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de mens in maken

Sturing bieden

• Als je wilt dat je programma goed loopt. 

• Meer stu
ring aan het begin van de activi-

teit. 

• Meer stu
ring bij con� ict, fru

stratie, verlies 

van concentratie of te weinig kennis.

• Alleen als het gaat om de regels van de 

maakplaats.

• Kader geven aan het begin van het proces 

(materiaalgebruik, ruim doel, tijd
sduur) 

waarbinnen creativiteit wordt gestim
u-

leerd.

• Kader geven aan het begin van het proces 

(materiaalgebruik, ruim doel, tijdsduur) waar-

binnen creativiteit wordt gestimuleerd.

• In gedrag

• Gewenst kader/structuur overbrengen

• Bij een tinker-opdracht wordt de verwachting 

van tevoren duidelijk uitgesproken, maar is 

de opdracht volledig vrij.

• Los laten bij genoeg creativiteit

• Geeft motivatie

Verwachtingen 

uitspreken, 

eisen stellen

• Vaardigheden overdragen/kennis van de machi-

nes. • Trucjes ‘Hoe doe je iets?’ Nieuwe woorden. Uit-

leg ‘Hoe werkt het?’
• Als ze geen idee hebben en niet om hulp komen 

vragen.• In Tinkercad voordoen wat iemand wil, maar 

daarna wel ongedaan maken.

Instructie gevenInspiratie gevenFysiek helpen
Verwachtingen loslaten

• Wanneer dingen niet lukken, of niet aan eerste verwachtingen voldoen, zelf 
bijstellen of loslaten. • Qua resultaat• Programma-afhankelijk bijstellen als het 

niet werkt. • Los laten bij genoeg creativiteit

Zelf laten 
uitzoeken
• Tijd/ruimte geven om zelf te verkennen > 

spelenderwijs kennis maken

• Er zelf bij gaan zitten en ook de opdracht 

doen. 

• Geconcentreerd en kundig genoeg om het 

zelf te doen. 

• Wanneer ze al ervaringen hebben in knut-

selen, omgaan met materialen. Afhankelijk 

van de situatie/activiteiten.

• Als de opdracht goed begrepen is.  

• Als de kids enthousiast bezig zijn. 

• Zo veel mogelijk.
• Tot kinderen afhaken.

• Aanmoedigen.

Vrij laten


