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Samenvatting van 
het onderzoek
Kinderen en jongeren leren ook buiten school. Informele 
leeromgevingen kunnen ‘het verschil maken’ voor hun 
ontwikkeling, niet alleen door scholing van kennis en 
vaardigheden, maar ook als plaats waar jeugdigen 
nieuwe sociale rollen kunnen ervaren en hun identiteit 
ontwikkelen. De in dit rapport gepresenteerde studie 
onderzoekt de leeropbrengsten (kwalificatie, socialisatie 
en persoonsvorming) van maakprogramma’s voor 
kinderen en de effectiviteit van het opleidingsprogramma 
voor maakplaats-coaches in Maakplaats 021. 
Gegevensverzameling bestaat uit documentanalyse, 
zelfevaluaties door kinderen en interviews met maakplaats-
coaches en kinderen. Uit analyse van deze gegevens blijkt 
dat kinderen groeien op het gebied van technologie, 
socialisatie en persoonsvorming. Kinderen geven aan 
dat zij graag naar de maakplaats komen en er veel 
leren. De leeractiviteiten die zij zelf benoemen betreffen 
vooral de technologie. Volgens coaches en ouders 
groeien de kinderen ook als persoon en ontwikkelen zij 
hun identiteit. Elkaar hulp geven en hulp vragen – een 
belangrijke vaardigheid die geoefend kan worden in 
informele leeromgevingen – blijft iets achter bij de andere 
leeropbrengsten. Aanbeveling is om de maakplaats-coaches 
te blijven ondersteunen in het organiseren van activiteiten 
voor kinderen en de mogelijkheden voor jongeren verder 
uit te breiden.
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Voorwoord
Maakonderwijs is leren (door te) maken. Wij doen dit midden in de stad, in de open-
bare bibliotheken (OBA) van de stad. Het gaat over kennisconstructie van kinderen 
en stelt ervaren en beleven centraal met een proces van plezier, experiment, falen, 
doorzetten en samenwerken.

Begin 2017 opende de eerste Maakplaats bij de bibliotheek voor kinderen in de 
buurt in Amsterdam-Noord op het Waterlandplein. Nu, bijna vier jaar later, zijn er 
negen Maakplaatsen in de stad en het staat te verwachten dat er in de komende tijd 
dit netwerk van Maakplaatsen verder uitgebreid zal worden. Hiermee verwezenlijkt 
de OBA samen met haar kernpartners - de Waag, Pakhuis de Zwijger en Hogeschool 
van Amsterdam - de ambitie om alle (jonge) Amsterdammers te laten leren.

De Hogeschool van Amsterdam verbindt zich als kennisinstelling met de stad door 
middel van onderzoek- en onderwijsprojecten. Leren door gebruik te maken van de 
bronnen in de stad is een van de onderzoeksspeerpunten van het nieuw opgerichte 
Centre of Expertise Urban Education van de HvA. Studenten kunnen ervaring opdoen 
met buitenschools leren door o.a. het volgen van de minor Maker Education.  

Met gepaste trots presenteer ik het onderzoek ‘Leren in Maakplaats 021’ waarin het 
leren van kinderen en maakplaatscoaches beschreven wordt, uitgevoerd door de 
onderzoekers van het lectoraat Didactiek van de Bètavakken. Het onderzoek onder-
streept de waarde van maakplaatsen voor het leren van kinderen en het belang van 
goed opgeleide begeleiders in de maakplaats. 

De samenwerking van de Maakcoalitie is zeer vruchtbaar gebleken en we zullen o.a. 
door de resultaten van dit onderzoek de mogelijkheden voor het leren in en buiten 
school verder ontwikkelen en uitbouwen. Ik verheug me op de voortzetting van de 
samenwerking voor de komende jaren in de learning community van Maakplaats 021. 

Ramon Puras

Decaan Faculteit Onderwijs en opvoeding
Hogeschool van Amsterdam
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1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding en opzet van het project Maakplaats 021. Al-
lereerst wordt de opkomst maakplaatsen in bibliotheken in internationaal perspec-
tief geplaatst in paragraaf 1.1 en komen de doelen en realisatie van Maakplaats 
021 aan bod in paragraaf 1.2. Vervolgens worden de verschillende projectpartners 
beschreven in paragraaf 1.3 en het programma-aanbod in paragraaf 1.4. Tenslotte 
komt de opzet van dit rapport aan bod in paragraaf 1.5. 

1.1 De leeromgeving Maakplaats 021
Leren vindt niet alleen plaats op school, maar ook in musea, buurthuizen, clubs en 
buiten (Berman, 2020; Lin en Schun, 2016; Sheridan, Clark en Williams, 2013). Zo ook 
in bibliotheken. In een wereld waarin digitale technologie steeds belangrijker wordt, 
zien bibliotheken hun bestaansrecht verschuiven van het toegankelijk maken van 
kennis in boeken en andere bronnen naar het realiseren van educatie in de brede 
zin van het woord. Wereldwijd profileren bibliotheken zich als leeromgevingen voor 
digitale technologie door het inrichten van maakplaatsen (Gahagan en Calvert, 2019; 
Mijnsbergen, 2014; Nagle, 2020; Willett, 2018). Dat zijn werkplaatsen waarin machi-
nes voor digitale fabricage (bijv. 3D-printer, lasersnijder, vinylsnijder) aanwezig zijn 
evenals andere gereedschappen en materialen. 

De Openbare Bibliotheek Amsterdam1 (OBA) wil bijdragen aan het voorbereiden 
op de toekomst van alle kinderen in Amsterdam door hen kennis te laten maken 
met nieuwe technologie en hen daarbij vaardigheden zoals creativiteit en samen-
werken te laten ontwikkelen in maakplaatsen (Sheridan, Halverson, Litts, Brahms, 
Jacobs-Priebe en Owens, 2014; Troxler, Visser en Hennekes, 2018). In 2017 startte 
de OBA met het inrichten van een netwerk van dergelijke maakplaatsen onder de 
naam Maakplaats 021. Deze maakplaatsen zijn met name gelokaliseerd in buurten 
waar veel gezinnen met een lagere sociaal-economische status wonen, om juist die 
kinderen te bereiken (Lakind, Willett en Halverson, 2019).

Ook het reguliere onderwijs krijgt belangstelling voor maken, aansluitend bij de leer-
doelen voor digitale geletterdheid en vakoverstijgend onderwijs2. In Nederland werd 
het Platform Maker Education3 opgericht met de bedoeling het maakonderwijs in Ne-
derland meer onder de aandacht te brengen. 

1 https://oba.nl 
2 https://www.curriculum.nu
3 https://makereducation.nl

https://oba.nl
https://www.curriculum.nu
https://makereducation.nl
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Leren in een maakplaats kenmerkt zich door een breed pallet aan activiteiten. Al-
lereerst ontwikkelen kinderen en jongeren hun creatieve en technologische vaar-
digheden: het gaat om leren door doen. Ten tweede leren kinderen om samen te 
werken en hun kennis te delen. Ten derde gaat het bij maken om het ontwikkelen 
van motivatie en zelfvertrouwen in relatie tot technologie (Martin, 2015; Vossoughi 
en Bevan, 2014). 

1.2 Doelen en realisatie van Maakplaats 021 
Maakplaats 021 is een initiatief van de OBA samen met een aantal partnerorganisa-
ties (zie paragraaf 1.3). Centraal staat enerzijds het ontwikkelen van maakprogram-
ma’s voor kinderen en anderzijds het realiseren van een opleidingsprogramma voor 
begeleiders in de maakplaats. 
 
Bij tien verschillende vestigingen van de OBA worden er maakplaatsen ingericht met 
machines voor digitale fabricage, laptops en andere gereedschappen. De basis-in-
ventaris van iedere maakplaats is in principe gelijk. Daarnaast worden er soms spe-
ciale gereedschappen aangeschaft op een locatie. In 2016 was al een maakplaats 

ingericht op Oosterdok. In 2017 openden 
de maakplaatsen bij Waterlandplein en 
Reigersbos, in 2018 Slotermeer en CC 
Amstel en Ganzenhoef, in 2019 Javaplein 
en Osdorp. In 2020 is er een maakplaats 
op Mercatorplein geopend. Staatslieden-
buurt en Molenwijk zijn in voorbereiding 
en openen in 2021.
 
Het programma-aanbod voor kinderen 
beslaat allereerst naschoolse program-
ma’s op het gebied van digitale fabricage 
en creativiteit, duurzaamheid, stadma-

ken4 en programmeren. Deze programma’s worden op doordeweekse middagen 
aangeboden en vaak ook in schoolvakanties (zie paragraaf 1.4). Daarnaast is er een 
educatief aanbod voor scholen waarmee schoolklassen en hun leerkracht kunnen 
kennismaken met de maakplaats en er lessen kunnen volgen.

Begeleiders in de maakplaats, zogenaamde maakplaats-coaches, helpen de kinde-
ren met maken. Zij ontwerpen zelf ook nieuwe activiteiten en programma’s. Hierin 
worden zij opgeleid en begeleid door Waag5. Maakplaats-coaches zijn zowel mede-

4 Het begrip stadmaken staat voor het betrekken van burgers in het vormgeven van stedelijke oplossingen voor vraagstuk-
ken rond energietransitie, woningmarkt, onderwijs, mobiliteit, veiligheid en zorg. 

5 https://waag.org 

‘Als ik iets nieuws bedenk, 
krijg ik eerst iets in mijn 
hoofd. Mijn hoofd weet 
het nog niet heel zeker, 
nog beetje proberen uit te 
denken. Eerste een kijken of 
ik alles heb wat er nodig is. 
Tegelijk nadenken, misschien 
is er iets wat handiger is.’

https://waag.org
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werkers van de OBA die eerst op andere OBA-afdelingen werkten, als ontwerpers 
en kunstenaars die van buiten de OBA zijn aangetrokken. Het trainingsprogramma 
voor maakplaats-coaches start met een tweedaagse crash-course op het gebied van 
digitale fabricage en werken met kinderen en wordt vervolgd met maandelijkse bij-
eenkomsten, coaching-on-the-job en andere trainingen. 

Rond iedere maakplaats ontstaat een ‘ecosysteem’ van buurtorganisaties, scholen 
en bedrijven. Zo zijn er organisaties die creatieve activiteiten voor jongeren ont-
plooien (bijv. The Beach6, Hotmamahot7) of de naschoolse opvang in de buurt rege-
len (bijv. PPOZO8). Samenwerking met ondernemers kan bijvoorbeeld bestaan uit 
het recyclen van afvalmateriaal (bijv. marktkooplieden in Slotermeer). Op diverse 
plaatsen zijn er ook scholen die samenwerking zoeken met de maakplaats als extra 
‘technieklokaal’ waar zij gebruik kunnen maken van de machines en het bijzondere 
onderwijsaanbod. 

1.3 Partnerorganisaties
Maakplaats 021 werkt samen met verschillende partners, die ieder vanuit hun eigen 
expertise een bijdrage leveren. 

De OBA is sinds 1919 de plaats waar alle Amsterdammers de gelegenheid krijgen 
om kennis op te doen. Oorspronkelijk was dat in de vorm van boeken, maar in de 
afgelopen decennia is het aanbod breder geworden. Zo verzorgt de OBA tegenwoor-
dig ook lessen op het gebied van digitale geletterdheid. De OBA heeft met haar 28 
vestigingen in Amsterdam een gedistribueerd netwerk van vertrouwde locaties in de 
stad en werkt met tal van organisaties samen aan een breed aanbod van educatie 
en cultuur. 

Waag was betrokken bij de eerste initiatieven op het gebied van maken en maak-
onderwijs in Europa en is één van de oprichters van het Platform Maker Education 
Nederland. Waag ontwikkelde het programma Fabschool9. De opleiding en training 
van de maakplaats-coaches is in handen van Waag. Sinds 2017 participeert Waag 
in het project DOIT-Making Young Social Innovators10 en organiseert hiermee pilots 
op het gebied van duurzaam ondernemerschap voor jonge kinderen in Maakplaats 
021 (Geser, Hollauf, Hornung-Prähauser, Schön en Vloet, 2019). Waag is ook betrok-
ken bij het netwerk FabLearn11 en het Europese project SYSTEM 202012 rond buiten-
schools leren op het gebied van wetenschap en techniek. 

6 https://www.thebeach.nu
7 https://hotmamahotcatering.nl
8 https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/amsterdam-zuidoost-reigersbos/
9 https://waag.org/en/project/fabschool
10 https://www.doit-europe.net
11 https://fablab.nl
12 https://system2020.education

https://www.thebeach.nu
https://hotmamahotcatering.nl
https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/amsterdam-zuidoost-reigersbos/
https://waag.org/en/project/fabschool
https://www.doit-europe.net
https://fablab.nl
https://system2020.education
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Pakhuis de Zwijger13 is een platform voor innovatie en creatie in de stad. In het project 
Maakplaats 021 realiseert zij de connecties met de buurt door het organiseren van 
Maker Meetups. Daarnaast is er voor het naschoolse aanbod het programma Maak 
je Buurt ontwikkeld en is het Maak-je-buurt-boek hierover geschreven (Pakhuis de 
Zwijger, 2017). Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van Maakplaats 021 bracht 
Pakhuis de Zwijger Maak-a-zine#114 uit en in 2020 produceerden zij EduCAUTION, 
een reeks livecasts over het onderwijs15. 

De Hogeschool van Amsterdam (HvA)16 onderzoekt het leren van kinderen en 
maakplaats-coaches in het project Maakplaats 021. Dit doet zij vanuit het Lectoraat 
Didactiek van de Bètavakken van het Kenniscentrum Onderwijs en opvoeding 
(Bredeweg, 2019). Er is jarenlange expertise en samenwerking met scholen in 
Amsterdam op het gebied van wetenschap- en techniekonderwijs. Om (aanstaande) 
leraren en pedagogen op te leiden in maakonderwijs wordt door de HvA sinds 2018 
de minor Maker Education aangeboden, waarvan de studenten stage lopen bij 
Maakplaats 021. 

13 https://dezwijger.nl
14 https://issuu.com/bibliotheekamsterdam/docs/maakazine__1_-_maakplaats_021_-_mei
15 https://dezwijger.nl/programmareeks/educaution
16 https://www.hva.nl

Foto: Jimena Gauna

https://dezwijger.nl
https://issuu.com/bibliotheekamsterdam/docs/maakazine__1_-_maakplaats_021_-_mei
https://dezwijger.nl/programmareeks/educaution
https://www.hva.nl
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In 2019 is de Amsterdamse Maakcoalitie opgericht, waarmee de samenwerking met 
partners als The Beach, NEMO17, Cinekid18, Lekkersamenklooien19, Designathon Works20 
en New Tech Kids21 wordt bestendigd. Doel van dit consortium is om gezamenlijk op te 
trekken in het agenderen en uitvoeren van maakonderwijs in Amsterdam. 

1.4 Programma-aanbod van Maakplaats 021 
Maakplaats 021 verzorgt maakprogramma’s voor kinderen buiten en binnen school-
tijd. Het naschoolse aanbod bestaat uit drie programmalijnen: Fabschool, Maak je 
Buurt en Codeteam. 

Fabschool22 is ontworpen door Waag en gaat over digitale fabricage. Kinderen le-
ren ontwerpen met 2D en 3D-software en werken met de lasersnijder, vinylsnijder 
en 3D-printer. In de loop der jaren hebben maakplaats-coaches in deze lijn diverse 
nieuwe programma’s ontwikkeld, zoals het programma Creating Creatures, waar-
bij kinderen gebruik maken van de naaimachine, het programma Reigersbush over 
duurzaamheid. 
Maak je Buurt23 is ontwikkeld door Pakhuis de Zwijger. Centraal staat het verkennen 
en ontdekken van de buurt en het ontwerpen van oplossingen voor verbetering van 
de leefbaarheid. Hiertoe voeren de kinderen een buurtonderzoek uit en maken bij-
voorbeeld een spelletjeskist voor buurtbewoners. 
Codeteam24 is ontwikkeld door de OBA. Codeteam gaat over programmeren en co-
deren, werken met Mini-robots, Arduino, Micro bit en Makey Makey. Kinderen kun-
nen hier zelfstandig aan werken. 

Er is ook een programma-aanbod voor scholen in ontwikkeling25. In 2017 werden 
er kennismakingsochtenden voor scholen gegeven, de Maakcarroussel, waarop 
schoolklassen met hun leraar naar de maakplaats kwamen en de leerlingen diverse 
korte activiteiten met digitale technologie konden uitvoeren. In 2020 is het school-
aanbod uitgebreid met nieuwe programma’s, waaronder Creatief programmeren 
en lessenreeksen op het gebied van digitale fabricage en duurzaamheid. De metho-
diek van deze lessenreeksen is onderzoekend en ontwerpend leren. 

Naast het aanbod voor kinderen zijn er opleidingen en activiteiten voor maak-
plaats-coaches en leerkrachten. Voor Maakplaats-coaches is het Librarian Maker 
Camp ontwikkeld, een tweedaagse introductie op het gebied van de machines en de 

17 https://www.nemosciencemuseum.nl 
18 https://cinekid.nl 
19 https://lekkersamenklooien.nl 
20 https://www.designathon.nl 
21 https://newtechkids.com 
22 https://fabschool.nl 
23 https://maakplaats021.nl/maak-je-buurt 
24 https://maakplaats021.nl/codeteam 
25 https://maakplaats021.nl/voor-scholen 

https://www.nemosciencemuseum.nl
https://cinekid.nl
https://lekkersamenklooien.nl
https://www.designathon.nl
https://newtechkids.com
https://fabschool.nl
https://maakplaats021.nl/maak-je-buurt
https://maakplaats021.nl/codeteam
https://maakplaats021.nl/voor-scholen
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programma’s voor kinderen in de maakplaats. Daarnaast is er de Maker Morning, een 
maandelijkse trainingsochtend. Sinds 2019 vindt er ook coaching-on-the-job plaats. 

Voor Amsterdamse leraren en andere belangstellenden organiseert Waag Maker 
Education Clubavonden. Dit zijn maandelijkse netwerkbijeenkomsten waarin er sa-
men wordt gemaakt. 

1.5 Doel en focus van dit rapport 
Naast het ontwikkelen en realiseren van nieuwe ideeën is er in het Maakplaats 021 
project ook nadrukkelijk ruimte voor wetenschappelijk onderzoek naar de beoogde 
meerwaarde van maakplaatsen. Met dat onderzoek ontstaat er zicht op en onder-
bouwing van wat kinderen leren, welke aspecten daartoe nog verder ontwikkeld 
kunnen worden en wellicht ook welke lacunes zich nog voordoen.

Het voorliggende rapport beschrijft de evaluatie van de twee pijlers van Maakplaats 
021: (i) het leren van kinderen in de maakprogramma’s en (ii) het leren van maak-
plaats-coaches in het opleidingsprogramma. In het vervolg van dit document wordt 
eerst het theoretisch kader geschetst (hoofdstuk 2), vervolgens de onderzoeksopzet 
besproken (hoofdstuk 3), gevolgd door de bevindingen van het praktijkonderzoek 
naar het leren van kinderen (hoofdstuk 4) en maakplaats-coaches (hoofdstuk 5). 

Foto: Jimena Gauna
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Afsluitend worden conclusies, aanbevelingen en plannen voor vervolgonderzoek ge-
formuleerd (hoofdstuk 6).

‘Ik wil leren om met dingen 
te werken zoals robots en 
programmeren. Ik vind het belangrijk 
dat een robot kan bewegen, ergens 
naar toegaan. Dingen vastpakken, 
vind ik ook belangrijk. Spullen zoals 
eten of drinken, of een computer 
muis. Als ouderen niet goed kunnen 
lopen of pakken, dan kan de robot 
dat doen. Mijn overgroot oma 
bijvoorbeeld. Zij leeft nog en zij zit 
in het ziekenhuis, soms gaat ze ook 
naar huis. Ze woont in Kraaiennest. 
Ik ga weleens op bezoek met mijn 
oma en mijn moeder en met me 
broertje. Het is leuk om haar te zien. 
Dat ik haar dingen kan vertellen van 
wat ik heb gedaan in de maakplaats, 
is leuk om te vertellen.’



16 Leren in Maakplaats 021
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2 Theoretisch kader
Dit hoofdstuk beschrijft de theoretische achtergrond en ontwikkeling rond de maak-
plaatsen in de bibliotheek en het maakonderwijs. In paragraaf 2.1 wordt het feno-
meen maakplaats in de bibliotheek besproken, daarna volgt paragraaf 2.2 met een 
uiteenzetting over wat kinderen leren door te maken. Vervolgens beschrijft para-
graaf 2.3 de betekenis van maken voor het onderwijs, gevolgd door het meten van 
leeropbrengsten in paragraaf 2.4. Ten slotte beschrijft paragraaf 2.5 over welke vaar-
digheden de begeleiders in de maakplaats bij de bibliotheek moeten beschikken en 
wat dit vraagt van hun opleiding.

2.1 Maakplaatsen in de bibliotheek
In de afgelopen jaren ontstaan er bij steeds meer bibliotheken maakplaatsen26 
(Chang et al 2019; Julian en Parrott, 2017; Slatter en Howard, 2013; Wilett, 2018). 
Doelstelling van dergelijke maakplaatsen is om bezoekers te laten werken met 
machines voor digitale fabricage. Maakplaatsen bieden kansen voor ‘samenwer-
king, educatie, burgerparticipatie en zelfredzaamheid’ (Mijnsbergen, 2014, p. 
25). Internationaal zijn er vele voorbeelden van maakplaatsen bij bibliotheken en 
musea, zoals het Exploratorium27 (San Francisco) en de Pittsburgh Makeshop28 
(Bevan en Michalchik, 2013; Brahms en Crowley, 2016). 

In Nederland opende in 2008 het eerste Fablab29 bij Waag op de Nieuwmarkt. 
Het succesvolle Frysklab (een mobiel makerslab in de bibliotheek-bus) inspireer-
de veel bibliotheken om een maakplaats in te richten en hierbij samen te werken 
met partnerorganisaties, scholen en hogescholen (Mijnsbergen, 2014). In 2017 
waren er al op vijftien plaatsen in Nederland maakplaatsen bij bibliotheken, 
waarvan drie bij de OBA (Olindo Caso en Kuiper, 2019). Een netwerk van maak-
plaatsen bij de bibliotheek is bijzonder en wereldwijd op een aantal plaatsen te 
vinden, bijvoorbeeld bij The Bubbler in Madison30 (Halverson, Lakind en Willett, 
2017).

De inrichting van een maakplaats bestaat over het algemeen uit een 3D-printer, een 
lasersnijder en een aantal computers. Daarnaast is er soms een vinylsnijder en elek-

26 Maakplaatsen worden soms ook makerspaces of fablabs genoemd.
27 https://www.exploratorium.edu
28 http://makeshoppgh.com
29 https://fablab.nl 
30 https://madisonbubbler.org 

https://www.exploratorium.edu
http://makeshoppgh.com
https://fablab.nl
https://madisonbubbler.org
http://madisonbubbler.org/
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tronica en zijn er andere gereedschappen zoals een lijmpistool en een naaimachine. 
Aanbevolen wordt om per locatie in te schatten welke machines relevant zijn, bij-
voorbeeld passend bij specifieke expertise van de begeleiders ter plaatse. Daarnaast 
is het zaak om een afweging te maken tussen het plaatsen van meer machines, maar 
dan wel goedkopere, of juist minder machines, maar dan wel meer kostbare. En ten-
slotte dient de inrichting van de maakplaats ook aantrekkelijk te zijn voor kinderen 
die in eerste instantie weinig affiniteit met technologie hebben (Blikstein, 2018). 

Het plaatsen van apparaten en machines alleen is niet voldoende. Bibliotheken 
hebben een aantal uitdagingen te overwinnen voor het succesvol initiëren van een 
maakplaats. Allereerst is het zaak om de beoogde bezoekers te werven. Bij uitstek 
vormen maakplaatsen bij bibliotheken een plek voor kinderen die om wat voor re-
den dan ook thuis en/of op school niet in aanraking komen met technologie en cre-
ativiteit (Calabrese-Barton, Tan, Greenberg, 2017; Slatter & Howard, 2013; Willett, 
2015). Maakplaatsen kunnen dan in de buurt een sociale functie vervullen en uitrei-
ken naar groepen die ‘buiten de boot’ dreigen te vallen (Brady, Salas, Nuriddin, Rod-
gers en Subramaniam, 2014; Taylor, Hurley, Connolly, 2016). Maken wordt gezien als 
middel om minderheden te emanciperen (Papavlasopoulou, Giannakos en Jacchieri, 
2016; Santo, Peppler, Ching en Hoadley, 2015; Vossoughi, Hooper en Escude, 2016), 
zoals in een project over de relatie tussen het ontwerpen van tastbare voorwer-
pen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld door Latino en Afro Amerikaanse 

meiden (Norris, 2014). Met name in een grootstedelijke omgeving dient 
deze emancipatoire functie van de maakplaats 

zich aan (Fukkink en Oostdam, 2016). Een 
tweede uitdaging is om de bezoekers 

te leren omgaan met de machines, 
door hen activiteiten aan te 

bieden (Prato en Britton, 
2015). De vraag is dan wat 
geschikte activiteiten zijn 
voor kinderen. Een derde 

uitdaging vormt de bemensing 
van de maakplaatsen (Nagle, 2020). 

Maakplaats-coaches spelen een be-
langrijke rol in de uiteindelijke realisa-

tie van een maakplaats. Zij moeten in 
staat zijn de kinderen te begeleiden en 
programma’s te ontwerpen. Daartoe 

dienen coaches geïnformeerd te worden 
door ervaringen van experts op dit gebied 
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en door bestaande theoretische inzichten (Willett, 2018). Naast scholing is het van 
belang dat coaches met elkaar te kunnen samenwerken (Moorefield-Lang, 2015). 
Het leren van maakplaats-coaches wordt beschreven in paragraaf 2.5. Een vierde 
uitdaging is het meten van de leeropbrengsten om de werking van maakplaatsen te 
onderzoeken. Dit is belangrijk om het voortbestaan van de maakplaats te garande-
ren. Hierbij gaat het niet alleen om bezoekersaantallen en informele beschrijvingen, 
maar ook om evaluatie van de beoogde doelen (Nagle, 2020). Het meten van leer-
opbrengsten bij maakplaatsen in bibliotheken wordt beschreven in paragraaf 2.4.

Samenvattend zijn voor de ontwikkeling van maakplaatsen in bibliotheken verschil-
lende zaken belangrijk: (i) de inrichting van de maakplaats, (ii) het bereiken en wer-
ven van de beoogde bezoekers, (iii) het aanbieden van programma’s, (iv) het op-
leiden van begeleiders, en (v) het inventariseren en evalueren van wat er geleerd 
wordt. 

2.2 Leren door te maken
Deze paragraaf bespreekt eerst algemene kenmerken van maken, vervolgens hoe 
deze kenmerken doorwerken in activiteiten in de maakplaats. Tenslotte worden 
leerdoelen van maken besproken aan de hand van de indeling van Biesta (2014).

‘Maken’ betekent spelen met materialen en nieuwe technologie. Een maker creëert 
tastbare objecten en voorwerpen met behulp van die technologie en ambachtelijke 
gereedschappen. Kenmerken van maken zijn: (i) inzet van technologie voor digitale 
fabricage en programmeren, (ii) delen van kennis, samenwerken en community buil-
ding, en (iii) een houding gericht op groei en handelingsvermogen, de maker mindset 
(Martin, 2015), en (iv) leren door doen en stimuleren van creativiteit. 

Het eerste kenmerk, de inzet van tech-
nologie omvat ontwerpprogramma’s 
en machines voor digitale fabricage en 
daarnaast kleine robots en elektronica. 
Digitale fabricage – waarvan 3D-printen 
en lasersnijden het meest bekend zijn – 
maakt het mogelijk om uiteenlopende 
(gebruiks-)voorwerpen zelf te ontwerpen 
en te vervaardigen. De productie wordt 
daarmee toegankelijk voor iedereen 

(Blikstein, 2013; Gershenfeld, 2005). Daar hoort een intensief ontwerpproces bij en 
afwerking met ambachtelijke gereedschappen (zoals monteren, polijsten en schil-
deren). Naast digitale fabricage vormt programmeren een belangrijk deel van de 

‘Eerst ga ik een ontwerp 
tekenen of met de computer, 
dan aan mijn oom vragen 
of het goed is, en een mini-
versie maken en proberen 
om het gelijk te maken.’
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technologie. Nieuwe robotica en elektronica als Raspberry Pi31, Micro:bit32 en Makey 
Makey33 maakt programmeren toegankelijk voor jonge kinderen (Bers, Strawhacker 
en Vizner, 2017). 

Het tweede kenmerk is community building. Delen van kennis – zowel live als online 
– is onlosmakelijk verbonden aan maken. Simpelweg omdat maken vaak te ingewik-
keld is om helemaal alleen te doen en veel van de software en vaardigheden nieuw 
zijn. Een maker deelt wat hij of zij weet en tegelijk gaat een maker bij anderen te rade 
voor de benodigde informatie. Samenwerken is geen doel op zich, maken is zowel 
een individueel proces als een collectief proces (Cohen, Jones, Smith en Calandra, 
2017; Kumpulainen en Kajamaa, 2020). 

Het derde kenmerk, de positieve grondhouding, de maker mindset, staat voor zelf-
vertrouwen, individualiteit, handelingsbekwaamheid en verantwoordelijkheid. Fa-
len wordt gezien als ‘de weerstand van het materiaal’ en daarmee omarmd (Kapur, 
2008; Sjollema, 2019). Door te maken leren kinderen om hun ideeën in de wereld te 
zetten en tastbaar te maken (begreifbar), waardoor zij letterlijk meer vat krijgen op 
wat er in hen omgaat. Maken bevordert zo voorstellingsvermogen en zelfeffectiviteit 
(Katterfeldt, Dittert en Schelhowe, 2015). 

Het vierde kenmerk van maken is leren door doen en het bevorderen van creativi-
teit. Maken staat ook voor plezier in het doen (Chu, Angello, Saenz en Quek, 2017; 
Teng, Chauang en Hsu, 2015). De activiteiten in een maakplaats kunnen sterk ge-
stuurd zijn of juist meer vrij en open. Het uTEC model (Loertscher, Preddy en Derry, 
2013) beschrijft vier leeractiviteiten in de maakplaats die zich onderscheiden in mate 
van sturing en complexiteit. Allereerst is er using, meedoen aan maakactiviteiten 
die geïnitieerd worden door anderen, vaak ook met de bedoeling om gereedschap-
pen en technieken te leren kennen. Vervolgens is er tinkering, spelenderwijs maken, 
waarbij het proces belangrijker is dan het eindproduct, in het Nederlands ook klooi-
en genoemd (Bevan, 2014; Gutwill, Hido en Sindorf, 2015; Poot, 2020). Vervolgens 
komt experimenting, het doelgericht uitproberen van nieuwe technologie en uitein-
delijk creating, het realiseren van maakprojecten op grond van een eigen ontwerp en 
idee. Maken gaat dan om creativiteit en het genereren van nieuwe ideeën (Austin, 
2017), waarbij zowel functionaliteit als originaliteit en esthetiek van belang zijn (May 
en Clapp, 2017; Runco, 2010). 

Door het uitvoeren van bovengenoemde activiteiten kunnen kinderen heel veel le-
ren. Wat zij allemaal leren door te maken kan worden geduid met de drie brede 

31 https://www.raspberrypi.org
32 https://microbit.org 
33 https://makeymakey.com 

https://www.raspberrypi.org
https://microbit.org
https://makeymakey.com
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Tabel 1 Drie domeinen van leren in de maakplaats

Domein Kennis, vaardigheden, houding in de maakplaats 

Kwalificatie Technologie & creativiteit
 > ontwerpen in 2D en 3D 
 > programmeren
 > gereedschappen gebruiken 

Onderzoekende houding
 > creativiteit
 > onderzoeken & ontwerpen
 > kritisch denken
 > mediawijsheid

Socialisatie Technologische geletterdheid
Duurzaamheid
Kennis delen

 > visualiseren en verwoorden van eigen ideeën
 > tonen van eigen werk 
 > kritiek geven en ontvangen
 > verantwoorden van eigen werk
 > reflecteren op en bijstellen van eigen werk 

Samenwerken
 > taken verdelen
 > overeenstemming bereiken

Elkaar helpen
 > een ander kind de helpende hand bieden
 > een ander kind instrueren en begeleiden (tutorleren)

Persoonsvorming (Wereld)burgerschap
Initiatief, handelingsvermogen 
Identiteit
Zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen
Inspiratie, enthousiasme
Doorzettingsvermogen
Verantwoordelijkheid

doeldomeinen van onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta, 
2014), zie Tabel 1. 

Onder kwalificatie verstaan we de kennis, vaardigheden en houding die van belang 
zijn in een toekomstig beroep. Voorbereiden op een toekomstig beroep, heeft in 
Maakplaat 021 betrekking op de beheersing van technologie en vaardigheden voor 
digitale fabricage en programmeren. Creativiteit en een onderzoekende houding 
spelen hierbij een belangrijke rol. Bovendien gaat het om bewustzijn van technolo-
gie en de betekenis ervan in de wereld: technologische geletterdheid. 

Socialisatie betekent leren deelgenoot te zijn van een sociale groep en deel te ne-
men aan tradities en praktijken in de omgeving. Als maker deel zijn van een grotere 
groep, gaat over het delen van kennis en vaardigheden. Dat betekent leren om een 
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eigen inbreng te hebben, vragen te stellen, eigen werk te tonen en te reageren op 
het werk van anderen, waardering uit te spreken en kritiek te leveren (Dekker en 
Elshout-Mohr, 1998). Samen leren en maken betekent niet noodzakelijk aan een 
gezamenlijk project werken, maar eerder een beroep doen op elkaar. 

Persoonsvorming gaat over zelfstandigheid, emancipatie en verantwoordelijkheid 
van ieder individu in de wereld. Daarbij speelt het ontwikkelen van zelfvertrouwen 
een belangrijke rol. 

2.3 Maken in het onderwijs
Op grond van de beschreven leerzame elementen van het maakonderwijs kan de 
vraag gesteld worden hoe het maakonderwijs zich verhoudt tot het reguliere onder-
wijs. En in het bijzonder, of het reguliere onderwijs meer elementen van het maak-
onderwijs zou moeten bevatten.
De positionering van leren in de maakplaats bij de bibliotheek tegenover leren op 
school heeft niet de voorkeur. Liever onderscheiden we een ‘reeks aan mogelijk-
heden om onderwijs vorm te geven’ (Willett, 2018, p.261). Maken hoort bij leren 
en biedt dan ook mogelijkheden voor het onderwijs (Halverson en Sheridan, 2014; 
Vossoughi en Bevan, 2014). Martin (2015) benoemt hiervoor de volgende redenen: 
(i) maken sluit aan bij onderdelen van het curriculum, (ii) maken biedt mogelijkhe-
den voor denkactiviteiten en computational thinking, (iii) maken in de zin van creëren 
en construeren bevordert begrip (Papert, 1980), (iv) maken is speels en geeft ruim-
te voor fouten, (v) maken lokt een growth mindset uit (Yeager en Dweck, 2012), (vi) 
maken bevordert autonomie, en (vii) maken kan leiden tot ontmoetingen met een 
gelijk-geïnteresseerden. 
Maken dient dus in potentie verschillende doelen van het onderwijs. Echter, er be-
staat wel een spanningsveld tussen de mogelijkheden van maakonderwijs en de 
realiteit van de dagelijkse onderwijspraktijk in school (Godhe, Lilja en Selwyn, 2019; 
Stornainuolo en Nichols, 2018). 

Een mogelijk leerdoel (in het domein kwalificatie) van maken is het motiveren van 
leerlingen voor Science Technology Engineering Mathematics (STEM), ofwel voor bè-
tavakken. Toch heeft een maakplaats alleen meerwaarde voor het onderwijs als er 
naast hands-on ook minds-on leren plaatsvindt (Van den Berg, 2010). Dat is wenselijk, 
want de ultieme vaardigheid van de 21e eeuw is het kunnen omgaan met wicked 
problems (Gilbert, 2017). Deze zogenaamde authentieke taken passen uitstekend in 
een maakplaats (Burton, Ogden, Walker, Bledsoe en Hardage, 2018). 

De maakplaats leent zich goed voor vakoverstijgend leren (Chen, Chang en Lou, 
2017). Veel leraren in het voortgezet onderwijs weten niet goed hoe zij vakoverstij-



23Leren in Maakplaats 021

gend onderwijs vorm kunnen geven (Wilschut en Pijls, 2018). In maken komen kunst, 
handvaardigheid, natuurwetenschappen en techniek samen (Marshall en Harron, 
2018). Maar ook verbinding met taal: verhalen maken en technologie gaan hand in 
hand als kinderen een animatiefilm of diorama maken (Bull, Schmidt, Crawford, Mc 
Kenna en Cohoon, 2017). Het thema duurzaamheid leent zich ook goed voor ont-
werpprojecten in de maakplaats (Huang, Lin en Yueh, 2019) en hetzelfde geldt voor 
burgerschapsvorming (Marsh, Arnseth en Kumpulainen, 2018). 

Maken draagt de mogelijkheid in zich om persoonsvorming in het onderwijs meer 
aan bod te laten komen. Toch liggen hier spelbrekers op de loer. Voor het ontwikke-
len van autonomie en verantwoordelijkheid is het wenselijk dat leerlingen vrijwillig 

‘In de maakplaats mag je meer leuke dingen 
doen , je fantasie gebruiken en ben je actief; op 
school moet je vaak dingen doen, uitleg krijgen 
en werken. In de Maakplaats krijg je korte uitleg 
en meer hulp, mag je samenwerken en meer 
dingen doen dan op school.’

naar de maakplaats komen. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot maken als on-
derdeel van het reguliere curriculum (Blikstein, 2018). Verder kan maken de speel-
se kant van technologie belichten en daarmee leerlingen motiveren voor techniek, 
maar blijft het gevaar aanwezig voor ‘jargon’ in de maakplaats. Voor wie geen spe-
ciale technische belangstelling heeft kan het intimiderend zijn om ondergedompeld 
te worden in Arduino, ontwerpsoftware of 3D-printers (Bullock en Sator, 2015). Een 
andere moeilijkheid betreft het streven om leerlingen te emanciperen door hen mo-
gelijkheden aan te reiken om te maken. Wanneer dit aanbod niet adequaat aansluit 
voor een individuele leerling kan dit een averechts effect hebben (Vossoughi, Hoo-
per en Escude, 2016). Een maakplaats wordt immers gekenmerkt door ‘high ceilings, 
low floors en wide walls’ (Bevan, 2017, p. 98) – symbolisch voor het gegeven dat alle 
kinderen toegang hebben en dat de mogelijkheden eindeloos zijn – maar niet iedere 
individuele bezoeker hoeft dat zo te ervaren. 

Leraren die maken in hun onderwijs willen integreren, hebben behoefte aan scho-
ling. In eerste instantie vooral op het gebied van de technologie (Jones, Cohen, Schad, 
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Caratachea en Smith, 2020; Karakaya, Yu, Valai en Updegraff, 2019; Oliver, 2016a; 
Paganelli et al, 2017). Lerarenopleidingen beginnen maakonderwijs in hun opleidin-
gen aan te bieden (Cohen, 2017; O’Brien, Hansen en Harlow, 2016). Reden hiervoor 
is een groeiende belangstelling voor het ontwikkelen van creativiteit en technologi-
sche geletterdheid in de bètavakken. Daarnaast wordt ook de waarde van maken 
voor de vorming van leraren ingezien. Door te maken kunnen aanstaande leraren 
zichzelf bovendien als ‘makers van hun curriculum’ gaan zien (Bullock en Sator, 2015, 
p.77). Als leraren in de klas met 3D-ontwerpen en 3D-printen aan de slag gaan, is 
het van belang dat zij zelf goed geschoold zijn en dat de techniek op orde is (Bower, 
Stevenson, Forbes, Falloon en Hatzigianni, 2020). Om maken een volwaardige plek 
in het onderwijs te geven is onderzoek nodig naar vragen rond (i) de integratie van 
maken in de dagelijkse lespraktijk en de rol van leraren hierin, en (ii) de relatie met 
het leren buiten schooltijd in bijvoorbeeld naschoolse programma’s (Bevan, 2017; 
Skåland, Arnseth en Pierroux, 2020). Voor een deel bouwt dergelijk onderzoek voort 
op bestaand onderzoek naar onderzoekend, ontwerpend leren en samenwerkend 
leren (Kajamaa, Kumpulainen en Olkinuova, 2020) en onderzoek naar computational 
thinking (Eriksson et al., 2019). 

2.4 Leeropbrengsten vangen 
Inventarisatie en evaluatie van het leren is essentieel voor de ontwikkeling van de 
maakplaats en voor verantwoording van de financiering. Tot op heden fungeren be-
zoekersaantallen gecombineerd illustratieve voorbeelden vaak als evaluatie-instru-
ment voor maakplaatsen bij bibliotheken (Nagle, 2020). Echter, die maat volstaat 
niet als het gaat om het functioneren van een maakplaats als leeromgeving. Om tot 
relevante inzichten te komen dienen bibliotheken vast te leggen wat de beoogde 
doelen zijn van een maakplaats, welke indicatoren daarvoor indicatief zijn en hoe er 
bewijs verzameld kan worden om de realisatie van de doelen te meten (Gahagan en 
Calvert, 2019). 

Bij bezoekers speelt niet alleen de vraag hoeveel kinderen de maakplaats bezoeken, 
maar ook of de beoogde kinderen bereikt worden (Baker, 2018) en of zij terugkeren 
na hun eerste kennismaking. Bezoekers onderscheiden zich dus in nieuwe en her-
haalde bezoekers. De gegevensverzameling verschilt in beide gevallen. Van nieuwe 
bezoekers is het goed om de herkomst te weten, wat hun eerste ervaringen zijn, en 
of zij van plan zijn om terug te komen. Daartoe lenen zich – al dan niet online – vra-
genlijsten. Van herhaalde bezoekers is het waardevol om de daadwerkelijke leerop-
brengsten te meten (Cun, Abramovich en Smith, 2019). 

Leeropbrengsten die gemeten kunnen worden in een maakplaats lopen uiteen. 
Oliver (2016a) noemt de volgende zaken: (i) technologische vaardigheden, (ii) soft 
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skills als samenwerken, creativiteit, door-
zettingsvermogen, (iii) het ontwerppro-
ces, (iv) vakmanschap, dat wil zeggen 
samenwerken, opruimen, zorg voor ge-
reedschappen, en (v) het weten welke ge-
reedschappen en technieken nodig om een 
bepaald idee uit te voeren, ook wel ‘meta-re-
presentational competence’ genoemd (Sheridan 
et al., 2014, p. 508). 

Maakplaatsen zoeken naar adequate methoden om leer-
opbrengsten te meten34. Een internationale studie onder 
28 buitenschoolse maakplaatsen laat zien dat in bijna 
twee-derde van de gevallen enige vorm van beoordeling 
of evaluatie plaatsvindt. Zelfevaluatie is een gebruikelij-
ke methode om het maken en leren van bezoekers te 
achterhalen (Cun, Abramovich en Smith, 2019), gevolgd 
door een vragenlijst, het aanleggen van een portfolio 
en/of peer-beoordeling (Peppler, Keune, Xia en Chang, 
2018). Bij zelfevaluatie bleken geschreven verslagen over 
het maakproces meer analytisch denken uit te lokken dan ‘la-
ten vertellen’ over het maakproject op video, terwijl de video-verhalen weer meer 
blijk gaven van sociale interactie en een positievere toon over het maken lieten 
horen (Oliver, Houchins, Moord en Wang, 2020). De ontwikkeling van kinderen 
in een maakplaats kan ook gevangen worden door hen voorafgaand aan, én na 
afloop van, het maken specifieke foto’s te laten vervaardigen van de materialen, 
de gereedschappen en van wat zij maken (Davis, Schneider en Blikstein, 2017). 
De aanleg van een dergelijk portfolio is arbeidsintensief en blijkt vooral goed te 
werken als de jongeren daar zelf gemotiveerd voor zijn (Peppler et al, 2018). 

Voor het meten van vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken en doorzet-
tingsvermogen kunnen gesprekken tussen kinderen opgenomen worden, op zoek 
naar exploratory talk en disputational talk (vgl. Werner en Denning (2009) bij pro-
grammeertaken op school). Dit type onderzoek is nog in ontwikkeling, maar boogt 
op een lange traditie van onderzoek naar samenwerkend en onderzoekend leren 
en redeneren bij kinderen (Kumpulainen en Kajamaa, 2020; Pijls, 2007; Wegerif en 
Mercer, 1997).

Tenslotte kunnen leeropbrengsten in de maakplaats natuurlijk niet los gezien worden 

34 https://makered.org/beyondrubrics/

https://makered.org/beyondrubrics/
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van wat kinderen op andere plaatsen leren. Samenwerking met andere aanbieders 
van maakonderwijs (bijvoorbeeld musea) versterkt het inzicht in het informeel leren 
van kinderen in verschillende contexten (Morris, Owens, Ellenbogen, Erduran en 
Dunlosky, 2019). 

2.5 Begeleiders in maakplaatsen
De maakplaats komt tot leven door de begeleiders die in de maakplaats werken en 
aldaar maken en activiteiten met kinderen ondernemen. Voor bibliotheekmedewer-
kers betekent dit een verandering van ‘aanleveren van informatie’ naar ‘bevorderen 
van leren’ (Koh en Abbas, 2015). Dat vraagt nieuwe competenties en bijpassende 
opleiding (Moorefield–Lang, 2015). Maakplaats-coaches zijn (i) aanspreekpunt in de 
maakplaats, (ii) expert op het gebied van maken, creativiteit en technologie, (iii) be-
geleider van kinderen bij de activiteiten, (iv) ontwerper van nieuwe activiteiten, en (v) 
verantwoordelijke voor documentatie en evaluatie van activiteiten in de maakplaats. 

Maakplaats-coaches zijn het ‘gezicht’ van de maakplaats. Zij ontvangen bezoekers, 
maken hen wegwijs met de machines en zorgen ervoor dat bezoekers aan de slag 
kunnen (Bevan, Gutwill, Petrich en Wilkinson, 2014; Koh en Abbas, 2015; Lee, 2017). 
Maakplaats-coaches benaderen kinderen persoonlijk en ontwikkelen vaak een band 
met hen (Brahms en Crowley, 2016; Lee, 2017). Het contact met ouders hoort hier 
ook bij (Brahms, 2014; Calabrese Barton, Drake, Perez, St. Louis en George, 2004).

Maakplaats-coach worden vraagt kennis van de ontwerpsoftware en van de machi-
nes, inclusief het veilig ermee werken. Het vraagt om zelf een maker te zijn of er een 
te worden (Bevan et al, 2014). 

Maakplaats-coaches bieden activiteiten aan waarmee kinderen kunnen leren en 
begeleiden hen bij het maken. Dat vraagt kennis van didactiek en pedagogiek. Ze 
stimuleren kinderen door bijvoorbeeld vragen te stellen (Bowler en Champagne, 
2016; Einarsson en Hertzum, 2019). In de begeleiding proberen zij kinderen ver-
antwoordelijk te laten zijn voor wat zij maken (Katterfeldt et al, 2015). Zij dagen kin-
deren uit om hun ontwerpen te verbeteren (Bevan, Ryoo, Shea, 2017). Begeleiding 
in de maakplaats vraagt een balans tussen sturen en loslaten, tussen instructie en 
procesbegeleiding (Dobber, Zwart, Tanis en van Oers, 2017; Lazonder en Harmsen, 
2016). Ook het stimuleren van interactie tussen kinderen en begeleiden van samen-
werkend leren hoort hierbij (Kajamaa et al, 2020; Van Leeuwen en Janssen, 2019). 

Maakplaats-coaches ontwikkelen zelf ook nieuwe activiteiten op het gebied van 
technologie en creativiteit (Koh en Abbas, 2015). In de rol van educatief ontwerper 
ontwikkelen zij programma-aanbod gericht op de doelgroep van de maakplaats. 
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Maakplaats-coaches zijn diegenen die verslag doen van datgene wat er in de maak-
plaats gebeurt en leeropbrengsten documenteren, zowel fysiek door het tentoon-
stellen van de gemaakte werken als online met foto’s en video’s. Dat vraag vaardig-
heden voor het evalueren en beoordelen van werk (Oliver, 2016b). 

In sommige maakplaatsen doen maakplaats-coaches ook acquisitie voor de finan-
ciering van de maakplaats en regelen zij de planning van de activiteiten (Koh en 
Abbas, 2015). Boven alles vraagt werken in een maakplaats flexibiliteit, kunnen in-
spelen op veranderende omstandigheden en goed kunnen samenwerken (Koh en 
Abbas, 2016).

Om deze nieuwe professionele competenties te ontwikkelen behoeven bibliotheek-
medewerkers tijd en scholing (Moorefield–Lang en Coker, 2019), bij voorkeur in een 
professionele leergroep (Stevenson, Bower, Falloon, Forbes en Hatzigianni, 2019). 
Steun en flexibiliteit vanuit de organisatie zijn daarbij onontbeerlijk (Williams en 
Folkman, 2017). Er is dus onderzoek nodig naar hoe het opleiden en bijscholen van 
maakplaatscoaches ter hand kan worden genomen. 
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3 Opzet van het 
onderzoek

Dit hoofdstuk beschrijft de opzet van het praktijkonderzoek. In paragraaf 3.1 wor-
den de onderzoeksvragen geformuleerd, gevolgd door een globale beschrijving van 
het onderzoek in paragraaf 3.2. Daarna beschrijft paragraaf 3.3 de document-analy-
se, komt in paragraaf 3.4 de zelfevaluatie voor kinderen aan bod en behandelt para-
graaf 3.5 de interviews met kinderen. Vervolgens geeft paragraaf 3.6 de interviews 
met maakplaats-coaches weer en paragraaf 3.7 de opzet van de interviews met ma-
ker educators. Paragraaf 3.8 beschrijft hoe de data zijn verwerkt en opgeslagen. 

3.1 Onderzoeksvragen
Het onderzoek beoogt de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 
1. Hoe zien leeractiviteiten eruit om kinderen te laten leren op het gebied van kwa-

lificatie, socialisatie en persoonsvorming in Maakplaats 021?
2. Wat leren kinderen op het gebied van kwalificatie, socialisatie en persoonsvor-

ming in Maakplaats 021?
3. Hoe ziet het opleidingsaanbod van maakplaats-coaches in Maakplaats 021 eruit?
4. Wat leren maakplaats-coaches in Maakplaats 021? 

3.2 Typering van het onderzoek
Dit praktijkonderzoek gebruikt kwantitatieve en kwalitatieve analyses van gegevens 
die zijn verzameld bij kinderen, maakplaats-coaches en maker educators. Het on-
derzoek is primair beschrijvend en brengt in kaart hoe Maakplaats 021 het leren van 
kinderen beïnvloedt en legt tevens vast wat hun begeleiders, de maakplaats-coaches 
leren in deze nieuwe professionele omgeving (Pijls, van Eijck en Kragten, 2018). Er 
zijn verschillende methoden gebruikt om de gegevens te verzamelen, zoals weerge-
geven in Tabel 2. Tevens participeerden de onderzoekers gedurende de looptijd van 
het project maandelijks in de bijeenkomsten van het programmateam van Maak-
plaats 021, waar samen met andere projectpartners lopende zaken werden bespro-
ken. 

De eerste onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van documentanalyse. 
De tweede onderzoeksvraag wordt beantwoord door zelfevaluaties en interviews 
van kinderen en interviews met maakplaats-coaches over het leren van de kinderen. 
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De derde en vierde onderzoeksvraag worden beantwoord door interviews met de 
maakplaats-coaches en maker educators. In de volgende paragrafen worden deze 
onderzoeksinstrumenten toegelicht. 

3.3 Gegevensverzameling: document-analyse
Programmabeschrijvingen en documenten in de gedeelde online omgeving van de 
projectmedewerkers zijn geanalyseerd om een overzicht te krijgen van de gereali-
seerde maakprogramma’s en het opleidingsaanbod. Geraadpleegde documenten 
zijn: (i) programmabeschrijvingen van de OBA-website, (ii) planningen en roosters 
van maakplaats-coaches en programma’s, en (iii) verslagen van bijeenkomsten van 
het programmateam van het project waar de onderzoekers ook maandelijks aan 
deelnamen. Deze gegevens zijn beschrijvend geanalyseerd om een overzicht te krij-
gen van de aangeboden programma’s voor wat betreft inhoud, omvang en bezoe-
kersaantallen.

3.4 Gegevensverzameling: zelfevaluatie kinderen
Er is een zelfevaluatie-instrument ontwikkeld en gevalideerd (zelfevaluatie-tool, ZET) 
om kinderen zelf te laten beschrijven wat zijn leren (Van Eijck, Kragten en Pijls, 2018). 
De ZET meet de drie doeldomeinen in de maakplaats (kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming). De doeldomeinen zijn geoperationaliseerd in acht categorieën 
met bijbehorende items, zie Tabel 3. 

Tabel 2 Gegevensverzameling per onderzoeksvraag

Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4

Documentanalyse X

Zelfevaluatie kinderen X

Interviews kinderen X

Interviews maakplaats-coaches X X X

Interviews maker educators X X

‘Als ik iets nieuws bedenk, dan gaan er allerlei 
alarmbellen in mijn hoofd af, gaat het automatisch, 
in mijn hoofd gaat het verder, ook al ben je niet 
creatief, je kan altijd op creatieve ideeën komen.’
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Tabel 3 Operationalisatie van de doeldomeinen 

Domein Categorie  Item

Kwalificatie Creativiteit
Maakvaardigheden

A. ‘Ik heb iets nieuws bedacht’
B ‘Ik heb iets geleerd’

Socialisatie Hulp geven
Hulp vragen
Delen

C. ‘Ik heb een ander kind geholpen’ 
D. ‘Een ander kind heeft mij geholpen’
E. ‘Ik laat zien wat ik maak’

Persoons-
vorming

Intrinsieke motivatie
Doorzettingsvermogen
Zelfvertrouwen

F. ‘Ik vind het leuk’
G. ‘Ik heb doorgezet’
H. ‘Ik durf het’

De items zijn vervolgens vertaald in voor kinderen begrijpelijke visuele symbolen. 
Door hierin ook een kwantitatief element te verwerken (hetzelfde symbool in ver-
schillende groottes), kan een kind aangeven in welke mate het vindt dat er aan deze 
doeldomeinen is gewerkt (zie Figuur 1).

De zelfevaluatietool is speciaal ontwikkeld voor het meten van leeractiviteiten bij 
kinderen in de maakplaats. Het valideren van de ZET vond plaats in vijf testrondes 
in de periode 2018-2019, waarbij scores in de verschillende prototypes van het in-
strument zijn vergeleken met observatiegegevens en korte interviews met kinderen 

Figuur 1 De zelfevaluatietool
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Tabel 4 Gegevensverzameling naschoolse programma’s 2019-2020

Maakplaats
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m

m
a

M
id

zo
m
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M
ok

um

Aanbieder Interview 
kinderen

Inter-
view 
coaches

Datum

CCAmstel 5 Pakhuis de Zwijger 1 17/06/19

CCAmstel 6 ObA 1 26/06/19

CC Amstel 8 OBA 05/10/20

Javaplein 12 OBA 01/08/20

Javaplein 10 Cultura/OBA 3 20/10/20

Mercatorplein 0 OBA 1 19/10/20

Osdorp 3 OBA 01/08/20

Osdorp 10 OBA 3 08/10/20

Reigersbos 8 ObA 27/03/19

Reigersbos 11 ObA 29/03/19

Reigersbos 9 ObA 1 21/06/19

Reigersbos 8 ObA 1 26/06/19

Reigersbos 7 OBA 01/08/20

Reigersbos 4 OBA 4 28/09/20

Reigersbos 4 OBA 1 20/10/20

Slotermeer 5 The Beach 27/03/19

Slotermeer 6 HvA minor 23/06/19

Slotermeer 3 New Tech Kids 24/06/19

Slotermeer 3 The Beach 1 03/07/19

Slotermeer 12 Cultura/OBA 3 21/09/20

Slotermeer 7 OBA 8 06/10/20

Slotermeer 12 Cultura/OBA 7 09/10/20

Waterlandplein 7 ObA 16/04/19

Waterlandplein 3 Hotmamahot 17/04/19

Waterlandplein 4 Hotmamahot 26/06/19

Waterlandplein 7 ObA 02/07/19

Waterlandplein 9 ObA 1 05/07/19

Waterlandplein 10 OBA 1 02/10/20

Waterlandplein 9 OBA 3 06/10/20
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(Van Eijck, Kragten en Pijls, 2019; Van Eijck, Pijls & Kragten, 2020). Dit instrument is 
tevens bruikbaar voor formatieve evaluatie in andere maakplaatsen en informele 
leeromgevingen.

De ZET is ingevuld door een steekproef van kinderen die naschoolse programma’s 
bezochten en door kinderen die schoolprogramma’s bezochten. Dit vond steeds 
plaats tijdens de op één na laatste bijeenkomst van een programma en nam maxi-
maal tien minuten per kind in beslag. De kinderen vulden de ZET zelfstandig in, met 
minimale instructie van de maakplaats-coaches. In totaal zijn er op deze manier 207 
evaluatieformulieren ingevuld in de periode maart-juli 2019, en 120 evaluatiefor-
mulieren in de periode juli – november 2020. Tabel 4 geeft een overzicht van de 
gegevensverzameling in de naschoolse programma’s en in tabel 5 staan de school-
programma’s.  

Ook tijdens schoolbezoeken aan de maakplaats zijn er gegevens verzameld (Tabel 
5). In 2019 vonden er kennismakingochtenden plaats, waarbij leerlingen een ZET 
invulden. In het voorjaar van 2020 hebben er geen schoolbezoeken plaatsgevonden 
vanwege de tijdelijke sluiting van scholen en maakplaats. De schoolprogramma’s in 
2020 startten in de eerste week van november  en werden toen opnieuw even on-
derbroken vanwege Corona-maatregelen. Desondanks hebben twee schoolklassen 
een ZET ingevuld. 

Tabel 5 Gegevensverzameling schoolprogramma’s 2019-2020

Maakplaats
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Aanbieder Vragenlijst 
leerkracht

Datum

CCAmstel 26 OBA 07/05/19

Reigersbos 26 OBA 08/04/19

Reigersbos 20 OBA 12/04/19

Reigersbos 23 OBA 06/05/19

Reigersbos 18 OBA 13/05/19

Javaplein 28 OBA 1 03/11/20
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3.5 Gegevensverzameling: interviews kinderen
Aanvullend op de zelfevaluatie zijn er in het najaar van 2020 gesprekken gevoerd 
met kinderen in de maakplaats, met de bedoeling de zelfevaluatie-gegevens nader 
te onderbouwen en te verklaren. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 
1. doelgroep 
2. kwalificatie 
3. socialisatie
4. persoonsvorming 
5. toekomst 
6. relatie met begeleider 
De interviews vonden plaats gedurende een activiteit in de maakplaats en duurden 
circa 10 minuten. Kinderen werden uitgenodigd voor een interview wanneer hun 
ouders schriftelijk toestemming hadden gegeven voor gegevensverzameling. Deze 
selecte steekproef bestond uit 34 interviews (Tabel 4). Sommige kinderen kwamen 
al meerdere jaren in de maakplaats en voor anderen was dit het eerste programma 
dat ze volgden. Gedurende het gesprek werden er geluidsopnames en aantekenin-
gen gemaakt. Aan de hand van de aantekeningen zijn de interviews gedeeltelijk ge-
transcribeerd. De kwalitatieve analyse bestond uit: 

• lezen van de transcripten

• opstellen hypothesen over het leren van de kinderen

• selecteren kenmerkende citaten bij deze hypothesen

3.6 Gegevensverzameling: interviews maakplaats-
coaches

De maakplaats-coaches zijn bevraagd met tweeërlei doelen: evaluatie van het leren 
van de kinderen en van het leren van henzelf. In het voorjaar van 2019 zijn er in de 
verschillende Maakplaatsen interviews gehouden met de maakplaats-coaches. Er 
werd gevraagd naar: (i) de inhoud van de programma’s, (ii) wat de kinderen leerden 
op het gebied van de drie doeldomeinen kwalificatie, socialisatie, en persoonsvor-
ming, en (iii) wat coaches zelf geleerd hadden. De interviews zijn getranscribeerd, ge-
codeerd en geanalyseerd op deze drie hoofdcategorieën. Vervolgens zijn de meest 
kenmerkende uitspraken geselecteerd. 
In de zomer van 2020 zijn er interviews gevoerd met alle op dat moment werkzame 

‘Als er iets kapot gaat later, dat ik het dan makkelijk kan 
repareren, als ik me verveel dat ik dingen kan maken, 
zomaar iets kan maken, m’n kinderen later iets kan leren.’
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maakplaats-coaches (n=12). De meeste gesprekken vonden plaats in de maakplaats 
en een aantal gesprekken is online gevoerd. De interviews duurden circa 60 minuten 
per coach. Er zijn audio-opnames en aantekeningen gemaakt tijdens het gesprek. 
Aan de hand hiervan zijn er transcripten gemaakt van ieder interview. Er is een inter-
viewleidraad opgesteld waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen: 
1. competenties en vaardigheden van maakplaatscoaches
2. professionele ontwikkeling van maakplaatscoaches
3. leerdoelen van de maakplaats
4. samenwerking met scholen
5. didactiek van de maakplaats
6. samenwerking met de buurt
7. de organisatie
Op basis van deze leidraad zijn de interviews getranscribeerd, gecodeerd en geana-
lyseerd. 

3.7 Gegevensverzameling: interviews maker educators
In de zomer van 2020 zijn er interviews gevoerd met twee maker educators van 
Waag. Doel van deze gesprekken was om het opleidingsprogramma van de coaches 
te bespreken en de maker educators te laten vertellen over de ontwerpbeslissingen. 
De interviews zijn getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd. Vervolgens zijn de 
meest kenmerkende uitspraken geselecteerd.

3.8 Datamanagement
De gegevensverzameling is uitgevoerd conform AVG privacy-regels35. Ouders en kin-
deren zijn geïnformeerd over onderzoek in Maakplaats 021. De zelfevaluaties van de 
kinderen zijn anoniem ingevuld. De formulieren zijn gescand en opgeslagen op een 
beveiligde Surf-drive. De interviews met maakplaats-coaches en maker educator zijn 
gevoerd met geïnformeerde instemming van de geïnterviewden. De opnames zijn 
opgeslagen op een beveiligde Surf-drive. 

35 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/algemene-informatie-avg
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Foto: Jimena Gauna



37Leren in Maakplaats 021

4 Kinderen leren in 
Maakplaats 021 

In dit hoofdstuk wordt de gegevensverzameling en uitgevoerde analyses rond het 
leren van de kinderen besproken. Paragraaf 4.1 beschrijft de naschoolse program-
ma’s. In paragraaf 4.2 komen de resultaten van de zelfevaluaties door kinderen aan 
bod, gevolgd door de antwoorden op open vragen en uitspraken van kinderen in 
paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 worden de uitspraken van maakplaats-coaches over 
het leren van de kinderen beschreven. Tenslotte worden in paragraaf 4.5 de resulta-
ten rond het leren van kinderen samengevat en vergeleken met de oorspronkelijke 
doelstellingen van het project. 

4.1 Beschrijving van de naschoolse programma’s 
De programma’s die zijn uitgevoerd in 2019 staan weergegeven in Tabel 6. Het aan-
tal deelnemers per programma-middag varieert tussen de 3,3 en 16 en ligt gemid-
deld op 9,7 kinderen per keer. 

In 2020 stond een soortgelijk aanbod gepland, maar door de Coronacrisis is dat ge-
deeltelijk anders uitgevoerd. In het voorjaar van 2020 hebben er online activiteiten 
plaatsgevonden en zijn er maakpakketten uitgedeeld. Onder de noemer Midzomer 
Mokum hebben er gedurende zes weken in de zomervakantie in diverse maak-
plaatsen activiteiten plaatsgevonden.  

De reguliere naschoolse programma’s 
lopen uiteen qua inhoud, maar hebben 
allemaal de kenmerken van maakonder-
wijs, zoals beschreven in hoofdstuk 2. 
Kinderen werken bij alle activiteiten met 
analoge en digitale technologie en/of pro-
grammeren. Vanuit het programma Fab-
school zijn door de maakplaats-coaches 
diverse nieuwe programma’s ontwikkeld: 
Creating creatures (een eigen knuffel-
dier maken met behulp van lasersnijder 
en naaimachine), Lichtbak-laseren (een  

‘Ik ben trots op de 
maakplaats, dat ze zoveel 
dingen hebben kunnen 
verzamelen om al deze 
kinderen les te geven, op 
de juffen en meesters dat 
ze het überhaupt kunnen 
volhouden met zoveel 
kinderen.’
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mini-decor maken met lasersnijder), Reigersbots (robots ontwerpen robots die an-
dere mensen kunnen helpen). 
Een aantal programma’s is expliciet gericht op de buurt (Maak je Buurt, Gangma-
kers Ontwerplab, De Jonge Uitvinders). Doel van de activiteiten is dat kinderen hun 
handelingsvermogen en zelfvertrouwen vergroten door het ontwikkelen van een 
maker mindset. Er wordt aandacht besteed aan het trainen van vaardigheden voor 
digitale fabricage door middel van sterk gestuurde opdrachten en handleidingen36. 
Daarnaast worden creativiteit en leren kinderen het iteratieve proces van ontwer-
pen door open ontwerpopdrachten. 

Het aanbod voor scholen37 is met ingang van het schooljaar 2020-2021 vernieuwd 
en uitgebreid. Basisscholen kunnen nu niet alleen kennis maken met digitale fa-
bricage, maar ook verdiepende lessen volgen op het gebied van onderzoekend en 
ontwerpend leren, duurzaamheid, burgerschap en programmeren. 

4.2 Leren van de kinderen: doelgroep 
De kinderen die de naschoolse activiteiten in Maakplaats 021 volgen, komen voor 
het grootste gedeelte uit de buurt.38 Op een aantal locaties (o.a. Waterlandplein en 
Slotermeer) is er sprake van een wachtlijst en is de regel ingevoerd dat kinderen 
slechts een middag per week mogen komen, om zoveel mogelijk kinderen de gele-
genheid te geven deel te nemen. Er is een vaste groep kinderen die al een aantal jaar 
de maakplaats bezoeken. Maakplaats-coaches geven aan dat het contact met de 
ouders over het algemeen goed is, hoewel het per locatie en per ouders verschilt of 
ouders regelmatig komen kijken. Dat varieert van ouders die wekelijks aan het einde 
van de middag komen kijken wat de kinderen hebben gedaan, tot ouders die een 
aantal keer per jaar op de eindpresentatie komen. Ouders geven regelmatig aan dat 
zij blij zijn met de maakplaats en trots op wat hun kind kan. In een aantal gevallen 
benoemen ouders dat hun kind een ontwikkeling in houding heeft doorgemaakt, bij-
voorbeeld dat het verlegenheid heeft overwonnen. Maakplaats-coaches benoemen 
dat met name voor gezinnen met beperkte financiële middelen de maakplaats aan 
kinderen kansen biedt die zij anders zouden missen. 

Kinderen maken vaak kennis met de maakplaats doordat zij of hun ouders dit in de 
buurt zien of dat ze vrienden of familieleden hebben die in de maakplaats komen. 
Uitzondering hierop vormt het programma De Jonge Uitvinders, waarvoor kinderen 
geworven zijn via school.

36 https://makerbox.waag.org/instructables/ 
37 https://maakplaats021.nl/onderwijs
38 Gegevens over de kinderen die de naschoolse programma’s bezoeken zijn anoniem verkregen via maakplaats-coaches, 

omdat zij de inschrijvingen van de activiteiten beheren. 

https://makerbox.waag.org/instructables/
https://maakplaats021.nl/onderwijs
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Tabel 6  Naschoolse programma’s in 2019 (CCA = CCAmstel, JP=Javaplein, OD=Oosterdok,  
RB=Reigersbos, SL=Slotermeer, WP=Waterlandplein).
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CODETEAM 678
OD  Codeteam 44 6,3 277  

SL  Codeteam 12 10,8 129  

RB  Codeteam 9 10,0 90  

RB  Codeteam 11 10,4 114  

RB  Codeteam 9 7,6 68  

FABSCHOOL 2077  
CCA Kennis Maken! 5 8,4 42  

CCA Open inloop 10 10,0 100  

CCA Open inloop 10 9,9 99  

CCA Lichtbak-laseren 8 6,3 50  

CCA Van Afval naar Uitvinding 8 10,3 82 Waag

JP Machines leren kennen 10 4,4 44 Waag

RB DOIT: van Afval tot Uitvinding 8 12,5 100 Waag

RB Van 2D naar 3D 9 6,7 60  

RB Waanzinnige Boomhut 10 11,8 118  

RB Reigersbots 11 11,4 125  

RB Reigersbush 8 9,5 76  

RB Denken met je handen 10 14,2 142  

RB Leren met de machines 9 3,3 30  

SL o.a. Maakplaats Goes Green 10 15,7 157  

SL Magisch Kussen - Tinkeren - Automata 13 8,5 110  

WP Creating Creatures: Maak je eigen Knuffel 34 9,4 318  

WP Experimenteren met nieuwe techniek 36 11,8 424  

PARTNER-PROGRAMMA’S 1375  
SL Gangmakers Ontwerplab 19 9,0 171 The Beach

SL Gangmakers Ontwerplab - Lichtkunstwerk 10 8,9 89 The Beach

SL De Jonge Uitvinders 8 12,0 96 Cultura/OBA

SL De Jonge Uitvinders 8 12,0 96 Cultura/OBA

CCA Maak je Buurt - Maak het Plein 5 7,2 36 Pakhuis de Zwijger

JP Maak Je Buurt - Batavia Speeltuin 6 4,2 25 Pakhuis de Zwijger

CCA New Tech Kids 11 16,0 176 New Tech Kids

OD New Tech Kids Herfstbootcamp 5 14,0 70 New Tech Kids

OD New Tech Kids Kerstbootcamp 4 14,0 56 New Tech Kids 

OD New Tech Kids Zomerbootcamp 20 13,5 270 New Tech Kids 

SL New Tech Kids 9 7,7 69 New Tech Kids

RB Tinkering 6 6,3 38 NEMO + Waag

WP Van idee naar 3D 27 6,8 183 Hotmamahot
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4.3 Leren van de kinderen: resultaten zelfevaluatie 
kinderen

De gemiddelde scores op de zelfevaluatie per item over de naschoolse programma’s 
van 2019 en 2020 zijn te zien in Figuur 2. De gemiddelde scores op de meeste items 
zijn hoog, zo vinden kinderen dat zij veel leren in de maakplaats, zowel op het gebied 
van technologische vaardigheden als op het gebied van persoonsvorming. Kinderen 
zijn heel gemotiveerd om te maken, hebben er plezier in en ‘durven’. 
In hoeverre zij vinden dat ze iets nieuws bedenken verschilt per programma en per 
jaar; in de naschoolse programma’s van 2020 wordt alleen bij dit item significant 
lager gescoord. De scores over het ‘elkaar helpen bij het maken’ (C en D) zijn voor 
beide jaren lager dan de scores op andere items. 

Meervoudige lineaire regressieanalyse van alle naschoolse programma’s van 2019 
en 2020 samen laat een negatief leeftijdseffect zien bij B (‘ik heb iets geleerd’), E (‘ik 
laat zien wat ik maak’), F (‘ik vind het leuk’) en G (‘ik hou vol’), zoals te zien in figuur 3 
tot en met 6. Op deze items wordt er dus lager gescoord met het toenemen van de 
leeftijd.

Tabel 7 toont de gemiddelde scores van de naschoolse programma’s uitgesplitst per 
programmalijn. Tabel 8 toont de gemiddelde scores van de  schoolprogramma’s. 
Merk op dat de kennismakingsbezoeken met een klas slechts één of twee dagdelen 
duurden en de naschoolse programma’s gemiddeld tien middagen. Veel kinderen 
die deelnemen aan de naschoolse programma’s, volgen bovendien meerdere 
programma’s achtereen. Het geëvalueerde schoolprogramma in 2019 betreft 
Maakcarroussel, waarin kinderen in één ochtend kennismaken met verschillende 
digitale technieken. 
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Figuur 2  Gemiddelde scores zelfevaluaties naschoolse programma’s in 2019 (n=120, linker balk-
jes) en 2020 (n=83, rechter balkjes). A: ik heb iets nieuws bedacht; B: ik heb iets geleerd; 
C: ik heb een ander kind geholpen; D: een ander kind heeft mij geholpen; E: ik laat zien 
wat ik maak; F: ik vind het leuk; G: ik hou vol; H: ik durf het.
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Van verschillende items hangen de scores enigszins samen; in alle gevallen gaat het 
om matige correlaties (r > 0,4). Zo blijkt bij alle programma’s in 2019 samenhang 
in de mate waarin kinderen het leuk vinden om naar de maakplaats te komen en de 
mate waarin zij aangeven iets geleerd te hebben, en is er over het totaal genomen een 
samenhang te zien tussen de mate waarin zij vinden iets nieuws te hebben bedacht 
en vinden dat zij volhouden.  De scores van de diverse naschoolse programma’s 
verschillen niet significant van elkaar. Bij de naschoolse programma’s van 2019 is er 
samenhang in de mate waarin zij aangeven iets nieuws te hebben bedacht en het 
leuk vinden, en de mate waarin zij helpen en geholpen worden.
 
In 2020 hangt bij de naschoolse programma’s de mate waarin zij aangeven iets 
nieuws te hebben bedacht samen met de mate waarin zij laten zien dat ze iets maken. 
De mate waarin zij aangeven iets geleerd te hebben hangt ook met dit laatste samen 
én met de mate waarin zij helpen en geholpen worden. De mate waarin zij laten zien 
dat ze iets maken hangt nu ook samen met de mate waarin vinden dat ze volhouden.

Figuur 3  Regressieanalyse ‘ik heb iets geleerd’ 
en leeftijd

Figuur 4  Regressieanalyse ‘ik laat zien wat ik 
maak’ en leeftijd

Figuur 5  Regressieanalyse ‘ik vind het leuk’ en 
leeftijd

Figuur 6  Regressieanalyse ‘ik hou vol’ 
en leeftijd
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Tabel 7 Gemiddelde scores items van de zelfevaluatie in naschoolse programma’s in 2019-2020

A
Ik heb
iets
nieuws
be-
dacht

B
Ik heb
Iets ge-
leerd

C
Ik heb 
ander 
kind
gehol-
pen

D
Ander 
kind 
heeft 
mij
gehol-
pen

E
Ik laat 
zien 
wat ik 
maak

F
Ik vind 
het 
leuk

G
Ik hou 
vol

H
Ik durf 
het

Codeteam 2019 n=8 4,8 4,7 4,4 4,3 4,4 5,0 5,0 4,7

0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 0,0 0,0 0,7

Fabschool 2019 n= 57 4,2 4,6 3,8 3,6 4,5 4,9 4,8 4,8

1,1 0,8 1,2 1,3 0,7 0,4 0,4 0,5

Maak je Buurt 2019 n=5 4,0 4,7 4,2 3,7 4,5 5,0 4,8 4,8

0,6 0,5 0,8 0,8 0,5 0,0 0,4 0,4

Partnerprogramma’s* 2019 n=50 4,7 4,6 3,0 3,1 4,6 4,8 4,6 4,7

0,7 0,9 1,6 1,6 0,5 0,4 0,6 0,5

TOTAAL 2019 n=120 4,2 4,4 3,6 3,6 4,4 4,9 4,6 4,6

1,0 0,9 1,3 1,4 0,7 0,5 0,4 0,5

Codeteam 2020 n=5 4,5 4,3 3,3 3,3 4,3 5,0 5,0 5,0

0,5 0,4 1,5 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0

Cultura 2020 n=30 3,8 4,3 3,9 3,6 4,4 4,8 4,7 4,7

1,2 1,3 1,2 1,4 0,9 0,5 0,5 0,5

Fabschool 2020 n=48 3,9 4,4 3,4 3,5 4,3 4,9 4,7 4,6

1,3 0,9 1,3 1,4 0,9 0,6 0,7 0,8

TOTAAL 2020 n=83 3,9 4,3 3,6 3,5 4,3 4,8 4,6 4,6

1,2 1,0 1,2 1,3 0,9 0,5 0,6 0,6

* = Gangmakers Ontwerplab, New Tech Kids, Hotmamahot

Tabel 8 Gemiddelde scores items van de zelfevaluatie in schoolprogramma’s in 2019-2020

A
Ik heb
iets
nieuws
be-
dacht

B
Ik heb
Iets ge-
leerd

C
Ik heb 
ander 
kind
gehol-
pen

D
Ander 
kind 
heeft 
mij
gehol-
pen

E
Ik laat 
zien 
wat ik 
maak

F
Ik vind 
het 
leuk

G
Ik hou 
vol

H
Ik durf 
het

Kennismaken scholen 2019 n=87 3,5 4,1 3,1 3,3 4,1 4,3 4,3 4,5

1,3 1,0 1,4 1,4 1,0 1,0 0,9 0,8

Schoolprogramma’s 2020 n=28 3,7 4,5 3,2 3,7 4,5 4,4 4,3 4,4

1,5 0,9 1,6 1,6 0,9 0,9 1,2 0,8
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De naschoolse programma’s en de schoolprogramma’s vertonen de volgende over-
eenkomsten en verschillen. 

• In 2019 vinden kinderen in de naschoolse programma’s meer dan kinderen in de 
schoolprogramma’s dat zij iets nieuws hebben bedacht en iets geleerd hebben. De 
meest voor de hand liggende verklaring is dat kinderen in een schoolprogram-
ma meestal een ochtend komen en dan een eenvoudig object maken. In de na-
schoolse programma’s is er veel meer tijd om ze iets nieuws te laten verzinnen en 
is er meer persoonlijke begeleiding dan in de schoolprogramma’s. 

• In 2019 geven kinderen in de programma’s Codeteam en Fabschool meer aan 
dat zij een ander kind helpen dan kinderen in de schoolprogramma’s en de part-
nerprogramma’s. In 2020 geven kinderen in de naschoolse programma’s aan dat 
zij meer helpen en geholpen worden dan kinderen in de school- en zomerprogram-
ma’s. Voor wat betreft de schoolprogramma’s kan dit te verklaren zijn uit het feit 
dat kinderen dan slechts een of twee ochtenden in de maakplaats zijn en dat in 
de naschoolse programma’s blijkt dat kinderen elkaar vooral gaan helpen als zij 
al wat verder gevorderd zijn.

• Kinderen in de naschoolse programma’s van zowel 2019 als 2020 geven meer 
aan dat zij het leuk vinden dan kinderen in de schoolprogramma’s. Een verklaring 
hiervoor ligt uiteraard in het feit dat de kinderen vrijwillig naar de naschoolse 
programma’s komen en dat ze daardoor gemotiveerd zijn. 

Samenvattend kan gesteld worden dat kinderen in de naschoolse maakprogram-
ma’s vinden dat zij veel leren op het gebied van maakvaardigheden.  Bovendien 
zijn zij intrinsiek gemotiveerd om te maken en ontwikkelen zij zelfvertrouwen en 
durf. Kinderen helpen elkaar in wisselende mate bij het maken.  In 2019 is er een 
samenhang te zien tussen de scores voor kwalificatie en persoonsvorming. In 2020 
is er overwegend een samenhang tussen kwalificatie en socialisatie. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat maakplaatscoaches meer op socialisatie zijn gaan sturen, 
door kinderen aan te moedigen elkaar te helpen.  

4.4 Leren van de kinderen: resultaten kwalitatieve 
gegevens

De bevindingen uit de vorige paragraaf worden in deze paragraaf geïllustreerd met 
gegevens uit de interviews met kinderen. Maakplaats blijkt een waardevolle aanvul-
ling te zijn op de reguliere omgeving van school en thuis. Dat is vooral vanwege het 
type activiteiten en alle materialen en mogelijkheden die de maakplaats hen biedt. 

‘Het komt gewoon uit m’n hoofd en dan doe ik het, soms 
lukt het, soms lukt het niet, net als bij een doolhof.’
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Kinderen vinden dat ze veel leren op het gebied van technologie en dat ze heel 
wat gereedschappen hebben leren kennen en gebruiken: lijmpistool, lasersnijder, 
3D-printer, vinylsnijder, schaar, naaimachine en dergelijke. Dit geldt zowel voor kin-
deren die al langer komen als voor kinderen die nieuw in de maakplaats zijn. Zo 
vertelt een jongen die pas een aantal weken in de maakplaats komt uitvoerig over 
wat hij iedere les heeft gedaan. Bij alle ondervraagde kinderen is er een sterke drang 
om nog veel meer te leren en te maken. Eén van de kinderen zou, als ze de baas van 
de maakplaats was, ‘Alles gaan ontdekken wat er allemaal is’. In de vergelijking met 
school noemen veel kinderen dat zij op school ‘leren’ en in de maakplaats ‘knutse-
len’, dat school meer gaat over ‘taal en rekenen’ en de maakplaats over ‘technologie’. 
Voor sommigen is school ‘saai’ en de maakplaats ‘leuk’ en voor anderen is school 
‘verplicht’ en de maakplaats ‘vrij’. 

Kinderen ontwikkelen hun creativiteit in de maakplaats. Zij leren over het ontwerp-
proces, het genereren van nieuwe ideeën en hoe zij dit aanpakken. 

Kinderen waarderen de persoonlijke band en de inzet van de begeleiders. Alle kin-
deren omschrijven hun begeleider op een positieve manier en de meesten noemen 
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hen bijvoorbeeld met ‘lief’ of ‘aardig’. Zij geven aan dat maakplaats-coaches hen hel-
pen als iets niet lukt en hen uitleggen wat ze niet snappen. 

Kinderen zijn trots op dat wat ze maken, of ze nu lang of kort in de maakplaats ko-
men. Een meisje dat al een aantal jaar in de maakplaats komt vertelt dat zij verschil-
lende objecten heeft gemaakt die ze nog steeds gebruikt en die waardevol voor haar 
zijn.

Kinderen worden uitgedaagd en leren om moeilijkheden te overwinnen in de maak-
plaats. Alle ondervraagde kinderen noemen dat zij een keer of vaker ervaren heb-
ben dat iets niet lukte. Sommigen geven aan ‘dat het uiteindelijk wel lukt’ of gaan 
‘volgende week verder’ of weten dat het beter gaat ‘als ik me goed concentreer’. Een 
meisje geeft aan dat datgene wat ze het moeilijkste vindt, op de naaimachine wer-
ken, ook het leukste is.

Sommige kinderen zien het belang van wat zij leren op het gebied van technologie 
in hun toekomstig beroep of leven. In de toekomst zouden kinderen nog veel meer 
willen maken en zelf de machines (lasersnijder, 3D-printer) willen leren bedienen. 
Sommige kinderen streven dan ook naar meer autonomie in de maakplaats. 

4.5 Leren van de kinderen: resultaten interviews 
maakplaats-coaches 

De maakplaats-coaches (n=6) zijn in 2019 bevraagd over het leren van kinderen in 
een specifiek naschools programma. Tabel 9 toont een overzicht van de interviews. 

Tabel 9 Interviews maakplaats-coaches voorjaar 2019

Programma Maakplaats Aanbieder Doelgroep Interview  
Maakplaats-coach

Codeteam Reigersbos ObA naschools A1, A2

Creating  
Creatures

Waterlandplein ObA naschools B

Fabschool CCAmstel ObA naschools C

Gangmakers Slotermeer The Beach naschools D

Maak je Buurt CCAmstel Pakhuis de Zwijger naschools E

Reigersbush Reigersbos ObA naschools F

De coaches is gevraagd naar het leren van de kinderen in de drie doeldomeinen 
(kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming). Hun uitspraken zijn gelabeld en per 
label samengevat. Tabel 10 toont een overzicht van de resultaten per interview. 
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Voor ieder interview is aangegeven of maakplaats-coaches voorbeelden noemden 
van dat kinderen tijdens het programma leerden in dit domein. Deze analyses zijn 
aangevuld met gegevens uit de interviews die in 2020 met de maakplaatscoaches 
zijn gevoerd. 

Tabel 10 Leeropbrengsten kinderen in interviews maakplaats-coaches voorjaar 2019

A B C D E F

Kwalificatie Maakvaardigheden + + + + + +

Kwalificatie Creativiteit + + + + + +

Socialisatie Leren met elkaar + +/- - +/- + +/-

Socialisatie Maken voor de omgeving - + - + + +

Persoonsvorming Motivatie + + + + + +

Persoonsvorming Zelfvertrouwen + + + + + +

De scores in de eerste twee regels van Tabel 10 laten zien dat maakplaats-coaches in 
alle programma’s aangaven dat kinderen leerden op het gebied van maakvaardighe-
den en creativiteit (kwalificatie). Bij ‘Leren met elkaar’ (socialisatie) wisselde dat. Het 
aspect ‘Maken voor de omgeving’ was niet aan de orde in het programma Codeteam 
en bij Fabschool (programma Lichtbak-laseren). De onderste twee regels van Tabel 
10 laten zien dat maakplaats-coaches in alle programma’s aangaven dat kinderen 
zich ontwikkelden op het gebied van motivatie en zelfvertrouwen.

Hieronder staan bij iedere regel uit Tabel 10 voorbeelden beschreven aan de hand 
van citaten van maakplaats-coaches.

Kwalificatie - Maakvaardigheden 
De kinderen leren veel op het gebied van technologie, zo geven de maakplaats-coa-
ches aan. In alle programma’s spelen maakvaardigheden een belangrijke rol. Naar-
mate de kinderen langer naar programma’s komen, leren zij meer. 

Ze zijn nu al veel meer bedreven met de programma’s ze pakken zo Tinkercad erbij. Ze-
ker de kinderen die al langer komen die pakken zo een nieuw programma op, bijvoor-
beeld het online boetseerprogramma Sculpt. Nieuwe kinderen vinden het moeilijker. 
Je ziet een ontwikkeling in vaardigheden in zijn algemeenheid. (Maakplaats-coach F)

In principe laten we ze zelfstandig werken, we leggen uit wat er moet gebeuren, groot-
ste gedeelte zijn ze zelf op laptop bezig. Wij zijn met zijn drieën flink bezig. Er was best 
wel veel vraag bij het Inkscape. Omdat het allemaal nieuw voor ze is. Een tekening 
overtrekken in zo’n programma doe je niet eventjes. Maar wel met het idee van zelf-
standig aan de slag. (Maakplaats-coach C)
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Kinderen zijn vindingrijk 
en bedreven in het wer-
ken met lasersnijder 
en 3D-printer. 

We moesten be-
standen omzetten, 
zodat het met de 
laser gesneden kan 
worden. Toen moest er iets met 
de lijnen anders. Dat kan hij gro-
tendeels zelf (…) Als de jongste kan 
hij het allemaal. Hij komt met slimme 
oplossingen, is goed met kleurenkomposi-
ties. (Maakplaats-coach C)

Niet alleen digitale fabricage, maar ook analoge technieken, zoals bijvoorbeeld kno-
pen leggen of vlechten komen aan de orde. Er wordt tijd ook besteed om deze vaar-
digheden te leren. 

Kwalificatie - Creativiteit 
In alle programma’s komt naar voren dat kinderen hun creatief zijn. Bijvoorbeeld in 
het programma Reigersbush, waarin de binnentuin van de bibliotheek werd opge-
knapt. 

 
Het idee om vogelverschrikkers te maken, kwam van de kinderen. Wij dachten aan een 
vogelvoedermachine. Je vraagt ze ook ‘denk mee’ en dan gaan we daarin mee. (Maak-
plaats-coach F)

Voor kinderen blijkt het moeilijk om creatief te zijn op een scheppende manier, kin-
deren kunnen hele fantasieverhalen maken, maar ze hebben een kader nodig waarin 
ze gaan werken, en uiteindelijk nergens naartoe. Je moet ze een opdracht meegeven, 
thema, dan werkt het. (Maakplaats-coach A1)

Leren ontwerpen, van idee naar ontwerp naar product en alle stappen daartussen-
in, vormt een belangrijk leerdoel in de programma’s. Dit is een iteratief proces waar-
bij divergent en convergent denken elkaar afwisselen. Maakplaats-coaches vertellen 
dat zij spelletjes en oefeningen doen om kinderen te laten brainstormen en hen te 
leren dat het eerste idee niet altijd het beste is. Ook uit de interviews met de kinde-
ren blijkt dat zij ervaring opdoen met het ontwerpproces. 
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Socialisatie – Leren met elkaar 
Kinderen helpen elkaar soms, maar niet al-
tijd. De reden die hiervoor wordt genoemd 
is dat het niet altijd nodig is. Het lijkt niet 
zozeer van een programma af te hangen of 
er wordt samengewerkt. Sommige maak-
plaatscoaches geven aan dat zij samen-
werken belangrijk vinden. Anderen 
geven aan dat kinderen wel in 
staat zijn om samen te werken, 
maar dat zij het niet altijd doen. 

We zeggen wel bij elke eerste les 
van een activiteit wat de drie re-
geltjeszijn: samenwerken, respect 
hebben en niet rennen. Ik vind sa-
menwerken heel belangrijk.  (Maak-
plaats-coach A)

Het zijn geen groepsopdrachten. 
Maar daarentegen met die balletjes 
maken, dat is wel samenwerken, gaat 
heel goed, er is geen discussie. Als het 
moet kunnen ze heel goed samenwer-
ken, maar omdat het bijna niet nodig is gebeurt 
het bijna niet. 
Helpen en geholpen worden komt niet veel voor, het is niet veel nodig. Het zijn vaak de 
kinderen die het al goed kunnen die andere willen helpen. (Maakplaats-coach B)

Sommige maakplaatscoaches geven aan dat het elkaar helpen tijdens de activiteiten 
een gewoonte is geworden, die is ontstaan omdat de coaches zelf geen tijd hadden 
om alle kinderen te helpen. 

Socialisatie - Maken voor de omgeving 
In het voorjaar van 2019 is er in verschillende programma’s expliciet aandacht be-
steed aan thema’s duurzaamheid en buurtontwikkeling. Duurzaamheid kwam in 
twee van de zes programma’s expliciet aan de orde: in het programma ‘Reigersbush’ 
en in het programma ‘Creating Creatures’. Kinderen raakten geïnteresseerd in na-
tuurbehoud en recycling. 
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Imker is hier geweest, kenden ze nog niet zo, dat het slecht gaat met de bijen. De kinde-
ren zijn nu wel bezig met de bloemen die zij zelf gezaaid hebben hier in de buurt, waar 
ze wonen, ze zijn benieuwd. (Maakplaats-coach F)

Ik had een filmpje van Greta Thunberg laten zien en de kinderen hebben ideeën ge-
opperd wat je allemaal kunt doen: geen vlees eten, korter douchen. Ze hebben met de 
naaimachine zakjes gemaakt voor groente en fruit. Op die manier nemen ze het ook 
mee naar huis. (Maakplaats-coach B)

Twee andere programma’s waren gericht op de buurt: de kinderen gingen op onder-
zoek in de buurt en maakten iets voor de buurt. In het programma ‘Maak je Buurt’ 
ontwierpen en maakten kinderen een spelletjeskist om meer bewoners naar het 
plein te trekken (maakplaats-coach E) en in het programma ‘Gangmakers Ontwerp 
lab’ van partnerorganisatie The Beach bedachten kinderen hoe het nieuwe Kinder-
museum in Nieuw-West eruit gaat zien en maakten daar een plan en een maquette 
voor, die ze presenteerden. (maakplaats-coach D) 

Twee meisjes vertelden dat ze het zo mooi vonden wat ze hadden gemaakt, dat ze ei-
genlijk niet aan de buurt wilden geven. Toen kwamen ze in het gesprek tot de conclusie 
dat het juist mooi is om het aan de buurt te geven. Toen kwam het besef dat je niet per 
se voor jezelf hoeft te maken, maar dat je iets aan een ander kunt geven. En dat ze zich 
afvroegen of buurtbewoners het wel leuk vonden. (Maakplaats-coach E)

Het is voor de buurt, ze zijn echt aan het nadenken, buiten rondgelopen, veel graffiti, 
muurschilderingen, echt mooi hier in de omgeving, het Melkmeisje. Dat was heel inspi-
rerend. We krijgen ook veel van de markt. De kratjes voor de maquette van het muse-
um komen van de markt. (Maakplaats-coach D)

Het programma ‘Maak je Buurt’ is op iedere locatie gegeven. Bij ‘De Jonge Uitvinders’ 
wordt ook bewust de buurt betrokken. Maakplaatscoaches geven aan dat maken 
voor de buurt iets is dat (nog) niet systematisch in de programma’s een rol heeft. 

Persoonsvorming – Motivatie
Alle maakplaats-coaches benoemen dat kinderen zeer gemotiveerd zijn om te ma-
ken. 

Ze hebben plezier, vind ik ook heel belangrijk, plezier in het leren. (Maakplaats-coach 
A). 
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Kinderen komen graag naar Maakplaats 021 en blijven komen. Voor sommige pro-
gramma’s is er een wachtlijst. 

Zeven kinderen komen al langer, die komen echt de volle twee jaar. (Maakplaats-coach 
B)

Kinderen zijn trots. ‘Mogen we het mee naar huis nemen?’ is een veelgehoorde vraag. 
(Maakplaats-coach F)

Persoonsvorming - Zelfvertrouwen 
Kinderen ontwikkelen durf en zelfvertrouwen, door in de maakplaats komen. In alle 
interviews komen voorbeelden naar voren van kinderen die een persoonlijke ont-
wikkeling doormaken aanvankelijk terughoudend of angstig zijn om hun ideeën uit 
te spreken of om hun werk te laten zien en die zich gaandeweg ontwikkelen. Zo ver-
telt een maakplaats-coach over een meisje:

Moeder heeft verteld dat zij een meisje is dat veel op zichzelf is, maar door hier te ko-
men begint ze op te bloeien, begint ze meer te durven, dat zegt haar moeder, ook in het 
programma. Er zijn nog wel dingen waarvan ik denk dat ze meer kan gaan durven. Zij 
is heel erg gegroeid. (Maakplaats-coach A)

Een ander veelgenoemd fenomeen bij het maken is frustratie en het daarmee om-
gaan. Kinderen overwinnen persoonlijke hobbels en de coaches helpen hen daarbij. 

Vorige week is toevallig, een meisje had echt ruzie met die stof. Zij zei ‘Ik hoef niet meer 
zo’n tasje te hebben’. Toen heb ik gezegd dat ze vrij was om naar huis te gaan als ze 
wilde. Maar ze is gebleven, ze heeft doorgezet. (Maakplaats-coach B)

Naarmate kinderen langer in de maakplaats komen, tonen zij meer durf. 

Zeven kinderen komen al langer, die komen echt al de volle twee jaar. Leuk om te zien 
wat ze maken en hoe ze zijn veranderd. Een kind was echt als het niet lukte meteen 
huilen, dat is niet meer. Een ander kind ook, die is laatst 8 geworden, eerst heel stil, nu 
praat hij meer. (Maakplaats-coach B)

In de zomer van 2020 kwam er een jongen in de maakplaats die helemaal geen Ne-
derlands sprak. Zijn moeder moedigde hem aan om mee te doen aan de activiteiten. 
De maakplaats-coach gaf hem uitleg door het voor te doen, de jongen maakte een 
graffiti-achtig ontwerp en was blij met de waardering. Het overwinnen van de taal-
barrière was een belangrijke stap. 
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4.6 Evaluatie van het leren van de kinderen
Wat leren kinderen in maakplaats 021 op het gebied van kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming? De verschillende gegevens laten eenzelfde beeld zien: kinderen 
leren in Maakplaats 021 veel op het gebied van creativiteit en technologie. Boven-
dien komen de kinderen graag naar de maakplaats en groeit hun zelfvertrouwen 
wanneer zij gedurende langere tijd komen. Er zijn kinderen die al vanaf de oprich-
ting van de maakplaats programma’s volgen, soms zelfs meerdere keren per week. 
Dat betekent dat een aantal kinderen al behoorlijk gevorderd is in het ontwerpen, 
programmeren en werken met de machines. Hiermee bereikt Maakplaats 021 een 
aantal beoogde doelen. 
Op het gebied van kwalificatie leren kinderen veel gereedschappen en materialen 
gebruiken. Daarnaast leren zij denken als een ontwerper. Degenen die al lang ko-
men willen heel graag zelf leren om de machines te bedienen. Kritische kantteke-
ning is dat de activiteiten sterk programmatisch zijn. Maakplaatsen zijn niet zozeer 
werkplaatsen waar kinderen binnen ko-
men met eigen ideeën.
Op het gebied van socialisatie leren de 
kinderen in enige mate samenwerken. 
Een aspect dat in wisselende mate in 
de programma’s naar voren komt is het 
‘samen leren’, dat wil zeggen elkaar hel-
pen en samenwerken. Sommige maak-
plaats-coaches geven aan dat zij samen-
werking en elkaar helpen uitdrukkelijk stimuleren bij kinderen en anderen laten dit 
helemaal vrij. Er lijkt geen gemeenschappelijke visie te zijn omtrent het stimuleren 
van elkaar helpen en samenwerken, hoewel dit wel een beoogde vaardigheid van de 
programma’s van Maakplaats 021 is. 
Verder is het maken soms gericht op buurtverbetering. Toch kan die uitwisseling 
met de buurt op sommige plekken meer worden ingebed. Ook hebben niet alle coa-
ches ervaring met programma’s die gericht zijn op de buurt.
Persoonsvorming komt sterk naar voren als een leeropbrengst: maken motiveert 
hen en doet zelfvertrouwen groeien. 
Het Europese DOIT-project39, waar Maakplaats 021 in participeerde via Waag, richt 
zich op sociaal ondernemerschap van kinderen. In dit kader is de ontwikkeling van 
creativiteit, samenwerken, zelfeffectiviteit, motivatie van kinderen gedurende het 
volgen van een lessenreeks in de maakplaats onderzocht. Die resultaten zijn in lijn 
met de bevindingen zoals hierboven beschreven (Unterfrauner, Hofer & Voigt, 2019).

39  https://www.doit-europe.net

‘Eerst ga ik nadenken hoe 
ik het ga maken, hoe gaat 
het eruit zien, hoe gaat 
het in elkaar, hoe breng je 
stevigheid erin.’

https://www.doit-europe.net
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5 Maakplaats-
coaches leren in 
Maakplaats 021

Dit hoofdstuk beschrijft en evalueert het opleidingsaanbod voor de maakplaats-coa-
ches. In paragraaf 5.1 wordt de startsituatie van de coaches beschreven en een over-
zicht van de verschillende trainingen gegeven, daarna beschrijft paragraaf 5.2 het 
trainingsaanbod van Waag, gevolgd door beschrijving van de Learning Communi-
ty in paragraaf 5.3. In paragraaf 5.4 worden de resultaten van de interviews met 
maakplaatscoaches beschreven en in paragraaf 5.5 wordt het opleidingsaanbod van 
maakplaats-coaches geëvalueerd.

5.1 Maakplaatscoaches en hun opleiding: inleiding 
Voor de coaches van het eerste uur, sinds de opening van de eerste maakplaatsen, 
was het pionieren onder leiding van de ervaren maker educators van Waag. Om 
het groeiend aantal maakplaatsen te kunnen bemensen, breidde de groep maak-
plaats-coaches zich in de afgelopen vier jaar uit. De eerste groep, bestaande uit om-
geschoolde OBA-medewerkers, startte in 2017. In de zomer van 2018 kwamen daar 
twaalf maakplaats-coaches bij, zowel afkomstig van de OBA als extern geworven. 
Deze laatsten veelal met een ontwerpachtergrond. In september 2019 startte er een 
derde lichting maakplaats-coaches, opnieuw afkomstig uit de OBA en extern. In de 
zomer van 2020 waren er in totaal twaalf maakplaats-coaches actief. Zeven van hen 
waren voormalig OBA-medewerker en drie van hen waren naast hun aanstelling als 
maakplaatscoach nog steeds werkzaam als servicemedewerker bij de OBA (Tabel 
11). 

Tabel 11 Maakplaats-coaches naar startjaar met hun achtergrond en motivatie

Startjaar Aantal Voorheen 
OBA

Neven OBA Zelf maken Werken met 
kinderen

2017 4 4 0 4 2

2018 4 3 3 3 2

2019 4 0 0 3 2

TOTAAL 12 (100%) 7 (58%) 3 (25%) 10 (83%) 6 (50%)
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Voor de meeste maakplaats-coaches was de drijfveer om maakplaats-coach te wor-
den dat zij met digitale fabricage wilden gaan werken. Voor de helft van hen speelde 
ook dat ze met kinderen wilden werken. De meesten van hen waren zeer gedreven 
om maakplaats-coach te worden. 

“Zodra het eerste begin van een maakplaats er was, het idee van moeten we iets gaan 
doen met een maakplaats, ben ik daar meteen ingesprongen, dus anderhalf jaar voor-
dat de maakplaats er was, was ik er al bij betrokken. Ik heb daarvoor qua hobby’s en 
dergelijke ben ik altijd wel bezig geweest met boetseren en digitale techniek. Combina-
tie van kunstnijverheid en digitale techniek.”(Maakplaatscoach #9)

De opleiding van de maakplaats-coaches werd op maat ontwikkeld en gaandeweg 
aangepast aan de leerbehoeftes van de groep. De allereerste editie van de kennis-
makingstraining Librarian Maker Camp werd in 2016 aan belangstellende OBA-me-
dewerkers gegeven. Een aantal van hen ging door als maakplaats-coach. Om de 
ontwikkeling van Maakplaats 021 goed in de organisatie te laten landen werd deze 
training in 2017 nogmaals breed aangeboden, dus zowel voor aanstaande maak-
plaats-coaches als voor OBA-medewerkers die louter uit belangstelling deelnamen. 
In 2017 werd er voor diegenen die gingen werken in de maakplaats een verdieping-
straining aangeboden. Inhoud van deze training was eerst kennismaken met de 

Foto: Waag
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machines voor digitale fabricage en eigen 
maken van de programma’s voor kinde-
ren. Daarnaast liepen de maakplaats-coa-
ches stage bij Waag in het programma 
Fabschool op de Nieuwmarkt. Bovendien 
bood Waag bij de opening van nieuwe 

maakplaatsen steeds de eerste serie van het programma Fabschool aan, waarbij 
maakplaats-coaches meeliepen als een vorm van stage. 

Vanaf september 2017 werd er jaarlijks een Librarian Maker Camp gegeven voor aan-
staande maakplaats-coaches, zowel OBA-medewerkers als extern geworden profes-
sionals met een creatieve achtergrond. Aansluitend op deze tweedaagse opleiding 
vond er vanaf februari 2017 tot op heden maandelijks een Maker Morning plaats. 
Tijdens deze ochtenden verdiepten de maakplaat-coaches hun maak- en ontwerp-
vaardigheden, was er overleg over praktische zaken en uitwisseling van ervaringen 
onder leiding van de maker educators van Waag. Daarnaast was er voor iedere 
maakplaats-coach sinds het najaar van 2019 coaching-on-the-job, bestaande uit 
observatie van een middag in de maakplaats, inclusief voorbespreking en reflectie, 
door de maker educator van Waag. 

De stadmakers van Pakhuis de Zwijger, die voor Maakplaats 021 het programma 
Maak Je Buurt ontwikkelden, namen de coaches mee in het betrekken van buurtbe-
woners in deze programma’s. Daarnaast heeft Pakhuis de Zwijger op de verschillen-
de locaties een Maker Meetup georganiseerd, waarbij lokale organisaties werden 
uitgenodigd. In 2018 werd er een Maker Meetup op Waterlandplein georganiseerd. 
In 2019 werd een Maker Meetup bij de maakplaats Reigersbos en een in Nieuw West 
georganiseerd.

De verbinding tussen theorie en praktijk van het leren in de maakplaats werd ge-
legd in maandelijkse bijeenkomsten van de Learning Community. Maakplaats-coa-
ches doorliepen samen met de onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in 
vijf bijeenkomsten de ontwerpcyclus rond de thema’s Creativiteit en Maken voor de 
omgeving en in een symposium over het thema Persoonsvorming. 

5.2 Opleidingsaanbod voor maakplaatscoaches: het 
Librarian Maker Camp, de Maker Morning en 
coaching-on-the-job

In deze paragraaf worden de inhoud van het opleidingsaanbod van Waag en de 
ervaringen en ontwerpbeslissingen van de maker educators beschreven. Allereerst 
komt aan bod wat maakplaats-coaches te leren hebben, vervolgens hoe het oplei-

‘Ik ben er trots op dat ik 
zoveel dingen kan maken en 
het echt makkelijker is dan 
gedacht dat ik zo dingen kan 
maken.’
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dingsaanbod is ontwikkeld, hoe maakplaats-coaches leren van elkaar en tenslotte 
wat randvoorwaarden zijn voor de professionele ontwikkeling van maakplaats-coa-
ches. De beschrijvingen zijn gebaseerd op interviews met de maker educators van 
Waag die in de periode 2017-2020 de maakplaats-coaches opleidden. De interviews 
zijn afgenomen in het voorjaar van 2020. 

De competenties van een maakplaats-coach lopen uiteen. Het begeleiden van kin-
deren in maakplaatsen vraagt veel van een coach. Als maakplaats-coach ben je zelf 
een maker en kun je dat overdragen op kinderen, maar dat is niet het enige, zoals 
blijkt uit onderstaand citaat van een maker educator van Waag. 

‘Eigenlijk dat iemand van alles een beetje kan: een beetje een maker is, een beetje goed 
met kinderen, een beetje inzicht heeft en dingen aanvoelt en de rest kan dan aange-
leerd worden zeg maar. (…) Maar als je dat inzicht een beetje mist van aanvoelen wat 
er om je heen gebeurt, bij kinderen zien wat ze nodig hebben, doorhebben wat er voor 
sfeer hangt of wat er gaande is, dan wordt het best heel erg lastig. Want je kan iemand 
leren op een knop te drukken om een laser aan te zetten, je kan iemand software aan-
leren, teken dit en dat zijn stappen, maar dat inzicht aanleren, dat blijkt toch best heel 
lastig te zijn als het er niet al een beetje in zit.’ (Maker educator B)

Veel vaardigheden die je als maakplaats-coach nodig hebt, zijn aan te leren, zegt 
deze maker educator, in de eerste plaats het maken zelf. Opmerkelijk is dat uit-
eindelijk het omgevingsbewustzijn, kunnen inspelen op wat er leeft bij kinderen en 
samenwerken met collega als de belangrijkste competentie wordt genoemd om on-
verwachte situaties – die zich in de Maakplaats voortdurend aandienen – het hoofd 
te bieden. Voor voormalig servicemedewerkers van de OBA kan dat een grote ver-
andering zijn. Voor een enkeling bleek dit een hindernis. Sommige maakplaats-coa-
ches stopten na één of twee jaar en dit leek de voornaamste reden te zijn. Diege-
nen die startten als maakplaats-coach hadden vrijwel allemaal affiniteit en ervaring 
met maken, al dan niet professioneel. In het enkele geval dat dit niet zo was, was 

‘Ik heb zoveel dingen gemaakt. Ooit heb ik een tas 
gemaakt met hamsters erop, was echt een hele 
mooie tas geworden, die gebruik ik echt vaak. Ik had 
ook een keer een gymtas gemaakt. We hadden ook 
een keer een sprookjesbos gemaakt. Daar was ook 
echt trots op.’
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er ervaring in het werken met kinderen en een 
drijfveer om het maken te leren. Leervragen van 
maakplaats-coaches bij aanvang van het project 
betroffen vooral leren werken met de machines 
en pedagogisch handelen. 

Doel van het opleidingsprogramma was om 
de maakplaats-coaches te leren: (i) 2D en 
3D ontwerpen, werken met de machines 
en programmeren, (ii) veilig werken met de 
machines en gereedschappen in de maak-
plaats, (iii) programma Fabschool eigen maken, (iv) 
zelf nieuwe programma’s te ontwerpen, (v) didactiek van onderzoekend en 
ontwerpend leren te hanteren, en (vi) aanspreekpunt in de maakplaats te zijn. 

De inhoud van het opleidingsprogramma is in de loop der jaren verschoven. In 2017 
bij de start van het project nam met name leren werken met de technologie (ont-
werpsoftware en de machines) veel tijd en aandacht in het tweedaagse Librarian 
Maker Camp en de daaropvolgende Maker Mornings. Uiteraard kwam ook de inhoud 
van de maakprogramma’s voor kinderen en veiligheid in de maakplaats aan bod. 
Toen er in 2018 en 2019 nieuwe groepen maakplaats-coaches met het Librarian 
Maker Camp startte kon er in deze training, -naast het leren werken met de machi-
nes- al veel meer aandacht worden geschonken aan de inhoud van de Fabschool in 
Maakplaats 021 en aan de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. Dit 
kwam omdat er in deze nieuwe lichting maakplaats-coaches meer ontwerpexpertise 
aanwezig was. Bovendien konden deze nieuwe maakplaats-coaches ook leren van 
hun ervaren geworden collega’s. 

In het opleidingsprogramma voor maakplaats-coaches is gewerkt met de didacti-
sche kenmerken van maakonderwijs. Dat wil zeggen dat instructie werd afgewisseld 
met de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. Er werd aandacht be-
steed dat de maakplaatscoaches zelf makers zijn en een maker mindset ontwikke-
len. Leermaterialen zijn gedeeld en online toegankelijk.

De inhoud van de maandelijkse Maker Morning werd bepaald op grond van leer-
vragen van de coaches. In het eerste jaar was dat vooral oefenen met technische 
vaardigheden. Regelmatig werden er ook nieuwe technieken of software uitgepro-
beerd. Daarnaast kwam zelf ontwerpen van programma’s aan bod. De sfeer in deze 
bijeenkomsten was plezierig en veilig. 
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In september 2019 startte er coaching-on-the-job voor maakplaats-coaches. Daar-
mee werden zij begeleid bij persoonlijke leervragen op het gebied van zelfvertrou-
wen als coach, inspelen op onverwachte gebeurtenissen, begeleiden van onderzoe-
kend en ontwerpend leren, zoals blijkt uit onderstaande citaten. 

Als ik nu naar haar kijk, hoe zij een hele maakplaats runt, dus echt het beheer doet, 
contact met de ouders, contact met de scholen eromheen, aanvoelt wat de kinderen 
nodig hebben, ze hulp kan bieden zonder het antwoord te geven... dat zijn ook alle-
maal heel lastige dingen.. (…) En dat komt pas naar voren als je in zo›n maakplaats de 
ruimte daarvoor krijgt om zelf aan de slag te gaan, niet per se bij een training. (Maker 
educator B)

En ik denk dat ie nu veel meer vertrouwen in zichzelf heeft eigenlijk om los te laten en 
dingen te laten ontstaan en daar dan op verder te gaan. Dat moet je ook durven, (…) 
En dat je tevreden kan zijn met kleinere dingen die niet zo belangrijk misschien lijken, 
maar voor een individueel kind wel heel belangrijk zijn. (Maker educator A)

De coaching-on-the-job wordt gezien als een belangrijke aanvulling op de initiële 
trainingen, omdat maakplaats-coaches kunnen leren inspelen op de complexiteit 
van het leren en werken met kinderen in de maakplaats. Hierbij wordt benadrukt 
dat de dagelijkse praktijk van de maakplaats-coaches zo druk is met het voorberei-
den van de activiteiten met de kinderen, dat zij nauwelijks aan professionele reflec-
tie toekomen.

Voor de toekomst blijft de behoefte aan opleidingsmogelijkheden voor coaches. 
Leervragen van maakplaats-coaches die nog open staan, gaan onder andere over 
het toegankelijk maken van datgene wat zij hebben ontworpen, het documenteren 
van lessen en leerervaringen en het ontwerpen van programma’s voor schoolklas-
sen. Volgens de maker educators van Waag is het wenselijk dat de groep maak-
plaats-coaches maandelijks bij elkaar kan komen en dat zij individuele coaching on-
the-job-kunnen krijgen. 

5.3 Opleidingsaanbod voor maakplaatscoaches: de 
Learning Community

De maakplaats-coaches onderzochten hun didactisch handelen in een professio-
nele leergemeenschap (ook wel learning community genoemd). Zij doorliepen de 
ontwerpcyclus rond de thema’s creativiteit, maken voor de omgeving en persoons-
vorming, samen met onderzoekers van de HvA. Deze paragraaf beschrijft de opzet 
en de bevindingen van de Learning Community. 
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De ontwerpcyclus rond het thema Creativiteit bestond uit vijf maandelijkse bijeen-
komsten in de periode september 2018 – januari 2019. In deze bijeenkomsten ver-
kenden de maakplaatcoaches theorie (Cremin, Burnard en Craft, 2006; Runco, 2010; 
Sawyer, 2012) en praktijk van de verschillende aspecten van creativiteit (Pijls, Krag-
ten, van Eijck, 2019). Zij maakten een kader aan de hand van een model van Buis-
man, van Loon-Dikkers, Boogaard en van Schooten (2017), zoals getoond in Figuur 7. 

Vervolgens ontwierpen zij zelf didactische interventies voor het meten van leerop-
brengsten en verzamelden gegevens over het effect op kinderen in de maakplaats, 
variërend van een open programmeertaak aan kinderen geven tot voor een tweede 
keer dezelfde ontwerpopdracht laten uitvoeren door kinderen. In de meerderheid 
van de gevallen leidde dit tot meer originele ontwerpen, maar het kwam ook voor 
dat kinderen aanwijzingen nodig hadden om de open vragen te beantwoorden. In 
twee focusgesprekken evalueerden de maakplaats-coaches de leeropbrengsten van 
de Learning Community. Zij gaven aan dat ze geleerd hadden dat creativiteit veel as-
pecten heeft, dat het meetbaar is en dat zij als maakplaats-coach creativiteit bij kin-
deren konden beïnvloeden. De aanpak om in een professionele leergemeenschap 
aan de hand van theorie te reflecteren op hun ervaringen in de maakplaats werd 
zeer nuttig en nodig ervaren. 

Figuur 7 Kader voor creativiteit in de maakplaats, ontworpen door maakplaats-coaches
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Deze poster is ontwikkeld door de maakplaatscoaches in de Learning Community van Maakplaats 021.
Idee: Monique Pijls. Grafi sch ontwerp: Kaspar Jansen © 2020
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BESPREKEN – Een van de coaches sprak de jongeren aan om wat rustig aan te doen. 
Een jongen reageerde een beetje onbeleefd tegen de coach. Toen kwam een andere 
jongen daarop terug: Waarom spreek je alleen de jongens aan en niet de meisjes? 
(coach 1)
Elk probleem is bespreekbaar. Met zijn allen of individueel als je eerlijk bent en hen 
in hun waarde laat. (coach 2)

BEGELEIDEN - Een jongen wordt gedemotiveerd door groepsgenoten, maar na 
een korte motivatie van een coach nam hij de regie in handen. (coach 3)

KRITISCH MAKEN - ‘Kinderen maken pistolen met 3D printer.’ vertelt een 
maakplaatscoach en achteraf kregen wij het idee dat het beter was om dit 

niet te doen. (coach 4) 

VEILIGHEID - Binnen de groep op vrijdag spelen deze zaken niet zo. 
Het is een homogene groep en er zijn weinig con� icten. (coach 5)

LEEFTIJD – Soms spelen de leeftijdsverschillen wel een rol in de maakplaats. Bijvoor-
beeld laatst was er een jongen van 7 jaar en die was veel jonger dan de andere jon-
gens. Hij was erg verlegen en we hebben hem wel op zijn gemak gesteld. (coach 1)

GEEN – Bij ons in de maakplaats speelt dit niet als een probleem. Kinderen lijken 
niet bezig te zijn met de verschillen, dat zij vinden dat er verschillen zijn waarmee zij 
moeten leren omgaan, tenzij dat hun aangeleerd wordt. (coach 2)

SEKSE – We zien wel globale verschillen in voorkeuren van meisjes en jongens 
in wat ze willen maken. Meisjes maken sleutelhangers met hun naam in de 
vorm van een ster en kleuren dit vaak heel precies in. Of bij de dieren van 
hout: jongens maken vooral tijgers en roofdieren, meisjes maken lieve dier-
en. (coach 4)

CULTUREN – Er zijn veel culturele verschillen in de groep, veel Mar-
rokaanse/Turkse kinderen vertellen verhalen over kruiden die ze 
zelf verbouwen voor de maaltijd. Dit zijn kruiden die de andere 
kinderen soms niet kennen. (coach 6)

GROEN - Kinderen gingen nadenken over de 
natuur en gingen ‘bloemenbommen’ maken. Er is een 
workshop gegeven door een imker over het krimpen van 
bijen en hoe de kinderen deze situatie kunnen verbeteren. In 
de buurt zijn ze dus zaadbolletjes gaan verspreiden. (coach 1)
Groen in de stad is belangrijk en kinderen leren dat je daar een 
bijdrage aan kunt leveren. In het project ‘Maakplaats goed Green, 
gebruiken  we afval (een plastic � es) voor het maken van een tuin 
(coach 6)

RESPECT VOOR MATERIAAL - De maakplaats is een goede plek om re-
spect voor spullen en materialen in de leefomgeving aan te leren. Sommige 
kinderen ruimen uit zichzelf op. Zij zijn bewust en alert op het hergebruiken van 
materialen. (coach 2)

HERGEBRUIK - Hergebruik van afval komt in meerdere programma’s terug. ‘Van HERGEBRUIK - Hergebruik van afval komt in meerdere programma’s terug. ‘Van HERGEBRUIK
afval tot uitvinding’ bijvoorbeeld is een programma waarin kinderen van afval nieu-
we producten ontwikkelen. (coach 3)

GEVEN aan EEN ANDER - Kinderen maken iets voor een ander, bijvoorbeeld een 
zorgrobot die kan knuffelen, een lichtje om vrolijk de maken. (coach 4)
Kinderen maken een spel voor buurtbewoners 

GELIJKHEID - In de maakplaats zijn alle kinderen 
gelijk. Er is geen verschil tussen jongens/meisjes of 

leeftijd. (coach 1)

VERANTWOORDELIJK voor de groep - Kinderen helpen mee 
om in de pauze de limonade en iets erbij klaar te maken voor 

de hele groep. Een vraag die dan bijvoorbeeld speelt is: Hoeveel 
koekjes mag iedereen? (coach 2)

Een meisje was verdrietig. Een ander meisje ging met haar tekenen om 
de droevigheid weg te halen. Een jongen die bijna tot geen Nederlands 

spreekt, werd constant geholpen door klasgenoten. (coach 3)

RESPECT VOOR ELKAAR – In de verhalen die kinderen maken zien we het 
respect voor elkaar terug. Bijvoorbeeld laatst in een opdracht Scratch vroeg de 

haai aan een vis ‘Waarom zou ik je niet opeten?’ en de vis antwoordde ‘Omdat ik 
wil leven.’ Die dialoog tussen haai en vis zie ik als een afspiegeling van de dialoog 

die kinderen voeren. (coach 4)

INSPRAAK - Gezamenlijk beslissen wat we met het thema gaan maken. (coach 5)
In het project “Maakplaats goes green” werken we samen met een stadstuin in de 

buurt. Die is heel democratisch ontstaan als een initiatief van burgers, ondersteund 
door de gemeente. (coach 6)1.

 D
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Figuur 9 Dilemma’s rond het thema Persoonsvorming in de maakplaats 

Figuur 8 Aspecten van burgerschap in de maakplaats met diverse projecten maakplaats-coaches
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De ontwerpcyclus rond het thema Maken voor de omgeving bestond eveneens uit 
vijf bijeenkomsten, in de periode februari 2019 tot en met juli 2019. De globale op-
zet van de bijeenkomsten was hetzelfde als in de eerste ontwerpcyclus. De thema’s 
duurzaamheid en burgerschap zijn verkend aan de hand van de vier kenmerken 
van burgerschapsonderwijs (Dijkstra, ten Dam en Waslander, 2018) en praktijk. Ver-
volgens ontwierpen de maakplaats coaches interventies variërend van het maken 
van recyclebare groente- en broodzakjes, tot het ontwerpen van vogelverschrikkers 
naar idee van de kinderen met de 3D-printer voor een zelfaangelegde binnentuin bij 
de maakplaats. Een overzicht van deze activiteiten en de relatie met burgerschap is 
weergegeven in een poster voor in de maakplaats, zoals weergegeven in Figuur 8. 

Het thema Persoonsvorming kwam aan 
de orde in een minisymposium in novem-
ber 2019. Na een theoretische inleiding 
rond persoonsvorming door Sonia Sjol-
lema (Sjollema, 2019), verkenden maak-
plaats-coaches theorie en hun ervaringen 
rond dit thema en bespraken zij een casus 
rond frustratie in de maakplaats. Vervol-

leren met elkaar
Anya en Ben zijn aan het maken. Hun werk is verschillend.

Activiteiten van A 

A werkt

A wordt zich bewust van haar eigen werk

A laat haar werk zien  

A denkt na over haar eigen werk

A legt haar eigen werk uit

A denkt na overde kritiek van B

A verantwoordt haar werk

A denkt na over haar verantwoording

A bekritiseert haar eigen werk

A reconstrueert haar eigen werk

Activiteiten van B

B werkt

B vraagt A om haar werk te laten zien

B wordt zich bewust van A’s werk

B vraagt A om haar werk uit te leggen

B denkt na over A’s werk

B levert kritiek op A’s werk

Ik doe het 
zo...

Hoe doe jij 
het?

Waarom 
doe je dat?

Dat is niet 
goed, want...

Ik denk dat ik 
het beter zo kan 

doen.

Ik doe dit, 
omdat...

Oh, inderdaad klopt 
dat niet...

Ik dacht dat 
het zo moet, 

omdat...

Deze poster is gebaseerd op het procesmodel van Dekker en Elshout-Mohr (1998). Ontwikkeld door de Learning Community van Maakplaats 021.

Idee: Monique Pijls. Grafi sch ontwerp: Kaspar Jansen © 2020

Figuur 10 Model voor samen leren in de maakplaats 

‘Soms gaat het mis, soms 
gaat het goed, soms dan 
twijfel ik, als ik het mooi vind 
laat ik het zo en maak ik er 
iets anders van wat mooi is.’
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gens bediscussieerden zij dillema’s in het pedagogisch handelen in de maakplaats, 
zoals structuur bieden versus vrijheid bieden en benoemden hun ervaringen in de 
maakplaats hiermee. Deze gegevens zijn verwerkt in een poster voor de maakplaats 
(zie Figuur 9). Maakplaats-coaches gaven aan dat het leerzaam was om gezamenlijk 
te reflecteren op ervaringen in de maakplaats aan de hand van de theorie rond per-
soonsvorming. 

In oktober 2020 vond er een online minisymposium plaats rond het thema Leren 
met elkaar. Tijdens deze bijeenkomst is een theoretische inleiding gegeven over sa-
menwerkend leren en leren samenwerken. Vervolgens bediscussieerden de maak-
plaats-coaches in groepen deze thematiek, waarbij docenten van de opleiding Peda-
gogiek van de HvA aansloten om tips en adviezen te geven. De theorie en ervaringen 
van coaches rond samenwerkend leren in de maakplaats zijn weergegeven in een 
poster (zie Figuur 10). 

5.4 Maakplaatscoaches leren: resultaten interviews
Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de interviews met de maakplaats-coa-
ches. Allereerst wordt besproken welke competenties en vaardigheden maak-
plaats-coaches zich eigen hebben moeten maken, volgens henzelf. Daarna wordt 
ingegaan op de vraag hoe zij dit gedaan hebben en welke activiteiten hebben bij-

Foto: Jimena Gauna
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gedragen aan hun professionele ontwikkeling. Tenslotte wordt beschreven welke 
uitdagingen maakplaats-coaches ervaren hebben en nog steeds ervaren en welke 
leervragen en ondersteuningsbehoeften zij hebben. 
 
De competenties die maakplaatscoaches te verwerven hadden liepen uiteen en zijn 
ingedeeld in vijf hoofdcategorieën voortkomend uit eerder onderzoek (zie para-
graaf 2.5). In Tabel 12 is voor ieder van deze competenties weergegeven of maak-
plaats-coaches dit noemden in hun interview. 

Tabel 12  Competenties van maakplaatscoaches die genoemd werden in de interviews.

startjaar 
2017 
(n=3)

startjaar 
2018
(n=4)

startjaar 
2019
(n=4)

TOTAAL
(n=11)

Aanspreekpunt in de maakplaats 2 3 2 7

Expert creativiteit en technologie 3 4 4 11

Begeleider van kinderen bij activiteiten 3 4 4 11

Ontwerper nieuwe programma’s 3 1 4 8

Evalueren + documenteren van programma’s 1 1 1 3

Verschillende maakplaatscoaches benoemden aspecten van aanspreekpunt zijn in 
de maakplaats. Daarbij speelt het beheer van de machines een grote rol en het ver-
helpen van kleine technische problemen en de verantwoordelijkheid voor materia-
len en gereedschappen. Bij het zelfstandig ‘runnen’ van een maakplaats speelt ook 
samenwerken met collega’s een grote rol. Maakplaats-coaches benoemen dat het 
belangrijk is dat je ‘met elkaar kunt opschieten’, dat je op elkaar kunt vertrouwen en 
dat je in staat bent elkaar feedback te geven en feedback te ontvangen. Bij deze co-
ordinerende rol als maakplaats-coach hoort ook planning en organisatie: enerzijds 
zelf verantwoordelijk zijn voor het indelen van de eigen tijd bij het voorbereiden van 
de activiteiten, anderzijds de strakke planning van het rooster kunnen volgen. 
Het verwerven van digitale vaardigheden en leren werken met de machines hebben 
alle maakplaatscoaches moeten leren. Voor wie dat helemaal nieuw was nam dat 
veel tijd, coaches met een creatieve achtergrond leerden dit sneller. 
Het begeleiden van activiteiten, de pedagogisch-didactische bekwaamheid, werd 
door alle coaches uitgebreid benoemd als een belangrijk leerdoel voor henzelf. 
Daarin kwamen verschillende aspecten naar voren: 

• Het opbouwen van een persoonlijke band met de kinderen, aanvoelen wat kinde-
ren nodig hebben, hen geruststellen en uitdagen. Een aantal coaches benoemt 
het geven van die individuele aandacht als een wezenlijk onderdeel van hun werk.
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• Voor de groep staan en uitleg geven over de activiteiten, de gereedschappen, de 
machines en kinderen enthousiasmeren. Sommige coaches hadden ervaring in 
het toespreken van groepen, voor anderen was dat helemaal nieuw. 

• Een programma ‘draaien’ met de kinderen, weten welke activiteiten passend zijn 
voor een bepaalde doelgroep en hierin flexibel zijn, kunnen aanpassen. Verschil-
lende coaches benoemen dat zij aanvankelijk de neiging hadden om de lat te 
hoog te leggen, om te veel in een middag te willen doen. Gaandeweg hebben zij 
geleerd om de activiteiten goed te laten aansluiten bij de voorkennis van de kin-
deren en de tijd te nemen voor het aanleren van bepaalde vaardigheden. Daar-
bij groeide ook de zelfkennis van de coaches. De één leerde om los te laten en 
te improviseren (in plaats van altijd alle activiteiten in detail voor te bereiden), 
terwijl de ander juist ontdekte dat voorbereiden van de activiteit en technologie 
belangrijk was. 

• Het begeleiden van onderzoekend en ontwerpend leren en daarbij de balans 
bewaken tussen het bieden van structuur en hulp enerzijds en het bieden van 
ruimte en uitdaging anderzijds. Maakplaats-coaches geven aan dat zij geleerd 
hebben dat het bieden van een kader en beperkingen van belang zijn voor het 
stimuleren van creativiteit.

• Omgaan met ongewenst gedrag is iets waar alle coaches vroeg of laat mee 
te maken kregen. Veel coaches geven aan dat ze geleerd hebben om dit te 
hanteren, waar mogelijk te voorkomen en zo een veilig klimaat in de maakplaats 
te scheppen. Tegelijk blijft dit actuele een leervraag. 

Het ontwerpen van nieuwe programma’s is voor sommige coaches meer een uitda-
ging dan voor anderen. Niet iedereen was daar in gelijke mate bij betrokken. Maak-
plaats-coaches die nieuwe activiteiten ontwikkelen, benadrukken dat ze daarbij hun 
persoonlijke voorkeuren en expertise (kunnen) inzetten. 
Het evalueren en documenteren van programma’s wordt nauwelijks door coaches 
genoemd als iets wat zij hebben moeten leren. 

Vervolgens is gevraagd hoe maakplaats-coaches zich deze competenties en vaardig-
heden hebben eigen gemaakt. Welke leeractiviteiten hebben bijgedragen aan hun 
professionele ontwikkeling? 

In paragraaf 5.1 is het opleidingsprogramma beschreven. Coaches geven aan dat 
deze bijeenkomsten hen een stevige basis hebben gegeven, met name het Librarian 
Maker Camp. Tegelijk geven zij aan dat het echte leren plaatsvond in de praktijk. De 
eerste lichting maakplaats-coaches heeft heel veel zelf moeten uitzoeken. Zij be-
noemen dat het eigen maken van de machines, uren en dagen kostte en dat zij de 
ruimte kregen om daar op die manier aan te werken. 
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Unaniem benoemen coaches aan dat zij veel leerden – en nog steeds leren - van col-
lega’s. Voor de eerste lichting coaches was dat bij hun start niet van toepassing; zij 
liepen stage bij Fabschool (op de Nieuwmarkt, bij Waag) en zijn daar ‘ondergedom-
peld’ in de complexiteit van een makers-middag. De tweede en derde lichting coa-
ches kwam meer in een gespreid bedje en konden in het begeleiden van de activi-
teiten meelopen met ervaren collega’s en hebben daar veel van geleerd. Daarnaast 
geven sommige coaches aan dat ze bij een docent of begeleider van een partneror-
ganisatie een aantal ‘tips and tricks’ hebben opgedaan. 

Welke uitdagingen ervaren maakplaats-coaches in hun functioneren? Sommige coa-
ches noemen de keerzijde van het werken in een grote organisatie en het omgaan 
met de beperkingen van tijd, geld en aantal collega’s. Een aantal coaches ervaart de 
pedagogisch-didactische kwesties als uitdaging. 
De fysieke ruimte van de maakplaats is belangrijk. In de meeste gevallen is er veel 
ruimte en is de maakplaats goed zichtbaar bij binnenkomst in de bibliotheek, maar 
waar dat niet zo is, worden beide zaken als lastig ervaren. 
Eigenaarschap over de activiteiten, een programma uitvoeren dat je zelf geschreven 
hebt, ervaren de coaches als een pre en omgekeerd betekent het uitvoeren van een 
programma dat door een collega is geschreven als een grotere belasting. 
Een klein aantal coaches werkt naast de functie als maakplaats-coach op een andere 
afdeling in de bibliotheek. Twee van hen zien dit als meerwaarde, voor een ander 
levert de combinatie juist praktische problemen op. 

Wat hebben maakplaats-coaches nodig om te blijven functioneren en leren als 
coach? Sinds enige tijd heeft de functie ‘maakplaats-coach’ een officiële plek in het 
functie-bouwwerk van de OBA en dat is belangrijk. Verder noemen de coaches als 
eerste tijd om de activiteiten goed te kunnen blijven voorbereiden en uitvoeren en 
tijd voor reflectie en voor het uitwisselen van ervaringen met collega’s. Daarbij is er 
behoefte aan verdere theoretische onderbouwing, pedagogisch-didactische scho-
ling en begeleiding in de vorm van coaching-on-the-job. Sommige coaches hebben 
een grote behoefte aan autonomie en verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld in het ont-
werpen van programma’s. 

‘Het komt gewoon uit m’n hoofd en dan doe ik het, soms 
lukt het, soms lukt het niet, net als bij een doolhof.’
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5.5 Evaluatie van het leren van de maakplaats-coaches
In deze paragraaf worden de beschrijvingen van het opleidingsprogramma en de 
ervaringen van de maakplaats-coaches getoetst aan de oorspronkelijke doelstelling 
van Maakplaats 021. 

Met de realisatie van maakplaatsen bij de OBA in 2017 is tegelijk de nieuwe functie 
van maakplaats-coach in het leven geroepen. Het heeft even geduurd voor het pro-
fiel van een maakplaats-coach helemaal was uitgekristalliseerd en de aanstellingen 
een formele positie in het functiebouwwerk van de bibliotheek hebben gekregen. 
Voor maakplaats-coaches is de realisatie van dit functieprofiel een belangrijke ont-
wikkeling (Williams en Folkman, 2017).   
Het opleidingsprogramma voor maakplaats-coaches is breed ingezet, er is training 
en coaching op maat, zowel individueel als in groepen. Het blijkt vruchtbaar te zijn 
om leren te verbinden met ervaringen in de praktijk. Het vraagt meerdere jaren om 
alle aspecten van de opleiding tot maakplaats-coach aan bod te laten komen. In 
het eerste jaar speelden voor maakplaats-coaches vooral vragen op het gebied van 
technologie en het pedagogische aspect, omgaan met kinderen. De coaches van 
het eerste uur hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt en hebben dit voor een 
groot deel zelf en met elkaar gedaan. Vervolgens kwamen er vragen op het gebied 
van het ontwerpen van programma’s en daarna kwamen leervragen op het gebied 
van het bevorderen van onderzoekend en ontwerpend leren bij kinderen en flexibel 
inspelen op onverwachte situaties in de maakplaats. De meeste maakplaats-coa-
ches geven aan dat zij nog steeds vragen hebben op pedagogisch-didactisch vlak. 
Met de uitbreiding van het aanbod voor scholen en het verstevigen van de maak-
plaats in het educatieve speelveld, wordt er nog sterker een beroep gedaan op hun 
pedagogisch-didactische vaardigheden. Daarom blijft scholing en begeleiding nodig 
voor maakplaats-coaches. Dit is vergelijkbaar met de positie van startende leraren 
waar inductie in de eerste jaren belangrijk is om ervoor te zorgen dat leraren blijven 
functioneren (Harmsen, Lorentz, Maulana en Van Veen, 2018).  

Zowel coaches als hun opleiders geven aan dat de dagelijkse praktijk in de maak-
plaats niet veel ruimte voor reflectie laat, terwijl zij hier wel behoefte aan hebben. Dit 
sluit aan bij theorie over het leren van professionals die met name in de praktijk le-
ren (Schön, 1983). Maakplaats-coaches onderstrepen het belang van gemeenschap-
pelijk uitwisselen van ervaringen en activiteiten. Dit kan door hier expliciet tijd voor 
te blijven maken, zowel in de vorm van een maandelijkse gezamenlijke bijeenkomst 
met alle maakplaats-coaches als door individuele begeleiding. 



67Leren in Maakplaats 021

‘Maakplaats heb je een vrije mening en mag je soms praten 
wanneer je wil. Hier leer je over de technische dingen. Als je 
dingen niet leuk vindt, dan verzinnen ze nieuwe opdracht voor 
je. Bij school niet. Zelf heb ik dat nog niet gehad. De eerste keer 
dacht ik leuk, daarnaar leuker, toen ging het zo steeds omhoog 
en omhoog. Dus eigenlijk heb ik nooit kunnen zeggen ik vind 
deze les niet leuk. Het is alleen niet leuk als je ruzie hebt gehad, 
dat gebeurt haast nooit.’
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6 Conclusies en 
aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het onderzoek samengebracht en wordt 
er beschreven wat dit voor het vervolg betekent. In paragraaf 6.1 worden conclusies 
geformuleerd en bediscussieerd, daarna worden er in paragraaf 6.2 aanbevelingen 
gedaan. Paragraaf 6.3 schetst mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 

6.1 Conclusies
Deze paragraaf beantwoordt de onderzoeksvragen die zijn geformuleerd in para-
graaf 3.1. Allereerst worden er per onderzoeksvraag conclusies geformuleerd. Ver-
volgens worden de bevindingen bediscussieerd. 

De eerste onderzoeksvraag betreft de leeractiviteiten van leerlingen, met name hoe 
deze er uit zien. Uit het onderzoek blijkt dat het programma-aanbod in de maak-
plaats breed is. De naschoolse programma’s worden op meerdere dagen per week 
aangeboden. Het programma-aanbod wordt voortdurend geactualiseerd met nieu-
we activiteiten, ontworpen door de maakplaats-coaches maar ook aangeboden 

‘Als je later een professor wilt worden, dan heb je 
alvast een paar basisdingen geleerd.’

door externe partners. In alle activiteiten komt creativiteit en digitale fabricage of 
programmeren aan bod. Meestal is er een thema of ligt globaal vast wat er gemaakt 
gaat worden, en met welke materialen. Regelmatig speelt ook een maatschappelijk 
thema zoals duurzaamheid, stadmaken of burgerschap een rol in de programma’s. 
De programma’s zijn dus sterk richtinggevend, daarbinnen worden de kinderen uit-
gedaagd om zelf invulling te geven. De didactiek van de programma’s biedt kinderen 
mogelijkheden om de technologie te gebruiken en ermee te spelen. Kinderen leren 
werken met de software voor 2D- en 3D-ontwerpen en programmeren. Helemaal 
zelfstandig experimenteren en iets nieuws creëren komt in sommige gevallen aan 
de orde. De begeleiders sturen er in wisselende mate op aan dat kinderen elkaar 
helpen en samenwerken. De begeleiding van de programma’s door maakplaats-coa-
ches is zeer persoonlijk; kinderen hebben een band opgebouwd met de begeleiders. 
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De tweede onderzoeksvraag betreft de vraag wat kinderen leren van de program-
ma’s in Maakplaats 021. Hierbij is voornamelijk gekeken naar de naschoolse pro-
gramma’s. De leeropbrengsten zijn geanalyseerd in de domeinen kwalificatie, so-
cialisatie en persoonsvorming. In het domein van kwalificatie blijken de kinderen 
veel te leren op het gebied van technologie. In het bijzonder noemen kinderen de 
technologische vaardigheden. Kinderen die meerdere programma’s in Maakplaats 
021 hebben gevolgd - sommige kinderen komen al zeker twee jaar! - beheersen de 
vaardigheden van digitale fabricage. Wel is er sprake van een negatief leeftijdseffect, 
waarbij kinderen zichzelf naarmate ze ouder worden lager evalueren op items in alle 
drie de domeinen.

Kinderen komen graag naar de maakplaats, waar zij vaak meerdere programma’s 
volgen. Kinderen zijn gemotiveerd om te maken en ontwikkelen durf in de maak-
plaats. Kinderen werken in wisselende mate samen wanneer zij maken. In 2019 
gaan kwalificatie en persoonsvorming samen op. In 2020 gaan kwalificatie en soci-
alisatie samen op. Hieruit valt op te maken dat de gepleegde interventies in de pro-
gramma’s (op basis van de inzichten verworven met het 2019 programma), waarin 
meer gestuurd is op samenwerking tussen de kinderen, effect hebben gehad op de 
manier waarop de kinderen hun eigen prestaties evalueren. 

De derde onderzoeksvraag betreft de leeractiviteiten van maakplaats-coaches. Zij 
leren door een breed opleidingsaanbod, dat bestaat uit een intensieve starttraining, 
maandelijkse bijeenkomsten met alle maakplaats-coaches en leren in de praktijk, 
samen met meer ervaren begeleiders. 
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De vierde onderzoeksvraag gaat over wat maakplaats-coaches in het opleidings-
programma en in hun praktijk hebben geleerd. Maakplaats-coaches hebben een 
grote ontwikkeling doorgemaakt, niet alleen op het gebied van technologie, maar 
ook in het begeleiden van kinderen bij de activiteiten, het zelfstandig beheren van 
een maakplaats, ontwerpen van nieuwe programma’s en projectmatig werken. 
Maakplaats 021 is succesvol in het ontwikkelen van een breed programma-aanbod 
voor kinderen. De programma’s laten kinderen kennismaken met een spectrum van 
creatieve en technologische vaardigheden. Er worden steeds nieuwe programma’s 
ontworpen. 
Dat kinderen zo veel leren en graag naar de maakplaats komen staat of valt met 
de inzet van maakplaats-coaches. Zij zijn van onschatbare waarde. Zij zijn duizend-
poten: werken met de machines, programma’s ontwikkelen, zelfstandig een maak-
plaats ‘runnen’, samenwerken met collega’s en met leerkrachten. Voor het voort-
bestaan van de maakplaatsen is het van belang dat maakplaats-coaches kunnen 
blijven functioneren en zich kunnen blijven ontwikkelen. Daartoe is het essentieel 
dat er met enige regelmaat tijd voor reflectie is. 

Een kritisch punt betreft de mogelijkheden van de maakplaats als werkplaats waar 
kinderen echt zelfstandig kunnen maken en waar kinderen en jongeren naartoe ko-
men met een wens of idee om zelf iets te maken. Dit blijkt in praktijk maar heel spo-
radisch voor te komen, er is geen programma expliciet op ingericht. 

De mate waarin kinderen elkaar helpen en wel of niet samenwerken is wisselend en 
sterk afhankelijk van de begeleider. Hier ontbreekt nog een gezamenlijke visie. De 
persoonlijke benadering van kinderen is heel belangrijk gebleken in de maakplaats. 
Dit is wenselijk om de beoogde doelgroep te blijven bereiken. 

6.2 Aanbevelingen 

Aanbeveling 1 – Laat Amsterdamse kinderen leren in de maakplaats
1.1 Bied naschoolse programma’s aan voor kinderen.

Kinderen leren veel in de naschoolse programma’s en zijn bovendien zeer ge-
motiveerd om te komen. De programma’s op het gebied van digitale fabricage, 
programmeren en stad maken zijn met name succesvol. 

1.2 Zorg voor programma’s die regelmatig vernieuwen. 
Kinderen komen graag naar de naschoolse programma’s en veel van hen vol-
gen meerdere programma’s. Daarom is het nodig dat er naast een vast aanbod 
(voor nieuwe kinderen) voortdurend nieuwe programma’s worden ontwikkeld 
voor de kinderen die al eerder in de maakplaats waren.

1.3 Zorg voor vertrouwde gezichten, vaste begeleiders in de maakplaats.
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De persoonlijke benadering van kinderen door vertrouwde begeleiders zorgt 
ervoor dat kinderen moeilijkheden kunnen overwinnen en veel kunnen leren. 
Continuïteit in de begeleiding is hierbij van belang. 

1.4 Bevorder autonomie en zelfstandig werken in de maakplaats. 
Stimuleer dat kinderen die al een aantal jaar in de maakplaats komen de mo-
gelijkheid hebben om machines te leren bedienen en/of eigen werkstukken te 
maken. Stuur meer aan op expliciete kwalificatie van technologische vaardig-
heden. Introduceer hiertoe een kwalificatie- en beloningssysteem, bestaande 
uit concrete certificaten/badges, die kinderen kunnen behalen als zij (vrijwillig) 
bepaalde tests hebben doorstaan waarmee hun competenties worden aan-
getoond. Verleen ze op basis van deze aangetoonde kwalificaties vervolgens 
meer ruimte en verantwoordelijkheid om zelfstandig met de apparatuur om 
te gaan. Dit kan gekoppeld worden aan peer-teaching (tutorleren), waarbij de 
meer ervaren kinderen de minder ervaren kinderen bijstaan in het aanleren 
van nieuwe technieken.

1.5 Vergroot het didactisch repertoire voor het aansturen op coöperatief leren. 
De maakplaats is een veilige ontmoetingsplek voor kinderen waar zij elkaar 
op een andere manier leren kennen en waardoor (soms onverwachte) vriend-
schappen kunnen ontstaan. De vele mogelijkheden tot socialisatie liggen voor 
het oprapen: het samen werken aan oplossingen en elkaar daarbij aanvullen 
kan voor waardevolle succeservaringen zorgen. Hierdoor kunnen hun sociale 
vaardigheden blijvend worden verbeterd, hetgeen de kinderen op langere ter-
mijn een groot voordeel zal opleveren.

1.6 Breid de mogelijkheden voor jongeren vanaf 12 jaar uit. 
Het negatieve leeftijdseffect dat volgt uit de zelfevaluaties van 2019-2020 kan 
op verschillende manieren worden tegengegaan. Organiseer tutorleren, laat 
ervaren bezoekers van de maakplaats jongere kinderen begeleiden. Zowel de 
tutoren als de jongere kinderen kunnen hier veel van leren, niet alleen op het 
gebied van maken, maar vooral ook op het gebied van socialisatie en persoons-
vorming.  

Aanbeveling 2 – Ondersteun maakplaats-coaches om het leren van kinderen 
mogelijk te maken
2.1 Zorg voor voldoende maakplaats-coaches. 

Het maken en leren van kinderen in de maakplaats valt of staat met de begelei-
ders. Op een groep van 12-15 kinderen zijn minimaal twee maakplaats-coaches 
nodig. Eén coach kan maximaal een groep van ongeveer 7 kinderen bedienen.

2.2  Geef maakplaats-coaches voldoende tijd om programma’s voor te bereiden 
en af te ronden. 
In praktijk is het op dit moment te vaak ‘rennen-en-vliegen’ voor maakplaats-coa-
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ches. Om ook op lange termijn kwaliteit te kunnen blijven leveren is het van 
belang dat coaches voldoende tijd hebben om de activiteiten voor te bereiden 
en te kunnen reflecteren. 

2.3  Faciliteer scholing van maakplaats-coaches.
De kwaliteit van de begeleiding door coaches is inherent aan de opleiding en 
ontwikkeling van de maakplaats-coaches. Hiertoe is het van belang dat zij re-
gelmatig (minimaal eenmaal per maand) als team bij elkaar komen om geza-
menlijk te leren op het gebied van technologie, didactiek en pedagogiek en 
daarnaast dat zij individueel en in duo’s coaching-on-the-job hebben. 

2.4 Zorg voor een optimale benutting van het potentieel aan kennis en ervaring 
bij de maakplaats-coaches.
Een maakplaats-coach is een duizendpoot en iedere coach heeft eigen experti-
se. Blijf coaches betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe programma’s in de 
maakplaats. 

6.3 Vervolgonderzoek
Het in dit document beschreven praktijkonderzoek brengt het leren van kinderen 
en maakplaats-coaches in kaart. De eerste vragen omtrent doelstellingen van Maak-
plaats 021 zijn beantwoord. Maar er zijn ook vragen voor vervolgonderzoek. Aller-
eerst over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. In de huidige studie is er geke-
ken naar wat zij leren tijdens de activiteiten en in de programma’s. De vraag is ook 
of dit bijdraagt aan hun verdere schoolloopbaan, studiekeuze en werkend leven. Dit 
vraagt om een longitudinaal onderzoek, waarbij meerdere maakplaats-kinderen ge-
volgd worden. Ten tweede zijn er vragen over het pedagogisch-didactisch handelen 
van maakplaats-coaches en de leerprocessen van kinderen in de maakplaats. Hoe 
kan de autonomie van kinderen in de maakplaats gestimuleerd worden, en hoe kan 
coöperatief leren worden gestimuleerd, door bijvoorbeeld kinderen zelfstandiger la-
ten samenwerken aan één project over langere tijd. Ten derde zijn de nieuwe school-
programma’s recent van start gegaan en deze zijn nog niet uitgebreid geëvalueerd. 
Ook de pilots rond de ‘vijfde schooldag’40 in de maakplaats, een initiatief in het kader 
van het Noodplan lerarentekort Amsterdam41, waarmee de bibliotheek een nieuwe 
plaats krijgt in het educatieve speelveld in Amsterdam, vragen om verdere evaluatie.

40 https://dagvijf.nl 
41 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/16/bijlage-noodplan-lerarentekort-amsterdam-janua-

ri-2020 

https://dagvijf.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/16/bijlage-noodplan-lerarentekort-amsterdam-januari-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/16/bijlage-noodplan-lerarentekort-amsterdam-januari-2020
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