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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 wilden pistolen maken met de 3D printer 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 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.
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