
    

 

 

W&T café - Cradle-to-cradle 

Afval: grondstof voor onderzoekend en ontwerpend leren in de klas 

Kom ook naar het W&T café op 16 mei in de Oba in Amsterdam, waar denken en doen over W&T in 

het basisonderwijs samenkomen. Doe inspiratie en lesideeën op en ga popelend van enthousiasme 

naar huis om er zelf mee aan de slag te gaan! 

Het thema van dit W&T café is cradle-to-cradle. In de wereld om ons heen is het steeds belangrijker 

om de afvalketen te sluiten en materialen te hergebruiken. Kinderen kunnen heel goed met 

alledaagse voorwerpen uitvindingen doen of plannen maken voor een energieneutraal 

schoolgebouw. Voor leerlingen blijkt het eigenlijk heel vanzelfsprekend te zijn om te denken in 

termen van kringlopen en duurzaamheid. U ziet voorbeelden en ervaringen van experts en uit de 

schoolpraktijk. 

 

Programma  
16.00 uur Inloop met koffie en thee 

16.15 uur Welkom – door Monique Pijls (Hogeschool van Amsterdam) 

16.30 uur Mini-workshops 

   - Wonderwel: een vrolijke inwijding in kringlopen - door Hans Wilschut  

    (Wonderwel) en Nienke Kwikkel (ANMEC)  

  - Designathon: leerlingen ontwerpen duurzame technologie – door Emer  

        Beamer (Designathon) 

   -  Ondernemend leren: afval als nieuwe grondstof – door Judith Kat (Educatieve 

    Stad), Carolien de Waard (student Pabo Inholland) en Rob Storm (St.  

    Aloysiusschool, Overveen) 

   -  Recycling en 3D-printen – door Heleen Bouwmans (ABC) i.s.m.  

    Maakplaats 021 

18.15 uur Uitwisseling met broodjes & soep 

   Inspiratiemarkt met bijdragen van Kennismakelaars Amsterdam en Ontdek app 

18.50 uur Afsluiting  

 

Praktische informatie 
Voor wie: Leerkrachten en directies van basisscholen  

Waar: Dinsdag 16 mei 2017 

Locatie: Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in de Makerspace op de 1e verdieping 

Oosterdokskade 143 - 1011 DL Amsterdam 

Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden 

Aanmelden:  www.iederkindeentalent.nl/wt-cafe 

http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-didactiek-van-de-betavakken/lectoraat-didactiek-van-de-betavakken.html?origin=cDxMzdP7SNmqVMiOvCc%2Fjw
https://ontdekapp.nl/
http://www.iederkindeentalent.nl/wt-cafe


 

 

 

Mini-workshops 

Wonderwel: een vrolijke inwijding in kringlopen 

Door: Hans Wilschut (Wonderwel) en Nienke Kwikkel (ANMEC) 

Hoe komt water in mijn kraan en elektriciteit uit mijn stopcontact? Waar gaat mijn vuilniszak naartoe 

en het riool? En hoe gaan we dat in de toekomst doen? Wonderwel biedt een leerlijn waarbij 

leerlingen inzicht krijgen in het bijzondere samenspel tussen natuur en techniek bij de levering van 

onze basisvoorzieningen. Wonderwel stelt vragen en zoekt antwoorden. Het laat zien dat natuur en 

techniek hand in hand gaan bij de werking van deze voorzieningen. Dat ze mogelijk zijn door een paar 

wonderlijke natuurwetten, die al zo oud zijn als de aarde zelf. 

 

Designathon: leerlingen ontwerpen duurzame technologie 

Door: Emer Beamer (Designathon) 

Designathon laat leerkrachten en basisscholkinderen speels en uitdagend kennis maken met techniek 

in het onderwijs. Aan de hand van kant-en-klare lespakketten - designathons - verzinnen, bouwen en 

presenteren kinderen oplossingen rondom duurzaamheidsvraagstukken, zoals mobiliteit, voedsel, 

afval en circulaire economie. 

 

Ondernemend leren: afval als nieuwe grondstof 

Door Judith Kat (Educatieve Stad), Carolien de Waard (student Pabo Inholland) en Rob Storm (St. 

Aloysiusschool, Overveen) 

In deze workshop worden twee voorbeelden van ondernemend onderwijs gepresenteerd: een project 

rond plastic soup en …. dat is nog een surprise! Wat is er nu precies ondernemend aan deze 

voorbeelden? En wat uit deze ondernemende voorbeelden kun je meteen morgen toepassen in je 

eigen klas? 

 

Recycling en 3D-printen  

Door Heleen Bouwmans (ABC) en Sacha van Tongeren (Maakplaats 021) 

De 3D-printer krijgt steeds vaker een plaats op school. Hoe kun je hierbij aandacht besteden aan het 

hergebruik van grondstoffen? MaakOnderwijs gaat uit van de nieuwsgierigheid van kinderen en het 

leert ze verantwoord en oplossingsgericht nieuwe technologie te gebruiken in een duurzame 

samenleving. 

 

 
 

 
  

 

http://www.wonderwel.nu/
http://www.anmec.nl/
http://www.designathonschool.com/
http://www.educatievestad.com/
http://www.hetabc.nl/professionals/maakonderwijs/
http://www.oba.nl/actueel/maakplaats-021.html


 

 

 


