
    

 

 

 

W&T café: Maakonderwijs in Maakplaats 021 
8 november 2018  

 

De wereld heeft een nieuwe generatie kritische makers en uitvinders nodig. Het is van belang dat 

kinderen vaardigheden ontwikkelen die horen bij de 21ste eeuw. Creatieve en technische 

vaardigheden, maar ook sociale vaardigheden als ondernemen en samenwerken. Maakonderwijs 

helpt hierbij. Door iets te maken, leer je hoe dingen werken, hoe je oplossingen kunt creëren. Zo 

begrijp je de wereld beter én kun je zelf aan de slag om je toekomst vorm te geven.  

 

Maakplaats 021 is een speelkamer in verschillende vestigingen van de Openbare Bibliotheek 

Amsterdam (OBA) waar kinderen uit de buurt hun creativiteit en digitale vaardigheden kunnen 

ontplooien. In onze maakplaatsen wordt gecodeerd en geklooid, geprint en geprutst, gemeten en 

gemaakt - vooral een heleboel gemaakt. Benieuwd hoe dat allemaal in zijn werk gaat? Kom dan kijken  

bij het W&T café op 8 november in de Maakplaats 021! 

 

Programma 
15.15 uur  Inloop 

15.30 uur  Welkom in de Maakplaats 021 

15.45 uur  Workshopronde 1 

16.20 uur Workshopronde 2 

17.00 uur  Afsluiting met hapje en drankje 

 

Praktische informatie 
Wanneer: donderdag 8 november 2018 

Tijd: van 15:15 tot 18:00 uur 

Waar: ObA Reigersbos, Rossumplein 1, 1106AX Amsterdam Zuidoost 

Voor wie: leerkrachten in het basisonderwijs van Amsterdam e.o. die hun leerlingen de kans willen 

geven om kennis te maken met deze vaardigheden. 

Kosten: Dit W&T café wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het EWT. We kunnen deze 

bijeenkomst daarom kosteloos aanbieden.  

Aanmelden: Graag z.s.m. online aanmelden via dit formulier 

Let op: er is plek voor maximaal 30 deelnemers. Elke workshop wordt 2 maal aangeboden en heeft 

ruimte voor 10 personen (dus vol=vol). 

 

Bekijk op de volgende pagina de workshopbeschrijvingen. 

 

https://www.iederkindeentalent.nl/wt-cafe/#aanmelden


 

 

 

Workshops  

 

A. Artbot maken 

Bij deze workshop maken we met eenvoudige materialen in no-time een echte robotkunstenaar. 

Maak je over je technische vaardigheden geen zorgen: iedereen kan dit! 

 

B. Micro:Bit 

In de workshop leer je programmeren met de micro:bit, een superleuke kleine computer. Als je deze 

basis onder de knie hebt, ga je verder met het programmeren van een echte robot! 

 

C. Digitale Fabricage 

Als je alles zou mogen maken wat je maar zou willen, wat zou het dan zijn? We maken je wegwijs in 

de wereld van creativiteit en digitale fabricage. Samen met onze Maakplaats-coaches ga je aan de 

slag met de 3D-printer, lasercutter en vinylsnijder. 

 

 

 

 

 


