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Boekenkist lenen 
Alle leerjaren

Middelbare scholen kunnen, voor een periode van
8�weken�of�een�half�jaar,�bij��de�OBA�een�boekenkist�
lenen�voor�de�hele�klas�zodat�leerlingen�actuele�en�
aantrekkelij�ke�boeken�kunnen�lezen.�Er�is�keuze�uit�
boekenkisten�binnen�een�thema,�zoals�thrillers�of�
fantasy�of�kisten�met�één�titel�om�klassikaal�te�lezen.�
Bij��een�collectie�op�maat�stelt�de�OBA�op�basis�van�de
wensen�van�de�school�een�mooie�boekenkist�samen.�
Kortom,�genoeg�mogelij�kheden�voor�een�boekenkist�
in de klas!

Boekenpakket kopen 

Tij�dens�de�belangrij�kste�leescampagnes�kunnen�
scholen�ook�boekenpakketten�bij��de�OBA�kopen.�
Zo�lezen�alle�leerlingen�hetzelfde�boek�en�kan�de�
docent�met�behulp�van�de�lesbrief�met�de�klas�hierover�
in�gesprek.�  

Boekenweek van Jongeren 
Vanaf leerjaar 3 vmbo, havo en vwo

Tij�dens�de�Boekenweek�van�Jongeren�kunnen�
middelbare�scholen�bij��de�OBA�een�3PAK�boekenpakket�
aanschaffen.�Het�pakket�bevat�32�exemplaren�van�
een�geschenkenbundel�met�verhalen�van�3�bekende�
Nederlandse�schrij�vers,�posters�en�een�lesbrief�voor�
docenten.
–––
Periode: 16 t/m 25 september

Nederland Leest 
Leerjaar 1 - Nederland Leest Junior  
Vanaf leerjaar 4 havo en vwo - 
Nederland Leest 

November�is�de�maand�van�Nederland�Leest,�in�deze�
maand�staat�1�volwassen�titel�en�1�junior�titel�van�een�
Nederlandse�schrij�ver�centraal.�Scholen�kunnen�een�
Nederland�Leest�boekenpakket�aanschaffen�via�de�OBA.�
In�dit�pakket�zitten�32�exemplaren�van�het�boek,�een�
lesbrief�en�online�lesmateriaal.�Dit�helpt�docenten�om�
er�in�november�een�echt�leesfeest�van�te�maken.��
–––             
Periode: 1 t/m 30 november

Boekencollecties

OBA-Lidmaatschap
Leerlingen
Wist�je�dat�het�OBA-lidmaatschap�gratis�is�voor�
iedereen�tot�en�met�18�jaar?�Scholieren�kunnen�met�
hun�lidmaatschap�maar�liefst�10�boeken�per�keer�lenen.�
En�als�ze�de�boeken�per�ongeluk�te�laat�terugbrengen,�
krij�gen�ze�geen�boete.

Meer�informatie�op�oba.nl/jongerenlidmaatschap

Met�een�OBA-lidmaatschap�kunnen�leerlingen�ook�
10�e-books�en�10�luisterboeken�lenen,�hebben�ze�
toegang�tot�uittreksels�en�recensies�en�kunnen�ze�in�alle�28�
OBA-vestigingen�gebruik�maken�van�computers�en�internet

Docenten
Docenten�van�het�voorgezet�onderwij�s�krij�gen�korting�op�
een�OBA-lidmaatschap.�Met�dit�docentenlidmaatschap�
kunnen�boeken�voor�in�de�les�worden�geleend�in�een�
van�de�vestigingen�of�online.�Bestel�de�OBA�Schoolpas�
voor�docenten�in�de�webshop�voor�het�voortgezet�
onderwij�s�via�oba.nl/vo

Praktische informatie
Meer informatie, prij zen en aanmelden via de webshop: oba.nl/vo 
Voor vragen en advies mail naar school@oba.nl
Meld je aan voor de nieuwsbrief: oba.nl/nieuwsbrief

Kennismakingsbezoek OBA
Leerjaar 1

Speciaal�voor�brugklassers�biedt�de�OBA�een�kennis-
makingsbezoek�aan.�Een�leuk�én�leerzaam�bezoek�voor�
docenten�en�leerlingen.�Tij�dens�een�bibliotheekbezoek�
leren�de�leerlingen�hoe�ze�een�geschikt�boek�kunnen�
vinden�tussen�alle�rij�en�boeken�die�in�de�bibliotheek�staan�
zodat�ze�met�plezier�een�boek�gaan�lezen�dat�bij��ze�past.�
–––
Duur: 60 minuten 

Read2Me! – voorleeswedstrij d 
Leerjaar 1

Read2Me!�is�de�spannendste�leesbevorderingscampagne�
voor�de�brugklas.�In�meerdere�wedstrij�drondes�nemen�
leerlingen�van�verschillende�scholen�het�tegen�elkaar�op�
in�de�strij�d�om�de�titel�beste�voorlezer�van�Nederland.�
Een�onvergetelij�ke�ervaring�voor�de�leerlingen�en�een�
fantastische�manier�om�leesplezier�te�bevorderen�in�
de�brugklas!�
–––
Periode: februari

Read2Me! - introductieles 
Leerjaar 1 

Deelnemers�van�Read2Me!�kunnen�als�voorbereiding�
op�de�voorleeswedstrij�d�bij��de�OBA�een�introductieles�
volgen.��De�leerlingen�krij�gen�hulp�bij��het�kiezen�van�het�
juiste�boek�en�fragment�en�tips�om�zo�boeiend�mogelij�k�
voor�te�lezen.�Hiermee�gaan�ze�goed�voorbereid�de�
wedstrij�drondes�tegemoet!
–––
Duur: 60 minuten • Periode: oktober t/m januari

• Boekencollecties
• Programma’s Taal en Cultuur
• Programma’s Maakplaats021
• Programma’s Digitale geletterdheid
• Buiten school
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Read2Me! - introductieles 
Leerjaar 1 

Deelnemers�van�Read2Me!�kunnen�als�voorbereiding�
op�de�voorleeswedstrij�d�bij��de�OBA�een�introductieles�
volgen.��De�leerlingen�krij�gen�hulp�bij��het�kiezen�van�het�
juiste�boek�en�fragment�en�tips�om�zo�boeiend�mogelij�k�
voor�te�lezen.�Hiermee�gaan�ze�goed�voorbereid�de�
wedstrij�drondes�tegemoet!
–––
Duur: 60 minuten • Periode: oktober t/m januari

• Boekencollecties
• Programma’s Taal en Cultuur
• Programma’s Maakplaats021
• Programma’s Digitale geletterdheid
• Buiten school
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https://oba-edu.op-shop.nl/ingang/voortgezetonderwijs/44/kennismakingsbezoek-oba
https://oba-edu.op-shop.nl/ingang/voortgezetonderwijs/48/read2me-voorleeswedstrijd
https://oba-edu.op-shop.nl/ingang/voortgezetonderwijs/74/read2me-introductieles
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Taal en Cultuur

Story Motion 
Leerjaar 1 en 2 praktij k onderwij s en 
vmbo 

Story�Motion�brengt�boekfragmenten�tot�leven.�Bij��de�
workshop�Story�Motion�leren�leerlingen�hoe�ze,�door�
middel�van�Stop�motion�techniek,�een�verhaal�om�kunnen�
zetten�in�bewegend�beeld.�Creativiteit�en�leesplezier�voor�
de�hele�klas�staan�hierbij��voorop!
–––
Duur: 105 minuten

Wolk Poëzie
Leerjaar 1 en 2 vmbo, havo en vwo 

Bij��het�programma�Wolk�Poëzie�zweven�de�woorden�
van�gedichten�door�de�ruimte�door�middel�van�augmented�
reality.�Vervolgens�duiken�we�dieper�in�één�van�de�
gedichten�en�gaan�de�leerlingen�in�groepjes�aan�de�
slag�met�het�maken�van�een�eigen�gedicht�op�basis�
van�associaties�en�gedachtes.�Het�resultaat?�Een�klas�
vol�poëten.
–––
Duur: 90 minuten 

Workshop Lezen voor de lij st
Leerjaar 4 en 5 havo en vwo

Lezen�voor�de�lij�st�is�een�belangrij�k�onderdeel�van�de�
leesontwikkeling�van�elke�middelbare�scholier.�Bij��een�te�
ingewikkeld�boek�haken�leerlingen�af,�maar�een�te�simpel�
boek�is�voor�leerlingen�juist�weer�te�saai.�De�workshop�
Lezen�voor�de�lij�st�helpt�leerlingen�hoe�ze�zelfstandig
boeken�kunnen�uitzoeken�die�het�beste�passen�bij��hun�
interesses�en�niveau.�
–––
Duur: 90 minuten

Maritiem Maaklab 
Leerjaar 1

Maritiem�Maaklab�is�een�programma�waarin�leerlingen�de�
digitale�collectie�van�het�Scheepvaartmuseum�gebruiken�
als�inspiratie�bij��ontwerp-�en�maakopdrachten.�Denk�hierbij��
aan�het�(vroegere)�gebruik�van�materialen,�symbolen�
voor�communicatie�of�verloren�technieken�en�vergeten�
ambachten.�Ze�verkennen�hoe�zij��deze�kennis�kunnen�
hergebruiken�of�aanpassen�voor�actuele�vraagstukken.�
–––
Duur: 4 of 6 x 120 minuten 

Programma op maat
Alle leerjaren

Naast�vaste�programma’s�om�kennis�te�maken�met�
het�aanbod,�biedt�de�OBA�Maakplaats�021�ook�aan�
als�werk-�of�projectruimte.�Interesse�in�een�bij�zonder�
programma�op�maat�voor�het�voortgezet�onderwij�s?�
Neem�contact�op�via�maakplaats@oba.nl.�
–––
Duur: in overleg 

 Mokum Maakcoalitie
 
� �De�Mokum�Maakcoalitie�bestaat�uit�13�Amsterdamse�

organisaties�die�zich�inzetten�voor�structureel�
maakonderwij�s�in�de�stad.�De�OBA�is�één�van�die�
organisaties.�De�Maakcoalitie�biedt�gerichte�(school)
programma’s�en�activiteiten�op�het�vakgebied�van�
techniek,�wetenschap,�burgerschap,�kunst,�
mediawij�sheid,�programmeren�en�ontwerpen.

� �Wij��verzorgen�een�jaar�lang�twee�uur�maakonderwij�s�
per�week�voor�meerdere�klassen�waarbij��de
inhoude�lij�ke�programma’s�van�verschillende�
Maakcoalitie-partners�aan�bod�komen.�Ook�
maaklessen�tij�dens�een�projectweek�of�studieweek�
zij�n�mogelij�k.�Kinderen�kunnen�zo�kennismaken�met�
een�veelheid�aan�technische,�culturele,�digitale,�
creatieve�en�sociale�skills.

� �Meer�weten?�
Kij�k�op�maakplaats021.nl/mokum-maakcoalitie

 

Hulp bij  huiswerk en studeren
In�verschillende�OBA-vestigingen�kunnen�leerlingen�
terecht�voor�hulp�bij��huiswerk�en�studeren.�Onder�
begeleiding�van�onze�partners�werken�leerlingen�aan�
het�verbeteren�van�hun�leervaardigheden.�Hierdoor�
wordt�leren�leuker�en�makkelij�ker�voor�iedereen.
–––
e oba.nl/huiswerk

Leren in de OBA
Leerlingen�kunnen�bij��alle�OBA-vestigingen�terecht�voor�
een�veilige�en�rustige�leerplek.�De�OBA�biedt�leerlingen�
gratis�wifi�,�computers,�stopcontacten�en�een�studeer-
plek�zonder�afl�eiding�in�maar�liefst�28�OBA-vestigingen�
verdeeld�over�Amsterdam,�Diemen,�Ouder-Amstel�en�
Weesp.
–––
e oba.nl/huiswerk

Uittrekselbank
Met�een�OBA-lidmaatschap�krij�gen�leerlingen�en�docenten�
online�toegang�tot�de�beste�uittreksels.�De�uittreksels�
bestaan�uit�samenvattingen,�achter�grondinformatie�en�
veel�meer.�De�uittrekselbank�is�ideaal�om�leerlingen�op�
weg�te�helpen�bij��verschillende�schoolopdrachten.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Lezen voor je lij st
De�OBA�helpt�leerlingen�om�zich�goed�voor�te�bereiden�
op�Lezen�voor�de�lij�st.�Online�kunnen�leerlingen�bepalen�
wat�hun�leesniveau�is�om�zo�makkelij�k�een�interessant�
boek�te�vinden�dat�aansluit�bij��hun�leesniveau�en�
interesse.�De�boeken�vinden�ze�in�een�van�de�
OBA-vestigingen�met�een�Lezen�voor�de�lij�st�kast�
of�bij��het�online�aanbod�e-books�en�luisterboeken.�
–––
e oba.nl/lezenvoorjelij st

LiteRom
Het�OBA-lidmaatschap�geeft�leden�toegang�tot�
LiteRom.�LiteRom�biedt�leerlingen�en�docenten�
toegang�tot�betrouwbare�artikelen�en�recensies�en�
helpt�om�zo�de�beste�boeken�te�kiezen.�Zo�kunnen�
leerlingen�met�plezier�lezen�en�kunnen�docenten�
boekentips�uitwisselen�met�de�klas.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Radiolab
Leerjaar 3 en 4 vmbo 
Leerjaar 3 t/m 5 havo
Leerjaar 3 t/m 6 vwo 

Radiolab�is�een�ééndaagse�workshop�in�de�OBA�waarbij��
leerlingen�zich�verdiepen�in�actuele�maatschappelij�ke�
thema’s�als�duurzaamheid,�drank-�en�drugsgebruik,�kunst-
matige�intelligentie�en�discriminatie.�Ze�gaan�op�zoek�naar�
betrouwbare�informatiebronnen,�krij�gen�een�stoomcursus�
debatteren�en�laten�op�de�radio�hun�stem�horen�in�een�
radio-uitzending�die�echt�wordt�uitgezonden.
–––
Duur: 300 minuten

Eerste Hulp Bij  Onderzoek 
Leerjaar 4 en 5 havo
Leerjaar 5 en 6 vwo

Als�leerlingen�informatie�zoeken�voor�hun�profi�elwerkstuk,�
weten�ze�soms�niet�waar�ze�moeten�beginnen.�Er�is�zoveel�
informatie�te�vinden�dat�ze�er�gemakkelij�k�in�verdwalen.�
Het�programma�Eerste�Hulp�Bij��Onderzoek�helpt�leerlingen�
bij��het�defi�niëren�van�hoofd-�en�deelvragen�voor�hun�
profi�elwerkstuk.�Ook�leren�jongeren�hoe�ze�online�
geschikte�informatiebronnen�kunnen�vinden�en�selecteren.�
–––
Duur: 120 minuten 

Doe je digiding!
Leerjaar 4 vmbo 

Met�het�lesprogramma�Doe�je�digiding!�worden�
leerlingen�voorbereid�op�het�zelfstandig�zaken�kunnen�
doen�met�verschillende�overheidsinstanties.�Het�is�een�
gratis�online�lesprogramma�dat�zelfstandig�uit�te�voeren�
is�door�docenten�in�de�klas.�Het�programma�wordt�
aangeboden�in�een�online�leeromgeving�en�bestaat�uit�
zes�lesmodules:�overheid,�burger�en�DigiD;�identiteit;�
bij�baan;�studeren;�verkeer�en�vervoer�en�zorg.
–––
Duur: 6 lesmodules

Buiten school
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Taal en Cultuur

Story Motion 
Leerjaar 1 en 2 praktij k onderwij s en 
vmbo 

Story�Motion�brengt�boekfragmenten�tot�leven.�Bij��de�
workshop�Story�Motion�leren�leerlingen�hoe�ze,�door�
middel�van�Stop�motion�techniek,�een�verhaal�om�kunnen�
zetten�in�bewegend�beeld.�Creativiteit�en�leesplezier�voor�
de�hele�klas�staan�hierbij��voorop!
–––
Duur: 105 minuten

Wolk Poëzie
Leerjaar 1 en 2 vmbo, havo en vwo 

Bij��het�programma�Wolk�Poëzie�zweven�de�woorden�
van�gedichten�door�de�ruimte�door�middel�van�augmented�
reality.�Vervolgens�duiken�we�dieper�in�één�van�de�
gedichten�en�gaan�de�leerlingen�in�groepjes�aan�de�
slag�met�het�maken�van�een�eigen�gedicht�op�basis�
van�associaties�en�gedachtes.�Het�resultaat?�Een�klas�
vol�poëten.
–––
Duur: 90 minuten 

Workshop Lezen voor de lij st
Leerjaar 4 en 5 havo en vwo

Lezen�voor�de�lij�st�is�een�belangrij�k�onderdeel�van�de�
leesontwikkeling�van�elke�middelbare�scholier.�Bij��een�te�
ingewikkeld�boek�haken�leerlingen�af,�maar�een�te�simpel�
boek�is�voor�leerlingen�juist�weer�te�saai.�De�workshop�
Lezen�voor�de�lij�st�helpt�leerlingen�hoe�ze�zelfstandig
boeken�kunnen�uitzoeken�die�het�beste�passen�bij��hun�
interesses�en�niveau.�
–––
Duur: 90 minuten

Maritiem Maaklab 
Leerjaar 1

Maritiem�Maaklab�is�een�programma�waarin�leerlingen�de�
digitale�collectie�van�het�Scheepvaartmuseum�gebruiken�
als�inspiratie�bij��ontwerp-�en�maakopdrachten.�Denk�hierbij��
aan�het�(vroegere)�gebruik�van�materialen,�symbolen�
voor�communicatie�of�verloren�technieken�en�vergeten�
ambachten.�Ze�verkennen�hoe�zij��deze�kennis�kunnen�
hergebruiken�of�aanpassen�voor�actuele�vraagstukken.�
–––
Duur: 4 of 6 x 120 minuten 

Programma op maat
Alle leerjaren

Naast�vaste�programma’s�om�kennis�te�maken�met�
het�aanbod,�biedt�de�OBA�Maakplaats�021�ook�aan�
als�werk-�of�projectruimte.�Interesse�in�een�bij�zonder�
programma�op�maat�voor�het�voortgezet�onderwij�s?�
Neem�contact�op�via�maakplaats@oba.nl.�
–––
Duur: in overleg 

 Mokum Maakcoalitie
 
� �De�Mokum�Maakcoalitie�bestaat�uit�13�Amsterdamse�

organisaties�die�zich�inzetten�voor�structureel�
maakonderwij�s�in�de�stad.�De�OBA�is�één�van�die�
organisaties.�De�Maakcoalitie�biedt�gerichte�(school)
programma’s�en�activiteiten�op�het�vakgebied�van�
techniek,�wetenschap,�burgerschap,�kunst,�
mediawij�sheid,�programmeren�en�ontwerpen.

� �Wij��verzorgen�een�jaar�lang�twee�uur�maakonderwij�s�
per�week�voor�meerdere�klassen�waarbij��de
inhoude�lij�ke�programma’s�van�verschillende�
Maakcoalitie-partners�aan�bod�komen.�Ook�
maaklessen�tij�dens�een�projectweek�of�studieweek�
zij�n�mogelij�k.�Kinderen�kunnen�zo�kennismaken�met�
een�veelheid�aan�technische,�culturele,�digitale,�
creatieve�en�sociale�skills.

� �Meer�weten?�
Kij�k�op�maakplaats021.nl/mokum-maakcoalitie

 

Hulp bij  huiswerk en studeren
In�verschillende�OBA-vestigingen�kunnen�leerlingen�
terecht�voor�hulp�bij��huiswerk�en�studeren.�Onder�
begeleiding�van�onze�partners�werken�leerlingen�aan�
het�verbeteren�van�hun�leervaardigheden.�Hierdoor�
wordt�leren�leuker�en�makkelij�ker�voor�iedereen.
–––
e oba.nl/huiswerk

Leren in de OBA
Leerlingen�kunnen�bij��alle�OBA-vestigingen�terecht�voor�
een�veilige�en�rustige�leerplek.�De�OBA�biedt�leerlingen�
gratis�wifi�,�computers,�stopcontacten�en�een�studeer-
plek�zonder�afl�eiding�in�maar�liefst�28�OBA-vestigingen�
verdeeld�over�Amsterdam,�Diemen,�Ouder-Amstel�en�
Weesp.
–––
e oba.nl/huiswerk

Uittrekselbank
Met�een�OBA-lidmaatschap�krij�gen�leerlingen�en�docenten�
online�toegang�tot�de�beste�uittreksels.�De�uittreksels�
bestaan�uit�samenvattingen,�achter�grondinformatie�en�
veel�meer.�De�uittrekselbank�is�ideaal�om�leerlingen�op�
weg�te�helpen�bij��verschillende�schoolopdrachten.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Lezen voor je lij st
De�OBA�helpt�leerlingen�om�zich�goed�voor�te�bereiden�
op�Lezen�voor�de�lij�st.�Online�kunnen�leerlingen�bepalen�
wat�hun�leesniveau�is�om�zo�makkelij�k�een�interessant�
boek�te�vinden�dat�aansluit�bij��hun�leesniveau�en�
interesse.�De�boeken�vinden�ze�in�een�van�de�
OBA-vestigingen�met�een�Lezen�voor�de�lij�st�kast�
of�bij��het�online�aanbod�e-books�en�luisterboeken.�
–––
e oba.nl/lezenvoorjelij st

LiteRom
Het�OBA-lidmaatschap�geeft�leden�toegang�tot�
LiteRom.�LiteRom�biedt�leerlingen�en�docenten�
toegang�tot�betrouwbare�artikelen�en�recensies�en�
helpt�om�zo�de�beste�boeken�te�kiezen.�Zo�kunnen�
leerlingen�met�plezier�lezen�en�kunnen�docenten�
boekentips�uitwisselen�met�de�klas.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Radiolab
Leerjaar 3 en 4 vmbo 
Leerjaar 3 t/m 5 havo
Leerjaar 3 t/m 6 vwo 

Radiolab�is�een�ééndaagse�workshop�in�de�OBA�waarbij��
leerlingen�zich�verdiepen�in�actuele�maatschappelij�ke�
thema’s�als�duurzaamheid,�drank-�en�drugsgebruik,�kunst-
matige�intelligentie�en�discriminatie.�Ze�gaan�op�zoek�naar�
betrouwbare�informatiebronnen,�krij�gen�een�stoomcursus�
debatteren�en�laten�op�de�radio�hun�stem�horen�in�een�
radio-uitzending�die�echt�wordt�uitgezonden.
–––
Duur: 300 minuten

Eerste Hulp Bij  Onderzoek 
Leerjaar 4 en 5 havo
Leerjaar 5 en 6 vwo

Als�leerlingen�informatie�zoeken�voor�hun�profi�elwerkstuk,�
weten�ze�soms�niet�waar�ze�moeten�beginnen.�Er�is�zoveel�
informatie�te�vinden�dat�ze�er�gemakkelij�k�in�verdwalen.�
Het�programma�Eerste�Hulp�Bij��Onderzoek�helpt�leerlingen�
bij��het�defi�niëren�van�hoofd-�en�deelvragen�voor�hun�
profi�elwerkstuk.�Ook�leren�jongeren�hoe�ze�online�
geschikte�informatiebronnen�kunnen�vinden�en�selecteren.�
–––
Duur: 120 minuten 

Doe je digiding!
Leerjaar 4 vmbo 

Met�het�lesprogramma�Doe�je�digiding!�worden�
leerlingen�voorbereid�op�het�zelfstandig�zaken�kunnen�
doen�met�verschillende�overheidsinstanties.�Het�is�een�
gratis�online�lesprogramma�dat�zelfstandig�uit�te�voeren�
is�door�docenten�in�de�klas.�Het�programma�wordt�
aangeboden�in�een�online�leeromgeving�en�bestaat�uit�
zes�lesmodules:�overheid,�burger�en�DigiD;�identiteit;�
bij�baan;�studeren;�verkeer�en�vervoer�en�zorg.
–––
Duur: 6 lesmodules
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Taal en Cultuur

Story Motion 
Leerjaar 1 en 2 praktij k onderwij s en 
vmbo 

Story�Motion�brengt�boekfragmenten�tot�leven.�Bij��de�
workshop�Story�Motion�leren�leerlingen�hoe�ze,�door�
middel�van�Stop�motion�techniek,�een�verhaal�om�kunnen�
zetten�in�bewegend�beeld.�Creativiteit�en�leesplezier�voor�
de�hele�klas�staan�hierbij��voorop!
–––
Duur: 105 minuten

Wolk Poëzie
Leerjaar 1 en 2 vmbo, havo en vwo 

Bij��het�programma�Wolk�Poëzie�zweven�de�woorden�
van�gedichten�door�de�ruimte�door�middel�van�augmented�
reality.�Vervolgens�duiken�we�dieper�in�één�van�de�
gedichten�en�gaan�de�leerlingen�in�groepjes�aan�de�
slag�met�het�maken�van�een�eigen�gedicht�op�basis�
van�associaties�en�gedachtes.�Het�resultaat?�Een�klas�
vol�poëten.
–––
Duur: 90 minuten 

Workshop Lezen voor de lij st
Leerjaar 4 en 5 havo en vwo

Lezen�voor�de�lij�st�is�een�belangrij�k�onderdeel�van�de�
leesontwikkeling�van�elke�middelbare�scholier.�Bij��een�te�
ingewikkeld�boek�haken�leerlingen�af,�maar�een�te�simpel�
boek�is�voor�leerlingen�juist�weer�te�saai.�De�workshop�
Lezen�voor�de�lij�st�helpt�leerlingen�hoe�ze�zelfstandig
boeken�kunnen�uitzoeken�die�het�beste�passen�bij��hun�
interesses�en�niveau.�
–––
Duur: 90 minuten

Maritiem Maaklab 
Leerjaar 1

Maritiem�Maaklab�is�een�programma�waarin�leerlingen�de�
digitale�collectie�van�het�Scheepvaartmuseum�gebruiken�
als�inspiratie�bij��ontwerp-�en�maakopdrachten.�Denk�hierbij��
aan�het�(vroegere)�gebruik�van�materialen,�symbolen�
voor�communicatie�of�verloren�technieken�en�vergeten�
ambachten.�Ze�verkennen�hoe�zij��deze�kennis�kunnen�
hergebruiken�of�aanpassen�voor�actuele�vraagstukken.�
–––
Duur: 4 of 6 x 120 minuten 

Programma op maat
Alle leerjaren

Naast�vaste�programma’s�om�kennis�te�maken�met�
het�aanbod,�biedt�de�OBA�Maakplaats�021�ook�aan�
als�werk-�of�projectruimte.�Interesse�in�een�bij�zonder�
programma�op�maat�voor�het�voortgezet�onderwij�s?�
Neem�contact�op�via�maakplaats@oba.nl.�
–––
Duur: in overleg 

 Mokum Maakcoalitie
 
� �De�Mokum�Maakcoalitie�bestaat�uit�13�Amsterdamse�

organisaties�die�zich�inzetten�voor�structureel�
maakonderwij�s�in�de�stad.�De�OBA�is�één�van�die�
organisaties.�De�Maakcoalitie�biedt�gerichte�(school)
programma’s�en�activiteiten�op�het�vakgebied�van�
techniek,�wetenschap,�burgerschap,�kunst,�
mediawij�sheid,�programmeren�en�ontwerpen.

� �Wij��verzorgen�een�jaar�lang�twee�uur�maakonderwij�s�
per�week�voor�meerdere�klassen�waarbij��de
inhoude�lij�ke�programma’s�van�verschillende�
Maakcoalitie-partners�aan�bod�komen.�Ook�
maaklessen�tij�dens�een�projectweek�of�studieweek�
zij�n�mogelij�k.�Kinderen�kunnen�zo�kennismaken�met�
een�veelheid�aan�technische,�culturele,�digitale,�
creatieve�en�sociale�skills.

� �Meer�weten?�
Kij�k�op�maakplaats021.nl/mokum-maakcoalitie

 

Hulp bij  huiswerk en studeren
In�verschillende�OBA-vestigingen�kunnen�leerlingen�
terecht�voor�hulp�bij��huiswerk�en�studeren.�Onder�
begeleiding�van�onze�partners�werken�leerlingen�aan�
het�verbeteren�van�hun�leervaardigheden.�Hierdoor�
wordt�leren�leuker�en�makkelij�ker�voor�iedereen.
–––
e oba.nl/huiswerk

Leren in de OBA
Leerlingen�kunnen�bij��alle�OBA-vestigingen�terecht�voor�
een�veilige�en�rustige�leerplek.�De�OBA�biedt�leerlingen�
gratis�wifi�,�computers,�stopcontacten�en�een�studeer-
plek�zonder�afl�eiding�in�maar�liefst�28�OBA-vestigingen�
verdeeld�over�Amsterdam,�Diemen,�Ouder-Amstel�en�
Weesp.
–––
e oba.nl/huiswerk

Uittrekselbank
Met�een�OBA-lidmaatschap�krij�gen�leerlingen�en�docenten�
online�toegang�tot�de�beste�uittreksels.�De�uittreksels�
bestaan�uit�samenvattingen,�achter�grondinformatie�en�
veel�meer.�De�uittrekselbank�is�ideaal�om�leerlingen�op�
weg�te�helpen�bij��verschillende�schoolopdrachten.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Lezen voor je lij st
De�OBA�helpt�leerlingen�om�zich�goed�voor�te�bereiden�
op�Lezen�voor�de�lij�st.�Online�kunnen�leerlingen�bepalen�
wat�hun�leesniveau�is�om�zo�makkelij�k�een�interessant�
boek�te�vinden�dat�aansluit�bij��hun�leesniveau�en�
interesse.�De�boeken�vinden�ze�in�een�van�de�
OBA-vestigingen�met�een�Lezen�voor�de�lij�st�kast�
of�bij��het�online�aanbod�e-books�en�luisterboeken.�
–––
e oba.nl/lezenvoorjelij st

LiteRom
Het�OBA-lidmaatschap�geeft�leden�toegang�tot�
LiteRom.�LiteRom�biedt�leerlingen�en�docenten�
toegang�tot�betrouwbare�artikelen�en�recensies�en�
helpt�om�zo�de�beste�boeken�te�kiezen.�Zo�kunnen�
leerlingen�met�plezier�lezen�en�kunnen�docenten�
boekentips�uitwisselen�met�de�klas.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Radiolab
Leerjaar 3 en 4 vmbo 
Leerjaar 3 t/m 5 havo
Leerjaar 3 t/m 6 vwo 

Radiolab�is�een�ééndaagse�workshop�in�de�OBA�waarbij��
leerlingen�zich�verdiepen�in�actuele�maatschappelij�ke�
thema’s�als�duurzaamheid,�drank-�en�drugsgebruik,�kunst-
matige�intelligentie�en�discriminatie.�Ze�gaan�op�zoek�naar�
betrouwbare�informatiebronnen,�krij�gen�een�stoomcursus�
debatteren�en�laten�op�de�radio�hun�stem�horen�in�een�
radio-uitzending�die�echt�wordt�uitgezonden.
–––
Duur: 300 minuten

Eerste Hulp Bij  Onderzoek 
Leerjaar 4 en 5 havo
Leerjaar 5 en 6 vwo

Als�leerlingen�informatie�zoeken�voor�hun�profi�elwerkstuk,�
weten�ze�soms�niet�waar�ze�moeten�beginnen.�Er�is�zoveel�
informatie�te�vinden�dat�ze�er�gemakkelij�k�in�verdwalen.�
Het�programma�Eerste�Hulp�Bij��Onderzoek�helpt�leerlingen�
bij��het�defi�niëren�van�hoofd-�en�deelvragen�voor�hun�
profi�elwerkstuk.�Ook�leren�jongeren�hoe�ze�online�
geschikte�informatiebronnen�kunnen�vinden�en�selecteren.�
–––
Duur: 120 minuten 

Doe je digiding!
Leerjaar 4 vmbo 

Met�het�lesprogramma�Doe�je�digiding!�worden�
leerlingen�voorbereid�op�het�zelfstandig�zaken�kunnen�
doen�met�verschillende�overheidsinstanties.�Het�is�een�
gratis�online�lesprogramma�dat�zelfstandig�uit�te�voeren�
is�door�docenten�in�de�klas.�Het�programma�wordt�
aangeboden�in�een�online�leeromgeving�en�bestaat�uit�
zes�lesmodules:�overheid,�burger�en�DigiD;�identiteit;�
bij�baan;�studeren;�verkeer�en�vervoer�en�zorg.
–––
Duur: 6 lesmodules
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Taal en Cultuur

Story Motion 
Leerjaar 1 en 2 praktij k onderwij s en 
vmbo 

Story�Motion�brengt�boekfragmenten�tot�leven.�Bij��de�
workshop�Story�Motion�leren�leerlingen�hoe�ze,�door�
middel�van�Stop�motion�techniek,�een�verhaal�om�kunnen�
zetten�in�bewegend�beeld.�Creativiteit�en�leesplezier�voor�
de�hele�klas�staan�hierbij��voorop!
–––
Duur: 105 minuten

Wolk Poëzie
Leerjaar 1 en 2 vmbo, havo en vwo 

Bij��het�programma�Wolk�Poëzie�zweven�de�woorden�
van�gedichten�door�de�ruimte�door�middel�van�augmented�
reality.�Vervolgens�duiken�we�dieper�in�één�van�de�
gedichten�en�gaan�de�leerlingen�in�groepjes�aan�de�
slag�met�het�maken�van�een�eigen�gedicht�op�basis�
van�associaties�en�gedachtes.�Het�resultaat?�Een�klas�
vol�poëten.
–––
Duur: 90 minuten 

Workshop Lezen voor de lij st
Leerjaar 4 en 5 havo en vwo

Lezen�voor�de�lij�st�is�een�belangrij�k�onderdeel�van�de�
leesontwikkeling�van�elke�middelbare�scholier.�Bij��een�te�
ingewikkeld�boek�haken�leerlingen�af,�maar�een�te�simpel�
boek�is�voor�leerlingen�juist�weer�te�saai.�De�workshop�
Lezen�voor�de�lij�st�helpt�leerlingen�hoe�ze�zelfstandig
boeken�kunnen�uitzoeken�die�het�beste�passen�bij��hun�
interesses�en�niveau.�
–––
Duur: 90 minuten

Maritiem Maaklab 
Leerjaar 1

Maritiem�Maaklab�is�een�programma�waarin�leerlingen�de�
digitale�collectie�van�het�Scheepvaartmuseum�gebruiken�
als�inspiratie�bij��ontwerp-�en�maakopdrachten.�Denk�hierbij��
aan�het�(vroegere)�gebruik�van�materialen,�symbolen�
voor�communicatie�of�verloren�technieken�en�vergeten�
ambachten.�Ze�verkennen�hoe�zij��deze�kennis�kunnen�
hergebruiken�of�aanpassen�voor�actuele�vraagstukken.�
–––
Duur: 4 of 6 x 120 minuten 

Programma op maat
Alle leerjaren

Naast�vaste�programma’s�om�kennis�te�maken�met�
het�aanbod,�biedt�de�OBA�Maakplaats�021�ook�aan�
als�werk-�of�projectruimte.�Interesse�in�een�bij�zonder�
programma�op�maat�voor�het�voortgezet�onderwij�s?�
Neem�contact�op�via�maakplaats@oba.nl.�
–––
Duur: in overleg 

 Mokum Maakcoalitie
 
� �De�Mokum�Maakcoalitie�bestaat�uit�13�Amsterdamse�

organisaties�die�zich�inzetten�voor�structureel�
maakonderwij�s�in�de�stad.�De�OBA�is�één�van�die�
organisaties.�De�Maakcoalitie�biedt�gerichte�(school)
programma’s�en�activiteiten�op�het�vakgebied�van�
techniek,�wetenschap,�burgerschap,�kunst,�
mediawij�sheid,�programmeren�en�ontwerpen.

� �Wij��verzorgen�een�jaar�lang�twee�uur�maakonderwij�s�
per�week�voor�meerdere�klassen�waarbij��de
inhoude�lij�ke�programma’s�van�verschillende�
Maakcoalitie-partners�aan�bod�komen.�Ook�
maaklessen�tij�dens�een�projectweek�of�studieweek�
zij�n�mogelij�k.�Kinderen�kunnen�zo�kennismaken�met�
een�veelheid�aan�technische,�culturele,�digitale,�
creatieve�en�sociale�skills.

� �Meer�weten?�
Kij�k�op�maakplaats021.nl/mokum-maakcoalitie

 

Hulp bij  huiswerk en studeren
In�verschillende�OBA-vestigingen�kunnen�leerlingen�
terecht�voor�hulp�bij��huiswerk�en�studeren.�Onder�
begeleiding�van�onze�partners�werken�leerlingen�aan�
het�verbeteren�van�hun�leervaardigheden.�Hierdoor�
wordt�leren�leuker�en�makkelij�ker�voor�iedereen.
–––
e oba.nl/huiswerk

Leren in de OBA
Leerlingen�kunnen�bij��alle�OBA-vestigingen�terecht�voor�
een�veilige�en�rustige�leerplek.�De�OBA�biedt�leerlingen�
gratis�wifi�,�computers,�stopcontacten�en�een�studeer-
plek�zonder�afl�eiding�in�maar�liefst�28�OBA-vestigingen�
verdeeld�over�Amsterdam,�Diemen,�Ouder-Amstel�en�
Weesp.
–––
e oba.nl/huiswerk

Uittrekselbank
Met�een�OBA-lidmaatschap�krij�gen�leerlingen�en�docenten�
online�toegang�tot�de�beste�uittreksels.�De�uittreksels�
bestaan�uit�samenvattingen,�achter�grondinformatie�en�
veel�meer.�De�uittrekselbank�is�ideaal�om�leerlingen�op�
weg�te�helpen�bij��verschillende�schoolopdrachten.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Lezen voor je lij st
De�OBA�helpt�leerlingen�om�zich�goed�voor�te�bereiden�
op�Lezen�voor�de�lij�st.�Online�kunnen�leerlingen�bepalen�
wat�hun�leesniveau�is�om�zo�makkelij�k�een�interessant�
boek�te�vinden�dat�aansluit�bij��hun�leesniveau�en�
interesse.�De�boeken�vinden�ze�in�een�van�de�
OBA-vestigingen�met�een�Lezen�voor�de�lij�st�kast�
of�bij��het�online�aanbod�e-books�en�luisterboeken.�
–––
e oba.nl/lezenvoorjelij st

LiteRom
Het�OBA-lidmaatschap�geeft�leden�toegang�tot�
LiteRom.�LiteRom�biedt�leerlingen�en�docenten�
toegang�tot�betrouwbare�artikelen�en�recensies�en�
helpt�om�zo�de�beste�boeken�te�kiezen.�Zo�kunnen�
leerlingen�met�plezier�lezen�en�kunnen�docenten�
boekentips�uitwisselen�met�de�klas.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Radiolab
Leerjaar 3 en 4 vmbo 
Leerjaar 3 t/m 5 havo
Leerjaar 3 t/m 6 vwo 

Radiolab�is�een�ééndaagse�workshop�in�de�OBA�waarbij��
leerlingen�zich�verdiepen�in�actuele�maatschappelij�ke�
thema’s�als�duurzaamheid,�drank-�en�drugsgebruik,�kunst-
matige�intelligentie�en�discriminatie.�Ze�gaan�op�zoek�naar�
betrouwbare�informatiebronnen,�krij�gen�een�stoomcursus�
debatteren�en�laten�op�de�radio�hun�stem�horen�in�een�
radio-uitzending�die�echt�wordt�uitgezonden.
–––
Duur: 300 minuten

Eerste Hulp Bij  Onderzoek 
Leerjaar 4 en 5 havo
Leerjaar 5 en 6 vwo

Als�leerlingen�informatie�zoeken�voor�hun�profi�elwerkstuk,�
weten�ze�soms�niet�waar�ze�moeten�beginnen.�Er�is�zoveel�
informatie�te�vinden�dat�ze�er�gemakkelij�k�in�verdwalen.�
Het�programma�Eerste�Hulp�Bij��Onderzoek�helpt�leerlingen�
bij��het�defi�niëren�van�hoofd-�en�deelvragen�voor�hun�
profi�elwerkstuk.�Ook�leren�jongeren�hoe�ze�online�
geschikte�informatiebronnen�kunnen�vinden�en�selecteren.�
–––
Duur: 120 minuten 

Doe je digiding!
Leerjaar 4 vmbo 

Met�het�lesprogramma�Doe�je�digiding!�worden�
leerlingen�voorbereid�op�het�zelfstandig�zaken�kunnen�
doen�met�verschillende�overheidsinstanties.�Het�is�een�
gratis�online�lesprogramma�dat�zelfstandig�uit�te�voeren�
is�door�docenten�in�de�klas.�Het�programma�wordt�
aangeboden�in�een�online�leeromgeving�en�bestaat�uit�
zes�lesmodules:�overheid,�burger�en�DigiD;�identiteit;�
bij�baan;�studeren;�verkeer�en�vervoer�en�zorg.
–––
Duur: 6 lesmodules
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Taal en Cultuur

Story Motion 
Leerjaar 1 en 2 praktij k onderwij s en 
vmbo 

Story�Motion�brengt�boekfragmenten�tot�leven.�Bij��de�
workshop�Story�Motion�leren�leerlingen�hoe�ze,�door�
middel�van�Stop�motion�techniek,�een�verhaal�om�kunnen�
zetten�in�bewegend�beeld.�Creativiteit�en�leesplezier�voor�
de�hele�klas�staan�hierbij��voorop!
–––
Duur: 105 minuten

Wolk Poëzie
Leerjaar 1 en 2 vmbo, havo en vwo 

Bij��het�programma�Wolk�Poëzie�zweven�de�woorden�
van�gedichten�door�de�ruimte�door�middel�van�augmented�
reality.�Vervolgens�duiken�we�dieper�in�één�van�de�
gedichten�en�gaan�de�leerlingen�in�groepjes�aan�de�
slag�met�het�maken�van�een�eigen�gedicht�op�basis�
van�associaties�en�gedachtes.�Het�resultaat?�Een�klas�
vol�poëten.
–––
Duur: 90 minuten 

Workshop Lezen voor de lij st
Leerjaar 4 en 5 havo en vwo

Lezen�voor�de�lij�st�is�een�belangrij�k�onderdeel�van�de�
leesontwikkeling�van�elke�middelbare�scholier.�Bij��een�te�
ingewikkeld�boek�haken�leerlingen�af,�maar�een�te�simpel�
boek�is�voor�leerlingen�juist�weer�te�saai.�De�workshop�
Lezen�voor�de�lij�st�helpt�leerlingen�hoe�ze�zelfstandig
boeken�kunnen�uitzoeken�die�het�beste�passen�bij��hun�
interesses�en�niveau.�
–––
Duur: 90 minuten

Maritiem Maaklab 
Leerjaar 1

Maritiem�Maaklab�is�een�programma�waarin�leerlingen�de�
digitale�collectie�van�het�Scheepvaartmuseum�gebruiken�
als�inspiratie�bij��ontwerp-�en�maakopdrachten.�Denk�hierbij��
aan�het�(vroegere)�gebruik�van�materialen,�symbolen�
voor�communicatie�of�verloren�technieken�en�vergeten�
ambachten.�Ze�verkennen�hoe�zij��deze�kennis�kunnen�
hergebruiken�of�aanpassen�voor�actuele�vraagstukken.�
–––
Duur: 4 of 6 x 120 minuten 

Programma op maat
Alle leerjaren

Naast�vaste�programma’s�om�kennis�te�maken�met�
het�aanbod,�biedt�de�OBA�Maakplaats�021�ook�aan�
als�werk-�of�projectruimte.�Interesse�in�een�bij�zonder�
programma�op�maat�voor�het�voortgezet�onderwij�s?�
Neem�contact�op�via�maakplaats@oba.nl.�
–––
Duur: in overleg 

 Mokum Maakcoalitie
 
� �De�Mokum�Maakcoalitie�bestaat�uit�13�Amsterdamse�

organisaties�die�zich�inzetten�voor�structureel�
maakonderwij�s�in�de�stad.�De�OBA�is�één�van�die�
organisaties.�De�Maakcoalitie�biedt�gerichte�(school)
programma’s�en�activiteiten�op�het�vakgebied�van�
techniek,�wetenschap,�burgerschap,�kunst,�
mediawij�sheid,�programmeren�en�ontwerpen.

� �Wij��verzorgen�een�jaar�lang�twee�uur�maakonderwij�s�
per�week�voor�meerdere�klassen�waarbij��de
inhoude�lij�ke�programma’s�van�verschillende�
Maakcoalitie-partners�aan�bod�komen.�Ook�
maaklessen�tij�dens�een�projectweek�of�studieweek�
zij�n�mogelij�k.�Kinderen�kunnen�zo�kennismaken�met�
een�veelheid�aan�technische,�culturele,�digitale,�
creatieve�en�sociale�skills.

� �Meer�weten?�
Kij�k�op�maakplaats021.nl/mokum-maakcoalitie

 

Hulp bij  huiswerk en studeren
In�verschillende�OBA-vestigingen�kunnen�leerlingen�
terecht�voor�hulp�bij��huiswerk�en�studeren.�Onder�
begeleiding�van�onze�partners�werken�leerlingen�aan�
het�verbeteren�van�hun�leervaardigheden.�Hierdoor�
wordt�leren�leuker�en�makkelij�ker�voor�iedereen.
–––
e oba.nl/huiswerk

Leren in de OBA
Leerlingen�kunnen�bij��alle�OBA-vestigingen�terecht�voor�
een�veilige�en�rustige�leerplek.�De�OBA�biedt�leerlingen�
gratis�wifi�,�computers,�stopcontacten�en�een�studeer-
plek�zonder�afl�eiding�in�maar�liefst�28�OBA-vestigingen�
verdeeld�over�Amsterdam,�Diemen,�Ouder-Amstel�en�
Weesp.
–––
e oba.nl/huiswerk

Uittrekselbank
Met�een�OBA-lidmaatschap�krij�gen�leerlingen�en�docenten�
online�toegang�tot�de�beste�uittreksels.�De�uittreksels�
bestaan�uit�samenvattingen,�achter�grondinformatie�en�
veel�meer.�De�uittrekselbank�is�ideaal�om�leerlingen�op�
weg�te�helpen�bij��verschillende�schoolopdrachten.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Lezen voor je lij st
De�OBA�helpt�leerlingen�om�zich�goed�voor�te�bereiden�
op�Lezen�voor�de�lij�st.�Online�kunnen�leerlingen�bepalen�
wat�hun�leesniveau�is�om�zo�makkelij�k�een�interessant�
boek�te�vinden�dat�aansluit�bij��hun�leesniveau�en�
interesse.�De�boeken�vinden�ze�in�een�van�de�
OBA-vestigingen�met�een�Lezen�voor�de�lij�st�kast�
of�bij��het�online�aanbod�e-books�en�luisterboeken.�
–––
e oba.nl/lezenvoorjelij st

LiteRom
Het�OBA-lidmaatschap�geeft�leden�toegang�tot�
LiteRom.�LiteRom�biedt�leerlingen�en�docenten�
toegang�tot�betrouwbare�artikelen�en�recensies�en�
helpt�om�zo�de�beste�boeken�te�kiezen.�Zo�kunnen�
leerlingen�met�plezier�lezen�en�kunnen�docenten�
boekentips�uitwisselen�met�de�klas.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Radiolab
Leerjaar 3 en 4 vmbo 
Leerjaar 3 t/m 5 havo
Leerjaar 3 t/m 6 vwo 

Radiolab�is�een�ééndaagse�workshop�in�de�OBA�waarbij��
leerlingen�zich�verdiepen�in�actuele�maatschappelij�ke�
thema’s�als�duurzaamheid,�drank-�en�drugsgebruik,�kunst-
matige�intelligentie�en�discriminatie.�Ze�gaan�op�zoek�naar�
betrouwbare�informatiebronnen,�krij�gen�een�stoomcursus�
debatteren�en�laten�op�de�radio�hun�stem�horen�in�een�
radio-uitzending�die�echt�wordt�uitgezonden.
–––
Duur: 300 minuten

Eerste Hulp Bij  Onderzoek 
Leerjaar 4 en 5 havo
Leerjaar 5 en 6 vwo

Als�leerlingen�informatie�zoeken�voor�hun�profi�elwerkstuk,�
weten�ze�soms�niet�waar�ze�moeten�beginnen.�Er�is�zoveel�
informatie�te�vinden�dat�ze�er�gemakkelij�k�in�verdwalen.�
Het�programma�Eerste�Hulp�Bij��Onderzoek�helpt�leerlingen�
bij��het�defi�niëren�van�hoofd-�en�deelvragen�voor�hun�
profi�elwerkstuk.�Ook�leren�jongeren�hoe�ze�online�
geschikte�informatiebronnen�kunnen�vinden�en�selecteren.�
–––
Duur: 120 minuten 

Doe je digiding!
Leerjaar 4 vmbo 

Met�het�lesprogramma�Doe�je�digiding!�worden�
leerlingen�voorbereid�op�het�zelfstandig�zaken�kunnen�
doen�met�verschillende�overheidsinstanties.�Het�is�een�
gratis�online�lesprogramma�dat�zelfstandig�uit�te�voeren�
is�door�docenten�in�de�klas.�Het�programma�wordt�
aangeboden�in�een�online�leeromgeving�en�bestaat�uit�
zes�lesmodules:�overheid,�burger�en�DigiD;�identiteit;�
bij�baan;�studeren;�verkeer�en�vervoer�en�zorg.
–––
Duur: 6 lesmodules
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Taal en Cultuur

Story Motion 
Leerjaar 1 en 2 praktij k onderwij s en 
vmbo 

Story�Motion�brengt�boekfragmenten�tot�leven.�Bij��de�
workshop�Story�Motion�leren�leerlingen�hoe�ze,�door�
middel�van�Stop�motion�techniek,�een�verhaal�om�kunnen�
zetten�in�bewegend�beeld.�Creativiteit�en�leesplezier�voor�
de�hele�klas�staan�hierbij��voorop!
–––
Duur: 105 minuten

Wolk Poëzie
Leerjaar 1 en 2 vmbo, havo en vwo 

Bij��het�programma�Wolk�Poëzie�zweven�de�woorden�
van�gedichten�door�de�ruimte�door�middel�van�augmented�
reality.�Vervolgens�duiken�we�dieper�in�één�van�de�
gedichten�en�gaan�de�leerlingen�in�groepjes�aan�de�
slag�met�het�maken�van�een�eigen�gedicht�op�basis�
van�associaties�en�gedachtes.�Het�resultaat?�Een�klas�
vol�poëten.
–––
Duur: 90 minuten 

Workshop Lezen voor de lij st
Leerjaar 4 en 5 havo en vwo

Lezen�voor�de�lij�st�is�een�belangrij�k�onderdeel�van�de�
leesontwikkeling�van�elke�middelbare�scholier.�Bij��een�te�
ingewikkeld�boek�haken�leerlingen�af,�maar�een�te�simpel�
boek�is�voor�leerlingen�juist�weer�te�saai.�De�workshop�
Lezen�voor�de�lij�st�helpt�leerlingen�hoe�ze�zelfstandig
boeken�kunnen�uitzoeken�die�het�beste�passen�bij��hun�
interesses�en�niveau.�
–––
Duur: 90 minuten

Maritiem Maaklab 
Leerjaar 1

Maritiem�Maaklab�is�een�programma�waarin�leerlingen�de�
digitale�collectie�van�het�Scheepvaartmuseum�gebruiken�
als�inspiratie�bij��ontwerp-�en�maakopdrachten.�Denk�hierbij��
aan�het�(vroegere)�gebruik�van�materialen,�symbolen�
voor�communicatie�of�verloren�technieken�en�vergeten�
ambachten.�Ze�verkennen�hoe�zij��deze�kennis�kunnen�
hergebruiken�of�aanpassen�voor�actuele�vraagstukken.�
–––
Duur: 4 of 6 x 120 minuten 

Programma op maat
Alle leerjaren

Naast�vaste�programma’s�om�kennis�te�maken�met�
het�aanbod,�biedt�de�OBA�Maakplaats�021�ook�aan�
als�werk-�of�projectruimte.�Interesse�in�een�bij�zonder�
programma�op�maat�voor�het�voortgezet�onderwij�s?�
Neem�contact�op�via�maakplaats@oba.nl.�
–––
Duur: in overleg 

 Mokum Maakcoalitie
 
� �De�Mokum�Maakcoalitie�bestaat�uit�13�Amsterdamse�

organisaties�die�zich�inzetten�voor�structureel�
maakonderwij�s�in�de�stad.�De�OBA�is�één�van�die�
organisaties.�De�Maakcoalitie�biedt�gerichte�(school)
programma’s�en�activiteiten�op�het�vakgebied�van�
techniek,�wetenschap,�burgerschap,�kunst,�
mediawij�sheid,�programmeren�en�ontwerpen.

� �Wij��verzorgen�een�jaar�lang�twee�uur�maakonderwij�s�
per�week�voor�meerdere�klassen�waarbij��de
inhoude�lij�ke�programma’s�van�verschillende�
Maakcoalitie-partners�aan�bod�komen.�Ook�
maaklessen�tij�dens�een�projectweek�of�studieweek�
zij�n�mogelij�k.�Kinderen�kunnen�zo�kennismaken�met�
een�veelheid�aan�technische,�culturele,�digitale,�
creatieve�en�sociale�skills.

� �Meer�weten?�
Kij�k�op�maakplaats021.nl/mokum-maakcoalitie

 

Hulp bij  huiswerk en studeren
In�verschillende�OBA-vestigingen�kunnen�leerlingen�
terecht�voor�hulp�bij��huiswerk�en�studeren.�Onder�
begeleiding�van�onze�partners�werken�leerlingen�aan�
het�verbeteren�van�hun�leervaardigheden.�Hierdoor�
wordt�leren�leuker�en�makkelij�ker�voor�iedereen.
–––
e oba.nl/huiswerk

Leren in de OBA
Leerlingen�kunnen�bij��alle�OBA-vestigingen�terecht�voor�
een�veilige�en�rustige�leerplek.�De�OBA�biedt�leerlingen�
gratis�wifi�,�computers,�stopcontacten�en�een�studeer-
plek�zonder�afl�eiding�in�maar�liefst�28�OBA-vestigingen�
verdeeld�over�Amsterdam,�Diemen,�Ouder-Amstel�en�
Weesp.
–––
e oba.nl/huiswerk

Uittrekselbank
Met�een�OBA-lidmaatschap�krij�gen�leerlingen�en�docenten�
online�toegang�tot�de�beste�uittreksels.�De�uittreksels�
bestaan�uit�samenvattingen,�achter�grondinformatie�en�
veel�meer.�De�uittrekselbank�is�ideaal�om�leerlingen�op�
weg�te�helpen�bij��verschillende�schoolopdrachten.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Lezen voor je lij st
De�OBA�helpt�leerlingen�om�zich�goed�voor�te�bereiden�
op�Lezen�voor�de�lij�st.�Online�kunnen�leerlingen�bepalen�
wat�hun�leesniveau�is�om�zo�makkelij�k�een�interessant�
boek�te�vinden�dat�aansluit�bij��hun�leesniveau�en�
interesse.�De�boeken�vinden�ze�in�een�van�de�
OBA-vestigingen�met�een�Lezen�voor�de�lij�st�kast�
of�bij��het�online�aanbod�e-books�en�luisterboeken.�
–––
e oba.nl/lezenvoorjelij st

LiteRom
Het�OBA-lidmaatschap�geeft�leden�toegang�tot�
LiteRom.�LiteRom�biedt�leerlingen�en�docenten�
toegang�tot�betrouwbare�artikelen�en�recensies�en�
helpt�om�zo�de�beste�boeken�te�kiezen.�Zo�kunnen�
leerlingen�met�plezier�lezen�en�kunnen�docenten�
boekentips�uitwisselen�met�de�klas.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Radiolab
Leerjaar 3 en 4 vmbo 
Leerjaar 3 t/m 5 havo
Leerjaar 3 t/m 6 vwo 

Radiolab�is�een�ééndaagse�workshop�in�de�OBA�waarbij��
leerlingen�zich�verdiepen�in�actuele�maatschappelij�ke�
thema’s�als�duurzaamheid,�drank-�en�drugsgebruik,�kunst-
matige�intelligentie�en�discriminatie.�Ze�gaan�op�zoek�naar�
betrouwbare�informatiebronnen,�krij�gen�een�stoomcursus�
debatteren�en�laten�op�de�radio�hun�stem�horen�in�een�
radio-uitzending�die�echt�wordt�uitgezonden.
–––
Duur: 300 minuten

Eerste Hulp Bij  Onderzoek 
Leerjaar 4 en 5 havo
Leerjaar 5 en 6 vwo

Als�leerlingen�informatie�zoeken�voor�hun�profi�elwerkstuk,�
weten�ze�soms�niet�waar�ze�moeten�beginnen.�Er�is�zoveel�
informatie�te�vinden�dat�ze�er�gemakkelij�k�in�verdwalen.�
Het�programma�Eerste�Hulp�Bij��Onderzoek�helpt�leerlingen�
bij��het�defi�niëren�van�hoofd-�en�deelvragen�voor�hun�
profi�elwerkstuk.�Ook�leren�jongeren�hoe�ze�online�
geschikte�informatiebronnen�kunnen�vinden�en�selecteren.�
–––
Duur: 120 minuten 

Doe je digiding!
Leerjaar 4 vmbo 

Met�het�lesprogramma�Doe�je�digiding!�worden�
leerlingen�voorbereid�op�het�zelfstandig�zaken�kunnen�
doen�met�verschillende�overheidsinstanties.�Het�is�een�
gratis�online�lesprogramma�dat�zelfstandig�uit�te�voeren�
is�door�docenten�in�de�klas.�Het�programma�wordt�
aangeboden�in�een�online�leeromgeving�en�bestaat�uit�
zes�lesmodules:�overheid,�burger�en�DigiD;�identiteit;�
bij�baan;�studeren;�verkeer�en�vervoer�en�zorg.
–––
Duur: 6 lesmodules
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op�Lezen�voor�de�lij�st.�Online�kunnen�leerlingen�bepalen�
wat�hun�leesniveau�is�om�zo�makkelij�k�een�interessant�
boek�te�vinden�dat�aansluit�bij��hun�leesniveau�en�
interesse.�De�boeken�vinden�ze�in�een�van�de�
OBA-vestigingen�met�een�Lezen�voor�de�lij�st�kast�
of�bij��het�online�aanbod�e-books�en�luisterboeken.�
–––
e oba.nl/lezenvoorjelij st

LiteRom
Het�OBA-lidmaatschap�geeft�leden�toegang�tot�
LiteRom.�LiteRom�biedt�leerlingen�en�docenten�
toegang�tot�betrouwbare�artikelen�en�recensies�en�
helpt�om�zo�de�beste�boeken�te�kiezen.�Zo�kunnen�
leerlingen�met�plezier�lezen�en�kunnen�docenten�
boekentips�uitwisselen�met�de�klas.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Radiolab
Leerjaar 3 en 4 vmbo 
Leerjaar 3 t/m 5 havo
Leerjaar 3 t/m 6 vwo 

Radiolab�is�een�ééndaagse�workshop�in�de�OBA�waarbij��
leerlingen�zich�verdiepen�in�actuele�maatschappelij�ke�
thema’s�als�duurzaamheid,�drank-�en�drugsgebruik,�kunst-
matige�intelligentie�en�discriminatie.�Ze�gaan�op�zoek�naar�
betrouwbare�informatiebronnen,�krij�gen�een�stoomcursus�
debatteren�en�laten�op�de�radio�hun�stem�horen�in�een�
radio-uitzending�die�echt�wordt�uitgezonden.
–––
Duur: 300 minuten

Eerste Hulp Bij  Onderzoek 
Leerjaar 4 en 5 havo
Leerjaar 5 en 6 vwo

Als�leerlingen�informatie�zoeken�voor�hun�profi�elwerkstuk,�
weten�ze�soms�niet�waar�ze�moeten�beginnen.�Er�is�zoveel�
informatie�te�vinden�dat�ze�er�gemakkelij�k�in�verdwalen.�
Het�programma�Eerste�Hulp�Bij��Onderzoek�helpt�leerlingen�
bij��het�defi�niëren�van�hoofd-�en�deelvragen�voor�hun�
profi�elwerkstuk.�Ook�leren�jongeren�hoe�ze�online�
geschikte�informatiebronnen�kunnen�vinden�en�selecteren.�
–––
Duur: 120 minuten 

Doe je digiding!
Leerjaar 4 vmbo 

Met�het�lesprogramma�Doe�je�digiding!�worden�
leerlingen�voorbereid�op�het�zelfstandig�zaken�kunnen�
doen�met�verschillende�overheidsinstanties.�Het�is�een�
gratis�online�lesprogramma�dat�zelfstandig�uit�te�voeren�
is�door�docenten�in�de�klas.�Het�programma�wordt�
aangeboden�in�een�online�leeromgeving�en�bestaat�uit�
zes�lesmodules:�overheid,�burger�en�DigiD;�identiteit;�
bij�baan;�studeren;�verkeer�en�vervoer�en�zorg.
–––
Duur: 6 lesmodules

Buiten school
Program

m
a’s

D
igitale geletterdheid

Hulp bij huiswerk en studeren
In�verschillende�OBA-vestigingen�kunnen�leerlingen�
terecht�voor�hulp�bij�huiswerk�en�studeren.�Onder� 
begeleiding�van�onze�partners�werken�leerlingen�aan�
het�verbeteren�van�hun�leervaardigheden.�Hierdoor�
wordt�leren�leuker�en�makkelijker�voor�iedereen.
–––
e oba.nl/huiswerk

Leren in de OBA
Leerlingen�kunnen�bij�alle�OBA-vestigingen�terecht�voor�
een�veilige�en�rustige�leerplek.�De�OBA�biedt�leerlingen�
gratis�wifi,�computers,�stopcontacten�en�een�studeer-
plek�zonder�afleiding�in�maar�liefst�28�OBA-vestigingen�
verdeeld�over�Amsterdam,�Diemen,�Ouder-Amstel�en�
Weesp.
–––
e oba.nl/huiswerk

Uittrekselbank
Met�een�OBA-lidmaatschap�krijgen�leerlingen�en�docenten�
online�toegang�tot�de�beste�uittreksels.�De�uittreksels� 
bestaan�uit�samenvattingen,�achter�grondinformatie�en�
veel�meer.�De�uittrekselbank�is�ideaal�om�leerlingen�op�
weg�te�helpen�bij�verschillende�schoolopdrachten.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

Lezen voor je lijst
De�OBA�helpt�leerlingen�om�zich�goed�voor�te�bereiden�
op�Lezen�voor�de�lijst.�Online�kunnen�leerlingen�bepalen�
wat�hun�leesniveau�is�om�zo�makkelijk�een�interessant�
boek�te�vinden�dat�aansluit�bij�hun�leesniveau�en� 
interesse.�De�boeken�vinden�ze�in�een�van�de� 
OBA-vestigingen�met�een�Lezen�voor�de�lijst�kast� 
of�bij�het�online�aanbod�e-books�en�luisterboeken.�
–––
e oba.nl/lezenvoorjelijst

LiteRom
Het�OBA-lidmaatschap�geeft�leden�toegang�tot� 
LiteRom.�LiteRom�biedt�leerlingen�en�docenten� 
toegang�tot�betrouwbare�artikelen�en�recensies�en� 
helpt�om�zo�de�beste�boeken�te�kiezen.�Zo�kunnen� 
leerlingen�met�plezier�lezen�en�kunnen�docenten� 
boekentips�uitwisselen�met�de�klas.�
–––
e oba.nl/digitalebronnen

http://oba.nl/huiswerk
http://oba.nl/huiswerk
http://oba.nl/digitalebronnen
http://oba.nl/lezenvoordelijst
http://oba.nl/digitalebronnen


OBA-Lidmaatschap
Leerlingen
Wist�je�dat�het�OBA-lidmaatschap�gratis�is�voor� 
iedereen�tot�en�met�18�jaar?�Scholieren�kunnen�met� 
hun�lidmaatschap�maar�liefst�10�boeken�per�keer�lenen.� 
En�als�ze�de�boeken�per�ongeluk�te�laat�terugbrengen,�
krijgen�ze�geen�boete.

Meer�informatie�op�oba.nl/jongerenlidmaatschap

Met�een�OBA-lidmaatschap�kunnen�leerlingen�ook� 
10�e-books�en�10�luisterboeken�lenen,�hebben�ze� 
toegang�tot�uittreksels�en�recensies�en�kunnen�ze�in�alle�28�
OBA-vestigingen�gebruik�maken�van�computers�en�internet

Docenten
Docenten�van�het�voorgezet�onderwijs�krijgen�korting�op�
een�OBA-lidmaatschap.�Met�dit�docentenlidmaatschap�
kunnen�boeken�voor�in�de�les�worden�geleend�in�een� 
van�de�vestigingen�of�online.�Bestel�de�OBA�Schoolpas�
voor�docenten�in�de�webshop�voor�het�voortgezet� 
onderwijs�via�oba.nl/vo

Praktische informatie
Meer informatie, prijzen en aanmelden via de webshop: oba.nl/vo 
Voor vragen en advies mail naar school@oba.nl
Meld je aan voor de nieuwsbrief: oba.nl/nieuwsbrief

https://www.oba.nl/service/word-lid/oba-jeugd.html
https://www.oba.nl/vo
http://oba.nl/vo
mailto:school%40oba.nl?subject=
http://oba.nl/nieuwsbrief
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