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Maakplaats 021 fellowship 

Dit najaar gaat een bijzonder trainingsprogramma van start: het Maakplaats 021 
fellowship. Leer alles over maakonderwijs en digitale fabricage in een maakplaats bij 
jou in de buurt. 

Maakplaats 021: jong geleerd, smart gedaan!  
Maakplaatsen zijn plekken in de OBA waar je 
spelenderwijs kunt leren omgaan met nieuwe 
technologieën door er zelf mee te experimenteren. 
Waar je kunt leren programmeren en digitaal 
fabriceren. En waar je samen dingen ontwerpt en 
maakt die je belangrijk vindt en de wereld of je buurt 
een beetje mooier en beter maken. 

De eerste Maakplaats 021 heeft in februari een 
vliegende start gemaakt in OBA Waterlandplein. 
Inmiddels is daar vier middagen per week programma 
voor kinderen en jongeren uit de buurt. Zo nemen 
kinderen hun leefomgeving onder de loep in het 
programma Maak je Buurt. De Fabschool middagen 
staan in het teken van digitale fabricage en overdag 
zijn scholen uit de buurt welkom om de Maakplaats 
021 te gebruiken.  

Een vergelijkbaar programma gaan we ook aanbieden 
in OBA Reigersbos en in de Centrale OBA. De 
komende jaren volgen ook andere wijken. Samen met 
lokale partners creëren we spannende en informele 
leeromgevingen voor kinderen en jongeren uit de 
buurt, en een extra creatief lokaal voor scholen.  

Leren door te maken 
Nederland heeft een nieuwe generatie kritische makers en uitvinders nodig. We leven in een 
maatschappij die steeds sneller digitaliseert. Een groot deel van de kinderen zal een beroep 
gaan uitoefenen dat nu nog niet bestaat. Het is van belang dat ze vaardigheden ontwikkelen 
die horen bij de 21ste eeuw. Creatieve en technische vaardigheden, maar ook ondernemen 
en samenwerken. Maakonderwijs helpt daarbij. Door iets te maken leer je hoe dingen 
werken, oplossingen creëren, de wereld beter begrijpen én deze te beïnvloeden. Belangrijke 
skills dus! 

Doel Maakplaats 021 fellowship programma 
Met het fellowship programma willen we een structurele samenwerking tussen onze 
maakplaatsen en scholen uit de buurt realiseren. Het fellowship is een trainingsprogramma 
voor docenten gericht op maakonderwijs, digitale fabricage en 21st century skills. In de 
training ervaar je zelf hoe het is om te ontwerpen en te creëren, en kinderen te begeleiden in 
dit proces. Na de training kun je gebruik (blijven) maken van onze maakplaatsen, en er 
regelmatig met je klas aan de slag.  
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Het Maakplaats 021 fellowship programma bestaat uit:  
• meerdere trainingsdagen voor bovenbouw docenten op het gebied van maakonderwijs, 

digitale fabricage en 21st century skills; 
• handreikingen om geleerde in de praktijk brengen; 
• bezoeken aan maakplaats met eigen klas; 
• delen ervaringen met andere leraren. 
 
Concreet ziet het programma er als volgt uit: 
• 2-daagse kennismakingstraining in het FabLab van Waag Society op de Nieuwmarkt, met 

docenten uit heel Amsterdam, op vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober 2017; 
• 3 trainings-/studiedagen in kleine groepjes in een maakplaats bij jou in de buurt (in overleg 

te plannen); 
• na afloop van elke studiedag bezoeken de deelnemende docenten de dichtstbijzijnde 

maakplaats met hun eigen klas, om – onder begeleiding van onze maakplaats coaches - 
het geleerde in de praktijk te brengen (data in overleg te plannen); 

• van elke school (een docent per school) vragen we om een aantal blogs te schrijven over 
de training en de ervaringen; 

• we organiseren een afsluitende conferentie waarbij docenten en kinderen laten zien wat ze 
gemaakt en geleerd hebben. 

We bieden dit unieke programma voor het eerst aan komend schooljaar. We hebben plek 
voor 10 Amsterdamse docenten. De kosten voor deelname aan het programma zijn €100 per 
leraar per trainingsdag.  

We horen graag of je interesse hebt. Uiteraard kunnen we een en ander telefonisch 
toelichten en gaan we in gesprek over jouw ideeën en voorkeuren.  

Hartelijke groeten,  

Sacha van Tongeren (programmamanager Maakplaats 021 @OBA) en Karien Vermeulen 
(Head of Program Creative Learning Lab @Waag Society) 
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