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Wat is
FabLab
Schools EU?

Aanleiding
van
het project

FabLab Schools EU - Towards Digital
Smart, Entrepreneurial and Innovative
PupilLeerlingen is een project dat
gecofinancierd is door het Erasmus+
Programme, Key Action 2: Strategic
Partnerships | School. Doel van het project
is het stimuleren van een duurzaam en
pedagogisch gebruik van FabLab en
digitale fabricage in het onderwijs. Veel
docenten maken in hun lespraktijk al
gebruik van ICT. Dit project gaat echter
verder dan het traditionele lesgeven in ICT
– het is namelijk gericht op digitale fabricage
en constructie met digitale technologie
(inclusief het gebruik van 3D-scanners,
3D-printers, lasersnijders, vinylsnijders,
microprocessoren, sensoren etc.). Ook
richt het zich op de manier waarop deze
processen het aanleren en ontwikkelen van
21e-eeuwse vaardigheden voor volgende
generaties kunnen faciliteren.

Leerlingen innovatieve vaardigheden
en digitale competenties aanleren
die nodig zijn in de 21e eeuw.
Het ontwikkelen van methodologische
principes van digitaal maakonderwijs.
Aanbevelingen doen voor de manier
waarop deze aanpak kan worden
geïmplementeerd.
De projectpartners uit Denemarken,
Nederland, Spanje en Italië hebben nauw
samengewerkt om deze doelstellingen te
bereiken en hebben de volgende activiteiten
uitgevoerd:
Ontwikkelen van methodologische
principes
voor
digitaal
maakonderwijs.
Verzamelen van werkmethoden voor
digitaal maakonderwijs die in de
praktijk het best blijken te werken.

Het project heeft innovatieve benaderingen
en geavanceerde methodologieën op
ICT-basis ontwikkeld om leerlingen te
motiveren met technologie aan de slag te
gaan en hen zodoende voor te bereiden
op de technologiegedreven arbeidsmarkt
van de 21e eeuw. FabLab Schools EU
heeft gewerkt met de volgende specifieke
doelstellingen:

Testen
van
methoden
verschillende scholen.

op

Opstellen van een handboek en
beleidsaanbevelingen.
Op studiebezoek gaan in scholen en
FabLabs in partnerlanden.

Het vergroten van de competenties
en pedagogische vaardigheden van
docenten in digitaal maakonderwijs.
8

Het
partnerschap

Het project is gebaseerd op het Deense
FabLab@School-project. Hierin zijn vier
gemeentes (Vejle, Silkeborg, Kolding,
Aarhus) en de Universiteit van Aarhus
een samenwerking aangegaan voor de
integratie van digitale fabricage en design
thinking in het basis- en middelbaar
onderwijs. Het FabLab Schools EU-project
is gebaseerd op de resultaten en uitkomsten
van dit project en heeft gediend als kader
voor de verdere ontwikkeling en validatie
van de methoden en benaderingen in een
grensoverschrijdende Europese context.

2017). Het project verbindt dit inzicht aan
specifieke methodologische principes die
het docenten makkelijker zullen maken
om digitale fabricage op te nemen in hun
onderwijspraktijk.
Het partnerschap bestaat uit vier landen en
vijf organisaties:
de gemeente Vejle (Denemarken) als
coördinator;
de Universiteit van Aarhus (Denemarken)
als academische partner; LABoral Centro
de Arte y Creación Industrial (Spanje);

FabLab Schools EU richt zich op de
21e-eeuwse vaardigheden die kinderen en
jongeren nodig hebben om voorbereid te
zijn op de 21e eeuw en de gedigitaliseerde
samenleving van de toekomst. Dit vraagt
onder meer om onderwijs in innovatie en
sociaal ondernemerschap, wat hen zal
voorbereiden op toekomstige arbeidskansen
in een voortdurend veranderende
arbeidsmarkt.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
(Nederland);
en Centro dello Sviluppo Creativo Danilo
Dolci (Italië). In de volgende sectie
introduceren de partners zichzelf en hun
belangen bij het project.

Het project beoogt de competenties en
mindset van docenten te ontwikkelen
voor het leren en lesgeven met digitale
technologieën. Hierbij wordt ingespeeld
op de behoefte om de competenties
van docenten te ontwikkelen zoals is
benadrukt door de Europese Commissie
(European Framework for the Digital
Competence of Educators - DigCompEdu
- JRC Science for Policy Report - EC,
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Gemeente Vejle

Op de jaarlijkse FabLab@SCHOOLdkconferentie (FabLearnDK) presenteren
docenten hun onderwijservaringen en
hun doelen voor FabLab-onderwijs aan
een bredere gemeenschap van docenten,
leiders en politici. Op deze conferentie
presenteren internationale onderzoekers de
recentste nationale en globale bevindingen
en kennis op dit gebied.

Bijdrage van FabLab@SCHOOLdk
Het Deense team in FabLab Schools
EU heeft zich ingezet om te leren van
en bij te dragen aan het transnationale
leerpartnerschap. De Deense deelnemers
zijn onderdeel van het project Fablab@
SCHOOLdk, dat sinds 2013 in ontwikkeling
is. Dit is een samenwerking tussen de
gemeentes Vejle, Silkeborg en Kolding, de
Universiteit van Aarhus en partnerbedrijven.
Het project is onderdeel van het ‘FabLearn
Labs Network’ van het ‘Transformative
Learning Technologies Lab’ (TLTL) van de
Stanford-universiteit.

FabLab@SCHOOLdk is een platform
en netwerk waar docenten vanuit heel
Denemarken kennis, inspiratie en
workshops voor innovatief onderwijs
kunnen vinden en uitwisselen. Het doel van
het project is om leerlingen te inspireren
nieuwe digitale technologieën te gebruiken
en bij hen de vaardigheden, moed en wens
te stimuleren om te experimenteren met het
ontwikkelen van oplossingen voor
echte problemen.

Alle deelnemende gemeentes hebben
FabLab@SCHOOLdk
op een andere manier
georganiseerd. Wel hebben
ze alle drie minstens één
centraal FabLab opgericht en
helpen ze scholen binnen de gemeente om
hun eigen plaatselijke FabLabs te realiseren.
De FabLabs baseren zich op dezelfde
benadering en principes betreffende digitale
fabricage en design en delen apparatuur
en technologieën. Zo kunnen kennis en
evaluaties zowel nationaal als internationaal
makkelijk gedeeld worden. Op basis van
onderzoeksresultaten en de samenwerking
met de Universiteit van Aarhus ontwikkelen
alle deelnemende gemeentes lesmateriaal,
dat geëvalueerd en gepubliceerd wordt op
www.fablabatschool.dk.

FabLab@SCHOOLdk is gericht
op digitale fabricage en design
thinking en beoogt leerlingen voor te
bereiden op een voortdurend veranderende
en digitale toekomst door de ontwikkeling
van 21e-eeuwse vaardigheden: kritisch
denken; communicatie en samenwerking;
ontwerp en innovatie; het oplossen van
complexe problemen; ICT-vaardigheden;
en digitaal burgerschap. Digitale fabricage
is de IT van de volgende generatie, waarbij
IT wordt ingezet om fysieke objecten te
produceren. In een FabLab leren leerlingen
programmeertalen (bijv. 3D-programmeren),
3D-printers en lasersnijders te gebruiken om
producten te ontwerpen en te fabriceren.

De Deense partners van FabLab Schools
EU vinden het zeer belangrijk om zich door
internationale partners te laten inspireren.
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Door het opdoen van praktijkervaring met
digitale fabricage maken de leerlingen niet
alleen gebruik van technologie; zij leren
technologie te begrijpen op een manier die
het inzicht van de consument overstijgt.
In experimentele leeromgevingen kunnen
leerlingen zich als individuen ontwikkelen.
Ze leren hoe ze zich kunnen uiten met
gebruik van dezelfde digitale technologieën
die in toenemende mate een belangrijke rol
spelen in hun dagelijks leven.

De afgelopen jaren is AU opgeklommen in
de belangrijkste universiteitenranglijsten.
In 2016 was AU 65e in de Shanghai
Ranking (ARWU) en 98e van de 17.000
universiteiten in de Times Higher Education
World University Ranking (2016).
De ‘School of Communication and
Culture’
(SCC)
(http://cc.au.dk/
en/) valt onder de faculteit ‘Arts’ en
heeft 5.000 fulltimestudenten en 160
fulltimemedewerkers. Het aanbod van dit
departement bestaat uit een breed scala aan
onderzoeksprogramma’s en opleidingen
en bestrijkt verschillende gebieden:
literatuur, informatie- en mediastudies,
taalwetenschap,
Scandinaviëstudies,
West-Europese talen en culturen, en kunst
en esthetiek. Het ‘Department of Digital
Design and Information Studies’ is een
prominente partner van de SCC. Onder
dit departement valt onder andere het
interdisciplinaire onderzoekscentrum voor
‘Participatory IT’ (http://pit.au.dk), met sterke
wortels in de Scandinavische
traditie
van
‘Participatory
Design’ (PD). De gebieden
van
technologieontwikkeling
en –gebruik worden aldus
gecombineerd
met
een
bredere
belangstelling voor participatieve praktijken
op de werkplek en als onderdeel van het
dagelijks leven.

Hierdoor zullen ze in staat zijn om een
actieve rol te spelen in het vormgeven van
hun toekomst.

Universiteit van Aarhus

Design Thinking en Digitale Technologie
– Onderzoek naar en Ontwikkeling van
Onderwijs voor de 21e Eeuw
De Universiteit van Aarhus (AU) is een Top
100-universiteit met als visie: bijdragen aan
de ontwikkeling van het nationale
en globale welzijn via hoogstaand
onderzoek
en
opleidingen
van topniveau. AU heeft als
missie het zeker stellen en
ontwikkelen van kennis, welzijn en cultuur
via onderzoek en onderzoeksgebaseerd
onderwijs, kennisverspreiding en externe
dienstverlening. In alle opleidingen
zijn onderzoek en onderwijs nauw met
elkaar verbonden. AU is een omvangrijke
universiteit met meer dan 11.000
fulltimemedewerkers. De universiteit valt
uiteen in 26 interdisciplinaire departementen
en vier faculteiten: ‘Arts’, Science &
Technology’, ‘Health Sciences’ en ‘Aarhus
School of Business and Social Sciences’.

FabLab@Schooldk (2013-) is een
onderzoeksproject naar de manier waarop
kinderen
hun
ontwerpgeletterdheid
ontwikkelen via processen van digitale
fabricage en constructie in het onderwijs.
Dit project is ontwikkeld in nauwe
samenwerking met de Deense gemeentes
11

Vejle, Silkeborg, Aarhus en Kolding en heeft
de basis gevormd voor verder onderzoek in
het FabLab Schools EU-project. Het FabLab
Schools EU-project heeft de mogelijkheid
geboden voor de ontwikkeling en evaluatie
van de methodologische benadering
van design thinking en digitale fabricage
binnen een transnationale omgeving.
Ook heeft het ruimte gecreëerd voor de
ontwikkeling van nieuwe agenda’s voor
onderzoek en toepassing op dit vlak. Dit
gebeurt in samenwerking met de betrokken
Europese partners. Deze en andere
onderzoekagenda’s worden ontwikkeld in
het interdisciplinaire onderzoekscentrum
voor ‘Computational Thinking and Design’.

Gerelateerde onderzoekspublicaties:

https://tinyurl.com/y8ccngu6

Smith, R.C. & Iversen, O.S. (2018),
Participatory Design for Sustainable Social
Change, Special Issue on Participatory Design,
Design Issues.
https://tinyurl.com/yaug5qaa

Smith, R.C., Iversen, O.S., & Veeresawmy, R.
(2016), Impediments for Digital Fabrication
in Education: A Study of Teachers’ Role in
Digital Fabrication, Special Issue on School
Revolution: Let’s Begin with Teachers’
Competences, IJDLDC International Journal of
Digital Literacy and Digital Competence, Vol. 7
(1), 33-49.
https://tinyurl.com/y96x5xtq

Iversen, O.I, Smith, R.C., & Dindler, C.
(2018), From Computational Thinking to
Computational Empowerment: A 21st Century
Participatory Design Agenda, PDC, 14th
International Conference of Participatory
Design, New York, N.Y. ACM Press.
https://tinyurl.com/yatvg7nn
Christensen, K.S., Hjorth, M., Iversen, O.S., &
Smith, R.C. (2018), Understanding Design
Literacy in Middle-School Education:
Assessing Students’ Stances Towards Inquiry,
International Journal of Technology and
Design Education.
https://tinyurl.com/yb7vtf95

Het ‘Center for Computational Thinking
and Design’ (CCTD) (http://cctd.au.dk/) is
een nieuw interdisciplinair centrum van de
Universiteit van Aarhus. De voornaamste
actoren van dit centrum zijn de ‘School
of Communication and Culture’, het
‘Department of Computer Science’ en het
‘Department of Management’. Het centrum
heeft als visie het verder ontwikkelen
van de onderzoeks- en educatieve
perspectieven op basale IT-competenties
– de “leervaardigheden van de 21e eeuw”.
Dit werk is voortdurend in ontwikkeling en
richt zich op alle onderwijsniveaus van
Denemarken, van basisonderwijs tot het
universitair curriculum. Het onderzoekt
vraagt om nieuwe perspectieven op ITonderwijs binnen digitale fabricage,
digitale
innovatie,
programmeren,
ontwerpstudies en digitale methodiek. Het
centrum werkt met deze perspectieven
in verschillende educatieve contexten
binnen de geesteswetenschappen, sociale
wetenschappen en natuurwetenschappen.

Iversen, O.I., Smith, R.C., & Dindler, C. (2017),
Child as Protagonist: Expanding the Role
of Children in Participatory Design, IDC,
Proceedings of Interaction Design and
Children, New York, NY: ACM, 27-37.
https://tinyurl.com/y76azoax
Hjorth, M., Christensen, K.S., Iversen, O.S., &
Smith, R.C. (2017), Digital Technology and
Design Processes II: Follow-up Report on
FabLab@Sschool Survey among the Danish
Youth, Universiteit van Aarhus, ISBN 978-877507-387-0.
https://tinyurl.com/y7vwke2y

LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial

Bijdrage van een kunstcentrum aan het
onderwijssysteem van de 21e eeuw
LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial (http://www.laboralcentrodearte.
org) is een vrij uitzonderlijk instituut binnen
het Spaanse aanbod van kunstcentra.
LABoral is begaan met eigentijdse artistieke
praktijken en fundamenteel toegewijd aan
digitale cultuur en de vakoverschrijdende
verbindingen tussen kunst, wetenschappen,
technologie en maatschappij. Het centrum is
opgericht in 2007 en heeft als voornaamste
doel: het produceren en
uitdragen
van
nieuwe
narratieven en denkbeelden
over
de
21e-eeuwse
samenleving naar een breed
publiek. Het centrum doet
dit via tentoonstellingen, educatieve
programma’s en andere onderzoeks- en
trainingsprojecten. Momenteel vinden de
meeste activiteiten plaats in de audiovisuele
en geluidslaboratoria, evenals in die voor
digitaal ontwerp en digitale fabricage. Al
deze laboratoria zijn toegankelijk voor een
heterogene groep gebruikers, die onder
bestaat uit kunstenaars, onderzoekers,
ondernemers, docenten en leerlingen van
basis- en middelbare scholen in Asturië.
Door jongeren kennis te laten maken met
kritische en creatieve benaderingen van
de digitale wereld motiveert LABoral ook
docenten om digitale middelen in te zetten.
Het centrum richt zich hierbij in het bijzonder
op nieuwe methodieken en manieren

Smith, R.C., Iversen, O.S., Hjorth, M., &
Christensen, K.S. (2016), Video Design Games:
Training Educators in Teaching Design,
Proceedings of FabLearn Europe Conference,
Springer/Elsevier.
https://tinyurl.com/y7wm5fga
Iversen, O.S., Smith, R. C., Blikstein, P.,
Katterfeldt, E., & Read, J. (eds.) (2015), Digital
Fabrication in Education, Special
Issue on Digital Fabrication in
Education, International Journal of
Child-Computer Interaction, Vol. 5.
https://tinyurl.com/y8uu477l
Smith, R.C., Iversen, O.S., & Hjorth,
M. (2015), Design Thinking for Digital
Fabrication in Education, Special Issue on
Digital Fabrication in Education, International
Journal of Child – Computer Interaction, Vol.
5, 20-28.
https://tinyurl.com/yaksa8yu

Hjorth, M. Smith, R.C., Loi, D., Iversen, O.S.,
& Christensen, C.S. (2016), Educating the
Reflective Educator: Design Processes and
Digital Fabrication for the Classroom,
Proceedings of Fablearn: the 6th annual
Conference Creativity and Making in
Education. New York, NY: ACM, 26-33.

12

13

die deel uitmaken van het curriculum over
te brengen. De gemene deler van deze
workshops bestaat uit projectmatig werk
en vakoverschrijdende creatieve integratie
van verschillende kennisgebieden tijdens
het leerproces. Deze worden uitgevoerd
met kritische en creatieve methoden
vanuit zowel artistieke praktijken als de
technologische cultuur. Dit laatste is verwant
aan collaboratieve opensourcedynamieken
en de premisse van het “al doende
leren”, die beide essentieel zijn voor een
“makerscultuur”.

van communiceren en het managen en
begeleiden van het leerproces. Het is niet
afdoende om het schoolbord in te wisselen
voor een digibord en schriftjes te vervangen
door computers en tablets. Het gebruik van
deze digitale middelen introduceert immers
een onderwijsdynamiek die vrij sterk verschilt
van die waar docenten traditioneel gezien
bekend mee zijn. Zelfs de verbindingen
tussen verschillende kennisgebieden zijn
op een andere manier gestructureerd.
In plaats van kennisoverdracht binnen
gescheiden kennisgebieden is er in veel
opzichten tegenwoordig behoefte aan
nauwe interacties en vakoverschrijdende
verbindingen; hiermee kan de jongste
generatie zich handhaven in de complexe
realiteit van het digitale tijdperk.

LABoral Centro de Arte y Creación Industrials
toewijding aan het onderwijs is gestoeld op
de overtuiging dat kunst een zeer effectief,
interdisciplinair educatief instrument is ter
stimulering van nieuwe leerprocessen en
de algehele ontwikkeling van jongeren.
Kunstdisciplines zijn uniek in die zin dat ze
evenzeer de emotionele als de conceptuele
en affectieve ontwikkeling stimuleren. Ze
dragen bij aan de ontwikkeling van scherpere
zintuigen, handvaardigheid en cognitieve
vaardigheden. De vakoverschrijdende aard
van artistieke praktijken heeft – vooral sinds
het begin van de 20e eeuw – in steeds
grotere mate onderlinge verwevenheid
tussen verschillende wetenschapsgebieden
bevorderd. Dit betreft verwevenheid tussen
ethiek en esthetiek, taalwetenschap,
technologie en communicatie, wiskundige
en ruimtelijke toepassingen en andere
domeinen binnen de sociale wetenschappen
en de natuurwetenschappen. Bovendien
stimuleren artistieke praktijken niet alleen
kritisch en creatief denken, maar ook
communicatie en samenwerking en sociaal
contact tussen klasgenoten. Hier is in de
digitale samenleving veel vraag naar.

LABoral Centro de Arte is zich sterk
bewust van deze uitdagingen. Al ruim vijf
jaar werkt een interdisciplinair team van
kunstenaars, docenten en technici van dit
centrum nauw samen met het plaatselijke
Ministerie van Onderwijs en Cultuur van
Asturië en de basis- en middelbare scholen
in het prinsdom. Gezamenlijk hebben
zij verschillende soorten workshops
georganiseerd, gerelateerd aan de
audiovisuele wereld van televisie, ontwerp
en digitale fabricage, creatief programmeren,
robotica, virtual en augmented reality en
burgerwetenschap. Deze workshops zijn
op een interdisciplinaire, inclusieve manier
in het schoolcurriculum opgenomen.
De doelstellingen van deze workshops
verschillen van die van traditionele kunst- of
technologielessen, omdat de vaardigheden
en methodieken die er inherent aan zijn
geen doel op zich vormen. Ze zijn juist een
middel om andere ervaringen en kennis
14

De verschillende spelers binnen de
Asturische educatieve gemeenschap
hebben gezamenlijk kennis en ervaringen
opgedaan. Dit was een bepalende factor in
het besluit om de volgende stap te zetten
en deze kennis en ervaring te delen met de
andere partners in FabLab Schools EU. De
vier centra die bij dit Europese project zijn
betrokken, bevinden zich in verschillende
gebieden van het prinsdom en hebben
verschillende leerlingprofielen en oriëntaties
op het onderwijs.

enige deelnemende school in Asturië
met een klein FabLab, dat over een
3D-printer en vinylsnijder beschikt.
Deze vier instellingen vertegenwoordigen
een educatief ecosysteem waarin
verschillende contexten, praktijken en
kennissoorten samenkomen. Juist om die
reden zijn hun bijdragen een verrijking
voor de samenwerking. De vier Asturische
centra hebben ook eerder meegedaan
aan onderwijsprojecten met LABoral. Dit is
echter de eerste keer dat ze hun agenda’s
naast elkaar leggen en zich toegewijd
inzetten voor een geïntegreerde Europese
benadering van het gebruik van FabLabs in
nieuwe educatieve gemeenschappen.

Colegio Andolina is een erkende
basisschool in de stad Gijón. De school is
ontstaan uit een samenwerkingsverband
tussen verschillende gezinnen en
combineert de onderwijsmethoden van
Montessori, Pestalozzi, Freinet, Piaget
en Rebeca en Mauricio Wild.

Gerelateerde onderzoekspublicatie:

Ohlenschläger, Karin (ed) (2018), Art and
Educational Innovation in the Digital Age.
Experiences in interdisciplinary learning.
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial,
Gijón.

I.E.S. Peñamayor is gevestigd in het
plattelandsgebied aan de oostkant van
Centraal-Asturië. Het is een geïntegreerd
onderwijscentrum dat middelbaar
onderwijs verzorgt voor een zeer
diverse leerlingenpopulatie, waarvan
een deel speciale onderwijsbehoeften
en –profielen heeft.

Theresialyceum

Digitale Fabricage als Instrument voor
Toekomstbestendig Onderwijs.

C.P.E.B
Cabañaquinta
is
een
centrum voor verplicht kleuter-,
basis- en middelbaar onderwijs.
Het centrum beschikt over een
tweetalig onderwijsprogramma en
heeft deelgenomen aan verschillende
Europese projecten. Dit biedt de
leerlingen – uit middenklasse- en lageremiddenklassengezinnen – nieuwe
leermogelijkheden.

De Nederlandse partner die deelneemt
aan het FabLab Schools EU-project
is het Theresialyceum (https://www.
theresialyceum.nl). Deze middelbare
school in Tilburg bereidt leerlingen
voor op het hoger beroepsonderwijs en
wetenschappelijk onderwijs. De school
onderscheidt zich binnen Tilburg met een
speciaal programma voor (hoog)begaafde
leerlingen en een nadruk op cultureel
onderwijs. Het Theresialyceum is onderdeel
van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een
vereniging van 34 scholen in de regio.

C.P. Ablaña-Pereda is gevestigd
in een klein dorp in het centrale
gebergte. De school is gelegen in een
sociaaleconomisch
achtergebleven
gebied, waar 60% van de populatie uit
zigeunergezinnen bestaat. Het is de
15

Het doel is om leerlingen kennis te laten
maken met nieuw gereedschap voor digitale
fabricage en hen zo voor te bereiden op de
toekomst. Het Theresiaylceum is de enige
school in de regio met een eigen MiniFabLab. Reflecterend op de ontwikkelingen
van het schoolplan realiseren we ons dat
toekomstbestendig onderwijs meer vergt
dan het enkel voor innovatie beschikbaar
stellen van gereedschap voor digitale
fabricage. We willen dat het Mini-FabLab een
instrument is dat, buiten de techniekklassen,
gebruikt wordt om de nieuwe educatieve
doelstellingen te verwezenlijken. We zien
het graag als instrument om leerlingen een
probleemoplossende houding aan te leren en
hen te ontwikkelen tot digitaal
vaardige, ondernemende en
innovatieve leerlingen. Om
dit te realiseren, moet het Mini-FabLab
onderdeel zijn van een didactisch model en
beleid, zodat elke sectie binnen de school er
gestructureerd mee aan de slag kan gaan.

Het wordt steeds moeilijker om te
voorspellen welke kennis en vaardigheden
de huidige generatie leerlingen dient te
verwerven om later succesvol te zijn. De
school is constant in ontwikkeling om
toekomstbestendig onderwijs te bieden en
aan te sluiten bij de toekomstige behoeftes
van de leerlingen. Het schoolplan van het
Theresialyceum is gebaseerd op twee
basisprincipes: de educatieve visie van de
Nederlandse overheid (Onderwijs2032) en
de 21e-eeuwse vaardigheden.
In de nieuwe interpretatie van het schoolplan
zijn drie doorlopende thema’s gedefinieerd,
te weten: de ontwikkeling
van
zelfredzaamheid,
talentontwikkeling
en
burgerschap. Onder zelfredzaamheid vallen
het aannemen van een onderzoekende
houding, (zelf)reflectie, discipline, keuzes
maken en mediawijsheid. Het ontwikkelen
van zelfredzaamheid moet de kern vormen
van het onderwijs van onze school.
Talentontwikkeling komt in onze school tot
uiting in het aanbod van extra modules en
vakken en de aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling.
Burgerschap
betekent
onder andere aandacht voor sociale
betrokkenheid en internationalisering. Al
deze elementen komen tot uiting in de drie
pijlers van de school: Mens & Cultuur, Taal
& Communicatie en Natuur & Technologie.

Het FabLab Schools EU-project beoogt
een gemeenschappelijke methodiek te
ontwikkelen voor het gebruik van een FabLab
als instrument voor de vorming van creatieve,
ondernemende leerlingen. Dit sluit mooi aan
bij de doelstellingen van het Theresialyceum.
Binnen dit partnerschap is de ontwikkeling
van didactiek onze sterkste kant. Ook
heeft onze school een voorbeeldfunctie:
er is een beweging gerealiseerd richting
het gebruik van FabLab als instrument om
- volgens een gestructureerde methodiek toekomstbestendig onderwijs aan te bieden.
Dit gebeurt vanuit het perspectief van en op
initiatief van docenten. We hopen andere
scholen te inspireren om dit voorbeeld te

Binnen het domein Natuur & Technologie
is er altijd al de behoefte geweest om
voorop te lopen bij ontwikkelingen. Dankzij
een enthousiaste techniekdocent is er in
het verleden een Mini-FabLab opgericht.
16

Centro dello Sviluppo
Creativo “Danilo Dolci”

volgen.
Het Centro dello Sviluppo Creativo “Danilo
Dolci” (CSC Danilo Dolci, www.danilodolci.
org) is een non-profitorganisatie in het
zuiden van Italië (Palermo). De organisatie
richt zich op innovatieve praktijken en
onderwijs. Digitaal maakonderwijs speelt
dan ook een wezenlijke rol in
de verbinding tussen die twee
domeinen, vooral aangezien
er in Sicilië nog nauwelijks
FabLabs ontwikkeld zijn.
CSC Danilo Dolci werkt samen met veel
lokale scholen in Palermo en biedt hen
mogelijkheden om hun onderwijsprogramma
verder te verbeteren en te ontwikkelen.
Met FabLab-onderwijs worden technische,
transversale vaardigheden en andere
softskills ontwikkeld. Deze zijn van grote
waarde voor onderwijs aan kinderen en
de ontwikkeling en verbetering van het
onderwijssysteem, vooral in Sicilië.

geconcentreerd in de noordelijke regio’s
van het land. In Italië worden FabLabs
nog slechts sporadisch opgenomen in
onderwijsprogramma’s. Hoewel FabLabs
vaak speciale lessenreeksen opzetten voor
leerlingen, worden die nog niet beschouwd
als onderdeel van het onderwijsprogramma
of –curriculum. De voordelen en het
groeiende belang van FabLabs zijn door de
Italiaanse overheid erkend in het beleidsplan
“Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”
(Nationaal Plan voor Digitaal Onderwijs
2016) van het Ministerie van Onderwijs,
Universiteiten en Onderzoek. Het doel van
dit beleid is de ontwikkeling en implementatie
van een uitgebreide innovatiestrategie in
het gehele Italiaanse onderwijssysteem
om dit beter te laten aansluiten bij het
digitale tijdperk. Het is
een fundamentele pijler
van de recente Italiaanse
schoolhervormingswet “La
Buona Scuola” (De Goede
School, wet 107/2015)1. Deze strategie
is onder andere gericht op investeringen
in de modernisering van scholen door het
introduceren van nieuwe apparatuur. De
vorm en kwaliteit van het onderwijsaanbod
van scholen is hierdoor geleidelijk aan het
veranderen. Op regionaal niveau heeft
dergelijke overheidssteun geleid tot de
oprichting van Italiaanse stichtingen zoals
“Nord-Est 2”.

In het Zuiden van Italië verspreiden FabLabs,
design thinking en digitalisering zich op een
laag tempo. Sinds 2011 zijn FabLabs in Italië
in opkomst, wat heeft geleid tot de huidige
situatie van ongeveer 170 FabLabs in het
hele land. Het merendeel hiervan is echter

1 Ministero dell’Istruzione del Università
della Ricerca. (2016), National Plan for
Digital Education. http://www.istruzione.
it/scuola_digitale/allegati/2016/pnsd_
en.pdf
2 Fondazione Nord Est. Forum Economico
del nordest, (2018), http://www.

Centrum voor Creatieve Ontwikkeling
“Danilo Dolci”).
Inzet van creatieve en innovatieve
onderwijsbenaderingen ter verrijking
van het plaatselijke onderwijsaanbod.
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Met het project “FabLab a scuola3” heeft
deze stichting FabLabs opgericht in elf
scholen in Noordoost-Italië. Zuidelijke
scholen nemen echter niet deel aan dit soort
initiatieven.
Sicilië heeft zes FabLabs met ofwel
educatieve ofwel commerciële doeleinden.
Deze FabLabs bevinden zich in
verschillende Siciliaanse steden: Agrigento,
Catania, Messina, Marsala en twee in
Palermo. Al deze ruimtes zijn uitgerust met
geavanceerde apparatuur, gereedschappen
en designsoftware en staan open voor
de plaatselijke gemeenschap. Sommige
FabLabs zijn sterk verbonden met de
plaatselijke scholen, terwijl andere er meer
op gericht zijn de ruimte, technologieën en
machines met het publiek te delen.
Palermo heeft twee FabLabs: “FabLab
Palermo”
(https://fablabpalermo.org/)
en “FabLab@School”. De eerste is een
commerciële FabLab voor publiek gebruik;
de tweede is een mini-FabLab in de school
I.C. Vittorio Emanuele III. Dit FabLab wordt
echter niet uitsluitend door de gastschool
gebruikt: ook andere scholen, individuen
en organisaties kunnen er gebruik van
maken. Op deze manier kan het FabLab
zichzelf onderhouden nu het geen nationale
financiering meer ontvangt. FabLab@
School is de eerste FabLab in een ZuidItaliaanse school4.
fondazionenordest.net/
3 FABLAB a Scuola. Il progetto per
realizzare FabLab nelle scuole del NordEst, (2018), http://www.fablabascuola.
it/
4 FabLab@school – Palermo, (2018),
https://www.fablabs.io/labs/

Dit FabLab maakt, in tegenstelling tot wat
de naam doet vermoeden, echter geen deel
uit van de FabLab@School-beweging op
initiatief van de Stanford-universiteit.
Twee scholen hebben meegedaan aan het
FabLab Schools EU-project door gebruik te
maken van de faciliteiten van de FabLab@
School-ruimte. De eerste is de artistieke
middelbare school Liceo Artistico Statale
Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara.
De tweede is de technische middelbare
school Instituto Tecnico Industriale
Vittorio Emanuele III. Van deze scholen
namen in totaal zes docenten deel aan
het project: twee docenten van de school
Vittorio Emanuele III en vier van de school
Raguasa – Kiyohara. Deze docenten zijn
werkzaam in diverse vakgebieden, zoals
Italiaans, Engels, architectuur, informatica
en geometrie. Ze hebben dit project
aangegrepen om nieuwe manieren van
lesgeven en leren te ontdekken.

van wat er momenteel op Italiaanse scholen
plaatsvindt; niettemin beschouwt CSC het
als een noodzakelijke stap in de richting van
nieuwe manieren van lesgeven en leren in
een gedigitaliseerde samenleving. Het volgt
hierbij de koers van het Europese beleid.

Het CSC Danilo Dolci hecht veel belang aan
de deelname aan het FabLab Schools EUproject en de uitwisseling van ervaringen en
vaardigheden op internationaal niveau. De
FabLab-technologie en bijbehorende manier
van denken komt in Sicilië nog niet voor als
onderdeel van het onderwijsprogramma
– in tegenstelling tot voorbeelden uit
Denemarken en Nederland – maar heeft
een enorme impact op de ontwikkeling
van de vaardigheden van leerlingen en
docenten. De aanpak die gestimuleerd
wordt door FabLab Schools EU en de
ontwerpcirkel die ontwikkeld is door de
Universiteit van Aarhus verschillen sterk
fablabschoolpalermo.
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Zo lees je dit
handboek
Docenten uit Spanje, Italië, Nederland
en Denemarken hebben zich twee jaar
lang ingezet om nieuwe lesmethodieken
voor digitaal maakonderwijs in concrete
leeromgevingen te integreren. Ze hebben
gewerkt aan de vaardigheden van leerlingen
en docenten om aan de slag te gaan met
authentieke ontwerpproblemen en critical
design met en reflectie op technologie. Met
deze vaardigheden zijn leerlingen in staat
om gegrondere beslissingen te nemen
over technologie in hun leven en actief deel
te nemen aan het ontwikkelen van onze
toekomstige, gedigitaliseerde samenleving.

«House of words» project.

methodiek en principes van design thinking
en digitale fabricage in onderwijs. Ook
presenteert het een aantal inspirerende
projecten die in de loop van het project
ontwikkeld zijn door de deelnemende
docenten. Daarnaast is het handboek het
resultaat van een tweejarig proces waarin
docenten uit verschillenden landen aan
workshops meegedaan hebben en in
hun eigen klaslokalen geëxperimenteerd
hebben met nieuwe methoden en
ervaringen. De methodologische principes
en docentenprojecten die in dit handboek
worden gepresenteerd, zijn ontwikkeld
via een door de Universiteit van Aarhus
gefaciliteerd proces van verkenning, het in
de praktijk brengen van ervaring die in de
workshops is opgedaan, het uitwisselen
van ervaringen en constante evaluatie. Het
handboek is dus gericht op docenten, maar
niet uitsluitend. Met het oog op het groeiende
belang van digitaal maakonderwijs voor
leerlingen dient dit handboek ook als
aanbeveling voor beleidsmakers op
verschillende niveaus, voor het verbeteren
van het onderwijssysteem op school of in
hun regio.

De drie voornaamste uitkomsten waar dit
project toe heeft geleid, zijn:
Een set methodologische principes
voor digitaal maakonderwijs op
school.
Een handboek over digitaal
maakonderwijs gericht op docenten.
Beleidsaanbevelingen over het
implementeren van een FabLabbenadering.

«Citaten en vinyl snijden» project

20

Dit handboek is een van de belangrijkste
uitkomsten van het FabLab Schools EUproject. Het beschrijft de beproefde aanpak,
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Leerlingen van tegenwoordig krijgen
te maken met een samenleving die in
toenemende mate digitaliseert, globaliseert
en constant in verandering is. Competente
deelnemers aan de arbeidsmarkt en
burgers van de toekomst zijn individuen
die nieuwe kennis kunnen opdoen en zich
hieraan kunnen aanpassen – alleen of in
samenwerkingsverband. Doelstellingen van
onderwijs gaan dan ook niet alleen over wat
je leert, maar over hoe je het leert, en wat
je ermee kunt doen. Het wordt belangrijk
om te “leren leren” en “nieuwe oplossingen
voor nieuwe problemen te creëren”. Dit
is de discussie over de “21e-eeuwse
vaardigheden” – een discussie over de
vraag welke vaardigheden nodig zijn om
te navigeren in de context van toekomstige
uitdagingen.
Er is geen vaststaande definitie van
de 21e-eeuwse vaardigheden. In het
algemeen worden ze gedefinieerd als: de
vaardigheden en competenties die jongeren
nodig zullen hebben om als burgers van de
21e-eeuwse kennismaatschappij succesvol
deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Het
FabLab Schools EU-project heeft zich door
OESO en onderzoek van de Universiteit van
Aarhus laten inspireren en gewerkt met zes
voorname vaardigheden die nodig zijn voor
het leven, werk en onderwijs van de 21e
eeuw:
Kritisch denken
Communicatie en samenwerking
Creativiteit en innovatie

Oplossen van complexe problemen
Beheersing van technologie
Digitaal Burgerschap
Kritisch denken gaat over een
probleemoplossende benadering van de
wereld, over analyseren, evalueren en het
verhelderen van vraagstukken.
Communicatie
en
samenwerking:
communicatie gaat niet alleen over praten,
maar ook over luisteren. Het gaat over
de uiting van ideeën, het gebruik van
verschillende platforms en de toepassing van
verschillende manieren om jezelf te uiten.
Samenwerking gaat over gelijkwaardige
deelname aan verschillende processen,
verantwoordelijkheid nemen en openstaan
voor nieuwe manieren van samenwerking.
Creativiteit
en
innovatie
betreffen
vaardigheden om te creëren, te innoveren
en zorgvuldig en ijverig te werk te gaan. Het
gaat over vindingrijk denken, leren van je
ervaringen en kansen zien.

Digitale Fabricage en
Design Thinking in
Onderwijs

Digitaal Burgerschap is gericht op
het versterken van het vermogen van
individuen om te handelen als burgers in
een maatschappij die in toenemende mate
aan technologisering onderhevig is.

Design thinking en digitale fabricage
worden in toenemende mate geïntegreerd
in het basis- en middelbaar onderwijs als
manier om de 21e-eeuwse vaardigheden te
verwezenlijken. Digitale fabricage gaat over
het ontwerpen en maken van producten
met behulp van geavanceerde technologie.
Digitale technologie stelt leerlingen in staat
om op een nieuw niveau met kennisproductie
en constructie te werken: een niveau
waarop inzichten, waardes en ideeën
digitaal en fysiek gemanipuleerd kunnen
worden. De digitale tools stellen hen in staat
om ideeën direct te visualiseren – of het nu
gaat over de stad van de toekomst, een
idee voor een product of een reconstructie
van de geschiedenis. Bovendien versterken
ze hun ondernemersgeest; dankzij de
technologieën zijn ze immers in staat om
zich nieuwe oplossingen en concepten voor
te stellen voor de wereld om hen heen, en
deze ook te creëren. Design thinking is een
benadering van innovatie en het oplossen
van complexe problemen, gebaseerd op de
theorie en praktijk van het ontwerpen. Het
wordt door ontwerpers uit allerlei industrieën
en wetenschappelijke kringen veel gebruikt
om via iteratieve en creatieve processen van
design en innovatie relevante oplossingen
te ontwikkelen.

De bijdrage van het primair en secundair
onderwijs aan voortdurende groei en
welvaart in de EU is uiteindelijk in handen
van docenten. Tegelijkertijd spelen
docenten een belangrijke rol in de mate
waarin kinderen en jongeren hun begrip
van en kritische reflectie op de toenemende
digitalisering van de samenleving
ontwikkelen. Onderwijsinstellingen dienen
bij hun leerlingen het begrip en de mindsets
voor zo’n toekomst te ontwikkelen. Dit
kunnen ze doen door hen te betrekken
bij maakprocessen met nieuwe vormen
van digitale technologie, zoals digitale
fabricagetools,
microcomputers
en
programmeersoftware. Zo spelen ze
een leidende rol in het vormgeven en
ontwikkelen van hun toekomst.
«Bewustzijnsfabriek 2» project

Oplossen van complexe problemen gaat
over vaardigheden die gebruikt worden om
nieuwe, vaag-gedefinieerde problemen op
te lossen in de complexiteit van de echte
wereld.
Beheersing van technologie gaat over
het gebruik van bekende technologieën
in nieuwe domeinen, en in het algemeen
over het gebruik van technologie om je
handelingsmogelijkheden te vergroten.

Er
om
en
van
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zijn verschillende goede redenen
creatief bezig te zijn met ontwerpen
technologie zoals op dit project
toepassing is. Ten eerste kan een

focus op de ontastbare uitkomsten van
design - zoals verwerving van nieuwe
vaardigheden, inzichten en een reflectieve
houding ten opzichte van technologie
- leerlingen motiveren om mee te doen
aan de cocreatie van onze toekomstige
samenleving.
Via
collaboratieve
maakactiviteiten en probleemoplossende
activiteiten raken leerlingen bekend
met kritisch denken, het oplossen van
complexe problemen, digitaal burgerschap
en
samenwerkingsvaardigheden.
Leerlingen van tegenwoordig staan voor
een samenleving die in toenemende mate
digitaliseert, globaliseert en constant
verandert. Competente deelnemers aan de
arbeidsmarkt en burgers van de toekomst
zijn individuen die nieuwe kennis kunnen
leren en zich hieraan kunnen aanpassen
– alleen of in samenwerkingsverband.
Doelstellingen van onderwijs gaan dan ook
niet alleen over wat je leert, maar over hoe
je het leert, en wat je kunt doen met dat wat
je leert. Het wordt belangrijk om te “leren
leren” en “nieuwe oplossingen voor nieuwe
problemen te creëren”.
Daarnaast staat de maatschappelijke
uitdaging om jongeren voor te bereiden
op een gedigitaliseerde samenleving
in de Europese context hoog op de
politieke agenda. Het gegeven van de
21e-eeuwse vaardigheden is een poging
om de vaardigheden te verwoorden die
nodig zijn om succesvol te zijn in een zeer

geglobaliseerde en digitaal georganiseerde
samenleving. Sommige hiervan zijn nauw
verwant aan vaardigheden van kinderen
om te creëren met digitale materialen, en
om complexe maatschappelijke problemen
op te lossen - al zijn dit niet per se nieuwe
vaardigheden. Prof. Paulo Blikstein,
oprichter van het mondiale FabLab@
School-concept van de Stanford-universiteit,
beweert dat het snel toenemende bereik
van digitale fabricagetechnologieën een
“democratisering van innovatie” is. Dit
benadrukt volgens hem de mogelijkheden
om kinderen te betrekken bij het ontwerpen
van nieuwe technologieën door deze
technologieën te introduceren in het
reguliere onderwijs.
De FabLab Schools EU-benadering van
design thinking en digitale fabricage is
gebaseerd op Scandinavisch participatory
design en is ontwikkeld door de Universiteit
van Aarhus in de context van het Deense
FabLab@SCHOOLdk-project (2013-2017).
In het kader van het FabLab Schools EUproject is deze benadering ontwikkeld tot
een Europees toepasbaar model; hierin
worden innovatieve technologieën en
leermethodieken in en tussen verschillende
schoolvakken en contexten geïntegreerd.
Het doel van het project is om aan te tonen
dat de technologie en aanpak in heel Europa
toepasbaar is voor educatieve doeleinden
en contexten.

Een Ontwerpgebaseerde
Benadering
Van Digitale Fabricage

Figure 1. The design process
model for digital technology in
education.
Het model is ontworpen om leerlingen
te faciliteren en ondersteunen als
hoofdrolspelers in het ontwerpproces.
Ten eerste ondersteunt het
ontwerpmodel een voortdurende
wisselwerking tussen divergent en
convergent denken en handelen,
wat leerlingen dwingt om hun
ontwerpproces open te stellen en
nieuwe perspectieven aan te nemen.
Bijgevolg schrappen ze bepaalde
aspecten in hun poging om een
betekenisvolle ontwerpoplossing te
bereiken. Dit vraagt van leerlingen
een grote mate van samenwerking
in groepsverband, toewijding en
eigenaarschap. Daarnaast zijn in dit
model argumentatie en reflectie de
laatste stappen van elke iteratie. Door
reflectie te positioneren als resultaat
van de ontwerpactiviteit ontwikkelen
leerlingen in de loop van de tijd een
reflecterende houding ten opzichte
van technologie en ontwerpen.
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Om het proces van onderzoekend leren te
bevorderen, heeft het partnerschap een
ontwerpprocesmodel gebruikt. Dit model
dient ter ondersteuning van het werk van
leerlingen en docenten gedurende het hele
ontwerpproces (zie Fig. 1) en is gebaseerd
op zes hoofdactiviteiten. Het circulaire
model geeft ontwerpen weer als een iteratief
proces. Uiteindelijk leiden alle uitkomsten
van het ontwerpproces immers tot nieuwe
inzichten, vragen en nieuwe manieren van
het definiëren van problemen. Tijdens en
tussen alle activiteiten in vinden iteraties
plaats. Naarmate leerlingen meer ervaring
opdoen, is het uiteindelijke effect dat
leerlingen kriskras door het model navigeren
en het gebruiken als kader om hun weg te
vinden binnen hun eigen ontwerpproject.

Het ontwerpmodel schrijft
geen specifieke handelingen of
projectmaatregelen voor, maar geeft
slechts aan hoe het ontwerpproces
zich ontwikkelt. Het doel is om
leerlingen te stimuleren zich
bewust te zijn van hun proces, hun
samenwerking en hun keuzes tijdens
het proces, in plaats van slechts te
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Een Iteratief
Ontwerpprocesmodel

focussen op de concrete uitkomsten
van ad-hoc-ideeën. Het model
geeft geen formele instructies. Dit
stimuleert de zelfredzaamheid van
leerlingen om te kunnen navigeren
door de fases van projectafbakening,
onderzoek, ideeëngeneratie en
fabricage tot de laatste fases van
argumentatie en reflectie. De
leerlingen dienen eigenaar van het
ontwerpproces te blijven terwijl ze
de ontwerpopdracht en activiteiten
van de ontwerpexperts geleidelijk
verkennen.

THet model bestaat uit zes voornaamste
ontwerpactiviteiten met elk verschillende
sub-activiteiten: (1) de ontwerpopdracht, om
een complexe of authentieke uitdaging af te
bakenen en het ontwerpproces te plannen;
(2) veldstudies, om de context, gebruikers
en ook bestaande kennis over het
onderwerp te verkennen en te onderzoeken;
(3) ideeëngeneratie, voor de creatieve
ontwikkeling van ideeën met gebruik van
verschillende technieken en materialen;
(4) fabricage, voor de ontwikkeling van
mock-ups en prototypes van concepten
met behulp van digitale technologieën en
analoge materialen; (5) argumentatie, om
een ontwerpconcept of product te testen
en om te reflecteren op de ontwerpkeuzes
en argumenten aangaande het proces;
en (6) reflectie, om te reflecteren op de
leeropbrengst – of ontwerpvaardigheden
– die gedurende het hele ontwerpproces
ontwikkeld
zijn.
Deze
activiteiten
ondersteunen het vermogen van leerlingen
en docenten om een onderzoekend
ontwerpproces te doorlopen en ondertussen
inzicht te verkrijgen in de mogelijke waarde
van design thinking in leerprocessen. Het
model is vergelijkbaar met andere generieke
ontwerpprocesmodellen, maar integreert
verschillende dimensies die centraal zijn
voor de onderwijssetting. Dit betreft onder
andere veldstudies ter verkenning en
onderzoek van authentieke problemen; en
argumentatie en reflectie ter ontwikkeling
van de reflectie- en ontwerpvaardigheden
van leerlingen.

Deze benadering van ontwerpen en
technologie in het onderwijs gaat
in op de vraag hoe we leerlingen
en docenten in staat stellen om een
kritisch en genuanceerd begrip van
digitale technologie te ontwikkelen;
en hoe we hen uitrusten met de
vaardigheden en competenties om
deel te nemen aan de toekomstige
gedigitaliseerde samenleving. De
benadering is geoperationaliseerd in
de activiteiten van het ontwerpproces.
In het FabLab EU-project is het model
gebruikt als basis ter ontwikkeling
van (1) lessenreeksen en praktische
experimenten met leerlingen in
verschillende onderwijssettings
in Europa (zie hoofdstuk
Projecten van docenten) en (2)
methodologische principes gebaseerd
op praktijkervaringen, zodat een
breder publiek van onze ervaringen
kan profiteren (zie hoofdstuk
Methodologische principes).
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Het model is te gebruiken als instrument
waarmee leerlingen nieuwe digitale
artefacten en oplossingen kunnen
produceren voor betekenisvolle praktijken
en complexe uitdagingen. Met het model
kunnen leerlingen navigeren door een
iteratief, verkennend proces op basis van
hun focus en interesse binnen een bepaalde
ontwerpuitdaging. Het kader stelt leerlingen
in staat om een set ontwerpvaardigheden
en –competenties te ontwikkelen. Dit
gebeurt door middel van reflectie, synthese
en praktisch ontwerp met als doel het
cocreëren van opzettelijke verandering.
Het model kan dan ook gebruikt worden als
reflectief instrument ter ontwikkeling van het
eigenaarschap van leerlingen als kritische
medescheppers van een gedigitaliseerde
samenleving.

Ontwerpopdracht en
Veldstudies:

Al met al kan het model bijdragen aan de
ontwikkeling van de vaardigheden van
leerlingen op het gebied van:

Belangrijke educatieve aspecten van deze
activiteiten zijn het verkennen van en prioriteit
geven aan bepaalde kwesties binnen een
complexe situatie. Dit doen leerlingen door
vragen te stellen en een proces aan te gaan
van het definiëren en herdefiniëren van
zowel het probleem als de oplossing. Hierbij
gebruiken ze voorafgaande kennis, waardes
en ervaringen. Onderwijspraktijken leggen
vaak geen nadruk op contextuele aspecten
van het begrijpen en afbakenen van een
specifiek probleem. Een probleem wordt
dan behandeld als vooraf gedefinieerd of als
iets dat ontdekt moet worden. Onze aanpak
benadrukt de mogelijkheid om complexe
uitdagingen uit de echte wereld aan te
kaarten; en om als reactie hierop relevante
vormen van digitale en culturele productie
te verkennen, analyseren en synthetiseren.

Tijdens de eerste activiteiten gaan de
leerlingen aan de slag met een contextuele
benadering van het werken met echte
uitdagingen en het ontwikkelen van mogelijke
toekomstscenario’s. Het procesmodel
benadrukt kritische betrokkenheid bij de
ontwerpuitdaging: afbakenen en focus
aanbrengen in een breed scala aan
mogelijkheden. Op basis van een eerste
interpretatie van het ontwerpprobleem – de
ontwerpopdracht – navigeren leerlingen door
onderzoek en veldstudies. Zo verkennen ze
relevante contexten en gebruikersgroepen
en genereren ze empirische data en
inzichten voor de volgende activiteiten:
ideeëngeneratie en fabricage.

Iteratief en verkennend design
thinking
Leren op basis van echte problemen
en dilemma’s
Integratie van fysieke en digitale
materialen
Ontwikkeling van een taal voor
ontwerp en innovatie
Kritische argumentatie en reflectie
Divergent en convergent denken
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Ideeëngeneratie en
Fabricage

van concrete problemen en innovatieve
oplossingen.

Argumentatie en Reflectie:

Ideeëngeneratie en Fabricage gaan over
activiteiten die vaak beschreven worden als
schetsen, conceptualiseren, ontwikkelen
van mock-ups of prototypes, implementeren
en testen. De nadruk wordt hier gelegd op
het vermogen van leerlingen om ideeën zo
te externaliseren dat ze deze verder kunnen
verkennen en kunnen transformeren tot
werkende concepten. Er is een schat aan
bestaande ontwerptools en –technieken
beschikbaar voor ideeëngeneratie, waardoor
collaboratieve verkenning en communicatie
van ideeën en mogelijke toekomstscenario’s
mogelijk is. Deze activiteiten dagen
leerlingen uit om abstracte ideeën te
transformeren tot concrete representaties
en scenario’s en zich bezig te houden met
de integratie van verschillende analoge en
digitale materialen.

De laatste twee activiteiten – argumentatie
en reflectie – staan centraal in onze
benadering van ontwerpen en technologie.
Ze gaan over het vermogen argumenten
voor en reflecties op de digitale artefacten
en leeropbrengsten van het ontwerpproces
te ontwikkelen. In de argumentatiefase
presenteren leerlingen hun werk en
ontvangen ze feedback van groepsgenoten
en externe partners, communiceren ze
en testen ze het beoogde gebruik van de
artefacten. Ze reflecteren op hun keuzes en
prioriteiten gedurende het proces en leren
deze te verwoorden. Op basis van deze
collaboratieve activiteiten kunnen leerlingen
hun producten wijzigen en ontwikkelen. Ook
kunnen ze hun argumenten bijstellen in
relatie tot de eisen van de ontwerpopdracht.
Dergelijke reflecties kunnen gebaseerd zijn
op inzichten die tijdens het proces ontwikkeld
zijn: inzichten over het probleem, specifieke
gebruikersgroepen,
technologische
beperkingen etc.

De beschikbaarheid van verschillende
ontwerpmaterialen helpt leerlingen om
diverse oplossingen te ontwerpen en de
meest veelbelovende en relevante ideeën
voor de specifieke, gegeven situatie
te selecteren. De fabricageactiviteiten
worden gekenmerkt door iteratieve
verkenning, implementatie en tests van
ontwerpideeën. Leerlingen leren door
te maken en problemen op te lossen.
Ze leren gezamenlijk te werken met
ontwerpideeën en technische vaardigheden
en competenties te ontwikkelen die nodig
zijn om creatief te werken met digitale
technologie. Ideeëngeneratie en fabricage
combineren dus praktisch maakwerk
met reflectief denken via het oplossen

De laatste activiteit, reflectie, gaat over
collaboratieve en persoonlijke reflecties
op de leeropbrengsten van het iteratieve
ontwerpproces, het creatief werken met
technologie, en het oplossen van authentieke
problemen. De focus ligt niet alleen op een
formele beoordeling van het begrip van
de lesstof, de productie van esthetische
objecten of de technische vaardigheden
van leerlingen; de nadruk ligt juist op
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Een Kader om het
Ontwerpproces Vorm te
Geven

kwaliteitsindicatoren van de mate waarin
leerlingen hun ontwerpvermogen, digitale
geletterdheid en begrip van het werken
met digitale technologie en ontwerpen
als onderling verbonden praktijken
hebben ontwikkeld. Leerlingen kunnen
reflecteren op de kennis die ze tijdens het
ontwerpproces hebben opgedaan – op
vakspecifiek of persoonlijk vlak – en ze
kunnen doelen stellen voor toekomstig
werk. Ook kunnen ze leeropbrengsten
evalueren aangaande hun vermogen om
de relevantie en impact te beoordelen van
technologische oplossingen voor specifieke
mensen, contexten en zorgen.

Tijdens het plannen van elke fase van het
procesmodel zouden docenten moeten
werken met verbindingen tussen:
Leerdoelen
Ontwerpmaterialen
Activiteiten
Evaluatie

Leerdoelen

Ontwerpmaterialen
Activiteiten
Ontwerp
Opdracht

Veld
studie

On

de

uw

de
On

en

Creëren

Argumentatie

rbo

n
eke
rzo

Ideeën
generatie

Fabricage

1. Wat zijn de leerdoelen of -resultaten voor de leerlingen?
2. Welke ontwerpmaterialen creëer je voor/verschaf je de leerlingen?
3. Welke ontwerpactiviteiten bied je aan om het ontwerpproces van de leerlingen te ondersteunen?
4. Hoe ga je het werk en proces van de leerlingen evalueren en beoordelen?
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Beoordeling van
proces, product en
leeropbrengsten

(bijv.
verkenning,
beoordelingsvermogen,
etc.)?

taal,
reflectie

Product:
In hoeverre zijn de leerlingen
erin geslaagd om hun ideeën te
ontwikkelen en te externaliseren?
Welke materialen en technologieën
zijn in de oplossing geïntegreerd
en welke successen en uitdagingen
deden zich voor?
In
hoeverre
hielden
de
oplossingsvoorstellen
van
de
leerlingen verband met de
ontwerpopdracht en –uitdaging?

Er zijn verschillende manieren om een
project te beoordelen – afhankelijk van
de aspecten van het leerproces waar de
docent nadruk op legt, de ontwerpuitdaging,
de vaardigheden van de leerlingen, de duur
en de bronnen van een project. Hier zijn
enkele algemene punten van evaluatie wat
betreft de ontwerpuitdaging, het proces, het
product en de leeropbrengsten.
Ontwerpuitdaging – een Authentiek
Probleem
Hoe zijn leerlingen aan de slag gegaan
met het definiëren en herdefiniëren
van de ontwerpuitdaging?
Waren de leerlingen gemotiveerd
door de ontwerpuitdaging en konden
ze zich er direct mee identificeren?
In welke mate heeft de
ontwerpopdracht geleid tot inzicht
in en reflectie op maatschappelijke
uitdagingen?

Leren:

Proces:
Wat waren voor de leerlingen de
meest succesvolle en uitdagende
activiteiten en fases, en waarom?
Wat waren momenten waarop het
project vastliep en wat waren daar
de resultaten en leeropbrengsten
van?
In welke mate zijn leerlingen
vaardigheden en competenties aan
het ontwikkelen die gerelateerd
zijn aan het ontwerpproces
35

Welke
leeropbrengsten
heeft
het proces opgeleverd aan alle
betrokkenen?
Wat heeft de interessantste
leeropbrengsten opgeleverd – voor
leerlingen en docenten?
Hoe zijn de leeropbrengsten tijdens
en na het proces beoordeeld?

Methodologische
principes
Het doel van het project is het ontwikkelen van een
methodiek voor het lesgeven en leren met digitale fabricage
en ontwerpen – een methodiek met principes die het
aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden in Europese
context faciliteren. In de volgende sectie worden concrete
methodologische principes gepresenteerd. Het hoofdstuk
gaat kort in op een uitbreiding van het ontwerpmodel als
praktisch kader voor de planning van docenten. Hierbij
is aandacht voor leeractiviteiten, ontwerpmaterialen,
leerdoelen en evaluatie. Vervolgens worden van elke fase
van het ontwerpproces de focus en pedagogische principes
gepresenteerd als richtlijnen voor docenten die met de
ontwerpcirkel werken. Bovendien wordt voor elke fase van
het proces een selectie gepresenteerd van de belangrijkste
succescriteria en uitdagingen.
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Ontwerpopdracht

leerlingen in elke fase vertrouwd
raken met zowel analoge als digitale
instrumenten.
Gebruik tijdens het proces lesmethoden
waarbij leerlingen moeten samenwerken,
zodat de verschillende competenties en
kennis van de leerlingen aan bod komen.
Leer leerlingen om nieuwsgierige vragen
te stellen en oefen op kritische reflectie
en documentatie, zodat hun leerproces
zich ontwikkelt.
Oefen met peer-to-peer-leren: docentdocent, leerling-docent en leerlingleerling.

Focus van de fase
Afbakenen en verkennen van de
ontwerpopdracht en focus aanbrengen
in een breed scala aan mogelijkheden.
Plannen van het ontwerpproces, rollen,
bronnen en beperkingen.
Ruimte creëren om inzicht te verkrijgen
in de ontwerptaak in kwestie en meer
over deze taak te leren.
Concretiseren van de ontwerpopdracht
tot een set vragen of domeinen om
nader te verkennen.
Pedagogische principes:
Plan genoeg tijd in voor dit proces,
zodat leerlingen inzicht krijgen in de
complexiteit van de ontwerpopdracht.
Creëer transparantie over de rollen
van de leerlingen, over vakkeneisen,
verwachtingen en deadlines.
Betrek het voorgegeven begrip van de
leerlingen. Onderzoek concepten en
disciplines, zodat de opdrachten vanuit
een gezamenlijk vertrekpunt uitgevoerd
worden en iedereen dezelfde ‘taal’
spreekt.
Bekijk de verschillende fases van de
ontwerpcirkel steeds opnieuw zodat
leerlingen getraind raken in het creëren
van de best mogelijke ideeën en
oplossingen. Oefen met de leerlingen op
een holistische aanpak.
Gebruik
verschillende
materialen
en educatieve benaderingen, zodat

Het is een succes als:
Leerlingen de ontwerpopdracht als
realistisch en zinvol beschouwen.
Leerlingen begrijpen hoe ze de uitdaging
aan kunnen gaan door de ontwerpcirkel
als pedagogisch kader te gebruiken.
Leerlingen met toewijding en motivatie
gezamenlijk kunnen werken aan het
vinden van de best mogelijke oplossingen
voor de taak, en ze verantwoordelijkheid
nemen voor hun persoonlijke rol in het
proces.
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Het is een uitdaging als:
Leerlingen de zin van de ontwerpopdracht
niet inzien omdat de opdracht te open,
complex of irrelevant is.
Er niet genoeg tijd is om leerlingen in
de opdracht te laten duiken, waardoor
ze niet dezelfde taal en kennis als
uitgangspunt hebben.

Veldstudies

De verschillende fases van de taak niet
voldoende zijn uitgewerkt, waardoor de
betekenis van het geheel verdwijnt.

Help elkaar (zowel docenten als
leerlingen) om die inzichten en
uitdagingen te vinden waarmee de beste
oplossing voor de ontwerpopdracht
gecreëerd kunnen worden.
Daag leerlingen uit om buiten hun
comfortzone te stappen. Creëer
een leeromgeving waarin moed en
doorzettingsvermogen
gestimuleerd
worden.

Focus van de fase:
Begrijpen van de context en
problematiek van de uitdaging: wat is de
context, wie zijn de gebruikers, wat zijn
hun behoeftes of uitdagingen etc.
Onderzoeken van verschillende soorten
kennisbronnen en data over het
onderwerp/de onderwerpen.
Observeren van het gedrag van
mensen, relevante vragen formuleren,
thema’s en uitdagingen vinden die voor
de ontwerpuitdaging relevant zijn.

Het is een succes als:
Leerlingen empirische gegevens en
inzichten gebruiken om ideeën te
genereren waarmee ze hun taken
kunnen oplossen.
Leerlingen zichzelf durven uit te dagen
en nieuwsgierig zijn naar de mening en
kennis van gebruikers.
Leerlingen zich bewust zijn van hun
rol en werken op basis van dezelfde
uitgangspunten.

Pedagogische principes:
Gebruik
verschillende
methoden
om met veldstudies te werken –
inclusief
interviews,
fotosafari’s,
gebruikersenquêtes etc.
Creëer een collaboratieve omgeving
waarin iedereen inziet dat het waardevol
is om gebruik te maken van elkaars
persoonlijke en inhoudelijke kennis
en ervaring. Wees je bewust van het
werken met mogelijke vooroordelen.
Verschaf leerlingen een brede kennis
van verschillende analoge en digitale
tools en hun toepassingen.
Train de leerlingen om empirische
gegevens te ontwikkelen en te
analyseren, zodat ze in staat zijn om
kennis van deze fase te transformeren
naar de fase van ideeëngeneratie.
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Het is een uitdaging als:
Leerlingen aan taken moeten werken op
een manier die buiten hun comfortzone
ligt.
Leerlingen niet inzien wat het belang is
van veldstudies om nieuwe kennis te
genereren; maar oplossingen vinden
op basis van hun eigen aannames en
er niet in slagen individuele kennis om
te zetten tot samenwerking binnen een
groep.
Leerlingen al snel overgaan tot de
fase van ideeëngeneratie en niet bij de
veldstudiefase blijven.

Ideeëngeneratie

Focus van de fase:
Genereren van veel ideeën op basis van
de inzichten, behoeftes en mogelijkheden
van de ontwerpopdrachten en
veldstudies.
Creatief werken met diverse materialen,
instrumenten en methoden van
ideeëngeneratie, en deze integreren.
Ideeën en inzichten systematiseren
en kiezen welk(e) idee(ën) het best
aansluit(en) op de ontwerpuitdaging.

Moedig leerlingen aan om samen en
in hun eentje ideeën te ontwikkelen.
Creëer een omgeving waarin leerlingen
op elkaars ideeën voortbouwen en deze
ideeën voor iedereen zichtbaar maken.
Creëer een leeromgeving waarin ruimte
is voor de gekke en wilde ideeën.
Het is een succes als:
Leerlingen verschillende ideeën kunnen
genereren, open staan voor de ideeën
van anderen en van perspectief kunnen
veranderen.
Leerlingen zich laten inspireren door het
gebruik van verschillende materialen
– zowel voor mock-ups als het
eindontwerp.
Leerlingen kennis uit een veldanalyse
in de fase van ideeëngeneratie kunnen
transformeren.

Pedagogische principes:
Het is belangrijk om verschillende
educatieve methoden en materialen
te gebruiken om ideeën te genereren:
legoblokjes, klei, foto’s, papier,
scenario’s etc.
Bied leerlingen de instrumenten en
structuur om constructieve feedback op
hun ideeën te geven en ontvangen.
Stel een maximaal aantal ideeën vast,
maar laat leerlingen genoeg ideeën
genereren zodat er veel zijn om uit te
kiezen. Vind een goede balans.
Zorg voor specifieke opdrachten
waarmee convergente en divergente
ideeëngeneratie getraind wordt.
Leer leerlingen om hun ideeën te pitchen
voor verschillende doelgroepen. Gebruik
verschillende vormen van communicatie
en feedback.

Het is een uitdaging als:
Leerlingen hun eerste of directe idee
moeten loslaten en van perspectief
moeten veranderen.
Leerlingen zich kritisch en gesloten
opstellen en niet in staat zijn om
mogelijkheden te zien.
Leerlingen inzichten en ideeën van de
veldanalyse moeten gebruiken die niet
noodzakelijk overeenkomen met hun
eigen ideeën en wensen.
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Fabricage
Focus van de fase:
Externaliseren van ideeën en concepten
tot mock-ups, prototypes en producten.
Selecteren van analoge en digitale
materialen om ideeën te transformeren
tot prototypes en produceten.
Creatief en verkennend werken om met
verschillende fabricagetechnieken te
werken.
Op verschillende manieren visualiseren
en representeren van artefacten en
deze ondertussen aanpassen.

Oefen gedurende het proces basale
vaardigheden en competenties en ‘zoek
de grenzen op’ van de comfortzone van
de leerlingen.
Train leerlingen om in te zien
dat er misschien verschillende
ontwerpoplossingen mogelijk zijn.
Het is een succes als:
Leerlingen een analoog ontwerp kunnen
transformeren tot een digitaal product of
artefact.
Leerlingen
digitale
technologieën
kunnen toepassen en de mogelijkheden
en beperkingen hiervan kennen.
Leerlingen de waarde van de
verschillende fases ervaren en ze kennis
van deze fases kunnen gebruiken bij de
productfabricage.

Pedagogische principes:
Verschaf leerlingen een basale kennis
van de verschillende technologieën
en hun beperkingen, zodat ze in de
fabricagefase geschikte keuzes kunnen
maken.
Zorg ervoor dat iedereen weet welke
rol hij of zij in deze fase gaat spelen en
wie over de benodigde vaardigheden
beschikt
om
de
verschillende
groepsrollen uit te voeren.
Begin al vroeg in het proces met het
maken van mock-ups, zodat leerlingen
gedurende het proces nog wijzigingen
kunnen aanbrengen voordat het tijd is
voor de uiteindelijke fabricage.
Zet aan tot creativiteit en experimentele
actie – zowel met analoge als digitale
instrumenten.

Het is een uitdaging als:
Optimaal gebruik van de technologie
beperkt wordt door tijd, het aantal
leerlingen of taalvaardigheden.
Leerlingen niet nieuwsgierig genoeg zijn
om in de productfabricage te duiken en
geen individuele verantwoordelijkheid
voor het proces nemen.
Leerlingen niet over de basale praktische
vaardigheden beschikken die nodig zijn
om de taken uit te voeren.
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Argumentatie

Focus van de fase:
Beoordelen van de kwaliteit van product
en proces en creëren van verbindingen
tussen de ontwerpopdracht, de focus
van de leerlingen en het eindproduct.
Testen en evalueren van het
ontwerpresultaat in de context van
gebruikers en belanghebbenden.
Beargumenteren van kwaliteiten en
uitdagingen die samenhingen met
ontwerpkeuzes en -stappen tijdens het
proces.
Ontwikkelen van een taal om de
overgangen tussen fases te beschrijven
en bijvoorbeeld die tussen mock-up,
prototype en eindproduct.

Creëer van begin tot eind een
leeromgeving
waarin
veiligheid,
vertrouwen en wederzijds respect voor
diversiteit belangrijke waardes zijn.
Bied leerlingen handvatten om een
goede presentatie voor te bereiden en
laat hen hun ideeën en presentaties voor
de eindpresentatie aan elkaar pitchen.
Het is een uitdaging als:
Leerlingen geen collectief eigenaarschap
van het ontwerpproces vertonen.
Leerlingen niet constructief werken om
feedback te geven en te ontvangen, om
de waarde van hun fouten in te zien – en
om hun fouten te erkennen.
Leerlingen hun keuzes niet zo kunnen
beargumenteren dat andere leerlingen
in staat zijn om ze te begrijpen, relevante
vragen te stellen en hun verwondering
te uiten op manieren die het leerproces
naar een nieuw niveau tillen.

Pedagogische principes:
Zorg ervoor dat alle leerlingen een rol
spelen in de argumentatiefase.
Begin al vroeg in de fase met het
maken van mock-ups, zodat leerlingen
het steeds opnieuw kunnen proberen
Het is een uitdaging als:
voordat zij het project afronden.
Leerlingen geen collectief eigenaarschap
Leerlingen zouden een basale kennis
van het ontwerpproces vertonen.
van verschillende technologieën moeten
Leerlingen niet constructief werken om
hebben, zodat ze de uiteindelijke keuze
feedback te geven en te ontvangen, om
en oplossing kunnen beargumenteren.
de waarde van hun fouten in te zien – en
Bied
leerlingen
middelen
ter
om hun fouten te erkennen.
ondersteuning
van
constructieve
Leerlingen hun keuzes niet zo kunnen
feedforward en feedback over hun
beargumenteren dat andere leerlingen
aandeel in de ontwerptaak.
in staat zijn om ze te begrijpen, relevante
Zorg ervoor dat leerlingen een
vragen te stellen en hun verwondering
taal ontwikkelen waarmee zij hun
te uiten op manieren die het leerproces
ontwerpproces en –resultaat kunnen
42 naar een nieuw niveau tillen.
beschrijven.

Reflectie

Focus van de fase:
Creëren van reflectie op leeropbrengsten
in relatie tot het proces, het product en
de gestelde leerdoelen.
Reflecteren over kwaliteiten en
beperkingen, inclusief de wijze waarop
het leerproces tijdens het ontwerpproces
en tussen de verschillende fases vorm
krijgt.
Creëren van dialoog en feedback in
samenwerkingsverband,
waardoor
leeropbrengsten ook toepasbaar worden
op andere projecten, onderwerpen en
contexten.

Laat de leerlingen vanaf de eerste
les jargon ontwikkelen dat voor de
reflectiefase van belang is.
Toon leerlingen en oefen met hen hoe
ze de kennis die ze hebben opgedaan
door aan de ontwerpopdracht te werken
ook in andere vakgebieden kunnen
gebruiken.
Het is een succes als:
Leerlingen kunnen reflecteren op
de vraag wat in elke fase en in het
ontwerpproces als geheel het best
gewerkt heeft.
Leerlingen gemotiveerd zijn om hun
oplossingen zo te testen en te verbeteren,
dat zowel het algehele proces als het
product optimale resultaten opleveren.
Leerlingen inzien hoe dat wat ze geleerd
hebben ook gebruikt kan worden voor
andere onderwerpen en vakken.

Pedagogische principes:
Leerlingen moeten hun proces vanaf
de eerste les documenteren via bijv.
logboeken, video’s etc.
Docenten dienen de leerlingen na elke
fase van het ontwerpproces kritisch te
laten reflecteren op hun ervaringen en
beslissingen.
Stimuleer leerlingen om van hun fouten
te leren en deze op een constructieve
manier te gebruiken voor verbeteringen.
Leer de leerlingen dat iedereen op
een andere manier kennis verwerft
en het belangrijk is om verschillende
vaardigheden in te zetten.
Laat leerlingen reflecteren op het belang
van samenwerking.

Het is een uitdaging als:
Leerlingen niet constructief met fouten
en kritiek kunnen omgaan.
Leerlingen niet inzien hoe de
ontwerpopdracht, het product en het
proces met elkaar verbonden zijn.
Leerlingen niet op hun eigen rol kunnen
reflecteren, maar anderen de schuld
geven voor het uitblijven van succes.
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«Onze Duurzame School» project.

«Tingueli» project.
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Aan de slag gaan klinkt simpel: gewoon een kwestie van doen.
Maar die eerste stap zetten om aan iets nieuws te beginnen of de
theorie in praktijk te brengen, is moeilijker dan je zou verwachten.
Er zijn altijd talloze redenen om ergens niet aan te beginnen. Deze
sectie helpt je om die eerste stap te zetten. Alle docenten die bij
dit project betrokken zijn geweest, hebben nieuwe lessenreeksen
ontworpen om zich de aanpak en methodiek die in de eerste twee
hoofdstukken is beschreven eigen te maken en deze te beoordelen.
Dit handboek bevat 15 geselecteerde projecten. Aanvullende
projecten zijn te vinden op de website van FabLab Schools EU
(http://fablabproject.eu/manual). De projecten behandelen een
breed scala aan schoolvakken, variërend van taal tot de kunsten,
aardrijkskunde tot techniek. Elk project is gepresenteerd in de vorm
van een samenvatting met een korte introductie, gevolgd door een
tabel met praktische informatie over de beoogde leeftijdsgroep, de
benodigde tijd en het schoolvak. Deze korte beschrijvingen zouden
je in staat moeten stellen om te bepalen welk project aansluit op je
behoeftes en ideeën en dus ook met welk project je kunt beginnen.
Een link geeft toegang tot aanvullende informatie over het gekozen
project, zoals lesplannen, benodigd materiaal en te verwachten
uitdagingen en leerdoelen. Deze aanvullende informatie is alleen
beschikbaar in het Engels.
Het doel van de samenvattingen is dat je aan de slag gaat met het
lesgeven in digitale fabricage en design thinking. Elk project kan
aangepast en gepersonaliseerd worden; je specifieke lokale context
en beschikbare materialen zullen immers verschillen van wat er in dit
handboek beschreven is. We dagen je uit om je te laten inspireren,
om te improviseren, deze projecten aan te passen en je ervaringen
hopelijk te delen met je onderwijsgemeenschap.

Nu is het tijd om aan de slag te gaan.
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«Het duurzame huis» project.

Projecten
van
docenten
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Naam van de auteur:
Math. Nijsten
Theresialyceum, Tilburg - Nederland

In dit project creëren leerlingen een robotinsect dat hun capaciteiten en
interesse weergeeft. Tijdens de fase van de ontwerpopdracht verkennen
leerlingen hun vaardigheden, sport, hobby’s etc. Onderzoek naar
bestaande robots en insecten is onderdeel van de veldstudiefase. Na de
ideeëngeneratiefase worden geprefabriceerde materialen in combinatie
met lasersnijden en 3D-printen gebruikt om een fantasie-insect te maken.
Een belangrijke eis is dat dit robotinsect door middel van een motor
daadwerkelijk kan bewegen. Aan het eind van deze lessenreeks moeten
de leerlingen de robot presenteren. Ze vertellen hun medeleerlingen
wat ze hebben gedaan, waarom ze specifieke vormen hebben gekozen
in relatie tot hun vaardigheden en hobby’s en hoe ze tijdens het proces
hebben samengewerkt.

25-30 lessen van 50 minuten

Leeftijdsgroep:			

10-13 jaar oud

Schoolvak:			

Techniek & Ontwerpen

Aanvullende bronnen:		

https://goo.gl/Rf5vEb
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Een Robotinsect

Tip van een expert/pedagogisch principe:

“Stimuleer werken in gemengde groepen, met jongens en meisjes door elkaar.”
“Bestaat de groep uit meer dan 25 leerlingen? Laat leerlingen met meer ervaring
in 3D-printen, informatica en de lasersnijder andere leerlingen dan helpen.”

Naam van de auteur:
Beatriz Álvarez Mendívil, Isaac Montes Solares, Félix del Olmo
I.E.S. Peñamayor, Nava - Asturië - Spanje

Tip van een expert/pedagogisch principe:
“Teamwerk: teken de scenes van de Kamishibai als groep. De esthetische
continuïteit van het werk dat door de verschillende leerlingen wordt
ontwikkeld, is belangrijker dan de artistieke kwaliteit van het eindproduct.”
Tijd/hoeveelheid lessen

25 lessen van 1 uur

Leeftijdsgroep:			

12-16 jaar oud

Schoolvak:			

Kunst, Literatuur, 3D-Ontwerpen

Aanvullende bronnen:		

https://goo.gl/Rf5vEb
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In dit project worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over de
oorzaak van milieuproblemen en over de uitdagingen die gerelateerd zijn
aan duurzaamheid. Ze krijgen de kans om hun ideeën en inzichten te
visualiseren en naar de buitenwereld te uiten met behulp van verschillende
zelfgekozen media. Leerlingen onderzoeken de verschillende manieren
van visuele expressie en ontwerpen hun ideeën. Om te ontwerpen en
produceren kunnen ze gebruikmaken van de software Inkscape, een
lasersnijder, vinylsnijder en een plotter. Het hoofddoel is de productie van
aantrekkelijke, originele en esthetische visuele presentatiemiddelen die
in staat zijn om informatie over te brengen zonder gebruik van tekst, om
zo alternatieve weergaven te ondersteunen. In dit specifieke project werd
gekozen voor een uitingsvorm die gebaseerd is op de traditionele waardes
van Kamishibia-Butaï, een ‘papieren theater’; een andere uitingsvorm was
gebaseerd op een modernere technologie en maakte gebruik van stickers.
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Bewustzijnsfabriek 2

Naam van de auteur:
Jan Sommer Vind
Vejle Midtby Skole, Vejle - Denemarken

Tip van een expert/pedagogisch principe:
“Als leerlingen de tijd krijgen om verschillende spellen te onderzoeken,
zo ontdekte ik, is de kans groter dat ze op nieuwe ideeën komen over
manieren om het spel te spelen.”
Tijd/hoeveelheid lessen:		

17 lessen van 45 minuten

Leeftijdsgroep:			

11-16 jaar oud

Schoolvak:			

Deens, Kunst en Ontwerp, Wiskunde

Aanvullende bronnen:		

Powerpoint: https://goo.gl/SG4U8p
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In dit project worden leerlingen zich ervan bewust wat zij uitdagend vinden
aan het leren van de plaatselijke taal als tweede taal. In dit specifieke
project ging het over de Deense taal, maar het is ook toe te passen op
andere contexten. De leerlingen ontwikkelen hun eigen bordspel, waarvoor
ze technologieën moeten gebruiken zoals een 3D-printer en lasersnijder.
Dit kan alleen als ze erin slagen het eens te worden en compromissen
kunnen sluiten. Ook moeten ze hun innovatieve vaardigheden bundelen
om één idee te vormen over de manier waarop het spel gespeeld moet
worden. Leerlingen moeten onder andere verschillende bordspellen
onderzoeken om te leren hoe gevarieerd de spelmogelijkheden zijn.
Dit doen ze tijdens de veldstudie. Verderop in het proces genereren
de leerlingen veel ideeën over verschillende manieren om het spel te
spelen, zodat de groep originele ideeën heeft om het spel op te baseren.
Vervolgens zetten ze hun ideeën met behulp van digitale technologie om
tot concrete objecten.
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Leren door te Spelen

Naam van de auteur:
Cacioppo Giovanni
I.T.I. “Vittorio Emanuele III”, Palermo - Italië

Op Weg Naar Duurzame Ontwikkeling

Tijd/hoeveelheid lessen

12 lessen van 1 uur

Leeftijdsgroep:		

15-17 jaar oud

Schoolvak:

Techniek en Ontwerpen; ICT.

Aanvullende bronnen:		

Blog van de docenten over het proces
tijdens de implementatie van het project:
https://syd2015.wordpress.com
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Tips van een expert/pedagogische principes
- Betrek leerlingen door multimediaal materiaal te gebruiken (audio, video,
foto’s etc.).
- Bied ruimte voor de creativiteit van de leerlingen en een adequate
discussie over hun ideeën.
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Het onderwerp en uitgangspunt van dit project is de transitie richting
duurzame ontwikkeling. Het project heeft als doel de creatie van
een artefact, door gebruik te maken van gerecyclede materialen. In
de eerste onderzoeksfase verdiepen leerlingen zich in het centrale
thema van duurzaamheid en de mogelijke transitie van een nietduurzame naar een duurzame ontwikkeling. De leerlingen verkennen en
analyseren verschillende oplossingen die te maken hebben met een lage
energieconsumptie, waterbesparing, recycling, duurzame energiebronnen,
milieusanering en duurzame mobiliteit. Zo vergroten ze hun kennis over de
afvalcyclus en het recyclen van materialen. Nadat leerlingen gezamenlijk
hebben onderzocht welke dagelijkse handelingen kunnen helpen om
het milieu schoon te houden, ontwerpen ze prototypes van gerecyclede
materialen (papier, karton, plastic, blik etc.) die gericht zijn op duurzaamheid.
In kleine groepjes doorlopen de leerlingen een veldstudiefase, waarna ze
verschillende modellen ontwerpen en uiteindelijk een prototype voorstellen.
In onze activiteit ontwierpen de leerlingen bijvoorbeeld een drankautomaat,
gemaakt van karton en plastic flessen.

Naam van de auteur:
Inmaculada Argüelles Suárez, Paola de la Peña Fernández
C.P. Ablaña-Pereda, La Pereda - Asturië - Spanje

In dit project wordt een schooltuin verbeterd of een schooltuin gecreëerd
op een nieuwe plek. Het doel is dat leerlingen inzien dat het belangrijk is om
een duurzamere samenleving te creëren. Leerlingen gaan verschillende
onderdelen van de nieuwe tuin voorstellen en ontwerpen. Deze kunnen
bestaan uit balkonbakken om aan het schoolhek te hangen en zo een
verticale tuin te creëren; of een kas om in slechte weersomstandigheden
planten te kunnen kweken. Gedurende het proces leren leerlingen over de
eigenschappen van verschillende materialen die in de tuin te gebruiken
zijn; hoe ze in de tuin milieuvriendelijke methoden kunnen toepassen;
en hoe ze met behulp van Inkscape en een lasersnijder ontwerpen voor
digitale fabricage kunnen maken.
Tip van een expert/pedagogisch principe:
“Het hoofddoel van het project is om samenwerking te bevorderen en de
besluitvaardigheid van de leerlingen te vergroten.”

12 lessen van 50 minuten @school
5 lessen van 4 uur @FabLab

Leeftijdsgroep:			

8-9 jaar oud

Schoolvak:			

Kunst, Wetenschap en Engels

Aanvullende bronnen:		
				

Foto’s van het project:
https://goo.gl/fe9wQ9
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Tijd/hoeveelheid lessen:		
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Verduurzamen van de school met
onze schooltuin

Naam van de auteur:
Mino Renato Alessi
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo - Italië

House of words

Tijd/hoeveelheid lessen:		

18 lessen van 2 uur (36 uur)

Leeftijdsgroep:			

16-20 jaar oud

Schoolvak:			

Architectonisch ontwerp

Aanvullende bronnen:		

Video: https://goo.gl/JYyBKx
Foto’s van het proces van de leerlingen:
https://goo.gl/BDWt4A
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Tip van een expert/pedagogisch principe:
“Het was heel nuttig om in elke fase van het project gebruik te maken van
uitwisseling, argumentatie en reflectie, en dat niet alleen aan het eind te doen.”
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In dit project leren leerlingen om via architectuur uiting te geven aan
woorden of emoties. Dit doen ze door eerst de creatieve methoden
van de grote meesters te bestuderen en het proces vervolgens om te
draaien: gekozen woorden vormen het vertrekpunt als basis voor een
architectonisch ontwerp. Leerlingen beginnen met een studie naar de
ontwerpen van meesters in de architectuur, de woorden en emoties die
hun bouwkunsten overbrengen en de manier waarop ze dat doen. De
leerlingen schrijven tien woorden op die een architectonisch ontwerp van
een meester in de architectuur omschrijven. De veldstudiefase bestaat uit
iconografisch onderzoek naar het soort architectuur en materialen die te
maken hebben met de woorden die de leerlingen uit het ontwerp hebben
gehaald. Na het onderzoek kiezen leerlingen twee van de tien woorden
om hun eigen huis mee te ontwerpen. In de fase van ideeëngeneratie
doen ze een voorstudie naar de vormen, distributie, volumes en fysieke
materialen die ze in dit project willen gebruiken. In de fabricagefase worden
de schetsen via digitale modellering met 3D-software verder ontwikkeld en
kunnen digitale modellen geprint worden met een 3D-printer. Uiteindelijk
maken leerlingen een integraal architectonisch ontwerp, geïnspireerd
door emoties. Zo leren ze hoe ze emoties en woorden kunnen omzetten
tot een architectonisch ontwerp.

Naam van de auteur(s):
Loredana D’Ippolito, Cettina Di Noto (Italiaans), Mino Renato Alessi
(Design en Cad Lab), Giovanni Aglialoro (Edelsmederij)
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo – Italië

Tip van een expert/pedagogisch principe:
“Leerlingen moeten voortdurend controleren of ze de doelstelling aan het
verwezenlijken zijn – en beseffen dat ze hun ideeën gedurende het proces
misschien moeten bijstellen.”
Tijd/hoeveelheid lessen:

30 lessen van 55 minuten

Leeftijdsgroep:		

15-16 jaar oud

Schoolvak:		

Italiaans, Engels, Ontwerpen en CAD-Lab .

Additional resources:
			

Presentatie van het project:
https://tinyurl.com/ycfvgdb9
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Met dit project ontwikkelen leerlingen hun technische vaardigheden en
vergroten ze hun kennis over de stad waarin ze wonen. De leerlingen
onderzoeken (ondergewaardeerde) monumenten in de stad en maken
artefacten die helpen om de waarde van en waardering voor het monument
te versterken. Dit doen ze door de vormen van deze monumenten na te
bootsen of als inspiratie te gebruiken om verschillende soorten materialen
te ontwikkelen die de waardering kunnen vergroten. Het is belangrijk
dat leerlingen ‘kennis’ hebben van de stad waarin ze wonen en van het
artistiek, architectonisch en cultureel erfgoed van deze stad. Bovendien
is het een geweldige uitdaging om te ontdekken hoe gebieden waarvan
de schoonheid niet erkend wordt, toch gewaardeerd kunnen worden. De
leerlingen doorlopen de fases van de ontwerpcirkel: ze verkennen hun
stad en ontwikkelen in tweetallen hun ideeën. Dit doen ze aan de hand
van persoonlijke suggesties, interviews met toeristen en bewoners, en
observaties van de locaties. Het eindresultaat van dit project kan bestaan
uit bijvoorbeeld grafische voorstellingen in 2D (zoals een brochure in de
vorm van een toren), 3D-CAD-modellen, sierraden en gadgets, en het
belonende resultaat van interactief design en succesvol teamwerk. In dit
project kunnen industriële, ambachtelijke, digitale of gemengde methoden
worden gebruikt.
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De waarde van een monument versterken

Naam van de auteur(s)
Karen Wiegmink-Oliehoek & Erik van Alphen
Theresialyceum, Tilburg - Nederland

Tip van een expert/pedagogisch principe:

“Het hoofddoel van deze opdracht is om divergent en creatief denken
aan te leren. De opdracht biedt de docent de keuze uit verschillende
veldstudies.”
Tijd/hoeveelheid lessen:		

25 tot 30 lessen van 50 minuten

Leeftijdsgroep:			

10-13 jaar oud

Schoolvak:			

Beeldende Vorming en Techniek.

Aanvullende bronnen:		
				

Leerlingwijzer:
https://goo.gl/gs6eAd
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Me, myself and I is een samenwerkingsproject tussen de vakken Beeldende
Vorming en Techniek. In dit project worden de leerlingen uitgedaagd om
na te denken over de vraag ‘wie ben ik?’ en een 3D-expressie van zichzelf
te creëren. Tijdens de fases van de ontwerpopdracht en veldonderzoek
proberen de leerlingen te ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden,
wat ze leuk vinden etc. Een hulpmiddel dat bij deze verkenning wordt
ingezet is de mindmap. In de veldstudiefase doen leerlingen verder
theoretische kennis op over een aantal kunststromingen en ontwikkelen
ze vaardigheden in digitale fabricage. In de fase van ideeëngeneratie
ligt de nadruk op divergent en creatief denken. De leerlingen verbeteren
hun idee door een aantal cycli te doorlopen. Het ontwerpresultaat van
dit project is een origineel, persoonlijk beeld, waarvoor de leerlingen
klei en de lasersnijder gebruiken. De leerdoelen van dit project zijn: het
verwerven van technische vaardigheden en kennis over kunststromingen,
persoonlijke groei, en ontdekken wie je bent.
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Me, myself and I

Name of the author:
Giuseppa Viola
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo - Italy

Onze Duurzame School

Tijd/hoeveelheid lessen:		

7 lessen, totaal 24 uur

Leeftijdsgroep:			

15 – 18 jaar oud

Schoolvak:			

Architectuur.
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Tip van een expert/pedagogisch principe:
“Groei wordt bereikt door uitdaging en confrontatie.”
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In dit project zullen studenten de verandering naar een meer duurzame
school initiëren door duurzaam meubilair te ontwerpen of oude meubels
opnieuw te gebruiken en opnieuw te ontwerpen. Tijdens de veldstudiefase
doen de leerlingen kennis op over hoe de grote meester in de architectuur
gebruikmaken van duurzaam ontwerp en duurzame materialen. Verder
zullen de leerlingen in de veldstudiefase de school verkennen om
opzoek te gaan naar geschikte plekken om iets nieuws toe te voegen en
interviews houden met studenten en stafleden om te ontdekken wat hun
wensen zijn. Deze behoefteanalyse zal richting geven aan het project.
Na de ideeëngeneratiefase, waarin brainstormen en het uitwisellen van
ideeën een belangrijke rol spelen volgt de fabricagefase. De fabricagefase
kan zich richten op het digitaal ontwerpen van een ruimte waarbij gebruik
gemaakt wordt van specifieke software of op het daadwerkelijk fabriceren
van meubilair in een FabLab.
Door dit project zullen de leerlingen een goed begrip krijgen van de
betekenis van duurzaamheid doordat ze het toepassen binnen een
bekende context (de school). Bovendien doen de leerlingen kennis op
over verschillende technieken binnen de architectuur, CAD, 2D en 3D
modeleren. Ook leren de leerlingen het verschil tussen traditioneel en
digitale fabricatie methoden.

Naam van de auteur:
Simon Vibe Grevsen
Vejle Midtby Skole, Vejle - Denemarken

Tip van een expert/pedagogisch principe:
“De omvang van deze lessenreeks is aan te passen. Als je ervoor
kiest om dezelfde producten te creëren als wij, gaan de veldstudie en
ideeëngeneratie over het vinden van de juiste iconen voor de juiste
boeken. Dit zal een korte versie zijn. Laat de leerlingen in de uitgebreide
versie met hun eigen ideeën komen om het probleem op te lossen.”
Tijd/hoeveelheid lessen:

18 lessen van 45 minuten

Leeftijdsgroep:			

10-11 jaar oud (het kan ook
met oudere leerlingen)

Schoolvak:

Kunst, Handvaardigheid
en Ontwerp, Taal

Aanvullende bronnen:

Presentatie: https://goo.gl/rVG6eG
Blog: https://fablabeuvms.blogspot.com/
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De leerlingen leren een ruimte (de bibliotheek) en de functie van deze
ruimte te ‘lezen’ en alternatieve ideeën te creëren. Het doel van dit
project is om te helpen een probleem te ontdekken en te definiëren en
via een ondersteund ontwerpproces een eigen versie van een goed
beargumenteerde oplossing te bedenken. Na de veldstudie in de
schoolbibliotheek en de fase van ideeëngeneratie creëren leerlingen
nieuwe manieren waarop je de bibliotheek kunt zien en gebruiken. Het
is mogelijk om de producten die in dit project worden gepresenteerd
daadwerkelijk te maken; een ander optie is om de leerlingen door het hele
proces te leiden en te zien met wat voor ontwerpen en ideeën ze komen.
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Motiveren om te lezen –
Herontwerp de bibliotheek

Naam van de auteur
Nicolaj Balle
Sejs Skole, Silkeborg – Denemarken

Citaten en vinyl snijden

Tip van een expert/pedagogisch principe:
“Het werkt het best als de studenten van tevoren al weten hoe ze met de
vinylsnijder en bijbehorende software moeten werken. De leerlingen kunnen
het echter ook tijdens het proces leren met kleine extra oefenopdracht.”

21 lessen van 45 minuten

Leeftijdsgroep

11-12 jaar oud

Schoolvak

Handvaardigheid en Ontwerp, Deens

Aanvullende bronnen

Video:
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https://www.youtube.com/watch?v=9zvVP88KBdU&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=YMrSeuxcGwk
https://www.youtube.com/watch?v=baQGeihFN2I&t=7s
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Dit project heeft als missie om kinderen te inspireren te lezen, te blijven
lezen en nog meer te lezen. Om dit te realiseren, gebruiken leerlingen
woorden en teksten om een ruimte te versieren (in dit geval een
Pedagogisch Leercentrum). In dit project doorlopen de leerlingen alle fases
van de ontwerpcirkel. Het lesmateriaal moet gezien worden als didactische
vorm die gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van ontwerpprocessen
en processen van digitale fabricage. Deze vorm is te gebruiken in elke
context waarin je borden, stickers, T-shirts etc. wilt vervaardigen.
Het soort digitale fabricage dat in dit project voornamelijk gebruikt wordt,
is vinyl snijden.

Naam van de auteur(s):
Cristina Martín Higarza, José Ramón Álvarez Salgado
C.P.E.B Cabañaquinta, Cabañaquinta - Asturië - Spanje

Recyclespel: waar gooi je het weg?

De leerlingen werken in groepen en doorlopen de fases van de
ontwerpcirkel. In de fase van ideeëngeneratie overwegen ze verschillende
mogelijke oplossingen voor een spel en maken ze een aantal schetsen.
De leerlingen zullen het eens moeten worden over één ontwerp dat in de
fabricagefase geproduceerd zal worden. Met gebruik van een lasersnijder,
vinylsnijder en 3D-printer kunnen de verschillende onderdelen van het spel
worden gefabriceerd. Uiteindelijk stellen de leerlingen ook de handleiding
van het spel op.
Tip van een expert/pedagogisch principe:
“Alle teamleden moeten de vrijheid ervaren om hun ideeën te uiten, hoe
ongebruikelijk deze ook mogen zijn.”

26 lessen van 55 minuten

Leeftijdsgroep

11-16 jaar oud

Schoolvak

Biologie en Engels

Aanvullende bronnen:

Foto’s van het projectproces:
https://goo.gl/R957wH
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In dit project ontwerpen en fabriceren leerlingen een bordspel waarmee ze
makkelijk leren te herkennen welk afval in welke afvalbak gaat. Het doel
is een spel te ontwerpen waarmee men al spelende leert te recyclen en
daarmee bij te dragen aan het bewustzijn van milieuproblematiek.

Naam van de auteur(s): Enrique Curiel Puerto
Colegio Andolina, Gijón – Asturië - Spanje
Bijdrage van: Fernando Garoz

Tip van een expert/pedagogisch principe:
“Begin met persoonlijke ervaringen en diep deze vervolgens uit. Dat is een
belangrijke sleutel om de oprechte interesse van de leerlingen te wekken.”
Tijd/hoeveelheid lessen

10 lessen van 30 minuten @school
4 lessen van 3,5 uur @FabLab

Leeftijdsgroep

9-12 jaar oud

Schoolvak

Handvaardigheid, Aardrijkskunde en
Geschiedenis

Aanvullende bronnen:

Extra foto’s van het project:
https://goo.gl/qdG1Qi
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Dit project is ontstaan als een manier om te werken met de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties – in het bijzonder
met doelstelling 11: “Duurzame steden en gemeenschappen”. Het doel van
het project is om ‘iets’ te ontwerpen en produceren dat in de school van de
leerlingen zou helpen.
De eerste stap is om in groepjes na te denken over de definitie van
duurzaamheid. Leerlingen zullen nadenken over vragen zoals: hoe kunnen
we onze stad verduurzamen? En hoe zit het met onze school? Door
afbeeldingen te gebruiken, gaan leerlingen in discussie en brengen ze
hun ideeën samen. Het ontwerp moet aan drie eisen voldoen: ecologisch,
stapelbaar en gemaakt van materialen die makkelijk schoon te maken zijn.
De ontwerpen kunnen tijdens de fabricagefase geproduceerd worden, maar
het is goed om in gedachten te houden wat voor projecten realistisch zijn.
In dit specifieke project besloten leerlingen om containers te produceren
om de afvalscheiding in het onderwijscentrum te faciliteren. In dit project
doorlopen de leerlingen alle fases van de ontwerpcirkel en leren ze tools
voor digitaal ontwerp en digitale fabricage te gebruiken.
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Duurzaam Andolina

Naam van de auteur: Concetta di Noto
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo - Italië

De Duurzame Stad

“Gebruik de literatuur om te reflecteren en nieuwe dingen te leren, om een dieper
begrip van het onderwerp te ontwikkelen. Dit is vervolgens het vertrekpunt van
waaruit leerlingen over kunnen gaan op ideeëngeneratie en fabricage. De fase
waarin ze zich laten informeren door verschillende meningen en ideeën is echter
even belangrijk als de daadwerkelijke fabricage van het prototype.”

Tijd/hoeveelheid lessen:

21 uur (verdeeld over 6 lessen)

Leeftijdsgroep:		

15-16 jaar oud

Schoolvak:		
Additional resources:

Italiaans, Geschiedenis en Aardrijkskunde,
Architectuur en Stedenbouwkunde
Het boek “De onzichtbare steden” van
Italo Calvino
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Tip from an expert/pedagogical principle:
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De stad in transitie: van onhoudbaar naar duurzaam.
Dit project gaat over het ontwerpen van objecten in openbare (groene) ruimtes
om een duurzame(re) stad te creëren. De ontworpen objecten moeten niet
alleen van duurzame materialen gemaakt zijn, maar ook bijdragen aan een
groeiend bewustzijn en voorlichting over duurzaamheid in de stad.
Het project begint met het thema ‘overbevolking en de onleefbare conditie van
de stad’. De veldstudie bestaat uit verschillende componenten: zelfreflectie,
interviews in de straat met toeristen en lokale bewoners over de voor- en
nadelen van de stad en een studie van uitgezochte literatuur. De leerlingen
reflecteren op de vraag wat in de wereld van vandaag niet werkt en waarom
niet. Om verschillende ideeën en alternatieve oplossingen te bedenken die
misschien niet gedeeld worden door de economische markt, doen de leerlingen
inspiratie op. Ze lezen extra literatuur, zoals het boek “De onzichtbare steden”
van Italo Calvino, kijken geselecteerde documentaires en debatteren om hun
interesses te stimuleren en hun keuze te motiveren. Tegelijkertijd doen ze
onderzoek naar duurzame en gerecyclede materialen. De hoofdvraag aan de
studenten is vervolgens: ‘hoe kun je een bijdrage leveren?’ Tijdens de fase
van ideeëngeneratie worden verschillende ideeën ingebracht, uitgewisseld
en geselecteerd. Tijdens de fabricagefase worden deze vervolgens als
prototypes uitgevoerd. Dit leidt tot een maquette van een park

Naam van de auteur:
Erik van Alphen
Theresialyceum, Tilburg - Nederland

Dit project gaat over kinetische kunst. De leerlingen ontwerpen een
kinetisch kunstwerk dat niet alleen fascinerend is om naar te kijken maar
ook passend is in de omgeving waar het geplaatst wordt. Gedurende het
proces leren leerlingen over de mechanismen waarmee ze dingen kunnen
laten bewegen en hoe ze ontwerpen voor digitale fabricage kunnen
maken. De leerlingen werken in tweetallen en doorlopen de fases van
de ontwerpcirkel. Het project wordt afgetrapt met een presentatie over
kinetische kunst en het werk van de Zweedse schilder en beeldhouwer
Jean Tinguely. In de veldstudie gaan de leerlingen erop uit om de
context waarin het kunstwerk geplaatst moet worden, te ontdekken. De
ideeëngeneratiefase bestaat uit meerdere cycli van het divergeren en
convergeren van ideeën. Hierop volgt een lange fabricagefase waarin de
leerlingen een werkend prototype van het kinetische kunstwerk bouwen.

26 lessen van 50 minuten

Leeftijdsgroep:			

14-16 jaar oud

Schoolvak:			

Techniek & Ontwerpen

Aanvullende bronnen:		

Prezi: https://tinyurl.com/y7k45yh5
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Project Tinguely:
Art that moves you

Tip van een expert/pedagogisch principe:
“Het is belangijker dat leerlingen verschillende ideeën genereren dan dat
ze prachtige tekeningen maken.”

Gereedschap in
klaslokalen voor digitale
fabricage @ school

Veel werkplaatsen voor digitale fabricage zijn geïnspireerd door
de FabLab-visie op het MIT-medialab (https://www.media.mit.
edu/projects/fab-labs) Het idee achter deze laboratoria is dat
ze het algehele publiek in staat te stellen om “vrijwel alles te
conceptualiseren, ontwerpen, ontwikkelen, fabriceren en testen”.
De laboratoria doen dit door opensource-middelen voor digitale
fabricage en elektronicagereedschap plaatselijk beschikbaar te
stellen.
Officieel erkende FabLabs zijn tegenwoordig over de hele wereld
te vinden. Het opzetten van een gelicentieerd FabLab kan een
prijzige aangelegenheid zijn, maar is voor een school gelukkig niet
noodzakelijk om digitaal maakonderwijs te kunnen aanbieden.
Deze sectie geeft een kort overzicht van drie soorten gereedschap
die we als essentieel beschouwen voor een werkplaats voor digitale
fabricage op school. Ideaal gezien bevat deze werkplaats daarnaast
ook handgereedschap zoals boren, zagen, tangen, schroevendraaiers
etc. Naast dit gereedschap heb je ook een werkbank voor elektronica
met soldeerstations, stroomvoorzieningen, oscilloscopen etc.
nodig. Om de projecten van leerlingen te voorzien van licht, geluid,
beweging of interactie kun je de werkplaats aanvullen met een
makkelijk te programmeren microcomputer. De lijst met opties groeit
– gebruik bijvoorbeeld Arduino (http://www.arduino.cc), Makeymakey
(http://www.makeymakey.com), Micro:bit (http://www.microbit.org) of
Littlebits (http://www.littlebits.com).
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3D printen

Voor complexe modellen bestaan de
opties onder andere uit Rhinoceros,
Solidworks en fusion360. Deze CADprogramma’s werken allemaal min
of meer hetzelfde en zijn minder
toegankelijk, in die zin dat ze alleen
te gebruiken zijn na een uitgebreid
leertraject. Rhinoceros is ontwikkeld
vanuit een ontwerp-/artistiek perspectief,
waardoor het intuïtiever in gebruik
is. Solidworks, daarentegen, wordt
voornamelijk gebruikt door ingenieurs.
Beide programma’s zijn
vrij prijzig. Fusion360 is
van hetzelfde bedrijf als
Thinkercad maar heeft
meer opties. Bovendien
is educatief gebruik ervan
gratis.

3D-printen is een fabricageproces
waarbij een digitaal 3D-ontwerp wordt
getransformeerd tot een fysiek object.
Een 3D-printer gebruikt, vergelijkbaar
met een reguliere tekstprinter, een
bewegende spuitknop om materiaal
precies op een specifieke plek te
plaatsen. De meest gebruikte dektop3D-printers gebruiken een plasticsoort
als materiaal. De printkop
wordt verwarmd om het
plastic te laten smelten en
elk laagje wordt bovenop
het volgende laagje
gestapeld.
Hoe werkt 3D-printen?
Om te beginnen met
3D-printen heb je –
naast een printer – ten
eerste een digitaal ontworpen object
nodig. Er bestaan veel internetbronnen
waar je een geschikt 3D-model kunt
downloaden, zoals thingiverse (https://
www.thingiverse.com) en all3dp (https://
www.all3dp.com). Ook is het mogelijk
om zelf een 3D-model te ontwerpen.

De volgende stap in het
proces van 3D-printen
is het slicen van het model. Met
behulp van een speciaal programma
wordt het 3D-CAD-bestand in dunne
laagjes opgedeeld en omgezet tot
een codereeks. Deze codereeks
vertelt de printer welke richting
deze op moet bewegen en hoeveel
materiaal moet worden geplaatst.
Twee veelgebruikte slicingprogramma’s
zijn Simplify3D en Cura. Beide
programma’s werken met een .stlbestand (SurfaceTessellationLanguage)
als inputbestand. Alle eerdergenoemde
programma’s kunnen het 3D-ontworpen
object opleveren als .stl-bestand. Het is

Een veelgebruikt en populair programma
om een printbaar 3D-model te creëren,
is Thinkercad (https://www.thinkercad.
com) van Autodesk. Dit is een gratis,
toegankelijk onlineplatform dat geen
uitgebreid leertraject vereist voordat je
je eerste printbare model kunt creëren.
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belangrijk dat de printerinstelling in het
slicingprogramma afgestemd is op de
3D-printer.
3D-printen in het klaslokaal
Voor een geweldige 3D-printervaring in
een onderwijscontext zijn er veel dingen
te overwegen. Ten eerste kunnen
3D-printers sterk in prijs verschillen,
variërend van ongeveer €500 tot €3000.
Zoals wel vaker geldt, zijn de duurdere
varianten in het algemeen van betere
kwaliteit. Ten tweede is de luchtkwaliteit
in de klas belangrijk. Bij voorkeur
wordt de lucht rondom een 3D-printer
geventileerd; er wordt immers plastic
gesmolten. Ook moet de lucht in het
klaslokaal niet te vochtig zijn, omdat
dit de kwaliteit van het printplastic
(filament) zou kunnen beïnvloeden.
Een derde factor om in overweging te
nemen, is de kwaliteit van het filament.
Ook hiervoor geldt dat de duurdere
variant beter blijkt te zijn. Niet alleen de
kwaliteit van het printen is dan beter;
ook is duurder filament consistenter
qua compositie, waardoor de printerkop
minder gemakkelijk verstopt raakt.
Om geld te besparen, kun je er ook een
project van maken om leerlingen zelf
een 3D-printer te laten bouwen.
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Lasersnijden

een laserbuis gezonden. Via spiegels
wordt deze straal gericht op een lens
met vaste brandpuntsafstand die zich
in de machinekop bevindt. De lens richt
de straal op een punt op de oppervlakte
van vlak plaatmateriaal. De straal smelt,
verdampt of brandt het materiaal op dat
punt en beweegt over de snijlijn zoals is
voorgeschreven in het vectorbestand dat
de machine heeft ontvangen. Dit smelten
en verdampen van het materiaal creëert,
vooral bij plasticsoorten, een gesmolten,
bijna gepolijste rand. Afhankelijk van het
uiteindelijke doel hoeft deze rand niet tot
nauwelijks afgewerkt te worden.

Lasersnijden is een fabricageproces dat
gebruikmaakt van een gefocusseerde,
krachtige laserstraal om een klein stukje
materiaal nauwkeurig te verwijderen. De
lasterstraal kan door materiaal snijden
(snijden) of slechts in de oppervlakte
van het materiaal krassen (graveren).
Zo werkt lasersnijden
Om te kunnen lasersnijden, heb je
allereerst een CAD-vectorbestand
nodig. CAD (Computer Aided Design)vectorbestanden worden gemaakt
met behulp van software zoals Adobe
Illustrator, InkScape en
Autodesk fusion360.

Vanwege de gefocuste
snijstraal is de ‘snijlijn’
(hoeveelheid materiaal
die door de laser
verwijderd is) heel klein
vergeleken met een
zaagsnede. Dit verschilt
wel van materiaal tot
materiaal en is afhankelijk
van de dikte. Hierdoor
is het ook mogelijk om verschillende
onderdelen dicht tegen elkaar geplaatst
uit het materiaal te snijden, om afval te
verminderen en zo veel mogelijk van je
materiaal te gebruiken.
De snelheid en dikte van het snijproces
is afhankelijk van zowel de kracht van
de laserstraal als de afstand die de
straal moet afleggen. In goedkopere
machines bevindt de laserbuis zich aan
het eind van de machine, waardoor
er veel optische elementen nodig zijn

Illustrator is onderdeel van
een groter, prijzig digitaal
designpakket met onder
andere Photoshop en
InDesign. Als je bekend
bent met een van de
programma’s uit het pakket,
kun je je de andere programma’s vrij
gemakkelijk eigen maken. InkScape is
een gratis vectorillustratieprogramma.
Het grootste voordeel van Autodesk
fusion360 is dat het ook gebruikt kan
worden om 3D-modellen te creëren.
Bovendien heeft Autodesk een gratis
applicatie die 3D-modellen omzet tot
vectorlaagjes voor een lasersnijder.
Nadat het bestand naar de lasersnijder
is gestuurd, wordt een laserstraal uit
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en de laserstraal een grotere afstand
moet afleggen. In duurdere machines
is de laserbuis echter gemonteerd op
de bewegende arm. Dit zorgt voor een
sneller en dieper snijproces waarvoor
een minder hoog vermogen nodig is.
Lasersnijden in het klaslokaal
Het grootste voordeel van een
lasersnijder als gereedschap voor
digitale fabricage is de snelheid ervan.
Er zijn twee belangrijke parameters om
bij de aanschaf van een lasersnijder
te overwegen: het vermogen en het
formaat van het werkvlak. Een groter
vermogen (watt) van de laserbuizen
duidt niet noodzakelijk op een grotere
snijdiepte of –snelheid. Goedkopere
machines hebben een open buis en
optische elementen van lagere kwaliteit,
wat leidt tot vermogensverlies. Duurdere
machines, daarentegen, kunnen even
diep snijden met een laserbuis met
een lager vermogen. Wat het formaat
van het werkvlak betreft: een groter
werkvlak heeft als voordeel dat het
werk van meerdere leerlingen in een
keer gesneden kan worden. Dit versnelt
het werkproces. Naast de machine zal
je ook gebruik moeten maken van een
intensief ventilatiesysteem en perslucht.
Een lasersnijder is geweldig gereedschap
voor digitaal maakonderwijs, maar
het werken met een laser vraagt om
veiligheidsmaatregelen. Wanneer jonge
leerlingen met de lasersnijder werken,
is het dan ook aan te raden om een
volwassene het toezicht te laten houden.
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Vinyl snijden

breed scala aan kleuren en materialen,
inclusief goud- en zilverkleurig folie,
vinyl dat op matglas lijkt, holografisch
vinyl, reflecterend vinyl, warmtegevoelig
materiaal en zelfs transparant vinyl dat
ingelegd is met bladgoud.

Vinyl snijden is een productieproces
waarbij een computergestuurd mesje
wordt gebruikt om vormen en letters uit
dunne laagjes vinyl te snijden.

Vinyl snijden in het klaslokaal
Van alle FabLab-apparatuur is de
vinylsnijder het goedkoopst (ongeveer
€500) en makkelijkst in te stellen (plugand-play). De meeste kleine desktopvinylsnijders kunnen zonder speciale
software
gebruikt
worden om aangepaste
vormen en letters te
ontwerpen. De kleine
desktop-vinylsnijders
(bijv.
Brothers
ScanNCut)
komen
samen met software
en een onlineplatform,
zodat je je eigen
ontwerp kunt maken.
Vaak is dit makkelijker
dan wanneer je een vectorprogramma
gebruikt, zoals hierboven is beschreven.
Ook is het mogelijk om een afbeelding
in te scannen en deze als input voor de
vinylsnijder te gebruiken.

Hoe gaat vinyl snijden in zijn werk?
Een vinylsnijder vereist meestal een
vectorbestand als inputbestand. Net
als de ontwerpen voor de lasersnijder
zijn deze vectorbestanden te ontwerpen
met
behulp
van
verschillende
softwarepakketten.
Hiervan zijn zowel
gratis als betaalde
varianten. Het mes van
de vinylsnijder volgt het
vectorpad door precies
in de x- en y-richting
te bewegen, en snijdt
zo de ontworpen vorm
uit. Vinyl heeft meestal
de vorm van grote
rollen, waardoor lange
ontwerpen, zoals banners, ontworpen
kunnen worden. Een beperking van de
vinylsnijder is dat elke rol materiaal één
effen kleur heeft. Om een veelkleurig
ontwerp te maken, moet elke specifieke
kleur ontworpen worden en uit een
afzonderlijke rol materiaal gesneden
worden. Vervolgens moeten deze delen
samengevoegd worden.

Een vinylsnijder kan naast zelfklevend
vinyl ook ander dun plaatmateriaal
snijden, zoals papier en stof. Bovendien is
het mesje in verschillende vinylsnijders te
vervangen door een (textiel)markeerstift,
om illustraties te produceren.

Naast gewone, effen kleuren bestaat
zelfklevend vinyl tegenwoordig ook in een
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«Tingueli» project.
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