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Nederland heeft een nieuwe generatie kritische 
makers en uitvinders nodig. We leven in een 
maatschappij die steeds sneller digitaliseert. 
Een groot deel van de kinderen zal een beroep 
gaan uitoefenen dat nu nog niet bestaat. Het is 
van belang dat ze vaardigheden ontwikkelen die 
horen bij de 21ste eeuw. Creatieve en technische 
vaardigheden, maar ook ondernemen en samen-
werken. 

Maakonderwijs helpt daarbij. Door iets te maken 
leer je hoe dingen werken, oplossingen creëren, 
de wereld beter begrijpen én deze te beïnvloe-
den. Belangrijke skills dus. Daarom openen we nu 
Maakplaatsen in heel Amsterdam; dit zijn speel-
kamers in verschillende vestigingen van de OBA 
waar kinderen uit de buurt hun creativiteit en 
digitale vaardigheden kunnen ontplooien. 

Het fellowship is de perfecte start om zélf aan de 
slag te gaan met maakonderwijs in jouw klas. 

Maakonderwijs 
is relevanter 
dan ooit. 

Over het 
fellowship 
Het Maakplaats 021 Fellowship 
progamma is een unieke training voor 
PO en VO docenten uit Amsterdam. 

Wat kun je verwachten?
Als fellow ga je direct intensief aan de slag met 
maakonderwijs, digitale fabricage en 21st century 
skills. 

Ons team van maakplaatscoaches staat voor je klaar 
om je te begeleiden in de 
wondere wereld van het maken. 

Daarnaast wordt je verbonden aan één van de Maak-
plaatsen in de buurt van jouw school. Zo maken we 
van de Maakplaatsen een gedeeld technieklokaal 
voor scholen uit de omgeving, waar leraren en hun 
kinderen samen kunnen leren.

Over de 
activiteitien
Teacher Maker Camp; 
Tweedaagse kennismakingstraining 
in de Waag voor nieuwe fellows. 
* januari 2019

Trainingsdagen; 
Verdiepende training in de Maakplaats. 
* februari + april 2019

Klassenbezoek: 
Fellow gaat met klas aan 
de slag in de Maakplaats. 
* maart + mei 2019

Maker education clubavonden
Inspirerende avondbijeenkomsten 
voor fellows & maakonderwijs experts
* vindt 5x plaats van januari t/m december 2019

meer informatie? ga naar maakplaats021.nl/fellowship          

Deelname voor het gehele Fellowship programma 2019 is € 400 per docent. 


