
Welkom op 
de SPN

 Maker educatie voor bibliotheken!



Aanleiding

• Er is behoefte aan (bij)scholing op gebied van digitale 
geletterdheid en maker educatie 

• Er is behoefte om zelf een workshop of les te kunnen 
ontwikkelen 

• Sluit aan bij visie Mediawijsheid van de KB 

• Subsidie van de KB die deze Maker Party mogelijk maakt

https://www.kb.nl/ob/nieuws/2016/de-kb-brengt-visie-mediawĳsheid-2016-2018-uit

https://www.kb.nl/ob/nieuws/2016/de-kb-brengt-visie-mediawijsheid-2016-2018-uit


Wat gaan we doen?

Van een idee naar een les/workshop op het gebied 
van maker educatie: 

• Van idee naar een concept 
• Van concept naar prototype 
• Van prototype naar eindproduct



Het 
begeleidingsteam Begeleider Organisatie

1 Boyd Brian Smith Cubiss
2 Bram te Brake Rijnbrink
3 Dragan Glamocic FryskLab
4 Emma Bijl Rijnbrink
5 Hendrik Hantschel FryskLab
6 Kerensa Strijker JackLab
7 Lonneke Jans Cubiss
8 Margot Appelman CODA
9 Marieke Opgelder FryskLab
10 Maxim van Someren Cubiss
11 Remko Melkert OBA
12 Ruud Brok Probiblio
13 Teun te Velthuis CODA
14 Yvette van Compaijen FryskLab
15 Aan Kootstra FryskLab



Meedoen aan de SPN Maker Party betekent:

• inspiratie van deelnemers  en je begeleidingsteam. 

• werken aan je ‘skills-’ en ‘mindset’. 

• kennismaken met de nieuwste technieken, zoals VR, laser- en vinyl 
snijden, 3D-printen, textiel en elektronica. 

• verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces. 

• een berg aan inspiratie mee terug nemen naar je organisatie! 

• Begeleiding worden door professionals uit de maker movement. 

• Werken aan netwerk van biebmakers!

https://www.mozilla.org/nl/about/manifesto/

https://www.mozilla.org/nl/about/manifesto/


De opdracht

• Ontwikkel met je groepje een workshop of les voor je bibliotheek of organisatie op 
het gebied van maker educatie met een van de volgende thema’s; 

1. Less is more 

2. Volwassenen / LevenLangLeren 

3. Duurzaamheid 

4. Kleuters/peuter 

5. Lessen serie of reeks 

• De vorm van de les of workshop kan bv makerbox of klooikoffer zijn. Je mag 
natuurlijk ook zelf een andere creatieve vorm bedenken. 

• Je product moet makkelijk overdraagbaar zijn.

https://creativecommons.nl/

https://creativecommons.nl/


Maakabc


