
Wietse van Bruggen is superhandig en 
Maker-expert. Hij zet tien ‘gevaarlijke’ 
experimenten op een rij.  
Voor docenten en leerlingen die  
niet bang zijn voor ongelukken. 

1
Knutsel een tekenrobot in elkaar
Robots taking over the world? Nee hoor, robots kun je ook tekening en kunst la-
ten maken. Met een paar stiften, een bakje of bekers, een motortje, een beetje 
power van een batterij en wat papier maak je al een robot die mooie patronen 
tekent. Speel met het ontwerp van de robot om hem verschillende soorten 
patronen te laten tekenen!
http://tinkering.exploratorium.edu/scribbling-machines

2
Haal speelgoed uit elkaar 
Pak een hamer en sla je oude speelgoed waar je toch niet meer mee 
speelt uit elkaar. Bam! Oud speelgoed zit vaak vol met motortjes, 
draadjes en kleine computers, waarmee je weer allerlei andere dingen 
in elkaar kunt zetten. Door het allemaal uit elkaar halen, leer je over 
hoe apparaten werken. En daarna maak je er totaal iets anders van. 
http://tinkering.exploratorium.edu/toy-take-apart

Makers doen niets liever dan op eigen kracht hun creativiteit koppelen 
aan technologie. Ze halen apparaten uit elkaar, maken er nieuwe dingen 
van. Je moet er handig voor zijn, maar vooral ook nieuwsgierig.  
En je moet durven, want niet alles is zonder risico. 

EXPERIMENTEN
MAAK- 

http://tinkering.exploratorium.edu/scribbling-machines
http://tinkering.exploratorium.edu/toy-take-apart


6
Zet een raket in elkaar en meet hoe snel die gaat
Met wat azijn, een fles, bakpoeder en een ballon zet je een simpele raket in elkaar. 
Door te spelen met de hoeveelheden en het ontwerp van je raket kun je jouw raket 
optimaliseren. Als je de slow motion-optie op de camera van je smartphone of tablet 
gebruikt, zou je ook kunnen uitrekenen hoe snel je raket gaat.  Hoe harder en verder, 
hoe beter natuurlijk! 
 http://www.ruimtevaartindeklas.nl/system/lessons/materials/000/000/881/original/
LES29_SAMEN.pdf?1352981607 en https://sites.google.com/site/delseaphysics1/
Home/basic-skills/motion-terminology/calculating-speed-from-video

7 
Creëer een 3D-object in Minecraft  
Met speciale Minecraft-server kun je de objec-
ten die je maakt om laten zetten naar naar een 
bestand dat je kunt printen met een 3d printer.
http://www.printcraft.org

8 
Programmeer de leraar zo, dat hij een boterham smeert
Leren programmeren hoef je niet per se met een computer te doen. Robots (met 
een computer als brein) doen alleen maar precies wat jij vertelt dat ze moeten 
doen. Hoe smeer je nu een boterham met hagelslag, welke stappen moet je daar-
voor nemen en hoe leg je dat aan een robot uit? Wees zo precies mogelijk, anders 
maakt de robot er een zooitje van! Of maak er juist een zooitje en laat die boter-
hammen en hagelslag door het klaslokaal vliegen! Bukken voor de boter!

                     http://www.codekinderen.nl/leerling/unplugged/sandwich-robot/

4
Produceer geleidende klei 
Met dit recept kun je klei maken die stroom kan gelei-
den. Om bijvoorbeeld een dier te maken met oplich-
tende ogen van leds. Of maak een batterij van klei. 
http://courseweb.stthomas.edu/apthomas/Squishy-
Circuits/conductiveDough.htm

3 
Maak een lamp die draait op zonne-energie
Een lamp op zonne-energie is op zichzelf niet zo heel han-
dig: je hebt juist een lamp nodig als de zon niet schijnt! Bij 
deze lamp maak je dus gebruik van een batterij die je met 
zonne-energie op gaat laden. Combineer dit project met een 
Arduino om bijvoorbeeld te meten en bij te houden hoeveel 
energie je op een dag op kunt slaan in de batterij!

https://diy.org/skills/solarengineer/challenges/408/make-a-
solar-powered-light

5
Bouw een eigen game-controller 
De Makey Makey kennen we van de bananenpiano, maar met hulp van deze 
bijzondere tool bouw je van allerlei materialen ook een gamecontroller. Klei, 
potlood, andere mensen, alles wat ook maar een beetje stroom wil geleiden kun 
je gebruiken als knop voor je gamecontroller om bijvoorbeeld Tetris te spelen. 
http://www.instructables.com/id/Custom-MaKey-MaKey-Controllers/
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10 
Fabriceer een bibberspiraal
Vroeger was de bibberspiraal een veelgebruikt spel in shows op televi-
sie. Op een speelse manier test je of je een vaste hand hebt. Maak een 
eigen spiraal die een zoemer-geluid geeft als je met een ijzeren ring de 
spiraal aanraakt. Haal het einde zonder de spiraal aan te raken.  
Hoe harder de zoemer, hoe leuker het spel! 
http://makered.nl/wp-content/uploads/2014/11/bibbercompleet.pdf

Waarom vindt Mijn Kind Online 
dit belangrijk? 
Technologie zorgt ervoor dat een groot deel van onze maatschappij kan draaien.  
Door zelf iets te maken of te programmeren kunnen kinderen leren dat ze zelf 
ook in staat zijn om technologie te beïnvloeden en hoe ze daar problemen mee 
op kunnen lossen. En als je kinderen leert over ontwerpen en uitvinden, dan zijn 
ze creatief bezig en werken ze aan hun probleemoplossend vermogen.

Allemaal vaardigheden die nuttig zijn om te hebben en te ontwikkelen, ook al 
word je geen uitvinder of programmeur, Uiteraard kan dat ook zonder technolo-
gie, maar het is handig om er iets van te weten en te begrijpen. Want dan begrijp 
je de wereld ook een stukje beter.

Mijn Kind Online onderzoekt wat kinderen doen met internet en komt met  
praktische tips voor scholen en ouders. Mijn Kind Online is onderdeel van  
Stichting Kennisnet, de publieke ict-partner van het onderwijs.

9
Ontwerp je eigen app met potlood en papier
Als je een beetje kunt tekenen, moet een killer-app ontwerpen 
ook wel lukken. Met deze tool teken je op papier hoe een  
programma er uit moet zien. Daarna kun je de app interactief 
maken en testen.
http://www.codekinderen.nl/leerling/maken/pop/

    MAKER MOVEMENT
Dingen maken doen we als mensen al zo lang we bestaan. Speren om mee te jagen, stoelen om op te zitten, 
auto’s om onszelf mee te vervoeren. Door nieuwe digitale middelen zoals 3D-printer, laser cutters, electronica 
en microcomputers zijn er nu nieuwe manieren ontstaan waarmee we dingen kunnen maken.

Vroeger had je om jouw idee te verwezenlijken dure apparatuur nodig of een fabriek. Maar door nieuwe tech-
nologie is het mogelijk om op nieuwe manieren en tegen veel lagere kosten zelf jouw idee te verwezenlijken 
tot een echt bestaand, werkend en interactief ding.  En omdat de ontwerpen digitale bestanden zijn, zoals het 
ontwerp van een stoel dat je in een 3D-tekenprogramma hebt gemaakt of de software voor een zelfrijdende 
mini-auto die middels sensoren muren kan detecteren, zijn deze ook via het Internet deelbaar. Op die manier 
is het mogelijk dat iemand aan de andere kant van de wereld jouw in 3D ontworpen stoel kan printen en er een 
kopie van heeft. 

Dat is allemaal mogelijk via internet en de nieuwe digitale fabricage middelen. Door deze mogelijkheden  
kunnen we allemaal een beetje uitvinder worden. Deze ladder vol maakprojecten helpt je daarbij vast een 
eindje op weg. 
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