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MAKERCOSMOS
Dit lesmateriaal is tot stand gekomen in samenwerking 
met MakerCosmos. MakerCosmos is een 
innovatieplatform maakonderwijs van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen i.s.m. regionale educatieve 
partners. MakerCosmos ondersteunt het werken met 
ontwerpend leren in de klas. Ontwerpend leren gaat 
uit van de nieuwsgierigheid van leerlingen en laat 
hen van daaruit een eigen ontwerp maken. Daardoor 
worden leerlingen gestimuleerd om zelf actief kennis 
te vergaren, (maak)vaardigheden en een creërende 
houding te ontwikkelen. Uitgebreide informatie over 
MakerCosmos is hier te vinden. 

OVER DE FILMS
In dit programma kijken jullie meerdere korte films, 
die allemaal met nieuwsgierigheid te maken hebben. 
De film Ons Eiland is een documentaire over de twee 
zussen Shanna (14) en Mirte (11). Zij zijn in de zomer 
vaak op een onbewoond eilandje in Noord-Holland, dat 
van hun opa is. Mirte heeft het syndroom van Down. 
Shanna is ouder, maar Mirte voelt zich vaak als een 
grote zus voor haar omdat zij het syndroom van Down 
heeft. Haar zusje Shanna heeft de grootste droom om 
uitvinder te worden.

De fictie film in het programma is De Uitvinders en het 
Grote Mensen Mysterie. De film gaat over Kiki en Finn. 
Kiki staat in de buurt bekend als het meisje dat een 
heitje voor een karweitje doet. In haar Grote Mensen 
boek verzamelt ze alle verhalen over de volwassenen 
die in de buurt wonen. Op school leert ze Finn kennen, 
die uitvinder wil worden. Samen gaan ze op pad en 
doen ze klusjes voor onderdelen waarmee Finn zijn 
uitvindingen kan maken. 

De animatie Me, a Monster, laat zien dat je met 
nieuwsgierigheid en creatieve oplossingen dichter bij 
elkaar kan komen. 

Deze lesbrief is onderdeel van het bezoek 
aan het filmprogramma met korte films over 
nieuwsgierigheid tijdens InScience 2021. Met behulp 
van film laten InScience en MakerCosmos leerlingen 
kennis maken met techniek, kunst, wetenschap, de 
maatschappelijke relevantie daarvan en ontwerpend 
leren.                                             

KORTE FILMS
NIEUWSGIERIGHEID
PRIMAIR ONDERWIJS, GROEP 6, 7 EN 8

INSCIENCE
InScience is een wetenschapsfilmfestival. Dit betekent
dat het festival films vertoont die met wetenschap te
maken hebben. InScience zet aan tot kritisch denken,
debat en genereert nieuwe inzichten, ook voor de 
jongste bezoekers. InScience gaat met leerlingen in 
gesprek over zowel belangrijke wetenschappelijke 
thema’s, als de manier waarop filmmakers hun films 
maken. Film is een prachtig medium om informatie 
te vergaren, maar ook een kunstvorm met een eigen 
beeldtaal. 

http://www.makercosmos.org
https://www.insciencefestival.nl/nl/onderwijs/
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VOORBEREIDING 
FILMBEZOEK
Om de kinderen voor te bereiden op hun bezoek aan 
het filmhuis kun je in een groepsgesprek de volgende 
vragen stellen: 

 / Wie is er al eerder in een bioscoop geweest?
 / Wat is er anders aan film kijken in een bioscoop?
 / Van welke film die je ooit gezien hebt werd jij 

nieuwsgierig?
 / Ben je zelf nieuwsgierig en vind je dat handig?
 / Wat is het verschil tussen een fictiefilm en een 

documentaire?

FILMBEZOEK
In het filmhuis bekijken de leerlingen het 
filmprogramma. Ook gaan ze met een wetenschapper of 
expert in gesprek over de thema’s in de film. InScience 
wil leerlingen kritisch leren kijken, hiervoor is het van 
belang dat ze worden voorbereid op hun filmbezoek. 
Geef de leerlingen mee dat ze na kunnen denken over 
film als kunstvorm (Hoe is de film gemaakt en waarom 
op deze manier?) als communicatiemiddel (Wat wil de 
maker vertellen met de film?) en als informatiebron 
(Wat kun je leren van de film?). Leg uit dat een film 
bijvoorbeeld kan inspelen op je gevoel: je herkent 
veel, de film komt dichtbij. Een film kan juist ook heel 
afstandelijk zijn: je leert veel nieuwe kennis, maar 
de film komt niet dichtbij. Door hier vooraf met de 
leerlingen over te praten zullen ze actiever en kritischer 
kijken. 

NA HET 
FILMBEZOEK 
Na het bezoeken van de films kunt je het bezoek 
nabespreken aan de hand van onderstaande vragen. 

 /  Wat viel je op aan de films?
 / De film over Mirte en Shanna is niet geacteerd. Zij 

worden gevolgd door een documentairemaakster. 
Hoe kon je dat merken?
 / Wat zou jij ervan vinden als er een documentaire 

over jou gemaakt wordt? 
 / Wanneer hebben uitvindingen nut voor andere 

mensen? Hoe bepaal je dat?
 / Wat heb je geleerd door de films? 
 / Ben je ergens nieuwsgierig naar geworden?

OPDRACHT VOORAF

De films die jullie gaan kijken, laten allemaal heel 
nieuwsgierige personages zien. Maar naar welke 
thema’s zijn de leerlingen nieuwsgierig? Laat 
de leerlingen een vlog maken over iets waar zij 
nieuwsgierig naar zijn of waar ze passie voor hebben. 
Dit kan een bepaald onderwerp zijn zoals dinosauriërs 
of vliegtuigen, maar het kan ook filosofischer zijn en 
bijvoorbeeld gaan over waarom hun ouders een bepaald 
beroep doen. Presenteer daarna de vlogs in de klas en 
bespreek met de leerlingen waarom ze dit onderwerp 
hebben gekozen en welke keuzes ze hebben gemaakt 
tijdens het filmen van hun vlog. Via de FilmhubOost 
zijn gratis technieksets te leen met iPads om vlogs te 
kunnen maken. 

https://filmeducatie.nl/hub-oost/filmtechnieksets
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In deze makersmissie maken de leerlingen een fantasierijke verpakking voor een wens. De les is geïnspireerd 
op de film “De uitvinders en het grote mensen mysterie”. Net als de uitvinder in de film maken de leerlingen hun 
uitvinding gestuurd door het toeval. Hun creatie wordt een gift waar denkbeeldig een wens in ‘verpakt’ zit voor 
een ander. 

Ontwerpmethodiek
De leerlingen worden als uitvinders benaderd, net als Fin, één van de hoofdpersonen in de film. We werken met 
de ontwerpmethode ‘generatief ontwerp’. Hierbij ontwerp je iets aan de hand van een aantal vaste parameters 
of doelen. Zoals het gewicht van het ontwerp of het materiaal van het ontwerp. Maar ook hoeveel kracht het 
kan weerstaan. In het vakgebied wordt dit vaak toegepast in digitaal ontwerp waarbij de parameters en regels 
worden verwerkt in een algoritme. Het algoritme genereert vervolgens allerlei verschillende ontwerpopties die 
voldoen aan de gestelde doelen. Wij gaan dit analoog doen. De leerlingen gaan dus een ontwerp maken (van een 
wensverpakking) die voldoet aan de gestelde doelen.

Inspiratie: Uitvindmachine
In de film heeft Fin een zelfgemaakte Uitvindmachine. Met deze machine vindt hij cijfercombinaties waarbij de 
cijfers verwijzen naar een materiaal of object. Door aan de machine te draaien krijgt hij een combinatie van twee 
materialen waarmee hij gaat experimenteren om tot een uitvinding te komen. 
In deze missie vervangen we de uitvindmachine met dobbelstenen. Door de stenen te dobbelen krijgt elke leerling 
twee materialen en een constructietechniek toegewezen. Dit zijn de ontwerpdoelen waar het ontwerp aan moet 
voldoen.  Deze uitdaging vergt creatieve en technische oplossingen van de leerlingen. 

Thema
In de film maakt Fin creaties voor anderen. Het thema van deze les is dan ook ‘voor een ander’. Meer specifiek: Een 
wens voor een ander. Aan de hand van de creatie wordt bepaald wie die ander is. 

Maakopdracht
De opdracht is om een wensverpakking te maken met de toegewezen materialen en verbindingsmethode. 
Een wensverpakking is een object dat denkbeeldig een wens bewaart. De leerlingen mogen zelf bedenken hoe dit 
er uit ziet. De voorwaarden voor de verpakking zijn:
/ Er moet een wens in passen
/ De wens moet erin bewaard kunnen blijven
/ Je moet het kunnen demonteren* (*uit elkaar kunnen halen zonder schade) Lijm en plakband vallen dus af als 
montagemateriaal.

Werkwijze
De creaties bepalen uiteindelijk voor wie de wensverpakking zal zijn. Er wordt dus niet van tevoren bedacht voor 
wie de leerling iets gaat maken. Eerst gaan de leerlingen aan de slag met het ontwerp. 
Aan de hand van het ontwerp stel je als leerkracht de vraag: als je goed kijkt naar de vorm, het materiaal en de 
kleuren, welke wens past dan volgens jou bij die verpakking, en welk persoon in je leven kan die wens gebruiken? 
Bijvoorbeeld een wens voor je opa, vriendin, zusje of buurvrouw.

Materialen
In dit project werk je met restmaterialen. Deze kunnen de kinderen zelf thuis verzamelen, of je zorgt er als 
leerkracht voor. 

Materialenbank Makers on the Move
Bij de Makers on the Move materialenbank, gevestigd in Coehoorn Centraal,  kan je eventueel ook terecht om 
de benodigde restmaterialen op te halen. Makers on the Move verzamelt lokale reststromen van bedrijven in 
Gelderland om deze materialen vervolgens een nieuw leven te geven in de creatieve maaksector!  
Mail bij interesse in een materialenpakket.

CREATIEVE OPDRACHT: DE 
WENSVERPAKKING

mailto:Mail%20bij%20interesse?subject=makersonthemove.nl%40gmail.com
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BENODIGDHEDEN
/ Karton
/ Krantenpapier
/ Stof
/ Satéprikkers
/ IJzerdraad
/ Touw
/ Dobbelstenen
/ Scharen
/ Kniptangen
/ Stanleymessen
/ Snijmatten
/ Naald
/ Werkblad voor Ideeëngenerator

TOELICHTING 
DOBBELVARIABELEN
Basis:
/ Karton / Krantenpapier / Stof

Verbinding:
/ Sateprikkers / IJzerdraad (boterhamzakjesdraad etc)
/ Touw

Constructietechniek (van 2D naar 3D)
/ Inknippen / Rollen / Vouwen

Verbindingsmethoden:
/ Rijgen / Knopen / Klemmen / Haken, etc. 

VOORBEELD !

VOORBEELD "

START VAN DE OPDRACHT

Basismateriaal: karton
Verbindingsmateriaal: Satéprikker

Constructietechniek: rollen
Verbindingsmethoden: rijgen

Basismateriaal: stof
Verbindingsmateriaal: touw

Constructietechniek: inknippen
Verbindingsmethode: knopen

Kern
Na de dobbelrondes kunnen de leerlingen hun materiaal 
pakken en beginnen met maken en experimenteren. 

Geef de leerlingen het werkblad ‘De Ideeëngenerator’, 
waarop de dobbelmethode wordt uitgelegd. 

Afsluiting
Wanneer iedereen klaar is met het maken van 
hun wensverpakking bespreekt de leerkracht met 
de leerlingen welke wensen zij koppelen aan de 
wensverpakkingen, en aan wie ze deze wensverpakking 
willen geven. 

Stimulerende vragen die de leerkracht kan stellen zijn:
/ Kijk goed naar de kleur, vorm en het materiaal van de 
wensverpakking. Soms kun je ook een bepaald gevoel 
krijgen bij een vorm of kleur, zoals je dat bij bepaalde 
muziek ook kunt voelen. Waar doet de wensverpakking 
jou aan denken of voelen? 
/ Welke wens past bij jouw verpakking? 
/ Welke persoon past bij deze wens? Aan wie zou je deze 
wensverpakking willen geven?

De Ideeëngenerator: de regels
Voor we beginnen met het dobbelen is het belangrijk eerst de dobbelvariabelen te bespreken.  Dit zijn:
1. Basismateriaal
2. Verbindings-/constructiemateriaal
3. Constructietechniek

Voor elke variabele wordt één keer gedobbeld. Na het dobbelen wordt er een geschikte verbindingstechniek 
gekozen. Het werkblad kan gebruikt worden bij de ideeëngenerator. 

COLOFON | Auteurs: Susanne Beckers & Inge Spoelstra (InScience), Maarten Hennekes (MakerCosmos) Ontwerp: studio another day 
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Ronde 4

Je gaat in tweetallen drie keer doobbelen. Je mag enkel en alleen de materialen 
en technieken gebruiken die gedobbeld worden voor het ontwerp van de wens verpakking.

Dobbel het basismateriaal

Verbindingstechnieken inspiratie. Kies een verbindingstechniek, zoals`;

Dobbel het verbindings-/
constructiemateriaal

Dobbel de constructietechniek

Rijgen

Knopen

Klemmen

Haken

ollen

Rollen

Inknippen


