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utrecht ‘Jullie hebben ideeën voor
jullie eigen computergame ontwik-
keld’, zegtdocentMichiel Lucassenop
eenmaandagochtend. ‘Vandaaggaan
we kijkenhoe jullie de gamegaanbe-
sturen.’ De leerlingen van klas 2d van
X11, een vmbo-school voor grafimedia
inUtrecht,stromeningroepjesnaarta-
felsmeteencomputer.Daarvindtelke
groepeengroendoosjewaaropinvro-
lijke letters ‘MakeyMakey’ staat.

Jesse, Titus en Tayrone openenhun
doosje en halen er een glimmend
blokje en een bosje gekleurde kabels
uit. Het zijn de ingewanden van een
gamecontroller. De jongens hebben
eengamebedachtwaarin je ‘eendude
die schapenwil vermoorden’moet te-
genhouden.

Tayrone toont potloodschetsen.
‘Kijk’,zegthij. ‘Dit isdegangster.’Dean-
dere twee zitten almet de snoertjes te
stoeien.Hup,dieusb-kabelmoet inde
computer. Enwat doen zemet die an-
dere? Hoe besturen ze daar een spel
mee?
De opdracht een computergame te

ontwerpen en een controller te bou-
wen, hoort bij het vak ‘nieuwe tech-
niek’. Daarbij moeten de leerlingen
meteencomputer,wat elektronica en
3D-printers zelf ietsmaken. Vorig jaar
gaf Lucassenhetvakvoorheteerst,nu
staat het voor bijna alle leerlingenop
het rooster.

‘Het ideeisdatwecreativiteitstimu-
leren’,zegtLucassen. ‘Wewillendeleer-
lingenzelf dingenlatenontwerpen, la-
tenuitvinden.Zemoetenlerendoorte
doen. Daarom leg ik tijdens de lessen
ook zominmogelijk uit, ik laat het ze
zelf ontdekken.’
Lucassenisnietdeenigediezulkuit-

vind- enontdekonderwijs geeft. Zeker
tien andereNederlandse scholenbie-
densoortgelijke lessenaan.Langzaam
ontstaat er zelfs eenbewegingvando-
centendiezulkeMakereducationopde
kaartproberen tezetten.
Het makersonderwijs, zoals het in

het Nederlands heet, is een afgeleide
vandeMakermovement, eenbeweging
van fanatieke huis-, tuin- en keuken-
knutselaars die ontstond toen er een
jaarof tiengeledenbetaalbare3D-prin-
ters op de markt kwamen. Met een
computerenzo’nprinterveranderden
consumenten plots in producenten.
Gewonemensenkondenthuisdingen
makendievoorheenuitfabriekenkwa-
men.Opdieontwikkelingmoetheton-
derwijs inspelen, vinden de pioniers
vanhetmakersonderwijs.
Aan hun tafel zitten Jesse, Titus en

TayronemethetMakeyMakey-setje te
spelen, waarmee voorwerpen die
stroom geleiden eenvoudig kunnen
worden omgebouwd tot knoppen
waarmeedecomputerkanwordenbe-
diend.
TitusenTayronepluggenvierkabel-

tjes inhet blokje enhoudendeuitein-
den tussen duim enwijsvinger. Jesse

tiktvervolgensophunhanden.Bijelke
aanrakingproduceert de pianoopde
computer een toon.Hunhanden zijn
pianotoetsengeworden. ‘Hetwerktal-
leenals ikdeaardedraadvastheb’,zegt
Jesse, bij wie het kwartje gevallen is.
‘Dangaatde stroomlopen.’
Andere groepjes ontdekkenonder-

tussen dat ook bananen, dropjes en
taaitaaipoppen als knop kunnendie-
nen.

Na eenhalfuur spelenwil Lucassen
dat de leerlingenbedenkenhoe ze de
elektronica gaan gebruiken. ‘Hoe
maak jehiermeeeencontrollerdiebij
het spel past?’, zegt hij. ‘Julliemogen
iets met de 3D-printer maken, maar
ook iets andersbedenken.’
Jesse begint op internet plaatjes te

zoeken van controllers vanbestaande

gameconsoles. Hij schetst een soort
boemerang, waar hij knoppen in te-
kent. Tayronetekentondertussenmet
eenpasser vier cirkelsmet pijlen erin.
Decirkelskleurthij inmetpotlood.

‘Zo’, zegt hij. ‘Zou dit werken?’ Hij
sluit de klemmetjes van de snoertjes
aanopzijnpotloodknoppen,waarvan
de koolstof stroom geleidt. Hij start
Tetris.Enjawelhoor,metzijnpapieren
controller bestuurt hij de blokjes op
hetscherm.Eenglimlachverschijntop
zijngezicht.

ArjanvanderMeijherkentzo’nglim-
lach. Hij is een van de fanatiekste Ne-
derlandsevoorvechtersvanmakerson-
derwijs. ‘Kinderenzijnenormenthou-
siast’, zegthij. ‘En zekomengelouterd
uitde lessen.’

DenatuurkundedocentvanChriste-
lijk College de Populier in Den Haag
probeert zo veelmogelijkmakerson-
derwijs te verwerken in zijn reguliere
lessen natuur, leven en technologie.
Daarnaast bestiert hij samenmet col-
lega’sdeFABklas: facultatievemaakles-
senopde vrijdagmiddag,waar kinde-
renmogendoenwatzewillen.

‘Ze bouwendegaafste dingen’, zegt
VanderMeij. ‘Eenhouten fiets, een rij-
dende robot, een opvouwbaar drum-
stel.Nadrieuurmoet ik ze echthet lo-
kaaluit schoppen.’

Opinitiatief vanonderanderenVan
der Meij bood Michiel Lucassen on-
langseenpetitieaandeTweedeKamer
aan, waarin ze vroegen om meer
ruimte voor zulke ontwerplessen, en

mogelijk eenpermanente plek in het
onderwijs.

En ze kregen steun. ‘Wemoeten de
robot niet vrezen’, zei Anne-Wil Lucas
(VVD)indeTweedeKamer. ‘Wemoeten
onzekinderenlerenrobotstebouwen.
EndaarkandeMakermovementbijhel-
pen.’ Kort daarna nam de Kamer een
motieaanomhetmakersonderwijs te
stimuleren.

Minister JetBussemakervanOnder-
wijs is ook enthousiast, zegt een
woordvoerder. Binnenkort zullen ver-
tegenwoordigers van het ministerie
met VanderMeij en consorten en an-
deren inhetonderwijs endecreatieve
sector omde tafel gaan, bijvoorbeeld
omtekijkenof ze ‘bestaande initiatie-
venkunnenopschalen’.

Tegenhet einde vande les komtMi-
chielLucassenbijdejongenslangs.Hij
kijkt naar de boemerang van Jesse en
de papieren controller van Tayrone.
‘Dus jullie hebben een controller be-
dacht die alle andere gameconsoles
ookhebben?’, vraagthij. ‘Lekkerorigi-
neel.’

De jongens pruttelen een beetje,
maar dan tekent Jesse een controller
die beter bij hun schapengame past.
‘Kijk, een schapenkop’, zegt hij. ‘De
orenzijntweeknoppen,zijnlinkeroog
is een knop enmet de tanden kun je
ookdingendoen.’

Dan is de les voorbij. De leerlingen
van klas 2d koppelen de draadjes los,
stoppen ze terug in het doosje. Vol-
gendeweekgaanzeverder.
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Gamenmetzelfontworpen ‘dude’
Makersonderwijs ishetnieuwetoverwoord: leerlingendiemetcomputersen3D-printers leren
ontwerpen.Docenten, scholierenéndeminister zijnenthousiast. ‘Zebouwendegaafstedingen.’

Jesse, Titus en Tayrone uit klas 2d van X11, een vmbo-school in Utrecht, spelen Tetris met een zelfgemaakte controller van papier. Foto Arie Kievit
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Ik legzomin
mogelijkuit, ik
laatzehetzelf
ontdekken
Michiel Lucassen docent X11 in
Utrecht


