
Technologie is inmiddels zo gewoon geworden dat het nauwelijks meer op-
valt. Maar kijk om je heen en je ziet: technologie is overal! Even de slimste 
route plannen naar oma, het laatste nieuws checken en je vriendengroep 
een foto sturen van je konijn aan het ontbijt.
De ontwikkelingen gaan snel en voelen vaak ongrijpbaar. Denk maar aan 
zelfrijdende auto’s of nepnieuws met deep fake-technologie. Superspan-
nend en doodeng tegelijkertijd! 

In onze lessen stimuleren we kinderen om zelf invloed uit te oefenen op 
technologie en er kritisch over na te denken. We dagen kinderen uit om de 
controle te nemen, zodat ze weerbaar zijn in de nieuwe wereld vol techno-
logie.

We bedenken, experimenteren en maken samen met kinderen. 
De technologische revolutie? Wij zijn er klaar voor!  

HALLO! WIJ ZIJN KITE!

In onze lessen staat technologie centraal. We combineren dit 
met maatschappelijke thema’s en koppelingen naar kunst. 
Kinderen leren zo kritisch na te denken over de rol van tech-
nologie. We willen de digitale wereld begrijpelijk maken voor 
iedereen. Daarom wisselen we onze digitale activiteiten graag af 
met analoge technieken, zoals een puzzel of spel.

LESSEN VAN KITE

Naast het reguliere lesaanbod maken we opdrachten op maat. 
Samen met scholen of bedrijven zitten we om tafel om lessen te 
ontwikkelen die perfect bij de wensen aansluiten. Van primair 
tot voortgezet onderwijs en van commercieel tot cultureel: we 
denken graag met je mee! 

OP MAAT

De prijzen van de activiteiten en workshops zijn afhankelijk van 
het aantal leerlingen, aantal workshops, benodigde materialen 
en coördinatie werkzaamheden. 

Neem voor meer informatie contact op!
hallo@kite-educatie.nl
www.kite-educatie.nl

Lieke van den Berge
lieke@kite-educatie.nl
06 49 82 01 39

MEER INFORMATIE EN PRIJZEN
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Voor PO groep 6 t/m VO 2e klas
Duurt 60 tot 90 minuten
Maximaal 15 leerlingen per gastdocent

Voor PO groep 3 en 4
Duurt 60 tot 90 minuten
Maximaal 30 leerlingen per gastdocent

In deze les ontdek je hoe een computer denkt. Computers spreken niet met woorden 
en klank, maar met algoritmes! Een algoritme is een specifieke reeks stappen die je 
kunt zetten om een probleem op te lossen. Het is eigenlijk als een recept. 

Om de basis hiervan goed uit te leggen gebruiken we analoge activiteiten zoals 
puzzelen en tekenen. Zo leer je spelenderwijs te denken als een 
computer! 

Wist je dat programmeren ook een creatieve expressie is? Programmeren past per-
fect in het rijtje van fotografie, video en muziek. Door te leren programmeren krijg je 
de controle over technologie en kun je je eigen wereld creëren. Wat zou jij maken als 
je je eigen code kon schrijven? 

Programmeren gaat over analyseren, structureren en logisch redeneren. Grote uit-
dagingen die onmogelijk lijken worden eenvoudiger gemaakt door ze op te delen in 
kleinere stukken. 
Door te leren programmeren ontwikkel je ruimtelijk inzicht en leer je 
probleemoplossend denken. Daarbij helpt het je te begrijpen hoe technologie werkt. 
Dat zijn vaardigheden die in het leven goed van pas komen. 

In de workshop Codekunst slaan we een brug tussen computational thinking (denken 
als een computer) en creativiteit. Zo creëer je met code je eigen analoge kunst!

VOOR KLEINE CODEKUNSTENAARS
algoritmisch puzzelen en tekenen

CODEKUNST
kunst maken met een tekenrobot

Foto: Pauline van der Wijk



TAKE A BITE!
Iets met encryptie doen tijdens een evenement of festival? 
Kijk hier voor doorlopende kortere activiteiten.

Voor PO groep 7 t/m VO 2e klas
Duurt 90 minuten
Maximaal 15 leerlingen per gastdocent

Iedereen doet het wel eens, een gratis app downloaden en toegang geven voor het 
gebruik van gegevens. ‘Ik heb toch niets te verbergen!’ is vaak het argument om je 
niet zo druk te maken over alle stukjes privacy die je inlevert. Toch heeft iedereen 
iets te verbergen. Je laat de toiletdeur toch ook niet open staan? En je vertelt je 
docent toch ook niet álles? 

In de Escape Room strijden twee groepen tegen elkaar om persoonsgegevens: de 
hackers en de agents. Je probeert de gegevens van een persoon te hacken of juist te 
beveiligen. Beide groepen voeren codeer- en programmeeropdrachten uit waarmee 
ze meer of juist minder informatie openbaar maken. Wie zal deze strijd winnen? 

In deze workshop staat het thema privacy centraal. Ook encryptie en computertaal 
komen aan bod in de spannende opdrachten! 

ESCAPE ROOM
spannende strijd over privacy, encryptie en codetaal

TIP!
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Voor PO groep 7 t/m VO 2e klas
Duurt 2 keer 60 minuten
Maximaal 15 leerlingen per gastdocent

Voor PO groep 4 t/m 6
Duurt 60 tot 90 minuten
Maximaal 30 leerlingen per gastdocent

In deze les maak je je eigen interactieve poster. Je ontwerpt de poster en maakt zelf 
je eigen geleidende verf. De posters worden gekoppeld aan een Arduino Touchboard, 
waardoor je muziek kunt maken met je papieren kunstwerk. Zo breng je je eigen 
poster echt tot leven!

Steeds meer om ons heen wordt interactief. Je kunt er op klikken, swipen of zelfs op 
lopen. Kijk maar eens naar de trap op Rotterdam Centraal die muziek maakt. De pi-
anotoetsen op de treden verleiden je om de trap te nemen in plaats van de roltrap. 
Het interactief maken van de omgeving kan dus (positief ) gedrag stimuleren. 
Ook aan papier kun je interacties toevoegen door het gebruik van geleidende inkten, 
kleine chips of augmented reality. Zo is dit boek lang niet alleen om te lezen en deze 
poster niet meer alleen iets om naar te kijken!

In de les maak je kennis met grafische vormgeving. Je gaat een poster ontwerpen 
met verf en tape. Daarna voeg je er technologie aan toe. Je programmeert met een  
Micro:bit een algoritme waardoor je poster reageert op aanraking en muziek maakt!

VOOR KLEINE KUNSTENAARS
muzikale poster

SOUND POSTER
interactieve poster

TAKE A BITE!
Sound-posters maken tijdens een evenement of festival? 
Kijk hier voor doorlopende kortere activiteiten.

TIP!
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Voor PO groep 7 t/m VO 2e klas
Duurt 90 minuten
Maximaal 15 leerlingen per gastdocent

Voor PO groep 4 en 5
Duurt 90 minuten
Maximaal 15 leerlingen per gastdocent

Als je een robot huisdier zou hebben wat kan deze dan? En hoeveel armen, benen, 
ogen of antennes heeft deze? Je leert het beste over technologie door ermee te spe-
len, erover te fantaseren, ermee te experimenteren en te maken. 

In deze les ga je aan de slag met het maken van een robot van klei. Je denkt na over 
wat de robot kan en hoe de robot eruit komt te zien. Je leert hoe je met een LED 
lampje en een batterij de robot licht kan geven. Net echt!

Ooglenzen, een knie of een heup: het zijn allemaal menselijke onderdelen die 
vervangen kunnen worden. Het menselijk lichaam lijkt steeds meer op een machine 
waarvan kapotte onderdelen worden vervangen door nieuwe. Zo wordt het lichaam 
steeds maakbaarder en misschien zelfs modulair. 

Tijdens deze les gaan we in op de ethische kant van het maakbare menselijk li-
chaam. Waar zou je microchips kunnen plaatsen? Welke botten kunnen vervangen 
worden door titanium? En belangrijker nog, wat vind je daarvan? 

In deze les ontwerpen we toevoegingen voor het lichaam met 3D-printpennen en 
maken het toekomstbestendig. Je verwerkt je ideeën in een soort DR-Bibber spel 
waarbij je leert hoe een simpel stroomcircuit werkt. 

DOBBEL:BOT
maak je eigen robot

ELECTRIC BODYHACK
maak je eigen toekomstbestendige lichaam
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Voor PO groep 7 t/m VO klas 1
Duurt 2 keer 60 minuten of 1 keer 120 minuten
Maximaal 15 leerlingen per gastdocent

Het is de toekomst, geen rijbewijs meer nodig maar een auto die je van plaats naar
plaats brengt. Ondertussen kan je als ‘bestuurder’ lekker achter over leunen en je 
social media bijwerken of van het landschap genieten. 

Tijdens deze workshop maak je kennis met sensoren. Wat voor 'zintuigen' zijn er 
allemaal nodig om een auto veilig zijn weg te laten gaan? 
Dan steekt er opeens een kat over. Welke keuzes maakt jouw auto? Hard toeteren? 
Remmen? Doorrijden?

Met alledaagse materialen en stukjes techniek als zonnenpanelen en motortjes 
maak je zelf een kleine versie van de toekomst. Je denkt na over algoritmes en 
etische vragen bij je ontwerp om uiteindelijk de gebouwde auto de weg op te sturen. 
Hopelijk zonder botsingen! 

ZELFRIJDENDE AUTO
sensoren en keuzes maken



Snacks zijn korte activiteiten waaraan je gedurende een festival of evene-
ment aan kunt deelnemen. Een verrassend laagdrempelig tussendoortje om 
zelf -of samen - even in de rol van een ontwerper, programmeur of kunste-
naar te happen. 

SNACKS
Take a bite!

Voor kinderen en volwassenen vanaf 6 jaar
Duurt 30 minuten

Muziek maken met je papieren poster, dat kan gewoon. Je ontwerpt een post-
er en werkt met geleidende verf. De posters worden opgehangen en gekoppeld 
aan een Arduino touchboard. Samen maak je een interactieve tentoonsteling en 
breng je je poster echt tot leven! Daar zit muziek in. 

SOUND POSTER

doorlopend muziek maken

Voor kinderen en volwassenen vanaf 6 jaar
Duurt 30 minuten

Veel informatie wordt versleuteld (encrypted) zodat niet iedereen het kan lezen. 
We dagen je uit om encrypted boodschappen van een tekenrobot te ontcijferen. En 
we leren je om een eigen codewiel te maken zodat je vanaf nu ook zelf versleutelde 
boodschappen kunt sturen. Spannend!

ENCRYPTED

versleutelde informatie

Voor kinderen en volwassenen vanaf 7 jaar
Duurt 30 tot 60 minuten

Een wearable is een stukje technologie dat je kunt dragen. In deze workshop ga 
je aan de slag als ontwerper! Je ontwerpt met krimpfolie, een LED-lichtje en een 
knoopbatterij je eigen mini-wearable. Het enige dat je nodig hebt is lef en fanta-
sie. En een vrije plek op je pet, schoon, jas of tas!

LED BUTTONS MAKEN

wearables

Trek in iets anders? Vertel ons waar je naar op zoek bent en wij denken met je mee! 

Foto: Pauline van der Wijk


