
WE BEDENKEN, EXPERIMENTEREN EN 
MAKEN SAMEN MET EN VOOR KINDEREN, 
NU (EVEN) OP IETS MEER AFSTAND.

HALLO! WIJ ZIJN KITE!

De wereld staat op zijn kop en dat 
schept ruimte voor nieuwe mo-
gelijkheden. De vraag ‘Welke toe-
komst zou je willen?’ is nu relevan-
ter dan ooit. Het kritisch nadenken 
en maken met technologie en 
techniek is precies wat we in onze 
lessen stimuleren. Zelf de controle 
nemen! 

LESSEN VAN KITE
In de lessen staan technologie en 
maken centraal. We combineren dit 
met maatschappelijke thema’s en 
hedendaagse kunst. Kinderen leren 
zo kritisch na te denken over de 
rol van technologie en hoe je hier 
creatief mee om kan gaan. 
We willen de digitale wereld be-
grijpelijk maken voor iedereen. 
Daarom wisselen we onze digitale 
activiteiten af met analoge puzzels, 
spellen en andere werkvormen.

LESSEN IN EEN 1,5M SAMENLEVING
Leren door te maken, experimen-
teren en delen is wat er in elke les 
gebeurt. Onze vakdocenten zorgen 
dat er voldoende afstand wordt ge-
houden en denken graag in oplos-
singen. Soms zijn er nou eenmaal 
vier handen nodig om iets te laten 
werken.

We werken veel met instructies via 
internet en video. En als er echt 
even niets mogelijk is op locatie 
dan bieden we een (online) alter-
natief. De vakdocent wordt ver-
vangen door een leskist, die heeft 
een iets andere inhoud, maar zorgt 
zeker ook voor veel verwondering. 
Er wordt niet verwacht dat je als 
leerkracht alle kennis in huis hebt, 
maar ga op onderzoek samen met 
je leerlingen. 

Heb je een leuk project of vraag voor ons? Wil je een workshop 
inplannen? Neem contact op met Femke, zij weet alles! 

femke@kite-educatie.nl

mailto:femke@kite-educatie.nl


UITVINDERSLAB
experimenteren en klooien

Het uitvinderslab: zelf experimenteren, proberen en klooien met ver-
schillende technieken. Er is geen stappenplan of doel, alleen een breed 
te interpreteren thema en inspiratie uit de hedendaagse kunst. Hierdoor 
doen de leerlingen kennis en vaardigheden op vanuit verwondering of 
nieuwsgierigheid. Ze leren over de werking van technologie en techniek 
en gebruiken alledaagse materialen op een bijzondere manier. Zo wordt 
niet alleen het creatieve vermogen, maar ook het vrije en kritische den-
ken gestimuleerd. Want om zelf met nieuwe (technologische) ontwikke-
lingen en vraagstukken aan de slag te gaan heb je niet altijd een beeld-
scherm nodig!

Wat je gaat maken is aan jou. Doelgericht of doelloos.

Primair Onderwijs groep 5 t/m 8
Voortgezet Onderwijs klas 1 en 2
Duurt minimaal 120 minuten
Maximaal 15 leerlingen per gastdocent

UITVINDERSLAB IN DE KLAS

De klas wordt omgetoverd tot uitvinderslab, een atelier waar alles mo-
gelijk is wat je kan bedenken. De leerlingen bouwen prototypes van hun 
eigen ontwerpen en ideeën en werken met 3 verschillende technieken; 
een set sensoren van BYOR, 3D-printpennen en stroomcircuits met gelei-
dende materialen als PlayDoh, metalen en grafiet verf.

Voorafgaand aan de les wordt er een thema gekozen als licht, lucht, 
geluid of beweging. Natuurlijk kunnen er ook eigen thema’s vanuit de 
school aangedragen worden.

De inhoud van de leskist spoort je aan om samen met alle leerlingen vrij 
te onderzoeken. In de leskist zijn 2 technieken te vinden: motortjes met 
batterijen en zonnepanelen én alles om stroomcircuits te ontdekken met 
geleidende materialen als PlayDoh, metalen en grafiet verf. Verder zit 
het vol met materialen die je kan gebruiken in combinatie met de knut-
selspullen die op school beschikbaar zijn.
De uitgebreide lesbrief, kunstwerkkaarten en onderwerpen helpen je op 
gang. 

KAN ER EVEN GEEN VAKDOCENT VOOR DE KLAS? 
Dan ontvang je een leskist om zelf aan de slag te gaan. 



Een Corona-app die bijhoudt waar je bent geweest? Natuurlijk! 
Alles om het virus onder controle te krijgen, toch? De privacy wordt mak-
kelijk vergeten nu er lichamelijke dingen spelen.

De workshop EscapeRoom heeft twee verschillende thema’s waarbij Pri-
vacy centraal staat. Bij beide thema’s voeren de leerlingen codeer- en 
programmeeropdrachten uit waarmee ze meer of juist minder informatie 
openbaar maken. De leerlingen leren meer over termen als encryptie, 
cookies en ontdekken hoe een computer ‘denkt’. Maar samenwerken is 
het belangrijkste! Want wie niet als team werkt kan de strijd niet winnen!

Primair Onderwijs groep 7 t/m 8
Voortgezet Onderwijs klas 1
Duurt 90 minuten
Maximaal 15 leerlingen per gastdocent

ESCAPE ROOM
programmeren en coderen

Het thema Hackers vs Agents is helemaal toegankelijk gemaakt om sa-
men te onderzoeken en het onderwerp privacy bespreekbaar te maken. 

MENSHEID VS VIRUS

Een digitaal virus heeft het internet geïnfecteerd en verspreidt zich su-
per snel tempo. Het virus heeft maar 1 doel: zoveel mogelijk apparaten 
infecteren, dat is de enige manier waarop het kan overleven. De mens-
heid moet de verspreiding stoppen! Beide groepen voeren opdrachten uit 
waarmee ze systemen en gegevens beveiligen of juist openbaar maken.

HACKERS VS AGENTS

Twee groepen strijden tegen elkaar om persoonsgegevens: de Hackers en 
de Agents. Je probeert de gegevens van een persoon te beveiligen of juist 
openbaar te maken. Door de juiste oplossing te vinden op vragen maken 
ze meer of juist minder informatie openbaar. Wie zal deze strijd winnen?

KAN ER EVEN GEEN VAKDOCENT VOOR DE KLAS? 
Dan ontvang je een leskist om zelf aan de slag te gaan. 



Wat zou jij maken als je je eigen code kon schrijven?
In de lessen Codekunst maken de leerlingen kennis met de basisbegin-
selen van creatief programmeren. Hedendaagse kunstenaars zoeken 
regelmatig de grenzen op van de mogelijkheden van computers. Wat kan 
je buiten de gebaande paden maken? Elke les heeft als basis een andere 
programmeertaal en middelen. Er wordt een brug geslagen tussen com-
putational thinking (denken als een computer) en creativiteit.

Primair Onderwijs groep 6 t/m 8
Voortgezet Onderwijs klas 1 en 2
Duurt 90 minuten
Maximaal 15 leerlingen per gastdocent

CODEKUNST: TEKENROBOTS

De leerlingen gaan samenwerken met een tekenrobot en programmeren 
vanaf de computer. De robot helpt om Codekunst tastbaar te maken op 
papier. De fysieke eigenschappen van de tekenrobot hebben invloed op 
de uitkomst, hij doet niet altijd wat je wilt. Werk samen en kom tot span-
nende resultaten. Wie is de kunstenaar? De programmeur of de robot?

CODEKUNST: SENSOREN

Maak samen met de computer een kunstwerk. Eerst ga je de code zelf 
maken, stap voor stap vertel je de computer hoe hij moet reageren en op 
welke kleur. Het programma Scratch is perfect om te beginnen met pro-
grammeren en is gratis voor iedereen. In de leskist zit een lesbrief, ma-
terialen en werkbladen. Computers of iPads en internet niet inbegrepen.

CODEKUNST: PROGRAMMEREN MET SCRATCH 

KAN ER EVEN GEEN VAKDOCENT VOOR DE KLAS? 
Dan ontvang je een leskist om zelf aan de slag te gaan. 

Zelf aan de slag met een hele set aan sensoren. Leerlingen leren door 
te ontwerpen en te maken over programmeren, techniek, technologie en 
kunst. Het eindresultaat is een interactieve - soms nutteloze - installatie, 
machine of wearable.

CODEKUNST
tekenrobots en sensoren



Stel je eens voor, een interactieve wereld vol sensoren die reageren als 
je ergens op klikt, swipet of loopt. Sensoren werken als de zintuigen 
van computers en kunnen de wereld om ons heen steeds meer op maat 
maken. Kijk maar eens naar de trap op Rotterdam Centraal die muziek 
maakt. De pianotoetsen op de treden verleiden je om de trap te nemen 
in plaats van de roltrap. Maar wat dacht je van regensensoren aan stop-
lichten? Dan krijgen fietsers vaker groen als het regent.

Een interactieve wereld maken begint met het ontdekken van de functies 
van materialen, basistechniek en kennismaken met programmeren.

Primair Onderwijs groep 7 t/m 8 (aanpasbaar voor groep 4 t/m 6)
Voortgezet Onderwijs klas 1 en 2
Duurt 120 minuten
Maximaal 25 leerlingen per gastdocent

INTERACTIEVE 
WERELD

muziekposters, diorama’s en mini computers

Minder programmeren, maar grotere werelden bouwen. Ontwerp met de 
klas een diorama, een soort kijkdoos, van geleidende materialen. Het 
project begint in spelvorm waarbij interactiviteit en geleiding wordt ont-
dekt. Vervolgens maken de leerlingen hun eigen interactieve wereld die 
geluid en licht maakt als ze het aanraken. Kunst- en techniekonderwijs 
met nieuwe - en oude - middelen.

INTERACTIEVE DIORAMA

KAN ER EVEN GEEN VAKDOCENT VOOR DE KLAS? 
Dan ontvang je een leskist om zelf aan de slag te gaan. 

MUZIEKPOSTERS VAN PAPIER

Ook aan papier kun je interacties toevoegen door het gebruik van gelei-
dende inkten, camera’s en sensoren of augmented reality. Zo is dit boek 
lang niet alleen om te lezen en zijn reclameposters niet meer alleen iets 
om naar te kijken! In de les ontwerp en programmeer je een poster van 
papier. Je maakt een ontwerp met verf en tape. Daarna voeg je er tech-
nologie aan toe. Je programmeert met een Micro:bit een algoritme waar-
door je poster reageert op aanraking en muziek maakt!

Deze les kan op veel manieren aangepast worden aan thema’s, project-
dagen en eindresultaten. Interactieve muurschilderingen, installaties, of 
juist toegankelijker voor de jongere groepen.

https://www.youtube.com/watch?v=3zZ5sAFB-IA
https://www.youtube.com/watch?v=eZyxbjD1MH0
https://www.youtube.com/watch?v=eZyxbjD1MH0
https://vimeo.com/16760244
https://vimeo.com/16760244
https://www.youtube.com/watch?v=OnGcnIPghCQ#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=OnGcnIPghCQ#action=share


Naast de vaste activiteiten werken we nog vaker op aanvraag. Samen met 
scholen of organisaties 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 deze pagina staan een aantal voorbeelden van vorig schooljaar. 

Hoe oud zouden we kunnen worden als je elke keer wanneer een deel van je li-
chaam niet meer werkt je dit gewoon kunt vervangen door nieuw menselijk weef-
sel? Met het maakbare lichaam als uitgangspunt onderzoeken leerlingen van 
groep 7 en 8 hoe het lichaam beheerst, geoptimaliseerd, beschermd of mooier ge-
maakt kan worden. Met inspiratie uit de kunst en de natuur zetten we verschillen-
de brillen op en onderzoeken we de mogelijkheden van ooit of misschien nooit.

In de lessenserie maken de leerlingen zachte robots van siliconen, soft-robots. 
Ze ontwerpen een aangepast lichaamsdeel en bouwen een mal van LEGO waar de 
siliconen in wordt gegoten. Vervolgens wordt de robot tot leven gewekt met ge-
puzzelde algoritmes en lucht. Klinkt het een beetje abstract? Kijk hier een filmpje. 

SOFT ROBOTS VOOR FIX MAAKONDERWIJS
ONTWIKKELING VAN LESSENSERIE VOOR GROEP 7 EN 8 

KLEINE CODEKUNSTENAARS
LESSEN IN DE KLAS VOOR GROEP 3, 4 EN 5

VERHALEN EN VIDEOCLIPS PROGRAMMEREN
NASCHOOLSE LESSENSERIE VOOR GROEP 3, 4 EN 5

CREATIEVE TECHNOLOGIE
NASCHOOLSE LESSENSERIE VOOR GROEP 6, 7 EN 8

MAATWERK 
PROJECTEN

lessenseries, naschools en ontwikkeling

Weet je wel hoe dom een computer eigenlijk is? Dat ontdekten de leer-
lingen toen ze elkaar gingen programmeren in een spelvorm. Gewapend 
met een gedobbeld algoritme en een paar rollen tape maakten ze sa-
men een fantastisch tape kunstwerk op de grond. Hele steden, draken 
en voertuigen werden er gezien. In de opvolgende les maakten ze robots 
van klei. Het gezamenlijke werk werd interactief gemaakt zodat het ge-
luid maakte bij aanraking.

Kan je programmeren op een computer als je nog niet heel goed kan lezen 
en schrijven? Uiteraard! In acht lessen gingen leerlingen van groep 3 en 4 
de uitdagingen aan. Ze stuurden elkaar aan als robots, ontdekten een visu-
ele programmeertaal en programmeerde uiteindelijk een videoclip waarin 
ze zelf de hoofdrol speelden.

In deze naschoolse cursus werden de leerlingen bewust van de codes 
waaruit de hele digitale wereld is opgebouwd.

In zes lessen werd er gewerkt met verschillende onderdelen van de digi-
tale wereld. Na analoog programmeren met puzzelstukken ontdekten ze 
de programmeertaal Scratch. Vervolgens kropen ze in de huid van oplos-
singsgerichte ontwerpers en bouwden machines voor dagelijkse proble-
men, zoals een wearable-alarm of een tandenpoetsmachine.

https://www.kite-educatie.nl/projecten/softrobots/


MEER INFORMATIE

CONTACT

COLOFON

Informatie over de KITE en al onze projecten is te vinden op 
www.kite-educatie.nl

hallo@kite-educatie.nl

Femke Dekker
Femke@kite-educatie.nl
06 51 69 66 14

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

Foto’s door
Landa Penders
Hester van Spijk
Marcel Fraij

Tekstredactie door
Katja Schilte

Oh ja, wij accepteren nu ook de CJP cultuurkaart.

http://www.kite-educatie.nl
mailto:hallo@kite-educatie.nl
mailto:Femke@kite-educatie.nl
mailto:lieke@kite-educatie.nl

