
16 april 2019

Welkom!

- Maakkunde

- NEMO zoekt trainingspartners



Technologie is overal om ons heen



W&T in het onderwijs

2020 – alle scholen wetenschap en techniek
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Waar lopen scholen tegenaan?
o Kennis, vaardigheden, kunde
o Imago
o Kwaliteit en duurzaamheid van kennis en middelen
o Implementatie en borging van het aanbod
o Een lesmethode voor groep 1 t/m 8
o Aanbod: overvloed of gebrek
o Inzet van het aanwezige materiaal
o Aanbrengen van structuur
o Investering in tijd en geld

W&T in de klas 
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Uitdaging: 
zorg dat de problemen bij mij terecht 
komen, zonder dat je van je plek komt.





Maakkunde

o Hands-on lesmethode voor Wetenschap en Technologie
o Gaat uit van onderzoekend en ontwerpend leren
o Geschikt voor groep 1 t/m 8

o Heldere lesmaterialen
o Eenvoudige benodigdheden 
o Praktische teamtrainingen
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Tien aansprekende thema’s























Toegankelijk lesmateriaal



• Leerlingen krijgen een positieve houding t.a.v. W&T

• Ontwikkeling van vaardigheden als nieuwsgierigheid, creativiteit, 
kritische houding, probleemoplossend vermogen en samenwerken

• Leerlingen kunnen hun interesses, passies en talenten kwijt

• Vakoverstijgend (natuurkunde, taal, rekenen, etc)

Maakonderwijs
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Trainingen

Breed draagvlak in team
Handelingsbekwaam
Zelf ervaren
Vertrouwen

Vakinhoud
Didactiek

De leerkracht gaat naar huis met kennis en 
vaardigheden om Maakkunde direct toe te passen in 
de klas
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Trainingen en lesmodules

Basistraining:
Onderzoekend en ontwerpend leren
Module Geluid
Aansluiting met taal
Ideeën van kinderen

Vervolgtrainingen:
Training A  Evenwicht, Elektriciteit, Satellieten
Training B  Drijven & Zinken, Irrigatie, Krachten
Training C  Chemie, Inhoudsmaten, Isolatie

• Begeleidingsvaardigheden
• Diversiteit, talentontwikkeling, differentiëren
• Integratie andere vakken/ thema’s, evalueren



Maakkunde 
ambitie 

200.000 leerlingen primair onderwijs

Leerkrachten

Lesmethode
35.000 leerlingen

Trainers NEMO 

Nascholing

Korte activiteiten
165.000 leerlingen

PABO studenten

PABO docenten

PABO curriculumNascholing

200 scholen 6.600 leerkrachten



Trainingspartners



Met welke partners wil NEMO samenwerken?

• Gedeelde missie: actief, inspirerend en enthousiasmerend onderwijs

• Serieuze en stabiele partner 

• Geen winstoogmerk

• Expertise op gebied van leerkrachtentrainingen

• Landelijk bereik bij zittende leerkrachten én aankomende leerkrachten

• Maakkunde als verrijking van de etalage



Vragen?

Bedankt voor de aandacht!

Merel Noordhuizen
Projectleider Maakkunde
020 5313130
noordhuizen@e-nemo.nl

mailto:noordhuizen@e-nemo.nl
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