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Digitale geletterdheid gaat een duidelijke plaats innemen in het nieuwe onderwijscurriculum. 
Op 10 oktober 2019 presenteert het ontwikkelteam digitale geletterdheid het definitieve 
voorstel aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, Arie Slob.  
Meer informatie is te vinden op www.curriculum.nu 
 
Wil je in de praktijk ervaren wat het bovenstaande voor mogelijkheden en kansen biedt?  
Alle PRODAS-groepen kunnen via onze Ontdeklabs gratis inspiratie en coaching krijgen rondom de 
implementatie van digitale geletterdheid en 21st century skills. We ondersteunen in de vorm van 
workshops, gastlessen en een uitleensysteem voor materialen. Het aanbod is voortdurend in 
ontwikkeling en ook maatwerk is mogelijk bij specifieke vragen of thema’s. 
 
Mail naar ontdeklab@prodas.nl voor meer informatie, of maak een afspraak via het online 
inschrijfformulier op www.prodas.nl/innovatie/ontdeklab  (klik op: “bezoek het ontdeklab”). 
 
 
 
 
     
              
     
 
 
 
 
 

1: ONTDEKKINGSTOCHT 
voor: onderbouw/middenbouw/bovenbouw 
locatie: Someren of Deurne 
inhoud: In anderhalf tot 2 uur maak je kennis met de 
verschillende technologieën in het Ontdeklab zoals 
programmeren en robotica, foto/video, maakonderwijs, 
AR&VR, duurzaamheid en meer. Een mooie eerste 
kennismaking met alle activiteiten in ons Ontdeklab. 
LEENKISTSUGGESTIES: 1A, 1B, 3A, 6, 7 

WORKSHOPS 
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2: COMPUTATIONAL THINKING & PROGRAMMEREN 
voor: onder/middenbouw/bovenbouw 
locatie: Someren of Deurne 
inhoud: Bij Computational Thinking leer je technologie in te 
zetten om op een vaak creatieve manier problemen op te 
lossen. Je kunt dit unplugged oefenen (zonder computer) 
maar we hebben in de Ontdeklabs ook heel veel robots 
waarmee je het programmeren kunt oefenen. We hebben een 
programma voor kleuters maar ook voor groep 8 of meer 
gevorderde programmeurs. 
LEENKISTSUGGESTIES: 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 10, 11 

3: AUGMENTED EN VIRTUAL REALITY 
voor: middenbouw/bovenbouw 
locatie: Deurne - Jeroen Vrijnsen 
inhoud: In het Ontdeklab in Deurne hebben we een VR-ruimte 
met een HTC Vive en daarnaast diverse andere materialen 
rondom AR/VR. Tijdens deze workshop ervaar je samen met je 
klas bijzondere kansen en mogelijkheden rondom Virtual 
Reality en Augmented Reality in het onderwijs! 
LEENKISTSUGGESTIE: 5 (IN ONTWIKKELING) 

4b: ONTWERPEND LEREN EN PROGRAMMEREN 
voor: middenbouw/bovenbouw 
locatie: Someren of Deurne 
inhoud: Kinderen gaan volgens de cyclus van ontwerpend leren 
probleemoplossend aan de slag met behulp van ICT. Ze maken hierbij 
bijv. gebruik van bijvoorbeeld Lego, mBots, LittleBits en/of BYOR. 
LEENKISTSUGGESTIE: 2, 3B, 10, 11 
 

4a: TECHNIEK EN ONTWERPEND LEREN: 3D-PRINTEN 
voor: middenbouw/bovenbouw 
locatie: Someren of Deurne 
inhoud: De 3D-printer is een van de meest bijzondere 
uitvindingen van onze tijd. Tijdens deze workshop praten we 
over ontstaan, werking, mogelijkheden, toekomstverwachtingen 
en kinderen gaan aan de slag met het ontwerpen en maken van 
eigen functionele 3D-modellen. 
LEENKISTSUGGESTIE 4, 10 
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6: MEDIA MAKEN: film en video 
voor: onderbouw/middenbouw/bovenbouw 
locatie: Someren of Deurne 
inhoud: Hoe moet je vloggen? Wat is het verschil tussen een 
vlog, promotievideo of tutorial?  Hoe werkt een storyboard? 
Wat zijn goede interviewvragen? Wat zijn de mogelijkheden 
van het greenscreen en hoe kun je je eigen video’s editen?   
We kiezen vooraf een onderwerp en maken video’s met de 
leerlingen aan de hand van diverse apps op onze iPads en ev. 
onze videokoffer. Taal, lezen, een stukje mediawijsheid, 
creativiteit, kritisch denken, samenwerken en 
probleemoplossend handelen vormen het uitgangspunt van 
deze workshop.  
LEENKISTSUGGESTIES: 8 
 
Ook verzorgen we interessante filmprojecten met 
het Prodas Kinderpersbureau, voor meer informatie: 
www.prodas.nl > innovatie > kinderpersbureau  
 
 

4c: TECHNIEK: elektriciteit en stroomkringen 
voor: middenbouw/bovenbouw 
locatie: Someren of Deurne 
inhoud: Steeds meer van apparaten worden via internet 
aangestuurd. Mensen ontwerpen en programmeren ze. Maar 
hoe werkt de binnenkant van zo’n apparaat eigenlijk? Tijdens 
deze workshop krijgen kinderen spelenderwijs meer inzicht in 
de werking en de mogelijkheden van elektriciteit en 
stroomkringen in apparaten.                          
LEENKISTSUGGESTIE: 9 

5: MEDIAWIJSHEID/SOCIAL MEDIA/GAMING 
voor: bovenbouw 
locatie: Gastles/workshop op eigen school 
inhoud: Hoe ga je bewust om met social media; wat zijn de 
risico’s en de kansen? Wat zijn de trends op het gebied van 
mediawijsheid en welke games zijn populair en waarom? 
In deze workshop zoomen we in op de online activiteiten van de 
kinderen (en hun leerkrachten/ouders), zodat ze zich bewust 
worden hoe om te gaan met (social) media en games. 
LEENKISTSUGGESTIES: 8 
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7: DUURZAAM KOKEN (alleen in het seizoen) 
workshop voor: onderbouw/middenbouw/bovenbouw 
locatie: Deurne 
inhoud: Tijdens deze workshop over futurefood, duurzaam koken, 
biologisch voedsel, geuren en smaken maken kinderen heerlijke en 
gezonde gerechten met verse ingrediënten uit onze eigen Ontdeklabtuin. 
Wat dacht je van pompoensoep, rabarber of aardbeienjam. Heerlijk! 
 

8: IN ONTWIKKELING: DUURZAAMHEID 
voor: middenbouw/bovenbouw 
locatie: Deurne 
inhoud: Wil je kennis maken met Solly, onze zonnestraal-etende robot? 
Weet je al hoe water, wind, biomassa en zonnekracht onze planeet 
kunnen helpen weer wat gezonder te worden? Wat is duurzaamheid en 
wat vind je aan duurzaamheid in het Ontdeklab? Wat kun je eigenlijk zelf 
doen aan duurzaamheid en welke goede initiatieven hebben kinderen al 
bedacht? Genoeg vragen waarmee we tijdens deze workshop aan de 
slag kunnen. 
LEENKIST 12 EN 13 ZIJN IN ONTWIKKELING 

 

MAATWERK 
voor: onderbouw/middenbouw/bovenbouw/externe partijen 
locatie: Someren of Deurne 
inhoud: Specifieke vragen of lesdoelen? Wij bieden graag ondersteuning en workshops op maat. 
Ook bieden wij workshops op maat aan teams en externe partijen, voortgezet onderwijs, 
kinderopvang en naschoolse opvang. Meer informatie via ontdeklab@prodas.nl 
 


