
 
 
IPC thema ‘Uitvindingen en machines’ 

We gaan leren over belangrijkste uitvindingen en machines die de wereld hebben veranderd 

waarin wij wonen. 

Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs: 

• Molenbezoek, over kennismaking van deze techniek. Je kunt hierbij het lesmateriaal van 

Erfgoed Brabant gebruiken van Zo gaat de molen. Keuze uit Molens omgeving Veghel: 

Vorstenbosch met of zonder gastles in de klas, Kilsdonkse molen in Dinther, Eerdse molen. 

• De Multimediakoffer bevat apparatuur en lesmateriaal om animatiefilms in de stop motion 

techniek mee te maken. De leerlingen worden regisseur, maker, animator en toeschouwer 

van de in de klas gemaakte stopmotion animaties (beschikbaar in april, maart reeds bezet). 

• Op ontdekkingstocht bij Museum SIEMei (op maat rondleiding). Er staan veel oude machines, 

waaronder een oude letter-zet-machine waarmee posters en kranten werden gemaakt. Of 

wat denk je van oude telefoontoestellen, zijn ze nog te herkennen door de leerlingen?  

• CHV educatie, lesmateriaal over industrialisatie in Veghel. Hoe grote fabrieken hier konden 

groeien. 

• Techniek van een Doe-orgel in de klas (zelf bouwen) 

• Of breng een bezoekje met je klas aan de Ontdekfabriek in Eindhoven.  

• Voor mediakunst kun je terecht bij het MU in Eindhoven (ligt op hetzelfde terrein als de 

Ontdekfabriek). 

• Techniek en machines kun je mooi in werking zien bij het Textiel museum in Tilburg. Over 

technieken van vroeger en nu.  

• Actief lesprogramma over licht van het Philips museum in Eindhoven. 

• Bezoek sterrenwacht Halley in Vinkel http://www.sterrenwachthalley.nl/  

• Maak gebruik van foto/film apps op je tablets in de klas waarmee kinderen op eenvoudige 

wijze kunnen kennismaken met editen, digitaal beeld bewerken etc. 

• Druktechniek workshops of teamscholing met Carola Mokveld uit Vught 

https://www.carolamokveld.nl/. 

• Of druktechniek workshops met Judith Rosema (kan ook op school met een mobiele 

drukpers). 

• Als het gaat om het doel bewegend speelgoed maken denk dan eens aan Nina van den 

Eerenbeemt http://www.ninadenaux.nl/  

• Greenscreen workshop, over de techniek van het digitaal beeldbewerken. Wordt o.a. 

gegeven door Beam it Up uit Eindhoven op kun je op school doen met de Green screen by Do 

Ink app.  

• Gaatjescamera = pinhole fotografie. Een workshop door een fotografiedocent. Namen kun je 

opvragen bij je marktplaats voor cultuureducatie. 

• Workshop 3D printen 

• Techniekbieb: creatief met technologie. http://techniekbieb.nl/blog/  

• Kunstructeur, lesmateriaal van de afgelopen jaren, op te vragen bij Cultuurkade via 

Susanne@cultuurkade.nl. Kunstructeur is kunst en techniekonderwijs waarbij ontwerpen en 

onderzoeken centraal staat.  

En verder kan iedere (geschikte) kunstvakdocent op jullie vraag een aanbod maken/lessen geven, 

weet dat! Mocht je dat willen dan kan je marktplaats voor cultuureducatie jullie helpen met het 

zoeken naar geschikte personen uit de buurt. 

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/50/zo-gaat-de-molen-molenbezoek-windlust-vorstenbosch
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/64/zo-gaat-de-molen-gastles
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/71/zo-gaat-de-molen-de-kilsdonkse-molen-in-dinther
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/92/zo-gaat-de-molen-st-antonius-molen-eerde
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/28/multimediakoffer
https://www.cultuurkade.nl/aanbieders/9/siemei
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/61/chv-educatie-5-6-lesmateriaal
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/686/een-doe-orgel-in-de-klas
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/140/kennismaken-met-de-ontdekfabriek
http://mu.nl/nl/play-and-learn/schools
https://www.textielmuseum.nl/nl/pagina/primair-onderwijs
https://www.philips.nl/a-w/philips-museum/educatie/en-toen-was-er-licht.html
http://www.sterrenwachthalley.nl/
https://www.carolamokveld.nl/
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/judith-leeft/
http://www.ninadenaux.nl/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/145/kennismaken-met-beam-it-up
http://techniekbieb.nl/blog/
mailto:Susanne@cultuurkade.nl

