
Tinkering is een innovatieve methode, werkvorm en manier van denken en werken. Tinkering 
activiteiten zijn hands-on: deelnemers worden uitgenodigd om te spelen en maken met 
gereedschappen en inspirerende materialen. De activiteiten, materialen en manier van 
begeleiden leiden samen tot een boeiende leerervaring.

Creativiteit, probleemoplossend vermogen en eigen inbreng van de deelnemer wordt 
benadrukt. Tinkering moedigt de deelnemer aan om een eigen project, idee of persoonlijk 
doel na te streven dat overeenstemt met eigen motivatie en interesse. 

Tinkering activiteiten bieden de mogelijkheid om vast te komen zitten en daar weer uit te 
komen, doelen kunnen voortdurend bijgesteld worden. Het einddoel is open en er is veel 
ruimte om zelf creatief invulling te geven aan wat je maakt. Het maak- en leerproces 
is belangrijker dan het resultaat. Tinkering kan helpen 21e-eeuwse vaardigheden te 
ontwikkelen, zoals probleemoplossend vermogen, creativiteit en zelfvertrouwen (Bevan, 
Gutwill, Petrich, & Wilkinson, 2015; Harris, Winterbottom, Xanthoudaki, & de Pijper, 2016; 
Petrich, Wilkinson, & Bevan, 2013; Wilkinson & Petrich, 2014).

Tinkering activiteiten beslaan vaak meerdere vakken en vakgebieden waardoor deelnemers 
interdisciplinair werken met o.a. wetenschap, technologie, rekenen en beeldende vorming. 
Deelnemers zullen zich vragen stellen als ‘Ik vraag me af hoe dit werkt?’ of ‘Wat zou 
er gebeuren als ik dit doe?’  Tinkering activiteiten verschillen in inhoud en stijl, maar 
onderstaande punten komen altijd terug.  

1. De activiteit is hands-on, er wordt iets gemaakt met materialen en gereedschappen.
2.  De atmosfeer is speels, creatief en innovatief. 
3.  Deelnemers volgen hun eigen interesse en maken daarmee hun eigen leerweg.
4.  Eindresultaten zijn zeer variabel en soms onverwacht.
5.  Begint met een startpunt, gedurende de activiteit worden de deelnemers gestimuleerd 

hun eigen doelen te stellen en bij te stellen en hun creativiteit en een zelf gekozen 
manier te gebruiken. Hierdoor is de activiteit interessant en betekeningsvol voor henzelf.

6.  In de activiteit proberen de deelnemers veel uit. In het begin is dit wellicht improviserend, 
maar gedurende de activiteit kan dit van improviseren naar ontwerpen, testen en 
verbeteren gaan.

De medewerkers van de Tinkering Studio van het Exploratorium in San Francisco zijn 
pioniers op het gebied van Tinkering. Zij hebben, op basis van observaties van honderden 
mensen die Tinkerden, een kader ontwikkeld dat leerervaringen in Tinkering activiteiten 
beschrijft. Dit kader kan een handige gids zijn bij het helpen van het identificeren van 
momenten van betrokkenheid, opdoen van kennis en leren van vaardigheden. 
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Dimensies van leren in Tinkering

Naar Learning Dimensions -  
Tinkering Studio

Leerlingen doen waardevolle ervaringen 
op tijdens Tinkeren. Gebruik dit kader 
als ondersteuning om te zien wat er kan 
gebeuren. Ook kan het helpen om te 
zien hoe de activiteit, de omgeving en 
de begeleiding van invloed zijn op het 
leerproces. 

Initiatief & Intentie

• Eigen doelen stellen.
•  Intellectuele en creatieve risico’s 

nemen; zonder plan/blauwdruk 
werken.

•  Gedurende de tijd het project 
complexer maken.

•  Doorzetten ondanks frustratie,  
leren van tegenslag.

•  Doelen bijstellen naar aanleiding  
van fysiek bewijs en feedback.

Sociale & Emotionele 
betrokkenheid

•  Doorgaan op of hergebruiken van  
de ideeën van anderen.

•  Elkaar helpen.
•  Samenwerken en in teams werken.
•  Erkenning krijgen en erkenning geven 

voor elkaars prestaties en bijdragen.
•  Ontwikkelen van zelfvertrouwen.
•  Uitdrukken van trots en 

eigenaarschap. 

Begrip en inzicht van concepten

•  Variabelen aanpassen/controleren 
terwijl projecten complexer worden.

•  Uitleg construeren en verwoorden.
•  Metaforen gebruiken om iets uit te 

leggen.
•  Gebruik maken van de 

eigenschappen van materialen en 
fenomenen om doelen te bereiken.

Creativiteit & Zelfexpressie

•  De esthetische aspecten van 
materialen en fenomenen zien en 
gebruiken.

•  Projecten verbinden met persoonlijke 
interesse en ervaringen.

•  Speels onderzoeken.
•  Uiten van plezier.
•  Materialen op een nieuwe manier 

gebruiken. 

Probleem oplossen & Kritisch 
denken

•  Oplossen van problemen door 
iteraties.

•  Van trial-and-error naar steeds 
gerichter onderzoek.

•  Om problemen heen werken.
•  Ideeën, hulp en expertise van anderen 

vragen.
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