
‘Make your Future’ 

Maken is cruciaal voor de economie en de innovatiekracht ervan. 
De beroepspraktijk staat te springen om makers aan het werk te helpen. Daarnaast is maken sterk in 
ontwikkeling. Naast de traditionele hamer is er de afgelopen de decennia veel nieuw gereedschap bijgekomen. 
Technologie als de 3D printer, lasersnijder, sensoren en beschikbaarheid van informatie, hebben ervoor 
gezorgd dat een hele nieuwe range van mogelijkheden zich aandient. Denk aan de bouw waarin 3D printing het 
mogelijk maakt foutloos en in de fabriek te bouwen. Hierdoor kunnen kostbare materialen gespaard worden of 
zelfs herbruikbaar zijn voor diezelfde printer. Of lasertechnologie die ervoor zorgt dat een stoel, hondenhok of 
huis zelfs zo uit te snijden is. 
 
Make Your Future is het project dat initiatiefnemers Koning Willem I College en SPARK zijn gestart om het 
nieuwe maakonderwijs de plek te geven die het verdient. Via een ‘doorlopende leerlijn’ verbinden we het 
nieuwe maakonderwijs in vmbo-mbo-hbo aan elkaar én aan de praktijk.  
Zo krijgt ‘het nieuwe maken’ als vaardigheid een volwaardige plek in het onderwijs en sluit het beter aan op de 
beroepspraktijk. Make your Future bundelt de krachten van onderwijs en bedrijfsleven. Studenten in alle 
opleidingsjaren en niveaus komen door Make Your Future in aanraking met het nieuwe maken en het 
toekomstige werkveld, waardoor zij de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om te kunnen anticiperen op 
de steeds veranderende wereld. Op deze manier leren zij hun creativiteit om te zetten van gedachte naar een 
echt product. Zo wordt de afstand van “idee naar product“ kleiner. De leerling wordt producent in plaats van 
consument. Bovendien leren zij zo verantwoord en oplossingsgericht nieuwe technologie te gebruiken in een 
duurzame samenleving. 
Door iets te maken leer je problemen oplossen, de wereld beter begrijpen én deze te beïnvloeden. 
 
De samenwerkende partners uit onderwijs en bedrijfsleven willen:  

1. Een open-source XXL Makerslab; 

2. Het ‘nieuwe maken’ integreren in het vo, mbo en hbo; 

3. Samen met bedrijven en onderwijs multidisciplinaire en multilevel projecten uitvoeren en maakevents 

uitvoeren; 

4. Onderzoeken wat de effecten van maakonderwijs op het leren zijn.  

Make Your Future wordt als project ingediend bij het regionaal investeringsfonds mbo. Het project en de kans 
op toekenning wordt vele malen sterker en groter als we met zoveel mogelijk partners de handen ineenslaan. 
We zoeken ambassadeurs, cofinanciering, inzet van middelen of juist in uren, die door hun handtekening te 
zetten willen participeren. Wilt u meer weten, of meedoen? Neem dan contact op met Nico van Rooij, via 
nico.van.rooij@nehemkmc.nl. 
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