
FUTURE  
MAKERS  
FACTORY 
Meesters & Future Makers 
ontdekken onze toekomst

Workshops, projecten en gastlessen voor jongeren 
- met Meester Makers als coach en inspirator 
- creatief op zoek naar circulaire en duurzame toepassingen 
- spelen met materialen en technieken 
- ontdekken van talenten en passie 
- door en voor jongeren 
- maak-onderwijs in de praktijk 

Future Makers Factory is een nieuw programma van MAD emergent art center en 
bestaat uit workshop sessies, experimenteer labs en projecten voor jongeren. Het is 
gericht op het ervarend leren, het beleven van creativiteit en op persoonlijke 
ontwikkeling. 

Thema’s en niveau's

madlab.nl Future Makers Factory

 FUTURE  MAKERS  FACTORY
workshop PO 1 PO 2 VO 1 VO 2 HO
Tover je Toekomst x x

Tekentoverkist x x

Bibberbots x x x

Stop motion video x x x x

Plastival x x x

Light painting x x x

Green screen x x x

Wearables koper x x x

3D media space x x x

Textiel Lab x x x

Graffiti x x x

Pallet meubels x x x

Lassen x x

http://madlab.nl


Ontdekken en ontwikkelen
Het Future Makers Factory programma laat jongeren zelf meewerken aan een duurzame 
toekomst door middel van ontdekken, experimenteren en bovenal maken in de vorm van 
workshops en projecten. Deze activiteiten worden begeleid door ervaren Makers /
kunstenaars, waardoor creatief en out-of-the-box denken een extra impuls krijgt en de 
inhoudelijke kwaliteit wordt gewaarborgd.  

Zo krijgen jongeren de kans om kennis te maken met nieuwe werkwijzen / technieken / 
materialen en wordt hun creërend vermogen ontwikkeld. Het programma laat hen niet 
alleen nadenken over een duurzame leefomgeving, maar ook hún individuele toekomst: 
“waar liggen mijn talenten, wat vind ik leuk/interessant, wat kán ik allemaal “(meestal veel 
meer dan ze denken!).  

De Future Makers Factory is een waardevolle aanvulling op het basiscurriculum en vormt 
een brug naar de wereld naast en voorbij de school. 

Meer informatie
Informatie over beschikbaarheid, uitvoering, kosten en mogelijkheden kan worden 
verkregen door een e-mail naar info@madlab.nl of @madlabnl of 0651058644 

 

MAD emergent art center
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