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PROGRAMMA 
 
VRIJDAG 13 MAART 
 
Keynote | Bas Haring | hoogleraar en volksfilosoof  
Bas Haring legt wetenschap en filosofie op een frisse en toegankelijke manier uit 
zodat het te begrijpen is voor ‘Jan en Alleman’. Dit doet hij onder andere door het 
maken van video’s, het geven van lezingen en het schrijven van boeken zoals 
‘Waarom cola duurder is dan melk’, ‘Kaas en de evolutietheorie’,‘Plastic Panda’s’ en 
‘De ijzeren wilover het verschil tussen mensen, konijnen en computers’. 
 
Workshops 
Op vrijdag is er keuze één van de volgende workshops te volgen. Keuze kan 
worden doorgegeven na inschrijven.  

 
A. Bodystormingthe Wearable (Engelstalig) |Jens Ewald | @ lea.io 

Wearables zijn gadgets die we op ons lichaam dragen. De meeste van deze 
mobiele gadgets verzamelen persoonlijke data over de gebruiker en zijn/haar 
omgeving. Met de wearable komen de online en fysieke wereld bij elkaar.  
Het is geen nieuw concept; we hebben eeuwenlang computationele slimme 
technologie aan ons lichaam bevestigd, zoals ringen met een geïntegreerd 
telraam in de jaren 1600 ofnog recenter het horloge. Sinds het internet 
hebben we slimme horloges, stappentellers, slimme medische apparaten, 
imploderend in de multifunctionele zwarte mobiele telefoon die we bij ons 
dragen alsof ze een deel van ons lichaam zijn. 
In deze workshop verkennen we niet de technologische kant van de 
wearable maar verkennen we de poëtische potentie; middels collectieve 
body mapping, visualisatie en reflectie ontwikkelen we nieuwe scenario’s en 
concepten voor toekomstige wearables. 

 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ShapingArtificial Intelligence  | Boris Smeenk & Arthur Boer |  
@ arthurboer.net 
In de nabije toekomst zullen algoritmes ons beter begrijpen dan we onszelf 
en elkaar kennen, meent de professor Yuval Noah Harrari. Wat gebeurt er op 
het moment dat robots (AI) sociale signalen, zoals gezichtsuitdrukking en 
intonatie, kunnen lezen. In hoeverre beïnvloedt dit ons mensbeeld? 
Robotisering en AI lijken grote onderwerpen die ver van de kunstlessen en 
van onze leerlingen afstaan, maar is dit wel zo? Welke rol speelt AI nu al in de 
online/sociale mediawereld, waar jongeren een groot deel van de dag hun 
tijd spenderen? 
In deze workshop maak je kennis met twee talentvolle jonge ontwerpers die 
gebruik maken van AI-technologieën binnen hun werk. Zij zullen niet alleen 
AI introduceren als urgent onderwerp en kunstzinnig medium, maar je ook 
laten zien hoe je AI-tools kan inzetten binnen je kunst-les. 

 
C. Future food  | Elise Marcus |@ elisemarcus.com 

Ben je wat je eet? Waar komt datgene wat je eet eigenlijk vandaan? Vlees, 
suikers, vetten. Ja of nee? Iedereen is bezig met eten. Als lifestyle-designer 
tracht Elise in haar ontwerplessen verbinding te zoeken met bewustwording 
over grote thema's als klimaatverandering en de ontwikkeling van de 
toekomstige voedselindustrie. Ze ziet zichzelf als de creatieve, en soms 
ongebruikelijke, schakel tussen verschillende disciplines en is diegene die 
altijd zegt: "Wat als ..." 
Hoe maakbaar is ons voedsel, ons eetgedrag en welke rol speelt vormgeving 
hierbinnen? In de workshop ga jeeen futuristisch gerecht creëren en dit in 
beeld brengen.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZATERDAG 14 MAART 
 
Best practices 
Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Zaterdag presenteren diverse collega’s 
inspirerende onderwijsprojecten. Met onder andere:  
 
'De wilde keuken' 
Dorien Folkers (Maas Theater en Dans) vertelt over ‘De wilde keuken’. Een feelgood 
theater voor jongeren en jongvolwassenen over de toekomst van eten.  
 
‘Maakbare mens van de toekomst’ 
Tamar Clasquin (ahk,hku) vertelt over een project dat ze samen met Marja Reniers 
en Gabriela AcostaCamacho heeft ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. In het 
project daagden ze leerlingen uit een artistiek lichaamsobject te makenwathun visie 
op de maakbare mens van de toekomst verbeeld. Dit legde ze vast in film en 
beweging.   
 
Jouw praktijk 
Na bovenstaande en andere korte presentaties zet je een project op voor jouw klas. 
Hierin verweef je alle ideeën die je afgelopen weekend hebt opgedaan over het 
maakbare lichaam. Dit doe je natuurlijk niet alleen maar met alle collega’s waarvan 
je zojuist de projecten bekeken hebt. En wie weet win je nog wel een prijs. Jouw 
plan dingtnamelijk zoals elke Make! weer mee naar onze inmiddels beroemde 
prijsuitreiking. 
 
Het Nieuwe Instituut – De stem van ontwerpers en makers 
Het Nieuwe Instituut is in Nederland dé plek voor ontwerp. Ontwerpers en makers 
krijgen hier de vrijheid om zelf educatieve programma’s samen te stellen. Vanuit 
hun eigen expertise en visie, variërend van interaction designer en componist tot art 
director en danser, maken ze rondleidingen mét maakelementen voor 
(onderwijs)groepen. Na een korte introductie van deze visie door een 
museumeducator, neemt één van hen jullie mee door de tentoonstelling The 
Hoodie. 
 

 
Dagvoorzitters, programma en organisatie 
Ellen Oosterwijk (WdKA), Aldje van Meer (WdKA) en Mirjam van Tilburg (KCR) 


