Maatje

Protocol voor de Maatje-activiteit

Achtergrond

Dit is een handleiding voor de activiteit met de Maatjetoolkit. Dit document is bedoeld om de begeleider(s)
de doelen duidelijk te maken, en ze te helpen met het
organiseren van de activiteit.

Maatje is een kit om een persoonlijk vriendje te maken
door abstracte 2D- en 3D-kartonvormen met elkaar te
verbinden met behulp van kindvriendelijke herbruikbare
schroeven. De functionaliteit en vormgeving van het
maatje is aan de kinderen, waardoor ze hun eigen
betekenis kunnen creëren.

Het doel: Kinderen helpen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, door ze hun sociale behoeften
te laten vertalen in een 3D kartonnen maatje.

De kit is geschikt voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar met
extra sociale behoeften, bijvoorbeeld op een zorgboerderij,
maar naar inschatting van de begeleiders kunnen andere
ook kinderen deelnemen. De kit voorziet in de activiteit van
het creëren van een persoonlijk maatje, aangepast aan de
wensen en behoeften van de kinderen. Daarnaast voorziet
het de begeleiders van inzichten in de sociale behoeftes
van de kinderen. Dit komt voornamelijk na de activiteit
aan bod waarbij de kinderen hun maatje presenteren. Het
maatje kan daarna mee naar huis worden genomen.
Overige materialen kunnen voor andere doeleinden
worden gebruikt. De verbindingsdelen zijn herbruikbaar,
net als de kartonnen delen die kunnen worden gebruikt
voor het maken van een nieuwe maatje of andere
constructies.
Naast het gebruik van de elementen die in de kit zitten,
kan al het andere karton, zoals wc-papierrollen of
schoenendozen, voor deze activiteit worden gebruikt.
Ook knutselmateriaal, bijvoorbeeld stiften en wol zijn ook
geschikt als personalisatie of decoratie van het maatje.

Materialen

Aan de slag! (1 uur)

De Maatje kit

Eventueel zelf toevoegen
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•
•
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•
•
•
•
•

Kartonnen 3D vormen
(doosjes)
Kartonnen 2D vormen
Demonstratiedoosjes
Bevestigingsschroeven +
gatenpons
Knutselspullen voor details
Lijm

Extra karton (bijv wc-rollen)
Extra knutselspullen
Scharen
Lijmpistool

Leg uit wat de opdracht is: We gaan ons eigen maatje bouwen
met alle materialen. Weten de kinderen wat een maatje is? Leg
uit of laat het ze zelf vertellen. Geef eventueel toelichting over
de materialen.
De kinderen kunnen beginnen met knutselen. De rol van de
begeleider zal voornamelijk praktisch zijn; helpen met gaten
maken, en de doosjes aan elkaar krijgen.
Komt het knutselen niet goed van de grond? Dan zijn er een
aantal oefeningen die je samen kan doen om te wennen aan
het materiaal en na te denken over wat hun maatje voor hen
betekent - zie laatste pagina van dit document.

Voorbereiding (10 min)
1

Vouw de doosjes in elkaar, als dit nog niet gedaan
is. Stal alle materialen door elkaar heen uit op
een tafel, zodat alle kinderen bij de verschillende
materialen kunnen.

Oefen het assembleren van
de doosjes. De gatenprikker
kan worden gebruikt om
een gat in een doosje te
maken.

2
De geribbelde schroef is
om platte vormen aan
elkaar vast te maken.

De dubbele schroef is
om meerdere 3D vormen
(doosjes) aan elkaar vast te
maken.

3

Afsluiting - Maatjes presenteren
Is iedereen uitgeknutseld? Dan is het tijd om de maatjes
te presenteren. Deze oefening kan inzicht geven in wat
de kinderen in hun eigen maatje zien, en welke behoefte
daarachter schuil gaat.
Zet alle Maatjes bijvoorbeeld op een rij op tafel, en laat de
kinderen één voor één iets zeggen over wat de betekenis
van hun Maatje is. Is dit teveel voor ze, maar vind je het
presenteren wel heel waardevol, dan kunnen de kinderen
ook elders individueel iets over hun maatje vertellen.
Na afloop mogen de kinderen hun Maatje mee naar huis
nemen. Het kan nieuwe inzichten geven om na bijvoorbeeld
een week te vragen hoe het met hun Maatje is.

Een extra zetje nodig?
De volgende tips kunnen helpen om de kinderen op
ideeën te brengen.

I

Maak twee vormen aan elkaar (10 min)

II

Reflectie op huidige situatie (5 min)

Deze oefening laat de kinderen bekend worden met
het materiaal, en helpt ze de schroeven te gebruiken.
Dit kan ook het uitgangspunt zijn waarvan een maatje
gemaakt kan worden.

Laat de kinderen nadenken over waar ze nu mee
spelen. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:
Wat is je favoriete speelgoed? Waarom? Wat voor
spelletjes speel je graag?
Probeer onderliggende waardes en principes te
ontdekken, en kijk of de kinderen deze kunnen
vertalen in de hun maatje

III

Nadenken over je ideale maatje (5 min)
Wat moet jouw maatje kunnen doen? Laat de
kinderen nadenken over de functie op twee aspecten:
•

Functioneel

(bijv. Vliegen, rennen,
rijden)

•

Emotioneel

(bijv. Beschermen,
samen spelen, geheimen
bewaren)

Waaruit bestaat de kit?

Maatje Open Source Project

user user user user 4 kinderen

Om Maatje met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen,
is al het materiaal vrij beschikbaar gesteld om zelf een
Maatje activiteit te kunnen organiseren.

N.B.: de Maatje kit is nog niet
commercieel
beschikbaar.
Ondergenoemde aantallen
zijn suggesties die effectief
bleken.

De doosjes kunnen worden lasergesneden, en de
schroeven zijn 3D-geprint. Gebruik de volgende
specificaties bij het uitzoeken van materiaal:

Doosjes:
2.0 mm geribbeld
plaatkarton
80x30x30

90x60x40

120x80x30

80x60x60d

120x80x80d

x8

x4

x4

x4

x4

gatenpons

kop schroef

dubbele schroef

2D vormen

x4

x12

x24

4 vellen

Schroeven:
3D filament PLA
1.75mm plastic

Daarnaast wordt aangeraden om de kit uit te bereiden
met duurzame knutselmaterialen zoals papieren rietjes,
satéprikkers, gekleurd papier, en details zoals wiebelogen,
krijtjes, een permanent marker etc.
Vraag toegang tot de
bestanden om zelf je
Maatje-onderdelen te
maken!

maatje.ndri.es/

