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bOUWen, Ontdekken 
en SamenWerken

Minecraft is bouwen met blokken 2.0. Je kunt maken 
wat je maar wilt met blokjes, net als bij Lego, maar 
dan in een virtuele wereld.

Wat is wat in Minecraft?

MOB = Mobs zijn levende, bewegende wezens 
uit Minecraft, zoals beesten en monsters. Je 
kunt ze aanvallen of tam maken. De term mob 
is een afkorting van mobile, een in games gang-
bare term voor alles wat beweegt. 
MODUS = Speltype waarin je Minecraft speelt. 
Je kunt kiezen voor Creative, Hardcore, Survival 
en Adventure. In Creative bouw je voornamelijk, 
Survival is een kwestie van overleven, Adven-
ture zet al een avontuurlijk landschap voor je uit 
en in Hardcore moet je iedere keer weer hele-
maal opnieuw beginnen als je door een monster 
wordt gedood.
SKIN = Het poppetje waarmee je bouwt, je 
Minecraft-identiteit. Je kunt zelf een skin 
maken, of een bestaande skin kiezen. De stan-
daar skin is Steve: blauw shirtje en spijker-
broek.
MOD = Niet te verwarren met Mob. Je kunt 
Minecraft voorzien van een totaal nieuw uiter-
lijk door in een andere mod te spelen. Bijvoor-
beeld in de stijl van Jurassic Park of Pokemon. 
Of door tornado’s toe te voegen aan het spel in 
de Tornado Mod.
SERVER = Wie met een select groepje Mine-
craft wil spelen, kan dit doen op een aparte ser-
ver. Je hebt dan controle over wie er meespeelt. 
Op internet circuleren verschillende handleidin-
gen voor het bouwen van een Minecraft-server.

Kinderen leren door te 
doen. Door te lezen en 

buiten te spelen, maar ook door 
wat ze online ondernemen. 
Digitale omgevingen zijn een 
nieuwe werkplaats, waar kinde-
ren met virtueel gereedschap 
bouwen, ontdekken, spelen en 
leren. Kennisnet en Mijn Kind 
Online laten in de serie Jong 
Geleerd 2.0 zien hoe dat gaat.

m
aar waar Lego zich beperkt 
tot statische bouwwer-
ken waarmee je verder niet 
zoveel kunt, is in Minecraft 

zo ongeveer alles mogelijk. Je kunt 
de Taj Mahal of de Griekse Oudheid 
nabouwen, of een nieuwe onder-
grondse wereld naar je eigen wensen. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. Dat 
slaat aan: over de hele wereld spelen 
miljoenen kinderen en volwassenen 
Minecraft.

Ontdekkingsreiziger
Minecraft is een virtuele gamewereld 
van Zweedse makelij, waarin je kubus-
jes kunt wegbreken of opbouwen, 
net zolang tot het resultaat naar je zin 
is. De speler is een ontdekkingsreizi-
ger in zijn eigen wereld, maar wordt 
daarbij behoorlijk aan zijn lot over-
gelaten. Hij moet alles zelf uitvoge-
len en vinden: eten, onderdak, licht, 
grondstoffen, gereedschap. Samen-
werken is handig om sneller te kunnen 
bouwen, vandaar dat de meeste spe-
lers anderen opzoeken. De Minecraft 
wereld is eindeloos en multidimensi-
onaal, er is geen begin en geen einde, 

maar wel een boven- en een onder-
grondse wereld, waarin gevaren op de 
loer liggen in de vorm van monsters 
die je zorgvuldig gebouwde mijngan-
genstelsel en gebouwen kunnen laten 
instorten.
Spelers krijgen in Minecraft geen aan-
wijzingen, maar moeten zelf hun weg 
zien te vinden. Ze zijn aangewezen op 
hulp van mede-spelers en informatie 
die ze op forums en in YouTube-tuto-
rials vinden. Daarin schuilt tegelijk 
een van de redenen voor het success. 
Het is niet zomaar een game spelen. 
Je bent in een klap creatief, technisch, 
oplossingsgericht en sociaal aan het 
werk en het levert nog mooie resulta-
ten op ook.
De eigenschappen van het spel maken 
Minecraft ook heel geschikt om op 
school te gebruiken. In thuisland 
Zweden is Minecraft op sommige 
scholen als vak verplicht gesteld en 
in de Verenigde Staten werd een 
educatieve versie (minecraftedu.
com) ontwikkeld waarmee leerlingen 
opdrachten gericht kunnen uitvoeren. 
Bijvoorbeeld het nabouwen in 
Minecraft van hun eigen school.
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‘O
p de naschoolse opvang deed 
een aantal kinderen Minecraft 
op de computer. Het zag er leuk 
uit, maar ik snapte er niets van. 

Het is heel ingewikkeld om op de computer 
te spelen. Je loopt bijvoorbeeld naar voren 
met de letter w en met elke letter kun je 
weer iets anders. Je moet al die comman-
do’s uit je hoofd leren. Mijn vriendinnetje 
Ilse speelde het op de iPad en dat snapte 
ik wel. Nu heb ik de app ook en dat is veel 
gemakkelijker te bedienen. Er zijn gewoon 
pijltjes om mee te lopen. Ik speel het nu een 
paar maanden. Eerst alleen in de creatieve 
modus, dan heb je gewoon alle grondstof-
fen en kun je alles bouwen. Maar na een 
tijdje begon dat toch te vervelen en heb ik 
de survivalversie geprobeerd. Daar moet 
je eerst graven om grondstoffen te verza-
melen waarmee je kunt bouwen. Er zijn ook 
monsters die je dood kunnen maken. Dat 
vind ik eng, dus dat zet ik altijd uit. Ik speel 
nu allebei de versies.’ 

Veel fantasie
‘Het is leuk dat je echt alles kunt bouwen 
wat je maar bedenkt. Vooraf heb ik geen 
plan. Ik begin gewoon te bouwen en ineens 

heb ik een enorm huis of een groot kasteel. 
Dat doe ik gewoon uit mijn hoofd. Je moet 
er wel veel fantasie voor hebben. Soms 
droom ik er zelfs over. Dan bouw ik in mijn 
slaap gewoon verder. Samen met Ilse heb 
ik laatst een villa gemaakt zo groot als we 
konden. We maken dan ook de inrichting 
van het huis, door er bijvoorbeeld een bed 
in te zetten. Eigenlijk wat we ook doen als 
we met Playmobil spelen. Ik vind het alleen 
jammer dat alles alles in Minecraft vier-
kant is. Ik zou ook wel eens iets ronds wil-
len bouwen. Laatst heb ik een snoeplandje 
gemaakt met allerlei zuurstokken en ik heb 
een schapenhok met schapen. 

Als je rondloopt door de werelden kom je 
schapen, koeien en varkens tegen.’

Minecraft-app
‘Met de app kun je minder dingen doen dan 
met het echte computerspel, maar de app 
kost maar vijf euro en het computerspel kost 
twintig euro. Ik weet niet of ik dat ooit zou 
willen betalen voor een spelletje. Ik doe ook 
wel andere spelletjes op de iPad, zoals Sun-
nie Day, maar nu speel ik vooral Minecraft. 
Per dag ben ik er zo een paar uur zoet mee. 
Mijn ouders vinden het prima en we hebben 
niet echt regels over hoe lang ik mag. Als ik 
iets moois heb gebouwd, laat ik het altijd 
even aan ze zien. Ik doe ook nog veel andere 
dingen als ik vrij ben. Ik zit op turnen en 
scouting en speel met vriendinnetjes.’ 

Voor Lonneke (10) is 
Minecraft een ontspannen 
manier van spelen. Als ze 
uit school komt, maakt ze 
op de iPad eenvoudig een 
enorm bouwwerk. Ze bouwt 
vanuit haar fantasie en vindt 
het leuk om in Minecraft 
rond te lopen en dieren 
tegen te komen.

Naam: Lonneke (10)
Minecraftnaam: Heb ik niet.
Meesterwerk: Een heel groot 
kasteel dat ik heb gebouwd.
Favoriete skin: Heb ik ook niet.

Lekker bOUWen 
OP de iPad
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'SOMS DROOM IK 
ER OVER, DAN 

BOUW IK IN MIJN 
SLAAP VERDER'



‘m
inecraft is eigenlijk een soort 
architectenprogramma waarbij 
je vierkante blokjes gebruikt. Ik 
speel al vanaf het begin, in 2009. 

Je had toen alleen een paar bomen en je kon 
wat grondstoffen opgraven. Later kwam er 
steeds meer bij: lava, water en monsters. 
Het is best leerzaam, want je leert van alles 
over grondstoffen waarmee je kunt bou-
wen. Als je lava en water bijvoorbeeld com-
bineert, krijg je oxidiana, lavagesteente. 
Dat is handige kennis voor biologie, natuur- 
en scheikunde.
Laatst kreeg ik een opdracht voor school 
om een zelfvoorzienend huis te ontwerpen 
met Google SketchUp. Mijn klasgenoten en 
ik wilden veel liever Minecraft gebruiken, 
want daar zitten veel meer details in. Het is 
leuker om te doen en je hebt het sneller af. 
Helaas mocht dat niet.’ 

Blij met mijn server
‘Het leuke aan Minecraft is dat je steeds 
nieuwe dingen kunt bouwen. Een klein 
huisje, maar ook het Colosseum. Ik bouw 
het liefst grote, moderne en realistische 
gebouwen. Dát is pas echt een uitdaging: 
een kasteel bouwen, dat kan iedereen. Ik 
vind moderne gebouwen ook mooi om te 
zien. Ik heb een eigen server waarop ik met 
ongeveer veertig andere mensen speel. Een 

server moet je zelf instellen. Nu regelt een 
provider dat allemaal voor me. Het kost vijf-
tien euro per maand en mijn ouders betalen 
dat. Ik vind het fijn dat ik met een groep kan 
spelen op mijn eigen server, want dan heb ik 
meer invloed op hoe alles gaat. Ik speel ook 
op andere servers en daar zijn ze soms heel 
streng. Ik heb wel een paar regels. Zo moet 
je bijvoorbeeld bouwwerken van anderen 
met rust laten. Soms gaan spelers allerlei 
dingen neerzetten op of in een gebouw van 
een ander, gewoon om de boel te verzieken. 
Dan geef ik eerst een waarschuwing en als 
hij of zij doorgaat, dan ban ik die speler. 
Dat heb ik al best vaak gedaan.’

Grappige gesprekken
‘De meeste spelers waarmee ik Minecraft, 
zijn veertien tot zeventien jaar, jongens 
én meisjes en ze komen uit allerlei landen, 
van Duitsland tot Amerika. Via Mumble of 
Skype bespreken we wat we gaan maken, 
maar we praten ook over wat je meemaakt 
in het echte leven. Vaak zijn de gesprekken 
heel grappig. We praten in het Engels. Ik 
sprak al behoorlijk goed Engels, maar door 
veel te chatten, verbetert het nog steeds.
Ik ben niet verslaafd aan Minecraft. Ik speel 
het maar een uurtje per dag. In het begin 
wilde ik het beter begrijpen en speelde ik 
langer. Nu heb ik het snel gezien. Veel van 
mijn vrienden spelen ook Minecraft. We 
zien elkaar dus online, maar op vrijdag-
avond gaan we naar ons zelfgebouwde hok. 
Eens in de twee weken organiseren we daar 
bijvoorbeeld een filmavond.’

Als speler van het eerste uur 
zoekt Berend (14) uitdaging 
in het bouwen van grote, 
moderne en realistische 
bouwwerken vol details. Op 
zijn eigen server praat en 
bouwt hij met leeftijdsgeno-
ten van over de hele wereld. 

'WE PRATEN 
OOK OVER HET 
ECHTE LEVEN'

Naam: Berend (14) 
Minecraftnaam: Scruffy_Slushi
Meesterwerk: Een modern 
kantoor dat je ook in steden 
ziet met negen verdiepingen en 
allerlei details erop en eraan.
Favoriete skin: Mijn 
zelfgemaakte lichte skin, 
die valt echt op.   

minecraft VOOr 
GeVOrderden
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‘d
e stad die ik aan het bouwen ben 
wordt heel groot. Er moeten via-
ducten komen, en kruisingen, en 
er komen huizen, winkels en par-

ken. Het duurt lang om dat allemaal te bou-
wen. Ik ben ook trots op een kasteel dat ik 
samen met een vriend heb gemaakt. En ik 
ben een eigen server aan het bouwen, waar 
een Capture the Flag-achtig spel in komt. 
Daar moet ik de juiste plugins voor vinden 
en installeren, dat is best lastig. 
Ik had het na een tijdje wel gezien op Mine-
craft, ik deed teveel hetzelfde, vond het 
saai worden. Tot ik ontdekte dat de moge-
lijkheden eindeloos zijn en hoe groot je 
eigenlijk kunt bouwen. Nu wil ik er de tijd 
voor nemen om er echt wat moois van te 
maken. Soms loop ik op straat en dan zie ik 
een gebouw dat ik dan later op Minecraft 
probeer na te bouwen. Minecraft is een heel 
creatief spel, het is leuk en spannend en je 
moet erbij nadenken.' 

Legoliefde
'Vroeger was ik fan van Lego. Ik keek al film-
pjes over Minecraft op You Tube, een half 
jaar geleden kreeg ik het spel op mijn ver-
jaardag van mijn zus. Eigenlijk komt mijn 
liefde voor Minecraft dus voort uit mijn 
oude Legoliefde.
Mijn zus speelt zelf ook. Soms delete ik 

zogenaamd per ongeluk haar server en 
dan krijgen we ruzie. Als ik achter de com-
puter zit, roep ik soms mijn moeder. Dan 
wil ik haar laten zien wat ik gebouwd heb. 
Mijn moeder zegt dan meestal dat ze het 
vet vindt en dat het best knap is en dat ze 
het zelf nooit zou kunnen. Wat ook waar is, 
haha. Als ik thuiskom van school ga ik met-

een op Minecraft, en als mijn moeder dan 
thuis komt, ga ik snel aan mijn huiswerk. 
Ik spreek elke dag op school al af met een 
vriend hoe laat we elkaar zullen treffen op 
Skype en op zijn server. Dan bespreken we 
wat we willen gaan bouwen. We zitten op 
een speciale creatieve school waar ik wil 
leren om gamedesigner te worden. Ik zou 
het liefst 3D-games maken, games waarmee 
je kunt levelen en vooruitgang kunt maken, 
Role Playing Games met mooie graphics 
en games die veel mogelijkheden hebben, 
zoals World of Warcraft.' 

Doolhof
'Ik ben trouwens ook onze school op Mine-
craft aan het nabouwen. De buitenkant 
en sommige klaslokalen zijn al af. Als het 
klaar is, ga ik die aan een paar leraren laten 
zien. Ik neem aan dat ze Minecraft wel ken-
nen hoor, het is toch een van de bekendste 
games ter wereld. 
Ik hoop dat straks veel mensen op mijn ser-
ver willen komen en er veel plezier van 
hebben. Dat lijkt me cool. Ik heb ook al 
zelf een 'map' gemaakt met daarin een 
klein doolhof en een spel waarmee je 
punten kunt verdienen. Er zijn nu al best 
wat mensen die het spelen. Eigenlijk heb ik 
mijn eerste spel dus al ontworpen.'

Het duurde even voordat 
Aaron alle mogelijkheden 
van Minecraft doorhad. 
Inmiddels speelt hij op zijn 
eigen server en is hij hard 
bezig om zijn eerste eigen 
spel in Minecraft te 
ontwerpen. 

'SOMS DELETE 
IK DE SERVER 
VAN MIJN ZUS'

Wie: Aaron (13)
Minecraftnaam: Kreeto
Aantal speeluren: Twee uur 
per dag  Meesterwerk: Een 
stad met een snelweg. 
Favoriete skin: Hij is rood, 
heeft brede schouderbladen, 
een soort rits aan de zijkant, 
een hoodie op en een oranje A 
op zijn rug.

SPannend en 
LeUk teGeLijk
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'HET IS ZO LEUK 
OM EEN EIGEN 

WERELD TE
MAKEN'

Wie: Ilse (10) 
Minecraftnaam: Franky
Favoriete skin: Gewoon, 
zoals alle andere, met een 
blauwe broek en lichtblauw 
t-shirtje.
Aantal speeluren: Drie 
kwartier per dag
Meesterwerk: Mijn kasteel.

10 11

‘m
ijn kasteel van twee verdie-
pingen heb ik helemaal zelf 
bedacht. Ik ben begonnen met 
de buitenkant, toen ben ik alle-

maal kamers gaan maken en daarna heb 
ik binnenin een groot doolhof gemaakt. 
Ik zit nu een half jaar op Minecraft. Op de 
naschoolse opvang zitten allemaal jongens 
die het spelen, toen ben ik stiekem gaan 
meekijken. Ik vond het best leuk, maar ik 
begreep er niets van. Mijn zus speelde het 
ook, maar alleen de survivalversie op de 
iPad, later hebben we het gekocht. Ik heb 
veel met haar en haar vrienden meege-
keken, ze hebben me dingen geleerd, en 
daarna ben ik het zelf gaan uitproberen. Nu 
ben ik er aan gewend. Ik weet nu veel meer 
dingen dan in het begin. Vroeger bouwde 
ik gewoon een vierkant huisje met een bed 
erin en een schilderij aan de muur. Nu kan 
ik veel meer dingen maken, zoals dat kas-
teel met een doolhof, dat is veel cooler. Ik 
zou nog wel meer willen leren, bijvoorbeeld 
hoe je een heel groot kasteel bouwt, of hoe 
je in een wereld speelt waarin je pijlen kunt 
schieten en goud kunt vinden. Dat weet ik 
van filmpjes op You Tube. Er is één jongen 
die heel goed is, ik kijk vaak filmpjes over 
de dingen die hij meemaakt op Minecraft, 
dat vind ik leuk om te zien. Soms scheld hij 
alleen wel, dat is wat minder. 

Het leuke aan Minecraft is dat je een eigen 
wereld kunt maken en dingen kunt bouwen 
die nog niet eerder bedacht zijn. Ik speel 
ook in de survivalmode, waar zombies 
rondlopen enzo. En ik heb er varkens die 
doodgaan en die je dan moet opeten zodat 
je kunt overleven.'

Zeuren
'Mijn ouders zijn gescheiden en bij mijn 
vader heb ik geen Minecraft. Ik zou bij hem 
ook wel heel graag willen spelen. Bij mijn 
moeder speel ik elke dag. Zij en mijn stief-
vader vinden het leuk om te zien wat ik 
allemaal maak, maar ik mag er niet te lang 
achter en ik mag er ook niet over zeuren. 

Eerst moet ik mijn huiswerk doen.
Ik praat er vooral veel over met mijn beste 
vriendin. Samen hebben we een villa 
gemaakt, die is heel hoog en heeft wel tien 
kamers. Mijn stiefvader heeft twee iPads 
en soms zitten we dan op de bank, alle-
bei met een iPad op schoot, in hetzelfde 
account te spelen. We hebben niet echt 
een taakverdeling, we doen dan gewoon 
alles samen. Ik ben goed in het bouwen 
van kastelen en het bedenken van dingen, 
Zij is goed in het bouwen van hele grote 
gebouwen en van dingen onder de grond. 
Ik vind vooral kastelen mooi, en villa's. 
In groep 6 zijn ik en mijn vriendin de enige. 
De meisjes in onze groep vinden het geloof 
ik saai. Wij niet, wij vinden het juist heel 
leuk. En toen de juf hoorde dat ik geïnter-
viewd zou worden, wilde ze er alles over 
weten.'

ViLLa'S en 
kaSteLen

Ilse heeft eerst met anderen 
meegekeken hoe je 
Minecraft speelt. Inmiddels
kan ze zelf ook grote 
kastelen en villa's bouwen. 
Het leukst vindt ze dat
je dingen kunt bouwen die 
nog niet eerder zijn bedacht.



'EEN MEESTER 
WEET WEL WAT 

MINECRAFT 
IS'
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Wie: Tycho (7) 
Minecraftnaam: Steve 
Aantal speeluren: Eén keer per 
week twee uur, bij oma
Meesterwerk: Mijn tempel.
Favoriete skin: Een gewone 
Steve, met een lichtblauw shirt 
en een donkerblauwe broek en 
een vierkant hoofd. 

T
ycho: ‘Ik dacht aan de Bijbel en aan 
de verhalen van vroeger. Zo'n tem-
pel wilde ik maken. Hij is heel gaaf 
geworden. Er staat een grote fon-

tein in, op de vloer ligt mozaïek, er zijn pila-
ren en aan de buitenkant staan vlaggen. 
Ik doe dat uit mijn hoofd, maar ik laat me 
wel inspireren door dingen die ik leer op 
school of van mijn vader, bijvoorbeeld over 
bekende monumenten.’
Vader Arjan: ‘Goh, was je daardoor op het 
idee gekomen? Dat wist ik niet eens.’
Tycho: ‘Papa heeft me laten zien wat Mine-
craft is. Hij speelde het en ik vond het 
geweldig. Hij heeft me geleerd hoe ik moet 
lopen en waar ik blokjes moet pakken, maar 
verder doe ik het uit mijn hoofd. Ik ben 
gewoon maar wat gaan doen, en toen werd 
ik steeds beter.’
Arjan: ‘Ik had wel verwacht dat hij het zou 
kunnen, hij kan ook goed tekenen en is 
gek op Lego. Maar dat hij al na een of twee 
maanden zulke gave dingen zou maken, 
daar sta ik wel versteld van.’
Tycho: ‘Ik en mijn broertje hebben een hele 
grote doos met Lego. Maar ik vind Mine-
craft nog leuker.’
Arjan: ‘Hij maakt gigantische bouwwerken, 
helemaal uit zichzelf. Dat vind ik vet knap. 
Hij heeft zelfs een reuzen-Steve gemaakt.’
Tycho: ‘Ja. Toen heb ik gewoon goed in het 
gezicht van Steve gekeken...’

Arjan: ‘Hij is af gaan wisselen tussen de eer-
ste en de derde persoon. Dat had ik hem 
niet geleerd. Dat heeft hij zelf uitgevogeld.’
Tycho: ‘... en toen heb ik mezelf met blokjes 
nagebouwd.’
Arjan: ‘Hij praat veel over wat hij maakt. 
Soms is hij er zo vol van dat ik hem echt 
even moet afremmen.’
Tycho: ‘Ik praat er ook wel eens over op 
school. Eén meester weet wel wat Mine-
craft is, maar niet iedereen kent het. De 
meeste kinderen wel hoor, en veel spe-
len het ook, al zouden sommigen het wil-
len maar kunnen ze het nog niet omdat ze 
de computer niet begrijpen. Ik praat vooral 
met Stefan, mijn beste vriend. Hij brengt 
me soms ook op ideeën, zoals het maken 
van een kasteel.’

Arjan: ‘Tycho speelt ook nog niet online. 
Dat mag over een tijdje wel. Ik doe het zelf 
ook, met vrienden, 's avonds laat. En op 
school - ik geef Nederlands - organiseer ik 
een project waarbij leerlingen in Minecraft 
een middeleeuwse stad moeten bouwen. 
We proberen het hier thuis voor de kinde-
ren nog te beperken, hij tekent en knutselt 
net zo graag.’
Tycho: ‘Ik vind het leuk dat papa het ook 
speelt. Dan kan hij me een beetje helpen als 
ik het niet snap.’
Arjan: ‘Maar ik leer ook dingen van jou, 
hoor. Dan laat je me ineens zien hoe je een 
vissenkom tevoorschijn kunt toveren.’ 
Tycho: ‘Ik zou het thuis ook wel willen spe-

len. En ik wil zo graag een eigen compu-
ter.’
Arjan: ‘Ja, dat weet ik. Maar je bent pas 
zeven. Over een tijdje lijkt het me heel 
leuk samen iets te bouwen.’

Tycho’s vader was al gek van 
Minecraft en liet zijn zoon 
zien hoe je het spel speelt. 
Binnen een paar maanden 
maakte hij de mooiste bouw-
werken. ‘Ik moet hem soms 
echt even afremmen.’

ZO VADER, 
ZO ZOON

`



‘i
k hoorde twee jaar geleden voor het 
eerst over Minecraft van iemand uit 
groep 7. Hij heeft het mij geleerd, ik 
vond het meteen heel leuk. Dan spra-

ken we online af op een bepaalde server 
en dan gingen we samen dingen bouwen. 
Daarna ben ik er steeds beter in geworden. 
Ik maak hele dorpen, meestal met huizen, 
maar soms ook met dierenstalletjes waar 
dan koeien, varkens en kippen in rondlopen. 
In sommige werelden zijn al dorpen, dan kijk 
ik goed naar de huizen en bouw die zelf op 
een andere manier na. Vroeger bouwde ik 
alleen kleine huisjes, nu zijn ze al best groot. 
Soms zoek ik tekeningen van huizen op 
internet op, die leg ik er dan naast zodat ik 
ze na kan maken, of soms verzin ik gewoon 
zelf een gebouw.’ 

Ontwerpen
‘Ik vind dat ontwerpen en bouwen heel 
leuk. Ik hield ook wel van gewoon teke-
nen, maar dan duurde het zo lang voor het 
iets fatsoenlijks werd. Op de computer gaat 
dat veel makkelijker. Ik denk dat ik daar op 
school ook best wat aan kan hebben, want 
ik moet nu bij het vak Onderzoeken & Ont-
werpen bijvoorbeeld een huis ontwerpen.’ 

Op school
‘Ik zou het heel leuk vinden als Minecraft 

lessen interactiever worden en er niet meer 
alleen uit boeken lesgegeven wordt.
Mijn vader is goed in digitaal tekenen, mis-
schien wil ik later ook wel doen wat hij doet. 
Voordat ik Minecraft speelde wist ik nooit 
wat ik wilde worden, nu lijkt architect me 
wel wat. Ik kijk ook graag naar filmpjes op 
YouTube over Minecraft en speel graag de 
survivalgames, waarin je tegen andere men-
sen strijdt. Met hen praat ik dan ook wel 
eens, al spreken de meesten alleen Engels. 
Dat is moeilijk, maar daar leer ik weer van.’ 

Afspraken
‘Bij mij op school zijn er ook best veel kinde-
ren die Minecraft spelen, met een vriendje 
uit mijn klas spreek ik op school altijd al af 
hoe laat we elkaar online ontmoeten. Ik 
zou het liefst de hele tijd Minecraft spelen, 
maar mijn moeder zegt dat ik mijn huiswerk 
dan niet af krijg. Dat begrijp ik wel, het is 

ook wel zo. En af en toe moet ik ook wel 
even iets anders doen. Soms zit ik er 
misschien ook wel te lang achter, dan 
begint het saai te worden. Mijn vader 
en moeder hebben wel afspraken 
gemaakt over hoe vaak ik Minecraft 

mag spelen.'

Yoran zou Minecraft wel 
als vak op school willen. En 
waarom ook niet? Je leert 
er beter van rekenen en het 
oefent je ruimtelijk inzicht. 
'Vroeger wist ik nooit wat 
ik wilde worden, nu lijkt 
architect me wel wat.' 

'IK DENK DAT IK 
ER OP SCHOOL 
OOK WEL WAT 

AAN HEB'  

ook op school gebruikt zou kunnen worden. 
Om dingen te ontwerpen, maar ook om te 
leren rekenen en ruimtelijk inzicht te oefe-
nen. Sowieso zou ik het leuker vinden als de 

rekenen en 
rUimteLijk inzicHt

Wie: Yoran
Leeftijd: 12
Minecraftnaam: Mister 
Yoran Favoriete skin: Een 
detective met een klein 
hoedje en een bruine, lange 
jas.  Aantal speeluren: Twee 
uur per dag Meesterwerk: 
Mijn dorpen!
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‘m
inecraft is echt leuk! Ik speel 
bijna nooit meer een ander com-
puterspel. Ik kan er alles mee 
bouwen wat ik wil, er zijn zo veel 

verschillende blokjes.Ik hou erg van bou-
wen, dat deed ik vroeger toen ik klein was 
ook al met Lego. Bij Minecraft lukken alle 
constructies die ik wil maken gewoon in 
één keer, fijn is dat. De blokjes blijven zwe-
ven tot ik ze op de goede plaats neerzet en 
ze vallen niet gauw om.
Als ik aan het bouwen ben, kan ik bijna 
niet meer stoppen, alleen als het echt 
moet. Daar hebben we regels voor: na 7 
uur ’s avonds mag ik niet meer achter de 
computer.’

Zwembad
‘Kijk, deze stad ben ik nu aan het bouwen, 
‘Deze wereld is nieuw’ heb ik ‘m genoemd. 
Er is een hotel met zwembad en een rond 
restaurant. Vind je het een beetje saai hier 
binnenin mijn hotel? Nou, dan maak ik wel 
even plantjes voor in de vensterbank – 
gewoon klikklikklik. Zo is het gezelliger.
Het zwembad is eigenlijk het leukste. Ik 
kan van de duikplank af of van de glijbaan, 
roetsj… plons! En dan zwemmen. Maar als 
je té lang onder water blijft, raak je hart-
jes kwijt en dan ga je dood, dan ben je ver-
dronken.’
‘Ik kan ook dieren neerzetten in mijn 
wereld: koeien, kippen, varkens, schapen en 

nog veel meer. Kijk wat ik doe met deze kip, 
die tik ik aan en dan tádá… komen er baby-
kipjes, kuikens. 
Er zijn ook wilde dieren: wolven en wilde 
katten. Als ik die bij me roep, kan ik ze tem-
men, dan worden ze een beetje verliefd op 
me. Zie je die hartjes? Een getemde wolf 
wordt een hond en een getemde poema 
wordt een kat. Ze volgen me waar ik heen 
ga, ze teleporteren gewoon naar me toe. 

Afspreken
‘Ik speel en bouw het liefste alleen, soms 
met mijn beste vriend samen of met mijn 
middelste broer. Dan zitten we allebei apart 
op onze eigen kamer op onze eigen com-

puter en dan spreken we samen af in een 
bepaalde server, in eenzelfde stad. 
Soms doet mijn broer dan iets dat de baas 
van de server niet goed vindt, dan wordt 
mijn broer geband en blokkeert die baas ons 
internet. Dan kan ik er ook niet meer in, dat 
is wel stom.’

Papier
‘Ik download veel bouwplaten van de 
papercraft-site; die knip ik uit en dan vouw 
en plak ik allerlei bouwsels. Ik heb een hele 
la vol. Deze draak vind ik het allermooist. Hij 
kan vliegen: zijn vleugels en zijn nek kun-
nen bewegen. Ik heb er een hele ochtend 
aan gewerkt. Ik mag geen lijm gebruiken 
van mijn moeder, omdat ik vaak vergeet om 
voorzichtig te doen met de tube. Maar met 
veel plakband lukt het ook.’

Beau bouwt niet alleen in de 
virtuele wereld, maar maakt 
zijn Minecraft-creaties ook 
na van papier. Inmiddels 
heeft hij al een hele la vol.

'ALS IK DE 
DIEREN BIJ ME 

ROEP, KAN IK ZE 
TEMMEN'

nabOUWen 
Van PaPier

Naam: Beau (10 jaar)
Minecraftnaam: Beau
Het meest trots ben ik op: 
Mijn stad, die ‘Deze wereld 
is nieuw’ heet EN op mijn 
papieren draak
Favoriete skin: Nyan Cat
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‘e
en vriend van me speelde Mine-
craft en zo heb ik het leren ken-
nen. Eerst speelde ik Survival, 
maar dat werd saai. Nu maak ik 

minigames. 
Ik ben nu bezig met een spel dat ik No 
squids allowed noem. Daarvoor heb ik een 
inktvis gemaakt waar vuurballen uit komen 
waar je op kan schieten. Ik vind het leuk om 
dingen te laten bewegen. Ik werk veel met 
Redstone, daar kun je ingewikkelde mecha-
nismen mee maken. Verschillende technie-
ken maken om dingen te laten bewegen, 
dat kan ik goed. En ik probeer ook wel eens 
om muziekjes te maken. Ik vind het leuk dat 
ik in Minecraft mijn eigen creativiteit kan 
gebruiken.’

Trots
‘Het meest trots ben ik dat ik dingen kan 
laten bewegen in mijn games. Mijn games 
zijn nu wel bijna zo goed dat ik ze online kan 
zetten voor anderen, maar dat moet ik wel 
eerst overleggen met mijn ouders. Er mis-
lukt ook wel eens wat, maar dat bewaar ik 
dan wel omdat ik het later misschien toch 
nog kan gebruiken.’

Zwaaien
‘Ik bouw het liefst alleen. Ik speel wel eens 
online met anderen, maar dan zitten ze de 
hele tijd te chatten en dat leidt zo af. Ik 
wil gewoon rustig zelf werken. Ik kijk wel 
vaak naar wat andere mensen in Minecraft 
bouwen. En ik kijk naar Minecraftfilmpjes 
op YouTube waar ik dan weer op reageer. 
Zo kan ik dingen vragen en daar krijg ik 
goede antwoorden op. Ik zet zelf ook film-
pjes op YouTube van wat ik gemaakt heb 
in Minecraft. En ook Minecraft animaties, 
die ik maak met Mine-imator. Dat is soft-

ware waarmee je poppetjes ook kan laten 
zwaaien enzo, dat vind ik leuk. Ik heb ook 
een poppetje van mezelf gemaakt. Op mijn 
YouTube-kanaal heb ik vijf abonnees en 
ik vind het mooi om te zien als een film-
pje vaak wordt bekeken. En ik ben trots als 
iemand een filmpje van mij op zijn eigen 

kanaal zet.
Soms ga ik naar een wereld van 
iemand anders of een gezamenlijke 

wereld en daar bouw ik wel eens 
een klein huisje. Maar meestal 
ga ik klimmen en springen, een 

parcours afleggen voor mezelf, 
en dan ga ik weer weg. Want eigenlijk 

is het daar niet voor bedoeld.’

Alleen maar spelen vond 
Matthijs een beetje saai. 
En dus maakt hij nu zelf 
minigames in Minecraft. 
'Ik probeer soms ook om 
muziekjes te maken.' 

'IK ZET ZELF 
OOK FILMPJES 
OP YOUTUBE 
VAN WAT IK 

MAAK' 

‘ik maak zeLf 
miniGameS’

Wie: Matthijs (12)
Minecraft naam: SpeedM.
Favoriete skin: Mijn 
zelfgemaakte groen-zwarte.
Aantal speeluren: 1,5 tot 
2 uur. Meesterwerk: Mijn 
filmpje ‘My piston’ door 
by Minecraft, kijk maar op 
https://www.youtube.com/
watch?v=3gsbNgp6UOk
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en rustig te worden. Het is uitdagend om 
moeilijke dingen te bouwen.’ 

20 21

t
ristan: het bouwen en pvp-en is het 
leukste aan Minecraft. Bij player-
versus-player (pvp) vecht je met 
andere mannetjes. Ik zit in een 

groep op een server waar we een hele grote 
basis hebben en dan gaan we bijvoorbeeld 
een andere groep aanvallen. We spreken via 
de chat af wat we gaan doen, overvallen die 
basis, stelen alle spulletjes en lopen weer 
weg. Het is heel grappig, want je kunt zelf 
ook overvallen worden. Ik maak ook vaak 
valstrikken waar anderen in kunnen vallen. 
Dat doe ik met redstone. Met dit materi-
aal kun je bijvoorbeeld automatische deu-
ren maken. Je moet dan ook goed nadenken 
over de verbindingen onder de grond. Je 
graaft eerst tunnels voor je boven aan de 
slag gaat.’ 

Zelf filmpjes maken
‘Als ik wil bouwen, kies ik een 
server waar dat kan en bij vech-
ten is dat ook zo. Je kunt alles 
bouwen wat je maar bedenkt. 
Ik kijk ook vaak filmpjes op You-
Tube om te zien wat anderen 
maken. Zelf heb ik ook een paar 
filmpjes gemaakt waarin ik bij-
voorbeeld uitleg hoe je een 
koelkast kunt maken. Ik heb op 

De broertjes Tristan en Joran 
spelen al jaren Minecraft. 
Tristan zocht als zevenjarige 
alles zelf uit en leerde het 
zijn kleine broertje. Het zijn 
echte bètajongens: het spel 
geeft ze de mogelijkheid om 
de meest ingewikkelde crea-
ties te bouwen. 

j
oran: ‘Mijn broer heeft het mine-
craften aan me geleerd. Toen ik 
vier was, keek ik vooral hoe hij het 
deed. Ik ben begonnen met het 

bouwen van een huisje toen ik vijf was. Dat 
ging niet gelijk goed, maar mijn broer hielp 
mee. Hij is een goede meester. Het duurt 
wel lang voor dat je het snapt. Mijn broer-
tje van drie probeert het ook al. Hij gaat dan 

een beetje hakken en blokjes neer zetten. 
Ik houd heel erg van bouwen. Ik houd ook 
van Lego, daar lijkt het wel op.’  

Duplo nabouwen
‘Mijn vriendjes spelen thuis niet allemaal 
Minecraft, maar we doen het wel samen 
bij mij thuis. We spelen dan in één wereld, 
niet online, maar in de creatieve modus. 
Dan heb je alle materialen en kun je alles 
bouwen wat je maar wilt. We bespreken 
dan samen wat we gaan maken en helpen 
elkaar. Ik weet altijd wel iets te bouwen. Ik 
wil nog heel graag een echte villa maken en 
ik ga het Duplo bouwwerk van mijn kleine 
broertje nabouwen in Minecraft. Ik kijk ook 
Minecraft-filmpjes op YouTube. Zo kom ik 
op ideeën. Of ik bouw het stap voor stap na 
uit het filmpje. Soms lukt het niet, maar ik 
probeer het gewoon.’

internet opgezocht hoe ik zo’n filmpje kon 
maken. 
Ik bouw nu niet zo veel meer, ik speel meer 
online met anderen. Bijvoorbeeld in The 
Kingdom, daar heeft iedereen zijn eigen 
rijk. Het is helemaal middeleeuws en je 
moet ook allianties sluiten. Ik speel elke 
dag, soms een uur, maar soms langer. Maar 
ik doe ook veel andere dingen. Ik train 
negen uur per week voor de Nederlandse 
kampioenschappen turnen. Minecraft is 
voor mij een middel om te ontspannen.' 

Naam: Joran (7)  Minecraftnaam: 
Joranimus Meesterwerk: Mijn wen-
sput is heel goed gelukt. Favoriete 
skin: Een diamanten pak dat ik zelf 
heb gemaakt.

met de HeLe 
famiLie 

Naam: Tristan (10) 
Minecraftnaam: Triunan
Meesterwerk: Ik heb de stad 
Atlantis nagemaakt samen 
met een vriend, in een enorm 
aquarium.  Favoriete skin: 
Assassins Creed. 
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O
nline activiteiten voor kinderen zijn 
steeds vaker gericht op creativiteit. 
In de Cinekid Studio en de Klok-
huis Gamekit kon je al zelf games 

maken. En in virtuele werelden als Habbo, 
GoSuperModel en MovieStarPlanet wor-
den kinderen gestimuleerd creatief te zijn. 
Nieuw zijn de omgevingen waar kinderen 
'aan hun lot worden overgelaten' en hun 
eigen spel moeten maken.  

Rage
Minecraft is zo'n omgeving. Het is het 
nieuwe lego voor kinderen, een virtuele 
wereld die door kinderen zelf wordt gecre-
eerd, alleen of in samenwerking met ande-
ren. Minecraft is een ware rage geworden, 
vooral onder jongens. 
Daar wilden we het fijne van weten. Wat 
trekt kinderen aan in Minecraft? Wat steken 
ze er van op? We spraken hier met verschil-
lende kinderen over. Tien van hen komen in 
deze publicatie uitgebreid aan het woord 
over hun liefde voor het bouwspel. We wil-
den weten hoe hun digitale landschap er 
uitziet,  maar dat niet alleen. In werelden als 
Habbo is de invloed van de producent groot. 
Die bedenkt acties en campagnes waar kin-
deren hun inventiviteit op loslaten. Bij Mine-
craft zijn de kinderen echt zelf schepper. 

Wat doen ze precies? Waarom? In hoeverre 
leren ze zichzelf vaardigheden aan? In hoe-
verre leren ze van elkaar? Hoe gaat dat? Zou 
het onderwijs hier wat mee kunnen?

Observaties
Onze belangrijkste observaties staan in 
dit mini-dossier. Ze zijn gebaseerd op 
interviews met tien kinderen, vooral jon-
gens. Het is geen representatieve steek-
proef, maar de bevindingen zijn interessant 
genoeg om op een rij te zetten. 

1  De vrijheid in het spel trekt 
kinderen aan

Je kunt helemaal zelf bepalen wat je maakt 
en dat wordt gewaardeerd. De een leeft 
zich uit op een villa met zwembad, terwijl 
een ander de Bijbel als uitgangspunt neemt 
voor het bouwen van een oude tempel. Je 
kunt samenwerken, maar het hoeft niet. 
Door die vrijheid wordt Minecraft voor elk 
kind een custom made spel.

2 Minecraft stimuleert de  
fantasie van kinderen

Ook de fantasie wordt vaak genoemd als 
pluspunt. Je kunt zelf je wereld kiezen, je 
hoofdpersoon, je kunt dieren houden en tem-
men, zelf puppies geboren laten worden.

Wat maakt 
minecraft 
bijzOnder?

3 Minecraft vergt intelligentie 
en doorzettingsvermogen

Nieuwsgierigheid voert bij de kinderen de 
boventoon: Minecraft is geen dom spel 
waarin je lukraak punten verzamelt, nee, je 
moet als speler op ontdekkingsreis durven 
gaan. Het is creatief en spannend tegelijk. 
Al bouwend moet je in sommige gevallen 
maar afwachten wat je tegenkomt. Mine-
craft is geen gemakkelijk spel, maar ini-
tiatief en creativiteit worden beloond 
met bouwwerken waarvan je zelf niet ver-
moedde dat je ze kon bedenken. 

4Minecraft-kinderen leren uit 
zichzelf en van elkaar

De meeste kinderen spelen het spel graag 
samen met anderen. Online, met een klas-

genoot of een broer of zus. Nog leuker 
vinden sommigen het om op een eigen ser-
ver te spelen. De server vormt een afge-
schermde speelplek waar je zelf kunt 
bepalen wie er mee doet. Hoe je zo’n ser-
ver bouwt, zoeken kinderen uit op internet 
waar handleidingen en instructiefilmpjes te 
vinden zijn voor het bouwen van een eigen 
mod of een server. Een enkeling bouwt het 
liefst alleen, niet gestoord door wat ande-
ren in hun wereld neerzetten.
Omdat er geen gebruiksaanwijzing bestaat 
voor Minecraft, is internet een levendig 
platform voor het uitwisselen van ervarin-
gen. Dat gebeurt tijdens het spel: door te 
chatten (al dan niet in het Engels), maar 
ook door op YouTube instructiefilmpjes te 
delen. Kinderen filmen hoe ze hun mooie 

middeleeuwse kasteel hebben gebouwd en 
delen hun ervaringen met andere Minecraf-
ters. Zoek op YouTube op 'minecraft' en je 
vindt tal van filmpjes die soms al miljoenen 
keren bekeken zijn. 

5Mogelijkheden voor school
Hoewel nog maar weinig scholen 

gebruik maken van Minecraft in de klas, 
zien de kinderen daar wel degelijk 
mogelijkheden toe. Minecraft heeft 
genoeg ‘schoolse’ kwaliteiten in huis. Je 
leert veel over grondstoffen, constructies, 
techniek, programmeren. Je moet rekenen 
en ruimtelijk inzicht tonen. Daarbij bevor-
dert Minecraft samenwerking, onder-
zoeksvaardigheden, ondernemerszin en 
creativiteit. 



•  Laat kinderen de school nabouwen 
in Minecraft, zowel de buiten- als 
de binnenkant. Dat betekent dat 
ze de school goed moeten observe-
ren, om deze op schaal na te kunnen 
bouwen.

•  Gebruik Minecraft als middel om 
samenwerking tussen leerlingen te 
bevorderen. Samen bouwen aan een 
opdracht leidt tot overleg, compro-
missen sluiten en samen resultaten 
boeken!

•  Grijp de populariteit van Minecraft 
aan om mediawijsheid op de kaart 
te zetten. Wat maak je in Minecraft? 
Hoe ga je om met mede-spelers die 
je niet kent? Mediawijsheid begint 
met praten over wat je wel en beter 
niet kunt doen in de virtuele wereld. 
Een positief gesprek met aandacht 
voor wat kinderen in Minecraft aan-
trekt werkt beter dan een 
discussie die alleen ingaat 
op mogelijke gevaren. 

trekt werkt beter dan een 
discussie die alleen ingaat 
op mogelijke gevaren. 

Ideeen voor scholen
Hoe kun je Minecraft inzetten tijdens de les? Enkele ideeën:

Jong geleerd 2.0 Minecraft is een 
uitgave van stichting Mijn Kind 
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