




pas op dit boek bevat 200 fouten van 7 Rotterdamse makers
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Foutje, Bedankt!

Ons onderwijs is aan veel verandering onderhevig. Toch lijkt veel van ons huidige onderwijs nog 
steeds op de oorspronkelijke inrichting. Tijden veranderen, en onze onderwijssystemen moeten 
bij de veranderende tijden aansluiten. Onderwijs moet voorbereiden op de snel veranderende 
samenleving – en beter nog: mensen in staat stellen hun eigen toekomst vorm te geven, hun 
eigen waardevolle samenleving te ontwerpen.

Op verschillende terreinen worden nieuwe vormen van onderwijs ontwikkeld. Eind 
2016 presenteerde Kennisnet een hernieuwd model van de zogenaamde ‘21e eeuwse 
vaardigheden’. In dit model gaat het over vaardigheden als ‘kritisch denken’, ‘creatief denken’, 
‘probleemoplossen’, ‘informatievaardigheden’ en ‘computational thinking’. Er zijn diverse 
subsidieprojecten die kennis ontwikkelen over een nieuwe pedagogische en methodologische 
aanpak van deze nieuwe vorm van onderwijs die onder verschillende noemers het onderwijs 
bereikt. Er zijn steeds meer ‘best practices’ te duiden in onderwijs. Toch blijft een duurzame 
integratie uit. De nieuwe vormen van onderwijs beslaan met name extra programma’s binnen 
het onderwijs, terwijl juist de traditionele vakken en opleidingen overeind blijven.

De maker movement, een beweging van mensen die op hun zolderkamer of in de garage zelf 
experimenteren, ontwerpen en bouwen, biedt nieuwe kansen voor het onderwijs. Er lijken 
antwoorden verscholen in deze beweging die de gewenste verandering in het onderwijs op gang 
kunnen brengen. Om echt tot (duurzame) oplossingen voor het onderwijs te komen kan het 
waardevol zijn om het succes van het ‘maken’ te ontleden.

In mijn missie om het onderwijs te veranderen (met een makende / ontwerpende houding) ben ik 
begonnen met een wezenlijk onderdeel van het maken: fouten (maken). 

Wat zijn fouten? En hoe gaan makers met het maken van fouten om? Wat is de waarde van het 
maken van fouten? Ik vroeg 7 makers om een week lang hun fouten (en successen) te loggen. 
De 200 fouten die ze (individueel) verzamelde zijn in deze atlas verzameld. Tweehonderd fouten 
om inzichten op te doen over het maken van fouten. Wat vinden makers van het loggen van hun 
fouten, wat levert het op en lukt het om fouten ook als successen te zien? 

Geen fout is fout. 
Foutje, bedankt! 
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Om zicht te krijgen op de waarde van fouten is meer zicht 
nodig op het maken van fouten. Diverse Rotterdamse makers 
daagde ik uit om een week lang hun fouten te loggen. Met 
7 makers ben ik aan de slag gegaan om fouten in kaart te 
brengen. Hiervoor ontwikkelde ik een cultural probe. Een 
cultural probe is een methodiek die gebruikt wordt om 
inzichten te vergaren ten behoeve van het ontwerp proces. 
Deze methodiek, ontwikkeld door Gaver, is uitermate geschikt 
in deze (verkennende) fase van mijn onderzoek naar/in (maak)
onderwijs. 

In de samenstelling van de cultural probe heb ik voornamelijk 
aandacht besteed aan de laagdrempeligheid van het loggen 
van fouten (logboekjes), het creëren van een relatie met de 
makers (mascotte) en een prikkel om nieuwe dingen uit te 
proberen (karton). Makers worden al voldoende ‘bevraagd’ 
door sociale onderzoekers die graag het succes van het 
‘maken’ willen vatten. In mijn cultural probe tracht ik met 
name aan te sluiten op de belevingswereld van de maker.

De makers daagde ik uit om een week lang een fouten te 
loggen. (Durf jij een week lang je fouten te loggen?) Ik ontwierp 
daarvoor een talking (hearing) object en graveerde logboekjes 
voor fouten en successen. Achteraf bevroeg ik de makers over 
hun ervaring met het loggen van fouten. De gelogde fouten 
heb ik (letterlijk) overgenomen in deze atlas vol fouten.

cultural probe
In de samenstelling van de cultural probe heb ik gekozen voor 
blanke (karton) en opvallende (rood) materialen. Met aandacht 
voor eigenaarschap en opvallen (eruit springen).
De cultural probe bestaat uit:
* Uitnodiging tot het maken van fouten
* Logboek voor fouten
* Logboek voor successen
* Recordcat
* WhatsApp ‘opdrachten’
* Kartonnetje

talking object(s)
Om makers te stimuleren om hiermee aan de slag te gaan heb 
ik 7 recordcat’s ontworpen en gemaakt. De -making of- heb 
ik gedeeld op instructables zodat andere makers dit kunnen 
namaken. 
Daarnaast heb ik een opvallend karton bijgevoegd in de 
envelop om makers uit te dagen actief ergens een fout of 
succes van te maken. Dit leverde verschillende talking objects 
op om achteraf te sparren over het maken van fouten.

conversation
Na het afronden van de 7 dagen (de meeste makers zijn uit 
eigen beweging langer doorgegaan met het loggen) heb ik de 
makers bevraagd naar hun ervaring en de inzichten over hun 
fouten met ze gedeeld. De makers ontvangen ook allemaal 
deze foute(n) atlas, Foutje, bedankt!

Scenario
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Materiaal
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Foutje, bedankt!

Beste maker,

De meest briljante ontdekkingen in onze geschiedenis zijn 
gemaakt dankzij fouten. Toch lijkt het in onze maatschappij 
vooral te draaien om het verbergen van deze fouten.
Deze week gaan we dat doorbreken en brengen we een ode 
aan alle fouten die we maken.
Hierbij geldt eigenlijk: hoe meer hoe beter! ;)

Deze week ben je onderdeel van het onderzoek: 
Foutje, bedankt!

Samen met andere makers log je voor minimaal 7 dagen 
(langer mag) alle fouten die je maakt.
Dit kunnen fouten zijn van verschillende orde. Eigenlijk kun je 
in het noteren van fouten geen fouten maken. 
Behalve als je besluit fouten niet te noteren, dat is pas echt 
fout.
Naast het noteren van je fouten wil ik je vragen om hetzelfde 
te doen voor je successen. 
Vier ook de kleine successen! Het boekje heeft lekker veel 
bladzijdes (80 om precies te zijn), 
ik daag je uit om het boekje vol te maken… 

Voor je ligt een set aan attributen om je fouten en successen 
te registreren.
De meeste attributen spreken voor zich, maar hierbij een korte 
beschrijving om je op weg te helpen.

1. FOUTJE,
Dit boekje is deze week je dagboek, je noteert iedere dag (liefst
vlak na het maken van de fout,
(wellicht) meerdere keren per dag) hier je fouten.

Het is heel helpvol als je een klein beetje context geeft aan de 
notering dus schrijf iedere keer op:
* Datum & tijd
* Locatie
* Fout
(Je mag dit aanvullen met je gevoel, emotie, duur van de fout,
of er anderen betrokken waren,
of je het een waardevolle fout vond of niet, een tekening of
schets etc. maar dat hoeft niet)

2. bedankt!
Dit boekje is je vrolijke successen dagboekje. Het mag best
Amerikaans aanvoelen, maak van alles een succes!
Noteer dit ook zo vaak mogelijk en denk aan het noteren van:
* Datum & tijd
* Locatie
* Succes
(Ook dit mag je aanvullen met allerlei extra’s, wat voor jou
werkt!)

Oproep tot het maken van fouten



9Foutje, Bedankt! De foute(n) atlas | 

3. Recordcat
Speciaal voor jou gemaakt: een recordact!
Deze cat is je buddy tijdens dit experiment.
Deze kat kan 5 - 10 seconden aan geluid voor je bewaren.
Neem tijdens of vlak na het maken van je fout een audio
opnamen.
Note: De kat kan maar 1 geluid bewaren, dus als je tevreden
bent over een audio bestand dan hoef je er niet nog 1 op te
nemen.
(Let ook op dat je dan niet meer tegen het knopje aan ‘stoot’)
Dan verdwijnt namelijk je eerste geluid.

4. Kartonnetje
Doe er je voordeel mee. Je hebt twee keuze’s: maak hiervan
een grote fout of maak hiervan een succes. You choose :)

5. Camera
Huh, die zit er toch niet in?
Klopt. Die heb je namelijk al dagelijks bij je op je telefoon.
Zodra je start met Foutje, bedankt nodig ik je uit in een
WhatsApp om je foto’s van fouten en successen te delen.
Gebruik deze app als spam-app om alles in te ‘dumpen’.
Dagelijks ontvang je hier een (extra) missie.
Mocht je vragen hebben of vast lopen dan kun je ook via deze
app alles bevragen.

Draag je boekjes (en de kat zolang je nog niet tevreden bent 
over je audio bestand) iedere dag bij je. 
Ook als je gaat werken, je schoonmoeder bezoekt, een drankje 
gaat doen in de kroeg en zelfs als je naar het toilet gaat. 
Want je weet nooit waar je een fout of succes van weet te 
maken! 

Alvast onwijs bedankt voor je bijdrage aan Foutje, bedankt! 
Na een week maak ik graag een afspraak met je om de fouten 
en successen te bekijken.
Mocht je vragen hebben, of er niet uitkomen mail of bel 
gerust! manonvandersar@gmail.com / +316 23403717

Veel succes (en vooral veel fouten) toegewenst!

Groeten,
Manon
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Portretten deelnemers

Diverse makers durfden de uitdaging aan. In de selectie 
van makers die tegelijkertijd konden deelnemen heb ik een 
mix gemaakt van leeftijd, kennis en geslacht. Leuk om te 
vermelden: twee makers droegen uit eigen beweging na de 
week nieuwe makers aan die ook graag wilden deelnemen aan 
het onderzoek.

Een kort personalia van de makers is hieronder bijgevoegd. 
Voor elke maker ontwikkelde ik een 1-minuuts-portret. Dit is 
een portret waarbij je niet naar het papier kijkt als je het maakt 
maar de geportretteerde 1 minuut aankijkt en zonder de stift 
van het papier te halen een schets maakt. Het levert prachtige 
(foute) portretten op.

#1 Mariette

23 jaar
Industrieel Product 
Ontwerper

Ik noem mezelf wel een 
maker, omdat ik dingen die 
ik graag wil hebben eerder 
zelf ga maken dan dat ik ze 
koop. 

#3 Johan

28 jaar
Business IT and 
Management

Ik ben een maker omdat ik 
vanalles in elkaar knutsel.

#2 Jelle

19 jaar
Technische Informatica

Ik noem mijzelf een maker 
omdat ik veel bezig ben 
met het ontwikkelen van 
nieuwe concepten en het 
maken van prototypes 
hierbij.
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#5 Mark

22 jaar
Technische Informatica

Ik vind het leuk om dingen 
te maken. Ondanks dat ik 
niet met alles even creatief 
ben. Op mijn eigen manier 
ben ook ik een maker. ;)

#4 Hilko

29 jaar
Service Designer / 
Product Ontwerper

Ik ben een homo 
universalis, ik wil alles 
weten, kennen en kunnen. 
Ik noem mezelf meer een 
maker dan een vormgever.

#7 Suzanne

23 jaar
Communication & 
Multimedia Designer

Ik noem mezelf een maker 
omdat ik bezig ben om 
een betere maatschappij 
te ‘maken’ d.m.v. research 
methodieken, designs etc.

#6 Nathalie

29 jaar
Industrieel Ontwerper / 
Docent

Ik ben een industrieel 
ontwerper/meubelmaker/
docent, altijd creatief 
bezig en tevens vaak in 
werkplaatsen te vinden.
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Donderdag 4 mei #1 
School, 12:30 
Te snel opgestaan; bijna 
flauwgevallen oeps

Donderdag 4 mei #1 
School, 13:00 
Blaadjes op poster plakken; 
zit niet allemaal lekker vast. 
Vooral de hoekjes niet.

Donderdag 4 mei #1 
Stadslab, 15:30 
Verkeerde inschatting 
gegeven van hoe lang ik nog 
aan het lasersnijden was. 
Sorry!

Vrijdag 5 mei #1 
Thuis, 10:18 
Krijg mijn broodje niet op, is 
te veel.

Zaterdag 6 mei #1 
Thuis, 18:30 
Stond op de verkeerde plek 
terwijl we ons fretje wilden 
corrigeren (met een hard 
piepgeluidje). Ik stond net te 
dichtbij dus mijn voet werd 
slachtoffer van haar schrik! 
Hap!

Zondag 7 mei #1 
Thuis, 11:10 
Gisteren teveel gesport. Last 
van m’n rug! Kan amper 
lopen. Stom.

Maandag 8 mei #1 
Thuis, 10:35 
‘lege’ zak kattenbak korrels 
was blijkbaar nog niet 
helemaal leeg; kruimels 
door het hele huis! :(

Maandag 8 mei #1 
Thuis, 10:50 
Was opgevouwen die dus 
toch niet helemaal droog 
was; kan ‘t weer terug op 
het rek!

Maandag 8 mei #1 
Thuis, 17:55 

Begonnen aan het maken 
van lasagna, twerijl ik naar 
de IKEA wilde vanavond. 
Lasagna moest ruim 40 
minuten in de oven, dus 
halverwege maar gestopt. 
(maar m’n gehakt al wel 
gebakken. Stom!)

Maandag 8 mei #1 
IKEA, 19:15 
ietsje veels te veel gegeten: 
bomvol!

***

Woensdag 3 mei #2 09:35 
Een grote fout: mijn 
discover weekly aanzetten 
op spotify. Godverdomme 
wat stelt spotify slechte 
muziek voor zeg. Dat 
algoritme mogen ze wel 
aanpassen.

Zaterdag 6 mei #2 12:00 
Tijd om naar de scouting te 
gaan om leiding te geven. 
Alleen gisteren niet goed 
naar de meter gekeken.. 
oeps, lege tank! Dat wordt 
eerst ff naar de pomp

Zaterdag 6 mei #2 14:00 
Het programma voor de 
kinderen is een simpel 
concept. Er is een lijst van 
70 opdrachten. Een groepje 
whatsappt een nummer 
van 1-70 naar mij, ik app 
de bijbehorende opdracht. 
Zodra ze de opdracht 
hebben voltooid sturen 
ze een bewijs in de vorm 
van een foto of filmpje op 
en mogen ze een nieuw 
nummer kiezen. Hier komt 
de fout!: ik was aan het 
appen met 5 groepjes, 
en moest continu de 
opdrachten opzoeken in 
de PDF , en dat allemaal op 
mijn telefoon. De volgende 
keer neem ik mijn laptop 
mee!

Inschattingsfouten
Fo

ut
en
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Zaterdag 6 mei #2 15:30 
Shit! Telefoon leeg, dat 
is ook niet handig bij dit 
programma. Heel veel geluk 
dat een andere leiding een 
usb-c kabel meehad.

Zondag 7 mei #2 13:30 
Nog even een rondje 
hardlopen dacht ik.. 
alleen het weer verkeerd 
ingeschat en een korte 
broek aangedaan. Veel last 
van mijn kuiten nu. Gelukkig 
kunnen we zo lekker op de 
bank neerploffen voor de 
grote match..

***

Woensdag 3 mei #3 Breda 
vannacht warm in huis door 
de verwarmingsleidingen, 
niet fijn blokverwarming

***

Dinsdag 2 mei #4 12:40
Wachten op de lift. Tering 
wat is dat ding langzaam: 
had beter de trap kunnen 
nemen.

Woensdag 3 mei #4
Park Hotel Amsterdam
Situatie: Overleg stukje stad.
Fout: vergadering uit laten 
lopen

Woensdag 3 mei #4
Restaurant
Fout: wit overhemd 
aantrekken naar onbeperkt 
spare-ribs eten restaurant

Vrijdag 5 mei #4
Bevrijdingsfestival Zwolle
Situatie: Kouder dan 
verwacht
Fout: Te koude kleren 
aangetrokken

Vrijdag 5 mei #4 
Fout: we (mijn zus en ik) 
zouden voor Kensington 
naar het festival gaan. 
Kensington speelde om 
22.30 tot 23.15 oid. Onze 
laatste trein ging om 23.00. 
We moesten om 22.35 
richting station. We hebben 
geen Kensington gezien.

Dinsdag 9 mei #4
Keuzevak
Situatie: Teveel studenten 
toegelaten
Fout: Grens aangeven en les 
planning mag strakker

Stadslab Rotterdam
Fout: Teen gestoten tegen 
de tafel

***

Vrijdag 5 mei #5 
Dordrecht, 15:00 
Ongeluk op kruising, werk 
bus flink beschadigd. Niet 
zeker of het mijn fout was. 
Zie audio bericht op de kat.

Dinsdag 16 mei #5 
Utrecht, 15:00 
Voor mijn werk een levering 
in Utrecht gemaakt, hierna 
moest ik naar ede en dacht 
ik friesland ook wel te 
kunnen halen. Maar toen 
ik eenmaal in friesland 
aankwam was het al half 
5. Ik zou 5 uur terug op de
zaak moeten zijn omdat
iedereen dan naar huis
gaat. Uiteindelijk was ik om
half 8 terug op de zaak.

***

Dinsdag 2 mei #6 07:00 
Opstaan.. zucht. Toch nog 
even snoozen. “Je komt te 
la-haaat” Oh haasten dan 
maar. 1 uur later: “Gelukkig 
net op tijd” :)

Woensdag 3 mei #6 15:00 
Zoals gewoonlijk teveel 
gepland op een dag. Grote 
kans dat het niet lukt om 
het af te krijgen.

Vrijdag 5 mei #6 24:00 
Poeh misschien wel een 
biertje teveel.

Zaterdag 6 mei #6 10:00 
Jup biertje teveel ;) Super 
raar. 0,5 L = 1,5 munt, 0,25 
L = 1 munt. Stimuleren 
alcoholisme? (alcohol 
misbruik hehe)

***

Woensdag 3 mei #7 
Mij teveel bemoeit met een 
ruzie tussen twee mensen 
(vrienden) waardoor ik nu 
mede “schuld” heb.

Vrijdag 5 mei #7 
Witte de With Drinken op 
een lege maag & erna 5 bier 
= slecht voor mijn darmen :(

Zaterdag 6 mei #7 12:40 
2x heen en weer rijden 
omdat we niet heel efficiënt 
de woon boulevards 
hadden langsgelopen :|

Zaterdag 6 mei #7 
Thuis/Rotterdam, 18:30 
Omelet maken met olijfolie 
in de pan i.p.v. Bakboter, 
zorgt ervoor dat heel de pan 
aankoekt :o

Dinsdag 9 mei #7 17:40 
Dankzij mijn slechte 
planning konden we geen 
lasagna meer maken als 
avondeten.. mijn vriend had 
daar heel veel trek in :(

***
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Donderdag 4 mei #1 
Bijna thuis, 17:30 
Boodschappentas 
gescheurd tijdens het 
fietsen :( Net ‘n nieuwe tas 
gekocht, kan ‘ie weer weg

Zaterdag 6 mei #1 
Thuis, 19:00 
Te laat begonnen met 
koken, dus mijn eetplannen 
moeten wijzigen!

Maandag 8 mei #1 
IKEA, 20:50 
sluitingstijd, maar we zijn 
nog helemaal niet klaar joh!

Dinsdag 9 mei #1 
School, 14:30 
Boze klasgenootjes omdat 
we hun idee ‘gejat’ hebben 
(3 weken eerder begonnen 
wij, maar dat maakte hun 
niks uit. Wel netjes opgelost 
maar nog steeds boze 
blikken. Oeps!

Dinsdag 9 mei #1 
Thuis mama/papa, 18:10 
Olijf olie gemorst! Wel nog 
net op kunnen vangen!

Woensdag 10 mei #1 
Stadslab, 17:04 
Toch niet gelukt met 
iemand helpen in Illustrator! 
Gelukkig kon iemand 
anders het wel!

***

Zaterdag 6 mei #2 12:30 
Het clubhuis geopend, 
niet echt mijn foutje maar 
blijkbaar is een van mijn 
mede-leiding vanochtend 
vergeten om het licht uit te 
doen!

Zondag 7 mei #2 16:20 
Au, dit doet pijn. 3-0, wat 
een blamage. Ik hoop dat de 
fans onze mooie stad niet 
afbreken in hun frustratie...

***

Dinsdag 2mei #3 
Rotterdam 
Trein overvol door storing 
Breda – Den Bosch. Foutje 
NS! 3 treinen overvol, dan 
maar terug naar het lab.

Dinsdag 2 mei #3 
Rotterdam 
Het boekje is te klein om 
lekker in te schrijven.

Dinsdag 2 mei #3 
‘IBM shipped usb drives 
filled with malware to 
customs’ 
ook grote bedrijven maken 
foutjes

***

Dinsdag 2 mei #4
Stadslab Rotterdam
Situatie: Groep jongens 
stonden te klooien bij de 
printer. Printje mislukt. 
Verkreukelen en gooien het 
achter de kast.
Fout: niet meteen 
aangesproken, ik wilde 
afwachten wat ze 
zouden doen. Heb ze 
pas aangesproken op 
hun gedrag toen ze wilde 
afrekenen. De dader was 
toen al niet meer bij de 
groep.

***

Donderdag 4 mei #6 12:30 
Onderwijsmanager 
nodig.. maar is weer niet 
beschikbaar. Niet zo handig.

Vrijdag 5 mei #6 12:00 
Mails de deur uit doen. Flyer 
exporteren. Illustratos doet 
niet wat ik wil. Smallest file 
size met redelijke kwaliteit.

Anticipatie op fouten
Fo

ut
en
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Zondag 7 mei #6 19:00 
Feijenoord toch nog 
verloren. Wat een toestand. 
Achja sta er vrij neutraal in. 
Wat mij betreft niks aan de 
hand. Plus ze hebben nog 
een tweede kans.

Dinsdag 9 mei #6 09:00 
Slecht begin van de dag.. 
niet echt mijn fout, maar 
toch

***

Zondag 7 mei #7 15:50 
Feijenoord verliest :( Niet 
echt mijn fout maar als 
echte Rotterdammer/
Feijenoorder wel 
beschamend.

***

Dinsdag 2 mei #2 15:14 
Zojuist weer een flink stuk 
code geschreven. Hierbij 
een klein momentje voor al 
mijn spel/typfoutjes

Maandag 8 mei #2 17:01 
een fout in de source code 
van mijn arduino project, 
een ; geplaatst achter een 
if-statement, hierdoor is 
alles binnen deze if niet 
bereikbaar.

***

Dinsdag 2 mei #3 
Excuus voor het handschrift.

***

Dinsdag 2 mei #4
Rotterdam
Situatie: Veel email sturen.
Fout: Schrijf foutjes, ook wel 
gelijk verbeterd.

Dinsdag 2 mei #4
Voor de klas
Situatie: Keuzevak.
Fout: versprekeningen 
(niet veel maar soms 
begin je een zin en eindigd 
hij anders dan je plant, 
verkeerd lidwoord dat soort 
dingetjes, ook wel gelijk 
hersteld / verbeterd)

Donderdag 4 mei #4
Fout: Typfouten in emails

***

Zondag 7 mei #6 17:00 
Ou het is zondag.. maar 
toch nog gewerkt (moet 
ik eigenlijk niet doen) Wel 
prognose gemaakt. Owja 
een foutje ontdekt in al 
verstuurde flyer. AIAIAI ipv 
requirements gaan mensen 
nu retirements opstellen.. 
tja kan gebeuren.

***

Typ- & taalfouten
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Donderdag 4 mei #1 
Thuis, 07:50 
Te laat gaan slapen gister, 
shit. Veel te moe nu

Dinsdag 9 mei #1
Metro, 08:50 
Misselijk! Ik had toch 
moeten ontbijten thuis.

***

Dinsdag 9 mei #2 15:12 
Ik heb in mijn programmeer 
project niet goed rekening 
gehouden met de 
verschillende methodes. 
(Get, Bost, Put, Delete) 
die op dezelfde endpoint 
gebruikt kunnen worden, 
foutje! Hierdoor moeten 
helaas een aantal van de 
data objecten worden 
aangepast.

Woensdag 10 mei #2 07:35 
Ai, de gel is op.. voortaan 
iets beter letten op hoeveel 
ik nog heb staan..

***

Dinsdag 2 mei #4
Hogeschool Rotterdam
Situatie: Overleg met Bert 
over het lab.
Fout: Niet benoemen van de 
overuren van het keuzevak.

***

Dinsdag 2 mei #6 11:00 
Humeurig tegenover 
studenten “Hoe kan ik 
student overtuigen van 
beoordeling?” Eind-de-loos 
gesprek ;) .. Toch gelukt! 
Geduld is soms best lastig.

***

Donderdag 4 mei #7 08:40 
Ik wilde vandaag vroeg 
opstaan en vroeg thuis 
werken dingen regelen. Ik 
viel na 08:40 weer in slaap.

Zaterdag 6 mei #7 
Rotterdam/Gouda, 10:35 
Tot dus ver het “vroeg” 
opstaan om onze inkopen 
te doen voor het nieuwe 
huis..

***

Nalaten
Fo

ut
en
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Ongepland

Dinsdag 9 mei #1 Thuis, 
00:30 Ik ga alweer te laat 
slapen (niet zoals gepland)

Donderdag 11 mei #1 
Thuis, 23:15 In slaap 
gevallen op de bank, pas 
om 02:20 weer wakker, 
oeps!

***

Woensdag 10 mei #4
Rotterdam

Situatie: Deze dag is 
gereserveerd voor het 
project Stukje Stad maar 
ik heb veel andere dingen 
gedaan. Ieder leuk en 
geslaagd, maar niet 
mijn planning. Museum 
Rotterdam printers 
gerepareerd. Maud lunch, 
project bespreken. Tante 
marja koffie drinken. Lab 
blijven hangen en marriette 
geholpen in het lab.. maar
geen stukje stad. :(

Donderdag 11 mei #4
Stadslab Rotterdam
Situatie: Alles bij elkaar wat 
dingen van m’n to do list 
geschrapt.
Fout: Veel dingen kunnen 
efficienter als ik niet op het 
lab ben. 1,5 uur over een 
mail gedaan. Misschien 
andere dingen doen op het 
lab en 1 uur p/d niet op het 
lab werken voor mail etc.

***

Woensdag 10 mei #1 
School, 14:15 
Gemaakte printje was kwijt. 
10 minuten gezocht terwijl 
‘ie gewoon voor m’n neus 
stond!

***

Dinsdag 2 mei #2 14:06 
Ai net de trein gemist. 
Niet echt een foutje maar 
wel vervelend. Misschien 
de volgende keer net iets 
sneller lopen

Zondag 7 mei #2 10:30 
Op naar de intratuin om 
een moederdag kadootje 
te halen, we hadden erop 
gerekend de auto maar 
deze is al in gebruik door de 
schoonzus... dan maar met 
de scoot!

Dinsdag 9 mei #2 12:10 
Ai, de eerste fout van de 
dag, en ik was zo goed 
op weg! Ik raakte afgeleid 
tijdens het hoorcollege, 
even snel wat aanpassen in 
mijn programmeer-project.. 
daardoor heb ik nu wel wat 
essentieels gemist, maar 
snel de sheets teruglezen!

***

Woensdag 3 mei #4
Amsterdam
Fout: tram gemist

Fout: besluiten te lopen 
naar CS

Fout: Trein gemist

Donderdag 4 mei #4
Thuis
Situatie: 1 minuut stilte voor 
dodenherdenking
Fout: Gemist omdat ik in 
slaap was gevallen

***

Vrijdag 5 mei #6 
Station 
Trein net gemist, klote 
mails. Ach ja geen probleem

Maandag 8 mei #6 09:00 
Zucht maandag. Nog even 
snoozen?

***

Maandag 8 mei #7 
Thuis, 18:40 
Niet op tijd terug zijn voor 
het eten zonder dat te 
melden = boze mama

***

Gemist / te laat
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Onhandigheid

Donderdag 4 mei #1 
Thuis, 18:30 
Scheerwondje tijdens het 
douchen. Bah!

Donderdag 4 mei #1 
Thuis, 19:00 
Voet gestoten tegen het 
speeltje van onze fret. Au!

Vrijdag 5 mei #1 
Thuis, 01:30 
Knie heel hard gestoten. au.

Vrijdag 5 mei #1 
Thuis, 10:00 
Handdoek laten vallen op 
de grond.

Vrijdag 5 mei #1 
Thuis, 10:30 
Per ongeluk m’n 
cherrytomaat plantje 
onthoofd :(

Vrijdag 5 mei #1 
Winkel, 14:50 
Verkeerd gekeken naar de 
aanbieding voor deo (Het 
was 3v €6 en ik dacht 1+1 
dus maar 2 stuks gekocht. 
Kon ik daarna weer terug 
met mijn bonnetje. Sukkel.

Vrijdag 5 mei #1 
Thuis, 16:30 
Stukje van de bloempot 
afgebroken.

Zaterdag 6 mei #1 
Thuis, 12:11 
Koffie naast mijn mond 
gegoten.

Maandag 8 mei #1 
Thuis, 13:11 
Heeeel hard m’n arm 
gestoten! Au!

Maandag 8 mei #1 
Buiten, 18:01 
m’n tasje laten wegwaaien 
in de wind. Ik dacht dat ik ‘m 
zo weer had, maar hij bleef 
maar wegwaaien. Oepsie.

Dinsdag 9 mei #1 
School, 14:45 
gesctruikeld over m’n tas 
en daardoor gelijk door m’n 
rug geschoten, au!

Woensdag 10 mei #1 
School, 09:15 
Tijdens het loshalen van de 
printkop van de wanhao, de 
schroef laten vallen, in de 
printer! Met een magneetje 
en wat tijd er wel weer uit 
gekregen :)

Woensdag 10 mei #1 
School, 14:30 
Koffie over m’n hand 
gemorst :(

Woensdag 10 mei #1 
Stadslab, 18:17 
Lekker lopen knoeien 
tijdens het eten van m’n 
maaltijdsalade!

Woensdag 10 mei #1 
Thuis, 20:48 Snoeihard m’n 
been gestoten! Au!

Donderdag 11 mei #1 
Leiden, 15:20 
Flesje sap gemorst, tot in de 
mouw van m’n jas, bah!

Donderdag 11 mei #1 
Thuis, 18:45 
Aarde over het hele balkon 
gemorst!

***

Dinsdag 2 mei #2 18:24 
Tellen kleine 
onhandigheden ook? 
Zo ja, dan heb ik net het 
plastic te hard van de 
reclamefolders gescheurd 
waardoor de folders ook 
in 2en liggen. Dat wordt 
interessant lezen.

Fo
ut
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Dinsdag 2 mei #2 18:50 
Het lijkt erop dat er vooral 
kleine foutjes in dit boekje 
komen te staan. Hier is er 
weer een: ik wilde op een 
online forum een comment 
plaatsen, maar zette deze 
perongeluk als reply op een 
andere comment. Oeps! 
Hij had eigenlijk onder de 
originele content gemoeten.

Dinsdag 2 mei #2 20:13 
En nog zo een als 
hierboven, een hele uitleg 
getypt voor iemand die een 
API systeem niet snapte, en 
er vlak voor het versturen 
achter komen dat ik 
allesin het nederlands heb 
getypt voor op een engels 
platform...

Donderdag 4 mei #2 08:06 
Lekker begin, uitgeschoten 
met de yoghurt. Eerst 
maar eens het aanrecht 
schoonmaken dus..

Donderdag 4 mei #2 08:15 
Aanrecht is schoon, 
vervolgens hang ik het 
theezakje in de yoghurt 
in plaats van het heete 
water.. de dag begint goed 
vandaag.

Zaterdag 6 mei #2 11:30 
van Arduino klooien toch 
maar even overgestapt 
naar programmeeren.. ik 
kwam er helaas pas na 20 
min achter dat ik op de 
verkeerde git branch zat, 
daar moet ik toch beter op 
gaan letten.

Maandag 8 mei #2 17:43 
Willen avondeten, maar 
bij het dekken van de tafel 
het zoutvaatje laten vallen.. 
brengt dat nou geluk of 
ongeluk?

***

Donderdag 4 mei #5 
Stadslab 11:52 
Pennenbakje omgegooid

***

Zaterdag 6 mei #6 09:30 
Per ongeluk ex vriend 
gebeld ‘s nachts, totale 
verwarring. Hihi

***

Dinsdag 2 mei #7 
Wijnhaven Rotterdam, 10:07 
Tijdens het lezen van de 
instructies drukte ik al de 
cat-record knop (omdat ik 
hem eerst niet kon vinden) 
oeps

***
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Anders

Donderdag 4 mei #1 
Thuis, 08:10 
Te laat de deur uit gegaan. 
Te laat op school.

Donderdag 4 mei #1 
Wel hele kritische 
feedback gegeven op een 
groepsgenootje. Achteraf 
heeft het wel geholpen 
maar het had misschien op 
een lievere manier gekund. 
Niet teveel tegelijk.

Vrijdag 5 mei #1 
Thuis, 01:45 
Gegeten voor het 
slapengaan, maar had zo’n 
honger!

Vrijdag 5 mei #1 
Thuis, 11:30 
m’n plantjes op het balkon 
had ik op de grond gezet. 
Nu zijn ze opgegeten door 
de muisjes :( (of een ander 
beest)

Vrijdag 5 mei #1 
Thuis, 14:00 
Plantjes in de douche 
gezet om het stof eraf te 
spoelen, net voordat mijn 
vriend thuiskwam van de 
sportschool en dolgraag 
wilde douchen!

Vrijdag 5 mei #1 
Thuis, 15:00 
Na het afstoffen de was 
gedaan. Nu heb ik weer een 
mini-laagje stof. Gatsie.

Zaterdag 6 mei #1 
Opdruk van flesje in 
vaatwasser tegen bord 
aangezet, nu zit het label er 
op ‘geprint’!

Zondag 7 mei #1 
Thuis 
Gisteren een bitterbal op 
mijn schoot gelegd (tsja, 
was te warm). Nu een dikke 
vetvlek op m’n broek dus.

Maandag 8 mei #1 
IKEA, 19:45 
bijna tegen een kast 
opgelopen hihi, ik zag ‘m 
niet!

Maandag 8 mei #1 
IKEA, 21:00
te veel gekocht :)

Dinsdag 9 mei #1 
Thuis, 7:39 
Niet goed afgesproken 
hoelaat we zouden 
afspreken op school met 
een groepsgenootje. Nu 
heeft zij haar wekker te 
vroeg gezet (en ik dus te 
laat, shit!)

Dinsdag 9 mei #1 
Bijles geven, 19:45 
Iets te hard gelachen 
om een grapje van de 
bijlesleerling!

Woensdag 10 mei #1 
Thuis, 08:55 
Geknipperd tijdens het 
opdoen van m’n eyeliner; 
dikke vette scheve klodder, 
bah!

***

Woensdag 3 mei #2 
te vroeg opstaan. Tja het 
is natuurlijk beter als te 
laat, maar als ik gister 
beter op mijn rooster had 
gekeken dan had ik nog een 
uur langer in bed kunnen 
blijven.

Woensdag 3 mei #2 12:20 
Een request naar een 
verkeerde endpoint sturen 
in mijn code een fout waar 
ik helaas 15 min naar heb 
moeten zoeken.

Donderdag 4 mei #2 11:10 
Oeps! Met het grasmaaien 
over de kabel heen 
gereden. Gelukkig niks Fo

ut
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wat een handige TI-er met 
ducktape niet kan fixen!

Vrijdag 5 mei #2 
Tijdens het verkopen door 
los ik ook kleine ict taken/
problemen op, ik moest 
even snel een printer 
aansluiten maar pakte 
perongeluk de verkeerde 
netwerk kabel. Resultaat: de 
winkel 10 min geen internet

Dinsdag 9 mei #2 
Wauw, dit noem ik best 
een domme fout.. Tijdens 
het boodschappen doen 
per ongeluk een aubergine 
meegenomen in plaats van 
een courgette... edit: zie 
succes boekje! :)

***

Woensdag 3 mei #3 
Breda, 07:20 
#kak #foutje dag begint 
goed weer de wc verstopt, 
geen leuk werkje

***

Donderdag 4 mei #5 
Stadslab, 11:25 
Ik zag Nikki voor Ermi aan

Donderdag 4 mei #5 
Stadslab 11:47 
Ik zag een stadslab 
bezoeker voor Ian aan

Zaterdag 6 mei #5 
Sliedrecht, 14:00 3 uur Wing 
Chun training meegedaan 
waardoor mijn schouder 
blessure weer op is gaan 
spelen. (Wing Chun is een 
Chinese King-fu stijl)

***

Dinsdag 2 mei #6 13:00 
Shit! Cijferformulier 
berekening klopt niet, cijfers 
al teruggekoppeld.. en 
nu? Overleg met docenten 
oplossing gevonden, 
studenten geinformeerd 
nog geen response. Fingers-
crossed!

Woensdag 3 mei #6 17:00 
Vergist in datum v/d 
meeting. Week later. 
Gelukkig :)

Donderdag 4 mei #6 12:00 
(pijl naar uitgescheurd 
restje van pagina) Pagine 
geleend ;)

Maandag 8 mei #6 17:00 
Redelijke inhaalslag 
gemaakt qua werk. Geen 
mens gezien de hele dag. 
Sorry dus ook geen foto van 
iemand die een fout maakt. 
Is dat erg/fout om op een 
dag niemand te zien? Maar 
even naar buiten..

Maandag 8 mei #6 19:00 
Telefoon nog erger 
gesloopt. Wil nu ook niet 
meer goed aan/uit. Geduld 
is een schoen zaak! & 
besluiten nemen niet mijn 
sterkste kant. Nieuwe 
telefoon kopen, maar 
welke?.. Tja,..

Dinsdag 9 mei #6 20:00 
Eindelijk thuis. Kat ziek. 
Geen idee wat er is. Heel 
erg overgegeven. Wel/niet 
naar de dierenarts? Twijfel.

Woensdag 10 mei #6 17:00 
Uhm, vandaag ging eigenlijk 
best goed. Dus geen fouten 
om te loggen. Sorry! ;)

***

Dinsdag 2 mei #7 
Prinseland R’dam, 15:03 
Zojuist in de Kruidvat wat 
spullen gekocht. Nu al iets 
daarvan (conceiler) kwijt)

Dinsdag 2 mei #7 
Rotterdam 
Fout: Teveel stressen over 
het mailen van mensen; ik 
heb mailstress :(

Woensdag 3 mei #7 
Vijverhofstraat Rotterdam, 
09:45 
Zojuist gevolgd door enge 
man die drugs op had. Hij 
sprak me aan al bij Stadhuis 
en ik besloot te reageren 
met een chagerijnig 
anwoord. Karma?

Woensdag 3 mei #7 
Vijverhofstraat 
Vergeten een afspraak met 
een vriendin te regelen. 
Vriendin is nu pissed.

Woensdag 3 mei #7 
Albert Heijn, 15:40
Vergeten een toetje mee te 
nemen voor het avondeten

Vrijdag 5 mei #7 23:45 
Mijn vriend heel lang buiten 
in de auto laten wachten 
terwijl ik binnen aan het 
bieren was: oeps.

Vrijdag 5 mei #7 23:55 
Gigantische ruzie gehad 
met mijn vriend omtrent het 
bovenstaande. Zucht keek 
ik maar eerder naar mijn 
mobiel.

***
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Donderdag 4 mei #1 
Vergeten te drinken 
vandaag; veel te druk. 
Barstende koppijn nu!

Vrijdag 5 mei #1 
Thuis, 11:00 
Gisteren vergeten brood te 
kopen, nu moet ik zo weer, 
bah.

Vrijdag 5 mei #1 
Thuis, 11:00 
Mijn drinken van 
gisteravond niet 
opgedronken blijkbaar. Nu 
is ‘t niet lekker meer.

Vrijdag 5 mei #1 
Thuis, 13:00 
Plantjes vergeten water te 
geven (al 2 dagen, oeps)

Maandag 8 mei #1 
Thuis, 11:00 
Vergeten dat ik 
moestuintjes aan het 
planten was; staat weer 
lekker uit te drogen.

Maandag 8 mei #1 
Thuis, 11:10 
prullenbak vergeten te 
legen; kan niets meer bij nu!

Dinsdag 9 mei #1 
Bus, 17:45 
Vergeten m’n fruit te eten 
vandaag!

Donderdag 11 mei #1 
Leiden, 15:05 
Op bezoek bij 
schoonmoeder in het 
ziekenhuis (nieuwe nier 
gekregen van haar zus) 
Vervolgens wel een 
bloemetje gekocht voor 
schoonmoeder maar niet 
voor de nierdonor, oeps!

Donderdag 11 mei #1 
Leiden, 17:35 
Vergeten dat ik vanavond 
bijles moet geven in Gouda, 

oeps! Snel naar huis!

Vrijdag 12 mei #1 
Thuis, 08:15 
Vergeten wat te doen met 
m’n kartonnetje! Gelijk doen 
zo!

***

Dinsdag 2 mei #2 15:41 
er bij het wegzetten van je 
glas achter komen dat je 
vanochtend de vaatwasser 
niet hebt aangezet. Tsja kan 
gebeuren.

Dinsdag 2 mei #2 21:47 
Nog even snel windows 
installeren op mijn macbook 
voor een les morgen. Foutje: 
wachtwoord om windows 
10 te downloaden kwijt.. na 
aardig wat menu’s gelukkig 
wel kunnen resetten.

Donderdag 4 mei #2 08:52 
Het idee was dus dat ik even 
langs mijn schoonmoeder 
zou gaan om een 
behangstoommachine 
af te geven dus pak mijn 
tas, sleutels, rijbewijs, en 
stap naar buiten. Deur op 
slot, op naar de schuur 
om de scooter te pakken. 
En jawel. Je raad het al. 
Stoommachine vergeten, 
schuur weer op slot, huis 
weer binnen.. foutje moet 
kunnen toch?

Donderdag 4 mei #2 08:59 
Wil ik et wegrijden zie ik 
de vuilniswagen verderop 
in de straat. Shit! Vergeten 
de vuilcontainer buiten te 
zetten.

Donderdag 4 mei #2 19:00 
Voordat ik wegging van huis 
nog even snel mijn laptop 
in de oplader gelegd. Alleen 
een beetje jammer dat deze 
nier in het stopcontact zat..

Vergeten
Fo
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Vrijdag 5 mei #2 Aan het 
einde van mijn werkdag 
vergeten uit te klokken, 
hierdoor tellen mijn 
geklokte uren niet en moet 
ik ze handmatig aan HR 
doorgeven.

Dinsdag 9 mei #2 13:22 
Oei! Ik kijk in mijn agenda 
en zie dat ik morgen 
mijn studie voortgangs 
presentatie heb! Daar was 
ik nog helemaal niet aan 
begonnen...

Woensdag 10 mei #2 14:25 
Ai, het adaptertje voor 
macbook naar beeldscherm 
vergeten...

***

Donderdag 4 mei #4
Stadslab Rotterdam
Situatie: Keuzevak 
overnemen van Michiel
Fout: het keuzevak niet 
overgenomen van Michiel. 
Ik weet niet zeker of dit een 
fout van vandaag was en of 
deze uberhaupt mijn fout 
was of miscommunicatie 
tussen Leo en mij vorige 
week blijkbaar.

Dinsdag 9 mei #4
Stadslab Rotterdam
Fout: GoPro vergeten op te 
bergen

***

Woensdag 10 mei #5 
Nieuw-Lekkerland, 07:45 
Vergeten wekker te zetten. 
Als gevolg veel te laat 
wakker.

Maandag 15 mei #5 
Sliedrecht, 14:00 
Vergeten een bestelling op 
te halen voor mijn werk.

***

Dinsdag 2 mei #6 14:00 Nog 
even wat afmaken voor de 
volgende les begint. AI file 
staat op andere computer. 
Dat gaat hem niet worden 
dus...

Dinsdag 2 mei #6 17:45 
Hmm niet onthouden. Kon 
de recorderkat nou wel of 
niet geluiden terugspelen.. 
luisteren! Svp :) + opslaan + 
onthouden

Dinsdag 2 mei #6 18:00 
log wel in de trein … owja 
had geen pen bij me.. gaan 
em niet worden dus.

Woensdag 3 mei #6 10:00 
Veel te laat opgeschreven

Donderdag 4 mei #6 09:00 
Ene meeting vervalt andere 
meeting (dubbel gepland) 
wel mogelijk geweest, maar 
vergeten. Achja..

Donderdag 4 mei #6 09:30 
Foto’s foutjes (locatie) en 
successen (locatie) vergeten 
op te sturen. Alsnog goed 
gemaakt, THNX voor de 
reminder :)

Zaterdag 6 mei #6 19:59 
Vergeten de timelog voor 
deze week bij te werken. 
Moet zondag dan maar. 
Nog steeds niet gedaan 
(09/05/17)

Zondag 7 mei #6 09:30 
AI verslapen.. was het nou 
een lunch afspraak of een 
ontbijt afspraak? Wakker 
gebeld en uiteindelijk nog 
ontbeten. Geen probleem.

***

Dinsdag 2 mei #7 
Wijnhaven Rotterdam, 12:36 
Vergeten programma mee 
te mailen naar workshop 
mensen

Woensdag 3 mei #7 08:00 
Gister heel de dag het 
succes boekje vergeten :(

Donderdag 4 mei #7 
Vergeten de was uit de 
wasmachine te halen toen 
ik terugkwam.

Zaterdag 6 mei #7 
Thuis, 22:10 
De kat eten vergeven te 
geven

Zondag 7 mei #7 
Thuis, 09:40 Hier ontdekte 
ik dat ik gisteravond 
eigenlijk had afgesproken 
met een vriendin; oeps.

Dinsdag 9 mei #7 
Ergens, 10:15 
Hier kwam ik tot de 
ontdekking dat ik de record 
kat echt kwijt was :o Hoe 
dan?!

Woensdag 10 mei #7 09:50
Ondanks de goede 
voorbereidingen op de 
sessie van vanmiddag 
vergeet ik alsnog een paar 
dingen te noteren / mee te 
nemen.

***
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Dinsdag 9 mei #1 
School, 09:20 
Houtlijm is overd e datum; 
lijmen met klontjes is niet 
fijn!

Dinsdag 9 mei #1 
School, 11:05 
De 3D printer (WANHOA) 
werkt niet lekker, per 
ongeluk te lang laten 
doorgaan (paar minuten) 
terwijl de nozzle verstopt 
zit: nu is de warme nozzle 
door de bed-sticker heen 
gesmolten!

Dinsdag 9 mei #1 
School, 12:00 
Bij het opnieuw willen 
uitlijnen ook nog eens op 
de verkeerde as geklikt, 
waardoor het frame 
gelijk scheef is gaan staan 
(herstelbaar, pfjieuw!)

Donderdag 11 mei #1 
R’dam CS, 09:20 
Afgesproken met 
klasgenootjes bij de bussen; 
geen idee waar de bussen 
waren hihi!

***

Dinsdag 2 mei #2 13:20 
mijn stuk software testen 
op het schoolnetwerk. Dom. 
Het werkt natuurlijk alleen 
maar via mijn thuis IP-adres

Donderdag 4 mei #2 13:30 
de goedkope Arduino’s uit 
China hebben toch wel 1 
klein nadeel.. ze blazen zo 
snel op. Mijn dagelijkse 
dosis magic smoke ook 
weer binnen. Perongeluk 
een out en input aan elkaar 
doorverbonden. Tja dat 
veroorzaakt kortsluiting.

Donderdag 4 mei #2 21:00 
weer een uurtje 
geprogrammeerd. 

Hier een lijstje van de 
gemaakte fouten: 
* Nullpoint error door

een typfout
* Probleem met

pushen naar
git door een
verkeerd
wachtwoord

* 10 min verloren
door het selecteren
van de verkeerde
git branch

* een doorgebrande
led gebruiken maar
dit niet doorhebben,
dus checken dat er
dus iets mis is met
de code

Zaterdag 6 mei #2 11:06 
een typische ‘make’ 
mistake. Een simpele 
proof of concept willen 
draaien op een arduino. 
Het idee: via wifi met 
motortjes de gordijnen 
kunnen sluiten, de fout: 
stroomschema’s verkeerd 
berekend, transformator 
verkeerd ingesteld, Arduino 
opgeblazen, weekly arduino 
killcount: 2

Maandag 8 mei #2 13:37 
een functie in mijn code 
geschreven die echt 
crap was, tijd om hem te 
verwijderen en opnieuw te 
beginnen.

Maandag 8 mei #2 13:00 
Misschien een beetje 
drastisch, maar ik vind het 
een grote fout. Een flink 
stuk van mijn code is troep. 
Hoewel het goed werkt zit 
er veel programmeer werk 
en herhaling in om het af te 
krijgen. Hoe dit op te lossen 
is? Verwijderen en opnieuw 
beginnen, dit keer met een 
beter ontwerp.

Uitproberen
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Maandag 8 mei #2 15:00 
Bij het opnieuw landers 
schrijven van het 
verwijderde stuk code 
ontdek ik nog een paar 
kleine foutjesin andere 
onderdelen van mijn 
project: 
* meedere null

waardes binnen
de attributen van
enkele functies

* een spelfout
waardoor een
functie niet
helemaal
aanroepbaar is.

Dinsdag 9 mei #2 21:24 
Hierbij weer een mooie 
opsomming van de 
verschillende programmeer 
fouten: 
* De gebruikelijke

typfouten
* Een class is

onvindbaar, dit
blijkt te komen
door een vergeten
import statement

* Vergeten somposer
te draaien, hierdoor
een runtime error
gekregen.

***

Donderdag 4 mei #4
Stadslab Rotterdam

Situatie: Nieuw materiaal 
testen op de lasersnijder
Fout: Testen met 
instellingen, eerste paar 
keer nog niet goed

Vrijdag 5 mei #4
Bevrijingsfestival Zwolle
Fout: Gevraagd om 
backstage te mogen gaan. 
Helaas niet gelukt

Zaterdag 6 mei #4
Huis van mijn ouders
Situatie: Toilet verbouwen 
in het huis van mijn ouders. 
Het is een oud huis en 
veel is op budget manier 
in elkaar geknutseld. Eerst 
een hoop breekwerk. 
Vervolgens weer opbouwen. 
Fouten: 
* Haakse slijptol

gesloopt omdat
deze te vaak is
vastgelopen en
oververhit is
geraakt.

* Niet goed
afgesloten.
Stof door het
hele huis.

* Paar gaatjes
verkeerd geboord

* Een muur niet
helemaal recht

* Op mijn duim
geslagen, classic
haha.

***

Donderdag 4 mei #5 
Thuis, 07:30 
Steeds verkeerde snaren 
aanslaan tijdens gitaar leren 
spelen

***

Maandag 1 mei #6 
Stadslab Rotterdam, 16:00 
Materiaal niet helemaal 
door. Lasersnijder opnieuw 
aangezet. Materiaal 
verschoven.. KUT! 
Leermomentje: niet meer 
opnieuw aanzetten beter 
uitbreken en vijlen.

Dinsdag 9 mei #6 19:00 
Testprints gemaakt. Op zich 
goed gelukt wel weer aan 
het twijfelen over een aantal 
zaken.. 
* zwart/wit of kleur?
* kaders / geen

kaders
* etc.. Zucht :)

***

Zondag 7 mei #7 20:03 
De origami die ik probeerde 
te maken, faalde :( Zie blad 
met stippen

***
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Na de cultural probe ben ik 
met de makers in gesprek 
geraakt over de waarde van 
het maken van fouten. Een 
greep uit hun antwoorden 
over het maken van fouten 
(en het loggen daarvan)..

Heb je nieuwe dingen ontdekt 
door je fouten te loggen?
#1 Ik heb ontdekt dat ik 
eigenlijk mijn kleine foutjes 
niet echt besef. De grotere 
fouten zie ik als vervelend 
en daar kan ik van balen. 
De kleine foutjes vallen me 
amper op en ik kan er vaak 
juist wel om lachen. 

#2 Ik heb ontdekt dat 
sommige fouten helemaal 
niet zo slecht zijn. Soms 
ontdek je door een foutje 
dingen waar je helemaal 
niet aan gedacht had. Het 
was met name interessant 
om de fouten en successen 
op te schrijven, hierdoor 
dacht je er toch anders over 
na dan dat je ze gewoon 
voorbij laat gaan.

#3 Ik vond het leuk om te 
doen maar ik had al snel 
door studie geen tijd of 
geen situatie om te loggen.

#4 Het was wel even 
wennen aan het begin. Op 
een gegeven moment kreeg 
ik fouteninflatie en kwamen 
sommige fouten niet meer 
in het logboekje. Ik kreeg 
een soort reflectie door de 
dag heen over wat wel of 
niet een fout of succes was. 

#5 Ik vond het interessant 
om mijn fouten te loggen, 
vooral omdat ik had 
verwacht dat ik veel meer 
fouten zou maken dan dat 
ik (in deze periode) deed.

#6 Vrij intens, voornamelijk 

omdat je normaal niet zo 
stilstaat bij wat er aan kleine 
dingen fout gaan. Wel lijkt 
het te helpen om grotere 
fouten sneller te relativeren. 
Ook het opschrijven van 
successen voelde fijn. Hier 
sta ik normaal helemaal niet 
bij stil.

#7 Het viel me op hoeveel 
foutjes ik kon beschrijven 
ten aanzien van hoeveel 
successen.. Ik ben best 
perfectionistisch en vind 
het moeilijk om iets als een 
‘succes’ te beschouwen.
Het benoemen van 
fouten gaat echter heel 
gemakkelijk, soms wilde ik 
nog meer toevoegen maar 
dan vond ik dat weer ‘te 
gemeen’ van mezelf naar 
mezelf.

Vind je het vervelend om 
fouten te maken?
#1 Alleen als het gevolg 
vervelend is. Wanneer iets 
kapot gaat wat erg duur 
is, als ik er veel tijd aan 
kwijt ga zijn door de fout of 
als ik er iemand mee heb 
teleurgesteld, kan ik daar 
wel erg verdrietig over zijn. 
Wanneer ik de enige ben 
die er mee zit en het kost 
me niet veel geld, vind ik 
het eigenlijk helemaal niet 
erg. Ik probeer al snel een 
reden te vinden om er om 
te kunnen lachen.

#2 Absoluut niet. Fouten 
vormen wie je bent. Als ik 
geen fouten zou maken 
zou ik vrijwel niks geleerd 
hebben.

#3 Al vanaf kleins af 
aan worden we in deze 
maatschappij geleerd om 
zo min mogelijk fouten te 
maken , daardoor vind ik 
het best vervelend mede 

Makers over fouten
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omdat je iets dan opnieuw 
moet doen. Kijken we als 
mens niet meer naar andere 
dan naar onszelf? Heel eerlijk 
denk ik te veel na over dingen 
voordat ik ze uitvoer waardoor 
ik weinig fouten maak. Maar 
dit is wel zeer vermoeiend.

#4 Op plekken waar ik me 
op mijn gemak voel vind ik 
het niet vervelend. Als ik 
iets voor het eerst doe op 
een nieuwe plek kan het wel 
ongemakkelijk zijn.

#5 Het hangt een beetje van 
de fout af of ik het vervelend 
vond of niet. Zo kan ik nog wel 
lachen als ik iets omgooi of 
iemand voor iemand anders 
aan zie, maar toen ik een 
botsing had met de bus van 
mijn werk was ik totaal niet 
blij...

#6 Dat ligt aan de 
consequenties die een 
fout met zich mee brengt. 
Uiteindelijk valt het meestal 
wel mee. Echter probeer ik er 
meestal bij voorbaat alles aan 
te doen om grote fouten te 
voorkomen. Meestal gaan er 
dus alleen kleine dingen mis. 
Dit vind ik niet zo erg. Als er 
iets echt fout gaat en ik had 
dat kunnen voorkomen , dan 
zou ik dat wel heel vervelend 
vinden.

#7 Heel erg vervelend, 
vaak voel ik me schuldig of 
machteloos omdat ik dan een 
inimini foutje heb gemaakt 
maar waarbij ik een ander het 
moeilijker heb gemaakt.

Wat is een fijne plek om fouten 
te maken?
#1 Op school maak ik veel 
fouten. Ik mag daar veel fout 
doen en het geeft niet. Het is 
je eigen verantwoordelijkheid 
en eigen probleem als er iets 

fout gaat, dus dat is zeker een 
fijne plek daarvoor.

#2 Naar mijn mening is op 
school de beste plek om 
fouten te maken. Dit doordat 
er altijd mensen om je heen 
zijn die je kunnen helpen en/
of advies kunnen geven.

#3 In het lab wel omdat je bij 
ontwerpfouten deze snel kan 
herstellen / verbeteren

#4 Op plekken waar ik me 
op mijn gemak voel maak ik 
makkelijker fouten, daar is het 
niet erg of eng.

#5 Het lab is naar mijn idee 
een plek om fouten te maken 
en hier vervolgens van te 
leren. Vooral in het kader van 
prototyping, echter word het 
dan de vraag of het wel een 
fout was of gewoon onderdeel 
uit maakte van het succes 
waar je door deze fouten bent 
beland.

#6 Ik maak (veel) fouten aan 
de eetkamertafel. Het is een 
veilige plek. Hierdoor is het 
fijn om er fouten te kunnen 
maken. Echter werkt het ook 
perfectionisme in de hand, 
een klankbord ontbreekt en 
het is lastig om in te schatten 
wanneer iets goed genoeg is 
(om zo ook eventuele fouten 
te voorkomen).

#7 Op werk eigenlijk niet 
maar het is zoals Peter wel 
eens tegen mij zei; je moet 
vlieguren maken.. ik kan nog 
niet alles goed doen , alles 
weten enzovoort als ik pas 
net ben begonnen. Iedereen 
gaat duizend keer op zijn bek 
maar het is wel pijnlijk als het 
gebeurt.

Wat wil je verder nog kwijt?
#1 Het is me opgevallen 

dat ik eigenlijk minder 
onhandig ben dan anderen 
soms zeggen.

#2 Ik vond het verschrikkelijk 
interessant om te doen! Het 
was een leuke ervaring en ik 
ben er wijzer van geworden. 
Naar mijn idee een groot 
succes dus!

#3 Succes zit in jezelf en in 
mensen om je heen, dus is 
eigenlijk overal ;)

#4 Wat is fout? Iets wat je 
gelijk kunt herstellen is een 
ingecalculeerde mislukking en 
fouten zijn afwijken van regels 
of richtlijnen wat je daarna 
niet kunt herstellen.

#5 Ik denk dat het voor 
iedereen anders is wat 
nou echt een fout is en wat 
niet, hetzelfde geldt voor 
successen. Ook denk ik dat de 
periode van het loggen te kort 
is om duidelijke conclusies te 
trekken uit iemands fouten. 
Desondanks vond ik het 
interessant om deel te nemen 
aan het fouten onderzoek en 
zie ik mijn deelname hieraan 
als een succes.

#6 Het loggen zelf zal ik niet 
missen, wel het proces dat 
het teweeg brengt. Op een 
of andere manier ga je veel 
bewuster nadenken over je 
proces, het helpt om fouten 
te relativeren en successen 
bewuster te vieren. Ben 
beniewd naar de resultaten 
van je onderzoek!!!

#7 Ik vond het best pittig om 
het dagelijks bij te houden.. 
zeker het successen boekje 
vergat ik wel eens. Ik heb 
mezelf constant reminders 
gestuurd om het te blijven 
doen / erop te blijven 
focussen.
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In een paar oneliners wat inzichten uit de foute(n) atlas Foutje, 
bedankt!:

* Fouten kunnen onverwachte inzichten geven
“Soms ontdek je door een foutje dingen waar je
helemaal niet aan gedacht had“

* Fouten zijn prima zodra ze te herstellen zijn
“Ik vind het alleen vervelend om fouten te maken als
het gevolg vervelend is“
“Meestal gaan er dus alleen kleine dingen mis. Dit vind
ik niet zo erg“

* Het loggen van fouten zorgt voor reflectie
“Ik kreeg een soort reflectie door de dag
heen over wat wel of niet een fout of succes was”
“Het is me opgevallen dat ik eigenlijk minder
onhandig ben dan anderen soms zeggen“
“Hier sta ik normaal helemaal niet bij stil“

* Reflectie van fouten (en successen) is fijn
“Het loggen zelf zal ik niet missen,
wel het proces dat het teweeg brengt“

* Fouten maken is afgeleerd
“Al vanaf kleins af aan worden we geleerd
om zo min mogelijk fouten te maken“

* Fouten zijn leerzaam
“Als ik geen fouten zou maken zou ik
vrijwel niks geleerd hebben“

* De meest gemaakte (/gelogde) fouten door makers
zijn ontstaan door iets uit te proberen

* Fouten kunnen grappig zijn
“Op mijn duim geslagen, classic haha”

* Gemiddeld logden de 7 makers over 7 dagen
28 fouten per persoon, 4 per dag.

* De makers logden meer fouten (200)
dan successen (139).



29Foutje, Bedankt! De foute(n) atlas | 

Fout onderwijs

Makers maken dagelijks fouten. En eigenlijk is dat goed 
nieuws. Makers durven hun fouten te delen met anderen, 
maar belangrijker nog: weten hun fouten om te zetten in 
successen.  Fouten worden niet als vervelend ervaren als ze te 
(makkelijk) herstellen zijn. 

Er is wel verschil te bemerken in de verschillende 
achtergronden van makers. Ondanks dat met deze aantallen 
(n=7) geen harde conclusies getrokken kunnen worden is 
het wel interessant om de verschillen te bemerken tussen 
de verschillende educatieve achtergronden. Makers met een 
ontwerpende achtergrond zien fouten als onderdeel van het 
ontwerpproces en kunnen dat ook op die wijze waarderen. 
Ook programmeurs lijken fouten als waardevolle opmars te 
zien naar nieuwe ontdekkingen. Makers met een traditionele 
onderwijs achtergrond (communicatie en/of business) hebben 
in hun onderwijs de waarde van fouten niet meegekregen 
als belangrijk onderdeel van succes. Deze makers maken de 
fouten wel, leren ervan maar lijken er minder comfortabel 
mee. 

Als we willen dat het onderwijs beter aansluit op de 
veranderende samenleving dienen we ruimte te maken voor 
het leren van fouten. Waar het systeem nu ingericht is op het 
voorkomen en/of verbergen van fouten zou het waardevol 
zijn om fouten als leerinstrument in te zetten. De logboeken 
hadden als bij-effect dat makers dagelijks reflecteerden op 
hun fouten en successen. De volgende stap in het onderzoek 
zou kunnen zijn om reflectiemethoden te ontdekken, 
ontwerpen en ontwikkelen die aansluiten bij deze vorm van 
(makend) onderwijs.

Als het ons lukt om ons huidige systeem, of onderdelen 
daarvan, los te laten creëren we ruimte voor (deze) nieuwe 
initiatieven. Ruimte om tot bloei te komen, voor zowel docent 
als student. Durven we zelf fouten te maken in ons onderwijs 
omdat ‘het goed is’? Laat deze atlas bijdragen aan het gesprek 
over ‘fouten’, om een verdiepender gesprek te voeren dan ‘dat 
het gewoon goed is’.

Fouten zijn 
onderdeel 

van het 
ontwerpproces 
en essentieel 
voor succes

Durven we 
(zelf)fouten te 
maken in het 

onderwijs?

Fouten 
worden niet 
als vervelend 
ervaren als ze 
te (makkelijk) 
herstellen zijn
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Dankwoord
Met dank aan de 7 makers die durfden deel te nemen:
#1 Marriette
#2 Jelle
#3 Johan
#4 Hilko
#5 Mark
#6 Nathalie
#7 Suzanne

Dit boekje is geprint op biobased papier, 
gemaakt uit plantenvezels.
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