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Voorbeelden vanuit het vak Technologie en 
Toepassing

Ontwerp een verbetering voor een fijnstofsensor op de fiets



Denkgereedschap voor ontwerpers
(en denken doe je in dit geval ook met je handen)



Problemen als je leerlingen geen
‘denkgereedschappen’ geeft om van probleem 
naar oplossing te komen:

• Een onbevredigend ontwerp, niet goed beargumenteerd
• Het denken van de leerlingen gaat alle kanten op, of te vroeg 

één kant op. 

• Het denken van leerlingen wordt voor de leraar niet zichtbaar. 
En hoe kan je dan begeleiden?



Valkuilen

Teveel nadruk op denkgereedschap, bijvoorbeeld teveel 
schrijfopdrachten in de beginfase, kan demotiverend
werken en haalt de ziel uit het ontwerp- en 
maakonderwijs. 

Na het denkwerk kunnen ze het nog niet per sé 
realiseren



2 (bekende?) ontwerpmethoden 

http://www.innovatieenprototyping.nl/



Verschillende mate van planmatig werken voor verschillende 
ontwerpproblemen. 

Dagelijks leven Ontwerpen

niet per sé 
planmatig

Backpacken door 
Frankrijk

Planmatig 
(methodisch, 
verschillende tools)

Een autorit naar de 
wintersport in 
Noorwegen



Dagelijks leven Ontwerpen

niet per sé 
planmatig

Een zeepkist (kar) 
voor een race
Een surprise
(Sinterklaasfeest)

Planmatig 
(methodisch, 
verschillende tools)

Een brug
Een website voor 
een opdrachtgever



Denkgereedschap 1:
Een programma van eisen en wensen opstellen

Geeft houvast en structuur tijdens het hele ontwerpproces, t/m het 
testen/evaluaren van het ontwerp.  

Maar hoe ziet zoiets eruit, en hoe geef je steun om het denkgereedschap 
te leren gebruiken?

Eisen en ideeën voor oplossingen lopen in het hoofd van de lln door elkaar 
als je geen steun geeft.



Het wordt een 
klik apparaat dus 
je kan hem 
makkelijk op/af 
zetten

eis

Oplossing / idee



Steun om het denkgereedschap te leren: 

Geef een sterk voorbeeld en bespreek dat

- Hoe is het PvEW ingedeeld en geformuleerd?
- Hoe ziet de indeling van eisen er dan uit voor het ontwerp waar jullie 
mee bezig zijn?
- We stellen nu als groepje, als klas, één eis op, en laten we die eis 
samen bespreken



PvEW voor een speeltoestel – een voorbeeld

01 Functies (wat het product moet kunnen)

A. Er moeten minimaal 2 kinderen op kunnen spelen, zonder toezicht

B. Het moet door 2 kinderen te verplaatsen zijn

C. Het moet competitie aanmoedigen

02 Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen van 7-10 jaar

03 Levensduur

Het moet minimaal 8 jaar meegaan zonder onderhoud

04 Materialen

Het moet voor minimaal 80% uit hout bestaan

Er mag geen roestend ijzer in voorkomen 

05 Veiligheid

A. Er mogen geen splinters in voorkomen

B. Er mogen geen onderdelen in voorkomen die beknelling van vingers of ledematen kunnen veroorzaken



Een 1ste poging van een 
leerling om zelf een PvEW op 
te stellen was in dit geval  
meteen vrij goed (terwijl we 
eigenlijk alleen maar een sterk 
voorbeeld van een PvEW
hadden laten zien)

Materialen

Er worden geen materialen gebruikt die 
verwoestbaar zijn
Er worden flexibele materialen geplaatst



Denkgereedschap 2 
Van eisen  naar oplossingen: de ideeëntabel
(morfologisch schema)

Geef sterke voorbeelden, bespreek die sterke 
voorbeelden, laat ze actief iets doen met een 
voorbeeld. 

(Hoe het in die voorbeelden opgeschreven, hoe is 
de link met het PvEW gemaakt?)



Ideeëntabel opdracht 2: Een ideeëntabel voor een nieuwe skeeler

Bekijk deze ideeëntabel heel goed. 





Van leren van voorbeelden naar zelf doen







Advies  3: Doe het gebruik 
van het denkgereedschap 
docent VAAK voor: 

• met je handen

• benadruk mondeling alleen 
de handelingen die ertoe 
doen

• Met schetsen, tekeningen,  
geschreven tekst 



• Welke toepassingsmogelijkheden van deze 2 vormen van 
denkgereedschap zie je voor jouw vorm van onderwijs?
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