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Joke Visschedijk

Ontwerpbureau Meeple

www.ontwerpenindeklas.nl

Ontwerpend en onderzoekend 

leren met water

http://www.ontwerpenindeklas.nl/
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• OOL: wat is dat nu precies?  

• Onderzoeken 

• Ontwerpen & Samen in de klas

• Mix: open ontdekken

• Aan de slag & ontwerpvaardigheden

• Volgende stap

Opzet workshop 
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• Ontwerpen en onderzoekend leren

• Designed by Kids

• Samen in de klas

• Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland

• Kleuteruniversiteit

• Ontwerp spellen en leermiddelen

Meeple
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Designed by Kids
Wetenschapsknoopppunt TU Delft & ontwerpbureau Meeple
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Ontwerpend leren
&

Onderzoekend leren

OOL
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Ontwerpend leren
&

Onderzoekend leren

Van probleem/ behoefte

naar oplossing/ product 

Van verwondering/ vraag

naar kennis/ antwoord
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Ontwerpend leren
&

Onderzoekend leren

Van probleem/ behoefte

naar oplossing/ product 

Van verwondering/ vraag

naar kennis/ antwoord

Zien wat er is 
en vragen
waarom?

Zien wat er nog niet is 
en vragen waarom

niet?
En.. hoe 

kunnen we dat
voor elkaar

krijgen?
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Ontwerpvraag: Hoe kun je als 

het regent de hond uitlaten 

zonder nat te worden? 

Onderzoeksvraag: Wordt je 

natter als je snel fietst dan als 

je langzaam fietst? 
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Blauw: onderzoeksvragen

Groen: ontwerpvragen

Oranje: opzoekvragen

Soorten vragen
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Onderzoekscyclus versus

Ontwerpcyclus

Het uitgangspunt en de stappen zijn anders!!
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IJsklontjesonderzoek
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Verwonderen

Het ijsklontje smelt: “hé, mijn 

handen worden nat”
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Verkennen

Verdiepen in het onderwerp



14

Onderzoek opzetten

IJsklontjes maken en voorwerpen

verzamelen om onderzoek te doen

Smelt een ijsklontje 

langzamer …

…. in een muts?

… tegen de tafelpoot?

… in de thermoskan?
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Onderzoek uitvoeren

Verschillende manieren om het 

ijsklontje langzamer te laten 

smelten worden getest
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Concluderen

De uitslag: op volgorde 

van smelttijd
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Presenteren

Posterpresentatie of 

bespreken in de kring
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Project Schoon water / Rivier in de stad
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Project Schoon water / Rivier in de stad

Samen in de klas

Samen met ouder of 

externe

Ouder / externe: 

inhoudelijk

Leerkracht: proces en 

klassemanagement

Samen beter!
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Probleem

verkennen en

formuleren

Project Schoon water / Rivier in de stad

Historische persona’s

maken

Afval verzameld 

op het strand
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Ideeën

verzinnen en 

kiezen

Project Schoon water / Rivier in de stad

Brainwriting met 

vakjesvel

Inspiratiekaarten 

en ‘spelen’ van 

verschillende 

oplossingen
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Concept 

uitwerken

Project Schoon water / Rivier in de stad

Tekenen hoe oplossing 

eruit komt te zienUitproberen wat 

werkt
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Prototype 

maken

Project Schoon water / Rivier in de stad

Prototypes van 

kosteloos 

materiaal en 

simpel 

knutselmateriaal
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Testen

prototype

Project Schoon water / Rivier in de stad

Kan het gebouw een 

volgende verdieping 

dragen?

Krijgen we het 

plastic uit het 

water?
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Presenteren

Project Schoon water / Rivier in de stad

Tekening met kort 

toneelstuk
Testen = 

presenteren
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Divergeren en convergeren

• Veel, gevarieerde en originele ideeën

• Eigen maken

• Kritisch kijken en keuze maken



27

Afwisselend onderzoeken en ontdekken

Mix: open ontdekken en spelen
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Vanuit thema of beroep

Mix: open ontdekken en spelen
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Vanuit thema of beroep

Mix: open ontdekken en spelen
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Mix: open ontdekken en spelen

Waterwand
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Maar wat leer je dan? 
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Vaardigheid in beeld
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Vaardigheid in beeld
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Ontwerpprobleem

De ontwerpvraag:

Hoe kun je zorgen
voor een schoon
strand?
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Ontwerpprobleem

De ontwerpvraag:

Hoe kun je zorgen
voor een schoon
strand?
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Brainstormregels

• Alles mag

• Tekenen

• Ideeën zijn van iedereen! 

• Stel je oordeel uit

• Zoveel mogelijk ideeën 

• 1+1=3 

• Geef elkaar complimenten

De ontwerpvraag:

Hoe kun je zorgen
voor een schoon
strand?
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Energizer: krabbelvogels
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Brainstormregels

• Alles mag

• Tekenen

• Ideeën zijn van iedereen! 

• Stel je oordeel uit

• Zoveel mogelijk ideeën 

• 1+1=3 

• Geef elkaar complimenten

De ontwerpvraag:

Hoe kun je zorgen
voor een schoon
strand?
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Op de goede weg?

Hoe goed denken jullie alle kanten op?

Tips?
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Brainstormregels

• Alles mag

• Tekenen

• Ideeën zijn van iedereen! 

• Stel je oordeel uit

• Zoveel mogelijk ideeën 

• 1+1=3 

• Geef elkaar complimenten

De ontwerpvraag:

Hoe kun je zorgen
voor een schoon
strand?
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Welke vaardigheden hebben we ingezet?
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• Begin klein

• Het hoeft niet meteen perfect

• Geef jezelf en de kinderen tijd om te wennen

• Leg de nadruk op het proces (niet het product)

• Maak veel plezier!

Volgende stap
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• E-learning ontwerpend leren via Heutink: 

www.heutink-academie.nl

• Leidraad ontwerpend en onderzoekend leren

• www.ontwerpenindeklas.nl

• Blog: www.wetenschapsknooppuntzh.nl

Volgende stap:

www.ontwerpenindeklas.nl 

http://www.heutink-academie.nl/
http://www.ontwerpenindeklas.nl/
http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/
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Meer OOL?

• www.ontwerpenindeklas.nl

• www.samenindeklas.nl

• Leidraad ontwerpend en onderzoekend leren

• Blog: wetenschapsknooppuntzh.nl 

• E-learning ontwerpend leren via Heutink:

www.heutink-academie.nl en training@heutink.nl

http://www.ontwerpenindeklas.nl/
http://www.samenindeklas.nl/
wetenschapsknooppuntzh.nl
http://www.heutink-academie.nl/
mailto:training@heutink.nl


Joke Visschedijk

Ontwerpbureau Meeple

meeple.nl

www.ontwerpenindeklas.nl

mailto:wetenschapsknooppunt@tudelft.nl
http://www.ontwerpenindeklas.nl/


Ontwerpen doe je zo!

https://www.youtube.com/watch?v=xnrSmpDAwos

https://www.youtube.com/watch?v=xnrSmpDAwos


• INVOEGEN FILMPJE ONTWERPEN IN DE KLAS – LES1

Ontwerpend leren in de klas – Les 1

https://www.youtube.com/watch?v=gGuG8Bb5Fpw

https://www.youtube.com/watch?v=gGuG8Bb5Fpw


• INVOEGEN FILMPJE ONTWERPEN IN DE KLAS – LES1

Ontwerpend leren in de klas – Les 2

https://www.youtube.com/watch?v=6bgHopWrPrg

https://www.youtube.com/watch?v=6bgHopWrPrg

