
Bij “ONDERZOEKEN” begin je met een 
PRODUCT en eindig je met een PROGRAMMA 

VAN EISEN  en een ONTWERPPROBLEEM  
                                                                   
 

 (zie voor uitleg “programma van eisen”: blz. 6 van de werkbladen onderzoeken en ontwerpen) 
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Ontwerpen 
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Na het onderdeel onderzoeken en voor het onderdeel ontwerpen komen de 
opdrachten 5-8 (4x 5 min) die bijdragen aan het ontwerpproces. Deze opdrachten 
kunnen evt. ook als huiswerk gemaakt worden. 



 Opdrachten 5-8 (als huiswerk) 
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 Een Ontwerper bedenkt  
   nieuwe producten…………… 

 
 Een Ontwerper komt in actie als er iets moet 

worden bedacht…………………… 
 

 Er moet iets worden bedacht als er ergens 
behoefte aan is……………………………    (?) 
 

 Een Ontwerper werkt volgens een METHODE… 
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    Bij het ONTWERPEN houdt de ontwerper rekening met  de hele levensloop van 
een product. 

    Zo zorgt hij er voor dat het ontwerp te maken is en houdt hij rekening met 
het afvalprobleem. 

 

 Ontwerpen. 
 Produceren. 
 Transporteren. 
 Verhandelen. 
 Gebruiken. 
 Afdanken/Recyclen. 
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   Ontwerpprobleem: 
   Op de camping mag je geen vuil (af)(was)water uit je caravan 

op de staanplaats weg laten lopen.   Vuil water breng je naar 
het putje bij het toiletgebouw. 

      
   Een fabrikant geeft aan een ontwerper de opdracht:   
 
   Ontwerp een waterwagentje waarmee je schoon water kunt 

halen bij de kraan en dat het vuile (af)waswater opvangt zodat 
het  kan worden afgevoerd naar het afvalputje dat onder de 
kraan zit. 
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 Taak: het wagentje levert schoon drinkwater en ontvangt het 
afvalwater. 

 Gebruik: met koppelingen worden de slangen voor drinkwater en 
afvalwater en de elektrische pomp aan de caravan bevestigd.                    
De slangen mogen niet verwisseld kunnen worden. (dwingend ontwerp) 

 Vorm: de vorm is zodanig dat het wagentje gemakkelijk is in 
gebruik en onder de caravan te plaatsen is. 

 Prijs: prijs/kwaliteit zo gunstig mogelijk. Het wagentje mag wel 
wat kosten maar dan moet het wel gebruiksgemak en kwaliteit 
uitstralen. 

 Productie: moet in serieproductie te maken zijn. (dit drukt de prijs) 
 
 

Bij elke soort eis kunnen natuurlijk meer eisen worden bedacht. 
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   Elk systeem kun je onderverdelen in deelsystemen. 
 

 
   Waterwagen: de watertank, voortbeweging, aansluitingen,     
                        handgreep, enz. 

 
     Elk deelsysteem is een (ontwerp)technisch probleem op zich. Je kunt voor elk onderdeel meerdere 

(ontwerp)oplossingen bedenken.  
     (dat doe je met ”brainstormen”, divergent denken, en kiezen, convergent denken.) 
 
 
     (Brainstormen: het bedenken (genereren) van ideeën noemen we brainstormen.) 
 
 
        Voortbeweging, oplossingen: 
 Gewone wielen. 
 Rolletjes. 
 Glijders. 
 Traploop wieltjes. 
 Rupsbandjes. 
        Uit deze oplossingen wordt de uiteindelijke keuze bepaald!                                                
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5 Oplossingen voor het 
   deelsysteem:  
 
   VOORTBEWEGING 
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-gewone wieltjes. 
-rollers. 
-glijders. 
-traploop wieltjes. 
-rupsbandjes. 



Oplossingen 

Uiteindelijke keuze 
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Omschrijving van het gekozen 
ontwerpvoorstel Model van het gekozen ontwerpvoorstel 

          
Multifunctionele waterwagen: 

 
 Waterwagentje waarmee je schoon 

water kunt halen bij de kraan en vuil  
water kunt afvoeren naar het 
campingtoiletgebouw. 

 De vorm van het waterwagentje is zo 
gekozen dat het schoon watergedeelte 
60% van de tank-inhoud beslaat en het 
vuil watergedeelte 40 % . 

 De  handgreep ligt in een rechte lijn met  
het schuine deel van de onderkant 
zodat hij makkelijk in- en uitgeschoven 
kan worden. 

 Voor het voortbewegen is gekozen voor 
“traploopwieltjes” omdat op sommige 
campings trapjes zijn gemaakt met 
trappen om niveauverschillen te 
overbruggen. 

 Enz. 
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 In deze fase worden een of 
meer prototypen gebouwd. 

 
 Een prototype is een  echt  werkend  product 

op ware grootte. Je kunt het echt uitproberen. 
 

   Een model is vaak op schaal, verkleind of vergroot,  
   (blow up), en is bedoeld om te laten zien hoe het 

product er uit komt te zien.   (het werkt niet echt.) 
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   Het PROTOTYPE wordt onderworpen 
aan verschillende tests. 

 
 Is het geworden wat de opdrachtgever bedoelde? 
 Hoe werkt het onder extreme omstandigheden? 
 Kan iedereen ermee omgaan? 
 Enz.  

Dominicus College Universum Leerjaar 3 



Dominicus College Universum Leerjaar 3 



 
 Bedenk zelf een product. 
   of: 

 Verbeter een bestaand product. 
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   Je krijgt een opdrachtformulier en        

uitwerkingsbladen. 
 
   Vanaf nu heb je nog 5 blokuren voor het krijgen 

van een idee tot en met de uitwerking en 
presentatie van je ontwerp. 

 
   Maak dus een goede planning van idee tot en met 

de presentatie.  
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Je hebt er niks aan  
maar het is wel een heel leuk idee! 

        En dit dan? 
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 Een (eenvoudig) product. 

 
 In verpakking. 

 
 Met gebruiksaanwijzing. 

 
                     Maak het jezelf niet te moeilijk of te uitgebreid.  
                      Een werkend prototype zal te hoog zijn gegrepen.  
                      Een mooi model is goed genoeg! 
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Wakker worden! 

Je krijgt het niet op een 
presenteerblaadje! 
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 Tandenborstels staan in een bekertje of glas. Ontwerp een tandenborstel houder die je 
aan de binnenkant van een badkamerkastje schroeft. 

 Pennen, potloden en paperclips slingeren vaak rond op je bureau. Ontwerp daar een 
“bureau organiser” voor. (Vul eventueel aan met extra mogelijkheden.) 

 Muizen vinden de dood in de ouderwetse muizenval. Ontwerp een “muis -vriendelijke” 
muizenval. De gevangen muis kan buiten vrijgelaten worden. 

 Ontwerp een “reisuitvoering” van het Oud Hollandse spelletje “boter-kaas-en-eieren”. 
 Ontwerp een……         Je eigen idee is natuurlijk het beste idee….! 
     
                         
                         ( als je zelf echt geen idee hebt krijg je een opdracht van je docent) 
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 http://www.bbc.co.uk/cbbc/beattheboss/pro
ducts/ 

 http://www.hetbesteideevan.nl/ 
 http://www.lara-

inventing.nl/?gclid=CJ6soIiys6ACFc9i4wodGz
AxSw 

 
En vele anderen………..(Google, Ilse, Yahoo, enz.  ) 
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 Je krijgt nu de 
werkbladen die horen 
bij de 
ontwerpopdracht. 
 

 
 Je doorloopt een korte 

ontwerpcursus en 
bestudeert een 
ontwerpvoorbeeld. 

 Daarna bedenk je zelf 
een ontwerp idee. 

 
 Kies een klein 

product!! 
 

 Geen idee…..? 
 

 Geen PANIEK,      Wij 
helpen je verder! 
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 De vorige les heb je werkbladen gekregen 
over ontwerpen. 

 Je hebt de cursus ontwerpen doorlopen. 
 Je hebt een ontwerpidee gekozen en bent 

begonnen met de uitwerking. 
 

 Deze middag werk je het idee verder uit. 
  ( bewaar alles, van kladjes brainstormen  t/m.  alle schetsen enz.) 
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Je maakt: 
 

 Een product. 
(model) 
 

 Een verpakking. 
 

 Een 
gebruiksaanwijzing. 

 Maak ook eventueel een 
model van het  

 Technisch Principe   
    of de Werking. 
    (Lego/Knex/Meccano/FischerTechniek) 
 
 

 Het product(model) maak je 
in het Technolab. 
 

 Het (leer) PROCES is even 
belangrijk als het 

    PRODUCT (model) 
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 Voor de pauze: uitwerking voltooien. 
 

PAUZE 
 

 Na de pauze: presentaties van de resultaten.  
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Product            (en evt. model Techn. Principe) 

Verpakking  
Gebruiksaanwijzing  
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