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Onderbouw Middenbouw Bovenbouw 

Wetenschapsknooppunt TU Delft  
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• De basisdidactiek van OOL 

• Ontwerpend leren – zelf ervaren 

• Terugkoppeling, tips en afsluiting 

Programma  
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Ontwerpend leren  

& 
Onderzoekend leren 
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Ontwerpend leren  

& 
Onderzoekend leren 

Van probleem / behoefte  
naar oplossing / product  

Van verwondering / vraag  
naar kennis / antwoord  
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Onderzoekscyclus versus Ontwerpcyclus 
 

Het uitgangspunt en de stappen zijn anders!! 

Van probleem/behoefte  
naar oplossing/ product  

Van verwondering /vraag  
naar kennis/ antwoord  
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Onderzoeksvraag:  Wat is de beste plek op het schoolplein  
     voor een windmolen?  
 

Ontwerpvraag:   Hoe kun je wind meten? / Ontwerp iets    
     om de wind te meten. 
 

Opzoekvraag:   Wat is een tornado?  
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Didactiek van OOL 

• Hoe onderwijs je? 
– Ontwerpend Leren /  

Ontwerpcyclus 
 

• Wat onderwijs je? 
– Kennis & Vaardigheden 

 

• Hoe evalueer je? 
– Summatief & Formatief 

 
NB: voor onderzoekend  
leren geldt hetzelfde 
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21e eeuwse vaardigheden vertaald 
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Onderzoekscyclus – ijsklontjes onderzoek 
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IJsklontjesonderzoek 

Het ijsklontje smelt: “hé, mijn 
handen worden nat” 
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IJsklontjesonderzoek 

Verdiepen in het onderwerp 
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IJsklontjesonderzoek 

IJsklontjes maken en voorwerpen 
verzamelen om onderzoek te doen 
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IJsklontjesonderzoek 

Verschillende manieren om het 
ijsklontje langzamer te laten 

smelten worden getest 
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IJsklontjesonderzoek 

De uitslag: op volgorde  
van smelttijd 
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IJsklontjesonderzoek 

Posterpresentatie of  
bespreken in de kring 
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Ontwerpcyclus – biomedisch ontwerpen 
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Project Biomedisch ontwerpen 
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Project Biomedisch ontwerpen 
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Project Biomedisch ontwerpen 
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Project Biomedisch ontwerpen 
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Project Biomedisch ontwerpen 
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• Alles mag 

• Tekenen 

• Ideeën zijn van iedereen!  

• Stel je oordeel uit 

• Zoveel mogelijk ideeën  

• 1+1=3  

• Geef elkaar complimenten 
 

Regels voor ideeën verzinnen 
(brainstormregels) 
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Regels voor ideeën verzinnen 
(brainstormregels) 
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Korte ontwerpopdracht 
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Introductie probleem 
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• Associatief 

• Fysiek 

• Sociaal 

Energizer – Associatiekaartjes  

Associëren: 
Inspiratie kan overal 
vandaan komen 
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Ideeën verzinnen: vakjesvellen 

Ontwerpvraag: 
“Hoe kun je hulpgoederen 
aan de andere kant van de 

kloof krijgen?” 
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Concept uitwerken en prototype 
maken: snelle prototypes 
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• Wat voor oplossingen hebben  
jullie met elkaar bedacht? 

Presenteren: ideeën uitwisselen 
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• Is het gelukt om veel & gevarieerde ideeën te 
verzinnen? 

• Is het gelukt om innovatieve/vernieuwende ideeën 
te bedenken? 

 

• Hoe kwam dat?  
 

Nabespreking 
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Terugkoppeling – ontwerpvaardigheid: 
divergent denken (‘denk alle kanten op’)  
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Reflectie & Discussie 

• Wat neemt u mee uit deze workshop? 

• Wat zijn uw eigen ervaringen met OOL? 
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• Hoe Kun Je op een leuke manier leren rekenen? 

• Hoe Kun Je naar de overkant van de rivier 
komen? 

• Hoe Kun Je over de muur heen komen? 

• Hoe Kun Je iets van de grond oprapen vanuit 
een rolstoel? 

• Hoe Kun Je … 

 
 
 
 

Tip 1. Geef open opdrachten!   (HKJ’s) 

Hoe Kun Je + 
Werkwoord + 
Uitdaging …? 
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• Wie ben ik 
• Associatiespel 
• Krabbelvogels  

 

Tip 2. Gebruik energizers om los te komen!  
 

• Menselijke figuren 
• Kleurenverhaal 
• Et cetera … 
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• Brainwriting 

• Ideeënstarter 

• Mystery Bags 

• Inspiratiekaartjes 

• Denksleutels 

 

Tip 3. Gebruik creativiteitstechnieken! 

• Inspiratie uit de 
omgeving 

• Inspiratie door 
materialen 

• Et cetera … 
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• Gebruik de brainstormregels 

• Wees rolmodel, verzin en teken mee 

Tip 4. Zorg voor een creatief klimaat! 

Loslaten:  
er is niet maar één 
juist antwoord of 
juiste oplossing 
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“Problemen en behoeftes vind je overal” 

Tip 5. GEWOON DOEN!!  en begin klein… 
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