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leerkracht

ouder/externe

focus op
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bovenbouw

middenbouw

onderbouw

NODIG

•	 150	ijslollystokjes	(NB	te	hergebruiken!)

•	 rollen	schilderstape

•	 materialen	voor	het	circuit,	zie	voorbereiding

•	 bijlage	ontwerpvragen,	voor	elke	leerling

•	 bijlage	elevator	pitch,	voor	elk	tweetal

•	 stiften

LEERDOELEN 

•	 inleven	in	gevoelens,	wensen	en	opvattingen	
van	anderen	(kerndoel	34)

•	 ervaringen	met	chronische	aandoeningen,	
ongemakken	en	handicaps	(kerndoel	34)

•	 oefenen	met	opstellen	van	een	ontwerpvraag

•	 ideeën	helder	en	snel	duidelijk	leren	maken	
voor	anderen

6 Presenteren -	Supersnel					
presenteren	met	elevator	pitch

5 Presentatie maken	-	Schetsen	
probleem	en	eerste	oplossing

4 Kiezen	-	Jouw	favoriet	zoeken	
en	dan	in	tweetallen	kiezen

3 Ontwerpvragen	-	“Hoe	kunnen	
mensen	met	reuma...”

2 Verkennen	-	Wat	gaat	moeilijk	
als	je	reuma	hebt?

1 Inleiding	-	Bij	reuma	heb	je	
problemen	met	je	gewrichten

Leerlingen ervaren zelf welke activiteiten lastig zijn als je reuma hebt. Ze 
verzinnen ontwerpvragen en presenteren deze in een elevator pitch.

Inleven reuma
in samenwerking met Montessorischool Valkenbos & TechniekTalent.nu

90	min
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VOORBEREIDING 

•	 Stem	af	met	de	ouder,	vrijwilliger	of	externe.	Deze	heeft	een	centrale	rol	bij	de	groene	teksten.

•	 Print	de	bijlagen	en	zet	de	materialen	klaar.

•	 Maak	een	circuit.	Kies	een	aantal	van	onderstaande	activiteiten:

	› bladzijde	van	boek	omslaan	 	 ›			knoopjes	blouse	openmaken	

	› pot	opendraaien	 	 	 ›			dichtgeplakte	envelop	openen

	› aardappel	schillen	 	 	 ›			sleutel	deur	of	fietsslot	opendraaien

	› kaartspel	spelen	 	 	 ›			surprise	eieren	openen

	› met	bestek	eten	 	 	 ›			pop	aankleden

	› was	ophangen		 	 	 ›			lego	bouwen

	› veters	strikken		 	 	 ›			knop	afstandsbediening	indrukken

TIPS VOOR EEN GOED GESPREK!

•	 Vertel	zoveel	mogelijk	en	met	enthousiasme	vanuit	je	eigen	ervaring.	Kies	voorbeelden	uit	de	praktijk	die	
aansluiten	bij	de	belevingswereld	van	de	leerlingen.

•	 Bedenk	vooraf	wat	moeilijke	woorden	kunnen	zijn	(vaktermen,	jargon).	Gebruik	deze	wel,	maar	zorg	dat	
je	eenvoudige	alternatieven,	concrete	voorbeelden	of	een	uitleg	beschikbaar	hebt.

•	 Gebruik	veel	beeldmateriaal	en	echte	materialen	om	te	bekijken,	voelen	en	uitproberen.

•	 Help	leerlingen	door	vragen	te	stellen.	Laat	ze	zo	zelf	een	stap	verder	komen.	

Lesbeschrijving	

1 INLEIDING

Gewrichten helpen je soepel bewegen

Start	klassikaal.	Stel	jezelf	voor.	Vertel	de	leerlingen	kort	wat	jouw	achtergrond	is	en	geef	ze	gelegenheid	om	
daar	wat	vragen	over	te	stellen.	Ga	in	gesprek	over	bewegen.	Hoe	kun	je	bewegen?	Hoe	zitten	botten	aan	
elkaar	vast?	Hoe	werken	gewrichten?	Vul	hun	antwoorden	eventueel	aan	met:

•	 Samen	met	je	spieren	zorgen	gewrichten	ervoor	dat	je	kunt	bewegen.	Je	hebt	zo’n	200	botten	in	je	lichaam.	
De	helft	van	die	botten	zitten	in	je	handen	en	voeten.	Botten	zitten	aan	elkaar	vast	door	gewrichten.	Op	
alle	plekken	waar	je	kunt	bewegen	heb	je	gewrichten.

•	 Een	gewricht	bestaat	uit	twee	botten	die	tegen	elkaar	bewegen.	Op	de	uiteinden	van	die	botten	zit	vaak	
kraakbeen.	Kraakbeen	is	glad	en	buigzaam.	Samen	met	vocht	dat	in	een	gewricht	gemaakt	wordt,	helpt	
het	kraakbeen	om	soepel	te	bewegen.

•	 Soorten	gewrichten	zijn	bijvoorbeeld	een	scharniergewricht	of	een	kogelgewricht.	Een	scharniergewricht	
beweegt	in	één	richting.	Denk	aan	je	knie	en	je	elleboog.	Een	kogelgewricht	kan	alle	kanten	op	bewegen.	
Denk	aan	je	schouder	en	je	heup.	Filmpje?	Zoek	bij	schooltv.nl	op	‘botten	aan	elkaar	vast’.

•	 Je	kunt	bewegen	door	je	gewrichten.	Maar	dat	gebeurt	niet	vanzelf.	Je	hebt	ook	spieren	nodig.	Je	spieren	
zitten	met	pezen	aan	de	botten	vast.	Als	de	spier	zich	spant,	wordt	deze	korter	en	 trekt	aan	de	pees,	
waardoor	het	bot	beweegt.

Reuma betekent problemen met je gewrichten

Wat	is	reuma?	Kennen	de	leerlingen	iemand	met	reuma?	Kun	je	dat	aan	iemand	zien?	Gebruik	vooral	je	eigen	
voorbeelden	en	vul	eventueel	aan	met:	

•	 Gewrichten	gebruik	 je	 áltijd	 als	 je	 beweegt.	 Soms	 raakt	 het	 kraakbeen	beschadigd	of	 gaan	gewrichte	
ontsteken.	Deze	ziekte	noem	je	reuma.	Bij	mensen	met	reuma	zijn	de	gewrichten	vaak	pijnlijk	en	stijf.	Als	
je	reuma	hebt,	is	het	soms	lastig	om	een	vuist	te	maken	of	een	vingeroefening	te	doen.	Hoe	is	dat	voor	
de	leerlingen?

•	 Reuma	komt	op	alle	leeftijden	voor,	er	zijn	ook	kinderen	met	reuma.	Het	is	een	chronische	ziekte.	Dat	
betekent	dat	medicijnen	helpen,	maar	dat	reuma	niet	door	medicijnen	te	genezen	is.	De	ziekte	gaat	niet	
helemaal	over.
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•	 Reuma	is	een	auto-immuumziekte.	Je	immuunsysteem	verdedigt	je	lichaam	en	zorgt	ervoor	dat	indrin-
gers	(ziekten,	verkoudheid	en	griep)	niet	binnen	komen.	Bij	reuma	valt	het	 immuunsysteem	niet	alleen	
indringers	aan,	maar	ook	het	eigen	lichaam.

2 VERKENNEN

Verkennen	gebeurt	in	tweetallen.	Combineer	sterke	en	zwakke	schrijvers,	initiatiefnemers	en	
volgers.	Vertel	dat	de	leerlingen	tijdens	deze	les	werken	aan	de	ontwerpvaardigheid	‘Leef	je	
in’.	Ze	verplaatsen	zich	in	mensen	met	reuma,	bedenken	en	ervaren	hoe	het	voelt	om	reuma	
te	hebben.	Vraag	alle	tweetallen	om	bij	één	leerling	stokjes	aan	de	vingers	te	tapen.

Laat	een	aantal	kinderen	verwoorden	hoe	het	voelt	om	ingetapet	te	zijn.	Het	is	niet	alleen	onhandig,	maar	
doet	ook	iets	met	je	gevoel.	Laat	de	tweetallen	vervolgens	in	circuitvorm	verschillende	(dagelijkse)	activiteiten	
uitproberen.	Ook	de	leerlingen	zonder	stokjes!!	Zo	kunnen	ze	samen	vergelijken.	Tegen	welke	problemen	
lopen	mensen	met	reuma	aan?	Ruim	aan	het	eind	samen	even	op.	Meer	tijd	beschikbaar	voor	de	les?	Wissel	
dan,	zodat	iedereen	zelf	kan	ervaren!		

Loop	rond	en	ga	met	de	leerlingen	in	gesprek	over	hun	en	jouw	eigen	ervaringen.	

45

6 Nu	de	andere	hand!5 Tape	de	stokjes	dan	beneden	
vast,	om	de	handpalm	en	pols

4 Tape	alle	vingers	en	de	duim	
op	dezelfde	manier	vast

3 Stokje	bovenaan	vast	tapen,	
ongeveer	10	cm	schilderstape

2 Een	stokje	op	de	wijsvinger,	
bovenzijde	gelijk	met	vingertopje

1	Leg	je	hand	met	de	handpalm	
naar	boven	op	tafel

Leef je 
in
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3 ONTWERPVRAGEN

Verzinnen	 doen	 leerlingen	 in	 tweetallen.	 Vraag	 de	 leerlingen	 om	 zoveel	mogelijk	 ontwerpvragen	 op	 te	
schrijven.	Ze	beginnen	telkens	met:	“Hoe	kunnen	mensen	met	reuma…?”	Tip!	Leerlingen	kunnen	inspiratie	
halen	uit	de	ervaringen	in	het	circuit.	Breder	en	verder	denken	mag	ook.

Leerkracht	en	ouder/externe:	loop	rond	en	help	leerlingen	hun	ontwerpvraag	aanscherpen.

                                                                                                                                                                                                                                                         

ONTWERPVRAAG AANSCHERPEN

•	 Zoek	de	vraag	achter	de	vraag;	een	ontwerpvraag	is	open.	Vraag	jezelf	telkens	af:	“Waarom	willen	
we	dat?”.	Tot	het	“du-uh	moment”.	

•	 Een	 leerling	 kiest	 de	 ontwerpvraag	 “Hoe	 kunnen	 mensen	 met	 reuma	 veterstrikken?”	 Waarom	
willen	we	dat?	Zodat	ze	schoenen	aan	kunnen.	Waarom	willen	we	dat?	Ja,	du-uh.	Dan	heb	je	een	
mooie	open	ontwerpvraag:	“Hoe	kunnen	mensen	met	reuma	schoenen	aandoen?”	Zo	zijn	ineens	
klittenband	schoenen,	instappers	of	misschien	wel	een	soort	sokschoenen	ook	mogelijk!

4 KIEZEN

Kiezen	doe	je	in	tweetallen.	Beide	leerlingen	kiezen	van	hun	eigen	vragenvel	de	meest	interessante	vraag.	
Daarna	kiezen	ze	samen	één	ontwerpvraag	uit	om	te	presenteren.	Lastig	kiezen?	Met	welke	vraag	krijgen	
mensen	met	reuma	het	meest	te	maken?	

5 PRESENTATIE MAKEN

Geef	de	tweetallen	een	elevator	pitch	en	een	stift.	Vraag	de	leerlingen	de	ontwerpvraag	bovenaan	het	vel	te	
schrijven.	Laat	ze	daaronder	een	schets	maken	van	de	bijbehorende	problemen	en	een	schets	van	een	eerste	
oplossing.	Een	schets	is	een	snelle	tekening	in	één	kleur	stift	die	niet	mooi	hoeft	te	zijn,	maar	wel	duidelijk!	

Loop	rond	en	benadruk	nog	eens	dat	snelle	schetsen	voldoende	zijn.	Blijf	met	de	leerlingen	meedenken	en	
deel	je	eigen	ervaringen.

5

5

10
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OUDER, VRIJWILLIGER, EXTERNE

•	 arts

•	 verpleegkundige

•	 fysiotherapeut

•	 biomedisch	ontwerper

•	 ouder	of	familie	met	reuma

SAMEN IN DE KLAS 

Scholen	hebben	met	ouders	prachtige	expertise	
en	 inspiratie	 in	 huis.	 Ga	 de	 samenwerking	 aan!	
Samen	 in	 de	 klas	 moedigt	 scholen	 aan	 om	
ouders	vanuit	hun	passie	te	laten	bijdragen.	Voor	
kinderen	 is	 het	 heel	 waardevol	 om	 binnen	 een	
échte	context	te	werken.	Het	doet	ertoe.

Samen	in	de	klas	is	een	initiatief	van	De	Haagse	Scholen,	
Librijn,	 Lucas	Onderwijs,	 Stichting	Montessori	Onderwijs	
Zuid-Holland,	 Stichting	 Panta	 Rhei,	 Delftse	 Vereniging	
voor	 Montessori-onderwijs	 en	 ontwerpbureau	 Meeple.	
Bekijk	op	www.samenindeklas.nl	meer	inspirerende	lessen.

TU Delft & Meeple

Deze	les	is	ontwikkeld	door	ontwerpbureau	Meeple

6 PRESENTEREN

Geef	de	tweetallen	vijf	minuten	de	tijd	om	een	elevator	pitch	voor	te	bereiden.	Een	heel	korte	presentatie	van	
drie	zinnen,	die	je	in	een	lift	zou	kunnen	geven.

Dan	starten	de	pitches:	één	voor	één	staat	elk	tweetal	op.	Eén	leerling	houdt	de	schets	omhoog.	De	andere	
leerling	pitcht	het	probleem	en	de	ontwerpvraag	in	drie	zinnen.	Dan	is	meteen	het	volgende	tweetal	aan	de	
beurt.	Hou	de	vaart	erin.

Bedank	de	leerlingen	voor	hun	pitches.	Noem	een	aantal	interessante	probleemsituaties	en	ontwerpvragen	
die	je	gehoord	hebt.	Vul	eventueel	aan	wat	je	hiermee	in	je	eigen	situatie	of	eigen	werk	zou	kunnen.

SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Vooraf

•	 Laat	leerlingen	onderzoek	doen	naar	ouderen,	wat	voor	beperkingen	hebben	zij?	Reuma	komt	dan	
vast	naar	voren	in	de	resultaten.

•	 Breid	het	zelf	ervaren	uit.	Laat	leerlingen	een	(deel	van	een)	lesdag	ervaren	en	zo	tegenkomen	waar	
je	allemaal	tegenaan	loopt.

Achteraf

•	 Geef	leerlingen	meer	ruimte	om	hun	vingers	in	te	tapen	en	dagelijkse	activiteiten	te	doen.	Laat	ze	
hun	bevindingen	opschrijven.	

•	 Breid	onderzoeken	en	ervaren	uit	naar	andere	beperkingen.	Denk	aan	een	gebroken	arm	(mitella)	
of	een	rolstoel	(bureaustoel	op	wielen).	Ook	goed	uit	te	breiden	naar	een	gymles.	Denk	aan	een	
balspel	met	maar	één	arm.

•	 Verzin	oplossingen	 voor	de	ontwerpvraag	en	 kies	 er	 één	uit	om	 te	presenteren.	Daarna	 kun	 je	
natuurlijk	ook	de	oplossingen	nog	uitwerken,	maken	en	testen.	Bekijk	de	lessenreeks	Biomedisch	
Ontwerpen	op	ontwerpenindeklas.nl/casus/biomedisch-ontwerpen	

•	 Laat	leerlingen	onderzoek	doen	naar	bestaande	hulpmiddelen	voor	mensen	met	een	beperking.


