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en ontwerpbureau Meeple

Deze les gaat in op de eerste stap in een ontwerpproces: 
probleem verkennen. In deze les gaan de leerlingen in teams 
uitzoeken wat het probleem precies inhoudt. De les eindigt met 
het delen van de bevindingen. 

TIJDSBESTEDING

 ♦ 60 minuten exclusief voorbereiding

LEERDOELEN

 ♦ Je verplaatsen in anderen en wisselen van 
perspectieven.

 ♦ Respectvol luisteren en waarnemen, observeren 
en onderzoeken.

 ♦ Informatie vragen en verzamelen uit mondelinge 
en schriftelijke bronnen.

 ♦ Oplossingen bekijken en vergelijken

LESOPZET IN HET KORT

Tijd Activiteit Vorm Benodigdheden

10 minuten 1. Introductie van het probleem

2. Bespreken plan van aanpak

Klassikaal en 
in gesprek met 
leerlingen.

casus of eigen probleem en 
ontwerpvraag

10 minuten 3. Vragen opstellen In teams van 3-4 
leerlingen.

20 minuten 4. Probleem verkennen In teams van 3-4 
leerlingen.

1 werkvel en 1 resultatenvel 
per team

5 minuten 5. Voorlopige resultaten In teams van 3-4 
leerlingen.

10 minuten 6. Delen voorlopige resultaten Klassikaal.

5 minuten 7. Afronden en plan van aanpak In teams van 3-4 
leerlingen.
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Leshandleiding stap voor stap 

VOORBEREIDING

 ♦ Bereid de les voor aan de hand van de schematische en uitgeschreven lesopzet. Tip! Maak de lesopzet 
concreet door kloktijden toe te voegen.

 ♦ Verdeel de klas in teams van 3-4 leerlingen, waarvan zoveel mogelijk teams van 4 leerlingen. Wijs in elk 
team eventueel een voorzitter en notulist aan.

 ♦ Zie het kader “Taakbeschrijving voor teams”. Tip! Maak de taken voor de teams concreet naar aanleiding 
van de casus. Maak een indeling van het aantal teams per taak. Meerdere teams kunnen aan één taak 
werken.

 ♦ Zorg dat je een probleem beschikbaar hebt. Als de ontwerpvraag gegeven is, zorg dat ook deze 
beschikbaar is. 

 ♦ Zorg dat de benodigde materialen klaar liggen. 

1 INTRODUCTIE VAN HET PROBLEEM

 ♦ Introduceer het probleem. Blijf in de beschrijving van het probleem zo dicht mogelijk bij de belevingswereld 
van de leerlingen en zorg voor interactie met de leerlingen.

 ♦ Introduceer - als beschikbaar - de ontwerpvraag. Schrijf deze vraag zichtbaar voor alle leerlingen op. 

 ♦ Vraag de leerlingen om het probleem te helpen oplossen.

2 BESPREKEN PLAN VAN AANPAK

 ♦ Geef aan dat de leerlingen in teams gaan uitzoeken wat het probleem precies inhoudt. Vertel dat het 
belangrijk is om op verschillende manieren naar het probleem te kijken. Kijk wie met het probleem te 
maken hebben. Wie gaat de oplossing gebruiken? Dat is je doelgroep. 

 ♦ Vertel de leerlingen dat ze in teams van 3-4 leerlingen werken. Elk team gaat op een andere manier naar 
het probleem kijken. 

TAAKBESCHRIJVING VOOR TEAMS

 ♦ Bestaande oplossingen onderzoeken. Zoek naar bestaande oplossingen voor het probleem. 
Bestaan deze? Test of evalueer deze oplossing aan de hand van je vragen. Hoe lossen deze 
bestaande oplossingen het probleem op? Wat vind je daar goed en minder goed aan? 

 ♦ Doelgroep begrijpen. Wie is de doelgroep? Soms heb je meerdere doelgroepen. Bij een 
product kan de gebruiker ervan anders zijn dan de koper. Zowel gebruiker als koper zijn de 
doelgroep. Interview de doelgroep. Wat vindt de doelgroep de meest belangrijke elementen bij 
het probleem? Hoe ervaren zij het probleem? Wat vindt de doelgroep belangrijk bij het oplossen 
van het probleem?

 ♦ Probleem verder uitdiepen. Wat is het probleem precies? Heb je meer informatie nodig? Kun je 
bepaalde dingen uitzoeken, onderzoeken, mensen interviewen? Stel vragen op en probeer deze 
te beantwoorden door informatie op te zoeken, experts of belanghebbenden te mailen of een 
kort onderzoek te doen.

 ♦ Casusspecifiek uitzoeken. Dit team gaat heel specifiek over de casus bepaalde dingen uitzoeken. 
Zie de casus.
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3 VRAGEN OPSTELLEN

 ♦ Vertel de leerlingen welke teams aan de slag gaan met welke taak. Alternatief: je kunt ervoor kiezen om 
de leerlingen zelf inspraak te laten hebben bij het maken van de indeling.

 ♦ Geef elk team twee A4 vellen beprint met de informatie voor het betreffende team. Eén werkvel en één 
resultatenvel.

 › Het werkvel is om op te werken en ideeën over de taak neer te zetten. Op het werkvel staat voor 
elke taak informatie om mee te beginnen. Leerlingen kunnen op het werkvel een plan maken, taken 
verdelen en vragen opschrijven.

 › Het resultatenvel is om antwoorden, uiteindelijke resultaten en bevindingen neer te zetten. 

 ♦ Leerlingen gaan voor elke taak vragen opschrijven. Dat kunnen onderzoeksvragen, opzoekvragen, 
interviewvragen of vragen hoe bestaande oplossingen werken zijn. Laat de leerlingen deze vragen 
opschrijven op hun werkvel.

 ♦ Loop langs de teams en stel vragen om teams op weg te helpen.

 ♦ Geef na 7 minuten een waarschuwing dat ze moeten gaan afronden met vragen verzinnen.

 ♦ Laat na 8 minuten de leerlingen opschrijven hoe ze de antwoorden op de vragen gaan zoeken (bestaande 
oplossingen testen, experts mailen, doelgroep interviewen, informatie opzoeken). Laat de leerlingen 
ook de taken verdelen binnen hun team. Dat kan in tweetallen, maar ook per leerling. Ook dit leggen ze 
vast op hun werkvel. Na 10 minuten gaan ze de taken uitvoeren in de volgende stap.

4 PROBLEEM VERKENNEN

 ♦ Alle leerlingen gaan hun eigen taak uitvoeren. Daar hebben ze 20 minuten de tijd voor. Loop langs de 
leerlingen en ondersteun ze en stel ze verdiepende vragen.

 ♦ Bewaak de tijd en waarschuw de leerlingen na 10 minuten. Vraag de leerlingen om aan te geven als ze 
hulp nodig hebben.

 ♦ Waarschuw opnieuw 5 minuten voor afloop van de tijd.

5 VOORLOPIGE RESULTATEN 

 ♦ Vraag de leerlingen om in teams hun resultatenvel af te ronden. Daar hebben ze 5 minuten de tijd voor.

 ♦ Waarschuw de leerlingen 1 minuut voor afloop van de tijd.

 ♦ Als teams tijd over hebben, kunnen ze alvast de meest interessante of opvallende resultaten aangeven.

6 DELEN VOORLOPIGE RESULTATEN

 ♦ Geef alle teams om de beurt de gelegenheid om hun resultaten en voortgang te delen met de klas aan 
de hand van het resultatenvel.

 ♦ Geef na elk team kort de gelegenheid aan de andere leerlingen om zich uit te spreken over de positieve 
punten van de gevonden resultaten en het stellen van vragen. Door het stellen van vragen worden de 
leerlingen uitgedaagd om kritische feedback om te buigen naar constructieve vragen waar ht team 
verder mee kan. Dat is heel belangrijk in een ontwerpproces. Stel waar nodig ook zelf vragen.

7 AFRONDEN EN PLAN VAN AANPAK

 ♦ Zorg dat de benodigde mails met vragen verstuurd worden. Dan zijn de antwoorden beschikbaar in de 
volgende les.

 ♦ Mist informatie? Maak daar samen een afspraak over. Kan thuis een oplossing getest worden, kent 
iemand een expert, kunnen leerlingen meer interviews houden?

 ♦ Sluit de les af. Benadruk dat de leerlingen al veel hebben uitgezocht en nu meer weten over het probleem. 
In de volgende les gaan de leerlingen daar mee verder en maken ze een lijst van eisen en wensen. Dat 
staat beschreven in de les Probleem formuleren.


