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leerkracht

ouder/externe

focus op

1

NODIG 

•	 veel	dunschillers,	in	meerdere	varianten

•	 schilbare	groente	van	het	seizoen

•	 bijlage	consumententest,	per	tweetal

•	 papier	en	stiften

•	 bijlage	inspiratieblad,	per	tweetal

•	 bijlage	ontwerpvragen,	per	tweetal

•	 bijlage	elevator	pitch,	per	tweetal

LEERDOELEN 

•	 de	leerlingen	leren	zich	redzaam	gedragen	in	
sociaal	opzicht,	als	consument	(kerndoel	35)

•	 bij	producten	uit	eigen	omgeving	relaties		
leggen	tussen	de	werking,	de	vorm	en	het	
materiaalgebruik	(kerndoel	44)

•	 oefenen	met	opstellen	van	een	ontwerpvraag

•	 ideeën	snel	en	helder	duidelijk	leren	maken

Leerlingen testen en vergelijken dunschillers. Ze selecteren de beste uit 
de test, bedenken wat verbeterd kan worden en pitchen ontwerpvragen.

Consumententest
in samenwerking met Stichting Panta Rhei 

120	min	(2	x	60)
bovenbouw

middenbouw

onderbouw

6 Ontwerpvragen -	Van	wensen	
en	verbeterpunten	vragen	maken

5 Verkennen -	Inspiratieblad	
helpt	gebruik	in	kaart	brengen

4 Presenteren	-	Focus	op									
interessante	bevindingen

3 Testen	-	Onderzoek	uitvoeren	
en	conclusie:	de	beste	uit	de	test

2 Testen	-	Onderzoek	opzetten:	
wat	ga	je	testen	en	hoe?

1 Inleiding	-	Consumententest	
vergelijkt	producten	eerlijk
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9 Presenteren -	Supersnel					
presenteren	met	elevator	pitch

8 Presentatie maken -	Schets	
maken	van	ontwerpprobleem

7 Kiezen	-	Jouw	favoriete	vraag	
zoeken	en	in	tweetallen	kiezen
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VOORBEREIDING 

•	 Kies	ervoor	om	de	lessen	als	losse	les	te	geven,	geef	dan	de	eerste	les	samen	met	de	ouder.	Of	kies	ervoor	
om	de	lessen	direct	achter	elkaar	te	geven,	dan	kun	je	de	ouder	ook	vragen	om	de	‘tweede	les’	te	blijven.	

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

•	 Vraag	de	leerlingen	om	dunschillers	mee	te	brengen	van	huis.	Graag	met	naam	erop!	Idealiter	zijn	zoveel	
dunschillers	nodig	als	je	leerlingen	hebt.

•	 Print	de	bijlagen	op	A4	papier.	Voor	de	consumententest	en	het	inspiratieblad	kun	je	naar	wens	A3	papier	
gebruiken.

•	 Liever	een	ander	product	centraal?	Zorg	dan	dat	je	kiest	voor	een	product	waar	verschillende	soorten	van	
zijn.	Zorg	ook	dat	de	leerlingen	makkelijk	zelf	kunnen	testen!

•	 Zet	de	materialen	klaar.

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	les	1	

1 INLEIDING

Dat wil iedereen! Producten die goed zijn en niet zo duur

Start	klassikaal.	Ga	in	gesprek	met	de	leerlingen.	Als	je	iets	koopt	in	de	winkel,	wil	je	dat	het	product	goed	is	
en	niet	zo	duur.	Veel	mensen	denken	dat	dure	dingen	langer	meegaan.	Wat	denken	jullie?	

•	 Allemaal	meningen; van veel producten heb je dure en goedkope varianten. Denk maar eens aan al die 
smartphones die je kunt kopen. Maar welke is de beste? Vrienden van je noemen dat ene mobieltje. Maar 
bedoelen ze niet gewoon dat ze deze het mooist vinden? De verkoper in de winkel noemt een andere. 
Maar verdient hij niet het meest als hij een dure telefoon aan jou verkoopt? Reclame helpt al helemaal niet. 
Allemaal zeggen ze dat hun smartphone de beste is.

•	 Consumententest	vergelijkt	eerlijk; bij een consumententest worden producten, bijvoorbeeld longboards, 
met elkaar vergeleken. Na de test is duidelijk welke long goed zijn en welke minder goed. Zo helpt een 
consumententest jou met kiezen. 

Onderzoeken doe je zo

Zoek	bij	YouTube	op	‘consumentenbond	allesreinigers’	en	bekijk	het	filmpje	van	de	Consumentenbond.	Ga	
in	gesprek	met	de	leerlingen	over	de	volgende	vragen	die	belangrijk	zijn	bij	een	consumententest:

•	 Wat	ga	je	testen?	Wat wil je dat allesreiniger goed doet? Schoonmaken. Dat is het belangrijkste om te 
testen. Kun je nog meer dingen bedenken die de Consumentenbond had kunnen testen? Denk aan het 
vasthouden van de fles, het openen van de dop, de geur, …

•	 Hoe	 ga	 je	 testen?	Bij de allesreinigers wordt telkens precies dezelfde vlek gemaakt. Ook wordt een 
poetsmachine gebruikt, die altijd precies hetzelfde aantal keer poetst en die de doekjes altijd even hard op 
de vlek drukt. Alle ‘variabelen’ blijven gelijk. Bij eerlijk onderzoek verander je één variabele: hier de soort 
allesreiniger. 	

•	 Hoe	ga	je	punten	geven?	De allesreinigers scoren punten. Vijf punten als de vlek helemaal weg is. Eén 
punt als de vlek er nog helemaal zit. Door deze punten zijn de allesreinigers met elkaar te vergelijken; de 
allesreiniger met de meeste punten is de beste uit de test.
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2 TESTEN - ONDERZOEK OPZETTEN

Vertel	dat	de	 leerlingen	nu	zelf	de	vragen	bij	een	consumententest	gaan	doorlopen.	Ga	klassikaal	verder	
en	verzin	samen	wat	je	allemaal	zou	kunnen	testen	aan	dunschillers.	Schrijf	de	ideeën	op	het	bord.	Bedenk	
daarna	met	elkaar	voor	een	aantal	aspecten	hoe	je	kunt	testen	en	hoe	je	dat	zo	eerlijk	mogelijk	kunt	doen.	

CONSUMENTENTEST

•	 Wat ga je testen? Wat	wil	je	dat	een	dunschiller	doet?	Verzin	samen	een	aantal	eigenschappen	
van	 dunschillers	 die	 je	 kunt	 vergelijken.	 Denk	 aan	 dun	 schillen,	 prettig	 vasthouden,	makkelijk	
schoonhouden,	scherp	snijblad,	geschikt	voor	linkshandigen,	...

•	 Hoe ga je testen? Bedenk	 voor	 elke	 eigenschap	 hoe	 je	 eerlijk	 kunt	 onderzoeken.	 Denk	 aan	
het	opmeten	van	de	dikte	van	een	schil	bij	dun	schillen,	aan	de	hoeveelheid	viezigheid	op	de	
dunschiller	na	een	vast	aantal	keer	schillen	bij	makkelijk	schoonhouden,	...

Verdeel	de	klas	in	tweetallen	en	geef	elk	tweetal	een	consumententest.	Vraag	de	leerlingen	om	twee	aspecten	
te	kiezen	om	te	onderzoeken.	De	leerlingen	nemen	de	informatie	over	van	het	bord.	Daarna	bedenken	ze	
wat	de	punten	betekenen.	Leerkracht	en	ouder/externe:	help	de	leerlingen	met	verzinnen	en	invullen.	

CONSUMENTENTEST

•	 Hoe ga je punten geven? Bedenk	voor	beide	onderzoeken	wat	de	punten	betekenen.	Vijf	punten	
is	goed	en	één	punt	is	slecht.

3 TESTEN - ONDERZOEK UITVOEREN 

Verdeel	 de	 dunschillers	 over	 de	 tweetallen.	 Probeer	 de	 soorten	 te	
variëren.	Laat	de	leerlingen	de	dunschillers	natekenen.	Geef	ze	daarna	
de	gelegenheid	om	de	onderzoeken	uit	te	voeren.	Laat	leerlingen	waar	
nodig	dunschillers	uitwisselen.	Ruim	aan	het	eind	samen	even	op.	Loop	
rond	en	ga	met	de	leerlingen	in	gesprek	over	de	ervaringen.

Vraag	de	tweetallen	na	tien	minuten	om	het	testoordeel	te	berekenen	
en	de	beste	dunschiller	uit	de	test	aan	te	wijzen.	Vraag	ze	ook	om	na	
te	denken	over	wat	ze	willen	verbeteren	aan	de	dunschillers,	wat	lastig	
was.	Kunnen	ze	een	tekening	maken	met	een	beschrijving?	Leerkracht	
en	ouder/externe:	help	waar	nodig	met	berekenen	van	het	testoordeel.	

Suggestie!	Super	interessant	om	in	een	extra	rekenles	de	resultaten	van	
de	klas	met	elkaar	samen	te	(laten)	voegen.

4 PRESENTEREN 

Vraag	kort	een	aantal	reacties	bij	de	leerlingen.	Focus	op	wat	ze	willen	verbeteren	aan	de	dunschillers,	wat	
lastig	was.	Vertel	dat	ze	hier	in	de	volgende	les	verder	over	gaan	nadenken.	Bedank	de	leerlingen	voor	de	
onderzoeken.	Noem	een	aantal	interessante	bevindingen	die	je	gezien	hebt.

Dit	is	een	logisch	punt	om	te	stoppen	voor	twee	lessen	van	60	minuten!
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Lesbeschrijving	les	2	

Belangrijk!	Deel	de	ingevulde	consumententesten	uit	de	vorige	les	nog	niet	uit.

5 VERKENNEN

Verkennen	doen	leerlingen	in	tweetallen.	Vraag	de	leerlingen	om	tekeningetjes	te	maken	bij	de	vragen	op	
het	inspiratieblad.	Loop	rond,	stimuleer	de	leerlingen	om	te	tekenen	en	help	ze	met	vragen	beantwoorden.	

6 ONTWERPVRAGEN

Vraag	de	 leerlingen	om	 in	 tweetallen	 zoveel	mogelijk	 vragen	op	het	 ontwerpvragen	 vel	 te	 schrijven.	 Ze	
beginnen	telkens	met:	“Hoe	kun	je	zorgen	dat	de	dunschiller…?”	Tip!	Deel	de	consumententest-vellen	uit.	
Leerlingen	kunnen	daar	inspiratie	uit	halen.	Ook	kunnen	ze	inspiratie	halen	uit	het	inspiratieblad.	Leerkracht,	
loop	rond	en	help	leerlingen	hun	ontwerpvraag	aanscherpen.	Merk	je	dat	veel	leerlingen	dit	lastig	vinden,	
vraag	er	dan	klassikaal	aandacht	voor.

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”.	Let	op!	Stop	voordat	de	vraag	té	algemeen	of	té	vaag	wordt.

•	 Een tweetal schrijft de ontwerpvraag “Hoe kun je zorgen dat de dunschiller niet vies wordt?” op. 
Waarom willen we dat? Zodat de dunschiller schoon blijft. Waarom willen we dat? Ja, du-uh. Dan 
heb je een open ontwerpvraag: “Hoe kun je zorgen dat de dunschiller schoon blijft?”

•	 Een ander tweetal schrijft “Hoe kun je groente en fruit makkelijk schillen?” Deze ontwerpvraag is 
vrij algemeen en vaag. Waarom willen we dat? In dit geval omdat oma de dunschiller gebruikt en 
het met stijve handen niet makkelijk is. Een prettigere ontwerpvraag is dan: “Hoe kun je groente en 
fruit schillen met stijve handen?”

7 KIEZEN

Kiezen	doe	 je	 in	 tweetallen.	Beide	 leerlingen	kiezen	van	het	 vel	met	
ontwerpvragen	de	meest	 interessante	vraag.	Mocht	dat	niet	dezelfde	
vraag	zijn,	dan	kiezen	ze	daarna	samen	één	ontwerpvraag	uit	om	te	
presenteren.	 Lastig	 kiezen?	Bij	welke	ontwerpvraag	denken	mensen:	
“Goh	wat	fijn,	hier	ga	ik	super	veel	plezier	van	hebben”?	Kies	die	vraag!n

8 PRESENTATIE MAKEN

Geef	de	tweetallen	het	vel	voor	de	elevator	pitch.	Vraag	de	leerlingen	
de	 gekozen	 ontwerpvraag	 bovenaan	 het	 vel	 te	 schrijven.	 Laat	 ze	
daaronder	een	schets	maken	van	het	bijbehorende	probleem.	Wat	 is	
lastig?	Wat	willen	ze	verbeteren?	Een	schets	is	een	snelle	tekening	die	
niet	mooi	hoeft	te	zijn,	maar	wel	duidelijk!	
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OUDER, VRIJWILLIGER, EXTERNE

•	 onderzoeker

•	 consumentenonderzoek

•	 marketing	en	reclame

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.

9 PRESENTEREN

Geef	de	tweetallen	vijf	minuten	tijd	om	een	elevator	pitch	voor	te	bereiden.	Dat	is	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.	

SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Voor- of achteraf

•	 Laat	 leerlingen	in	reclamefolders	zoeken	naar	verschillende	soorten	van	eenzelfde	product.	Wat	
zijn	de	verschillen	in	prijs?	Hoe	worden	de	producten	gepresenteerd?

•	 Interview	mensen.	Wat	vinden	zij	belangrijk	bij	een	dunschiller?	Dit	kan	helpen	bij	het	bedenken	van	
wat	je	wilt	onderzoeken.

Achteraf

•	 Verzin	oplossingen	voor	de	ontwerpvragen	en	kies	één	oplossing	uit	om	te	presenteren.	Daarna	
kun	je	natuurlijk	ook	de	oplossingen	nog	uitwerken,	maken	en	testen.

•	 Laat	 leerlingen	een	consumententest	doen	voor	een	ander	product	 (zie	 foto).	Welke	producten	
vinden	ze	zelf	interessant	om	te	vergelijken?

•	 Herhaal	een	consumententest	die	al	uitgevoerd	is.	Komen	de	resultaten	overeen?

•	 Laat	 leerlingen	 de	 testresultaten	 op	 een	 heldere	 manier	 met	 school	 en	 ouders	 delen	 in	 de	
schoolkrant.

•	 Regelmatig	vinden	mensen	het	handvat	van	een	dunschiller	of	kaasschaaf	niet	optimaal	in	de	hand	
liggen.	Vraag	de	leerlingen	een	handvat	te	ontwerpen.	Laat	ze	eerst	met	klei	onder	de	tafel	een	
prettige	vorm	maken	(zie	foto).	

TU Delft & Meeple

Deze les is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple
naar een idee van Dien Balster
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