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Wetenschapsknooppunt TU Delft

en ontwerpbureau Meeple

NODIG

•	 groen	en	bruin	A4-papier,	voor	elk	tweetal

•	 materialentafel,	zie	voorbereiding

•	 schilderstape	en	scharen

•	 bijlage	inspiratiekaarten

•	 ‘Rikki	heeft	een	plan’	door	Guido	van	Genechten

•	 eventueel	kleine	speelfiguren

LEERDOELEN 

•	 verslag	uitbrengen	en	demonstratie	van	ideeën	
met	mondelinge	toelichting	(kerndoel	1)

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

•	 ideeën	bedenken,	uitwerken	en	testen	in	
snelle,	werkende	prototypes	(kerndoel	45)
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4 Presenteren	-	Tweetallen	laten	
hun	ideeën	aan	elkaar	zien

3 Verzinnen en maken -	In	
tweetallen	met	inspiratiekaarten

2 Energizer -	Hoe	voelt	Rikki	zich?	
Gevoelens	uitbeelden	en	raden

1 Ontwerpvraag	-	Help	jij	Rikki		
naar	de	andere	kant	van	de	muur?

focus op

1

60 min
bovenbouw

middenbouw

onderbouw

De ladder van Rikki staat aan de verkeerde kant van de muur. 
Leerlingen verzinnen en maken ideeën om Rikki te helpen.

Rikki heeft een plan
in samenwerking met Kleuteruniversiteit en Montessorischool Valkenbos

40

www.ontwerpenindeklas.nl


www.ontwerpenindeklas.nl 

VOORBEREIDING

•	 Verdeel	de	klas	in	tweetallen.

•	 Maak	voor	elk	 tweetal	een	muur:	vouw	een	vel	bruin	A4-papier	
dubbel	 in	 de	 lengte.	 Vouw	 beide	 uiteinden	 ongeveer	 twee	
centimeter	om.	Plak	het	bruine	vel	met	deze	‘plakranden’	op	een	
vel	groen	A4-papier.

•	 Maak	een	materialentafel.	Gebruik	de	lijst	hiernaast	ter	inspiratie.

•	 Leg	het	boek,	de	schilderstape	(scheuren!)	en	scharen	klaar.

•	 Print	de	bijlage	inspiratiekaarten	en	knip	ze	los.

Lesbeschrijving	

1 ONTWERPVRAAG

Lees	 het	 boek	 ‘Rikki	 heeft	
een	 plan’	 door	 Guido	 van	
Genechten	 voor.	 Lees	 tot	
het	 punt	 waar	 Rikki	 aan	 de	
andere	 kant	 van	 de	 muur	
staat.	Je	eindigt	met	de	zin:	
“Wat	moet	Rikki	nu	doen?”

Ga	 met	 de	 leerlingen	 in	
gesprek.	Hoe	zou	Rikki	zich	
voelen?	Wat	zou	Rikki	kunnen	
doen?	Zou	kleine	Rikki	er	zelf	
overheen	 kunnen	 komen?	
Zullen	we	Rikki	helpen?

De	ontwerpvraag:	

Hoe kan Rikki naar de 
andere kant van de muur 
komen?

2 ENERGIZER 

Vertel	de	leerlingen	dat	ze	eerst	hun	hersenen	gaan	wakker	maken	om	bijzondere	ideeën	te	kunnen	bedenken.	
Hoe	voelde	Rikki	zich	bij	de	muur?	Hoe	ziet	dat	eruit?	Hoe	ziet	boos,	verdrietig,	blij,	trots,	verlegen	eruit?	Laat	
de	leerlingen	gevoelens	uitbeelden	en	raden.

3 VERZINNEN EN MAKEN

We	gaan	net	als	ontwerpers	een	probleem	oplossen.	Ontwerpers	bedenken	zoveel	mogelijk	verschillende	
ideeën,	niet	maar	één	dus.	Ze	denken	altijd:	Hoe	zou	het	nog	meer	kunnen?	Dat	gaan	wij	ook	doen.	

De	leerlingen	werken	in	tweetallen	samen	of	naast	elkaar	aan	een	eigen	muur.	Ze	verzinnen	en	maken	zoveel	
mogelijk	verschillende	oplossingen	voor	Rikki.	Daarvoor	gebruiken	ze	de	materialen	op	de	materialentafel.	

Inspiratielijst	materialen:

•	 wc	rollen

•	 flesdopjes

•	 ijslollystokjes

•	 rietjes

•	 lege	verpakkingen

•	 restjes	stof

•	 knopen

•	 kurk

•	 lint
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Loop	rond	met	een	stapel	inspiratiekaarten.	Laat	tweetallen	een	inspiratiekaart	zien.	Wat	staat	er	op?	Hoe 
zou een kikker het probleem oplossen? Hoe zou een brandweer Rikki naar de andere kant helpen? Hoe zou 
een ninja het oplossen? Inspiratiekaarten	helpen	leerlingen	diverse	en	bijzondere	ideeën	bedenken.

Als	leerlingen	vastlopen,	kun	je	ze	op	weg	helpen:

•	 Vanuit materiaal:	stimuleer	leerlingen	om	materiaal	
te	pakken,	dat	ze	nog	niet	gebruikt	hebben.	Hoe	
kun	je	met	dit	materiaal	een	oplossing	maken?

•	 Vanuit soortgelijke situaties:	vraag	leerlingen	naar	
situaties	die	hierop	lijken.	Wanneer	wil	je	nog	meer	
ergens	overheen	of	op?	Zijn	er	spullen	die	ergens	
op	of	overheen	moeten?	Hoe	gaat	dat?

•	 Vanuit emotie:	hoe	voelt	Rikki	zich	en	wat	doe	je	
dan	het	liefst?	Wat	zijn	materialen	die	bij	dat	gevoel	
passen?	En	stel	dat	Rikki	zich	anders	voelde?	Wat	
zou	hij	dan	graag	willen	doen?

4 PRESENTEREN

Koppel	elke	tweetal	aan	een	ander	tweetal.	Laat	ze	de	ideeën	aan	elkaar	presenteren.	Sluit	af	door	de	rest	
van	het	verhaal	voor	te	lezen.

SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Vooraf

•	 Maak	een	circuit	van	‘muren’	tijdens	de	gymles.	Introduceer	de	ontwerpvraag.	Zullen	we	uitproberen	
hoe	het	is	om	Rikki	te	zijn?	

 

Achteraf

•	 Geef	ruimte	aan	leerlingen	om	verder	te	ontwerpen	door	een	ontwerphoek	in	te	richten.

•	 Dit	 is	 een	 voorproefje	 van	 het	 complete	 project	 ‘Rikki	 heeft	 een	 plan’	 op	 Kleuteruniversiteit.	
Benieuwd	naar	de	rest?	Kijk	op	kleuteruniversiteit.nl/winkel/rikki-heeft-een-plan/
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KLEUTERUNIVERSITEIT

Kleuteruniversiteit	maakt	in	samenwerking	
met	uitgevers	van	kinderboeken	digitale	
thematische	projecten	voor	(kleuter)
leerkrachten	op	basis	van	prentenboeken.

Daarnaast organiseert Kleuteruniversiteit 
inspiratiedagen voor kleuterleerkrachten,         
bedoeld om te informeren en enthousiasmeren.

Deze les is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple
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