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In dit hoofdstuk leer je over 
de waarde van design in het 

onderwijs in relatie tot enkele 
van de belangrijkste educatieve 

uitdagingen van onze tijd. Je 
maakt jezelf ook vertrouwd 

met enkele van de belangrijkste 
termen en theorieën.

Door dit korte hoofdstuk te lezen, 
leer je over de voorgestelde 

methodologie, het proces, de 
stappen en activiteiten. Enkele 
tastbare voorbeelden helpt je 
om je voor te stellen hoe de 

beschreven methoden kunnen 
worden gebruikt.

Jouw rol als facilitator, het 
gebruik van de ruimte als 

leeromgeving, de betrokkenheid 
van de ouders en het 

schoolbestuur... al deze aspecten 
doen er toe! In dit hoofdstuk 

wordt uitgelegd hoe je ze in jou 
voordeel kunt gebruiken.

APPENDIX

In dit hoofdstuk vindt u de 
woordenlijst met enkele 

bruikbare conceptdefinities, de 
credits van de foto’s en een korte 
beschrijving van de partners die 
dit project hebben ontwikkeld.
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We leven in een wereld die snel 
verandert en extreem complex 
wordt. Met het huidige tempo van 
technologische vooruitgang en 
veranderingen in de samenleving, is 
de toekomst nu onkenbaarder dan 
ooit tevoren. Scholen hebben de rol 
om kinderen voor te bereiden op wat 
ons te wachten staat en om leerlingen 

Inleiding
HOOFDSTUK 1

van elk onderwijsniveau de nodige 
hulpmiddelen te bieden. We moeten 
ze vaardigheden laten ontwikkelen 
waarmee ze met deze onzekerheden 
kunnen omgaan. Daarom worden 
nieuwe methodes geimplementeerd 
door onderwijsgemeenschappen 
om verschillende manieren van 
denken te bevorderen in een meer op 

Toekomst uitdagingen en 
Competenties van de 21e 
eeuw
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samenwerking gerichte klaslokaal. [1] 

Met name 21e-eeuwse vaardigheden 
bieden een interessante achtergrond 
voor dit onderwerp. Deze theorie 
beschrijft de vaardigheden die de sleutel 
zullen zijn voor de volwassenen van 
de toekomst om zich te ontwikkelen 
en zinvolle verandering in de wereld 
te brengen. Vaardigheden uit de 21e 
eeuw maken sinds de laatste decennia 
van de 20e eeuw deel uit van het 
onderwijsdebat.

Hoewel er wereldwijd geen uniek 
model is, suggereren veel kaders dat 
onderwijs niet langer alleen op kennis 
moet zijn gebaseerd, maar zich moet 
uitbreiden met het aanleren van soft 
skills, metacognitieve vaardigheden en 
projectgericht leren. Ook vaardigheden 
met betrekking tot digitale geletterdheid 
spelen een sleutelrol in dit raamwerk.

Het is belangrijk op te merken dat 
21e-eeuwse vaardigheden niet gezien 
moeten worden als vervanging voor 
meer traditionele vaardigheden. 
Integendeel, ze moeten worden 
beschouwd als een aanvulling en een 
manier om de leerervaring nog verder te 
diversifiëren.

Een vrij compleet en gerenommeerd 
21e-eeuwse vaardigheden 
raamwerk is dat van SLO, het 
Nederlandse expertisecentrum 

voor curriculumontwikkeling. 
Het raamwerk omvat ICT-
basisvaardigheden, mediageletterdheid, 
informatievaardigheden, computationeel 
denken, creatief denken en handelen, 
probleemoplossend denken en handelen, 
kritisch denken, zelfregulatie, sociale en 
culturele vaardigheden, communicatie en 
samenwerking.

. 

In de afgelopen decennia is onderzoek 
gedaan naar de verschillende 
manieren waarop mensen nieuwe 
vaardigheden en begrippen leren, zowel 

Figuur 1.1
Aangepast vanuit 
de 21e-eeuwse 
vaardigheden zoals 
gedefinieerd door 
SLO (Thijs, Fisser, 
& van der Hoeven, 
2014).

[1] Binkley, M., 
Erstad, O., Herman, 
J., Raizen, S., Ripley, 
M., & Rumble, M. 
(2010). Draft white 
paper 1: Defining 
21st century skills. 

Er zijn verschillende 
leerbenaderingen nodig
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in de professionele als in de educatieve 
context. Modellen die zijn gebaseerd 
op leren uit directe ervaring, zijn over 
het algemeen het meest effectief om 
mensen te helpen behouden wat ze 
hebben geleerd.

Een voorbeeld is de 70-20-10-regel, 
ontwikkeld door Morgan McCall, Robert 
Eichinger en Michael Lombardo van 
het Center for Creative Leadership. Het 
suggereert dat 70% van het leren in de 
werkomgeving gebeurt door hands-on 
ervaring. 20% komt voort uit interactie 
met collega’s, 10% uit formeel leren. 
Hoewel exact dezelfde verhoudingen 
misschien niet van toepassing zijn in 
het onderwijs, biedt deze theorie een 

interessante kijkwijze om het belang van 
leren door te doen te ondersteunen.
Als we kijken naar de educatieve 
context, is learning-by-doing slechts één 
manier waarop leren kan plaatsvinden. 
De leerpiramide is een veelomvattend 
raamwerk dat verschillende 
onderwijstechnieken presenteert en 
vergelijkt, waarbij wordt gekeken naar 
de retentiegraad van de leerlingen. Het 
laat zien dat participatieve methoden 
waarschijnlijk een langdurigere impact 
hebben. Deze modellen sluiten elkaar 
niet uit. De complementaire toepassing 
van learning-by-doing en participatieve 
methoden zijn misschien wel 
noodzakelijk om een zinvolle leerervaring 
te garanderen. Figuur 1.2 laat een meer 

samengevoegde aanpassing van de 
leerpiramide zien. Het toont de drie 
belangrijkste leerbenaderingen die op 
school worden toegepast:

Ontvangen: Leerlingen krijgen 
informatie en krijgen de nodige context 
aangereikt om deze kennis later 
succesvol toe te passen (klassikale les, 
lezen, audiovisueel).

Participating: Leerlingen nemen deel 
aan het leerproces en aan de activiteiten 
voorgesteld door de leraar (spelen, 
oefeningen, discussie, demonstratie). 

Learning by doing: Leerlingen zijn de 
belangrijkste actoren van het leerproces, 
ze leren door zelf te verkennen/doen/
maken (werken met een coach, direct 
oefenen).

De Design Futures-methode die we 
in deze handleiding voorstellen, laat 
zien hoe al deze benaderingen kunnen 
worden gebruikt, maar neigt meer naar 
een ‘learning-by-doing’ -benadering.

[2] McCall, M., 
Eichinger, R., & 
Lombardo, M. The 
Formula 70-20-10. 
Center for Creative 
Leadership. 

Figuur 1.2 
Aangepast van de 
leerbehoudpiramide 
(Kokcharov, 2015).

BEHOUD VAN 
LEREN
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De Design Futures-methode is 
gebaseerd op een gecombinatie van 
Design Thinking en Maker Education. 
Ten eerste maakt het gebruik van Design 
Thinking om leerlingen in staat te stellen 
oplossingen voor een reëel probleem 
te bedenken en gaat vervolgens door 
met de constructie ervan, ondersteund 
door de kernprincipes van Maker 
Education. De Design Futures-
methode is bedoeld om de complexe 
problemen waarmee we in de wereld 
worden geconfronteerd op te lossen, 
en daarom is het gericht op het vinden 
van innovatieve oplossingen voor de 
door de Verenigde Naties ontwikkelde 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG). 
Bijv. Duurzame energie; Armoede in de 
gemeenschap, ...

Figuur 1.3 en 1.4 
Analyse van het 
probleem vanuit 

verschillende 
perspectieven door 

middel van een 
visuele kaart

Design Thinking is een combinatie van 
Design en Thinking.
In deze context is ‘Design’ niet enkel een 
expressieve handeling of vormgeveing 
van een product, maar verwijst het 

De Design Futures-methode: 
een combinatie van Design 
Thinking en Maker Education 
om complexe problemen op te 
lossen. 
Zoals de complexe problemen die worden 
aangekaart door de duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN

Wat is Design Thinking

naar het vermogen van een individue 
om verschillende mogelijke toekomsten 
voor te stellen. ‘Denken’ verwijst naar 
het vermogen om een onderwerp of 
uitdaging vanuit veel verschillende 
perspectieven te kunnen zien.

Over het algemeen is Design Thinking 
een methodologie die helpt bij het 
oplossen van complexe problemen door 
middel van het ontwerp van tastbare 
oplossingen die een impact kunnen 
hebben op het leven van anderen. Het is 
ontwikkeld in de engineering-, bedrijfs- 
en managementgemeenschappen 
en wordt algemeen toegepast door 
bedrijven en overheidsinstellingen. 
In de afgelopen jaren is het ook 
populairder geworden in leer- en 
onderwijsomgevingen.

Op een meer praktisch niveau houdt 
Design Thinking zich bezig met het 
begrijpen van menselijke behoeften 
en motivaties om het probleem beter 
te definiëren. Tegelijkertijd maakt het 
gebruik van het vermogen van de 
ontwerper (in dit geval de leerling) om 
creatieve en doordachte oplossingen 
voor te stellen die voortkomen uit een 
diep begrip van de context en uit het 
vermogen om buiten de persoonlijke 
en gebaande paden te denken. Design 
Thinking kan helpen om te innoveren 
en het kan effectief bijdragen aan het 
bedenken en creëren van een meer 
duurzamere toekomst.
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Figuur 1.5
Een prototype 
bouwen

Design Thinking is een iteratief process. 
Dit betekent dat het meerdere keren 
doorlopen van dezelfde procesfasen of 
heen en weer schakelen tussen fasen 
(indien nodig) leerlingen kan helpen 
om meer impactvolle oplossingen 
te bereiken die beter inspelen op de 
behoeften van de betrokken mensen 
en een meer transformatie teweeg 
kunnen brengen. De Design Thinking-
methodologie is ook mens-gedreven, 
omdat het vereist dat mensen in teams 
werken en samenwerken, waarbij de 
expertise en ideeën van alle teamleden 
worden benut.

Voorbeeld
De Design 39 Campus (San Diego, 
Californië) heeft enorm geïnvesteerd 
in innovatieve lesmethoden. Zo pasten 
middelbare scholieren Design Thinking 
toe om te proberen het probleem op te 
lossen om mensen toegang te geven tot 
schoon water in een geografische context 
waar het niet mogelijk is om het meteen 
te krijgen. Ze keken naar video’s en kregen 
informatie om de context van de mensen 
voor wie ze gingen ontwerpen echt te 
begrijpen. Ze brainstormden over veel 
verschillende oplossingsrichtingen en 
besloten zich te concentreren op het creëren 
van een filtersysteem. Daarna hebben ze 
verschillende filteropties getest en hebben ze 
meerdere experimenten uitgevoerd met een 
meter en een troebelheidsschaal totdat ze 
het gewenste resultaat bereikten: drinkbaar 
water verkrijgen.

Wat is Maker Education
Maker Education is een leermethode die 
zich richt op de productie of fabricage 
van fysieke of digitale artefacten 
(prototypes) die de ideeën van de 
leerlingen in de praktijk brengen.

De “Maker Movement” is ontstaan in de 
afgelopen jaren. Het heeft het doel om 
een technische en creatieve revolutie 
te creëren door meer mensen toegang 
te geven tot oude en nieuwe (digitale) 
fabricagemethoden via speciale ruimtes 
die ‘fablabs’ of ‘maker spaces’ worden 
genoemd. Deze beweging inspireerde 
leerkrachten om de zogenaamde Maker 
Education-pedagogie te vormen, die 
de kernelementen van de “Maker 
Movement” in de school brengt.

In vergelijking met Design Thinking, 
richt Maker Education zich meer op 
het ‘maken’ dan het ‘denken’ aspect. 
Het helpt leerlingen om actievere 
probleemoplossers te worden en 
tegelijkertijd vertrouwd te raken 
met de huidige technologieën en 
andere wetenschappelijke velden en 
theoretische begrippen toe te passen.

Op een meer praktisch niveau zijn 
Maker Education-activiteiten gericht 
op het uitrusten van leerlingen met 
de vaardigheden om een idee, object 
of oplossing fysiek te maken. Bij het 
maken van activiteiten kan gebruik 
worden gemaakt van moderne digitale 

technologieën, maar ook van traditionele 
bouwtechnieken en het gebruik van 
fysieke materialen. De toepassing van 
deze methode is meestal afhankelijk 
van samenwerking tussen leerlingen, 
hun kennisuitwisseling en het creatieve 
gebruik van technologie.

Voorbeeld
De Van Ness basisschool in Washington DC 
gelooft sterk in het belang van ‘maken’ als 
een belangrijke leerervaring en lesmethode. 
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Figuur 1.6 
Betrokkenheid 

van kinderen bij 
projectactiviteiten 

op school

Figuur 1.7
Leraren zijn de 

ontwerpers van 
de dagelijkse 
leerervaring.

Opnemen van de Design 
Futures-methode in het 
onderwijsprogramma - 
Docenten zijn ontwerpers

Daarom hebben ze geïnvesteerd in de creatie 
van een makersruimte, een ruimte gewijd aan 
het maken van activiteiten, waar kinderen 
hun ideeën tot leven kunnen brengen. 
Hierdoor leren ze hun activiteiten plannen, 
hun tijd indelen en zelf-regulatie terwijl 
ze prototypes maken. Leerlingen deden 
bijvoorbeeld mee aan een katapultuitdaging, 
waarbij het doel was om een bal zo hoog 
en zo ver mogelijk te gooien. Hierdoor 
experimenteerden ze met verschillende 
technieken en materialen om hun idee te 
perfectioneren.

Docenten zijn al ontwerpers, omdat 
ze constant bezig zijn met het creëren 
van zinvolle leerervaringen voor de 

leerlingen. Ook kan iedereen ontwerpen: 
creativiteit is geen plotselinge 
gebeurtenis, maar het is een proces 
dat iedereen kan leren. Het kan worden 
georganiseerd en gefaciliteerd en komt 
voort uit het vermogen om begrippen en 
ideeën op verschillende manieren met 
elkaar te verbinden.

De Design Futures-methode kan 
docenten aanzienlijke kansen bieden. 
Zo kan het de docent helpen om een 
nieuwe de manier waarop leerlingen met 
een probleem worden geconfronteerd 
te veranderen. En het kan de leerlingen 
de mogelijkheid geven om nieuwe 
ideeën en perspectieven genereren. 
Om de Design Futures-methode in 
het onderwijsprogramma te kunnen 
toepassen, moeten docenten goed 
begrijpen hoe ze een creatieve manier 
van denken in hun klaslokalen kunnen 
faciliteren. Ze moeten vaardigheden 
ontwikkelen, zoals het werken met 
verschillende fysieke en digitale 
materialen om prototypes te maken. 

Ook zijn zachte vaardigheden essentieel, 
zoals empathie, flexibiliteit en het 
vermogen om hen te helpen tijdens het 
proces gefocust te blijven, zelfs als zich 
moeilijkheden voordoen.  
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De Design Futures-methode wordt 
toegepast door middel van een proces 
dat bestaat uit 6 fasen. Elke fase omvat 
verschillende stappen en activiteiten, 
zoals het leerplan laat zien. Door 
tijdens deze fasen over de methode 
na te denken, kunnen leerkrachten de 
activiteiten op een meer opeenvolgende 

Het Proces 

manier structureren. In dit hoofdstuk 
worden de verschillende fasen en 
de logica achter het proces in detail 
beschreven en wordt deze inleiding 
aangevuld met tips. De volgende pagina 
geeft een compleet overzicht van de 
processtructuur.

Het proces en 
zijn fasen 

HOOFDSTUK 2
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Het Proces

De 
projectuitdaging 

ontdekken en 
ermee vertrouwd 

raken

De uitdaging vanuit 
verschillende invalshoeken 
onderzoeken en opnieuw 

formuleren

 Zoveel mogelijk 
oplossingen 

genereren en de 
beste kiezen

Een prototype 
maken om het idee 
tastbaar te maken

Reflecteren over 
het proces en de 

resultaten

De resultaten van 
het hele proces aan 

anderen presenteren

Figuur 2.1 
Proces overzicht

WE LEARN WE RESEARCH WE IMAGINE WE MAKE WE EVALUATE WE PRESENT

Het proces van de Design Futures-
methode bestaat uit 6 fasen, zoals 
hieronder geïllustreerd.
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1. We learn
Tijdens deze fase worden leerlingen 
zich bewust van het onderwerp en 
krijgen ze de eerste indrukken. Het is 
een bijzonder belangrijk en gevoelig 
moment in het proces, omdat hier de 
eerste betrokkenheid bij het voorgestelde 
onderwerp plaatsvindt.

Tip! Het is belangrijk om leerlingen 
te inspireren door te laten zien wat er 
mogelijk is door middel van een breed 
scala aan voorbeelden die zijn op al 
bestaande oplossingen en mogelijke 
oplossingen. Ook kan je de motivatie 
van de leerlingen versterken door hen te 
wijzen op hun rol in het process (bijv. ‘We 
zijn allemaal experts / ontwerpers’) en 
hen te vertellen dat ze het verschil kunnen 
maken.

2. We onderzoeken
leerlingen verzamelen informatie over 
het projectonderwerp om hun begrip van 
de projectuitdaging te versterken en het 
probleem te definiëren.

Tip! Wijs de leerlingen een rol toe 
tijdens de onderzoeksactiviteiten (bv. 
interviewer, notulist, fotograaf). Dit  
kan helpen om het werk van het team 
overzichtelijker te houden. Na voltooiing 
van de onderzoeksactiviteiten is het 

nuttig om wat tijd in te plannen voor de 
leerlingen om meningen uit te wisselen en 
verschillende standpunten te delen. 

3. We bedenken
Leerlingen beginnen met het bedenken 
van nieuwe oplossingen, door middel 
van gerichte ideevormingsactiviteiten of 
door te kijken naar andere voorbeelden 
die hen kunnen inspireren. Ze bespreken 
alternatieven en convergeren naar een 
oplossing. Het is belangrijk om leerlingen 
aan te moedigen om criteria te definiëren 
op basis waarvan ze prioriteit kunnen 
geven aan één oplossing.
 
Tip! het sleutelwoord is ‘Ja, en ...’. 
Moedig leerlingen aan om tijdens de 
ideevormingsactiviteiten ruimdenkend 
te blijven en op elkaars ideeën voort te 
bouwen. En bij het kiezen van een idee 
om te ontwikkelen, moeten leerlingen 
worden aangemoedigd om feedback te 
geven en kritisch denkvermogen toe te 
passen. 

4. We maken
op dit punt concentreren de leerlingen 
zich op het tastbaar maken van hun idee 
door een prototype te maken, of een 
meer gedetailleerde visualisatie ervan. 
Deze activiteit kan verschillende soorten 
output genereren (een fysiek model, een 

Figuur 2.2 
Leerlingen 
leren over het 
projectonderwerp.

Figuur 2.3 
Leerlingen 
interviewen 
volwassenen 
en maken 
aantekeningen 
tijdens een 
workshop.
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Figuur 2.4 
Leerlingen schetsen 

hun ideeën.

Figuur 2.5 
Een leerling 

verbindt elektrische 
componenten 

uit een makerset 
om een circuit te 

bouwen.

sculptuur, een papieren prototype, een 
storyboard, een video, een script, etc.): 
wat belangrijk is, is dat de studenten 
zich concentreren op hoe hun idee 
werkt en in welke vorm het zou kunnen 
bestaan. 

Tip! help de leerlingen na te denken 
over wat het beste medium is om hun 
idee over te brengen, door na te denken 
over welke methoden, materialen en/
of technieken het gemakkelijker maken 
om hun idee te communiceren. Help 
leerlingen om feedback te krijgen van 
zoveel mogelijk mensen.  

5. We evalueren
Deze fase verwijst naar een moment 
van algemene evaluatie van het proces 
en de tot dusver geboekte vooruitgang.

Tip! Laat leerlingen deelnemen aan een 
groepsgesprek over hun lessen. En zorg 
ervoor dat ze ook wat tijd investeren in 
individuele reflectie. 

6. We presenteren
Deze fase is gewijd aan het delen van 
de resultaten van het proces met de 
hele groep. Als laatste fase van dit 
proces biedt ‘we presenteren’ een 
unieke kans die verder gaat dan het 
zichtbaar maken van de output. Het 
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Figuur 2.6 Leerlingen 
presenteren hun 

oplossing en laten zien 
hoe het prototype werkt.

Figuur 2.7 Een groep 
leerlingen gaat een 

discussie aan

is namelijk belangrijk om de cirkel van 
het creatieve proces te sluiten met een 
moment van reflectie, zodat hetgeen 
wat de leerlingen hebben geleerd 
kan bezinken, er ruimte gemaakt kan 
worden constructieve feedback over 
de oplossing en het leerprocess en 
leerlingen kun leerervaring kunnen 
delen.

Tip! Overweeg om externe gasten uit 
te nodigen of een publiek te hebben 
om zowel de betrokkenheid van de 
leerlingen als de impact van het initiatief 
te maximaliseren..

Elke fase kan op verschillende manieren 
en via verschillende activiteiten worden 
uitgevoerd. Vaak kan het gebruik van 
hulpmiddelen in de vorm van papieren 
sjablonen of activiteitenrichtlijnen de 
leerlingen helpen op het goede spoor te 
blijven en zich meer begeleid te voelen.

Tegelijkertijd mogen deze hulpmiddelen 
de creativiteit niet in de weg staan. 
Begeleiders moeten zich vrij voelen 
om de hulpmiddelen aan de specifieke 
activiteit aan te passen en nieuwe te 
creëren. Ook moeten studenten worden 
aangemoedigd om ze kritisch en flexibel 
te gebruiken en aan te passen aan hun 
behoeften. Zoals het woord suggereert, 
zijn het ‘slechts’ hulpmiddelen om iets 
groters te bereiken.

Iteratie is belangrijk voor deze methode. 
Leerlingen moeten vertrouwd raken met 

het idee dat het proces misschien niet 
lineair is, maar dat het handig kan zijn 
om tussen fasen heen en weer te gaan. 
Na de ‘make’-fase kan bijvoorbeeld 
nieuw onderzoek nodig zijn om het 
begrip van het probleem te verdiepen, 
omdat wordt ontdekt dat bepaalde 
kennis ontbreekt. Of misschien kan het 
herhalen van een ideevormingsactiviteit 
in meerdere rondes helpen om een 
grotere verscheidenheid aan ideeën te 
genereren.
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DIVERGENT DENKEN CONVERGENT DENKEN

Figuur 2.8
De twee 
denkwijzen

Het proces dat in deze handleiding 
wordt voorgesteld, maakt gebruik 
van twee specifieke denkwijzen, die 
bijzonder relevant zijn in sommige fasen. 
 
• Divergent Denken: is een denkwijze 

die zich richt op de verkenning van 
verschillende alternatieven. Het 
moedigt leerlingen aan om opties 
te verkennen en open te staan voor 
nieuwe input.  

• Convergent Denken: is een 
denkwijze die zich richt op de 
evaluatie en selectie van de beste 
alternatieven, om vooruit te komen 
en vooruitgang te boeken in het 
ontwerpproces.   

Deze twee denkwijzen kunnen worden 
gezien als de bouwstenen van het 
gehele proces. Ze worden afwisselend 
gebruikt en helpen studenten om op een 
gestructureerde manier van probleem 
naar oplossing te gaan.

Hoewel het voorgestelde proces 
erg complex kan lijken, betekent dit 
niet dat de enige manier om het te 
implementeren een lang en uitgebreid 
programma van elke maanden is. Als 

Applying the methodology 
through different formats

er een duidelijk projectonderwerp is, 
zijn ook kortere vormen mogelijk. De 
volgende lijst beschrijft 3 mogelijke 
vormen, die bedoeld zijn als referentie 
voor wat mogelijk is.

Intensief evenement
in deze vorm ligt er meestal een sterke 
nadruk op het nemen van snelle 
beslissingen en het vroeg aan de slag 
gaan met prototypes. De vroege fasen 
van het proces zijn ook opgenomen, 
maar de belangrijkste drijfveer van 
deze vorm is om leerlingen te leren hoe 
ze snel met alternatieve oplossingen 
kunnen komen en een prototype kunnen 
bouwen om te testen. Bijvoorbeeld: 

plan 6 uur over de loop van een dag, of 
misschien een paar sessies van 3 uur 
gedurende 2 opeenvolgende dagen om 
door een process cyclus te gaan.

Project 
in deze vorm zijn de activiteiten meer 
verspreid en hebben studenten de tijd 
om verder individueel of groepswerk 
tussen sessies uit te voeren. Elke sessie 
kan aan één fase van het proces worden 
gewijd, waardoor studenten zich op één 
fase tegelijk kunnen concentreren en 
vervolgens de tussenliggende resultaten 
kunnen versterken. Bijvoorbeeld: plan 4 
wekelijkse sessies van elk 1-2 uur om 
door een process cyclus te gaan.

De denkwijzen
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Figuur 2.9 Een snel 
prototype gebouwd om 
een concept te testen.

Figuur 2.10 Op zoek 
naar opties om een 
prototype te bouwen

Figuur 2.11 De 
onderzoeksfase tijdens 
een schoolproject.

Lang programma
deze leervorm is ontworpen rondom 
een bestaand didactisch programma 
om een holistische benadering van leren 
te introduceren. De verlengde duur 
maakt het mogelijk om verschillende 
onderwerpen uit verschillende 
curriculaire disciplines te introduceren 
in het programma. Bijvoorbeeld: plan 
minimaal 8-10. wekelijkse sessies (tot 
ongeveer 15 sessies) van elk 1-3 uur.
sessions) of 1-3 hours each. 
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Een school is een plaats van 
kennisoverdracht en als zodanig moet 
degene die het leren leidt handelen als 
ontwerper. Zoals eerder vermeld, doen 
leraren en opvoeders dit al dagelijks: 
van het verwelkomen in de klas, het 
beheer van de ruimte tot de uitvoering 
van de activiteiten, er zijn geen neutrale 
keuzes, ze moeten worden ontworpen 

De Design Future-
methode toepassen 
op school

om bij te dragen aan het succes van 
het lesgeven en de leerervaring. Bij 
het toepassen van de Design Futures-
methode is het de rol van de docent 
om een facilitator van het proces te 
zijn. Maar wat is een facilitator? Het is 
iemand die andere mensen helpt iets 
met meer gemak te doen, bijvoorbeeld 
door hun doelstellingen te begrijpen 

De rol van de docent binnen 
de Design Futures-methode

HOOFDSTUK 3
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en te plannen hoe ze deze kunnen 
bereiken, het antwoord op een probleem 
te vinden door te discussiëren zonder 
een bepaald standpunt in te nemen, 
manieren te suggereren om problem te 
overwinnen en richtlijnen te geven om 
de groepsdynamiek te verbeteren. 

Een groot deel van de rol van de 
facilitator heeft te maken met het helpen 
van groepen leerlingen bij het uitvoeren 
van hun taken en hoe ze met elkaar 
omgaan terwijl ze dit doen, door hen de 
juiste ondersteuning en hulpmiddelen 
te bieden. Een goede facilitator is in 
staat om te luisteren en de leerlingen 
te helpen om ideeën te bedenken en 
beslissingen te nemen. [3]

Er zijn drie hoofdaspecten die de 
facilitator zou moeten nastreven:

1. Stuur groepsdiscussies en 
-processen op een manier die 
groepsleden een positieve ervaring 
geeft; 

2. Ondersteun de groepsdialoog, 
analyse en planning van leerlingen; 

3. Bied technieken of oefeningen aan 
die het voor groepen gemakkelijker 
maken om te communiceren en 
doelen te bereiken. 

Er zijn vier competenties in de 
faciliterende rol: communicatie, relaties/

klimaat, taak en organisatie. 

De communicatie- en relationele 
/ klimaatcompetenties bestaan 
uit het kunnen analyseren van 
de groepsdynamiek, vershillende 
luistervaardigheden: waaronder het 
vermogen om te parafraseren; een 
gesprek stapelen; alle leerlingen 
betrekken in het gesprek; zorgen voor 
een balans van deelname; en ruimte 

maken voor meer terughoudende 
leerlingen. De taak en organisatorische 
competenties hebben betrekking 
op goede vergaderpraktijken, zoals 
tijdregistratie, structurering en het 
volgen van een agenda, en het 
bijhouden van een duidelijke registratie.

Bovendien vereist de rol van een 
facilitator een functionele houding ten 
opzichte van het succes van het samen 

Figuur 3.1
Een facilitator 
die het 
prototypeproces 
begeleidt en ervoor 
zorgt dat elke 
leerling bijdraagt 
aan het maken. 

[3] Frey, 1994; 
McLagan & Bedrick, 
1983; Pierce, 
Cheesebrow,
& Braun, 2000.
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Figuur 3.2
Raamwerk van de 
kerncompetenties 
van een facilitator. 

Aangepast van 
Kolb, J. A., Jin, S., & 
Song, J. H. (2008).

met en tussen de leerlingen. Dit betekent 
dat je weet hoe je je aan verschillende 
situaties kunt aanpassen, af en toe een 
andere rol of relationele stijl aanneemt, 
terwijl je je bewust bent van de eigen 
kenmerken en persoonlijkheid van de 
leerling en deze respecteert. 
Enkele fundamentele waarden die een 

Leeromgevingen brengen onderbewust 
boodschappen over over hoe activiteiten 
hierin zouden moeten gebeuren, 
zoals boodschappen over wat wordt 
verwacht of toegestaan. Deze 
kunnen ondersteunend, beperkend 
of richtinggevend zijn voor leerlingen 
wat betreft hun acties, verwachtingen 
en mogelijkheden om hun doelen te 
ontwikkelen.

Een Design Thinking-methodologie 
zoals Design Futures kan lesactiviteiten 
verbeteren door de motivatie van 
leerlingen te stimuleren en de klas 
te transformeren door de grenzen 
te openen voor een reeks nieuwe 
activiteiten, een nieuwe dynamiek en 
interacties.

facilitator moeten hebben, zijn:
Respect voor de ideeën van de 
leerlingen (zorg voor een inclusieve 
sfeer). 
Uitstellen van een oordeel (want er zijn 
geen goede of foute ideeën). 
Speelsheid (zorg voor ontwerpen met 
plezier).

Samenwerking (wees een partner 
van de ideeën en projecten van de 
leerlingen).
Autoritativiteit wanneer nodig (de rol 
van onderwijzer en leerling moet altijd 
duidelijk zijn).

Om facilitator te worden heb je tijd en 
oefening nodig. Het is altijd een goede 
gewoonte om aan het einde van de les 
zelf te reflecteren over de lesactiviteiten 
om de eigen prestaties en die van de 
leerlingen te blijven verbeteren.

De leeromgeving
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TRADITIONELE LES HOEFIJZER CLUSTERS IN PAREN

Figuur 3.5-3.10 
(gaat verder op de 
volgende pagina)
Classroom- 
configuraties

Wanneer een Design Futures in de 
fysieke leeromgeving wordt toegepast 
moet er rekening gehouden worden met 
de volgende twee aspecten om samen 
het klaslokaal te transformeren tot een 
aanmoedigende plek die de leerlingen 
helpt om te onderzoeken, bedenken en 
maken.

De ruimte zelf en het meubilair kunnen 
verschillende mogelijke configuraties 
hebben om verschillende didactische 
vormen te ondersteunen. 
De verscheidenheid aan materialen, 
gereedschappen en hulpmiddelen die 
we in de klas vinden om mee te werken, 
kunnen de leerlingen stimuleren om 
actief deel te nemen aan de activiteiten.

Dat gezegd hebbende, de fysieke 
educatieve ruimte moet worden 
ontworpen om verschillende 
leerervaringen te ondersteuen. De 
ruimte zou een weerspiegeling moeten 
zijn van de methodologie en daarom zou 
het moeten zijn:

• Flexibel: Bied multifunctionele 
ruimtes aan die gemakkelijk kunnen 
worden aangepast aan de behoeften 
en doelstellingen van de leerlingen 
en methodologie. Zorg dat ze 
de diverse sociale interacties en 
leervormen ondersteunen.

• In staat stellen: Doordat de ruimte 
aanpasbaar is, kan dit actieve 
deelname aanmoedigen en de 

leerlingen in staat stellen om de 
ruimte toe te eigenen, het een 
nieuwe betekenis te geven en 
de wens van de leerlingen om te 
ontdekken en creëren versterken. 
Leerlingen zijn bewoners van de 
onderwijsruimten en het is dus van 
belang dat de ‘burgers’ een stem en 
agentschap krijgen om beslissingen 
te maken of beïnvloeden over deze 
ruimte.

• Inclusief: De ruimte verleent 
iedereen fysieke en culturele 
toegang. 

• Betekenisvol: De ruimte erkent de 
diverse sociaal-culturele identiteiten 
van de schoolgemeenschap. 

Leervormen in de klas: 
• Expliciet: leer van een expert.
• Begeleid: leer met een expert. 
• Discussie: praat over en deel ideeën.
• Ervaringsgericht: maak, ontdek en 

onderzoek.
• Samenwerking: leer met anderen
• Onafhankelijk: leer zelf
• Feedback en reflectie: leer meer 

over mijn leerproces.
• Presentatie: presenteer mijn leren. 

Klasconfiguraties volgens specifieke 
leervormen:
• Traditionele les: leerlingen kijken 

de leraar met de rug naar elkaar 
toe, typisch voor expliciet en 
onafhankelijk leren.

• Hoefijzer: de bureaus zijn in een 
halve cirkel geplaatst, gericht 
naar de voorkant van de kamer 
en richten de aandacht van de 
leeringen op het midden, ideaal 
voor groepsdiscussies, omdat het 
de verbinding tussen de leerlingen 
bevordert.

• Clusters (in paren of groepen): 
een inrichting in kleine groepen 
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SEMINAR

STADION

LANDINGSBAAN

MAKERSPACE

CLUSTERS IN GROEPEN

stimuleert de interactie tussen 
leerlingen voor begeleid leren, 
samenwerking en ervaringsgericht 
leren.

• Seminar: de hele klas zit in een 
afgeronde opstelling tegenover 
elkaar voor feedback en reflectie.

• Landingsbaan en stadion: er 
wordt een gangpad gelaten in het 
midden van rijen met tegenover 
elkaar liggende tafels, zodat een 
presentator door het klaslokaal 
kan lopen voor demonstraties of 

Bewustwording van het 
gemeenschapsecosysteem

Bij de voorbereiding van elke 
projectactiviteit moet rekening 
worden gehouden met een fase van 
voorbereiding en opvang door de 

presentaties.
• Makerspace: verschillende 

werkplekken zijn verspreid in de klas, 
voornamelijk voor ervaringsgericht 
leren. 

school, evenals een fase van reflectie 
en terugkeer naar de gemeenschap. 
De ervaring leert dat maximale impact 
wordt bereikt wanneer leerkrachten 
en ouders worden betrokken 
en afgestemd zijn op de project 
doelstellingen. Maar ook wanneer 
de ervaring wordt geïntegreerd in 
het groeipad van de leerlingen. Het 
is essentieel om mogelijkheden te 
creëren voor uitwisseling met de 
directe gemeenschap en ook om de 
activiteiten af te stemmen op de huidige 
vaardigheden van de studenten.

Ten afsluiting de activiteiten is het 
belangrijk om feedback te verzamelen 
van degenen die aan het proces 
hebben deelgenomen (leerlingen, 
leerkrachten en ouders) door middel 
van confrontatiemomenten die 
rekening houden met de rol van de 
gesprekspartner. Om een maximale 
impact op de initiatieven te verzekeren, 
is het bovendien gepast om momenten 
van verspreiding en viering van de 
resultaten te creëren die openstaan 
voor de bredere gemeenschap (een 
tentoonstelling maakt het bijvoorbeeld 
mogelijk om de gemeenschap samen 
te brengen in één evenement en een 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten).

Nu je de theorie achter de Design 
Futures-methode kent, kun je ontdekken 
hoe u deze in jouw klas kunt invoeren. 
Voor een praktische gids kan je de 
Curriculumhandleiding te downloaden.
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Appendix

Woordenlijst, credits en 
projectpartners
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Convergent Denken
Convergent denken is een denkwijzde 
die zich richt op de selectie van de beste 
interpretaties of ideeën. Als denkwijze 
helpt het ons om conclusies te trekken, 
beslissingen te nemen en actie te 
ondernemen.

Design Thinking
Over het algemeen is Design Thinking een 
methodologie die helpt bij het oplossen van 
complexe problemen door middel van tastbare 
oplossingen die een impact kunnen hebben 
op het leven van anderen. Het kan helpen om 
innovatie te genereren en bij te dragen aan 
het creëren van een betere en duurzamere 
toekomst.

Facilitator
een facilitator is een persoon die de 
studenten begeleidt bij project activiteiten. 
De facilitator heeft de rol om toezicht te 
houden op de activiteiten en studenten te 
helpen bij het doorlopen van het creatieve 
proces met een maieutische benadering.

Warm-up-oefening 
een warming-up-oefening, ook wel 
ijsbreker genoemd, is een activiteit die 
studenten helpt om zich voor te bereiden op 
teamwerkactiviteiten, energie te geven en 
los te komen. Het neemt meestal de vorm 
aan van een eenvoudig spel of een speelse 
taak.

Divergent Denken
Divergent denken is een denkmodus die 
zich richt op het creëren van verschillende 
interpretaties of ideeën voor een specifieke 
uitdaging. Wanneer we het gebruiken, 
onderzoeken onze hersenen opties en blijven 
we openstaan voor nieuwe inputs.

Maker Education
Maker Education is een leermethode die zich 
richt op de productie of fabricage van fysieke 
of digitale artefacten (prototypes genoemd) 
die de ideeën van de leerlingen in de praktijk 
brengen.

Fablab
een fablab, of maker space, is een fysieke 
ruimte (een hoek, een kamer, een lab…) 
gewijd aan het maken van activiteiten. Het 
bevat meestal gereedschappen, materialen 
en machines of apparaten die nodig zijn om 
prototypes te bouwen.

Prototype
een prototype is een fysiek of digitaal 
artefact dat kan worden gebouwd met 
verschillende soorten materialen. Het helpt 
leerlingen (en ontwerpers in het algemeen) 
om een oplossing tastbaar te maken om 
deze te testen en feedback te krijgen.

Woordenlijst
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Colofon

Grafisch ontwerp

PACO Design Collaborative.

Inhoud en bewerking

September 2020, door Technische Universiteit Eindhoven, 
PACO Design Collaborative, Designathon Works, All Grow, 
Stimmuli, Aristotelio College in Thessaloniki. 

Foto bronnen

• Fuguur 1.3, Pag.6: Google
• Fuguur 1.4, Pag.6: PACO Design Collaborative, Project archief.
• Fuguur 1.5, Pag.7: PACO Design Collaborative, Project archief.
• Fuguur 1.6, Pag.8: unsplash.com 
• Fuguur 1.7, Pag.8: scuolasenzazaino.org
• Fuguur 2.2, Pag.11: unsplash.com 
• Fuguur 2.3, Pag.11: PACO Design Collaborative, Project archief.
• Fuguur 2.4, Pag.12: ALL Grow, Project archief.
• Fuguur 2.5, Pag. 12: Designathon Works, Project archief.
• Fuguur 2.6, Pag.13: unsplash.com 
• Fuguur 2.7, Pag.13: unsplash.com 
• Fuguur 2.9, Pag.15: PACO Design Collaborative, Project archief.
• Fuguur 2.10, Pag.15: unsplash.com 
• Fuguur 2.11, Pag.15: unsplash.com 
• Fuguur 3.1, Pag.17: ALL Grow, Project archief.
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Projectpartners 

Technische Universiteit Eindhoven 
(Nederland)

Department Industrial Design, Systemic Change: De onderzoeksgroep 
Systemic Change gebruikt design en technologie om sociaal-
technische systemen op het niveau van een gemeenschap te 
bestuderen, door technologiegerichte interventies te ontwerpen die 
maatschappelijke uitdagingen aanpakken en het effect daarvan op 
het ecosysteem te analyseren. We richten ons op onderzoek door 
het ontwerpen van innovaties die impact hebben op systemische 
structuren en groepen mensen, met als uiteindelijk doel grootschalige 
problemen aan te pakken zoals vitaliteit, sociale veerkracht en leren.

Designathon Works (Nederland)

Designathon Works stelt zich een wereld voor waarin alle kinderen 
- ongeacht achtergrond, ras of bekwaamheid - bezig zijn met het 
ontwerpen van een betere wereld voor zichzelf en de planeet. Ons 
doel is om kinderen uit te rusten met een veranderlijke houding 
en om de samenleving te leren om kinderen te zien als mede-
ontwerpers van een betere wereld, in het besef dat elk kind uniek is 
en iets waardevols kan bijdragen.

Aristotelio College of Thessaloniki 
(Griekenland)
 
ARISTOTELIO COLLEGE is een moderne particuliere 
onderwijsinstelling, die al meer dan 50 jaar bijdraagt aan 
onderwijs en innovatie. Aangepast aan de eisen van de 
moderne internationalistische samenleving, bieden onze 
onderwijsprogramma’s studenten naast kennis, het potentieel voor 
keuzevrijheid, samenwerking, creatie en digitale geletterdheid. 
We creëren een school van “open horizonten”. En met respect 
voor individualiteit en diversiteit, streven we naar de algehele 
ontwikkeling van onze studenten.

All Grow (Romania)
 
All Grow is een non-profitorganisatie die verandering wil creëren 
door samenwerking tussen individuen, organisaties en instellingen 
door sociale innovatie en kennisuitwisseling te stimuleren. Onze 
missie is om bij te dragen aan het bouwen van een inclusieve 
samenleving, waarin ALLE leden de tools, middelen en kansen 
hebben om te GROEIEN.

Stimmuli (Griekenland)
 
STIMMULI is een non-profitorganisatie die werkt aan projecten 
die gericht zijn op sociale impact en die zich voorstelt om 
toekomstig onderwijs te inspireren en positieve veranderingen 
in de samenleving teweeg te brengen. Om onze missie te 
bereiken, ontwerpen en implementeren we onderwijsprojecten 
die veranderende attitudes cultiveren, ondernemend denken 
stimuleren en gedragsveranderingen stimuleren voor een 
duurzamere levensstijl.

PACO Design Collaborative (Italië)
 
PACO Design Collaborative is een internationaal netwerk van 
design gedreven professionals. Wij geloven dat alle individuen 
het potentieel hebben om positieve verandering teweeg te 
brengen. Als netwerk trainen we onszelf om Ontwerp en Educatie 
te gebruiken om sociale innovatie, duurzaam gedrag en eerlijke 
zakelijke kansen te bevorderen.



https://designfutures.eu/

Nu u de theorie achter de Design Futures-methode kent, 
kunt u ontdekken hoe u deze naar uw klas kunt brengen!

Voor een praktische gids kan je hier de 
Curriculumhandleiding downloaden:


