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Structureel aan de slag met ontwerpend leren

Remke Klapwijk en Eveline Holla

Wetenschapsknooppunt TU Delft
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Van onderzoek naar praktijk

www.tudelft.nl/yourturn
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Vorige week in groep 5

“Ontwerp en maak een zorgrobot 
voor als je ziek in bed ligt 

(thuis of in het ziekenhuis)
die je op je nachtkastje kunt 

zetten en die iets 
leuks/liefs/grappigs doet”
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Inhoud

• Empathie als startpunt voor ontwerpen
– Verloop van een ontwerpproces

– Werkvormen voor empathie

• Wat is creativiteit?
- Doelgerichte verbeelding

- Stimulerende technieken voor associatief denken

• Zelf een ontwerpproject ontwikkelen
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TU Delft: focus op ontwerpend leren
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Wat leren leerlingen van 

(ontwerp)projecten?
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Empathie als startpunt voor ontwerpen
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Empathie als startpunt voor ontwerpen

https://youtu.be/dxfSOE90qo8
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Empathy is crucial in design:

The ability to understand what some one else 

thinks and feels

… and to emotionally respond to another’s 

thoughts and feelings.

Simon Baron Cohen, developmental psychologist

Developmental psychologist
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www.tudelft.nl/yourturn
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Schoolplein Gymles

Kinderziekenhuis
Stadskantoor gemeente



20

Welke thema’s in uw school/omgeving zijn geschikt voor een ontwerpproject

vanuit empathie? 

Tijd : 2 min

www.menti.com/ met de code: 

9108 9934

https://www.menti.com/
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Piano stairs

https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw

https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
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Wat is creativiteit? 

Omschrijf dit in de mentimaker

Plaatjesbrainstorm 

• https://youtu.be/15--vmrkzSQ

https://youtu.be/15--vmrkzSQ
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HET GAAT NIET VANZELF…
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NICHOLL: INSPIRATIE UIT DE SCHOOLOMGEVING
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Verhelder leerdoelen en vaardigheden …

(Klapwijk & Van den Burg, 2020, see researchgate)
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Vraag in breakout-rooms: 

• Wat is het meest verrassende, inspirerende of 

interessante wat je tot dusver hebt gehoord?

• Probeer consensus te vinden per groep
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In een notendop:

1. Empathie als startpunt van ontwerpen

2. Your Turn werkvormen helpen om verschillende gebruikers te leren kennen

3. Gebruik technieken om divergent denken te stimuleren (het gaat niet vanzelf)

4. Verhelder leerdoelen en reflecteer hier op

5. Begin klein en werk samen met andere leerkrachten
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Remke Klapwijk en Eveline Holla

Wetenschapsknooppunt TU Delft

wetenschapsknooppunt@tudelft.nl

www.tudelft.nl/wetenschapsknooppunt

mailto:wetenschapsknooppunt@tudelft.nl
http://www.tudelft.nl/wetenschapsknooppunt
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Formatieve evaluatie strategieën
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Verhelder leerdoelen en vaardigheden …
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Verzamel bewijs van leren
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Feedback die helpt met de volgende stap
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Zet leerlingen in als leerbron voor elkaar



34

Maak leerlingen eigenaar van eigen leren
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Ontwerpen in Beeld:Ontwerpen in Beeld:

Leren, vaardigheden en denken zichtbaar maken
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