




Deze workshop 

  Wat kunnen leerlingen leren van ontwerpen? 
 
 
  Hoe vind je een ontwerpprobleem? 
     >> de appelmoes-case 
 
  Ontwerpen en vakinhoud verbinden 







Leren door te ontwerpen 

 Beeld geven van bèta-techniek 
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Leren door te ontwerpen 

 Beeld veranderen van bèta-techniek 
 van verschillende leerlingen 

 

 Ontwerpvaardigheden 
 Probleemoplossende vaardigheden 
 Onderzoeksvaardigheden 







Leren door te ontwerpen 

 Beeld veranderen van bèta-techniek 
 van verschillende leerlingen 

 

 Ontwerpvaardigheden 
 Probleemoplossende vaardigheden 
 Onderzoeksvaardigheden 

 
 Vakkennis aanleren/verdiepen 



 















Centrale vraag: 

Opdracht: 
 
1. Benoem zoveel mogelijk verschillen tussen 

de appelmoezen op tafel 
 



Centrale vraag: 

Opdracht: 
 
2. Wat kun je tweaken aan appelmoes? 
 
 



Appelmoes recept 
Ingredienten 
• 1 kg Goudrenet appel (of anders Elstar of Jonagold) 
• 1 citroen (schoongeboend) 
• 100 ml kraanwater 
• 1 el kristalsuiker 
• 1 tl kaneel 
 
Bereiden 
• Schil de appels, snij ze elk in 4 stukken en haal het klokhuis eruit. Snij de 4 stukken 

daarna in kleine stukjes. Snij de citroen doormidden en pers 1 citroenhelft uit. 
• Doe de appelstukjes samen met het water, 1 eetlepel citroensap, de suiker en het 

kaneel in een grote pan en wacht tot het kookt. Draai het vuur laag, zet de deksel 
schuin op de pan en laat 15 minuten zachtjes koken. Roer af en toe. Haal de deksel 
van de pan en draai het vuur uit. 

• Voor een gladde appelmoes pureer je de appelmoes 1 minuut met de staafmixer. 
Schep de appelmoes in een schaal. 



Centrale vraag: 

Opdracht: 
 
3. Wat kun je tweaken aan het recept? 
 
 



Ontwerp 1: 

Tweak! 
 
Vergelijk 
 
Conclusie?  
 
DUS theorie is… 



Tweak! 
Start met eigenschappen appelmoes. 
 
Leerlingen kiezen wat ze gaan tweaken: 
• Wat voor appelmoes willen zij maken?  
• Wat wordt hun recept? 
• Één iemand maakt ‘standaard’. 

 
• Vergelijk de verschillende appelmoezen met 

– Standaard 
– Jouw doel 
– Elkaar 

 
• Waardoor ontstaan die verschillen?  theorie! 

 
 



Redeneerschema gebruiken 

Citroensap Frisse kleur 
Frisse smaak 

Zuur 



DUS 

• Het beste appelmoes recept is… 
 

• Omdat… 





vakinhoudelijke 
kennis 

ontwerpen 





Verbindende werkvormen 

 zoek de 10 verschillen 
 bekend-benieuwd-bewaard 
 onderzoek doen 
 redeneerschema gebruiken 
 ontwerpproces tweaken 





Ontwerpproces tweaken 
Maar, ontwerpproces afhankelijk van: 
 Ontwerpsetting (Wat ontwerp je?) 
 Ervaring, voorkennis, vaardigheden leerlingen 
 Beschikbare lestijd, lessenserietijd 
 … 
>> ontwerpproces aanpassen, bijvoorbeeld 
 Leg nadruk op één onderdeel 
 Doe één onderdeel, rest niet 
 Help met wat en hoe 
 … 

 

 Of, geen cyclus gebruiken 
 







Wrap up 

 Wat was een eye-opener? 
 

 Wat vind je nog spannend? 
 

 Wat ga je morgen doen? 
 

 Wat op de langere termijn? 
 

 Tips? 
 





Meer ideeën 



Uitbreidingen appelmoes 

• Ontwerpopdracht 2 
• Kwalitatief en kwantitatief testen van de 

appelmoes 
• Ontwerpen als profielwerkstuk 



Ontwerp 2: 

Voorspel obv theorie 
 
Tweak en onderzoek 
 
Conclusie?  
 
DUS ontwerp is… 



Voorspel als theorie 

• Start vanuit eigenschappen appelmoes 

Citroensap 
Of… 

Frisse kleur 
Frisse smaak 

Zuur 



Tweak en onderzoek 

• Test uit: 
Maak jouw appelmoes.  
Klopt jouw voorspelling? 
 

• Onderzoek (ieder) één tweak 
– Drie opties: ‘normaal’, minder, meer 
– Advies: … 
– Op basis van de verzamelde adviezen één nieuw 

recept: dat maken + vergelijken met ‘standaard 
 



Testen van de appelmoes 

• kwantitatief en kwalitatief: 
– Massa 
– % water 
– Zuurgraad 
– Gladheid 
– Smaaktest 
– … 



Ontwerpen als profielwerkstuk 

• Leerlingen onderzoeken meerdere keuzes 
• Maken ‘optimaal recept’  
• Vergelijken dit met verschillende soorten 

appelmoes uit de winkel 
• Gaan naar een bedrijf en vragen daar naar de 

ontwerpkeuzes en het ontwerpproces 
• … 







 Kan op meerdere ontwerpmomenten van pas komen 
 Kiezen stoffen voor ontwerpvoorstel 
 Samenvatten nieuwe kennis (uit bronnen of onderzoek) 
 …  

 
 Leuk: zulke info als tips uitwisselen 
 Makkelijk: redelijk snel te checken als docent 
 Variaties mogelijk: 
 Als, dan, omdat 
 … 



Onderzoek doen 
 Veel professionals: “Research and Development” 

 
 Wanneer onderzoeken tijdens een ontwerpproces? 
 
Overwegingen: 
 Vakkennis van tevoren introduceren/laten opdoen? Erna? 
 Onderzoeksvaardigheden inzetten of aanleren? 


