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Docentenhandleiding  
 

Inleiding 

Deze docentenhandleiding is bedoeld om de DocentOntwerpTeams van de 

deelnemende school, in deze handleiding TCC Losser handvatten te bieden 

om het T4T-leerarrangement samen te ontwerpen.  

De opzet is steeds hetzelfde: een inleiding op het kader waarin het ontwerp 

plaatsvindt (visie, ontwerpcriteria, rol van de docent) en vervolgens de 

lessenserie, uitgewerkt volgens het curriculair spinnenweb (Akker,..) 

Visie. ‘ Het onderwijs bevordert talentontwikkeling, in zijn algemeenheid en 

techniektalent in het bijzonder, zodanig dat de leerling de ervaring met dit 

onderwijs gebruikt in zijn1 loopbaanontwikkeling’ 

Onderwijsontwerpcriteria. Het onderwijs is ontworpen met ontwerpcriteria gebaseerd op principes die 

talentontwikkeling bevorderen, toegespitst op talent voor techniek en zodanig  ingericht dat de leerling 

de ervaringen gedurende het project kan plaatsen in haar studie- en beroepskeuze proces (LOB). 

Daartoe zijn ontwerpcriteria voor effectieve LOB in het onderwijs geïntegreerd. De schoolcontext van 

TCC-Losser, inclusief het TOP-traject, bepalen mede de ontwerpcriteria (zie bijlage 1). Daarnaast moet 

het voldoen aan de (vernieuwde) exameneisen, vallend in het kwalificatiedossier Diensten&Producten 

(bijlage 2). 

Rol van de docent. Zowel voor talentontwikkeling als voor LOB speelt de docent een cruciale rol en 

vragen specifieke didactische en pedagogische vaardigheden van de docent. Ook vraagt de didactische 

werkwijze bij ‘Ontwerpend leren’  speciale vaardigheden van de docent. Deze docentenhandleiding 

geeft daarom zowel in de inleiding, als per les zo goed mogelijk aan wat de rol van de docent is in elke 

specifieke fase van het project en welke vaardigheden daartoe handig zijn om in te zetten. Dit doen we 

op basis van theorie, veelal gebaseerd op onderwijspraktijkonderzoek. Door hier actief mee bezig te zijn 

als docent en daar met collega’s over te spreken is de verwachting dat je gedrag evolueert van 

onbewust-onbekwaam(of bekwaam) naar bewust bekwaam. Dit kan vervolgens ten goede komen aan 

de studieloopbaan van de leerlingen. 

Curriculair spinnenweb. In deze handleiding wordt per les beschreven wat de leerinhouden, 

leeractiviteiten, docentenrollen, leermaterialen, groeperingsvormen, leeromgeving, tijd en toetsing zijn.  

Hiermee worden alle aspecten van het curriculum in kaart gebracht en kunnen docenten zich gedegen 

en volledig voorbereiden op het project en de individuele lessen. Daarnaast kunnen de lesbeschrijvingen 

dienen als observatie instrument ter evaluatie van het project. 

                                                           
1
 Lees  bij zijn ook haar en bij zij ook hij en vise versa 
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Curriculair spinnenweb volgend van den Akker (…) 

 

De projectdoelen. De doelen zijn omschreven als algemene projectdoelen. Deze doelen gelden 

gedurende het gehele project en vallen binnen de scope van de ontwerpcriteria. Soms komt een 

bepaald doel meer naar voren tijdens een activiteit of les, dan bij andere activiteiten of lessen. 

Desondanks komen alle doelen aan bod. De doelen die we willen bereiken zijn: 

 

 leerlingen ervaren het proces van (industrieel) ontwerpen  

 leerlingen krijgen inzicht in de stappen in het ontwerpproces en de relatie met techniek 

 leerlingen maken kennis met studenten van aan ontwerpen-gerelateerde mbo - en hbo 

opleidingen 

 leerlingen spreken met mbo en hbo beroepsbeoefenaars in een industrieel/technisch bedrijf  

 leerlingen krijgen zicht op hun eigen talenten wat betreft de kennis, vaardigheden en houdingen 

die tijdens het project aangesproken worden 

 leerlingen kunnen benoemen wat hen wel en niet aanspreekt en wat ze geleerd hebben binnen 

dit project  

 leerlingen spreken met hun ouders over het project 

 leerlingen gebruiken de inzichten uit het project bij hun studieloopbaankeuzes, gestructureerd 

in LOB van de school 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darwin schreef in 1871 het volgende: 

Hazen en konijnen die opgroeien in een saaie kooi hebben 15 tot 30 

procent kleinere hersenen dan hun soortgenoten in de vrije natuur. 

Wanneer deze dieren echter opgroeien in een grote kooi met dagelijks 

nieuwe spullen waarin zij bovendien met soortgenoten kunnen spelen, 

ontstaan er meer verbindingen tussen de hersencellen. 
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Rol van de docent bij ontwerpend leren  

 

De lessen in dit BGI-project zijn gebaseerd op de didactiek van ontwerpend leren. Bij ontwerpend leren 

staat het ontwerpen van een product of oplossing voor een probleem centraal. Na het verkennen van 

het probleem werken de leerlingen aan het bedenken en maken van een praktisch product. De docent 

heeft binnen dit type leren een essentiële rol door ook het proces te begeleiden.  

 

Probleem gestuurd leren 

De problemen waar leerlingen aan werken zijn complex: ze kennen niet één unieke oplossing. De docent 

begeleidt de leerlingen in het proces door hen te helpen bij het verhelderen van de probleemstelling, 

het herkennen van de belangrijkste feiten, het bedenken van oplossingen, verzamelen van informatie, 

maken van een ontwerpvoorstel, maken van het ontwerp en het evalueren van het product. Leerlingen 

werken samen om te ontdekken wat ze moeten leren om het probleem op te lossen. Ze zijn bezig met 

zelfgestuurd leren waarbij ze kennis en vaardigheden toepassen en reflecteren op wat ze geleerd 

hebben en de effectiviteit van de eigen oplossing beoordelen. 

 

Een nieuwe rol 

Het is van belang de tijd te nemen om te wennen aan ontwerpend leren in de klas. De leerlingen maar 

mogelijk ook de docent, moeten leren om  ontwerpend te leren. De traditionele rollen veranderen. Het 

is goed als de docent hier expliciet aandacht aan besteedt. Om het ontwerpen leren te laten slagen is 

het nodig dat de klas gaat functioneren als een ontwerp- en onderzoeksgemeenschap: een plaats waar 

het gezamenlijk denken over zoektochten van de leerlingen heel gewoon wordt gevonden. Belangrijk 

hierbij is dat iedereen mee doet in het onderzoek: je bent een mede-onderzoeker. De manier waarop de 

docent zich verhoudt tot de klas en het ontwerpproces heeft impact op de manier waarop de leerlingen 

het ontwerpen ervaren. 

 

Taalgebruik 

De manier waarop de docent zich door middel van taal positioneert in de ontwerp- en 

onderzoeksgemeenschap in de klas is van belang. Door als docent zinsneden te gebruiken als “ons idee 

is ..” of “we hebben als groep besloten dat we …”, maak je duidelijk dat het ontwerpproces iets 

gezamenlijks is. Je laat zien dat je betrokken bent, je denkt mee en stimuleert de leerlingen hetzelfde te 

doen. Tevens is het belangrijk de vakinhoudelijke woordenschat van de leerlingen te vergroten (zie 

hierna).  

 

De mate van sturing 

Bij ontwerpend leren hebben zowel de docent als de leerling invloed op de richting waarin het 

ontwerpproces gaat. De docent bepaalt het onderwerp, probleem of opdracht. De leerlingen kunnen 

zelf keuzes maken in het vervolg van het ontwerpproces. Bij ontwerpend leren hebben leerlingen 

behoefte aan begeleiding bij de verschillende fasen, vooral wanneer ze nog niet gewend zijn aan deze 

manier van leren. De docent moet meer aandacht geven aan het samenwerken, het zelf organiseren 

van het leren en bij het inhoudelijk leren. Hieronder volgt een toelichting. 

 

Begeleiden van het leren leren, het leren samenwerken en het inhoudelijk leren 
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1. Leren “ontwerpend te leren” (metacognitie): Het begeleiden van leerlingen in het proces van leren 

‘ontwerpend leren’ blijkt een van de meest effectieve strategieën. Leerlingen moeten daarom leren hoe 

ontwerpers denken. We willen niet dat leerlingen alleen maar een ontwerpproces uitvoeren maar dat zij 

ook zo leren denken en een onderzoekende houding ontwikkelen. Bij metacognitieve begeleiding gaat 

het dus om het ondersteunen van het denken over het leren. Dit kun je doen door leerlingen instructie 

te geven bij iedere fase van het ontwerpproces. Met name zwakke leerlingen profiteren van expliciete 

instructie in denkstrategieën, denk daarbij aan instructie over het nut bij het maken van een 

ontwerpvoorstel.   

 

2. Leren samenwerken: De manier waarop de leerling-groepjes worden samengesteld is geen 

doorslaggevende factor is voor goede samenwerking. Vooral de begeleiding van de docent gericht op 

de interactieprocessen in de groepjes is van belang. Hoe werk je goed samen? Hoe overleg je met 

elkaar? Hoe zorg je er voor dat iedereen inhoudelijk iets bij kan dragen? Bij goede samenwerking zijn 

leerlingen positief van elkaar afhankelijk, ze zijn individueel verantwoordelijk, zijn allemaal even 

betrokken en geven blijk van goede sociale vaardigheden. Individuele verantwoordelijkheid kan 

praktisch ingevuld worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van rollen binnen een groepje.  

 

3. Inhoudelijke leren: Ontwerpend 

leren is een dialogisch proces 

gekenmerkt door verwondering, het 

willen weten, het zoeken van 

informatie, elkaar becommentariëren, 

het uitwisselen van ideeën, het 

raadplegen van bronnen. Hierbij 

wordt steeds meer het sociale leren 

benadrukt. De kwaliteit van dat wat 

geleerd wordt, is afhankelijk van de 

kwaliteit van de gesprekken. 

Essentieel is dus dat de gesprekken 

van leerlingen voldoende inhoud 

krijgen. Als docent heb je als taak de 

kennis die naar voren komt expliciet 

te maken. Je luistert naar hoe 

leerlingen gebruik maken van 

bewijzen om hun claims te 

onderbouwen.   Hiernaast staan 

verschillende strategieën die 

leerlingen en docent kunnen 

toepassen (Figuur 1). 
                   Figuur 1. Wat gebeurt er in een gesprek? (Oh en Campbell in Alozie, Moje, Krajcik, 2009) 

Als docent kun je ook een rolmodel zijn door zelf een bepaalde bijdrage te geven. Stel vragen zonder te 

oordelen over de inhoud van de claim van de leerling. Zorg er zo voor dat leerlingen zich vrij voelen de 

eigen gedachtegang te vervolgen. Praat met de leerlingen over hoe je met elkaar communiceert. Hoe 
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laat je zien dat je de ideeën van anderen respecteert? Maak eventueel een “discussie etiquette” waarin 

beschreven staat hoe er met elkaars inbreng wordt omgegaan.  

 

Neem als docent zelf een onderzoekende houding aan. Wat gebeurt er in je klas? Ben je tevreden over 

de gesprekken? Hoe zou je dat kunnen verbeteren? Ook het uitwisselen van ervaringen met collega’s is 

onmisbaar om je eigen klassenpraktijk te verbeteren. 

(Alle informatie over de rol van de docent bij ontwerpend leren is afkomstig van de volgende website: 

http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/12/Beter-leren-door-onderzoek_VanOers-obv-

review.pdf)  

4. Projectonderwijs. De onderwijsvorm ‘projectonderwijs’ leent zich goed voor talentontwikkeling.  Door 

toenemende ervaring met deze onderwijsvorm ben je  als docent steeds beter in staat om de 

verschillende in figuur 2 genoemde fases waarin de leerlingen zich bevinden te herkennen en daar 

adequaat op te reageren. Daarbij kun je de tips genoemd in figuur 2 gebruiken. 

Didactiek voor talentontwikkeling 

Fase A: erkenning 

 Zicht krijgen op de talenten van de excellente studenten. 

 Laten opschrijven van de initiële motivatie van de studenten, zodat zij daarop 

terug kunnen grijpen in geval van een dip. 

 Hoge verwachtingen hebben van studenten. 

Fase B: twijfel 

 Structuur aanbieden in het programma. 

 Een community en relaties met het werkveld creëren. 

Fase C: crisis 

 Een veilige atmosfeer creëren, waarin de student de mogelijkheid krijgt om 

 zich vrij uit te spreken en zijn twijfel te laten zien. 

 Interveniëren door middel van één-op-één-begeleiding of persoonlijke coaching. 

 Toekomst- en oplossingsgericht begeleiden: hoe ziet de toekomst eruit waarin 

de situatie is opgelost; wat is ervoor nodig om daar te komen? 

 Studenten waarschuwen dat zij mogelijk een ‘dip’ kunnen ervaren. 

 De ‘dip’ presenteren als iets dat zij moeten omarmen, als een nieuw begin. 

Fase D: heroriëntatie 

 Studenten de gelegenheid bieden om individualiteit uit te drukken. 

 Feedback geven en bewustwording creëren van de richting die de student uit wil. 

 Samen met de andere studenten evalueren hoe het gaat in het 

excellentieprogramma. 

Fase E: flow 

 Studenten ondersteunen om samen fouten te durven maken. 

 Studenten belonen voor prestaties. 

Fase F: trots 

 Successen met elkaar vieren. 

 Studenten complimenteren voor geleverde prestaties. 

Fase G: nieuwe uitdaging 

 Expliciteren van de leeropbrengsten. 

Studenten een transfer laten maken naar een volgende nieuwe uitdaging. 

 
Fig 2: didactiek voor talentontwikkeling (zie literatuurstudie) 

 

 

http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/12/Beter-leren-door-onderzoek_VanOers-obv-review.pdf
http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/12/Beter-leren-door-onderzoek_VanOers-obv-review.pdf
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Rol van docenten in LOB 

De lessenserie in BGI zijn ook bedoeld om leerlingen te ondersteunen in hun studie- en 

beroepskeuzeproces, door het verder ontwikkelen van hun loopbaancompetenties. In de lessenserie 

maken leerlingen kennis met mbo- en hbo-studenten en beroepsbeoefenaren en ervaren ze in enige 

mate hoe het is om bij een bedrijf te werken.  

 

Studieloopbaangesprekken 

Studieloopbaangesprekken voeren met de leerling is niet alleen de taak van de decaan of mentor, maar 

ook van de docent, in dialoog met de leerling, ‘just-in-time’, als de ervaringen nog vers zijn of als de 

situatie daar om vraagt, tijdens het onderwijs in- of buiten school. Een dialoog is een echt gesprek en 

wordt gekenmerkt door luisteren en geïnteresseerd vragen stellen, waardoor een leerling zijn/haar 

ervaringen ook onder woorden wil brengen (zie fig 3).  

 

 

 

Figuur 3 Gesprekskaart LOB eindgesprek (feb 2014 LOBOT-Oost A4) 

 

 

Kwaliteit van de gesprekken 

1. Gespreksvoering: Het leren voeren van dialogische gesprekken is geen vast onderdeel van de 
tweedegraads lerarenopleiding. Er zijn hulpmiddelen, zoals de Gesprekskaart (2014), maar een training 
hierin is wenselijk.  
2. Loopbaangesprekken zijn gesprekken op maat. Zeker bij loopbaangesprekken tijdens 
techniekonderwijs is het van belang om de achtergrond van de leerlingen te kennen; welke 
stereotypische opvattingen hebben leerlingen? Kennen zij mensen in snijvlakberoepen? Is techniek 
gekoppeld aan vieze handen krijgen? Kennen zij ook vrouwen in de techniek? Kun je stereotypische 
opvatting doorbreken? 
3. Maar ook je eigen opvattingen over techniek kunnen stereotypisch zijn. Ken je je eigen scope tav 
techniek/ technologie (stereotypen)? Ben je bereid tot nieuwe inzichten? 
4. In je rol als coach van de leerlingen is de wederkerigheid van het gesprek van belang, ook jij kunt niet 
alles: ben je je bewust van je sterke en zwakke kanten als coach? En ben je bereid om daarover met 
collega’s te praten en jezelf te verbeteren 
5. Verder is het van belang dat je zelf begrijpt hoe  en waar in de lessenserie de leerlingen 
loopbaancompetenties kunnen ontwikkelen. 
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Loopbaancompetenties 

 

In de dialogische LOB gesprekken stelt de docent vragen die situationeel passen bij een of meer van de 

vijf loopbaancompetenties (zie fig 4). De docent biedt de leerling inzicht in eigen kwaliteiten en 

motieven door in gesprek te gaan met de leerling(en) voor, tijdens en na de lessen over de ervaringen 

van de leerling(en) tijdens de lessen. De docent daagt de leerling uit om deze inzichten te verwerken in 

vervolgstappen in 

verdere studie- en 

werkexploratie. Zoals 

de docent begeleidt 

in het inhoudelijk 

leren van het vak (zie 

hiervoor punt 3), 

begeleidt hij/zij ook  

bij het 

leren/ontwikkelen 

van 

loopbaancompeten- 

ties. 

 

 

 

 

Figuur 4. Gesprekskaart 

LOB eindgesprek (2014 

LOBOT-Oost A4) 

 

 

Bewustzijn van de leerling 

 

Afhankelijk van de roostering van het leerarrangement (1e, 2e, 3e of de 4e periode) hebben leerlingen al 

ervaringen opgedaan met het samenwerken in groepjes en zijn zich al in meer of mindere mate bewust 

van hun vaardigheden en talenten wat betreft hbo- en LOB competenties. De docent begeleidt zodanig 

dat leerlingen bewust werken aan het ontwikkelen van deze competenties en daarnaast aan hun 

metacognitieve vaardigheden.  

 

De Talenttool is hierbij het hulpmiddel om de leerling bewust te maken van de hbo-competenties waar 

hij/zij in dit project aan wil werken.  

 

Voor LOB  is het van belang dat elke leerling bij aanvang van het project weet: 

1. Hoe hij/zij staat tegenover een technisch beroep 
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2. Dat het project je kan helpen bij het kiezen van een vervolgopleiding in mbo of hbo 
3. Dat hij/zij na het project met zijn of haar mentor reflecteert op de ervaringen in het project en 

daar vervolgacties aan koppelt (fig 4).  Er vindt een overdracht plaats van docent naar mentor. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Verbinding projectervaringen met het reguliere studiekeuzetraject 

Zorg er voor dat de mentor van de leerlingen en de decaan van te voren op de hoogte zijn van de doelen 

van het project. Laat elke leerling aan het eind van het project na het invullen van de talenttool een 

korte review  schrijven of in een andere vorm bijvoorbeeld als onderdeel van het sectorwerkstuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.Proces van reflectie (Mittendorff, 2014).  
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Lesvoorbereidingsformulier (op basis van het Spinnenweb van van den Akker) 

 

Les 1 

 

Leerdoelen (wat leren zij?): De leerlingen leren de opdracht kennen. Zij oriënteren zich op de planning 

en werkwijze tijdens het project. Ze maken kennis met het productieproces van een eiersalade. Ze leren 

vanuit hun eigen interesse(s) vragen te bedenken en op te stellen. Ze leren de basisknoppen van 

Tinkercad bedienen. Ze leren (in voortgang op vorige projecten) samen te werken in tweetallen en 

viertallen. 

 

Ter voorbereiding, de leermaterialen: 

- Op het digibord: 1x Introductiefilm directeur Johma, 1x film van het proces (eiersalade) bij de Johma. 

- Per klas van 30 lln: 1 kg eiersalade, +/- 35 toastjes, 1 smeermes. De toastjes dienen voor de les te zijn 

gesmeerd. 

- Op een digitale schijf waar de leerlingen (per projectgroep) bij kunnen: de leerling handleiding, de 

Tinkercad instructie. 

- Per tweetal één computer met daarop in ieder geval MS Word en Paint en een werkende printer. 

Activiteiten/inhoud in 
chronologische volgorde 

Tijd Groeperings
vorm 

Leerom
geving 

Docentenrol Toetsing 

START 
Introductie van het nieuwe 
project door de docent. 
 
De leerlingen bekijken het 
filmpje waarin de directeur 
van de Johma de opdracht 
uitlegt. 
 
De leerlingen bekijken het 
filmpje van het proces voor 
het maken van een 
eiersalade. 
Ondertussen deelt de 
docent aan iedere leerling 
een toastje met eiersalade 
uit. 

18 
min 

 
Klassikaal 

 
PC 
lokaal 

 
Klassikale instructie:  
- De projectdoelen worden benoemd 
en getoond. 
- De ontwerpcyclus wordt getoond 
en toegelicht. 
- De LOB component wordt getoond 
en toegelicht 
 
Observator: noteert  
 
 
 
 

 

KERN  
De docent en leerlingen 
delen de projectgroepen in. 
 
De docent neemt de 
leerling handleiding 
stapsgewijs door met de 
leerlingen. 
 
 

20 
min 

 
Klassikaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PC 
lokaal 

 
Begeleider/voortrekker. 
Afhankelijk van de klas kan de 
groepsindeling ook door de docent 
worden bepaald. 
 
 
Klassikale instructie: 
- De opdracht, de doelen, toetsing en 
werkwijze bespreken.  
- De fasen van de ontwerpcyclus bij 
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De leerlingen printen 
bladzijde 5 uit en bedenken 
in hun projectgroep 4 
vragen om te stellen aan 
beroepsbeoefenaren van 
Johma over hun beroep. 
 
Het blad wordt zorgvuldig 
bewaard voor de volgende 
les.   
 

 
 
 
 
 
 
In de 
projectgroep 
(4 a 5 
leerlingen) 
 

iedere les bespreken. 
-Belangrijke punten bespreken: 
werkwijze, in te leveren producten.  
- ledere leerling leerpunten laten 
noteren nav vorige project en  
beelden over techniek 
 
Begeleider:  
Leerlingen ondersteunen bij het 
bedenken van vragen. Wat 
interesseert hun? 
 
Korte uitleg: het blad met vragen 
wordt bij het bezoek aan de Johma 
meegenomen om de vragen te 
kunnen stellen en antwoorden op te 
schrijven.   
 
 

VERVOLG KERN 

De docent laat zien (via 
digibord) welke twee 
bestanden geopend moeten 
worden om zelfstandig in 
tweetallen de 
Tinkercadinstructie door te 
nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen oefenen 
zelfstandig met de 
Tinkercadinstructie. 
 
BELANGRIJK is dat 
leerlingen vaardig worden 
met Tinkercad om straks 
hun ontwerp ideeën vorm 
te geven. Dit is essentieel 
voor de motivatie tijdens 

45 
min 

Klassikaal 
 
BELANGRIJK 
is dat er 
tweetallen 
gevormd 
worden 
waarbij één 
het bakje 
gaat 
ontwerpen 
en de ander 
het etiket. 
Degene die 
het etiket 
ontwerpt 
ondersteunt 
degene die 
het bakje 
maakt door 
de 
Tinkercadins
tructie voor 
te lezen. 
 
Tweetallen 
gevormd 
binnen 
projectgroep
en 

PC 
lokaal 

Klassikale instructie: 
Leerlingen binnen een groepje 
verdelen de taken: twee maken het 
etiket, twee maken het bakje. 
 
Uitleg: het bakje wordt gemaakt met 
Tinkercad. Het etiket met een ander 
ontwerpprogramma (Word of 
PAINT). Eventueel visueel tonen!  
 
Digibord: Tinkercad instructie en 
website Tinkercad openen en de 
werkwijze toelichten: 
op één pc is Tinkercad geopend en 
wordt een account aangemaakt. Op 
de andere pc wordt de Nederlandse 
instructie met vertaling geopend. 
Deze wordt telkens hardop 
voorgelezen door een leerling die het 
etiket maakt.  
 
 
 
 
 
Begeleider: 
Langs de groepen lopen en leerlingen 
ondersteunen door vragen te 
beantwoorden en gericht te kijken 
naar de werkwijze van leerlingen. 
Hierbij kan de docent waar nodig 
sturend handelen. 

 



 12 

het ontwerpproces. 

AFSLUITING  

Docent blikt samen met de 
leerlingen terug op deze les 
en kijkt vooruit.  
De volgende les is het 
bezoek aan de Johma.  
Er wordt een tijd en plaats 
afgesproken voor dit 
bezoek.  

7 min Klassikaal PC 
lokaal 

Klassikale (gedeelde) instructie 
waarbij er samen met de leerlingen 
naar het ‘wat’, ‘waarom’ en ‘hoe’ van 
deze les maar ook de komende 
lessen gekeken wordt.  
(Wat hebben we gedaan? Waarom 
op deze manier en waarom is dat 
belangrijk? Hoe ging dat? Hoe nu 
verder?) Eventueel vragen op bord 
plaatsen. 
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Les 2 

 

Leerdoelen (wat leren zij?): De leerlingen maken in de praktijk kennis met het productieproces van een 

eiersalade. Zij leren de voorbereide vragen te stellen aan een medewerker van de Johma (een operator). 

Ze oriënteren zich op het beroep van een operator in de praktijk.   

 

Ter voorbereiding, de leermaterialen: 

- De leerlingen hebben de vorige les hun vragen uitgeprint en nemen deze mee naar de Johma. 

- 9 pennen 

Activiteiten/inhoud in 
chronologische volgorde 

Tijd Groeperings
vorm 

Leerom
geving 

Docentenrol Toets
ing 

START 

Leerlingen fietsen/lopen naar 
de Johma 
 
 
De docent en leerlingen 
worden opgevangen door de 
directeur en per twee 
projectgroepen gekoppeld aan 
een operator of andere 
medewerker. 
Zij kleden zich om: overall, 
muts en schoenen aan. 

10 
min 

 
 
 
 
 
 
2 
projectgroep
en bij elkaar 

Johma Begeleider: 
Docent vangt de leerlingen op bij de 
ingang, en loopt gezamenlijk met ze 
naar binnen. Checkt of  het 
vragenpapier er is! 
 
Begeleider 
 

 

KERN 

De leerlingen worden 
rondgeleid door de operator 
langs alle facetten van het 
productieproces. 
 
 
 
De leerlingen stellen tijdens de 
rondleiding vragen aan de 
operator en schrijven de 
antwoorden op. 
 
 
De leerlingen kleden zich om 
en fietsen/lopen terug naar 
school. 
 
 

+/- 50 
minut
en 

2 
projectgroep
en bij elkaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centraal in 
de 
omkleedrui
mte van de 
Johma 

Johma Begeleider bij één groep leerlingen 
tegelijk. Hierbij kan er afgewisseld 
worden door bij andere groepen en 
hun operator mee te lopen. 
Waar hij meeloopt, noteert hij welke 
lln heel positief zijn en welke heel 
negatief.  
 
Begeleider: 
Leerlingen stimuleren om de vooraf 
opgestelde vragen te stellen maar 
ook extra vragen. Bijvoorbeeld door 
zelf vragen te stellen. 
 
Instructeur:  
Uitleg over het vervolg van de les, de 
leerlingen fietsen naar school en 
werken daar in het lokaal de 
antwoorden op de vragen uit op de 
pc. Deze slaan ze op in TeleTop. 

 

VERVOLG KERN 

De leerlingen werken de 
beantwoorde vragen uit en 
plaatsen deze op TeleTop 

20 
min 

Per 
projectgroep 

PC 
lokaal 

Begeleider: loopt rond en vraagt bij 
sommige leerlingen door n.a.v. 
bevindingen tijdens de excursie 
 

 

AFSLUITING 

Docent blikt samen met de 

7 min Klassikaal PC 
lokaal 

Klassikale (gedeelde) instructie 
waarbij er samen met de leerlingen 
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leerlingen terug op de 
rondleiding en kijkt vooruit. De 
volgende les zijn er hbo 
studenten aanwezig die gaan 
begeleiden bij het maken van 
een ontwerpvoorstel.  

naar het ‘wat’, ‘waarom’ en ‘hoe’ van 
deze les maar ook de komende 
lessen. Nadruk op LOB: Wat heb je 
gezien? Wat sprak je aan of juist niet 
aan? Mbo of Hbo beroepen? Docent 
kent soorten beroepen en 
opleidingen en/of stimuleert tot 
zoeken. Maakt verbinding met 
toekomstig sectorwerkstuk en dus 
sectorkeuze 
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Les 3 

 

Leerdoelen (wat leren zij?): De leerlingen maken kennis met hbo studenten en de door hun gevolgde 

hbo studie. De leerlingen leren stapsgewijs een ontwerpvoorstel te maken, waarbij ze rekening houden 

met ontwerpcriteria. De leerlingen leren onderdelen van het ontwerp (etiket en verpakking) op elkaar af 

te stemmen door overleg en samenwerking.    

Ter voorbereiding, de leermiddelen: 

- Hbo studenten hebben een instructieformulier ontvangen waarop hun rol beschreven staat (zie bijlage 

1). 

- Alle ingrediënten voor de eiersaladekit: 4 eieren, 1 ui, een potje mayonaise (4 el), een potje mosterd (2 

el), een zakje paprikapoeder, een zakje peper en zout. 

- Linealen van 30 cm. (minimaal 3). 

- Eén pc per twee leerlingen  

 

Activiteiten /inhoud in 
chronologische volgorde 

Tijd Groeperi
ngsvorm 

Leeromg
eving 

Docentenrol Toetsing 

START 
Docent introduceert de hbo 
student(en).  
De Hbo student(en) stellen zichzelf 
voor, vertellen wat hun hbo studie 
inhoudt en hoe en waarom zij 
hiervoor gekozen hebben (kwaliteiten 
en motieven en exploratie). 
Vervolgens laten zij een voorbeeld 
(ontwerp) zien van wat zij tijdens deze 
studie hebben gemaakt. 
Zij laten zien dat het denken over 
ontwerpcriteria het verschil maakt in 
een product. Laten de lln. meedenken 
over het voorbeeld. 
Leerlingen kunnen vragen stellen, 
docent kan vragen stellen. 
 
De docent laat de leerling handleiding 
(blz. 5/6 en 7/8) zien en legt uit dat 
binnen één projectgroep er één 
ontwerpvoorstel gemaakt wordt voor 
de verpakking en één voor het etiket. 
 
De volgorde van handelen wordt 
uitgelegd: eerst de ideeën tabel, dan 
het ontwerpvoorstel (schets en tekst), 
daarna uitprinten en laten 
goedkeuren door de docent. Tenslotte 
mag het ontwerp worden uitgewerkt. 
De Hbo student(en) helpen bij dit 
proces.  
 

15 
min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
min 

Klassikaal Pc-lokaal Klassikale instructie: 
Uitleg over de 
aanwezigheid van de 
hbo studenten. 
 
LOB component: 
Leerlingen vragen laten 
stellen, maar zo nodig 
zelf aanvullende 
vragen stellen aan de 
studenten over hun 
studieloopbaan, het 
keuzeproces en 
benodigde talenten 
voor de studie.  
 
Klassikale instructie: 
nadruk leggen op het 
verband tussen de 
ontwerpcriteria, de 
ideeëntabel en 
ontwerpvoorstel:  
Er kunnen meerdere 
goede ideeën zijn over 
hoe aan de 
ontwerpcriteria wordt 
voldaan. Door deze 
samen te bespreken in 
je groep en uit te 
leggen waarom 
bepaalde ideeën beter 
zijn dan andere, kom je 
samen tot een selectie 
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Op een tafel liggen alle ingrediënten, 
linialen en voorbeeld etiketten en 
bakken. Deze zijn bedoeld als 
hulpmiddel tijdens het maken van het 
ontwerpvoorstel. 

die verder vorm krijgen 
in een ontwerpvoorstel 
(schets en toelichting). 

KERN 

De leerlingen openen de leerling 
handleiding, printen de bladzijde met 
de ideeën tabel en ontwerpvoorstel 
uit. 
 
Zij werken vervolgens de ideeën tabel 
uit en maken het ontwerpvoorstel. 
Zij maken gebruik van de 
tentoongestelde ingrediënten, linialen 
etiketten en bakjes om enkele 
ontwerpcriteria uit te werken. 
 
Zij maken desgewenst gebruik van de 
hulp van een hbo student om de 
ontwerpcriteria uit te werken in de 
ideeën tabel. 
 
 

55 
min 

In 
tweetalle
n binnen 
de 
projectgr
oep 
 
Wanneer 
nodig 
met de 
gehele 
projectgr
oep 
(ontwerp
criteria 
4) 

PC-lokaal Begeleider 
Observator 
BELANGRIJK is dat een 
les ook stilgelegd kan 
worden wanneer je 
merkt dat meerdere 
groepen ergens op 
moeten worden 
gewezen. Ook kan de 
uitwerking van één 
groep centraal gesteld 
worden als goed 
voorbeeld.  
 
Rol Hbo student:        
Begeleider 
 
Eventueel vragen 
beantwoorden en 
vragen stellen over 
studie- en loopbaan 
keuzes. 

De leerlingen 
laten het 
ontwerpvoors
tel zien aan de 
docent. Deze 
beoordeelt of 
alle 
ontwerpcriteri
a voldoende 
zijn 
uitgewerkt. 
Als dit het 
geval is dan 
ondertekent 
de docent het 
ontwerpvoors
tel en mogen 
de leerlingen 
verder met de 
volgende stap: 
het 
ontwerpen. 

Afsluiting: Docent blikt samen met de 
leerlingen terug op de les en kijkt 
vooruit. Hierbij wordt de 
ontwerpcyclus getoond. De volgende 
les zijn er wederom hbo studenten 
aanwezig die verder gaan begeleiden 
bij het maken van een 
ontwerpvoorstel en moet het voorstel 
ook afgerond en ingeleverd worden. 

10 
min 

Klassikaal PC-lokaal Klassikale (gedeelde) 
instructie waarbij er 
samen met de 
leerlingen naar het 
‘wat’, ‘waarom’ en 
‘hoe’ van deze les maar 
ook de komende 
les(sen).  
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Les 4  

 

Leerdoelen (wat leren zij?): De leerlingen leren het prototype van het ontwerp uit te werken waarbij ze 

het ontwerpvoorstel als leidraad gebruiken.  

 

Ter voorbereiding, de leermiddelen: 

- Eén pc per twee leerlingen  

- Hbo studenten hebben een instructieformulier ontvangen waarop hun rol beschreven staat. 

- Alle ingrediënten voor de eiersaladekit: 4 eieren, 1 ui, een potje mayonaise (4 el), een potje mosterd (2 

el), een zakje paprikapoeder, een zakje peper en zout. 

 

Activiteiten/inhoud in 
chronologische volgorde 

Tijd Groeperi
ngsvorm  

Leerom
geving 

Docentenrol Toetsing 

START 

Docent laat  de leerling 
handleiding zien.  
Terugkoppeling naar de vorige 
les:  fase 3 ontwerpvoorstel.  
 
Introductie huidige les: blz. 10. 
De komende drie lessen zijn 
bestemd voor het ontwerpen 
van het prototype en het 
evalueren van dit prototype: stap 
4 en 5 van de ontwerpcyclus. 
 
Docent legt uit dat de hbo 
student(en) wederom aanwezig 
is om leerlingen te begeleiden. 

7 
min 

Klassikaal PC-
lokaal 

Klassikale instructie: 
 
Herhalen: leerlingen laten 
eerst hun ontwerpvoorstel 
goedkeuren door de 
docent alvorens ze het 
ontwerp gaan maken.  
 
BELANGRIJK: Maak een 
foto van je goedgekeurde 
ontwerpvoorstel en plaats 
deze op Teletop. Dit maakt 
onderdeel uit van je 
beoordeling. 
 

 

KERN 

De leerlingen starten de pc’s op 
en openen de leerling 
handleiding en 
Tinkercad/Word/Paint. 
 
(Zo nodig wordt het 
ontwerpvoorstel afgerond.)  
 
De leerlingen starten met het 
ontwerpen van het prototype. 
 
Docent en hbo student(en) lopen 
actief rond om te begeleiden. 
  

+/-  
70 
min 

In 
tweetalle
n/viertall
en 
binnen 
de 
projectgr
oep 

PC-
lokaal 

Begeleider 
Observator 
BELANGRIJK is dat een les 
stilgelegd kan worden 
wanneer je merkt dat 
meerdere groepen ergens 
op moeten worden 
gewezen. Ook kan de 
uitwerking van één groep 
centraal gesteld worden 
als goed voorbeeld.  
 
 
Rol Hbo student:        
begeleider (zie vorige les).  
 
 

De leerlingen laten 
het 
ontwerpvoorstel 
zien aan de docent. 
Deze beoordeelt of 
alle ontwerpcriteria 
voldoende zijn 
uitgewerkt. 
Als dit het geval is 
dan ondertekent de 
docent het 
ontwerpvoorstel en 
mogen de 
leerlingen verder 
met de volgende 
stap: het 
ontwerpen 

AFSLUITING 

Docent blikt samen met de 
leerlingen terug op de les en kijkt 
vooruit. Hierbij wordt de 

10 
min 

Klassikaal PC-
lokaal 

Klassikale (gedeelde) 
instructie waarbij er 
samen met de leerlingen 
naar het ‘wat’, ‘waarom’ 

Controle: zijn alle 
ontwerpvoorstellen 
goedgekeurd? 
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ontwerpcyclus getoond. De 
volgende les zijn er mbo 
studenten Grafische vormgeving 
en hun docent aanwezig die ons 
verder gaan begeleiden bij het 
maken van een etiket.   

en ‘hoe’ van deze les maar 
ook de komende les(sen). 
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Les 5 

Leerdoelen (wat leren zij?): De leerlingen leren het prototype van het ontwerp uit te werken waarbij ze 

het ontwerpvoorstel als leidraad gebruiken.  

 

Ter voorbereiding, de leermiddelen: 

- Eén pc per twee leerlingen  

- Mbo studenten hebben een instructie ontvangen van de Mbo docent over hun rol tijdens deze les. 

Desgewenst kan de docent voorafgaand aan de les extra instructie geven over deze rol. 

- Alle ingrediënten voor de eiersaladekit: 4 eieren, 1 ui, een potje mayonaise (4 el), een potje mosterd (2 

el), een zakje paprikapoeder, een zakje peper en zout. 

Activiteiten/inhoud in chronologische 
volgorde 

Tijd Groeperings
vorm  

Leerom
geving 

Docentenrol Toetsing 

START 
Docent introduceert de mbo docent en zijn 
studenten. 
 
LOB component: 
Mbo docent en studenten worden aan het 
woord gelaten over hun studieloopbaan, 
het keuzeproces en benodigde talenten bij 
deze studie of een beroep. 
Docent geeft aan dat leerlingen ook vragen 
mogen stellen aan de mbo docent en  
studenten. 
 
Docent stelt zelf aanvullende vragen. 
 
Docent legt de verder gang van zaken uit: 
Er komt een mbo student bij ieder tweetal 
dat een etiket maakt. De leerlingen laten 
hun ontwerp zien en leggen gemaakte 
keuzes uit. De mbo student geeft gevraagd 
en ongevraagd tips. Het is aan de leerlingen 
om hier wel of niet iets mee te doen. 

15 
min 

Klassikaal PC-
lokaal 

Klassikale instructie: 
 
De mbo docent geeft 
een toelichting op de 
inhoud en vorm van 
de mbo studie 
‘Grafische 
vormgeving’. 
 
Docent vmbo 
verdeelt de mbo 
studenten over de 
projectgroepen 
(tweetallen die een 
etiket maken) en 
geeft aan dat de mbo 
studenten daarna 
ook mogen 
rondlopen om 
andere groepen te 
begeleiden.   

 

KERN 

De mbo studenten nemen plaats bij een 
tweetal. (Dit kan van tevoren worden 
ingedeeld.) Hierna kunnen de mbo 
studenten rondlopen om andere leerlingen 
te begeleiden.  

65  
min 

In 
projectgroep
en (twee- en 
viertallen)  

PC-
lokaal 

Begeleider: docent 
vmbo en docent mbo  

 

AFSLUITING 

Er wordt afscheid genomen van de mbo 
docent en studenten.  
 
Afsluiting:  
Docent blikt samen met de leerlingen terug 
op de les en kijkt vooruit. Hierbij wordt de 
ontwerpcyclus getoond. De volgende les 
moet het ontwerp afgerond worden. 

10 
min 

Klassikaal PC-
lokaal 

Klassikale (gedeelde) 
instructie waarbij er 
samen met de 
leerlingen naar het 
‘wat’, ‘waarom’ en 
‘hoe’ van deze les 
maar ook de 
komende les(sen). 
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Les 6 

Leerdoelen (wat leren zij?): De leerlingen leren het prototype van het ontwerp uit te werken waarbij ze 

het ontwerpvoorstel als leidraad gebruiken.  

 

Ter voorbereiding, de leermiddelen: 

- Eén pc per twee leerlingen  

- Alle ingrediënten voor de eiersaladekit: 4 eieren, 1 ui, een potje mayonaise (4 el), een potje mosterd (2 

el), een zakje paprikapoeder, een zakje peper en zout. 

 

Activiteiten/inhoud in chronologische 
volgorde 

Tijd Groeperings
vorm  

Leerom
geving 

Docentenrol Toets
ing 

START 

Docent laat de leerling handleiding zien 
en koppelt terug naar de vorige les. De 
ontwerpcyclus wordt getoond waarbij 
fase 4, maar vooral fase 5 centraal staat.  
 
Docent legt uit dat leerlingen die klaar 
zijn met het bakje en etiket, als 
bonusopdracht een ‘recept’ gaan 
maken. De uitleg hiervoor staat op blz. 
10 in de handleiding.  

10 
min 

Klassikaal PC-
lokaal 

Klassikale instructie: 
Het testen en bijstellen van 
het prototype betekent 
deze les: 
-Controleren of alle 
ontwerpcriteria verwerkt 
zijn in het ontwerp. 
-Kritisch kijken naar het 
ontwerp, kunnen er nog 
dingen verbeterd worden? 

 

KERN 

De leerlingen maken het prototype af 
en controleren of alle ontwerpcriteria 
voldoende verwerkt zijn in het ontwerp. 
 
Wanneer ze klaar zijn gaan ze aan de 
slag met de bonusopdracht: het maken 
van een recept. Hiervoor lezen ze 
bladzijde 10 van de handleiding.  

70  
min 

In 
projectgroep
en (twee- en 
viertallen)  

PC-
lokaal 

Begeleider  
Observator 
 
BELANGRIJK is dat een les 
stilgelegd kan worden 
wanneer je merkt dat 
meerdere groepen ergens 
op moeten worden 
gewezen. Ook kan de 
uitwerking van één groep 
centraal gesteld worden als 
goed voorbeeld.  

 

AFSLUITING 

Docent blikt samen met de leerlingen 
terug op de les en kijkt vooruit. Hierbij 
wordt de ontwerpcyclus getoond. De 
volgende les wordt de presentatie 
gemaakt in de vorm van een pitch.  

10 
min 

Klassikaal PC-
lokaal 

Klassikale (gedeelde) 
instructie waarbij er samen 
met de leerlingen naar het 
‘wat’, ‘waarom’ en ‘hoe’ van 
deze les maar ook de 
komende les(sen). 
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Les 7 

Leerdoelen (wat leren zij?): De leerlingen leren samen een presentatie voor te bereiden waarbij zij de 

keuzes voor hun ontwerp toelichten met behulp van de ontwerpcriteria en het ontwerpvoorstel.  

De leerlingen leren te reflecteren op al bekende en nieuwe talenten van anderen en van zichzelf die 

tijdens dit project zijn ingezet.  

 

Ter voorbereiding, de leermiddelen: 

- Eén pc per twee of vier leerlingen  

- Eén printer 

- Voor iedere leerling een papieren versie van de TalentTool (evaluatie door teamgenoten & 

talentbenoemingsformulier) 

 

Activiteiten/inhoud in 
chronologische volgorde 

Tijd Groeperings
vorm  

Leerom
geving 

Docentenrol Toets
ing 

START KERN 1 

Docent laat de leerling handleiding 
en vertelt dat deze les wordt 
verdeeld in twee activiteiten: 45 
minuten om de presentatie voor te 
bereiden en 45 minuten voor de 
Talent Tool. 
 
Docent legt uit met behulp van de 
leerling handleiding uit op welke 
manier de presentatie vorm krijgt 
en waar de leerlingen aan moeten 
denken.  

5 
min 

Klassikaal PC-
lokaal 

Klassikale instructie: 
Bij de beoordeling wordt vooral 
gekeken naar de verwerking van de 
ontwerpcriteria in de ontwerpen. 
Het is dus belangrijk dat de 
leerlingen deze goed verwoorden 
tijdens hun presentatie. Ze moeten 
als het ware hun product verkopen: 
WAT heb je ontworpen en 
WAAROM heb je bepaalde keuzes 
gemaakt! 

 

KERN 1 

De leerlingen maken de 
presentatie. 
Dit kan digitaal met Word, 
PowerPoint, Paint, maar ook met 
geprinte afbeeldingen door 
screenshots te maken van de 
ontwerpen.  
 
De leerlingen verzamelen alle 
materialen benodigd voor de 
presentatie (ontwerpvoorstellen, 
recept, afbeeldingen van de 
ontwerpen etiket en bakje, 
uitgeschreven presentatie). 
 
De leerlingen verdelen de 
rollen/taken tijdens de 
presentatie. 
 
De leerlingen oefenen met het 
presenteren.  

40  
min 

In 
projectgroep
en (twee- en 
viertallen)  

PC-
lokaal 

Begeleider  
Observator 
 
Nadruk bij de presentatie ligt op 
het WAT en WAAROM van de 
ontwerpen.  
 
Docent stelt vragen over de vorm 
en inhoud van de presentaties. 
Docent stimuleert leerlingen de 
presentatie te oefenen. Docent kan 
dienen als toehoorder en geeft 
feedback.  
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AFSLUITING KERN 1 

Docent laat wederom de leerling 
handleiding zien en vertelt dat het 
maken van de presentatie tijdens 
deze les nu is afgerond. 
Desgewenst kunnen de leerlingen 
buiten deze les om verder werken 
aan de presentatie. 

5 
min 

Klassikaal 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC-
lokaal 

 Klassikale instructie  

START KERN 2 
Docent wijst op de volgende stap: 
het invullen en bespreken van de 
Talent Tool. Docent legt de 
werkwijze met behulp van de 
handleiding uit.  

 

5 
min 

Klassikaal  Klassikale instructie: 
Eerst vult iedereen de 
evaluatieformulieren door 
teamgenoten in van elkaar.  
Deze worden vervolgens gelezen 
en besproken. Het is belangrijk dat 
je elkaar vertelt waarom je vindt 
dat een bepaald talent bij die 
persoon hoort. Je kunt hier ook 
voorbeelden van geven die je 
tijdens het project gezien hebt.  
 
Tenslotte vul je voor jezelf het 
talentbenoemingsformulier in. Je 
hebt van je teamgenoten gehoord 
en gelezen wat zij talenten van jou 
vonden. Deze talenten, maar ook 
andere kun je verwerken in het 
formulier. 

Leerli
ngen 
plaats
en 
het 
digita
al 
ingev
ulde 
evalu
atiefo
rmuli
er en 
talent
beno
emin
gsfor
mulie
r op 
Telet
op. 

KERN 2 

De leerlingen zoeken een plaats 
(niet achter de pc) waar ze met 
hun projectgroep samen de Talent 
Tool kunnen invullen en 
bespreken. 
 
Tenslotte vullen de leerlingen 
individueel op een pc de 
formulieren digitaal in en plaatsen 
deze in hun werkmap op Teletop.  
 

20 
min 

In 
projectgroep
en 
 
 
 
 
Individueel 

 Docent loopt rond en stimuleert 
gesprekken over elkaars talenten. 
Door vragen te stellen worden 
leerlingen uitgedaagd hun 
bevindingen toe te lichten. 
BELANGRIJK is dat er een open en 
veilige sfeer heerst waarin het gaat 
om elkaar vooruit helpen. 

 

AFSLUITING 
Docent blikt samen met de 
leerlingen terug op de les en kijkt 
vooruit. Hierbij wordt de 
ontwerpcyclus getoond. 
 
  

5 
min 

Klassikaal PC-
lokaal 

Klassikale (gedeelde) instructie 
waarbij er samen met de leerlingen 
naar het ‘wat’, ‘waarom’ en ‘hoe’ 
van deze les maar ook de komende 
en laatste les. 
 
Klassikale instructie: 
De volgende les wordt de 
presentatie gegeven. Hierbij zal de 
docent, de directeur van de Johma, 
en een hbo student rondlopen met 
een beoordelingsformulier. 
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Wanneer één van deze 
beoordelaars bij jullie groepje komt 
staan start je met jullie ‘pitch’. 
Denk aan het meenemen van alle 
digitale en papieren materialen.  
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Les 8 

Leerdoelen (wat leren zij?): De leerlingen leren gezamenlijk hun ontwerpen (wat en waarom) te 

presenteren 

 

Ter voorbereiding, de leermiddelen: 

- Eén of twee pc’s per projectgroep 

- De beoordelingsformulieren 

Activiteiten/inhoud in chronologische 
volgorde 

Tijd Groeperings
vorm  

Leerom
geving 

Docentenrol Toets
ing 

START 

Docent laat de leerling handleiding zien 
en koppelt terug naar de vorige les. De 
ontwerpcyclus wordt getoond waarbij 
fase 6 centraal staat: presenteren. 
 
 

5 min Klassikaal PC-
lokaal 

Klassikale instructie: 
Herinner de leerlingen aan 
de vorige les waarin de 
presentatie is voorbereid. 
Herhaal de beoordeling 
procedure en ligt de regels 
en afspraken tijdens de 
beoordeling toe m.b.v. de 
leerling handleiding. 
Hang desgewenst de regels 
en afspraken op of toon ze 
met het digibord.  

 

KERN 

De leerlingen presenteren (verkopen) 
hun ontwerp in de vorm van een pitch. 
Ze vertellen WAT ze hebben ontwerpen, 
laten dit zien (digitaal en/of op papier) 
en lichten hun keuzes toe.  
 
Afhankelijk van de rolverdeling bij de 
presentaties lopen enkele leerlingen 
van een projectgroep rond om te kijken 
en luisteren naar andere presentaties.  

60  
min 

In 
projectgroep
en   

PC-
lokaal 

Beoordelaar, samen met 
directeur Johma en 
student(en) hbo.  
 
 

Ieder
e 
prese
ntatie 
wordt 
beoor
deeld 
met 
het 
beoor
delin
gsfor
mulie
r. 

AFSLUITING 

Docent vertelt de leerlingen dat zij hun 
materialen mogen opruimen en even 
moeten wachten tot hij de totaalscores 
heeft berekend.   
 
De docent verzamelt de ingevulde 
beoordelingsformulieren, berekent de 
totaalscore van iedere groep en 
bespreekt deze met de directeur en hbo 
student(en).  
 
Bespreken: is de groep met de hoogste 
score ook de terechte winnaar? 
 
Docent of directeur deelt de algemene 

15 
min 

Klassikaal 
 
 
 
 
 

PC-
lokaal 

Klassikale instructie 
 
 
 
 
 
 
Overleg met mede 
beoordelaars. Discussie over 
sterke en zwakke kanten 
van ontwerpen van 
verschillende 
projectgroepen.  
 
Overleg wie het laatste 
woord gaat voeren: 
algemene bevindingen en 
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bevindingen van de presentaties mede.  
 
Nadat de winnaar bekend is gemaakt 
kan elke projectgroep zijn 
beoordelingsformulieren in komen zien 
bij de docent. 
 
Daarna deelt docent of directeur mede 
welke groep heeft gewonnen en geeft 
hierbij een toelichting.  
 
Tenslotte wordt de winnaars 
meegedeeld wanneer zij samen met 
docent, leerlingen uit andere klassen en 
de directeur naar het FabLab gaan. 

bekendmaking winnaar. 
 
Klassikale instructie waarbij 
algemene tips en tops 
worden genoemd.   
 
De beoordelingsformulieren 
van iedere projectgroep zijn 
door leden van de 
projectgroep in te zien aan 
het eind van de les.  
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Bijlage1 Ontwerprichtlijnen voor een leerarrangement T4T :  

(leerling inwisselbaar voor student) 

1. Het te ontwerpen onderwijsproduct rondom techniek spreekt leerlingen aan en het ontwerpen 

vergt fysieke activiteit (je moet het doen). 

2. Een technisch bedrijf geeft leerlingen een realistische opdracht. 

3. Het leerarrangement is anders dan het reguliere aanbod en leerlingen werken er wekelijks meer 

dan 1 dagdeel aan (gedurende minimaal periode 10 weken). 

4. Leerlingen bepalen (mee) wat en hoe binnen techniek onderzocht of ontwikkeld wordt en beseffen 

dat er meerdere goede vragen, goede werkwijzen en goede uitkomsten bestaan; testen en 

bijstellen maakt onderdeel uit van het ontwerpproces. De leerling is co-ontwerper! 

5. Er is voldoende ruimte, materialen en kwalitatieve gereedschappen (schriftelijke opdrachten, 

evaluatievragen enz.). 

6. In de begeleide taken is gebruik gemaakt van een bewuste opbouw.  

 In een van de taken expliciteren leerlingen en de docent hun beelden van techniek en 

technische beroepen 

 Het zijn taken waarbij leerlingen hun ideeën en gedachten over een technisch ontwerp 

moeten uitleggen en feedback krijgen van de begeleider. 

 Taken op het gebied van techniek hebben uitgewerkte voorbeelden om te laten zien hoe 

de taak succesvol kan worden uitgevoerd. 

 Er is een expliciete instructie over het operationele technische principe dat in het 

leerarrangement door leerlingen uitgevoerd moet worden. 

 Er is begeleiding tijdens het samenwerkingsproces en de verschillende rollen van de 

leerlingen. 

 Taken vergen inzet, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline. 

 Taken geven inzicht in persoonlijke kwaliteiten en motieven (kwaliteiten- en 

motievenreflectie) van de leerling. ) Er zijn periodieke voortgangsevaluaties om hiermee 

de mate vast te stellen waarin leerlingen hun talenten ontwikkelen. 

 De lessen bevatten ervaringen met- en gespreksmomenten over aan het product 

gerelateerde opleidingen, beroepen en beroepssituatie (beroepsrijke context). Dit inzicht 

gebruiken leerlingen actief voor studie- en werkexploratie, ook na afloop van het 

arrangement (loopbaansturing).  

 Leerlingen ervaren het onderwijs als een sociale activiteit en vormen samen met hun 

docent(en) en werknemers van een technisch bedrijf (netwerken) een community of 

practice; op basis van gelijkwaardigheid werken zij met elkaar samen; wisselen hun 

ervaringen, handelingsstrategieën en probleemoplossingen uit; en oriënteren zich op hun 

toekomstig beroep of opleiding.  

7. In het technisch leerarrangement werken docenten die: 

 Zelf bewust vaardig zijn in onderzoekend en ontwerpend leren, kennis hebben over de 

onderwerpen en beschikken over interactievaardigheden. 
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 Inzicht hebben in de verschillende preconcepties van leerlingen: waardoor zij deze 

kunnen herkennen en proberen bij te sturen, maar waar zij ook het aanbod op kunnen 

afstemmen.  

 Een gestructureerd onderwijsprogramma aanbieden: het overzichtelijk maken van de 

onderwijsomgeving, leerlingen gericht voorwerpen en fenomenen laten observeren. 

 Leerlingen begeleiden door gebruik te maken van verschillende leermiddelen. 

 Relevante ervaringen en experimenten selecteren, en leerlingen uitdagen om hun 

bestaande ideeën in te wisselen voor nieuwe.  

 De bij de taken behorend (techniek georiënteerd) begrippenkader overbrengen en 

voortborduren op voorkennis. 

 Leerlingen observeren om inzicht te verkrijgen in de competenties van leerlingen.  

 In de interactie met leerlingen een positieve houding uitstralen en tijdens hun lessen een 

goede relatie onderhouden met hun leerlingen (de betrokkenheid van hun leerlingen 

stimuleren). 

 Voorafgaand aan het groepswerk de rollen van leerlingen definiëren, met hen regels 

afspreken, hen duidelijke instructies geven en de leerlingen, op basis van expliciete 

beoordelingscriteria die aansluiten bij de uitgevoerde taken, evalueren. 

 Gebruik maken van dialogisch onderwijs, dialogische gespreksvoering. Hiermee zicht 

krijgen op het kennis- en taalniveau van de leerling over het onderwerp en de leerling 

daar betekenis aan toe laten kennen, ook als beroepsperspectief. Communicatie leidt tot 

betrokkenheid. De volgende competenties van de docent kunnen bijdragen aan de 

kwaliteit van deze gesprekken: 

 Kent de achtergrond van zijn leerlingen en mogelijke loopbaanbarrières. 

 Snapt de relatie leerarrangement-lob. 

 Kan de loopbaancompetenties inbrengen in het onderwijsleerproces. 

 Docent kent zijn eigen scope t.a.v. techniek/ technologie (stereotypen) en 

bereidheid tot nieuwe inzichten. 

 Is zich bewust van sterke en zwakke kanten als coach. 

 Is bereid om daarover met collega’s te praten en te verbeteren. 
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Bijlage 2: Exameneisen voor Profiel Dienstverlening en producten 
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Bijlage 3: Informatie- en instructieblad voor HBO studenten  2014-2015 

 

Onderzoeksproject: Talent4Tech. 

Onderwijsproject: De eiersaladekit. 

Opdrachtgever: De Johma; Directeur Operations Remco Rijssenbrij. 

Uitvoerenden: leerlingen in het derde jaar vmbo gl/tl van het Twents Carmel College Losser. 

 

Het doel van het project (voor de leerlingen): 

Inzicht krijgen in het proces van industrieel ontwerpen en kennis maken met hierop aansluitende studierichtingen. 

Kennis maken met technische beroepen binnen een industrieel bedrijf. Inzicht krijgen in eigen talenten wat betreft 

de kennis, vaardigheden en houdingen die tijdens het project aangesproken worden. Het kunnen benoemen wat 

hen wel en niet aanspreekt.   

 

Wat gaan de leerlingen leren: 

Ze leren te ontwerpen met behulp van een ontwerpcyclus. Ze houden hierbij rekening  met de vorm en de functie 

van het product dat ze gaan ontwerpen. Ze leren ontwerpen met ontwerpsoftware in een projectgroep. Ze komen 

in aanraking met studenten van het ROC van Twente en het Saxion. Ze ervaren hoe een industrieel proces er 

binnen een bedrijf uitziet. Ze krijgen een beter beeld van enkele beroepen binnen dit bedrijf. Ze leren te 

reflecteren op hun eigen talenten en die van een ander.  

 

De rol van HBO studenten Industrieel Product Ontwerpen: 

1. Tijdens de eerste les stellen de studenten zichzelf voor. Belangrijke punten zijn: 

- Wanneer je de vmbo-mbo-hbo route hebt gevolgd: hoe is dat gegaan, waarom deze keuze? 

- Waarom heb je gekozen voor je huidige studie? 

- Wat leer je precies tijdens deze studie? 

- Welke talenten moet je hebben of juist ontwikkelen om deze studie te kunnen volgen? 

!!! Misschien kun je hier een PowerPoint presentatie bij maken en gebruiken? Laat deze van te voren controleren 

door de docent van het vmbo. 

 

2. Vervolgens laat één van de studenten een ontwerp zien (digitaal en/of concreet) dat tijdens de studie 

ontworpen is. Hierbij kort aangeven waar je rekening mee moest houden bij het ontwerpen: bijvoorbeeld 

ontwerpcriteria. Is er verder nog iets met het ontwerp gebeurd? 

Stap 1 en 2 moet ongeveer +/- 10- minuten duren. 

3. Na het presenteren gaan de vmbo leerlingen aan de slag. De tweetallen die het ontwerpvoorstel voor de 

‘verpakking’ gaan maken, worden ondersteund door de hbo studenten. Zie bladzijde 2 en 3 voor de uitwerking van 

dit ontwerpvoorstel. Desgewenst ondersteun je ook de leerlingen die het etiket maken.   

Jouw rol: Stel vragen of maak opmerkingen die de vmbo leerlingen op een denkspoor zet. Belangrijk is dat de 

leerlingen zelf met voorstellen komen voor de uitwerking van de ideeën/ontwerpvoorstel. Wanneer ze er echt niet 

uitkomen is een klein voorzetje natuurlijk prima! Probeer bij alle groepjes minstens één keer langs te gaan.  

 

4. Tenslotte zou het erg fijn zijn als je de leerlingen vraagt naar hun plannen voor een toekomstige studie en baan: 

Waar ben jij goed in? Wat zijn jouw talenten? Wat lijkt jouw leuk qua studie en/of werk? Waarom past dat bij jou? 

Heb je je al georiënteerd op verschillende mbo opleidingen? Heb je wel eens meegelopen in een bedrijf of 

instelling om te zien wat bepaald werk nou echt inhoudt? Heb je al gekozen voor een sector (vakkenpakket)?  

Waarom past dat bij jou? Heb je al gekozen voor een vervolgstudie? Waarom past dat bij jou? 
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!!! Een kort gesprekje met leerlingen hierover is prima, de leerlingen moeten natuurlijk ook met het ‘ontwerpen’ 

bezig blijven.  

 

!!! Misschien is het een idee om e-mail adressen uit te wisselen met leerlingen, zodat ze jou nog vragen kunnen 

stellen als ze dat willen?! 

5. Wanneer je voor een tweede of derde keer naar een klas gaat, gelden alleen punt 3 en punt 4. 

 

Bijlage 4: Informatie- en instructieblad voor mbo studenten  2014-2015 
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Bijlage 5 Beoordelingsformulier bij het project ‘Eiersaladekit’ 2014-2015.  

Klas:  

Leden projectgroep:  

 

Beoordeling van de verpakking:       

Puntensysteem bij de beoordeling 
Beoordelingscriteria 
 

Onv. 
= 0 

Mati
g = 1 

Vold. 
= 2 

Goed 
= 3 

Zeer 
goed 
= 4 

Aantal 
punten 

per 
criterum 

Alle ingrediënten passen erin (4 eieren, 1 ui, twee 
potjes met mayonaise en mosterd, twee zakjes met 
peper/zout en paprikapoeder).  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

De verpakking is aantrekkelijk en herkenbaar voor 
klanten. 

0 0 0 0 0  

Het product kan goed in het koelvak van de winkel 
geplaatst worden zonder ruimte te verliezen. 

0 0 0 0 0  

Het etiket is duidelijk zichtbaar 0 0 0 0 0  

De presentatie was professioneel en helder, waarbij 
de leerlingen onderbouwden welke ontwerpkeuzes ze 
hebben gemaakt.  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 Totaal: 

  

Beoordeling van het etiket: 

De producent (Johma) is herkenbaar. 0 0 0 0 0  

De stijl van het etiket past bij de Johma 0 0 0 0 0  

Het etiket is aantrekkelijk voor klanten. 0 0 0 0 0  

Het etiket past goed op de verpakking 0 0 0 0 0  

De ingrediënten staan op het etiket (+ aanvullende 
belangrijke etiketinformatie vanuit het mbo). 

0 0 0 0 0  

De presentatie was professioneel en helder, waarbij 
de leerlingen onderbouwden welke ontwerpkeuzes ze 
hebben gemaakt.  

0 0 0 0 0  Totaal: 

 

Wanneer alle onderdelen van de verpakking en het etiket met ten minste een voldoende zijn 

beoordeeld mag het recept beoordeeld worden: 

Het recept is helder en overzichtelijke (bijv. via 
stappen) 

0 0 0 0 0  

Het recept bevat alle logische stappen om tot een 
eiersalade te komen. 

0 0 0 0 0  

Het recept ziet er aantrekkelijk uit. 
 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 Totaal: 

 Score verpakking + Score etiket (+ Score recept) =  

 


