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In het kort
In deze les verdiepen leerlingen zich in de ontwikkelingen die 
de telefonie in een eeuw heeft doorgemaakt en maken ze zelf 
een ontwerp voor een nieuw communicatiemiddel. 

Geschikt voor
groep 6, 7, 8

Lesdoelen
De kinderen kijken bewust naar een product en denken cre-
atief na over de toekomst van dat product. Ze ervaren dat 
je zo ook geheel nieuwe producten en mogelijkheden kunt 
bedenken. Bovendien oefenen ze met 21e-eeuwse vaardighe-
den: creatief denken, problemen oplossen, communiceren en 
samenwerken. 

Kerndoelen 
39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving 
relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materi-
aalgebruik. 
45: De leerlingen leren oplossingen voor technische proble-
men te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. 

Tijdsduur 
tussen de 60 en 120 minuten (eventueel de les in tweeën 
splitsen)

Benodigdheden
• voor elk groepje een opdrachtblad (zie bijlage) 
• A4-papier om te kunnen meeschrijven met de 
 verschillende opdrachten
• methodekaart brainwriting (zie bijlage) 
• gekleurde A1-vellen  
• plaatjes van telefoons van vroeger tot nu (zie ook 
 opdrachtblad)
• als je ze hebt of kunt lenen: een aantal telefoons van 
 verschillende generaties
• voor elke leerling een papier met 12 vakjes (voor het 
 brainwriten) 
• kleurpotloden 
   
Voorbereiding
Oefen als je daar tijd voor hebt met de leerlingen al een 
keer de methode van brainwriting (zie de methodekaart). 
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Het communicatiemiddel
van de toekomst 

“Ik deed deze les in een projectweek 
rondom ontwerpen. De kinderen gingen 
echt vol enthousiasme aan de slag. 
Een paar meiden waren er na de les 
nog niet klaar mee, en kwamen de 

volgende dag naar school in de zelfge-
maakte T-shirt-telefoons die ze hadden 
bedacht. Heel leuk natuurlijk.

Veel scholen doen dit soort ontwerp-
opdrachten alleen met kinderen uit de 
plusklas. Wij vroeger ook. Terwijl juist 
kinderen die bijvoorbeeld taalzwak zijn 
bij opdrachten als deze gaan stralen 
en helemaal tot hun recht komen.  Dat 
is ook de reden dat wij op school geen 
plusklas meer hebben, maar het ont-
werpend en onderzoekend leren in onze 
lessen hebben verweven.

Ik vind zelf de taxonomie van Bloom 
heel behulpzaam om naar mijn lessen 
te kijken. Die onderscheidt 6 verschil-

lende denkvermogens die allemaal 
aangesproken moeten worden bij 
kinderen: niet alleen herinneren, begrij-
pen en toepassen, maar ook  analyse-
ren, evalueren en creëren. Met dat in 
je achterhoofd bedenk je sneller dat je 
kinderen ook een ontwerpopdracht kunt 
geven rond een bepaald geschiede-
nisonderwerp, of kun je kritisch kijken 
naar de vraagstelling in het werkboek. 
Als je kinderen uitdagende vragen voor-
legt, verwerken ze de stof een stuk beter 
dan wanneer jij voor de klas staat te 
onderwijzen. Je hoort zo vaak: we moe-
ten tijd voor techniek inroosteren. Maar 
daar gaat het niet om. Je hoeft geen 
aparte W&T-tijd in te roosteren, je moet 
gewoon je huidige lessen ombuigen.” 

LISETTE NIEUWENHUIZEN  –  LEERKRACHT GROEP 6/7/8 EN ONDERWIJSKUNDIG EXPERT W&T 
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Introductie en klassikale verkenning 
Bespreek het volgende met de leerlingen: “Als je over een 
duurzame toekomst wilt nadenken, is het interessant om te 
bedenken of je zelf invloed kunt uitoefenen op hoe die toe-
komst eruitziet. Welke ontwikkelingen zou je graag helpen 
vormgeven? Daarom gaan jullie straks in groepjes een pro-
duct onderzoeken: de telefoon. Welke verandering hebben 
telefoons sinds ze bestaan doorgemaakt, en hoe zou je willen 
dat de telefoon er in de toekomst uitziet?”

Oefen dan met z’n allen even met het verkennen van een pro-
duct, bijvoorbeeld een horloge, een boek, een iPad. Bespreek 
met de hele klas hoe het product eruitziet, waarvoor je het 
allemaal kan gebruiken, wanneer het een handig product is 
en wanneer niet, waar het van gemaakt is, enz. 

Verdeel de klas vervolgens in groepjes van circa 5 leerlingen 
en laat ze aan de hand van het opdrachtvel de volgende stap-
pen doorlopen.

Probleemverkenning 
Laat de groepjes samen de plaatjes van verschillende tele-
foons van vroeger tot nu (en eventueel een aantal fysieke 
telefoons van verschillende generaties) bestuderen en de 
volgende vragen beantwoorden:
 
• Wat zijn de eigenschappen van de verschillende telefoons?  

(Wat kun je ermee, van welk materiaal is het gemaakt, hoe 
ziet het eruit, hoe voelt het?)

• Welke verbeteringen of veranderingen zijn er bij elke nieu-
were telefoon? 

Laat elk groepje een poster maken met daarop in een vrije 
vorm  - tekeningen, plaatjes, woorden - de eigenschappen 
van de opeenvolgende telefoons. 

Programma van eisen en wensen 
Vraag de leerlingen om na te denken over een nieuw com-
municatiemiddel dat nog beter is. Aan welke eisen moet dit 
nieuwe product voldoen? (Tip: gebruiksmogelijkheden, eigen-
schappen, veiligheid, betaalbaarheid, duurzaamheid.)

Ideeën verzamelen en selecteren
Nu gaan de leerlingen met behulp van de brainwriting- 
methode (zie bijlage) ontwerpideeën verzamelen. Geef elke 
leerling een brainwriting-vel en hou de tijd bij: telkens krijgen 
ze een minuut (of iets meer) om een idee te tekenen of op te 
schrijven, dan moeten ze hun vel doorgeven en op het vel van 
de buurman of -vrouw een nieuw idee schrijven of tekenen, 
net zo lang tot de ideeën op zijn of de vellen vol. 
  
Vervolgens kiest elk groepje samen 1 idee uit om verder uit te 
werken. 

Idee uitwerken 
Laat de leerlingen samen een tekening maken van hun beste 
idee, waarin ze laten zien hoe het werkt, hoe het eruitziet, van 
welk materiaal het gemaakt wordt, hoe groot het zal zijn. 

Presenteren 
Tot slot presenteren de groepjes hun posters van de telefoons 
van vroeger tot nu en de tekening van hun nieuwe communi-
catiemiddel. Vraag aan het eind van elke presentatie of de 
rest van de klas dit nieuwe product in de toekomst graag zou 
gebruiken. 

Mogelijke uitbreiding of vervolgactiviteiten 
Je kunt deze lesaanpak heel makkelijk ombuigen naar andere 
onderwerpen en thema’s. Eerst eigenschappen in kaart bren-
gen van iets en dan nadenken over verbeteringen: het leert 
kinderen om analytisch, kritisch en creatief na te denken.

Tips 
• Let bij het formuleren van eigenschappen van een product 

op dat die samen echt de unieke functie van dat product 
vangen. ‘Het heeft een stuur en wielen en je kan erop 

 rijden’: dat kan een fiets zijn, maar ook een scooter. Dus 
dat is nog niet specifiek genoeg.

• Loop rond terwijl de leerlingen aan het ontwerpen zijn en 
stel veel vragen.

• Beperk jezelf tot HKJ-vragen: open vragen die beginnen 
met ‘Hoe kun je’. Vraag dus niet: ‘Moet je niet, zou je niet, 
is het niet handiger om’. Zo  voorkom je dat je jouw ideeën 
gaat inbrengen en daarmee te sturend wordt. 

Achtergrondinformatie
Over brainwriting: 
www.ontwerpenindeklas.nl/losseles/brainwriting/.
Over het geven van een ontwerples: www.ontwerpen
indeklas.nl/losseles/ontwerpen-in-een-notendop/.

Het communicatiemiddel van de toekomst 
PCB Oranje Nassau, Zwammerdam
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1. Probleem verkennen 
Om te kunnen nadenken over nieuwe manieren van commu-
niceren, is het belangrijk om eerst bestaande manieren goed 
te onderzoeken. We verdiepen ons daarom in de telefoon. 

 
 
ONTWERPOPDRACHT:
ONTWERP NU EEN NIEUW COMMUNICATIEMIDDEL

2. Programma van eisen en wensen
Aan welke eisen moet je ontwerp voldoen? Denk aan gebruik, 
eigenschappen, veiligheid, betaalbaarheid, duurzaamheid.

3. Ideeën verzamelen en selecteren
• Verzin met behulp van de brainwriting-techniek ieder apart 

en voortbordurend op elkaars tekeningen zo veel mogelijk 
ideeën.   

• Kies als groepje 1 idee uit waarmee je verdergaat. Bedenk:   
– mis je nog iets aan het product, en kan je dat nog 
 toevoegen? 
– hoe zou je willen dat het eruitziet? 
– van welk materiaal zou je het maken?  

4. Idee uitwerken 
• Maak samen een tekening van jullie idee.  
• Laat in je tekening zien hoe het werkt, hoe het eruitziet, 
 van welk materiaal het gemaakt wordt, hoe groot het zal 

zijn. Je kunt woorden en pijltjes gebruiken om je ontwerp 
 te verduidelijken.  

5. Presenteren 
• Presenteer je poster van de telefoons van vroeger tot nu, 

met daarop ook jullie brainwriting-schetsen.  
• Presenteer de tekening van jullie nieuwe communicatie-

middel.   

Bekijk de telefoons van vroeger tot nu. Maak een poster: 
• Beschrijf daarop de eigenschappen van de opeenvolgende 

telefoons.  
•  Wat zijn iedere keer de verbeteringen?

Het communicatiemiddel van de toekomst B1Opdracht
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WAT IS BRAINWRITING? 

Brainwriting is een manier om ideeën te verzinnen. Teken en/of schrijf

je ideeën op een vel papier. Op elk vel is ruimte voor meerdere ideeën. 

Vellen papier wisselen elke keer van eigenaar. Zo ga je telkens door met 

ideeën van anderen ter inspiratie. 

Wanneer gebruik je brainwriting? 
Tijdens het verzinnen van ideeën. 

Waarom brainwriting? 
Brainwriting is een manier om ideeën te verzinnen die erg 
bruikbaar is in de klas. De belangrijkste voordelen op een rij: 

• Bij brainwriting zie je telkens opnieuw ideeën van anderen: 
dat biedt inspiratie. Het stimuleert leerlingen om door te 
gaan op ideeën van anderen, deze ideeën aan te vullen en 
te combineren.  

• Brainwriting verloopt vrij rustig. Je kunt meerdere kleine 
groepen leerlingen naast elkaar laten werken. Ideeën wor-
den genoteerd, niet hardop genoemd. Dit betekent ook dat 
de ideeën niet meteen voor iedereen te horen of te zien zijn. 
Veel leerlingen durven dan net wat meer.  

• Brainwriting stimuleert om te tekenen en te schetsen. Je 
hebt je eigen vel papier, de ruimte om te tekenen en ook de 
relatieve rust en tijd om te denken en te schetsen.  

Het belang van tekenen  
Veel tekenen in plaats van schrijven helpt de creativiteit! Vor-
men en lijnen zorgen voor heel andere associaties dan woor-
den. Schets veel en snel. Het hoeven geen mooie tekeningen 
met veel detail of hele verhalen te worden. De tekeningen 
helpen het idee duidelijk te maken. Zelfs stokpoppetjes en 
simpele vormen zeggen meer dan een heleboel woorden. 
Daarbij dwingt tekenen je ook om je idee iets verder door te 
denken en voor je te zien. Let op! Blijf ook weer niet te lang 
met één idee bezig, het uitwerken komt later.  

Twee methodes van brainwriting
Op deze kaart staan twee variaties van brainwriting uitgelegd: 
de doorgeefmethode en de poelmethode.  

Bij de doorgeefmethode moet elke leerling binnen 5 minuten 
3 ideeën proberen te tekenen. Het tempo en de lichte druk 
zorgen meestal voor een prettige flow. Leerlingen denken 
niet te lang na voor ze iets neerzetten en gaan lekker door. 
Positief dus voor de creativiteit. Bij de poelmethode heeft 
elke leerling de ruimte om in zijn eigen tempo te werken en 
zo vaak als hij of zij wil nieuwe vellen voor meer inspiratie te 
pakken.  

In de meeste gevallen zal de poelmethode goed werken bij 
een meer ervaren klas, want dan schat je zelf in wanneer je 
nieuwe impulsen nodig hebt. De doorgeefmethode is gestruc-
tureerder en werkt daardoor beter bij minder ervaren klas-
sen. Bij beide methodes wordt niet gepraat. Zo kan iedereen 
zich goed concentreren en het voorkomt dat leerlingen tijdens 
het verzinnen ideeën gaan bespreken of kritiek leveren.  

Doorgeefmethode 
1.  Verdeel de klas in groepjes van 3 tot 4 leerlingen. Probeer 

de groepen zoveel mogelijk even groot te houden.  
2.  Elke leerling krijgt een vel A3-papier. Laat de leerlingen 

het vel in 12 vakjes vouwen.  
3.  Spreek een signaal af voor het starten en doorgeven van 

de vellen papier. Herhaal de ontwerpvraag en geef het 
signaal voor het starten.  

4.  Elke leerling tekent 3 ideeën op zijn vel papier. Elk idee in 
één van de 12 vakjes.  

5.  Geef 5 minuten na de start opnieuw het signaal. Elke leer-
ling geeft zijn vel door aan zijn linkerbuur. Op het nieuw 
gekregen vel papier tekent elke leerling weer 3 nieuwe 
ideeën en laat zich inspireren door de ideeën die er al 
staan.  

6.  Stop na 4 keer doorgeven: elke leerling heeft nu zijn begin-
vel opnieuw voor zich. Elke groep van 4 leerlingen heeft nu 
48 ideeën!  

Poelmethode 
1. Verdeel de klas in groepen van 3 tot 8 leerlingen.  
2. Elke leerling krijgt een vel A3-papier. Laat de leerlingen 

het vel in 12 vakjes vouwen. Leg een extra vel papier mid-
den op de tafel.  

3. Spreek af hoe lang jullie ideeën gaan verzinnen. Herhaal 
de ontwerpvraag en geef het signaal voor het starten.  

4. Elke leerling tekent 3 ideeën op zijn vel papier. Elk idee in 
één van de 12 vakjes.  

5. Laat leerlingen zodra ze hiermee klaar zijn hun vel papier 
in het midden van de tafel leggen. Op deze manier ontstaat 
een stapel vellen met ideeën. Dat noemen we de poel.  

6. Laat leerlingen vervolgens een nieuw vel uit de poel kiezen.
 Leerlingen kunnen de ideeën op dit vel aanvullen en 

nieuwe ideeën op het vel tekenen. De eerste leerling die 
klaar is pakt het lege vel om mee verder te gaan.  

7. Leerlingen hoeven niet op elkaar te wachten, ze mogen 
vellen wegleggen en nieuwe vellen uit de poel pakken in 
hun eigen tempo. Stop na de afgesproken tijd. 

Bron: Designed by Kids. Wetenschapsknooppunt 
Zuid-Holland/TU Delft en Ontwerpbureau Meeple. 
Meer bouwstenen ontwerpend leren? Kijk op 
www.ontwerpenindeklas.nl. 

B1 Methodekaart brainwriting




