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In het kort
In deze schoolbrede opdracht verzinnen de leerlingen per 
groep een manier om een mini-baksteentje te vervoeren naar 
het klaslokaal van een volgende groep zónder het zelf fysiek 
te ondersteunen op zijn reis van deur tot deur. 

Geschikt voor 
groep 1 t/m 8

Lesdoelen 
De kinderen ervaren hoe je met de stapsgewijze aanpak van 
ontwerpend leren een oplossing voor een probleem kunt 
vinden. Ze leren dat je door te brainstormen op veel verschil-
lende ideeën komt, waaruit je samen een haalbare, creatieve 
en/of spectaculaire oplossing kunt selecteren. Ook leren ze 
dat je een prototype nog regelmatig moet bijstellen om tot 
een goed werkend eindproduct te komen. 

Kerndoelen 
42: De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en 
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, 
kracht, magnetisme en temperatuur.
45: De leerlingen leren oplossingen voor technische proble-
men te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Tijdsduur
Ongeveer 2 à 3 uur. Het is aan te raden om de stappen 1 t/m 3
van de ontwerpcyclus op een ander moment te plannen dan 
de stappen 4 t/m 6, zodat er tijd is voor het verzamelen van 
materialen. Voor de schoolbrede eindopdracht kies je een 
moment waarop alle groepen samen de steentjes door de 
school heen gaan transporteren. 

Benodigdheden 
• ‘vakjesvel’ (zie bijlage)
• minibaksteentjes
• diverse materialen, variërend per groep (zie stap 3 en 4)

Voorbereiding
Verdiep je in de cyclus van het ontwerpend leren. 
Op www.ontwerpenindeklas.nl staat een visuele weergave van 
de cyclus die voor deze opdracht wordt gebruikt. Bedenk ook of 
en hoe je deze opdracht wilt inbedden in een breder verhaal of 
project. ‘Een steentje bijdragen’ maakt het idee van ‘samen iets 
opbouwen’ heel letterlijk, en kan dus goed gebruikt worden als 
onderdeel van een programma rond sociaal-emotionele ontwik-
keling en burgerschap, zoals ‘De vreedzame school’. 

OPBOUW VAN DE LES

Stap 1: probleem verkennen en formuleren
In deze stap introduceer je het probleem en de ontwerpvraag. 
Vertel dat iedere groep in school een steentje krijgt en de 
opdracht om dat steentje over te dragen aan de volgende groep. 

Wethouder van Eupenschool, Eindhoven
Winnaar van de TechniekTrofee 2020 MB9
Een steentje 
bijdragen

“Vaak denken mensen dat W&T en 
onderzoekend en ontwerpend leren 
vooral iets is voor midden- en boven-
bouw. Wij proberen graag het tegendeel 
te bewijzen en gaan ook in de onder-
bouw regelmatig met techniek en met 
O&O aan de slag. En we vinden het ook 
nog eens heel zinnig om groepsdoor-
broken te werken. Met ‘Een steentje 
bijdragen’ combineerden we dit met 
elkaar, en dat was een groot succes. 
‘Alle leerlingen stonden aan’, zoals wij 
dat noemen. 

De kinderen verzonnen de meest uit-
eenlopende manieren om hun steentje 
naar het volgende lokaal te krijgen. Zo 
bouwden ze allerlei torens en lieten 
ze autootjes met daarop een of meer 

steentjes vaart maken door ze vanaf een 
helling naar beneden te laten rijden. 
Dat vroeg om heel wat testwerk, want 
hoe steil moet zo’n helling nou zijn om 
het autootje precies tot voor de deur 
van het volgende lokaal te krijgen? Er 
werd ook een horizontaal katrolsysteem 
gemaakt, en een kabelbaan. Sommige 
groepen hadden kleine robotjes in de 
klas en bouwden daar bakjes op, zodat 
de robotjes de steentjes van lokaal naar 
lokaal konden wandelen. 

Wij doen in elke klas zo’n 5 maak-
opdrachten per jaar. We laten deze 
opdrachten altijd aansluiten bij een 
thema, zoals taal of wereldoriëntatie. 
Niet alleen omdat het dan meer beteke-
nis krijgt voor de kinderen. Ook omdat 

het voor leerkrachten dan geen nieuwe 
vlek op het rooster wordt, iets ‘dat er 
ook nog bij moet’, maar een mooie 
invulling geeft aan wat toch al op het 
programma staat.”

PAUL HULSHOFF, LEERKRACHT EN ICT-COÖRDINATOR
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Er is een beperking: het steentje mag niet fysiek ondersteund 
worden. De kinderen mogen het bij hun eigen lokaal ergens 
opleggen of aan iets vastmaken, maar niet simpelweg naar de 
volgende klas dragen. Ze moeten dus op zoek naar een andere 
manier om het steentje van de deur van het eigen lokaal bij de 
deur van het volgende lokaal te krijgen. Elke groep draagt zo 
zijn eigen steentje bij aan een route door de hele school heen. 
De steentjes reizen daarbij samen op. Groep 1 start met één 
steentje, waarna de volgende groep het eigen steentje samen
met het ontvangen steentje op pad stuurt. Hoe hoger de groep, 
hoe meer steentjes er verplaatst moeten worden. Soms 
zullen er zelfs etages of andere obstakels overbrugd moeten 
worden om het volgende lokaal te bereiken. En voor groep 8 
verzin je natuurlijk een lekker moeilijke eindbestemming voor 
alle steentjes!

Stap 2: ideeën verzinnen en selecteren
In deze stap gaat het erom zoveel mogelijk ideeën te ver-
zamelen voor het vervoeren van het steentje. Maak hierbij 
gebruik van het vakjesvel en de werkvorm ‘brainwriting’ (zie 
bijlagen). Verdeel de leerlingen in groepjes van ongeveer 4 
en geef iedereen een vakjesvel. Neem kort de belangrijkste 
‘afspraken’ door voor het verzinnen van ideeën:
• Alles mag. Verzin vooral ook gekke, wilde en onmogelijke 

ideeën. Daardoor bedenk je vaak de beste oplossingen. 
• Teken! Vaak is het juist de combinatie van een tekening en 

woorden die een idee duidelijk maakt. 
• Ideeën zijn van iedereen! Na-apen mag en is juist heel 

goed. Je kunt en moet elkaars ideeën gebruiken om 
nieuwe ideeën te bedenken. 

Geef de leerlingen een paar minuten de tijd om hun eerste 2 
à 3 ideeën te tekenen of op te schrijven. Elk idee komt in een 
nieuw vakje. Geef een signaal wanneer het blad moet worden 
doorgeschoven naar de linkerbuur. Vraag de kinderen om 
de ideeën van hun buur te bekijken en nieuwe ideeën die dit 
oplevert te noteren en/of te tekenen op het vel dat dan voor 
ze ligt. Laat de leerlingen de doorschuifactie een paar keer 
herhalen, net zolang tot het vel vol is of ze helemaal niets 
meer weten te bedenken. 
Laat de leerlingen ten slotte op het blad dat ze op dat moment 
voor zich hebben liggen maximaal 2 ideeën omcirkelen waarvan 
ze denken dat het origineel/spectaculair én haalbaar is. Laat 
elk groepje uit de geselecteerde ontwerpen samen één favo-
riete oplossing kiezen. Ze mogen ook beslissen om uit verschil-
lende ideeën onderdelen te halen voor een gezamenlijk idee.

Stap 3: concept uitwerken
Elk groepje maakt vervolgens samen een ontwerpplan voor 
het uitgekozen idee: een tekening van het idee inclusief een 
beschrijving in steekwoorden. Dit kan in de vorm van pijltjes 
of aantekeningen rondom de tekening, die toelichten wat 

voor materiaal het is of wat de werking van een onderdeel is. 
Laat de leerlingen ook een materialenlijst op het ontwerp-
plan schrijven. Overleg wie deze materialen verzamelt: jij als 
leerkracht of de leerlingen zelf.

Stap 4: prototype maken
Bespreek wat de kinderen in stappen 1 t/m 3 hebben gedaan 
en geleerd. Laat de leerlingen vervolgens in hun groepjes een 
eerste prototype maken met behulp van de verzamelde of 
meegenomen materialen.

Stap 5: testen en optimaliseren
Wanneer een groepje een prototype heeft gebouwd, kunnen 
ze gaan testen. In deze fase gaan kinderen ontdekken of hun 
idee en prototype al dan niet werkt. Zo niet, dan zullen ze 
moeten gaan bijstellen, verbeteren en opnieuw testen, net 
zolang tot ze tevreden zijn.

Stap 6: presenteren
Alle groepjes presenteren hun oplossing aan de hele klas, 
waarbij ze ook vertellen over het proces. Wat waren de oor-
spronkelijke plannen? Was het eerste geselecteerde idee een 
haalbaar plan? Waar liepen ze tegenaan? Hebben ze veel bij 
moeten stellen tijdens de testfase? Wat was hun taakverde-
ling en hoe verliep de samenwerking? 
Na het presenteren van alle oplossingen kies je als groep 
gezamenlijk één verplaatsingsmethode voor de schoolbrede 
eindopdracht.

Eindopdracht
Spreek een moment af waarop je met de hele school de 
steentjes gaat overdragen van groep naar groep. Je start bij 
de eerste groep met één steentje en gaat zo verder naar de 
andere lokalen, waarbij er telkens een extra steentje wordt 
bijgedragen. Het einddoel is om alle steentjes van de hele 
school bij groep 8 te krijgen, die er nog een laatste spectacu-
laire verplaatsing mee mag doen.

Tips 
• Vergeet niet om de cyclus goed te doorlopen. De voorberei-

dende en afrondende stappen zijn minstens zo belangrijk 
en leerzaam als het bouwen op zich!

• Bedenk dat je als leerkracht vooral procesbegeleider bent. 
Wacht af en stuur niet te veel op inhoud. 

• Het kan gebeuren dat je te maken krijgt met teleurgestelde 
kinderen, omdat hun eindproduct niet ‘werkt’. Benadruk 
dat dit erbij hoort: mislukkingen zijn net zo interessant en 
leerzaam als successen. 

Achtergrondinformatie
Kijk voor meer informatie over ontwerpend leren, kant-en-klare
lessen en DIY-lessen op https://www.ontwerpen indeklas.nl.

Een steentje bijdragen
Wethouder van Eupenschool, Eindhoven
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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. 

MB9 Methodekaart brainwriting
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MB9 Ideeën verzamelen




