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Opzet vmbo-traject 2020-2021 



De acht designthinking-stappen 
zijn in de toolkit verdeeld in vier 

fases. Tijdens de begeleide 
trajecten in zes sprints en 

veldwerk, een voor- en nagesprek. 



Voorgesprek

Begeleide traject toelichten, verwachtingen concreet 
maken en bespreking behoefteonderzoek school.



Sprint 1 (Fase 1)

Kennismaking met design thinking en ontwerpskills en 
vraagverkenning.



De ontwerpvraag - Behoefte en context

● De behoeftes en de context van de school en de partner



De ontwerpvraag – Moodboard leerling

● Wat wil je voor de leerling bereiken?



De ontwerpvraag formuleren

Hoe kunnen we met kunst- en cultuuronderwijs, met de 
expertise en het bereik van zowel de school als de partner, onze 
leerlingen helpen om bewust te worden van hun eigen talent en 
culturele omgeving binnen en buiten Urk,  zodat ze met 
vertrouwen en trots hun eigen talent kunnen laten zien?



De ontwerpvraag - Ontwerpprincipes

● De belangrijke 
randvoorwaarden, 
beperkingen en 
mogelijkheden.



Sprint 2 (Fase 1 - vervolg)

De ontwerpvraag aanscherpen en eerste ideeën bedenken



Ontwerpvraag 

en subvragen



Ideeëngeneratie

De eerste ideeën werden gevormd 
en geparkeerd voor later.



Veldwerk: leerlingenonderzoek (Fase 2) 

Het ontdekken van de belevingswereld van de leerling.



In de toolkit zitten diverse 
leerlingenopdracht die ingezet 

kunnen worden tijdens het 
veldwerk. Het Berechja College 

zette de volgende in.



Video-opdracht leerlingen

Waar ben je trots op en wat doe je in je vrije tijd?



Opdracht Moodboard kunst & cultuur



Opdracht Themapark bouwen



Opdracht Leuke/stomme volwassene



Inzichten uit het leerlingenonderzoek



Sprint 3 (Fase 3)

Vanuit inzichten uit het leerlingenonderzoek tot   
ideeën komen.



Terug naar de ontwerpvraag 

(Opdracht Succeshorizon)



Opdracht HKJ (hoe kun je-vragen)



HKJ-vragen



Ideeënmachine 



Ideeën voor bouwstenen selecteren 



Drie ideeën geselecteerd



Drie ideeën verder uitgewerkt



Sprint 4 (Fase 3 - vervolg)

Concept van de leerlijn - bestaande uit verschillende 
bouwstenen - bepalen en keuze uit te werken 
bouwsteen. 



De leerlijn 

Naam leerlijn 

Bouwsteen 1 titel

Kennismaken met de eigen culturele omgeving van dichtbij naar ver weg (dorp/regio/provincie).

Toelichting

Welk vak en leerjaar? Welk vak en leerjaar? Welk vak en leerjaar? Welk vak en leerjaar?

Schrijf hier de titel
Van de bouwsteen 2

Schrijf hier de titel
Van de bouwsteen 3

Schrijf hier de titel
Van de bouwsteen 4



Het concept van de gekozen bouwsteen 



Concept 

verdiepen 

met OCPE 



Veldwerk: Het experiment - testen van 

aannames

De docenten testen eigen aannames t.a.v. de 
bouwsteen met hun leerlingen.



Sprint 5 (Fase 4) 

Bespreken en analyseren van het experiment en 
voorbereiden van de prototypetest van de gekozen 
bouwsteen.



Onderzoeksvragen die zijn onderzocht 

in het experiment



Wat zijn jullie observaties?

● ……………….

Beschrijf wat jullie hebben gezien en gehoord tijdens het experiment:



Wat hebben jullie geleerd, wat zijn 

jullie inzichten t.a.v. het experiment?

● ……………….



Wat is het lesidee van de bouwsteen?



De opzet van prototypetest 



Veldwerk: Uitvoeren prototypetest en 

evalueren met leerlingen

De docenten en hun culturele partner organiseren de 
prototypetest met hun leerlingen.



Sprint 6 (Fase 4 - vervolg) 

Bespreken, analyseren en evalueren van de 
prototypetest. 



Foto - voeg hier een paar 

quotes toe uit de leerling-

evaluatie of foto’s ervan.



Inzicht 1 uit de prototypetest na evaluatie 

met leerlingen

● Schrijf hier het inzicht 1 in 1 zin op……………….

Geef hier een toelichting op de bovenstaand inzicht….

Toelichting



Inzicht 2 uit de prototypetest na evaluatie 

met leerlingen

● Schrijf hier het inzicht 2 in 1 zin op……………….

Geef hier een toelichting op de bovenstaande inzicht….

Toelichting



Inzicht 3 uit de prototypetest na evaluatie 

met leerlingen

● Schrijf hier het inzicht 3 in 1 zin op……………….

Geef hier een toelichting op de bovenstaande inzicht….

Toelichting



Effecten van de bouwsteen

Bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van mijn leerlingen

Bijdrage aan kennismaking leerling met de Flevolandse cultuur

Geef hier een toelichting over de bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van je leerlingen

Geef hier een toelichting over de bijdrage aan de kennismaking van je leerlingen met de Flevolandse cultuur



Effecten van de bouwsteen

Bijdrage aan betekenisvol en innovatief onderwijs op onze 

school

Bijdrage aan betekenis aanbod door onze organisatie (partner)

Geef hier een toelichting over de bijdrage aan de betekenis aanbod door de culturele partner

Geef hier een toelichting over de bijdrage aan betekenisvol en innovatie onderwijs op school



Bijstellen en aanpassen van de 

bouwsteen

We willen het volgende behouden:

We willen het volgende bijstellen:

Geef hier aan welke elementen van de bouwsteen je wil behouden:

● ….

● ….

● ….

Geef hier aan welke elementen van de bouwsteen je wil bijstellen:

● ….

● ….

● ….



Zo willen wij verder gaan

Dit wil ik / willen wij bereiken:

Dit zijn mijn/ onze volgende stappen, voornemens enz.:

Dit wil ik / willen wij nog onderzoeken/uitproberen:

● School:

● Culturele partner:

● School:

● Culturele partner:

● School:

● Culturele partner:



Nagesprek…. Aanvullen 

Edien.





www.studiovmbo.nl

info@cultuureducatieflevoland.nl

Studio VMBO wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Almere, Provincie Flevoland en het ministerie van OCW 

http://www.studiovmbo.nl/
mailto:info@cultuureducatieflevoland.nl?subject=Studio%20VMBO

