Werkvormen – Oplossingsverhaal

oplossingsverhaal
Het gebruiken van een handige vertelstructuur voor
het presenteren van ontwerpideeën

Deelnemers

Ontwerpvaardigheid

Ontwerpervaring

Individueel/groep

Deel ideeën

Geen tot weinig

Duur

Ontwerpstap

75 minuten

Presenteren

Beschrijving
Leerlingen bereiden een presentatie voor over hun ontwerpidee voor
mensen die niet direct bij hun ontwerpproces betrokken waren, zoals
de opdrachtgever, de rest van de klas of ouders.
Iedere leerling krijgt een eigen Oplossingsverhaal werkboekje. Op de
verschillende werkbladen staan beginnetjes van zinnen over zes
belangrijke elementen van een ontwerp. Samen vormen de zinnen een
verhaallijn met ‘een plot’.
Leerlingen vullen de
zinnen aan en maken
er tekeningen bij. Al
doende formuleren en
ordenen ze wat voor
hen belangrijk was
bij het bedenken van
hun oplossing voor het
ontwerpprobleem. Ze
leren te vertellen vanuit
de gebruiker.
Hun redenering wordt
rijk en compleet.
De opbouw van de
presentatie ontstaat
als het ware vanzelf.
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Hinkelbaan
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Effect
Door een vaste verhaalstructuur toe te passen kunnen leerlingen
zelfstandig aan een presentatie van hun ontwerpidee werken.
De presentaties zelf zijn goed te volgen en compleet.
Neveneffect is dat leerlingen een denkraam ontwikkelen voor
het ontwerpproces. Ze leren te redeneren vanuit de gebruiker.
Zonder Oplossingsverhaal				Met Oplossingsverhaal

Voorbeeld
Een 7-jarige leerling gebruikt de werkvorm ‘Oplossingsverhaal’ om zijn
presentatie voor te bereiden. Hij bedacht een oplossing om de plastic
soep in de oceaan te verminderen.
Door het Oplossingsverhaal werkboekje in te vullen creëert hij een
compleet beeld van zijn idee. Alle belangrijke aspecten komen in zijn
verhaal naar voren. Door zijn gedegen voorbereiding voelt de leerling
zich zeker bij zijn presentatie. Hij durft zijn ideeën te delen.

De Afvalvisser
Ons ontwerp heet ‘De Afvalvisser’. Een astronaut in de ruimte zag dat
er veel plastic zat in het water van de wereld. Daar was hij niet blij mee.
We willen met ‘De Afvalvisser’ helpen met het milieu. De astronaut heeft
een vliegende fles die plastic en water opzuigt. In de fles zitten sponzen
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waardoor hij het water er
weer uit kan knijpen. Het
plastic blijft in de fles. Door
de Afvalvisser voelt hij zich
nu meer gerust over het
milieu.

Stap voor stap
1

Z
 org ervoor dat de leerlingen een ontwerpidee hebben.

2

B
 espreek met de leerlingen wat zij al weten over presenteren. Laat
eventueel een voorbeeldfilmpje zien van een ontwerppresentatie.

3

L
 eg uit dat de leerlingen een presentatie voorbereiden over hun
ontwerpidee. Door het Oplossingsverhaal werkboekje in te vullen,
zetten ze alle elementen van hun ontwerp op een rijtje.

4

L
 aat de leerlingen de zinnen aanvullen en tekeningen maken.

5

L
 aat de leerlingen hun presentaties oefenen en geef feedback op één
verbeterpunt. Oefen alleen dat onderdeel totdat het lukt. Vier het
succes.

6

L
 aat de leerlingen presenteren voor het beoogde publiek en laat
hen (daarna) met hun luisteraars communiceren over hun ontwerp.
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Tips
	Laat de leerlingen hun presentaties echt geven. Zo leren ze met
woord en gebaar, en met behulp van tekeningen en eventuele
prototypes, hun ontwerpidee toe te lichten.
	Laat de leerlingen nagaan of alle zes elementen uit de hinkelbaan
duidelijk zijn in de presentatie van een andere leerling met behulp
van het feedbackformulier.
	Laat leerlingen als afwisseling een video maken. Leerlingen kunnen
de klas dan als presentatie hun video tonen.
	Gebruik voor stap 2 de werkvorm Puzzelen met ontwerppresentaties
als voorbereidende opdracht.

Materialen

	Voorbeeldfilmpje van een ontwerppresentatie; Geschikte filmpjes
Samenstelling en teksten: Remke Klapwijk, Niels van den Burg
staan op het YouTube kanaal van het Wetenschapsknooppunt
werkvorm Combineer-Fantaseer is ontwikkeld door Madelinde H
zie www.eurekianen.nl.
TU Delft onder de afspeellijst Your Turn:
met bijdragen van het Wetenschapsknooppunt Delft: Eveline Ho
www.youtube.com/user/Wetenschapskpdelft
Tekstredactie: Niels van den Burg, Carla van den Brandt
	Oplossingsverhaal werkboekje
Fotografie: Ernst de Groot
	Feedback formulier oplossingsverhaal
Illustraties in de werkvormen: Frank ten Hengel
Vormgeving en overige illustraties: WIM ontwerpers
Vormgeving leerlingmaterialen: Mahana Tuimaka

Deze en andere leshandleidingen, werkvormen en overige mate
wetenschapsknooppunt Zuid-Holland | TU Delft. Daar zijn ook a
zijn te verkrijgen:
www.wetenschapsknooppuntzh.nl
wetenschapsknooppunt@tudelft.nl

Tekst onder Creative Commons licentie: Naamsvermelding — N
Voor gebruik van de foto’s: neem contact op met Wetenschaps
Versie 1, december 2018

Subsidieverleners:

Onderzoekers:

				Werkvorm behorend bij Your Turn © 2018 TUDelft
Zie www.tudelft.nl/yourturn voor meer info

OPLOSSINGSVERHAAL:
PRESENTEER JE ONTWERP
Naam: 								Datum:
Instructie: Beschrijf je ontwerp en maak er een verhaal bij. Gebruik de hulpzinnen om het
verhaal te maken en maak er tekeningen bij.

werkblad oplossingsverhaal			

www.tudelft.nl/yourturn

We willen een ontwerp aan jullie presenteren. Ons ontwerp heet:

We willen met dit ontwerp helpen met..

2

(tekenruimte)

3

Over wie gaat het verhaal?

Er was eens

of

Er waren eens

Waar vindt het verhaal plaats?

Hij/Zij was

of
Zij waren

4

(tekenruimte)

5

1. Wat was het probleem?

Zijn/Haar probleem was

of

Hun probleem was

2. Hoe voelde of voelden zij zich?

Hij/Zij voelde zich

of
Zij voelden zich

6

(teken hier het gevoel)

(tekenruimte)

7

1. Wat wordt er gemaakt om het probleem op te lossen?

Hij/Zij heeft

of

Zij hebben

2. Hoe ziet het eruit?

3. Hoe werkt het?

8

(tekenruimte)

9

1. Wat is er nieuw en bijzonder aan jouw ontwerp?

2. Wat is er super handig aan jouw ontwerp?

3. Hoe voelde of voelden ze zich aan het eind als ze het ontwerp hebben gebruikt?
Hij/Zij voelt zich

of
Zij voelen zich

10

(teken hier het gevoel)

(tekenruimte)

11

Zoals jullie konden zien heeft ons ontwerp geholpen om het probleem van 				
									op te lossen.

Met							(naam van het ontwerp) heb je geen last meer van

We zijn benieuwd wat jullie van ons ons ontwerpidee vinden!

12

(tekenruimte)

13

