Werkvormen – Keuzeverkeerslicht

keuzeverkeerslicht
Ideeën toetsen aan eisen en wensen en ze snel onderling
vergelijken door de kleurcodes

Deelnemers

Ontwerpvaardigheid

Ontwerpervaring

Groep

Bepaal je richting

Gemiddeld

Duur

Ontwerpstap

15 minuten

Ideeën selecteren

Beschrijving
Met deze werkvorm
kunnen leerlingen twee
tot maximaal acht
ideeën evalueren en zo
één of enkele ideeën
selecteren om mee
verder te gaan in het
ontwerpproces.
Leerlingen geven bij
elk idee met kleuren
aan in welke mate het
aan de door hen zelf
opgestelde eisen en
wensen voldoet. Groen
staat voor ‘dit idee voldoet helemaal aan de eis/wens’, oranje voor ‘voldoet
gedeeltelijk’ en rood voor ‘voldoet helemaal niet aan de eis/wens’. Samen
argumenten uitwisselen is belangrijk.
Via de kleuren zien de leerlingen in een oogopslag hoe hun ideeën
scoren op hun eisen en wensen. Een idee dat hoog scoort, kunnen ze
uitkiezen. Ze kunnen ook een idee kiezen dat nog niet op alle eisen en
wensen hoog scoort, maar wel een heel groot pluspunt heeft. Bij het
uitwerken gaat het er dan om het idee zo te verbeteren dat het wel hoog
scoort op alle eisen en wensen.
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Effect
Met behulp van deze werkvorm zoeken leerlingen bewust naar een
ontwerpidee dat aan al hun eisen en wensen voldoet. Ze leren zo
de kwaliteit van verschillende ideeën te herkennen in relatie tot het
ontwerpprobleem dat ze willen oplossen.
Zonder Keuzeverkeerslicht			

Met Keuzeverkeerslicht

Voorbeeld
Hoe kunnen kinderen die in een rolstoel zitten
meedoen met het knikkeren? Een ontwerpteam
heeft wel meer dan vierendertig ideeën bedacht
en met behulp van de werkvorm het Keuzekruis
ontdekt dat er drie ideeën nieuw en bijzonder
zijn. Omdat ze maar een één prototype willen
bouwen, geven ze met groen, oranje en rood
aan hoe die drie ideeën scoren op hun eisen- en
wensenlijst. Elk idee scoort een aantal ‘groene’
punten en ze hebben ook allemaal wel een
oranje of rood punt. Ze besluiten om een
rolstoel met een knikkerbuis te maken, omdat
deze oplossing als enige goedkoop te maken is
en overal mee naartoe genomen kan worden.
De uitdaging bij de verdere uitwerking is om
ervoor te zorgen dat de knikker goed gericht
kan worden door het kind in de rolstoel.
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Stap voor stap
1

L
 aat elk ontwerpteam een genummerde lijst maken van hun eerder
opgestelde eisen en wensen, in volgorde van belangrijk naar minder
belangrijk. De belangrijkste wens is nummer 1, die daarna staat op
nummer 2 etc.

2

L
 aat de leerlingen de ideeën waaruit ze willen kiezen, elk op een
Keuzeverkeerslicht werkblad plakken.

3

L
 aat het ontwerpteam voor elk idee aangeven in welke mate het aan
een eis of wens voldoet: groen (voldoet helemaal), oranje (voldoet
gedeeltelijk) of rood (voldoet nog niet).

4

L
 aat het ontwerpteam de ontstane kleurverdelingen bekijken en het
idee of de ideeën kiezen, die ze willen uitwerken. Een idee met veel
groen is goed. Een idee met oranje en rood kan gekozen worden als
de leerlingen nog iets bedenken waardoor het groener wordt.

Tips

Samenstelling en teksten: Remke Klapwijk, Niels van den Burg
werkvorm Combineer-Fantaseer is ontwikkeld door Madelinde H
zie www.eurekianen.nl.

met bijdragen van het Wetenschapsknooppunt Delft: Eveline Ho

	Leg het proces stil als het kiezen van een kleur niet lukt.Tekstredactie:
Stel Niels van den Burg, Carla van den Brandt
begeleidende vragen zoals: ‘Waarom denk jij dat? Kun jeFotografie:
je mening
Ernst de Groot
uitleggen? Is dat jouw voorkeur of denk je dan aan degene
voor
wie Frank ten Hengel
Illustraties
in de werkvormen:
Vormgeving
en
overige
illustraties: WIM ontwerpers
het ontwerp bedoeld is?’
Vormgeving leerlingmaterialen: Mahana Tuimaka

	Laat leerlingen met behulp van de werkvorm ‘Ja/Nee lijst’ of
Deze en andere leshandleidingen, werkvormen en overige mate
wetenschapsknooppunt
‘Keuzekruis’ een voorselectie maken als ze meer dan acht
ideeën Zuid-Holland | TU Delft. Daar zijn ook a
zijn te verkrijgen:
willen evalueren.
www.wetenschapsknooppuntzh.nl
wetenschapsknooppunt@tudelft.nl

Materialen

Tekst onder Creative Commons licentie: Naamsvermelding — N

Voor gebruik van de foto’s: neem contact op met Wetenschaps
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Naam: _______________ Groep: _______________

Plak hier het idee

EVALUEREN VAN DE EISEN & WENSEN
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________
6. ______________________________________________
7. ______________________________________________
8. ______________________________________________
9. ______________________________________________
10. _____________________________________________
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Groen: voldoet al helemaal
Oranje: voldoet nog niet
helemaal
Rood: voldoet niet

Naam: _______________ Groep: _______________

Plak hier het idee

EVALUEREN VAN DE EISEN & WENSEN
droog blijven
1. ______________________________________________
het warm hebben
2. ______________________________________________
kan tegen harde wind
3. ______________________________________________
veilig
4. ______________________________________________
met de fiets
5. ______________________________________________
leuke rit
6. ______________________________________________
mooi
7. ______________________________________________
8. ______________________________________________
9. ______________________________________________
10. _____________________________________________
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Groen: voldoet al helemaal
Oranje: voldoet nog niet
helemaal
Rood: voldoet niet

