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HET KLOKHUIS
ZOEKT ONTWERPERS



Inhoudelijke informatie 

Doel van het lespakket
Kinderen die willen meedoen aan de ontwerpwedstrijd van Het Klokhuis 
worden uitgedaagd een origineel ontwerp te maken dat past bij het thema 
‘Iedereen aan tafel’.

Probeer maar eens een originele stoel te bedenken…
Deze lesbrief begeleidt kinderen in het ontwerpproces. Een proces waarbij niet 
het product maar vooral de gebruiker, de situatie en de omgeving bronnen van 
inspiratie zijn.

Leeftijd

Inzenddatum

Tijdsindicatie

Groeperingvorm

Benodigde materialen

Gereedschappen

Voldoening aan kerndoelen

Groep 6, 7, 8  basisonderwijs

Uiterlijk 19 december 2014.  

Tenminste 6 uur. Te verdelen over meerdere 

lesmomenten. (Gedeeltelijk thuis uitvoerbaar). 

Groepjes van 2 tot 5 kinderen.

Ontwerp afhankelijk. 

Nader te bepalen. 

Zie bijlage.
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Inleiding:
‘Iedereen aan tafel’ 
Het Klokhuis zoekt Ontwerpers! 
De wedstrijd van Het Klokhuis is gericht op het dagelijks leven aan tafel met 
gezinsleden, huisgenoten, vrienden of familie. Hoe kunnen deze momenten 
nog gezelliger, socialer, milieuvriendelijker of gemakkelijker gemaakt worden? 
Misschien is het wel zo dat sommige gezins- of familieleden normaal niet aan 
tafel kunnen. Hoe kunnen er meer mensen mee-eten, knutselen, werken of 
praten aan dezelfde tafel? 
Of hoe kan de voedselveiligheid worden verbeterd in arme landen? Misschien 
wel doordat water gezuiverd wordt door de tafel? 
De kinderen uit het ontwerpteam bedenken zelf iets voor een tafelsetting. Wat 
maakt het verblijf aan tafel nog leuker, gezelliger, gemakkelijker of specialer? 
Ze kunnen kiezen uit één van de vijf later genoemde categorieën. Laat de de 
kinderen ervaren hoe het is om een echte ontwerper te zijn! 

Inspiratie kan opgedaan worden op de website van Het Klokhuis
(www.hetklokhuis.nl). Daar zijn ook de TV uitzendingen te vinden die Het Klok-
huis over dit thema heeft gemaakt. 
Of gebruik de ideeënmachine van De Ontdekfabriek. 
(http://ideeenmachine.deontdekfabriek.nl) Dat is een leuke manier om kinde-
ren ‘out of the box’ te laten denken.
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Les 1. 
Het Klokhuis zoekt Ontwerpers
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Situatie: Het is feest en iedereen zit gezellig aan één tafel. 
Idee: Het midden van de tafel draait rond zodat alle gasten bij de hapjes kunnen.

Situatie: Het kleine zusje lust geen bloemkool.  
Idee: Een bord dat zingt als je alles op hebt.

Situatie: Ome Henk uit Australië eet mee maar spreekt geen Nederlands.
Idee: Servies dat oplicht als het wordt aangeroepen. ‘Pass me the salt please’ en het 
zoutpotje licht op.

Situatie: Mijn broer zit op zolder te knutselen en komt niet naar beneden om te eten. 
Idee: Een tafel met knutselkist die pas open gaat als de boterham is opgegeten.

Situatie: Kinderen in de derde wereld worden ziek door vuil drinkwater.  
Idee: Servies met een destilleerbeker op zonne-energie.

VOORBEELDEN VAN BRUIKBARE IDEEËN

Tijd

Benodigdheden

Lesdoel

Inhoudelijk

1 uur.

Pen en papier.

In een ontwerpproces worden kinderen geïnspireerd om zelf 
na te denken over hun ‘ontworpen’ omgeving en daarmee  
actief aan de slag te gaan. Samenwerken in teamverband 
wordt bevorderd. 

Bekijk met de klas een van de tv-afleveringen van Het Klokhuis 
zoekt Ontwerpers (bijvoorbeeld aflevering Design – Stoel) 
Bespreek in een kort gesprek met de klas waar de ontwerper 
over heeft nagedacht. Gebruik daarbij ook het inspiratiema-
teriaal op hetklokhuis.nl. Daarna bedenken de kinderen een 
eigen idee voor een beter diner. Ze bedenken voor wie ze iets 
willen ontwerpen. Werken in teamverband mag.

Tijd

Benodigdheden

Lesdoel

Inhoudelijk



Les 2. 
Voor wie is het ontwerp?
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Tijd

Benodigdheden

Lesdoel

Inhoudelijk

Zelf in te delen (thuisopdracht).

Pen en papier.

De kinderen delen hun ideeën met anderen en verbeteren 
hun ontwerpen.

Het is voor een ontwerper heel belangrijk om zich in te leven 
in de eindgebruiker van het ontwerp. Vraag kinderen om het 
onderwerp thuis te bespreken. Het is vooral leuk als kinderen 
bij elkaar gaan eten. Een andere, vreemde situatie brengt je 
vaak op hele goede ideeën.

Kopieer het A4tje met daarop de korte samenvatting van 
de ideeën voor alle groepsleden. Alle leerlingen nemen een 
blaadje mee naar huis. 
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Les 3. 
Ontwerp  uitdenken

Lopen de kinderen vast bij het bedenken van ideeën?

Klassikale terugkoppeling
Laat de verschillende groepen hun idee klassikaal presenteren. Soms kunnen 
klasgenoten een idee versterken. 
Ook kunnen klasgenoten helpen de zwakke kanten van een idee aan het licht 
brengen. 

Let op!  Zorg er wel voor dat er een opbouwende sfeer is en doe dit pas als de 
afzonderlijke groepsleden overtuigd zijn van hun eigen idee.
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Tijd

Benodigdheden

Lesdoel

Inhoudelijk

1 uur.

Pen en papier.

De kinderen gaan samen met hun team hun ideeën uitwerken.

De kinderen hebben thuis hun ideeen aangescherpt.  
Nu gaan ze met hun team het beste idee kiezen en uitwerken. 

Een mooi idee is vaak de basis van een goed ontwerp. Hoe 
komt het ontwerp er echt uit te zien? Werkt het? Wordt het 
mooi? Is het handig? 

In een ontwerpproces zijn er nog een heleboel factoren die 
meespelen. De maakbaarheid, de kostprijs en de duurzaam-
heid bijvoorbeeld. Bespreek deze thema’s terwijl de kinderen 
aan hun ontwerp werken. Vraag ze ook om deze factoren mee 
te nemen in hun presentatie.
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Les 4. 
Van idee tot ontwerp

1.  Een collage, een (schaal)model van hout, klei, of karton, een film, etc.
 Dit vraagt wel wat meer tijd en benodigdheden, maar kan zeker de moeite  
 waard zijn!

2.  Sommige ontwerpen zijn erg lastig om te maken. Soms is het moeilijk om  
 een keuze te maken hoe je het ontwerp gaat uitvoeren. Vaak helpt het om  
 na te denken over hoe je het ontwerp wilt inzenden voor de wedstrijd van  
 Het Klokhuis.

3. Sommige groepen zullen het heerlijk vinden om meteen te gaan bouwen of te  
 tekenen. Moedig het aan omdat ook het maakproces veel ideeën kan  
 opleveren die het ontwerp verbeteren.

ANDERE PRESENTATIE OPTIES
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Tijd

Benodigdheden

Lesdoel

Inhoudelijk

1 uur.

Tekenmateriaal (potloden, gum en papier).

De kinderen werken hun ontwerp uit.

De kinderen tekenen hun ontwerp uit op papier zodat het 
duidelijk wordt hoe het eruit komt te zien en hoe het werkt.



Kerndoelen
Onderstaand een opsomming van de kerndoelen waar deze lesbrief aan 
bijdraagt. 

KERNDOELEN NEDERLANDS > Mondeling onderwijs

1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren 
tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te 
geven.

2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven 
en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, 
het instrueren en bij het discussiëren.

3. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een  
gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argu-
menten te reageren.

KERNDOELEN NEDERLANDS > Mondeling onderwijs

4. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instruc-
tieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

5. De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschil-
lende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier  
verschaffen.

6. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van 
school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systema-
tisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.

7. De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoorde-
len in verschillende teksten.

8. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven 
van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden 
daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar hand-
schrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen  
bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
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Kerndoelen
KERNDOELEN ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD > Natuur en techniek

44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen 
tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, 
deze uit te voeren en te evalueren.

KERNDOELEN KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE

54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, 
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te  
communiceren.

55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
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