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‘Iedereen aan tafel’
Bij jullie thuis staat vast een tafel in de woon- of eetkamer. Ook hebben jullie
vast stoelen, bestek en servies. Allemaal dingen die nodig zijn om samen te
kunnen eten. Maar is de tafel wel groot genoeg? Is de stoel waar je op zit wel
zo fijn? Bestaat er handiger bestek? Het kan altijd beter, leuker en origineler.
Misschien bedenken jullie wel een tafel voor in de woonkamer die met een
feestje kan worden omgebouwd tot één hele grote tafel waar alle gasten
samen aan kunnen zitten. Of hebben jullie een goed idee hoe je de eettafel
thuis ook kan gebruiken als knutsel of spelletjes tafel. Of bestek voor mensen
met een gebroken arm. Wees creatief net als de ontwerpers bij Het Klokhuis
op TV. De uitzendingen kun je bekijken op de website (www.hetklokhuis.nl).
Daar vinden jullie ook een inspiratiepagina die je op ideeën brengt.

Jullie worden namelijk de ontwerper van jullie eigen stoel, tafel, bestek, servies
of misschien bedenken jullie als team wel iets heel anders wat het eten makkelijker, beter, gezelliger of leuker maakt.

Jullie gaan meedoen aan de ontwerpwedstrijd van Het Klokhuis. In een paar
lessen leren jullie aan de hand van een ontwerpverhaal een eigen ontwerp te
maken. Zorg dat het ontwerp past binnen één van de vijf categorieën die op de
volgende bladzijde genoemd staan.
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De vijf categorieën:
IETS OM OP TE ZITTEN

rp
Ontwe
iets

IETS OM AAN TE ZITTEN
IETS OM MEE TE ETEN
IETS OM VAN TE ETEN
IETS DAT LICHT GEEFT

Stuur het ontwerp vóór vrijdag 19 december 2014 in op de website van Het
Klokhuis. Wie weet wordt jullie idee door een professionele jury gekozen tot
één van de beste. De winnende ontwerpen worden echt gemaakt!
De finalisten mogen namelijk samen met studenten van de Design Academy
Eindhoven, hun eigen ontwerp perfect uitwerken. En dat terwijl het camerateam van Het Klokhuis meekijkt. De ontwerpen van de winnaars worden
tentoongesteld tijdens de Dutch Design Week 2015. Op de website van Het
Klokhuis vinden jullie meer informatie over de wedstrijd. Bovendien zijn er
leuke filmpjes en andere informatie die je op ideeën brengen.
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Les 1.
Het Klokhuis zoekt Ontwerpers
Hoe kom je op een idee?
Een ontwerper moet met een heleboel dingen rekening houden.
Vooraf ga je antwoord geven op de volgende vragen:

Lee
s
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en

1. Voor wie willen jullie iets ontwerpen?
2. Waarom voor hem/haar of misschien wel hen. Waarvoor is jullie idee bedoeld?
3. Wat gaan jullie ontwerpen?
4. Waar wordt het ontwerp gebruikt? Waar moet je rekening mee houden.
(omgevingsfactoren).

VOORBEELD

Het is feest op het schoolplein. Alle kinderen uit de klas zitten buiten aan één
grote ronde tafel vol met lekkere dingen zoals limonade, fruit en zelfs taart. Er
wordt gezongen, gelachen en gekletst. Weet je wat er zo fijn is aan deze tafel?
Het midden van de tafel draait rond! De hapjes en drankjes komen vanzelf voorbij.
Geen getrek of geduw. De ideale tafel voor een superfeest!
1. Voor wie is er iets ontworpen? Voor alle kinderen in de klas / de gasten op
een feest.
2. Waarom? Zodat je gezellig kunt blijven kletsen, en je niet telkens op hoeft
te staan om eten of drinken te pakken.
3. Wat is het idee? Een ronde tafel waarvan het midden ronddraait.
4. Waar? De tafel staat op het schoolplein. De tafel moet ook buiten gebruikt
kunnen worden. Het materiaal moet tegen regen kunnen
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Beantwoord de volgende vragen samen met je ontwerpteam

1. Wie komen er in jullie ontwerpverhaal aan tafel?
Wie zitten er aan jullie tafel? Met hoeveel mensen zit je aan tafel of wie wil je
precies gaan helpen? Is de persoon voor wie je iets gaat bedenken misschien:
• blind / doof /allergisch.
• iemand die zich snel verveelt of juist niet stil kan zitten.
• iemand uit een land hier ver vandaan.
• Iemand die iets bijzonders kan

Bea
nt
de v woord
rag
en!

• Iemand met een vreemd beroep
• Iemand uit jouw familie
• Iemand anders die….

Bedenk voor wie jullie iets willen ontwerpen.

Wij ontwerpen voor iemand die:

2. Waarom?
Wat heeft de persoon voor wie jullie iets ontwerpen nodig?

De persoon heeft nodig:
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3. Wat gaan jullie ontwerpen? Wat hebben jullie bedacht?
Wat hebben jullie bedacht voor de persoon die jullie hierboven beschrijven?
Misschien hebben jullie wel meerdere ideeën.
Schrijf ze hieronder op. Uiteindelijk kiezen jullie samen het beste idee.

Onze ideeën:

4. Waar wordt het ontwerp gebruikt?
Waar woont de toekomstige gebruiker? Waar moet je als ontwerper
rekening mee houden? Is het buiten of binnen? Koud of warm? Is er veel/
weinig ruimte? Moeten er veel of weinig mensen gebruik van maken?

We houden er rekening mee dat het ontwerp:

TIP
Bekijk eens een van de andere uitzendingen van Het Klokhuis zoekt Ontwerpers.
Er zijn afleveringen over Stoel, Tafel, Servies, Bestek en Licht.
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Les 2.
Voor wie is het ontwerp?

Bes
het preek
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Leef je in in het ‘perspectief’ van de gebruiker
Vertel thuis over jullie ontwerpidee. Op het kopieerblad van deze lesbrief kunnen
jullie een korte samenvatting maken van alles wat jullie in lesbrief 1 hebben opgeschreven. Kopieer het blad voor iedereen in je ontwerpteam en neem allemaal
een eigen blad mee naar huis.
PERSPECTIEF
Een perspectief is het punt vanuit waar iemand iets bekijkt of hoe iemand iets beleeft.

Het is de bedoeling dat je thuis ook vertelt over jullie idee.
Om erachter te komen of jullie idee goed werkt moet je iets bedenken om het te
testen. Hoe zou het zijn om jullie ontwerp echt te gebruiken? Bedenk iets om jullie
ontwerp uit te proberen. Stel dat je iets hebt bedacht om een bepaald persoon te
helpen. Laat het hem/haar testen. Probeer je in te leven in de persoon voor wie
jullie idee bedoeld is.
VOORBEELD
Je hebt een grote, ronde tafel voor een schoolfeest bedacht. Een tafel waarvan het
midden ronddraait zodat iedereen bij alle hapjes kan. Om dit idee te testen zou je
thuis met z’n allen aan een grote tafel kunnen gaan zitten. Is het echt onhandig als
je niet bij het midden van de tafel kunt? Het is best lastig om te vragen of
iemand iets kan doorgeven als iedereen aan het kletsen is. Ook opstaan is niet
altijd handig. Test het uit! Zet alles op een groot rond dienblad en draai het rond.
Is dat handig?
Of stel dat je een tafel ontwerpt voor iemand die blind is. Draag dan eens een
blinddoek aan tafel om je in te leven in de hoofdpersoon. Wie weet kom je op
goede ideeën. Schrijf ze op!
Tip: Doe wel even je blinddoek af.
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Kopieerblad les 2
Beschrijf hieronder in het kort jullie ideeën:

Kopieer het blad met de beschrijving voor alle ontwerpteamleden. Neem allemaal
een gekopieerd blad mee naar huis. Bespreek de ideeën thuis en schrijf hieronder
op wat er goed is aan je ideeën en wat niet:

Ik heb de ideeën besproken met:
mijn ouders
mijn broer/zus
mijn opa/oma
de buren
anders, namelijk…
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Les 3.
Ontwerp uitdenken
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Jullie hebben de ideeën thuis en met elkaar besproken.
Hoe maak je van een idee een ontwerp voor de ontwerpwedstrijd van
Het Klokhuis?
WERKWIJZE
Bespreek de ideeën in je team. Maak samen een keuze voor het beste, leukste
mooiste, origineelste idee dat jullie willen uitwerken. Bespreek ook hoe je het zou
kunnen maken en presenteren.

Tekening van het ontwerp
Maak een tekening van jullie ontwerp. Als jullie het moeilijk vinden om te tekenen
kunnen jullie erbij schrijven wat jullie bedoelen.
Op de volgende bladzijde vinden jullie ruimte voor een ‘ontwerp’ schets.

Bedenk hoe jullie het ontwerp gaan presenteren
Jullie kunnen kiezen uit:
• een beschrijving
• een tekening
• een collage
• een schaalmodel
• een (werkend) model
• een foto/film van een situatie waarin het ontwerp wordt gebruikt

Overleg wel eerst even met jullie juf of meester of jullie verder kunnen gaan!

Lesbrief HET KLOKHUIS ZOEKT ONTWERPERS • Les 3

9 VAN 12

Bereid je werk voor
Bedenk hoe je de presentatie gaat maken. Denk goed na over de materialen
en gereedschappen die je van thuis mee zou kunnen nemen. Maak een
taakverdeling.
Hieronder kun je opschrijven wat jullie nodig hebben voor de presentatie.
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Werkblad les 3
Ontwerp schets

Titel van het ontwerp

Beschrijving van het ontwerp
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Les 4.
Van idee tot ontwerp
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Uitwerking van het ontwerp

Jullie hebben een schets gemaakt van het ontwerp. Ook hebben jullie bedacht hoe
jullie het ontwerp willen presenteren.
In deze les gaan jullie de presentatie van je ontwerp maken.
TIPS
1. Misschien heb je thuis wel materialen die je kunt gebruiken voor jullie

ontwerppresentatie.
2. Laat jullie presentatie aan anderen (vrienden, ouders) zien om te horen of er

nog dingen beter kunnen.

Klaar? Doe mee aan de
wedstrijd!
Is je ontwerp helemaal af? Zend ‘m dan in voor de Klokhuis ontwerpwedstrijd.
Maak een foto (een scan van een tekening mag ook) of een filmpje (max 40 sec)
van je ontwerp en ga naar het inzendformulier om mee te doen.
Kijk op www.hetklokhuis.nl
Inzenden kan tot 19 december 2014. Je kunt op de website ook stemmen!
Op 30 januari 2015 wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn. De ontwerpen
van de winnaars worden met hulp van Design Academy in Eindhoven uitgewerkt
en tentoongesteld tijdens Dutch Design Week 2015!
Kijk voor meer informatie over de jury en de wedstrijd op www.hetklokhuis.nl.
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