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Designathon
Emer Beamer  |  Wat moeten we aan  met

het plastic in de oceaan? Hoe verminder 

je luchtvervuiling? Wat kunnen we 

doen tegen armoede? Grote vragen 

waar kinderen vaak verrassende ideeën 

en oplossingen voor hebben. In een 

designathon gaan ze daadwerkelijk aan 

de slag met het ontwerpen en maken 

van een oplossing. Geef hun creativiteit 

de ruimte, daag ze uit!

Onderwerpen die 

goed aanslaan bij 

kinderen zijn grote 

thema’s als afval, 
mobiliteit, 
voedsel en

water

De juiste vragen stellen
We vergeten vaak kinderen om hun mening te 
vragen. Stel ze de vraag: ‘Wat zou je het liefst 
veranderen in de wereld en hoe zou je dat aan-
pakken?’ en ze roepen niet ‘meer speelgoed!’, 
maar ze willen een 3D-voedselprinter ontwik-
kelen om de honger in de wereld op te lossen of 
een zelf-schrijvende pen ontwerpen voor kinde-
ren met dyslexie. Als je kinderen de juiste vraag 
stelt, hen de ruimte geeft voor hun fantasie en ze 
met een ontwerpend leren-methode en techno-
logie helpt om een oplossing te bedenken, dan 
kunnen wij heel veel van hen leren. 

Een designathon, hoe werkt dat?
Een designathon is een ontwerpend leren-
project rondom een thema waarin kinderen 
ontwerpend aan de slag gaan. Het heeft altijd 
een thema als uitgangspunt.
In een designathon gaan kinderen verzinnen 
en bouwen, waarna ze hun zelfbedachte oplos-
singen rondom het thema presenteren. Een 
designathon duurt minimaal 3 uur, maar kan ook 
uitgespreid worden over twee weken. 

De stappen van een designathon



85Praxisbulletin jaargang 34  •  nummer 7  •  maart 2017

Stap 1: Thema
Begin met een presentatie en discussie 
over het thema. Hierdoor worden de kin-
deren geïnspireerd en geïnformeerd over 
de variëteit en diversiteit van problemen 
en oplossingen rondom het thema. 
Daarnaast worden ze aan het denken 
en vragen gezet. Onderwerpen die goed 
aanslaan bij kinderen zijn grote thema’s 
als afval, mobiliteit, voedsel en water.
U kunt ter ondersteuning beeldmateriaal 
op het internet zoeken (en deze eventu-
eel in een slideshow verwerken). 

Stap 2: Onderzoek
Door het thema te onderzoeken, leren de 
kinderen aan de hand van nieuwe feiten 
en informatie meer over de inhoud en de 
context van het probleem. Ze verkennen 
het thema vanuit hun eigen perspectief. 
Afhankelijk van de leeftijd van de groep 
kunnen de kinderen online informatie 
over het thema opzoeken of bijvoorbeeld 
een mindmap maken.

Stap 3: Bedenk
Het doel van het bedenken van ideeën is 
dat kinderen tot een uitvinding komen 
die helpt om het gekozen probleem op te 
lossen. Ook leren ze hierdoor dat creati-
viteit een proces is dat je kunt oefenen. 
Creativiteit is namelijk iets dat je kunt 
ontwikkelen en waar je beter in kunt wor-
den. Help de kinderen op weg door een 
brainstorm te houden of gebruik idee-
werkbladen (zie Tip op bladzijde 87).
Soms hebben kinderen nog geen ideeën 
of juist meerdere ideeën, of ze denken 
dat hun idee niet goed (genoeg) is. 
U kunt hierbij helpen door vragen te 
stellen als:
• Welke ideeën hebben jullie?
• Hoe zou dat werken?
• Zouden deze ideeën elkaar kunnen

versterken?

Moedig de kinderen aan om een begin-
nend idee verder door te denken. In de 
ontwerpfase mag alles, ook heel ‘gekke’ 
ideeën.

Voorbereiding
•	 Verzamel	informatie	en	beeldmateriaal

rond het thema dat centraal staat.

•	 Zorg	voor	een	ruimte	waarin	de	kinderen	

kunnen beschikken over en werken met 

bouw-  en constructiemateriaal en gereed-

schappen (Makerspace).

Materiaal
•	 afhankelijk	van	het	project

Lesduur
•	 variabel	(van	3	uur	tot	twee	weken)

Samenvatting 
Een designathon is een thematisch project 

waarin ontwerpend leren centraal staat. 

De kinderen doorlopen een aantal stappen 

waarin ze verzinnen en bouwen en hun zelf-

bedachte oplossingen rondom het thema 

presenteren.
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Stap 4: Schets 
Met het schetsen van ideeën leren de kinderen 
hun ideeën communiceren. Dit doen ze door het 
maken van een bouwtekening. Voor veel kinderen 
helpt het om hierbij te benoemen dat een ont-
werpschets niet een perfecte weergave hoeft te 
zijn van wat het uiteindelijk moet worden. 
Veel kinderen denken dat ze niet kunnen teke-
nen, maar het gaat erom dat de kinderen door te 
tekenen beter voor zich gaan zien wat ze willen 
maken.

Stap 5: Maak
In het maakproces leren de kinderen hoe ze hun 
ideeën kunnen vormgeven en leren ze diverse 
(elektronische) technieken, materialen en gereed-
schappen verkennen en gebruiken. Het ‘maken’ 
is de langst durende stap in de ontwerpcyclus. 
Kinderen genieten er enorm van. Ze werken sa-
men, leren van elkaar, proberen dingen uit en bou-
wen voort op elkaars ideeën. Het kan echter ook 
tegenvallen: als een bepaalde constructie niet wil 
lukken of als een bepaald materiaal niet ‘mee-
werkt’. Hier komen creativiteit en doorzettingsver-
mogen bij kijken. Het is aan de leerkracht om het 
kind te helpen, door opties te suggereren en door 
het kind aan te moedigen het te blijven proberen. 

Stap 6: Show
Bij het presenteren van de uitvindingen mogen de 
kinderen lekker showen wat ze hebben gemaakt 
en vertellen over het proces.

Reflecteer
Tijdens reflectiemomenten ontwikkelen de kinde-
ren hun reflectieve (metacognitieve) vaardighe-
den, denken ze na over hoe het proces ging en 
wat ze ervan geleerd hebben. Deze stap wordt nog 
weleens overgeslagen in de drukte, maar is van 
groot belang. Zoals onderwijsfilosoof John Dewey 
zegt: ‘We leren niet door te doen, maar ook door 
te reflecteren over wat we gedaan hebben.’

onder:	Een	draagbare	

oplossing voor het 

opladen van je telefoon

rechts:	Presentatie	van	

een onderzeeër die werkt 

op zonne-energie
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De vrijheid van een prototype
Als kinderen hun ideeën vorm gaan geven, 
dan maken ze een ‘prototype’. Een prototype 
is het eerste model, dat laat zien hoe een idee 
zou kunnen werken. Het hoeft niet perfect te 
zijn. Dit biedt veel leerkrachten (en kinderen) 
de ruimte om aan te slag te gaan, het mag 
immers mislukken.

Maar ik ben niet technisch!
Veel leerkrachten hebben nooit een techni-
sche opleiding of cursus genoten en lijken 
zichzelf soms tegen te houden door de over-
tuiging dat ze niet voldoende technisch 
onderlegd zijn. Kinderen weten over het alge-
meen amper hoe elektriciteit werkt, maar toch 
duiken ze op de motors en de batterijhouders 
die ze aangeboden worden. Als één kind in de 
groep ontdekt hoe het de motor moet aanslui-
ten, kijkt de rest de kunst af en opeens werken 
er overal motors. Zelfs in groep 3 werkt dit zo. 
Geef u er dus gewoon aan over en ontdek met 
de kinderen mee.

Valse verwachtingen
Een vaak genoemde verwachting bij techniek- 
of maakonderwijs is dat het alleen bepaalde 
typen kinderen zou aanspreken. Er wordt 
al gauw gedacht aan jongens of cognitief 
begaafde kinderen. In de praktijk blijkt dit 
erg mee te vallen. In een designathon geven 
doorgaans alle kinderen – meisjes, jongens, 
cognitief begaafd of praktisch ingesteld – zich 
enorm toegewijd over aan het bedenken en 
maken. Ook kinderen die zich anders lastig 
kunnen concentreren, gaan er vaak helemaal 
in op. 

Tot slot
Kinderen ontdekken de kracht van hun ont-
werpende geest in de benadering van belang-
rijke problemen. Ontwerpend leren stimuleert 
het creatieve leerproces enorm. Door het ge-
bruik van elektronica en robotica erbij geeft 
dit proces naast de cognitieve ontwikkeling 
ook ruimte voor creativiteit, kritisch naden-
ken, maken en samenwerken.

Tip

Op desginathonschool.com 
vindt u meer informatie 
en voorbeelden. U kunt er 
bijvoorbeeld een filmpje 
bekijken waarin alle stappen 
van een designathon voor-
bijkomen en u leest er 
meer over werkbladen om 
kinderen te begeleiden in 
hun creatieve proces.
Ook vindt u er de 
Designathon Maker-kit, die 
samengesteld is voor een 
groep van dertig kinderen. 
Deze kit kan (onzekere) 
onderzoekers helpen om met 
een beetje nieuwsgierigheid 
alle elektronische onderdelen 
hun magie prijs te laten 
geven.

Een elektrische auto gemaakt van hout

Een robot-boot om plastic uit het water te halen




