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the king

Als koning leid je het team. Je houdt het overzicht en zorgt ervoor dat al je teamleden optimaal kunnen 

presteren. Je bewaart het overzicht en houdt het proces in de gaten. 

Tip:  maak een schema zoals hieronder weergeven waarin je de afspraken kan bijhouden, en werk 

deze wekelijks bij. Wat komt er uit jullie brainstorm? Wat moet er gedaan worden? Wie is 

waar mee bezig? En wat is af? Onderaan noteer je de ‘definition of done’, wat willen jullie 

bereiken, en wanneer is het af? 

Zo kunnen jullie allemaal snel en actie-gericht aan de slag! 

Brainstorm: To do: Doing: Done:

Definition of done

"Ik ben doelgericht, nobel 

en behulpzaam!"
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geschiedenis
De Historicus  
Ik ben een meester van de bronnen. 
Ik kan goed over vroeger vertellen 
en probeer het verleden te verge-
lijken met vandaag. Ik ben graag 
bezig met het ontrafelen van de 
mysteries uit de historie. 

Amateur
Tijdlijn maken

Veelbelovend
Bronnen waarderen

Eindbaas
Standplaats-gebondenheid

Aspirant Oorzaken & 
gevolgen onderscheiden Wat kan een 

historicus?

Econoom Aardrijkskunde

GeschiedenisMaatschappijleer Socioloog

ONDERNEMER

Special power
Toekomst 

voorspellen

“History will be 
kind to me for I 
intend to write it.” 
Winston S. Churchill
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INLEVEN Bronnen zoeken!  
Je wil natuurlijk weten wat er al bekend is over jullie onderwerp. 

Daarvoor ga je op zoek naar bronnen die van goede kwaliteit, recent en betrouwbaar zijn.  

Stap 1: Slim zoeken: 
Formuleer goede zoektermen! 

Denk ook aan synoniemen en Engelse bronnen. 

En: zoek op de juiste plekken. 

Stap 2: Slim lezen:  
Scan eerst! Uit de inleiding en de conclusie kan je snel bepalen 

of de bron is wat je nodig hebt.

Stap 3: Betrouwbaarheid bepalen: 
Stel deze vragen om te bepalen of een bron betrouwbaar is:

Is het duidelijk van wie de informatie afkomstig is?

Is het doel van de schrijver(s) duidelijk? (informeren, overtuigen, amuseren etc.)

Worden feiten en meningen in de bron gescheiden?

Is de bron representatief (voor een bepaalde tijd)?

Verwijst de tekst naar andere (betrouwbare) bronnen?

Komen alle betrokkenen aan het woord?

Stap 4:  Selecteren
Kies de beste bronnen uit om jullie plan mee te onderbouwen.

Tip voor cijfers & tabellen: 

CBS.nl
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scherpstellen  DIAMANT TOOL
Nu is het tijd om te gaan denken in oplossingen! 

Stap 1 Warming-up. 

Begin met een kleine oefening om creativiteit op te wekken. Kies & brainstorm samen over  

vreemde problemen en out-of-the-box oplossingen. Niks is te gek! Bijvoorbeeld:

• Bedenk een manier om met je voeten een kokosnoot open te krijgen.

• Bedenk manieren om een muur te verven zonder kwast.

• Ontwerp een machine om eieren mee te verzamelen.

Stap 2 Brainstorm over oplossingen voor jullie challenge. 

Effectief brainstormen doe je met de ‘creatieve diamant’, waarmee je van breed associëren  

naar concrete ideeën gaat.

. Divergeer - Vrije brainstorm
•  Welke ideeën of ontwerpen bestaan er  

al die het probleem oplossen? 

• Andere ideeën? 

• Waar word je blij van?

• Verzin zo veel mogelijk!

• Oordeel nog niet

• Wees creatief, alles kan! 

. Cluster/categoriseer
Schep overzicht door te categoriseren

. Convergeer -Denken richting de oplossing
• Wat kan je toevoegen aan bestaande ideeën? 

•  Is het idee te combineren, vereenvoudigen of 

ombuigen? 

• Wees doelgericht

• Wees kritisch

• Scheid wilde ideeën van bruikbare ideeën
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ONTWERPEN EN PROTOTYPE makEN 
SWOT-tool 
Beschrijving
Dit is een selectie-tool. SWOT staat voor Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Johan Cruijff  

zei het al: “Elk nadeel heb zijn voordeel.” Vrij vertaald: ieder idee heeft voordelen en nadelen.  

Die voordelen en nadelen kunnen in het idee zelf zitten (interne herkomst) of van buiten komen  

(externe herkomst). 

Stap 1 Neem onderstaand schema zo vaak over, als dat er ideeën zijn.

Stap 2 Vul voor elk idee een schema in.

Stap  3   Leg de schema’s naast elkaar. Markeer de meest bepalende factoren. Welke kansen, 

bedreigingen, sterktes en zwaktes zullen het meest van invloed zijn op het succes? 

Stap 4  Het idee met de minste bepalende negatieve factoren en de meeste bepalende  

positieve factoren zal waarschijnlijk het beste werken. Een mooi idee om uit te  

werken als prototype!

Bron: www.marketbright.com
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TESTEN EN DELEN Social Media 
Social media zijn heel goed te gebruiken om betrokkenheid bij je project te krijgen bij  

een breed publiek. Bovendien kun je het goed gebruiken om te testen: wanneer je  

gerichte vragen stelt, kun je de expertise van een grote groep mensen gebruiken.  

Houd rekening met onderstaande C’s en je zet je Social Media succesvol in!

Content
Zorg voor relevante inhoud, zoals enthousiaste berichten, video’s en afbeeldingen. Mensen willen 

graag volgen waar je mee bezig bent. Wanneer je informatie wil, denk dan goed na over de vragen die 

je stelt. Humor doet het altijd goed.

Context
Kies het juiste social media kanaal bij je inhoud. Bedenk waarom je kiest voor een (combinatie van) 

Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Pinterest, Instagram of een blog. 

Contact
Blijf in gesprek, het liefst zo persoonlijk mogelijk. Check regelmatig of er reacties zijn en toon je waar-

dering. Afhankelijk van het doel van je project kun je bewust vrienden, familie, volgers en communi-

tyleden aanspreken.

Check
Evalueer het resultaat van je campagne aan de hand van je doelstellingen. Is het aantal Facebook likes 

dat je wilde behaald, zijn er genoeg ideeën binnengekomen via de crowd op LinkedIn?

Vrij naar www.adformatie.nl/nieuws/de-5-cs-van-een-succesvolle-campagne-sociale-media

social
media

campagne

Content

Contact

Context

Check



ONTWERP WIJZER - Wat doen we als team?

Wat doe je in de fase ONTWERPEN  
en PROTOTYPEN?
In deze fase gaan jullie ècht aan de slag met 
een oplossing. Je gaat iets bedenken, maken, 
organiseren of uitvoeren! Voor een zinvol plan 
waarvoor ook echt behoefte bestaat, is het 
vanzelfsprekend belangrijk dat je je éérst goed 
hebt ingeleefd en scherpgesteld. Houd de suc-
cescriteria goed in de gaten. Wanneer zijn jullie 
én de doelgroep of opdrachtgever tevreden? 

Welke kaarten kan je inzetten?
Hoofd: • Relax tool, 
 • Placemat, 
 • SWOT-tool
 • II-tool
Hart:  • Rebels & heroes, 
 • Courage-tool 
Handen: • Crazy sketch 
 • Selectie-tool 
 • Ontwerpcanvas

Wat doe je in de fase SCHERPSTELLEN?
In deze fase werk je meer gericht naar een 
plan toe. Je stelt kort en krachtig vast wat het 
probleem is. Je gaat inzoomen en uitzoomen; 
van breed naar gefocust. Welke oplossingen 
bestaan er al en waar zie je nog kansen? Jul-
lie brainstormen over de criteria waar goede 
oplossingen aan voldoen. Ook bedenk je welk 
doel jullie willen bereiken. 

Welke kaarten kan je inzetten? 
Hoofd: • Infographic,
 • Kennispiramide
Hart: • Diamant tool
 • Visualisatie
Handen: • Schets & pitch 
 • Design brief

Wat doe je in de fase INLEVEN?
Laat je inspireren! Zoek verdiepende bronnen. 
Doel is steeds om je in de doelgroep of gebrui-
ker in te leven. Ervaar, onderneem en verplaats 
je in andermans schoenen. Visualiseer het 
probleem en beleef wat er speelt!!

Welke kaarten kan je inzetten?
Hoofd: • Bronnen zoeken
 • Interview
Hart: • Empathy tool
 • Crazy 8(8)
 • In their shoes  
Handen: • Moodboard
 • Mindmap       

Wat doe je in de fase TESTEN EN DELEN?
In de slotfase presenteren jullie het protoype 
aan de gebruiker en het grote publiek. Welke 
feedback krijg je, en wat kan je daaruit mee-
nemen?  Daarnaast reflecteer je op het succes 
van het project. Hoe verliep het groepsproces? 
Leidt jullie project echt tot verandering en is 
deze impact duurzaam?

Welke kaarten kan je inzetten?
Hoofd: • Reflecteren 
 • Duurzame impact?
Hart: • Social Media  
 • Changemaker 
Handen: • Presenteren 
 • Just do it! 





ONTWERP WIJZER - Wat doen we als docent?

 Wat doe je in de fase ONTWERPEN  
en PROTOTYPEN?
In deze fase gaan de leerlingen ècht aan de  
slag met een oplossing. Ze gaan iets bedenken, 
maken, organiseren of uitvoeren! Toon interes-
se in de ideeën van het team en beloon enthou-
siasme. Ga na of de het plan helder is en geef 
geef de leerlingen zo nodig tips welke kaarten 
ze goed kunnen gebruiken. 

Vragen
•  In hoeverre is jullie ontwerp *nieuw*?  

Waar heb je gezocht of het al bestaat?
•  Welk probleem lost het op? Waarom is  

dit probleem belangrijk? 
•  Is dit haalbaar? Waarom wel of niet? 
•  Wie kan jullie inspireren of helpen?
•  Wie doet wat? Welke kwaliteiten komen  

zo naar voren?

 Wat doe je in de fase SCHERPSTELLEN?
In deze fase werken de leerlingen meer gericht 
naar een plan toe. Ze stellen kort en krachtig 
vast wat het probleem is en kijken welke oplos-
singen er al bestaan. Als docent kijk je kritisch 
naar de ‘facts and figures’ die de leerlingen op-
stellen. Betrouwbare bronnen? Van voldoende 
niveau en actueel? Concrete cijfers? Ook help je 
de leerlingen checken of hun plan haalbaar is.   

Vragen 
•  Hoe zou je het probleem van doelgroep/  

gebruiker omschrijven?
•  Wat kun jij ontwerpen om dat probleem te  

verlichten/op te lossen?
•  Heb je al gedacht aan haalbaarheid?

Wat doe je in de fase INLEVEN?
In deze fase laten de leerlingen zich inspire-
ren en gaan ze zich inleven in de doelgroep of 
gebruiker. Volg hun enthousiasme en help ze 
in dit proces, bijvoorbeeld door zelf een paar 
inspirerende voorbeelden aan te dragen. Laat 
de leerlingen hun ideeën kort en bondig sa-
menvatten. 

Vragen
• Waarom vind je dit een leuk onderwerp?
• Waarom maak je je hier druk over?
•  Hoe denk je dat het is om doelgroep/  

gebruiker te zijn?

Wat doe je in de fase TESTEN EN DELEN?
In de slotfase presenteren de teams hun pro-
toypes aan de gebruiker en het grote publiek. 
Daarnaast reflecteren ze op het succes van 
het project en het groepsproces. Als docent 
beoordeel je het product (evt. samen met de 
opdrachtgever) en help je de leerlingen kritisch 
te reflecteren. 

Vragen
•  Welke problemen hebben jullie opgelost?
•  Wat ging goed?
•  Waar zijn jullie trots op?
•  Hoe heb je het met de gebruiker gedeeld en 

hoe heb je feedback gevraagd?
•  Wat zegt de gebruiker van dit prototype?
•  Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten?


