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Nuttige informatie
Over de handleiding
Deze handleiding is verdeeld in hoofdstukken die overeenkomen met de stappen in
een ontwerpproces. Voor elke stap in dit project kunnen jullie dus één hoofdstuk
lezen. Makkelijk en snel te vinden via een eigen kleur en icoon.

Over de hoofdstukken
Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting. Wat is het doel? Wat gaan jullie
doen? Wat is het resultaat? Wat hebben jullie nodig? Hoeveel tijd kost deze stap? In de
samenvatting vinden jullie antwoorden op deze vragen.
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Inhoudsopgave

iDesign
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Inleiding

iDesign

iDesign
WhatsApp, Facebook, Twitter, Wordfeud... apps maken ons leven een stuk
leuker en handiger! In dit project “iDesign“ gaan jullie zelf een nieuwe app
ontwerpen. Dit gaan jullie doen:
Ontwerp een app die brugklassers helpt bij de kennismakingsperiode op de
middelbare school.
Bekijk de interactieve poster (= Glog) van het project iDesign voor inspiratie. Jullie
gaan aan het eind van dit project ook presenteren in een Glog. Dit is de link:
http://www.glogster.com/leonmeeple/glogster-idesign/g-6lm44h211r88b88j7hhmfa0
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Inleiding
Jullie gaan stap voor stap een app ontwerpen voor brugklassers.
Zo gaan jullie dat doen:
Verkennen
Ontwerp een app die brugklassers helpt bij de kennismakingsperiode op de 		
middelbare school. Dat gaan jullie doen! Start in hoofdstuk 1 met het 			
onderzoeken van de opdracht en het maken van een lijst met eisen en wensen.
Verzinnen
Bedenk in hoofdstuk 2 veel verschillende ideeën. Hoe meer (verschillende)		
ideeën, hoe groter de kans dat er hele goede ideeën tussen zitten.
Kiezen
Kies in hoofdstuk 3 het beste idee uit. Eerst op gevoel en gebruik daarna de lijst 		
met eisen en wensen om het allerbeste idee te kiezen.
Uitwerken
Werk het gekozen allerbeste idee in hoofdstuk 4 verder uit. Zorg dat de vragen
beantwoord zijn en dat jullie de app zo goed mogelijk kunnen presenteren 		
straks.
Presenteren
Maak tot slot in hoofdstuk 5 een mooie digitale poster in Glogster en presenteer
de zelf ontworpen app!

Ontwerpteam
Ontwerpen gebeurt bijna altijd in een team. Elke ontwerper
heeft sterke en zwakke punten. Door krachten te bundelen
komen de beste ontwerpen tot stand. Voor dit project
werken jullie in teams van 4 personen.

iDesign
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1. Verkennen

iDesign

In het kort
Wat is het doel?
Bepalen aan welke eisen en wensen de app moet voldoen volgens alle betrokken
partijen. Maak dan een “programma van eisen en wensen”. Hiermee kun je later
ideeën selecteren en beoordelen (3 Kiezen).

Wat gaan jullie doen?
•
•
•

Informatie verzamelen
Eisen en wensen opstellen
Probleem beschrijven

Wat is het resultaat?
•
•

Een lijst van circa 20 eisen en circa 20 wensen.
Een lijst van circa 10 vragen.

Wat hebben jullie nodig?
•
•

Pen en papier
Lijst van eisen en wensen waar samen aan gewerkt kan worden
– op de computer of op papier
Bijlages A t/m E

Hoeveel tijd?
Deze stap duurt 1 lesuur.

Eis
Een eis is alles wat de app straks echt MOET doen, kunnen
of zijn (omdat het anders niet werkt, niet gebruikt wordt
of niet aan de opdracht voldoet). Wat jullie straks ook gaan
verzinnen, hier moet de app aan voldoen.

Wens
Wensen geven aan wat de app straks MAG kunnen als
het mogeljik is. Het zou leuk zijn als het kan, maar het is
niet verplicht. Met wensen kun je goed beoordelen welke
ideeën beter zijn dan andere.
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1. Verkennen
Verkennen
Verkennen = informatie verzamelen en die verzamelde informatie gebruiken om een
lijst van eisen en wensen op te stellen.

Informatie verzamelen voor GROEP 1
Jullie gaan informatie verzamelen bij alle betrokken partijen en op verschillende
gebieden. Deel je team in tweeën! Werk goed samen, want je hebt de informatie van
elkaar nodig! Op deze bladzijde staat de opdracht voor groep 1 van het team. Op de
volgende bladzijde staat de opdracht voor groep 2 van het team.
GROEP 1
1. opdrachtgever = de school (brugklasmentor)
Wat vindt de school belangrijk? Willen ze de app voor een specifiek doel tijdens de
kennismakingsperiode? Denk aan: het vinden van klassen, de school leren kennen,
elkaar leren kennen, enzovoorts. Of mogen jullie het doel zelf kiezen?
1. Interview een brugklasmentor.
2. Beslis op welk gebied jullie app brugklasleerlingen gaat helpen (= probleem)
3. Verzamel hierover meer informatie.
4. Schrijf eisen en wensen op.
Hulp en informatie vind je in bijlage A en D

Voorkomen dat de brugklasmentoren door elk team worden geïnterviewd? Wijs
2 personen uit de klas aan die het interview gaan houden. Deze 2 personen
verzamelen de interviewvragen van elk team uit de klas.
2. doelgroep = brugklasleerlingen
Wat vinden brugklassers leuke apps? Jullie hebben net beslist op welk gebied jullie
app brugklasleerlingen gaat helpen. Wat vinden brugklassers daar lastig, vervelend,
leuk of makkelijk aan? Wat vinden brugklasleerlingen belangrijk? Waar hebben ze
interesse in?
1. Interview een aantal brugklasleerlingen of zet een enquête
op Facebook.
2. Schrijf eisen en wensen op.
Hulp en informatie vind je in bijlage B en D
Ga nu verder op bladzijde 9.

iDesign
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1. Verkennen

iDesign

Verkennen
Verkennen = informatie verzamelen en die verzamelde informatie
gebruiken om een lijst van eisen en wensen op te stellen.

Informatie verzamelen voor GROEP 2
Jullie gaan informatie verzamelen bij alle betrokken partijen en op verschillende
gebieden. Deel je team in tweeën! Werk goed samen, want je hebt de informatie van
elkaar nodig! Op deze bladzijde staat de opdracht voor groep 2 van het team. Op de
vorige bladzijde staat de opdracht voor groep 1 van het team.
GROEP 2
1. bestaande producten = bestaande apps en inspiratie
Bekijk populaire apps, wat is er leuk aan? Wat zijn de mogelijkheden van apps?
Laat jezelf inspireren!
1. Bekijk en analyseer bestaande apps die populair zijn bij brugklasleerlingen
2. Onderzoek de mogelijkheden van apps.
3. Zoek en bekijk inspiratie die past bij jullie probleem
4. Schrijf eisen en wensen op.
Hulp en informatie vind je in bijlage C en D
Ga nu verder op de volgende bladzijde.
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1. Verkennen
Eisen en wensen opstellen
Maak één lijst van alle eisen en wensen. Probeer de eisen en wensen zoveel
mogelijk op volgorde van belangrijkheid te zetten. Dat helpt straks bij het
kiezen en uitwerken!

Eisen en wensen

Probleem beschrijven
Probleem = op welk gebied jullie app brugklasleerlingen gaat helpen.
Richt je vanaf nu even niet meer op alle problemen, eisen en wensen. Maar ga kijken
naar mogelijkheden. In de volgende stap (2. Verzinnen) gaan jullie ideeën verzinnen.
Het helpt om het probleem daarvoor om te zetten in een vraag.
In plaats van: “We gaan een app ontwerpen die brugklasleerlingen helpt bij de
kennismakingsperiode op de middelbare school” stellen we juist vragen als: “Hoe kun
je brugklasleerlingen helpen bij de kennismakingsperiode op de middelbare school?”
of “Hoe kun je geholpen worden door een app?” of “Hoe kun je op een leuke manier
gebruik maken van een app?”.
Door het stellen van dit soort HKJ’s kunnen jullie straks makkelijker oplossingen
bedenken. HKJ’s - naar de beginwoorden: “Hoe kun je ...” zijn vragen die vaak
gebruikt worden om probleemstellingen te formuleren. Gebruik ook de lijst
van eisen en wensen om vragen van te maken.
Hulp en informatie vind je in bijlage E

iDesign
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2. Verzinnen

iDesign

In het kort
Wat is het doel?
Zoveel mogelijk nieuwe en gevarieerde ideeën bedenken. Hoe meer (verschillende)
ideeën, hoe groter de kans dat er hele goede ideeën tussen zitten.

Wat gaan jullie doen?
•
•

Brainstormen
Ideeën clusteren

Wat is het resultaat?
Circa 60 ideeën per team.

Wat hebben jullie nodig?
•
•
•

A3 papier
Post-it’s
Stiften
Bijlage F: Sessieplan (voor de ontwerpstudent)

Hoeveel tijd?
Deze stap duurt 2 lesuren.

Brainstormen
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2. Verzinnen
Verkennen
Verzinnen = van niets naar heel veel. Dat heet divergeren. Verzin zoveel mogelijk
ideeën. Alles mag!

Brainstormen
Jullie gaan zoveel mogelijk ideeën verzinnen, die ook nog eens zo verschillend
mogelijk moeten zijn. Dus ook wilde, nieuwe, onmogelijke, gekke, saaie, gewone en
voor de hand liggende ideeën. Hoe meer ideeën en hoe meer verschillende ideeën,
hoe meer kans dat er hele goede ideeën tussen zitten. Let op: tijdens het verzinnen
mogen jullie niet kritisch zijn! In de volgende stap (3 Kiezen) gaan jullie kritisch kijken
naar de ideeën en ideeën uitkiezen.

Jullie gaan brainstormen onder leiding van een ontwerpstudent. Jullie starten
de brainstormsessie met een “opwarmer”. Daarna bedenken jullie aan de hand
van de “Hoe kun je …?”-vragen zoveel mogelijk ideeën. Vergeet vooral niet
lekker veel te tekenen. Aan de slag!

iDesign
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2. Verzinnen

iDesign

Brainstormregels
•

•
•

•
•
•
•
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Geen kritiek. Geen “Ja, maar..”! Alle ideeën zijn goed en helpen mee om
nog meer ideeën te bedenken! Je noemt dit ook wel ‘uitstel van oordeel’.
Want later ga je nog kijken welke ideeën het probleem oplossen en goed
zijn, alleen dat stel je dus uit. Deze regel geldt trouwens niet alleen voor
ideeën van anderen, maar ook voor je eigen ideeën. Vertel of noteer echt
alle ideeën die in je opkomen, zelfs al denk je dat ze niet kunnen, raar zijn
of niet origineel genoeg zijn. Wie weet is dat rare, stomme idee precies de
springplank voor een geweldige oplossing!
Zoveel mogelijk ideeën. Hoe meer ideeën je hebt, hoe meer goede
ideeën er tussen zitten. En probeer ook zo verschillend mogelijke
ideeën te bedenken.
Alles mag. Verzin vooral ook gekke, wilde en onmogelijke ideeën.
Daardoor bedenk je vaak ook de beste oplossingen. En zorg ervoor
dat er niet uitgelachen wordt. Iedereen moet alles gewoon durven
en kunnen zeggen.
1+1=3. Door het combineren van bestaande goede ideeën kun je nog
betere ideeën maken. Ook ideeën van anderen gebruiken mag!
Geef elkaar complimenten. Vooral voor elkaars ideeën natuurlijk. Dat is
goed voor de sfeer en het helpt om iedereen zich veilig te laten voelen,
zodat iedereen met ideeën komt.
Tekenen. Probeer ook veel te tekenen in plaats van te schrijven. Geeft
niks als je niet goed kan tekenen, het gaat om iets duidelijk maken, niet
om een mooie tekening.
Ideeën zijn van iedereen. Het maakt niet uit van wie een idee in eerste
instantie was, alle ideeën zijn van de groep. Iedereen gebruikt elkaars
ideeën om meer nieuwe ideeën te bedenken. Je mag dus ook ideeën
aanpassen, combineren, enzovoort. Het maakt ook helemaal niet uit als
er af en toe een dubbel idee tussen zit.

2. Verzinnen
Als je vastloopt…
Loop je vast en kun je geen nieuwe ideeën meer bedenken? Dit is heel normaal in
een brainstorm. Je kunt niet continu nieuwe dingen blijven verzinnen.
•
•

Vraag de ontwerpstudent om hulp.
Gebruik de “Wat zou …?”-methode.

“Wat zou ... ?“-methode
Kijk op een andere manier naar het probleem! Wat zou een
loodgieter aan jullie probleem doen? Hoe zou Roodkapje
het probleem oplossen? En hoe zou je kleine zusje het
aanpakken? Kruip in de huid van iemand anders. Dat kan
van alles zijn: een bepaald beroep, een beroemde persoon,
een sprookjesfiguur, een personage uit een boek of film,
een dier, enzovoorts.

Ideeën clusteren
Jullie gaan ideeën clusteren = maak groepen van de ideeën. Welke ideeën horen bij
elkaar? Welke ideeën lossen het probleem op een soortgelijke manier op? Of welke
ideeën zouden goed samengaan? Er is niet één manier om goed te clusteren, het kan
op veel manieren.
Jullie gaan clusteren onder leiding van de ontwerpstudent. Succes!

en
Cluster

iDesign
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3. Kiezen

iDesign

In het kort
Wat is het doel?
Het beste, spannendste, leukste, verrassendste en meest vernieuwende idee kiezen
uit de vele ideeën die in de brainstorm bedacht zijn!

Wat gaan jullie doen?
•
•
•

Stippen zetten
Toetsen aan eisen en wensen
Beste idee kiezen

Wat is het resultaat?
Eén gekozen beste idee

Wat hebben jullie nodig?
•
•
•
•
•

Clusters en ideeën uit de vorige stap (2 Verzinnen)
Lijst van eisen en wensen uit de eerste stap (1 Verkennen)
A3 papier
Stiften
Stippenstickers

Hoeveel tijd?
Deze stap duurt 1 lesuur.
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3. Kiezen
Kiezen
Kiezen = van heel veel naar minder. Dat heet convergeren. Gebruik de eisen en wensen.
Eisen: Welke ideeën lossen het probleem op? Wensen: Welke ideeën zijn het best?

Stippen zetten
Van alle ideeën uit de brainstorm kan per team 1 idee uitgewerkt
worden (4 Uitwerken). Hoe kun je nu het beste idee kiezen? Fris
eerst even je geheugen op: bespreek kort de verschillende ideeën
en clusters uit de brainstorm.
Start met de stippenmethode. Dat is een snelle, makkelijke manier
om te kiezen als je veel ideeën hebt. Elk teamlid krijgt 3 stippenstickers. Plak die stippen bij de ideeën of clusters die jij zelf het beste
vindt! Uitgeplakt? Kijk welke 4 ideeën of clusters de meeste stippen hebben.
Meer dan 4 ideeën met de meeste stippen? Doe een extra stippenronde. Laat
alleen de ideeën met de meeste stippen meedoen met deze nieuwe ronde.

Toetsen aan eisen en wensen
Jullie gaan de top 4 beste ideeën toetsen aan de wensen en eisen.
1. Voldoen de ideeën aan de eisen? Denk na over de ideeën die nog niet aan alle
eisen voldoen. Denken jullie dat deze ideeën wel aan de eisen kunnen gaan
voldoen als jullie ze gaan uitwerken?		
Kijk dus eerst naar de eisen!
2. Hebben jullie ideeën die aan meerdere eisen niet kunnen gaan voldoen? Die ideeën
doen niet meer mee!
3. Hoe goed voldoen de overgebleven ideeën aan de wensen? Bespreek dat samen!
Welk idee “scoort” het best op de wensen?
4. Getoetst aan de eisen en wensen? Welk overgebleven idee voldoet het best aan de
wensen? Kies 1 beste idee!
Tips over het toetsen aan eisen en wensen vind je in bijlage G

Inschatten
Inschatten! Dat is wat jullie bij het toetsen aan eisen en wensen heel
veel moeten doen. De app bestaat namelijk nog niet. Veel dingen zijn
nog onduidelijk. De kunst is om het op een goede manier in te schatten.
Dat is vaak best lastig. Let op: het is helemaal niet erg als de app niet
aan alle eisen en wensen voldoet. Dat betekent alleen maar dat daar in
de volgende stap (4 Uitwerken) nog voor gezorgd moet worden.

iDesign
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4. Uitwerken

iDesign

In het kort
Wat is het doel?
Het gekozen beste idee uitwerken tot concept. Aan het eind van deze stap is veel
meer duidelijk over de app: hoe de app zou kunnen werken, hoe de app eruit zou
kunnen zien, hoe je de app gebruikt, of je de app met meer mensen tegelijk kunt
gebruiken en meer.

Wat gaan jullie doen?
•
•
•
•

App uitwerken en beschrijven
Deelvragen beantwoorden
Zorgen dat app aan alle eisen voldoet
Zorgen dat app goed scoort op wensen

Wat is het resultaat?
Een overzicht (tekst en tekeningen) van de app met antwoorden op de deelvragen
zodat anderen goed kunnen snappen hoe de app werkt. Alles moet duidelijk zijn en er
mogen geen vraagtekens meer zijn.

Wat hebben jullie nodig?
•
•
•
•

Gekozen idee uit de vorige stap (3 Kiezen)
Lijst van eisen en wensen uit de eerste stap (1 Verkennen)
Pen en papier
Eventueel meer knutsel- en uitwerkmaterialen

Hoeveel tijd?
Deze stap duurt 4 lesuren.
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Uitwerken

4. Uitwerken
Uitwerken
Uitwerken = het uitgekozen prille, ruwe idee uitwerken tot een duidelijk concept van
de app.

Waar begin je?
Het kan lastig zijn om met uitwerken te beginnen, want er moet nog van alles bedacht
worden. Begin gewoon rustig stap voor stap!
1. Aan welke eisen voldeed het idee nog niet? Daar moeten jullie in elk geval een
oplossing voor verzinnen.
2. Op welke wensen scoorde het idee minder goed? Daar kan het nog verbeterd
worden. Kijk ook op welke wensen het idee juist goed scoorde. Dat zijn de sterke
punten. Die moet je behouden of nog versterken!
3. Kijk naar de deelvragen. Dat moeten jullie straks allemaal over het concept van de
app kunnen vertellen of laten zien. Welke deelvragen kunnen jullie al een beetje
beantwoorden en welke nog niet? (zie kader op pagina 20)
4. Nu hebben jullie samen een goed overzicht van het idee en wat er moet gebeuren.
Vaak werkt het goed om dan eerst met het hele team goed te verzinnen hoe de app
werkt. De belangrijkste “spelregels” dus.

iDesign
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4. Uitwerken

iDesign

Deelvragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe ziet de app er ongeveer uit?
Hoe werkt de app?
Hoe en waar wordt de app gebruikt?
Wat kunnen brugklasleerlingen met de app?
Hoe helpt de app brugklasleerlingen tijdens de kennismakingsperiode?
Kun je nog andere dingen of extra dingen met de app?
Noem alle leuke, bijzondere en handige dingen van de app!
Overtuig iedereen dat jullie app de beste is!

Tekenen, tekenen, tekenen
Probeer bij het uitwerken van de app zoveel mogelijk te tekenen. Beelden zeggen
vaak meer dan 1000 woorden! Hoe ziet de app eruit? Wat zie je op het scherm? Wat
gebeurt er als je ergens op klikt? Welke kleuren worden gebruikt? Het gaat er niet om
dat het mooie tekeningen worden. Het gaat erom dat het duidelijk wordt.
Bij het uitwerken kunnen jullie natuurlijk ook plaatjes zoeken in boeken en
tijdschriften die goed overeenkomen met hoe jullie de app in het hoofd
hebben. En maak vooral ook veel gebruik van de computer! In de volgende
stap (5 Presenteren) gaan jullie een digitale poster maken om de app aan
elkaar te presenteren.

Tip!!
Hou bij het uitwerken al rekening met de digitale poster die jullie gaan
maken (5 Presenteren). Zorg ervoor dat alle oplossingen en elementen
die jullie straks willen presenteren geschikt zijn om in een digitale poster
te zetten. Maak foto’s/scans van tekeningen. Maak een stripje of een
filmpje. Schrijf belangrijke steekwoorden op. Let op! Hiervoor hebben
jullie ook nog tijd in de volgende stap.
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4. Uitwerken
Uitproberen
Soms is het heel slim om nu al even uit te proberen of de app inderdaad zo werkt zoals
die bedacht is. Vaak kun je heel eenvoudig simuleren = doen alsof. Maak delen van de
app gewoon van papier. Schrijf de belangrijkste dingen op (het hoeft er niet mooi uit
te zien!). Doe of speel de app. Probeer of het werkt.

EHBV
EHBV staat voor Eerste Hulp Bij Vastlopen. Soms kom je namelijk op een punt dat je
het even niet meer weet. Dan is het handig om een van de volgende manieren toe te
passen.
•
•
•
•
•
•

Gebruik de “Wat zou …?”-methode (2 Verzinnen)
Kijk terug naar ideeën uit de brainstorm.
Kijk naar oplossingen in andere apps.
Vraag het aan de doelgroep, de opdrachtgever of een expert op dat gebied.
Zet de vraag op Facebook, dan kunnen andere meedenken.
Bespreek de vraag met de rest van de klas.

Klaar?
•
•
•

Hebben jullie antwoorden op alle deelvragen?
Voldoet de app aan alle eisen?
Scoort de app goed op de wensen?

							Even checken dit!

iDesign
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5. Presenteren

iDesign

In het kort
Wat is het doel?
Een digitale presentatieposter maken in Glogser en de bedachte apps aan elkaar te
presenteren.

Wat gaan jullie doen?
•
•
•

Alle informatie samenvoegen
Een digitale poster maken
- de belangrijkste informatie selecteren
- geschikte afbeeldingen en video’s zoeken en maken
Presenteren

Wat is het resultaat?
Een presentatie van jullie app in de vorm van een Glog. In deze poster is in één oogopslag duidelijk wat je ermee kuntdoen, hoe de app werkt en hoe de app eruit ziet.

Wat hebben jullie nodig?
•
•
•
•
•

Alle informatie uit de vorige stap (4 uitwerken)
Een computer/laptop (met internet)
Tekenmateriaal
Scanner (om tekeningen in te scannen)
Een camera of webcam (om eigen filmpjes te maken)
Bijlage H: handleiding Glogster

Hoeveel tijd?
Deze stap duurt 3 lesuren
• 2 lesuur presentatie maken
• 1 lesuur presenteren
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5. Presenteren
Presenteren
Presenteren = een interactieve poster maken om jullie bedachte app uit te leggen aan
jullie medeleerlingen. Alles over de app is nu bekend. Jullie gaan deze informatie
structureren en er een mooie poster van maken.

Glogster
Makkelijk en snel een interactieve digitale poster maken? Maak (gratis) een account aan
op www.glogster.com. Maak de poster helemaal naar eigen smaak. Je kunt zoveel foto’s,
video, geluid, graphics, achtergronden en tekst gebruiken als je zelf wilt. Maak hierbij
gebruik van de database van Glogster, zoek bestanden op internet of upload bestand
vanaf je eigen computer.
Verdeel de taken binnen je team. Maar blijf elkaar helpen, je doet het samen!
• Vormgeving: 1 teamlid zorgt voor de opmaak van de Glog.
• Tekst: 1 teamlid zorgt voor de teksten in de Glog.
• Bewegend beeld: 1 teamlid zorgt voor de (zelfgemaakte) filmpjes in de Glog.
• Stilstaand beeld: 1 teamlid zorgt voor de foto’s en afbeeldingen in de Glog.
De handleiding van Glogster is te vinden in bijlage H.

Informatie ordenen
De vele schetsen, aantekeningen en afbeeldingen (4. Uitwerken) gaan jullie nu samenvoegen. Misschien hebben jullie al veel digitaal? Anders is het daar nu tijd voor. Gebruik
internet: zoek foto’s en video’s die jullie app duidelijker maken. Hebben jullie een camera
of webcam? Maak zelf foto’s of video’s: denk aan een foto of video van de doelgroep en
het “probleem“ dat ze hebben of een kort filmpje waarin de app uitgelegd wordt. Wees
creatief en origineel! Dan heeft elk team straks een eigen, unieke poster.
Poster klaar? Publiceer je poster en deel via Facebook of andere social media. Succes!!
Als afsluiting van dit project gaan jullie de digitale posters aan elkaar presenteren.
Ontwerpers denken altijd in problemen. Problemen
kunnen namelijk opgelost worden. In dit project was
het probleem dat brugklassers geholpen moesten
worden tijdens de kennismakingsperiode. Hiervoor
hebben jullie verschillende ideeën bedacht.

Smaak te pakken? In bijlage I kunnen jullie tips vinden om een simpel prototype te maken van de app en
de app te simuleren. Misschien is jullie app uiteindelijk
wel zó goed dat de school of een bedrijf wil bijdragen
aan de uitwerking tot échte app!
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In bijlage I tips voor het maken van een prototype.
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Bijlagen
Overzicht
A:

Brugger activiteiten - wat doe ja als beginnende brugklasser

B:

Interview - opzet voor een interview met de mentor(s)

C:

Populaire Apps - overzicht van de populaire Apps met uitleg

D:

Eisen & Wensen - een formulier voor het noteren van de eisen
en wensen

E:

HKJ’s- een formulier dat helpt bij het noteren en formuleren van
de HKJ’s

F:

Sessieplan - een sessieplan voor de brainstormsessie

G:

Toetsen PVE- hulp en tips bij het toetsen van de ideeën aan de
eisen en wensen & het komen tot een uiteindelijke keuze.

H:

Glogster - een gebruikshandleiding voor Glogster

I:

Prototype - tips en uitwerkmogeljikheden voor een prototype

J:

Klassenorganisatie - informatie over groepsindeling, teamwork
en verslaglegging

K:

Inspiratie - een overzicht met allerlei informatie en inspiratie 		
mogelijkheden
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A: Bruggeractiviteiten
Wat doe je als beginnende brugklasser?
•

Fietsen/Bussen naar school (want die is vaak iets verder weg)

•

Kennis maken met je nieuwe klas

•

Vrienden/vriendinnen maken

•

Kennis maken met je mentor/mentrix

•

Rooster ontvangen en bekijken

•

Roosterwijzigingen bekijken

•

Lokalen zoeken

•

Wegwijs worden op de website

•

Je tas veel te hoog vs. je tas veel te laag

•

Niet omvergelopen worden

•

Opkijken naar oudere jaars

•

Je proberen een goede houding te geven
tijdens de pauzes

•

Zover mogelijk achterin de klas zitten

•

Bij de eerste bel al richting het klaslokaal gaan

•

Kletsen in de klas vs. extreem goed opletten in
de klas

•

Stoer doen in de klas vs. netjes en stil gedragen
in de klas

•

Opscheppen met je iPhone/iPad

•

Te vroeg op school zijn

•

Balen van de hoeveelheid huiswerk

•

Netjes je huiswerk maken

•

Je boek vergeten (en dan afgestraft worden)

•

Verdwalen in de school?!

•

Blij zijn met een tussenuur

•

... ...

•

... ...
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B: Interview
Naam brugklasmentor/mentrix: ....................
Naam interviewers: .......................................
Introductie
Goeiemorgen/middag. Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een app die
brugklassers helpt bij de kennismakingsperiode op de middelbare school.
Een app is kleine applicatie (software) die je op je mobiele telefoon kunt
installeren. Nu willen wij graag van u weten wat de school belangrijk vindt.

Belangrijke vragen
1. Wat doen brugklasleerlingen tijdens de kennismakingsperiode (de eerste
weken) op de voor hun nieuwe middelbare school?
2. Zijn er bepaalde do’s & dont’s waar de nieuwe brugklassers zich aan
moeten houden?
3. Op welk gebied zou volgens u de app brugklassers moeten helpen?
- bijv. bij het vinden van de lokalen, bij nieuwe vrienden maken, etc.
4. Zou het goed zijn als één van deze activiteiten ondersteund wordt door
onze app? Welke dan?
5. Heeft u nog bepaalde eisen en wensen waaraan de app moet voldoen?
6. Heeft u nog tips of adviezen die ons zouden kunnen helpen tijdens het
ontwikkelen van deze applicatie?

Eigen vragen
Schrijf hier de vragen op die jullie zelf nog bedacht hebben.
1. ... ...
2. ... ...
3. ... ...
4. ... ...
5. ... ...

Afsluiting
Hartstikke bedankt voor uw tijd en medewerking aan dit
interview. Aan het eind van dit project zullen we u laten
zien wat het eindresultaat geworden is.
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C: Populaire apps
Populaire apps
Hieronder zijn alvast een aantal populaire apps van dit moment op een rijtje
gezet. Vul dit overzicht vooral zelf aan!

WhatsApp
Een berichtenapplicatie voor mobiele telefoons. De applicatie maakt het
mogelijk om gratis met elkaar te smsen, chatten en bestanden zoals foto’s
met elkaar te delen.

FacebookApp
Een applicatie voor het makkelijk beheren van Facebook op je mobiele
telefoon.

Twitter
Een internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140
tekens publiceren. Twitter behoort tot de belangrijkste social media, net als
Facebook.

WordFeud
De online variant van het bekende bordspel Scrabble.

TweetDeck
Een gratis applicatie voor Twitter, Facebook, LinkedIn, Google Buzz,
Foursquare en MySpace. Je kunt snel berichtjes plaatsen op een of
meerdere sociale netwerken.

NU.nl
De mobiele variant van de website www.nu.nl. Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws.

Draw Something
Een game voor op je smartphone gebaseerd op het spel ‘Pictionary’. Je begint
bij het uitzoeken van een bepaalde opgave (3 keuzes). Hoe moeilijker de
opgave, hoe meer muntjes je kunt verdienen. Je speelt dit spel tegen andere
mensen. Diegene tegen wie je speelt moet raden wat jij getekend hebt en
andersom.

YouTube
De mobiele variant van YouTube.com die het mogelijk
maakt muziek en filmpjes af te spelen met je mobiel

iDesign
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C: Populaire Apps
Angry Birds
Een computerspel waarin spelers met een katapult boos kijkende vogels
moeten lanceren om zo in wankele constructies verschanste groene varkens
te vernietigen.

9GAG
De mobiele versie van de humorwebsite 9GAG. Hierbij gaat het om grappige
plaatjes en beelden (vaak gephotoshopt). Velen hiervan zijn gebaseerd op
bestaande internethypes, popcultuur en actuele gebeurtenissen.

Uitzending gemist App
De mobiele variant van uitzendinggemist.nl, om gemiste tv-programma’s
te bekijken

Buienalarm
Een online variant van Buienradar. Buienalarm kan je automatisch
waarschuwen voor naderende buien, gebaseerd op jouw eigen locatie of
een ingestelde locatie!

Woordzoeker
De online variant van de papieren woordzoeker.

Where’s Waldo?
De online variant van een populaire jeugdboekenserie: één van de
bekendste zoekboekenseries van de wereld. Op vol getekende platen
moet je Wally opzoeken (en natuurlijk zijn vrienden en attributen).

26
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D: Eisen & Wensen
Eisen
Een eis is alles wat de app straks echt MOET doen, kunnen of zijn (omdat het
anders niet werkt, niet gebruikt wordt of niet aan de opdracht voldoet). Wat
jullie straks ook gaan verzinnen, hier moet de app aan voldoen.
1. De app is geschikt voor nieuwe brugklasleerlingen.
2. De app helpt bij de kennismakingsperiode op de middelbare school.
3. De app voldoet aan de eisen van de opdrachtgever (brugklasmentor
mentrix). Noem nu een aantal punten die hij/zij gezegd heeft:
- ... ...
- ... ...
- ... ...
- ... ...
4. De app voldoet aan de eisen van de doelgroep (brugklassers):
- ... ...
- ... ...
- ... ...
- ... ...
5. De app moet voldoen aan de volgende mogelijkheden (bedacht aan de
hand van bestaande producten/applicaties):
- ... ...
- ... ...
- ... ...
Noteer hier de overige/andere eisen waar jullie app aan moet voldoen. Er zijn
vast nog een aantal eisen die hierboven nog niet genoemd zijn.
6. ... ...
7. ... ...
8. ... ...
9. ... ...
10. ... ...
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D: Eisen & Wensen
Wensen
Wensen geven aan wat de app straks MAG kunnen als het mogelijk is. Het
zou leuk zijn als het kan, maar het is niet verplicht. Met wensen kun je goed
beoordelen welke ideeën beter zijn dan andere.
1. Het zou leuk zijn als de app meerdere functies vervult.
2. Het zou leuk zijn als de app iets innovatiefs heeft.
3. Het zou leuk zijn als de app de wensen van de opdrachtgever (mentor/
mentrix) vervult. Noem nu een aantal punten die hij/zij gezegd heeft:
- ... ...
- ... ...
- ... ...
- ... ...
4. Het zou leuk zijn als de app de wensen van de doelgroep (brugklassers)
vervult:
- ... ...
- ... ...
- ... ...
- ... ...
5. Het zou leuk zijn als de app de volgende mogelijkheden heeft (bedacht
aan de hand van bestaande producten/applicaties):
- ... ...
- ... ...
- ... ...
Noteer hier de overige/andere wensen die jullie app zou kunnen vervullen.
Er zijn namelijk vast nog wel een aantal wensen die hierboven nog niet
genoemd zijn.
6. ... ...
7. ... ...
8. ... ...
9. ... ...
10. ... ...
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E: HKJ’s
HKJ’s
HKJ’s zijn vragen die vaak gebruikt worden om probleemstellingen te
formuleren. Het helpt om problemen om te zetten in een vraag die begint
met de woorden: “Hoe kun je ...” . Hieronder staan een aantal voorbeelden. Vul
deze lijst aan met behulp van het programma van eisen en wensen.
1. Hoe kun je brugklasleerlingen helpen bij de kennismakingsperiode op de
middelbare school?
2. Hoe kun je op school geholpen worden door een app?
3. Hoe kun je op een leuke manier gebruik maken van een app?
4. HKJ ervoor zorgen dat de app meerdere functie vervult?
5. HKJ ervoor zorgen dat de app innovatief is?
6. HKJ ervoor zorgen dat de app voldoet aan de eisen van de opdrachtgever
(brugklasmentor/mentrix). Formuleer een aantal HKJ’s met behulp van
een aantal punten die hij/zij gezegd heeft:
- HKJ ... ...									?
- HKJ ... ...									?
- HKJ ... ...									?
- HKJ ... ...									?
Doe ditzelfde met de eisen van doelgroep, de eisen met betrekking tot de
mogelijkheden en de overige eisen. Doe dit vervolgens ook met de wensen.
7. HJK ... ...									?
8. HJK ... ...									?
9. HJK ... ...									?
10. HJK ... ...									?
11. HJK ... ...									?
12. HJK ... ...									?
13. HJK ... ...									?
14. HJK ... ...									?
15. HJK ... ...									?
16. HJK ... ...									?
17. HJK ... ...									?
18. HJK ... ...									?
19. HJK ... ...									?
20. HJK ... ...									?
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F: Sessieplan

iDesign

Dit sessieplan is bedoeld voor de begeleidende ontwerpstudent als leidraad
voor de brainstormsessie. De totale sessie duurt 80/90 minuten.

Extra HKJ’s (zo nodig) (10)
Als de leerlingen problemen hadden met het formuleren van HKJ’s, besteed
dan de eerste tien minuten van de les aan het formuleren van extra HKJ’s.

Brainstormregels (3)
Doorloop voordat de brainstorm begint kort alle brainstormregels (p.14)

Brainstormregels
•

•
•

•
•
•
•
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Geen kritiek. Geen “Ja, maar..”! Alle ideeën zijn goed en helpen mee om
nog meer ideeën te bedenken! Je noemt dit ook wel ‘uitstel van oordeel’.
Want later ga je nog kijken welke ideeën het probleem oplossen en goed
zijn, alleen dat stel je dus uit. Deze regel geldt trouwens niet alleen voor
ideeën van anderen, maar ook voor je eigen ideeën. Vertel of noteer echt
alle ideeën die in je opkomen, zelfs al denk je dat ze niet kunnen, raar zijn
of niet origineel genoeg zijn. Wie weet is dat rare, stomme idee precies de
springplank voor een geweldige oplossing!
Zoveel mogelijk ideeën. Hoe meer ideeën je hebt, hoe meer goede
ideeën er tussen zitten. En probeer ook zo verschillend mogelijke
ideeën te bedenken.
Alles mag. Verzin vooral ook gekke, wilde en onmogelijke ideeën.
Daardoor bedenk je vaak ook de beste oplossingen. En zorg ervoor
dat er niet uitgelachen wordt. Iedereen moet alles gewoon durven
en kunnen zeggen.
1+1=3. Door het combineren van bestaande goede ideeën kun je nog
betere ideeën maken. Ook ideeën van anderen gebruiken mag!
Geef elkaar complimenten. Vooral voor elkaars ideeën natuurlijk. Dat is
goed voor de sfeer en het helpt om iedereen zich veilig te laten voelen,
zodat iedereen met ideeën komt.
Tekenen. Probeer ook veel te tekenen in plaats van te schrijven. Geeft
niks als je niet goed kan tekenen, het gaat om iets duidelijk maken, niet
om een mooie tekening.
Ideeën zijn van iedereen. Het maakt niet uit van wie een idee in eerste
instantie was, alle ideeën zijn van de groep. Iedereen gebruikt elkaars
ideeën om meer nieuwe ideeën te bedenken. Je mag dus ook ideeën
aanpassen, combineren, enzovoort. Het maakt ook helemaal niet uit als
er af en toe een dubbel idee tussen zit.

F: Sessieplan
Ice breaker (10)
Voordat je met een brainstormsessie begint is het altijd handig om even op te
warmen. De Ice breaker voor vandaag is de Gordiaanse knoop. Hierin staan
alle leerlingen in een kring, terwijl ze hun handen dicht bij elkaar houden.
Vraag ze daarna om een willekeurige hand te pakken zodat elke hand een
andere hand vasthoudt. Als de leerlingen uit elkaar gaan staan vormen hun
handen en armen een behoorlijke warboel. De opdracht is om de knoop te
ontwarren tot een nette cirkel. Daarbij mogen ze elkaars hand niet loslaten!

Groepsbrainstorm (15)
Om de leerlingen te laten wennen aan brainstormen is het handig om met
een groepsbrainstorm te beginnen. Hierin maak je gebruik van een aantal
HKJ’s die de leerlingen al eerder geformuleerd hebben. Begin op het bord,
terwijl de leerlingen oplossingen roepen. Deel daarna A3 vellen en post-it’s
uit, zodat de leerlingen in groepjes verder kunnen. Laat ze de oplossingen op
post-it’s opschrijven/tekenen en dan opplakken op het A3 papier.
•
•

(Digitaal) schoolbord & schoolkrijt/schoolbordmarker
A3 papier, post-it’s & stiften

Uitleg tekenen (3)
In de volgende oefening gaan de leerlingen oplossingen tekenen. Vertel dat
het hierbij gaat om het communiceren van het idee. Het hoeft dus geen super
mooie uitgewerkte tekening te zijn, als het maar duidelijk is wat het is.

HKJ’s tekenen (30)
De leerlingen gaan op twee manieren oplossingen tekenen:
1. Individueel tekenen; een leerling neemt één van de HKJ’s en heeft 7,5
minuut om hiervoor een oplossing te tekenen en te beschrijven. Herhaal
dit hele proces één keer.
2. Doorgeef tekenen: Werk in de bestaande groepjes van 4 leerlingen.
Neem vier verschillende HKJ’s per groepje. Laat de leerlingen, net als bij
individueel tekenen, voor elke HKJ een oplossing tekenen en beschrijven.
Na 5 minuten moet iedereen zijn blad doorgeven en kan de volgende
verder werken aan het idee of een nieuwe/andere oplossing voor het
probleem bedenken.
•

A3 papier & stiften
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F: Sessieplan
Als een leerling vastloopt…
Loopt een leerling vast en kan hij/zij geen nieuwe ideeën meer bedenken? Wijs hem/
haar dan op de “Wat zou …?”-methode. Met deze methode kijk je op een andere
manier naar het probleem. Wat zou een loodgieter aan het probleem doen? Hoe
zou Roodkapje het probleem oplossen? En hoe zou je kleine zusje het aanpakken?
Kruip in de huid van iemand anders. Dat kan van alles zijn, een bepaald beroep, een
beroemd iemand, een sprookjesfiguur, een personage uit een boek of film, een dier,
iemand die je kent, enzovoorts.

Presenteren, bespreken en clusteren (20)
De laatste stap van de brainstormsessie is het clusteren van alle verschillende
ideeën. Voordat goed geclusterd kan worden, moeten eerst alle leerlingen
per groepje op de hoogte zijn van alle verschillende ideeën per groepje.
Daarom is het handig om de leerlingen kort alle ideeën aan elkaar te laten
presenteren en ze met elkaar te bespreken. Daarna kunnen de ideeën
geclusterd worden.
Clusteren houdt in dat groepen gemaakt worden van de verschillende
ideeën. Ideeën die bij elkaar horen/passen of ideeën die het probleem op
een soortgelijke manier oplossen, kunnen in dezelfde categorie ingedeeld
worden. Er is niet één manier om goed te clusteren, het kan op veel
manieren.
•
•
•
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De A3 vellen met de post-its met verschillende oplossingen uit de vorige
stap
De A3 papieren met allerlei oplossingen uit de vorige stap
Stiften (om cirkels te zetten om de verschillende clusters)
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F: Sessieplan
Overview
Extra HKJ’s (zo nodig) (10)
Brainstormregels (3)
Ice breaker (10) - Gordiaanse knoop
Groepsbrainstorm (15) - Klassieke brainstorm/mindmap
•
•

(Digitaal) schoolbord & schoolkrijt/schoolbordmarker
A3 papier, post-its & stiften

Uitleg tekenen (3)
HKJ’s tekenen (30) - Individueel tekenen (15) & Doorgeef tekenen (15)
•

A3 papier & stiften

Hulp bij vastlopen - “Wat zou …?”-methode.
Presenteren, bespreken en clusteren (20)

iDesign
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G: Toetsen PVE
Toetsen aan eisen en wensen
Ieder groepje gaat nu de top 4 beste ideeën toetsen aan de wensen en eisen.

Toetsen aan de eisen
Het toetsen van de eisen is makkelijk; het idee voldoet wel of het idee
voldoet (nog) niet aan een eis. En het is helemaal niet erg als het idee nog
niet aan alle eisen voldoet. Dat betekent alleen maar dat daar in de volgende
stap (4 Uitwerken) nog voor gezorgd moet worden!
Voor de duidelijkheid hieronder een voorbeeld. In dit voorbeeld gaan we uit van de
app WhatsApp.
Eis: De app is geschikt voor nieuwe brugklasleerlingen.
• Ja, aan deze eis wordt voldaan. WhatsApp is geschikt voor brugklassers. Dat de
app ook geschikt is voor andere doelgroepen, eigenlijk bijna alle leeftijden is
mooi meegenomen. Brugklasleerlingen zijn hier in ieder geval onderdeel van.
Eis: De app helpt bij de kennismakingsperiode op de middelbare school.
• Nee, aan deze eis wordt niet voldaan. WhatsApp draagt op geen enkele wijze bij
aan de kennismakingsperiode op de middelbare school.

Toetsen aan de wensen
Het toetsen van de wensen is iets lastiger. Een goede manier om dit te doen
is de “plus-en-min“-methode. Geef voor elke wens aan of het idee erg goed
(++), goed (+), niet goed (-) of erg slecht (- -) is. Neutraal bestaat niet in deze
methode, omdat bij twijfel anders altijd neutraal gekozen wordt. In geval van
twijfel moeten jullie nu beoordelen of het nog net aan de goede kant hoort
(+), of dat het toch een beetje slecht is (-).
Voor de duidelijkheid hieronder een voorbeeld. In dit voorbeeld gaan
we uit van de app WhatsApp.
Wens: Het zou leuk zijn als de app meerdere functies vervult.
• +, met WhatsApp kun je chatten (individueel & in een groep), foto’s
verzenden, filmpjes verzenden, kortom meerdere functies.
Wens: Het zou leuk zijn als de app iets innovatiefs heeft.
• - - , WhatsApp is echt iets van deze tijd, maar je kan niet echt zeggen
dat er iets heel vernieuwends in deze app zit. Twee minnen dus.
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G: Toetsen PVE
Keuze maken
Maak een overzicht van de vier ideeën. Geef bij elk idee aan aan hoeveel
eisen het niet voldeed. Ideeën die aan te veel eisen niet kunnen voldoen
vallen af. Voor de wensen kunnen jullie er bijvoorbeeld voor kiezen om het
aantal plussen en minnen te noteren. Hierbij kun je twee rijtjes maken of de
plussen en minnen optellen. Zo krijg je een mooi overzicht van de ideeën en
hoe goed ze aan de eisen en wensen voldoen.
Uit de overgebleven ideeën moeten jullie één idee kiezen om verder uit te
werken. Jullie hoeven hierbij niet persé het best scorende idee te kiezen.
Het is namelijk belangrijk dat uit de ideeën niet alleen de beste, maar juist ook
de origineelste wordt gekozen. Want jullie willen natuurlijk niet dat alle apps
straks hetzelfde zijn. En vergeet vooral niet dat jullie in de volgende stap (4
Uitwerken) het gekozen idee verder gaan uitwerken. Er kan dus nog een hele
hoop veranderen!

Tips en denkvragen

•

•

•
•

•

Houd een open blik! In de keuzeronde in de brainstormsessie hoeft
een idee niet af te vallen omdat het nog niet helemaal duidelijk is
of het wel kan. En bij het toetsen aan de eisen moet vooral gekeken
worden of het niet onmogelijk is om aan de eisen te voldoen.
Wees optimistisch, de ideeën worden nog uitgewerkt en verbeterd!
Juist bij hele vernieuwende ideeën is het soms lastig om te zien hoe
aan sommige eisen kan worden voldaan, omdat dat vaak niet op
een standaard manier kan. Toch kunnen dit soort ideeën uitgroeien
tot de beste concepten.
Kies in elk geval voor variatie. Hoe orgineler de app, hoe groter
dan kans dat deze zich onderscheid van de andere apps.
Let nog eens kritisch op de eisen. Wordt een idee dat helemaal
niet aan de opdracht voldoet toch heel goed beoordeeld op de
eisen en wensen? Het kàn zijn dat er een eis mist. Zeker voor heel
voor de hand liggende zaken missen soms,(zoals de app moet
te besturen zijn met touchscreen). In zo’n geval kan zo’n eis nog
worden toegevoegd aan het PVE. Het PVE kan altijd aangepast
worden als dat nodig is. Het blijft tot op het eind belangrijk, dus
als het verbeterd kan worden, dan moet dat gebeuren!
Let voor de gekozen ideeën goed op de beoordeling! Je ziet meteen
de sterke punten (de plusjes). Zorg dat die sterke punten benut
worden! En alle eisen waar het idee nog niet aan voldoet en wensen
waar een min op is gescoord zijn allemaal verbeterpunten! Zo heb
je meteen een goed uitgangspunt voor de uitwerking.
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H: Glogster
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H: Glogster
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H: Glogster
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H: Glogster
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H: Glogster
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I: Prototype
Prototype
Voordat je begint met het maken van een prototype maak je altijd een
prototype plan. Hierin beschrijf je hoe je het prototype gaat maken en welke
materialen je gebruikt. Er kan ook een prototype gemaakt worden op
internet. Er zijn namelijk een aantal simulatie programma’s beschikbaar op
internet. Een van die programma’s zal hieronder beschreven worden, maar
voordat je hiermee aan de slag kunt moet eerst het plan klaar hebben.

Stappenplan
Als je dit tijdens de uitwerking nog niet gedaan
hebt, dan doe je het nu. Maak een overzicht van alle
stappen die in de app mogelijk zijn. Wat gebeurt er
als je op een bepaalde knop drukt en in welk menu
kom je dan? Om dit een beetje te verduidelijken
hieronder een voorbeeld met de Nokia 3310.
Nokia voorbeeld
Je begint in het hoofdmenu (standby). Druk je
op pijltje naar boven (>) dan kom je bij de laatst
gekozen nummers. Met de pijltjestoetsen (< >) kun
je naar boven en naar beneden scrollen. Druk je
nu op de navigatieknop (knop met blauwe streep)
dan begin je met bellen. Druk je nu op de C-knop of
weer op de navigatieknop dan wordt het gesprek
beëindigd en kom je weer in het hoofdmenu.
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I: Prototype
De schermen
Nadat je de verschillende stappen en mogelijkheden van de app vastgelegd
hebt, is het handig om de verschillende schermen uit te tekenen. Het kan zijn
dat je dit in de uitwerkfase al gedaan hebt, maar anders is het handig om dit
nu te doen. Hoe ziet bijvoorbeeld het hoofdmenu eruit? Hoe zien de
verschillende knoppen/buttons eruit? Alles moet duidelijk zijn in deze fase.
Het is handig als er geen twijfel meer is over dit soort dingen. Hieronder zie
je twee verschillende schermen van de app WhatsApp.

Appinventor
Een van de mogelijkheden om een app te simuleren is Appinventor. Ga naar
http://www.appinventor.mit.edu. Je komt terecht op de volgende pagina:
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Kies nu: Explore > (Create your own apps) Learn more. Je komt dan terecht in
het scherm hieronder, waar kort uitgelegd wordt hoe Appinventor werkt. Voor
meer uitleg en instructiefilmpjes kies: Learn more: Setup, Tutorials, Documentation. Om te beginnen met het maken van een app kies: Use MIT App Inventor.

Simuleren
Na de korte uitleg en instructiefilmpjes kun je beginnen met het simuleren/
maken van een app. Maak gebruik van de verschillende “tools“ uit het linker
keuzemenu (palette). In het midden zie je het scherm van een telefoon waar
je de app in kunt maken. Veel succes!
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Tijdsindeling project
De handleiding is verdeeld in hoofdstukken die overeenkomen met de
stappen in het ontwerpproces. Voor elke stap in dit project hoeft alleen het
desbetreffende hoofdstuk te worden gelezen. Het volgende hoofdstuk lees
je pas weer bij de volgende stap. De hoofdstukken zijn gemakkelijk en snel te
vinden via een eigen kleur en icoon.
Elk hoofdstuk begint met een kort overzicht waarin ook aangegeven staat
hoeveel lesuren voor een bepaalde stap nodig zijn. In totaal bedraagt dit
project 12 lesuren:
Inleiding (1), Verkennen (1), Verzinnen (2), Kiezen (1), Uitwerken (4) ,
Presentatie maken (2) en Presenteren (1).
De inleiding wordt grotendeels geleid door de leerkracht. In het eerste
hoofdstuk (1. Verkennen) kunnen de leerlingen zelf aan de slag, de leerkracht
is voor begeleiding aanwezig. In het tweede hoofdstuk (2. Verzinnen) gaan
de leerlingen brainstormen onder leiding van een ontwerpstudent. In het
derde en vierde hoofdstuk (3. Kiezen, 4. Uitwerken) kunnen de leerlingen
weer zelf aan de slag met begeleiding. In het laatste hoofdstuk (5. Presenteren) maken de leerlingen de presentatie zelf. De afsluiting van het project,
het moment van presentatie, gebeurt onder leiding van de leerkracht.

Ontwerpteam
Tijdens het project wordt in groepen van 4 leerlingen gewerkt. Ontwerpen
gebeurt bijna altijd in een team. Elke ontwerpers heeft sterke en zwakke
punten. Door krachten te bundelen komen de beste ontwerpen tot stand.
Gebruik de “Inleiding: Ontwerpen” (pag. 46) bij de introductie van het project
iDesign en om de leerlingen in te delen in goed uitgebalanceerde groepen.
Kies er eventueel voor om de leerlingen zelf teams te laten vormen of om
een spelvorm te gebruiken.
Wordt op school niet vaak in teams gewerkt? Dan kunnen de volgende rollen
het groepswerk soepeler laten verlopen:
• Voorzitter - iemand die zorgt dat iedereen meewerkt, dat naar iedereen
geluisterd wordt, eventueel taken verdeelt en de knopen doorhakt als het
anders niet lukt.
• Notulist - iemand die zorgt dat alles goed opgeschreven wordt.
• Bewaker - iemand die oplet hoeveel tijd er nog is en zorgt dat alles op
tijd af is. Ook zorgt hij of zij ervoor dat er niet teveel lawaai gemaakt
wordt.

44

iDesign

J: Voor de leerkracht
Introductie project in de klas
Bereid een introductieverhaal voor dat bij jouw stijl van lesgeven past.
Gebruik de informatie voor de leerlingen (pag. 4 en 5) en de informatie uit
de bijlagen (pag. 46, 47 en 48). Zorg dat aan het eind van het lesuur in elk
geval het volgende is besproken:
• Glog ter inspiratie (pag. 4)
• Indeling in teams (pag. 44 en 46)
• Ontwerpproces en stappenplan iDesign (pag. 5, 47 en 48)

Eindresultaat
Het eindresultaat (5. Presenteren) van dit project is een presentatie waarin
de leerlingen hun app in de vorm van een Glog zullen presenteren. In deze
digitale poster is in één oogopslag duidelijk wat je met de app kunt doen, hoe
de app werkt en hoe de app eruit ziet. Je kunt Glogs zowel private als public
opslaan. Besteed eventueel in de klas extra aandacht aan veiligheid m.b.t het
plaatsen van dingen op internet.

Glogster EDU of Glogster?
Glogster EDU is de onderwijsvariant van Glogster. Het maken van Glogs
werkt bij beide varianten op dezelfde manier. Een aantal features maakt dat
Glogster EDU niet gratis is. Zo kun je als leraar digitale klaslokalen creeëren
en beheren. Je bent dan als het ware manager van alle Glogs die gemaakt
worden. Daarnaast zijn de databases waarvan de leerlingen gebruik kunnen
maken iets uitgebreider en meer op het onderwijs gericht. Dit zijn de grootste
verschillen. De leerlingen kunnen voor dit project iDesign prima de reguliere
versie van Glogster gebruiken.
•
•

Gloster EDU: http://edu.glogster.com
Gloster: http://www.glogster.com

Verslaglegging
Bepaal bij aanvang van het project de gewenste mate van verslaglegging. Is
de Glog die aan het eind gemaakt wordt voldoende of is het wenselijk dat de
ontwerpteams van elke stap een korte verslaglegging maken?

Ordening
Om de Glog te maken in de laatste stap (5. Presenteren) zijn
aantekeningen, schetsen en andere notities nodig uit de
eerder stappen. Meestal gaat het vanzelf wel goed, maar
het is handig om alvast na te denken hoe de verschillende
aantekeningen, schetsen en andere materialen bewaard
kunnen worden.
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Inleiding: ontwerpen
Wat doe je als ontwerper eigenlijk?
Ontwerpen is heel anders dan de meeste vakken die jullie gewend zijn. Van
tevoren is niet bekend wat het eindresultaat gaat zijn. Ook tijdens het ontwerpproces
is het vaak lastig inschatten hoe goed een idee eigenlijk is en of je op de goede weg
bent. Jullie gaan immers iets maken dat nog niet bestaat. Het is allemaal nieuw. Er is
geen antwoordboekje om te kijken wat het resultaat zou moeten zijn.
Gelukkig is ontwerpen vooral leuk om te doen en vooral een kwestie van durven. De
meeste mensen zijn erg goed in ontwerpen, als ze het maar durven proberen!

Ontwerpen in een team
Ontwerpen gebeurt bijna altijd in een team. Iedere ontwerper heeft sterke en zwakke
punten. Door krachten te bundelen komen de beste ontwerpen tot stand. Hieronder
vinden jullie de vier belangrijkste manieren van denken tijdens een ontwerpproces.
Iedereen is wel in minstens één van deze manieren goed!
Onderzoekende ontwerper
Is goed in informatie verzamelen, onderzoek
doen, zich in anderen verplaatsen en
rekening houden met de eisen en wensen
van anderen.
Creatieve ontwerper
Is goed in creatief denken, ideeën en
oplossingen verzinnen. Gebruikt al zijn
zintuigen en zoekt overeenkomsten met
andere dingen. Bedenkt telkens hoe
dingen anders kunnen.
Kritische ontwerper
Is goed in kritisch denken, beoordelen,
verbeteren en kiezen van ideeën. Kunnen
nét dat ene bijzonder idee aanwijzen uit
veel ideeën.
Praktische ontwerper
Is goed in het vastleggen, verbeelden,
presenteren en delen van ideeën. Kan
een vaag idee duidelijk op papier zetten.
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Het ontwerpproces
Probleem: Daar start elk ontwerpproces mee. Wat is het probleem? Wie
		
hebben het probleem? Wat zijn bestaande oplossingen?

Eisen en
Zijn nodig om uit ideeën te kunnen kiezen. Uit de verzamelde
wensen:
informatie kun je een aantal eisen en wensen opstellen. Eis: Wat
		moet een oplossing doen? Wens: De oplossing is zo … mogelijk.
Ideeën:
		

Ga van niets naar heel veel. Dat heet divergeren. Verzin zoveel
mogelijk ideeën. Alles mag!

Kiezen:
		
		

Ga van heel veel naar minder. Dat heet convergeren. Gebruik
de eisen en wensen. Eisen: Welke ideeën lossen het probleem
op? Wensen: Welke ideeën zijn het best?

Uitwerken: Werk het gekozen idee uit. Wees kritisch! Zorg dat overal over
		nagedacht is.
Prototype: Maak het! Geen écht product. Alleen wat nodig is voor om het
		
ontwerp te testen.
Testen:
		

Test je product met de doelgroep... superbelangrijk! Want die
gaan het product straks gebruiken.

By the way, een ontwerpproces is cyclisch. Het proces
begint elke keer opnieuw. Telkens kom je weer nieuwe
problemen tegen. Je begint dan weer van vooraf aan.
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Ontwerpproces project iDesign
Natuurlijk hebben jullie geen zin en tijd om telkens opnieuw die
ontwerpcyclus te doorlopen!?! Daarom nu stap voor stap het
ontwerpproces voor dit project. Hiermee gaan jullie aan de slag!
Stap 1 Verkennen
Onderzoek het probleem
• Hoe kan een app brugklassers helpen tijdens de kennismakingsperiode?
En maak een lijst van eisen en wensen.
• Een eis is iets waar de app aan MOET voldoen
• Een wens is iets waarvan je heel graag wilt dat de app dat zou kunnen.
Stap 2 Verzinnen
Ga brainstormen en verzin zoveel mogelijk ideeën voor het probleem
• Handig! Een ontwerpstudent komt de brainstormsessie begeleiden.
• Alles mag, ook gekke of onmogelijke ideeën. Reageer op
elkaar, combineer ideeën of draai ze om!
Stap 3 Kiezen
Selecteer het beste idee voor de app
• Gebruik de eisen om te zien welke ideeën het probleem
oplossen.
• Gebruik de wensen om te zien welke ideeën dat op de
beste manier doen.
• Wees nu kritisch! Maar bedenk ook dat een idee dat nu
niet aan een eis voldoet, met een kleine aanpassing
wellicht wél aan diezelfde eis kan voldoen.
Stap 4 Uitwerken
Werk het idee verder uit
• Zorg dat duidelijk is hoe de app werkt, welke functies
mogelijk zijn, hoe het er ongeveer uitziet. Maak zoveel mogelijk tekeningen!
Stap 5 Presenteren
Presenteer het idee voor de app in een Glog
• Vertel kort welk probleem jullie oplossen
• Vertel iets over hoe jullie te werk zijn gegaan
• Laat (met afbeeldingen) zien welk idee jullie hebben

Tijd over? Laat de leerlingen zich alvast verdiepen
in bestaande apps en op zoek gan naar inspiratie.

48

iDesign

iDesign

49

