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duur van een project ∼ 20 lesuren

TOOLS

TOOLS

PROJECT
veranderende rollen in de klas

DOCENT 
coachende rol 
sturing geven & ondersteunen

LEERLINGEN 
samenwerken in team 
met je team keuzes maken

werken met eigen opdrachtgevers

betrek lokale bedrijven met echte vraagstukken  
ruimte voor eigen opdrachten  
verwerking op het DUBBELKLIK platform

Klaar voor je toekomst!

DUBBELKLIK.

per tussenstap zijn er TOOLS

TOOLS
activerende werkvormen 
ontwikkeld voor speci;eke projectfasen 
helpt om verder te komen in het project

TOOL

+
Voorbeeld

+
werkblad instructie 

video leerling voorbeeld instructieblad 
docent

Voorbeeld Instructie

+

of
ruimte  

voor eigen 
opdrachten uitwerken van het idee

WAT? 
product 
proces 
dienst 
activiteit

MATE VAN UITWERKING 
kan van een prototype tot de oplevering 
van een afgerond product of daadwerkelijke 
uitvoering van een activiteit zijn

beginnen met een project planning  

Wanneer

Projectnaam

Teamnaam

Teamleden

Startpunt Doel

W
at

Ho
e

CriteriaVeilig thuis voor Pluis

De Dierenfreaks

Sjors de Jong 
Noah Bakker 

Flip Kroos 
Sara Joosten

Dieren moeten bij de klant passen. 
Dieren moeten een goed leven krijgen.

10-21-2 18-3 1-426-3 15-4

Gebruikers en 
context 

onderzoek

Informatie ordenen 
en conclusies 

trekken
Braistormen

Prototypes 
maken

Testen op 
gebruikers

Meer 
geïnteresseerden 

gaan over tot 
opname van een 

asieldier.

Asiel Bommetje is 
overvol. Veel 

bezoekers maar 
weinig 

herplaatsingen. 

Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat 
meer bezoekers een 
asieldier opnemen?

Alle informatie 
van onderzoek 
verzameld en 
zichtbaar 
gemaakt

Onderzoeksresultaten 
geïnterpreteerd: 
Mogelijke baasjes 

hebben weinig tijd en 
mogelijk baasjes 
hebben weinig 
binnenruimte 

Kansrijke ideeën: 
- Tinder voor 
asieldieren 

- Kennismakingsevent 
- Deeldoer 

- Verwarmd buitenhok

Prototype  
maken van: 

- App ‘Dieren swipen’ 
- Open dag met show 
- Co-baas verhuisbox

Prototypes getest en 
conclusies getrokken: 

- Verhuisbox 
- App

afronding

opleveren van het project 
presenteren, demonstreren of uitvoeren 
reflecteren en terugblikken

TOOLS

praatplaat



Projectfasen

1
fase

2
fase

3
fase

4
fase

5
fase

6
fase

7
fase

Kickoff van het project! 

Kennismaken met de opdrachtgever 


Team samenstellen en rollen verdelen 


Afspraken maken


Doel project vaststellen

Wie wil wat voor wie en wat  
heeft er mee te maken? 

De context onderzoeken


Wie is de opdrachtgever? 


Jezelf verplaatsen in de gebruiker

Informatie filteren. 

Informatie analyseren en ordenen


Wat is belangrijk voor het project? 


Conclusies trekken

The sky is the limit!  

Breed denken: zoveel mogelijk ideeën! 


Volop brainstormen


Ideeën filteren 


Het beste idee uitkiezen

Uitwerken van het idee. 

Maken van een product, dienst, activiteit of proces 


Van een snelle uitwerking tot een werkend product

Feedback verzamelen om het 
eindresultaat nog beter te maken. 

Het eindresultaat testen 


Feedback verzamelen en analyseren


Verbeteringen doorvoeren

Resultaten presenteren. 

Opleveren, presenteren of uitvoeren 


Reflecteren op het proces


Terugblikken op het project

Klaar voor je toekomst!

DUBBELKLIK.


