
 

 Lesbrief:    Ontwerp productie en wereldhandel 

LESBRIEF STERK TECHNIEK ONDERWIJS ALMELO E.O.  

 

Handleiding voor de docent  

Dit is een werkboek dat de leerkracht kan gebruiken als voorbereiding op de techniek les op de van Renneslaan 

over ontwerpen, productie en wereldhandel. Dit werkboekje staat in het teken van productie, de les op de van 

Renneslaan zal in het teken staan van productie.  

Het doel van deze voorbereidende les is om de leerlingen te laten nadenken wat ontwerpen is en waarvoor dat 

gebruikt wordt.  

Het advies is om als leerkracht klassikaal het werkboekje te behandelen. Lees samen de stukjes, kijk samen de 

filmpjes en ga in gesprek over de gegeven antwoorden van leerlingen.  

Om het gesprek over ontwerpen aan te gaan kijkt de leerkracht samen met de klas een aantal filmpjes, deze 

zijn hieronder verzameld. In het boekje wordt verwezen naar één van linkjes die hieronder staan.  

Video 1: https://youtu.be/bOPeFEC1i70 

Video 2: https://youtu.be/lY-0Bxjtkx4  

Video 3: https://youtu.be/OKvfzvTCdjw  

Video 4: https://www.youtube.com/watch?v=nXwQwDpEGkg 

 

  

https://youtu.be/bOPeFEC1i70
https://youtu.be/lY-0Bxjtkx4
https://youtu.be/OKvfzvTCdjw
https://www.youtube.com/watch?v=nXwQwDpEGkg


 

Wat is ontwerpen? 

Bekijk samen video 1. 

 

Ontwerpen is een ander woord voor bedenken, ontwikkelen of maken. Je kunt als ontwerper iets maken dat 

nog niet bestaat maar je kunt ook iets verbeteren dat al bestaat. Als ontwerper bedenk je niet alleen hoe iets 

gemaakt moet worden, maar je bedenkt ook hoe iets eruit moet zien. Door veel om je heen te kijken, te 

schetsen kom je als ontwerper op nieuwe ideeën. 

Wat zou je allemaal kunnen ontwerpen? Denk bijvoorbeeld aan: 

• Een meubelstuk. 

• Een fiets. 

• Een kledingstuk. 

• Maar je kunt ook de volgende dingen ontwerpen: 

• Logo’s 

• Gebouwen. 

Ontwerpen betekend veel denken, schetsen en kijken. 

Vragen om samen te doen.  

Wat doet een ontwerper? 

a. een ontwerper  ontwikkelt iets wat er nog niet is. 

b. Een ontwerper bestaat niet 

c. Een ontwerper maakt spullen. 

 

Welke kennis heeft een industrieel ontwerper? 

a. Een industrieel ontwerper heeft kennis van alle aspecten van het ontwerpproces 

b. Een industrieel ontwerper heeft kennis van tekenen 

c. Een industrieel ontwerper heeft kennis van barbecues 

 

Wat ontwerpt Jorn uit het filmpje het liefst? 

a. Dingen wat mensen mooi vinden 

b. Dingen waar mensen echt iets aan hebben. 

c. Een barbecue 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote ontwerpers: 

Een goede ontwerper heeft een vooruitziende blik. Hij of zij durft “groter” te denken dan anderen en kan de 

wereld veranderen! 

Voorbeelden van grote ontwerpers zijn: 

• Leonardi da Vinci (1452) bedacht het snelste idee voor een vliegtuig. 

• Steve Jobs  Apple (1955) bedacht en maakte onder andere IPhone en IPad. 

• Albert Einstein (1879)deed uitvindingen op het gebied van natuurkunde. 

• Les Paul(1915)bedacht de eerste solid-body elektrische gitaar. 

Alles waar je in het dagelijkse leven mee te maken hebt, is ontworpen. Maar het is niet altijd duidelijk wie iets 

ontworpen heeft Neem bijvoorbeeld verpakking van het Monatoetje. Ook deze verpakking is ooit door iemand 

bedacht en ontworpen. Alleen weet bijna niemand wie dat is geweest. 

Grote ontwerpers: grootste producten.  

 

Zijn alle ontwerpers beroemd? 

a. Nee alleen ontwerpers van grootse producten zijn bekend. 

b. Ja alle ontwerpers zijn beroemd. 

               Is een paperclip ook ontworpen? 

a. Natuurlijk ieder voorwerp is ooit ontworpen. 

b. Nee paperclip is gewoon uitgevonden.    

 

  



 

Alles is ontworpen. 

Alles wat je ziet (wat door mensen is gemaakt) is ooit ontworpen. Ontwerpen ontstaan vaak omdat mensen 
iets nodig hebben(van een paperclip tot een iPad).Daarom zullen ontwerpers altijd nodig zijn. 

Eén van de oudste voorwerpen, die ooit door mensen is uitgevonden ,is het wiel. Maar het wiel is de loop der 
tijd ook veranderd. Vroeger had je alleen maar wielen nodig voor boerenkarren, maar dat ontwerp paste niet 
op een auto. Het wiel moest dus opnieuw bekeken en verbetert worden. Het ziet er nu heel anders uit dan het 
oorspronkelijke ontwerp. 

Ontwerpen beginnen vaak eerst als schets op papier.  Dat kan met potlood, stift of pen gebeuren. Maar 
eigenlijk maakt het niet uit hoe je je idee uitwerkt. Het kan namelijk ook op computer of met materialen als klei 
en hout. 

 

Bekijk samen video 2. 

 

Vragen. 

 

Waar begin je vaak mee als je gaat ontwerpen? 

a. Programma van eisen. 

b. Met schets maken. 

 

Noem 3 verschillen tussen een wiel van een boerenkar en een wiel van een sportwagen. 

a. Materiaal sterkte en prijs 

b. Groter hipper en ander materiaal. 

c. Prijs groter en kleur. 

 

Na schets fase en technische tekenfase wordt een prototype gemaakt van welk soort        materiaal wordt dit 
prototype gemaakt? 

a. in klei 

b. metaal 

c. schuim           
  



 

 

Met de tijd mee. 

Soms worden producten, na verloop van tijd, minder gewaardeerd of zelfs niet meer gebruikt. Dat komt omdat 

tijden (snel) veranderen en daarmee ook gebruikerseisen. 

Gebruikerseisen zijn de eisen waaraan een product of ontwerp moet voldoen. 

Het gebruik van het product bepaalt of het ontwerp goed is, of het vernieuwd moet worden of helemaal niet 

meer nodig is. 

Een goed voorbeeld is de mobiele telefoon: op 3 april 1973 voerde ontwerper Martin Cooper het allereerst 

telefoongesprek uit met een draagbare telefoon. Die telefoon was zo groot als een baksteen en hij woog bijna 

1,1, kilo. 

De belangrijkste gebruikerseis in 1973,was dat je buiten de deur kon telefoneren. Door de jaren heen 

veranderen de gebruikerseisen. De telefoon moest lichter en kleiner zijn en meer kunnen dan alleen bellen. 

Is het een goed of slecht ontwerp? Dat hangt af van het gebruik van het product. 

Vergelijk het eerste ontwerp van een eerste mobiele telefoon met dat van een smartphone zijn ze allebei 
voor hetzelfde doel ontworpen? 

a. Ja je kunt allebei bellen. 

b. Nee, smartphone kun je veel meer dan bellen. 

c. Ja zijn allebei oplaadbaar. 

 

Waarom is er zoveel verschil tussen een ouderwetse telefoon en een smartphone? 

a. De smartphone is veel mooier 

b. De smartphone is veel moderner. 

c. De smartphone bied veel mogelijkheden. 

 

Hoe komt dat een smartphone niet meer voldoet aan gebruikerseisen? 

a. op een gegeven moment willen mensen iets nieuws  

b. door ontwikkelingen kan een product verouderen waardoor er nieuwe gebruikers eisen ontstaan. 

c. Op een gegeven moment vinden de mensen het product niet meer mooi. 

 



 

Mode en trends. 

 

 

Als producten van verschillende merken veel op elkaar lijken, dan is de kans groot dat je met een populair 

product te maken hebt, of dat de vorm ervan ideaal is. 

Een goed voorbeeld hiervan zijn de coffeepads. In 2001 ontwierp Douwe Egberts de eerste coffeepads voor het 

Senseo-apparaat. Het werd een groot succes. Vijf jaar later kwamen de patenten vrij. Concurrenten van Douwe 

Egberts konden nu ook coffeepads maken voor Senseo. Dat deden ze massaal en zo kwamen er veel 

verschillende soorten coffeepads op de markt. 

Een patent is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding of een technisch product of proces. Dat betekend 

dat alleen degene die het patent in handen heeft , een bepaald product mag maken of verkopen. 

Je mag een ontwerp niet namaken met als doel het voor eigen werk door te laten gaan. Dat is plagiaat. 

Als het een product een groot succes is, kunnen concurrenten het namaken. Hierdoor lijken veel producten op 

elkaar 

 

Vragen: 

 

Waarom lijken producten op elkaar? 

a. Het heeft de ideale vorm 

b. Het is in de mode 

c. Het is puur toeval 

 

Wat is plagiaat? 

a. Als iemand het werk van een ander als eigen werk presenteert. 

b. Als iemand een eigen ontwerp maakt naar eigen idee. 
  



 

Mooi of lelijk ontwerp. 

Bij een goed ontwerp spelen de volgende punten een grote rol: 

• Gebruikers gemak. 

• Materiaalgebruik. 

• Kwaliteit. 

• Kostprijs. 

Maar een goed ontworpen product hoeft niet altijd jouw smaak te zijn. Mooi of lelijk is voor iedereen 
verschillend. Je bepaald zelf wat bij jou past. Over sommige lopen de meningen over schoonheid ervan sterk 
uiteen. Denk ,aar eens aan Uggs laarzen, de Apple iPad en Porsche 911. 

Daarnaast kan een slecht ontwerpen product kan toch veel verkocht worden. Andere factoren spelen ook een 
rol, namelijk 

• Verkoopprijs. 

• Imago. 

• Identiteit. 

 

Hier zie 2 ontwerpen voor 2 verschillende iPad hoezen. Welke is er mooi en welke is er lelijk? 

 

  

Vragen: 

Kan een lelijk product toch goed verkocht worden? 

a. Ja want hoeft niet je smaak te zijn als het goed werkt wordt het goed verkocht. 

b. Nee want als het lelijk is wordt het niet verkocht. 

c. Nee want een lelijk product is vaak slecht ontworpen. 



 

Wat is plagiaat?  

 

 

Plagiaat is het overnemen van stukken, gedachten, ontwerpen of ideeën van anderen en doen alsof het je zelf 

bedacht en gemaakt hebt. Hierdoor verdienen mensen onterecht geld met het werk van een ander. Dit gebeurt 

wel eens in de muziek industrie. Artiesten en dj’s kopiëren bijvoorbeeld melodieën van een lied, schrijven er 

een nieuwe tekst bij en doen alsof ze het zelf bedacht hebben. 

Bij sportschoenen zie je dit ook. Als Adidas bijvoorbeeld een nieuwe zool ontwerp waardoor je hoger kunt 

springen, dan duurt het niet lang voordat Nike met iets vergelijkbaars komt. De uitspraak ‘beter goed gejat dan 

slecht bedacht’ past in dit straatje. 

Producten en diensten kunnen ook veel op elkaar lijken omdat de vorm of kleur kenmerkend (herkenbaar) is. 

Bekijk samen video 3. 

 

Vragen: 

Waarom lijken veel producten op elkaar? 

a. Doordat de vorm en kleur kenmerkend zijn. 

b. Dat verkoopt nu eenmaal het beste 

c. Gemakzucht van de ontwerper 

 

Wat is plagiaat? 

a. Bij plagiaat verander je het ontwerp 

b. Bij plagiaat steel je iemands idee en doe je alsof je het zelf bedacht heb. 

c. Bij plagiaat stelen muzikanten muziek van elkaar 

 

Waarom is er in het filmpje sprake van plagiaat? 

a. Omdat liedjes allemaal hetzelfde klinken. 

b. Omdat Rihanna beroemd is en mensen op haar willen lijken. 

c. Omdat Rihanna haar liedjes geïnspireerd heeft op andere artiesten 

 



 

Auteursrecht. 

 

Bijna alles wat je ontwerpt is beschermd door middel van auteursrecht. Dit is het recht dat je als ontwerper op 

een ontwerp hebt, Niemand mag dit zomaar overnemen en alleen jij mag beslissen wat er met je ontwerp 

gebeurt. 

Het ontwerp moet wel tastbaar zijn, Bij een gedachte of idee geldt het auteursrecht niet. Een website is een 

uitwerking van idee en dit valt wel onder auteursrecht. 

Modeketen Zara kwam in het nieuws omdat het bedrijf plagiaat had gepleegd op ontwerpen van Californische 

illustratie Tuesday Bassen. (Tuesday Bassen maakt digitale ontwerpen en plaatst deze op haar site). Ze 

ontdekten dat Zara haar ontwerpen op kleding had laten drukken. Omdat haar ontwerpen op haar eigen 

website stonden maakte ze automatisch gebruik van haar auteursrecht,. Zara heeft uiteindelijk alle kleding uit 

de schappen moeten halen en de ontwerpster een schadevergoeding moeten geven. 

Vragen: 

Kun je idee beschermen? 

a. Nee, want wordt toch altijd gekopieerd. 

b. Nee want een idee is niet tastbaar. 

c. Ja want ik heb altijd goede ideeën 

 

Wat is auteursrecht? 

a. Het idee om iets goed te kunnen verkopen. 

b. Website of tekening. 

c. Het recht dat je als ontwerper hebt en mag beslissen wat er met je ontwerp gebeurt. 

 

Hoe wordt een ontwerp tastbaar? 

a. Door een ontwerp aan te raken. 

b. Door het idee uit te werken bijvoorbeeld website. 

c. Door het ontwerp aan iemand door te vertellen. 

 

Wie pleegde plagiaat in het voorbeeld verhaal? 

a. Modeketen Zara 

b. De illustrator Tuesday Bassa 

c. Geen van beide er was geen bewijs 



 

Verschillende beroepen als ontwerper. 

• Als ontwerper kun je veel verschillende dingen ontwerpen, bijvoorbeeld : 

• Een grafisch ontwerper maakt tijdschriften op en ontwerpt logo’s en websites. 

• Een interieur ontwerper ontwerpt interieurplannen en meubels voor huis en kantoor. 

• Een productontwerper ontwerpt allerlei producten zoals gereedschap en smartphones. 

• Een game developer ontwerpt games. 

• Een technisch ontwerper ontwerpt allerlei technische ontwerpen. 

• Een tuinontwerper ontwerpt tuinen. 

 

Bekijk samen video 4. 

Vraag: 

Waar haalt Sander Pappot zijn inspiratie vandaan? 

a. Van de straat  

b. Van de festivals  

c. Van de computer 

 

Voorbeelden uit de praktijk. 

Je hebt nu allerlei dingen geleerd over ontwerpen en ook voorbeelden uit de praktijk gezien. 

Misschien zijn dit jou eerste stappen op weg naar een carrière als grote, bekende ontwerper. 

  

 

 

 

  



 

Lessenserie: ontwerp productie en wereldhandel  

LESBRIEF STERK TECHNIEK ONDERWIJS ALMELO E.O.  

 

ALGEMENE OPZET 

Hoofddoel: Kinderen van groep 7 en 8 kennis te maken met ontwerpen productie en wereldhandel.  

De lessenserie wordt georganiseerd door Sterk Techniek Onderwijs Almelo e.o. in samenwerking met 
basisscholen, vmbo-locatie en bedrijf. 

 

 

VOORBEREIDING LEERKRACHT BASISSCHOOL  

Voor basisschoolleerlingen is het belangrijk om te kennis te maken met verschillende werelden van 

techniek. 1 van de 7 werelden is ontwerp productie en wereldhandel. In deze lesbrief komt ontwerpen 

en productie aanbod en een goed ontwerp is natuurlijk wereldhandel. 

LEERDOELEN: 

1. Leerlingen inzicht geven in de wereld van ontwerpen, productie en wereldhandel. 

2. Leerlingen leren vooraf gaat voordat een product op de markt komt. 

Kerndoelen PO : 

Kerndoel 44.De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 

werking de vorm en materiaal gebruik. 

Kerndoel 45.De leerlingen leren oplossingen voor o.a. technische problemen te ontwerpen deze uit te 

voeren en te evalueren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les 1 

ALGEMENE INFORMATIE  

Waar?: Op de basisschool 

Tijd: +- 90 minuten 

Werkvormen: klassikaal lesbrief ontwerpen behandelen incl. vragen  

En tweetallen ontwerp schetsen 

 

INTRODUCTIE  

1. De les begint met het ophalen van voorkennis. 

Stel vragen als: 

- Waar denk je aan bij ontwerpen?  

- Welke bestaande ontwerpen kun jij bedenken?  

1. Toon het volgende filmpje met uitleg over ontwerpen 

 

2. https://youtu.be/lY-0Bxjtkx4 

 

 

KERN 

 

4. Behandelen lesbrief  

5. Leerlingen schetsen een ontwerp voor een regenboog lamp zenuwspiraal of tekenrobot. 

6. Ga op school of thuis op zoek naar een wereldwijd bekend ontwerp. Maak er eventueel een foto van en 

neem het mee naar les 2. Wat zie je allemaal? Waar dient dit allemaal voor? 

 

 

AFSLUITING 

7. Tot slot blik je vooruit op les 2 op de vmbo-locatie. Welke vragen zijn nog niet beantwoord? Maak hiervan 

een lijstje dat je mee kan nemen naar het vmbo om te vragen aan de ‘experts’/docenten. Bespreek ook de 

praktische zaken met betrekking tot het bezoek van de vmbo-locatie. 

 

  

https://youtu.be/lY-0Bxjtkx4


 

Les 2 

ALGEMENE INFORMATIE  

Waar?: Op Alma college C van Renneslaan 35 Almelo 

Beschikbare datums: 9-11,16-11,23-11,30-11,7-12 

Tijd: +- 90 minuten 

Werkstuk: leerringen maken een bestaand werkstuk regenbooglamp, tekenrobot of zenuw spiraal. 

Leerkracht maakt vooraf keuze voor hetzelfde  werkstuk voor de hele klas. 

Werkvormen: Leerlingen maken in groepjes aan de hand van een werkboekje hun werkstuk. 

Aantal PO leerlingen: 18 leerlingen. 

INTRODUCTIE  

1. De les begint met een welkomstwoordje voor leerlingen, leerkrachten, ouders en begeleiders. Uitleggen wat 
ze vandaag gaan doen.   

2. Terugblikken op les 1. Wat weten jullie al over ontwerpen?  

4. Zijn er nog vragen? (eventueel uit les 1) 

 

KERN 

Individueel gaan de leerlingen aan de slag met een werkstuk. Ondersteuning vanuit leerkrachten en 
onderwijsassistent vmbo en begeleiding vanuit het PO. 

AFSLUITING 

Terugblikken op het gemaakte werk.  

 

  



 

Les 3 

ALGEMENE INFORMATIE  

Waar?: nader te bepalen bedrijf 

Tijd: +- 90 minuten 

Materialen:  

Werkvormen:  

INTRODUCTIE  

 

KERN 

 

AFSLUITING 

 

 

 

 

 

 

 

 


