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In februari 2017 deden 548 leerlingen mee aan  
De ProbleemGame 2017: een spannende wedstrijd waarbij  
bovenbouwleerlingen een oplossing ontwierpen voor  
een probleem uit de wijk van hun school. 

De leerlingen kozen allerlei problemen; van druk verkeer rondom de school tot 
zwerfafval en hangjongeren in de wijk. De scholen gingen aan de slag met  
de cyclus van ontwerpend leren, waarmee zij in vijf praktische stappen een 
oplossing voor hun probleem bedachten. 

De groepen die alle stappen voltooiden, maakten kans op een 3D-printer!  
In dit boekje lees je welke oplossingen de leerlingen hebben ontworpen.

Het mooie van ontwerpend leren is dat voor een zelfde probleem, zoals  
zwerfafval op het schoolplein, heel verschillende oplossingen zijn bedacht en 
uitgevoerd. Van het beschilderen van prullenbakken tot het maken van een 
kunstwerk van afval. 

Alle problemen pasten binnen één van de vier ProbleemGame-thema’s:

Expert in de klas
Halverwege de ProbleemGame kreeg de klas bezoek: een ontwerpexpert kwam 
langs om met de leerlingen mee te denken. Samen perfectioneerden ze hun 
oplossing. Je kan op elke schoolpagina in dit boekje zien welke expert mee 
heeft geholpen. Daarnaast hielpen Remy Jansen (Hogeschool Rotterdam) en 
Dorien Dorrestein (Openbaar Zeister Lyceum) ook allebei een schoolklas bij de 
ProbleemGame. Bedankt allemaal!

Vervolgens hebben de kinderen hun oplossing uitgewerkt en gepresenteerd  
aan de rest van de school, hun expert en ouders.

Tijdens de W&T Academie op 15 februari 2017 deden 20 ProbleemGame- 
leerkrachten mee aan een speciale workshop Ontwerpend leren.  

Kon je niet meedoen aan de ProbleemGame? 
Of wil je na het project verder met ontwerpend leren met een expert?  
Dat kan!

INLEIDING
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Expert: Maartje van Vlimmeren, Gemeente Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
Er ligt veel afval op de grond rondom 
de school. Dit is een probleem voor 
planten en dieren (die gaan dood  
door afval) en voor mensen (die 
vinden het er niet mooi uitzien).

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Natuur & Milieu

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
We willen drie prullenbakken in de 
buurt van school laten schilderen 
in vrolijke kleuren en met een 
originele afbeelding. Zo vallen de 
prullenbakken meer op en daar-
door gooien meer mensen afval 
in de prullenbakken.
We moesten kiezen uit alle 
ideeën (bij het kiezen van een 
probleem, van de beste oplos-
sing én van het mooiste 
ontwerp). Veel leerlingen 
vonden het niet zo leuk als hun 
idee of ontwerp niet werd 
gekozen. 

Zij konden zich er wel overheen 
zetten, omdat de ideeën van anderen 
ook goed waren. Sommigen vonden 
het moeilijk om veel oplossingen te 
bedenken.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
We zijn trots op alle ideeën die we 
konden bedenken met elkaar. En we 
hebben ons verdiept in het probleem 
en daar een goede oplossing voor 
bedacht.

BASISSCHOOL  
DE WEGWIJZER/ 
WINGERD, AMERSFOORT  
VERDIEPINGSKLAS GROEP 6,7,8

Expert: Katinka Stelder, Gemeente Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
Ons probleem is dat verenigingen  
in Amerongen een tekort aan vrij-
willigers hebben en dat mensen die 
vrijwilligerswerk willen doen niet 
weten waar er hulp nodig is.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Samen leven

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
• We hebben gekozen voor een 

combinatie van twee oplossingen.
• Helpy-app waarmee je kunt zien 

waar vrijwilligers nodig zijn en waar 
het Helpy-kraampje staat.

• Helpy-kraampje waar verenigingen 
informatie geven aan vrijwilligers en 
waar reclame gemaakt wordt voor 
de Helpy-app.

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces? Hoe zijn jullie  
daar mee omgegaan?
• Opzoeken wat er al bestaat: er 

waren apps voor vrijwilligers, maar 
het was lastig te beoordelen hoe 
deze werken.

• Efficiënt werken: in korte tijd moest 
veel gedaan worden met weinig 
kinderen. Daardoor was de taak-
verdeling belangrijk.

• Naam bedenken: we waren kritisch 
op de naam van de oplossing, dit 
kostte veel tijd.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
We zijn er trots op dat we een combi-
natie van twee oplossingen hebben 
uitgewerkt. Verder vinden we de 
naam goed bedacht en de prototypes 
goed uitgewerkt in de korte tijd die 
we hadden.

CBS DE REGENBOOG 
AMERONGEN PLUSKLAS BOVENBOUW
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Expert: Annet Kooijman, Montessoriwerkplaats Kies&Co

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
We hebben op onze school een saai  
en onveilig schoolplein en een onge-
bruikte schooltuin. Daar willen we  
iets aan doen.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Gezond Leven

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
We hebben een ontwerp gemaakt 
voor een uitdagender, groener en 
veiliger schoolplein en schooltuin. 
Het plein wordt groener met duur-
zame materialen en de schooltuin 
wordt toegankelijk en krijgt een  
moestuin.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
In stap 1 t/m 3 hadden we heel veel 
goede ideeën en lukte het ons om 
goede besluiten te nemen. 
Natuurspeeltuinen bekeken, school-
tuin bekeken bij andere school. 
Plan voor onderhoud plein en tuin. 
Bij stap 4 moesten we nadenken over 
prototype, uitvoering en geld en 
liepen we eigenlijk een beetje vast.

Evt. andere opmerkingen die jullie 
graag willen delen:
We vinden het heel jammer dat bij de 
eindopdracht wordt geloot wie de 
3DPrinter wint. We hadden het leuker 
gevonden als het beste idee kon 
winnen. We denken dat we nu geen 
kans meer maken, omdat we André 
Kuipers al hadden gewonnen (was wel 
heel gaaf!).

Expert: Annet Kooijman, Montessoriwerkplaats Kies&Co

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
Wij hebben het probleem van  
zwerfafval in de wijk aangepakt.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Natuur & Milieu

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
De ViezeKunstWedstrijd, een  
evenement waarmee we zwerfafval 
verzamelen en daarmee kunst gaan 
maken. Voor promotie: website met 
inschrijfformulier, posters, folders en 

instagram. Er zijn scholen in de 
omgeving benaderd.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
In de laatste stappen, waarbij we  
van ontwerpvoorstel naar prototype 
gingen, kreeg ons idee vleugels. 
We regelden een gastles website 
bouwen en social media. 
Hierna hebben we een website 
gebouwd met informatie, folders en 
posters gemaakt en een instagram-
account aangemaakt. Dit kunnen we 
gebruiken voor de promotie van de 
ViezeKunstwedstrijd.

Evt. andere opmerkingen die jullie 
graag willen delen:
Alle informatie over de wedstrijd, 
het ontwerp, weetjes, het probleem 
en inschrijfformulier staan op de 
website (eigenlijk ons prototype)
www.deviezekunstwedstrijd. 
wordpress.com
instagram: deviezekunstwedstrijd

SCHOOL OP DE BERG 
AMERSFOORT PLUSKLAS 2

SCHOOL OP DE BERG 
AMERSFOORT PLUSKLAS 1
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Expert: Karin van Zwetselaar (zzp’er)

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt? 
Auto’s die te hard rijden. Dit levert 
veel gevaar op voor de kinderen die 
naar school gaan en wij hebben hier 
dagelijks mee te maken.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Verkeer & Veiligheid.

Welke oplossingen
We zijn heel creatief gaan denken en 
hebben ook wat gekke oplossingen 
bedacht. Uiteindelijk zijn we uitgeko-
men op boomhutten die met elkaar 
verbonden zijn, zodat de kinderen 
boven de grond kunnen lopen en zo 
niet meer in aanraking komen met  
de auto’s die veel te hard rijden in  
de wijk.

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces
Het samenwerken was nog wel eens 
lastig omdat iedereen z’n eigen ideeën 
heeft. We hebben goed naar elkaar 
geluisterd en van elk idee een beetje 
in het ontwerp gestopt. Ook was het 

lastig om de plekken te bepalen van 
de boomhutten. Om inzicht te krijgen 
in de wijk, zijn we gewoon in de wijk 
gaan kijken waar het goed zou passen.

Op welk onderdeel zijn jullie trots?
Het idee zelf is leuk en origineel. We 
hebben een beetje gek gedacht, maar 
dit maakte het wel heel leuk. We zijn 
trots op het prototype dat we hebben 
gemaakt en dat we het zo snel voor 
elkaar hebben gekregen.
We zijn super trots op het eindresul-
taat. De gemeente is echt gekomen 
om naar ons plan te luisteren en we 
stonden zelfs in de krant!

Evt. andere opmerkingen die jullie 
graag willen delen:
We vonden de ProbleemGame echt 
super leuk! Je leert je wijk goed 
kennen en je leert goed samenwerken. 
Je wordt echt één groep, omdat je met 
de hele groep samen werkt aan één 
project. Je bent met iets leuks bezig, 
maar het is ook leerzaam. Verschil-
lende vakken kwamen hierin terug. 
Rekenen, tekenen, taal etc.

KBS DE KAMELEON 
DEN DOLDER GROEP 7A

Expert: Karin van Zwetselaar (zzp’er)

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt? 
Hangjongeren die overlast veroor-
zaken.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Samen leven.

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
Het ontwerpen van een clubhuis 
maakt dat jongeren geen overlast 
veroorzaken.

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces? Hoe zijn jullie daar 
mee omgegaan?
We hebben een heel goed idee, maar 
het kost heel veel geld en is daarom 
niet uit te voeren.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
De samenwerking tussen de leer-
lingen.

Evt. andere opmerkingen die jullie 
graag willen delen:
De expert die in de klas kwam heeft 
contacten gelegd en het was heel 
prettig dat er een extern iemand langs 
is geweest.

KBS KAMELEON  
DEN DOLDER GROEP 7B

10 11



Expert: Peter Koolhaas, Gemeente Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt? 
Verkeersdrukte rond school met raar 
parkeren tot gevolg.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Verkeer & Veiligheid

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
Een leuker plein, zodat kinderen 
langer willen blijven en meer gespreid  
opgehaald worden. Verkeerslichten, 
parkeerplaatsen.

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces? Hoe zijn jullie daar 
mee omgegaan?
Het probleem goed duiden: wat is de 
oorzaak van het rare parkeren nu 
eigenlijk? Het precies uitdenken van 
het ontwerp.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
Ontwerpen, maken en out of the box 
denken

Evt. andere opmerkingen die jullie 
graag willen delen:
We hebben genoten!

WERELDKIDZ KAMELEON 
DOORN 4-5B

Expert: Martijn Dijkhof, Gemeente Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
Een gevaarlijk kruispunt in de buurt.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Verkeer & Veiligheid

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
Het samenwerken, het samen eens 
worden, taken verdelen. 
Over praten, luisteren naar elkaar e.d. 
Het prototype maken.

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
Stoplichten en zebra’s.

Evt. andere opmerkingen die jullie 
graag willen delen:
Het was een leerzaam proces!  
Ook voor de juf ;)

WERELDKIDZ KAMELEON 
DOORN T5
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Expert: Martijn Dijkhof, Gemeente Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
We hebben het probleem dat er te 
veel auto’s zijn. Als de school in gaat 
en uit gaat.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Allemaal

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
Straat verbouwen

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces? Hoe zijn jullie daar 
mee omgegaan?
Het ontwerpen zelf. We zijn er mee 
omgegaan door met elkaar te praten.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
Dat de expert de meeste dingen goed 
vond.

Evt. andere opmerkingen die jullie 
graag willen delen:
Nee

WERELDKIDZ KAMELEON 
DOORN GROEP 6/7

Expert: Peter Koolhaas, Gemeente Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
Het probleem is dat er een onoverzich-
telijke kruising/parkeerplaats dichtbij 
school is. Hierdoor is het druk en 
gevaarlijk voor fietsers, voetgangers, 
leerlingen en auto’s. Er wordt hard 
gereden en overal geparkeerd.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem? 
Verkeer & Veiligheid

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem? 
We veranderen de situatie van de  
kruising. Zijwegen worden fietszones. 
Hier mag bestemmingsverkeer wel 
rijden. Groenstroken worden versmald, 
daarop worden parkeervakken  
gecreëerd. Drempels erbij, zebrapad 
en we plaatsen een bord met daarop 
‘Schoolzone’.

Wat vonden we lastig?
Wat we erg lastig vonden was het 
maken van keuzes. Welk probleem 
kiezen we? Welke oplossing past het 
beste? Wat is haalbaar. 

Gelukkig konden we als groep kritisch 
kijken naar alle mogelijkheden en 
hebben we door middel van ‘pitches’ 
knopen kunnen doorhakken.  
Het ontwerpen ging ons goed af.  
We hebben de situatie duidelijk in 
beeld en hebben goed nagedacht over 
een plan dat werkelijk uitvoerbaar kan 
zijn voor de gemeente.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
Alle prototypes die we gebouwd 
hebben! We zijn in groepjes uiteen 
gegaan en hebben voor de oplossing 
verschillende prototypes gebouwd. 
Er werden maquettes gebouwd, 
tekeningen gemaakt en ook animaties 
ontwikkeld. Deze hebben we vol 
enthousiasme kunnen presenteren 
aan onze expert.

Evt. andere opmerkingen die jullie 
graag willen delen:
Wat een tof project om met ont wer-
pend leren en je eigen buurt aan de 
slag te gaan!

WERELDKIDZ KAMELEON 
DOORN GROEP 7/8
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Expert: Danielle Arets, Design Innovation Group

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
Milieuvervuiling op en rond het 
schoolplein

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Natuur & Milieu 

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
• Het leuker maken om afval weg te 

gooien.
• Het makkelijker maken om afval 

weg te gooien.
• Communiceren: o.a. Met posters 

aangeven hoe het wél moet. 

Wat vond groep 7 lastig bij het project
• Goede oplossingen bedenken voor 

een probleem wat al langer speelt 
en waar al veel oplossingen voor 
waren aangereikt die niet voldoende 
hielpen.

• De juiste woorden vinden voor op 
de posters.

• De start: de start van elke nieuwe 
opdracht vonden enkele kinderen 
moeilijk.

• Het nemen van beslissingen, omdat 
je met een grote groep bent met 
veel verschillende meningen.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
• Dat het ondanks de moeilijkheden 

elke keer weer lukt.
• Dat de klas goed samenwerkt: goed 

luisteren naar elkaar, veel ideeën 
delen, goed overleggen.

• Dat er in een korte tijd ontzettend 
veel is gedaan.

• Dat onze ideeën echt worden  
uitgewerkt!!

Voor de ProbleemGame hebben  
we alle  opdrachten uitgevoerd.  
Maar groep 7 wil graag verder en  
gaat samenwerken met onder andere 
“Team Afval en Reiniging”.

ST BAVOSCHOOL 
HARMELEN GROEP 7

Expert: Robert Buisman, Universiteitsmuseum Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
Ons probleem is dat mensen hun afval 
op straat gooien. Mensen gooien hun 
afval naast de prullenbak omdat ze te 
lui zijn om daar heen te lopen of stoer 
doen.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Natuur & Milieu

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
We hebben het thema sport gekozen. 
Dit zijn de onderwerpen van onze 
oplossing: Basketbal, Volleybal, 
Trampoline, Voetbal en Bowlen.

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces?
De dingen die niet zo goed gingen:
De ideeën bedenken. De stress met 
knutselen. Het ging een beetje kapot. 
Wat we wilden lukte niet. Dit waren 
de problemen van onze Probleem-
Game.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
Onze klas is goed geweest. We zijn 
ook trots op dingen, we zijn bijvoor-
beeld trots op onze samenwerking 
ook op onze ontwerpen en de details 
en het eindresultaat, ook de uitwer-
king waren we trots op. En we waren 
het er allemaal over eens.

KBS DE LANGENOORD 
HOOGLAND GROEP 7A
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Expert: Iriena Bouwkamp, Gemeente Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt? 
Naast onze school ligt een sportveldje 
van gras. Alleen zijn de grassprieten 
verdwenen en als het regent dan 
liggen er veel plassen op het veld. 
We kunnen dus heel vaak niet op het 
veldje spelen. Ook heeft het veldje 
slechte doelen en ligt er een weg 
omheen waar de bal zo op kan rollen.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Gezond leven

Welke oplossing hebben jullie  
ontworpen voor het probleem?
• Hek om het veldje heen.
• Kunstgras op het veldje.
• Netten in het doel.
• Meer speelmateriaal (zandbak)
• Voetbalkooi maken met  

basketbal op het doel.

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces? Hoe zijn jullie daar 
mee omgegaan?
Het verzinnen van oplossingen die ook 
echt gebruikt konden worden vonden 
we lastig. We hadden heel veel oplos-
singen verzonnen voor ons probleem, 
sommige waren niet realistisch. 
We hebben toen de oplossingen 
gesorteerd in goede ideeën en onzin 
ideeën. Met de goede ideeën zijn we 
verder gaan ontwerpen.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
Onze 3D modellen van het veldje!

Evt. andere opmerkingen die jullie 
graag willen delen:
We hebben allen de ProbleemGame 
beschreven in 1 woord (zie foto)

PCBS DE ZONNEWIJZER 
HOUTEN 5A

Expert: geen

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
De rommel die vuurwerk achterlaat. 
Na het afsteken van vuurwerk,  
wordt het afval vaak achtergelaten. 
Dit is slecht voor dieren en (kleine) 
kinderen. Vuurwerk kan ook veel 
schade veroorzaken.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Een combinatie van alle thema’s: we 
hebben bedacht om een vuurvaste 
container te maken om het vuurwerk-
afval er in te doen. Dit is bijzonder 
omdat er een vergrendeling in zit, 
waardoor de container van binnen 
niet open kan bij een explosie. Ook 
kan je hierin je vuurwerk afsteken 
waardoor het een leuke knal geeft, 
waarbij het afval al is opgeruimd.

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces? Hoe zijn jullie 
daarmee omgegaan?
We vonden het moeilijkst om te 
bedenken hoe de vergrendeling 
precies werkte. Maar ook om het  
beste idee te kiezen, want we hadden 
veel goede oplossingen bedacht!

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
We zijn het trotst op ons idee. We 
hebben het namelijk bedacht zonder 
hulp van een expert. Waardoor we zelf 
nog meer hebben moeten nadenken 
en nog kritischer moesten zijn.

BASISSCHOOL DE FONTEIN 
MIJDRECHT AW-GROEP
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Expert: Barbera Olthof, Ouder en kind teams Amsterdam

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
Er zijn te weinig activiteiten voor de 
jeugd in Nigtevecht.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit?
Samen leven

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
Wij hebben bedacht om een multi-
functionele ruimte op te zetten in 
Nigtevecht met allerlei activiteit voor 
kinderen, hierbij denken aan: disco, 
bingomiddag, filmavondje, spelletjes 
dag etc.. Ook activiteiten voor oude-
ren kunnen in deze ruimte plaats-
vinden.

Wat was lastig bij het ontwerpproces? 
Het lastigste vonden wij het zoeken 
naar een geschikte ruimte. Eenmaal 
een geschikte ruimte gevonden te 
hebben, was het wel moeilijk om met 
de eigenaar van deze ruimte een 
afspraak te maken en dingen door te 
spreken. Uiteindelijk hebben we dit 
met een groepje van zeven kinderen 
gedaan.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
Wij zijn eigenlijk trots op ons hele 
proces. Het bedenken van een multi-
functionele ruimte vooral. Dit is een 
aanwinst voor de kinderen, maar 
eigenlijk voor het hele dorp Nigte-
vecht. Het eindresultaat (de verschil-
lende prototypes) zijn erg goed gelukt 
en wij hebben zin om deze ruimte 
voor het eerst te gaan gebruiken.

OBS DE TWEEMASTER 
NIGTEVECHT GROEP 7/8

Expert: Rogier Overkamp, Universiteitsmuseum Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
Wij hebben het probleem ‘afval’  
gekozen, omdat het een heel groot  
probleem is in onze wijk. We hopen 
dat hierdoor mensen over de hele  
wereld gaan opruimen.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit?
Natuur & Milieu.

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
Via facebook willen we dat mensen 
onze foto’s, filmpjes en berichten 
bekijken, om zo het afval probleem te 
verminderen. 

Wat was lastig bij het ontwerpproces?
Samenwerken was lastig, omdat er 
heel veel ideeën waren. Iedereen 
wilde iets anders en iedereen had zijn 
eigen idee. We hebben dit opgelost 
door de ideeën samen te voegen. 
Uiteindelijk gaan wij al onze ideeën 
op facebook zetten.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
Wij zijn het meest trots op het leren 
samenwerken en dat we alle ideeën in 
één oplossing hebben gestopt. Ook 
zijn we super trots op ons promotie-
filmpje! We vonden het erg leuk om 
aan de ProbleemGame mee te doen en 
hopen dat we nog vaker op deze 
manier problemen kunnen oplossen. 

CBS DE BRON SOEST 
GROEP 6
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Expert: Frits Velthuijs, Gemeente Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
Onze oplossing gaat over het verkeers-
veiligheidsprobleem bij de oranjebrug. 
De stoplichten staan vaak uit en er 
komt verkeer van alle kanten. Het is 
nu vaak onveilig om over te steken.

Binnen welk ProbleemGame- thema  
past dit probleem?
Verkeer & Veiligheid

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
We hebben de oversteek plekken laten 
opvallen, zodat het voor voetgangers 
duidelijk is waar je over kunt steken 
en het opvallender is voor andere 
weggebruikers. En we stellen de  
stoplichten anders af.

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces?
We vonden het lastig om een oplos-
sing te kiezen. We hadden er heel veel 
en we wilden er ook veel uitproberen. 
We hebben een combi gemaakt en 
samen een goede afweging kunnen 
maken. Ook onze expert kon ons goed 
helpen door goede vragen te stellen.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
We vonden alles leuk om te doen.  
We zijn trots op de oplossingen en het 
verzinnen ervan was erg leuk omdat je 
ook onzin-oplossingen mocht beden-
ken. Onze prototypen zijn super 
geworden. Als het kruispunt er zo uit 

komt te zien en 
het ook nog veili-
ger is geworden, 
zijn wij trots!

GERTRUDISSCHOOL 
UTRECHT PLUSKLAS GROEP 6

Expert: Frits Velthuijs, Gemeente Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
In onze wijk ligt veel troep op straat. 
Zoals blikjes, schillen van fruit, sigaret-
tenpeuken, kauwgom en papiertjes. 
Het ziet er niet netjes uit en we spelen 
er minder fijn door.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Natuur & Milieu

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
We organiseren een opruimweek,  
om troep op straat op te ruimen.  
We proberen andere mensen  
enthousiast te maken om ons te 
komen helpen. Ook de Gertrudis school 
komt ons te hulp.

Wat vonden jullie 
lastig bij het 
ontwerpproces?
We vonden het lastig 
om problemen te 
bedenken, we bedach-
ten alleen maar oplos-
singen. 

We hebben het proberen om te 
draaien door bij elke oplossing  
een probleem te bedenken. Bij een 
opruimweek kun je niet echt iets knut-
selen, het is vooral bedenken wat je 
wil doen, maar samen lukte het wel!

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
We zijn trots op onze oplossing. We 
hebben een oplossing die we ook echt 
kunnen oplossen. Samen kunnen we 
onze wijk schoner maken en een 
fijnere plek om te spelen. We willen 
zelfs proberen om een echte veeg-
wagen te krijgen op het schoolplein 
om andere kinderen ook enthousiast 
te krijgen.

GERTRUDISSCHOOL 
UTRECHT PLUSKLAS GROEP 5
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Expert: Jessica van Essen, Utrecht Natuurlijk

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt? 
Kinderen spelen te weinig buiten

Deelproblemen
Ze spelen te weinig buiten door: 
• Afval op het plein.
• Hangjongeren op het plein.
• Te weinig ruimte.
• Teveel verleiding om binnen met 

‘een scherm’ te spelen.
• Teveel fietsen op het plein.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Samen leven

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
• Een afvalbak waar je kakzakken kan 

pakken en waarbij door middel van 

een microfoon bedankt wordt, 
zodat het gestimuleerd wordt om 
afval weg te gooien.

• Een nationale buitenspeeldag te 
organiseren waar hangjongeren 
samen activiteiten gaan doen met 
kinderen.

• Boerderijen in de buurt zoeken om 
te gaan spelen en groenplekken in 
de stad leuker in te richten.

• Een nationale buitenspeeldag  
organiseren waarbij er geen  
wifi-signaal is. 

• Het plein bij De Koekoek wordt er 
verbouwd waarbij er plaats is voor 
een zwembad voor kinderen met 
daarin een fietsparkje voor andere 
kinderen. Afhankelijk van het weer 
kan het de klep open voor het 
zwembad of voor het fietsparkje.

OBS DE KOEKOEK  
UTRECHT 7

Expert: Ine Massop, Gemeente Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
Er zijn te weinig speeltuinen en  
leuke speelplekken in de buurt van 
Leidsche Rijn (Terwijde) voor kinderen 
vanaf 8 jaar.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Samen leven

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
•  Ontwerp voor een speeltuin voor 

kinderen vanaf 8 jaar.
•  Vragenlijst om te onderzoeken wat 

ouderere kinderen leuk vinden.
•  Brieven geschreven voor de 

gemeente, ouders en Mavo 10.

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces? Hoe zijn jullie  
daar mee omgegaan?
Het was lastig om eerst uitgebreid  
na te denken over het probleem.  

We mochten niet meteen met een 
oplossing komen voor een probleem. 
Brainstormen en veel overleggen hielp 
hierbij goed. Ook ontdekten we dat er 
nog veel komt kijken. Je moet na den-
ken over wat je gaat doen en hoe.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
We zijn trots op de enquête die we 
hebben gemaakt. Eerst hebben we 
allemaal zelf vragen bedacht. Die 
hebben we in een lijst gezet en ieder-
een mocht punten geven voor de drie 
beste vragen. De scores zijn geturfd en 
daarna zijn de beste gekozen. Hier zijn 
we trots op.

Evt. andere opmerkingen die jullie 
graag willen delen:
We vinden het leuk en goed dat de 
ProbleemGame er is. We hopen dat  
er meer, leuke speeltuinen komen.

KBS DE JAZZSINGEL 
UTRECHT GROEP 6/7
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Expert: Caspar ten Berge, Creatief bureau voor communicatie en ontwerp

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
In Lombok zien we veel zwerfafval op 
straat en in het Molenpark. Wij willen 
dit in onze wijk terugdringen, omdat – 
als we er niets aan doen – onze wereld 
onleefbaar wordt.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Ons probleem hoort bij het thema 
Natuur & Milieu.

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
De oplossing is een digitale prullenbak 
met een sensor die afval registreert. 
Door afval in de prullenbak te gooien 
kun je punten verdienen, bijvoorbeeld 
voor gratis gamen of het downloaden 
van muziek. De QR-code op de prul-
lenbak leidt je bovendien naar een 
website over de gevolgen van zwerf-
afval.

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
Het was lastig om vanuit alle ideeën 
die we hadden tot één ontwerp te 
komen. Door tijd te nemen voor over-
leg of door ideeën eerst uit te voeren 
en daarna te bespreken, kwamen we 
toch tot een aantal prototypes. Tech-
nische problemen losten we op door 
andere constructies uit te proberen.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
We zijn er trots op dat we op een 
goede manier hebben overlegd en 
samen gewerkt, waardoor we uiteinde-
lijk tot een aantal prototypes zijn 
gekomen waar iedereen achterstaat. 
Ook zijn we trots op de oplossingen 
die we bedachten voor technische 
problemen. En we zijn trots op het 
eindresultaat!

PARKSCHOOL UTRECHT  
GROEP 8 Expert: Monique de Koning, Gemeente Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt? 
Het probleem dat we wilden oplossen 
is het zwerfafval in het Achterpark en 
in de directe omgeving van de school 
aanpakken. 

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Het probleem valt binnen thema 
Natuur & Milieu en heeft invloed op 
samenleven.

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
• Schoonmaakactie.
• ‘Aantrekkelijke’ prullenbakken.
• Bord met tekst in de publieke ruimte 

met een tekst waarom een schone 
omgeving ook fijn is voor de  
kinderen die daar wonen.

Hiervoor hebben twee leerlingen het 
gemeentelijke wijkbureau benaderd.

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces? Hoe zijn jullie daar 
mee omgegaan?
Brainstormen: er was veel in mijn 
hoofd en ik vond het lastig het er 
goed uit te laten komen. Rustig blijven 
en een voor een opschrijven.

Het bellen met wijkbureau: zenuw-
achtig. Telefoon aan medeleerling 
gegeven en toen meegeluisterd.
Bellen met RTV: zenuwachtig, het bel -
script hielp en het oefenen vooraf ook.
Verzinnen van tekst van de posters: 
concentreren hielp daarbij
Organiseren van de oplossingen:  
Overleggen, taken verdeeld, over-
nieuw het ontwerpproces toegepast

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
• Het uitvoeren: Opruimactie. Ik was 

trots.
• Ik ben blij omdat we alle ontwerp-

stappen goed hebben uitgevoerd.
• Het bellen van het wijkbureau.  

Hulp inroepen van het wijkbureau.
• Dat we hebben gekozen voor dit 

probleem.
• Leerling is trots op medewerk- 

leerling die naar RTV belde

Zijn er nog andere opmerkingen die 
jullie graag willen delen?
Opsteker aan medeleerling; deze ruimt 
namelijk nog steeds het afval van de 
grond op

OP DREEF UTRECHT GROEP 5
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Expert: Anna van der Kaaden, Universiteit Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
We hebben in de wijk gelopen en 
uiteindelijk gekozen voor het 
probleem:  
Er ligt veel afval in de sloot en op 
straat.

Binnen welk ProbleemGame-thema 
past dit probleem?
Natuur & Milieu

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
We maken prullenbakken aan 
lantaarnpalen! Boven de prullenbak-
ken komt een bord met ogen en een 
pijl “Afval hier”.  Die prullenbakken 
moeten iets “zeggen”. Dan voel je je 
echt gezien!

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces? Hoe zijn jullie 
daarmee omgegaan?
Het deurtje in de prullenbak maken, 
het vastmaken van de vuilnisbakken 
aan de paal en het blijven staan van 
de paal was moeilijk. Gelukkig staat 
een lantaarnpaal in het echt lekker 
stevig. Soms kostte het overleg veel 
tijd. Door goed te praten en te luiste-
ren naar elkaar kwamen we er uit!

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
Het samenwerken ging heel goed. 
Onze prototypes zijn: praktisch 
bedacht, de vuilnisbakken zien er 
vrolijk uit, alle bakken hangen, de 
borden zijn mooi geworden. Het is 
heel knap dat iedereen zover is  
gekomen, dat we zoveel mooie  
prullenbakken hebben!

MARGRIETSCHOOL 
WOERDEN GROEP 5B

Expert: Wouter Kersten, Universiteit Utrecht

Welk probleem hebben jullie 
aangepakt?
Wij voelen ons niet veilig in het 
verkeer als we naar school toe gaan.

Binnen welk ProbleemGame thema 
past dit onderwerp?
Verkeer & Veiligheid

Welke oplossing hebben jullie 
ontworpen voor het probleem?
Meer zebrapaden op de weg naar 
school.

Wat vonden jullie lastig bij het 
ontwerpproces? Hoe zijn jullie 
daarmee omgegaan?
Wij vonden het kiezen van de juiste 
oplossing lastig. We vonden het  
moeilijk de voor- en nadelen van de 
verschillende oplossingen goed helder 
te krijgen en vervolgens de beste te 
kiezen. De expert heeft ons hier heel 
erg goed bij geholpen en zo is het 
toch gelukt.

Op welk onderdeel van jullie 
ProbleemGame-ontwerpproces  
zijn jullie trots?
Wij zijn trots op onze prototypes. 
Waar we ook trots op zijn, is dat het 
ons steeds gelukt is om het met z’n 
allen eens te worden!
Wij vonden het heel erg leuk om mee 
te doen aan de ProbleemGame!

MARGRIETSCHOOL 
WOERDEN GROEP 6A
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In de ProbleemGame hebben bijna 600 basisschoolleerlingen 
gewerkt aan het oplossen van een probleem volgens de stappen 
van ontwerpend leren. 

Deze stappen zijn belangrijk als je 
systematisch met kinderen wilt werken 
aan de oplossing voor een probleem 
(ontwerpend leren) of het beantwoor-
den van een vraag (onderzoekend 
leren). Een veelvoorkomende valkuil is 
namelijk dat kinderen te snel een 
(vaak al bestaande) oplossing kiezen, 

zodat creativiteit geen kans krijgt.  
Of dat er te snel een ontwerp wordt 
gemaakt zonder na te denken over het 
programma van eisen. In de Probleem-
Game hebben we daarom gebruik 
gemaakt van de stappen: zo hebben 
kinderen gewerkt op dezelfde wijze 
als ‘echte’ ontwerpers! 

ONTWERPEND 
LEREN TIJDENS DE 
PROBLEEMGAME

Samenwerken met een expert 
Bij stap 1 (probleem verkennen) en 
stap 5 (communiceren) kwam er in de 
meeste klassen iemand van buitenaf in 
de klas: een ‘expert’ op het gebied  
van het probleem, bijvoorbeeld een 
natuur- en milieudeskundige of een 
verkeersveiligheidsdeskundige, of van 
ontwerpend leren, denk aan een  
architect/webdesigner.
Uniek aan de ProbleemGame was 
ontwerpend leren samen met een 
expert. Hieronder geven we een paar 
tips die je helpen om ontwerpend te 
leren met de leerlingen in samen-
werking met een expert. 

• Kennismaken: we raden sterk aan 
om vooraf aan een gastles contact 
op te nemen met de desbetreffende 

expert. Je wilt namelijk eerst inzicht 
krijgen in de manier waarop jij als 
leerkracht de expert kunt aanvullen 
in kennis/ervaring en expertise. 
Probeer de expert dus vragen te stel-
len over zijn/haar praktijk. Wat is 
zijn/haar expertise? Wat doet hij/zij 
in zijn/haar dagelijks werk? Wat is 
zijn/haar belang, waarom vindt hij/
zij het belangrijk om bij jou in de 
klas te komen? Wat voor doelen 
heeft hij/zij voor ogen? Heeft hij/zij 
al ideeën van wat hij/zij de leerlin-
gen graag mee wil geven?  
 
Bedenk natuurlijk van tevoren ook 
voor jezelf wat jouw eigen doelen 
zijn en waar jij denkt dat je unieke 
kennis en expertise in te bieden 
hebt. 

Plan B Design
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1. Een reactie uit te lokken:
• Wat weet je al over …?
• Wat heb je? Wat heb je gedacht/

bedacht?
• Welke stappen heb je gemaakt?
• Hoe ben je begonnen?
• Laat ons eens zien hoe je aan je 

antwoord bent gekomen?
• Wat heb je tot nu toe gevonden?
• Kun je hun oplossing uitleggen?

2. (Door) te vragen om:
 - Er achter te komen wat een leerling 

bedoelt of denkt wanneer je niet 
begrijpt wat hij/zij zegt.

 - Te controleren of goede antwoorden 
voortkomen uit een goede 
redenering.

 - Te begrijpen wat een leerling denkt.
• Hoe weet je dat?
• Hoe kwam je op dat idee?
• Kun je iets gebruiken (materialen) 

om te laten zien hoe het werkt?
• Kun je iets meer/anders uitleggen 

over wat je denkt?
• Laat eens één voor één je stappen 

zien. Waar ben je begonnen?
• Geef eens een voorbeeld?
• Wanneer je zegt …, bedoel je  

dan …?
• Wat valt je op als …?

3. Leerlingen te helpen die vast zitten:
• Hoe zou je het probleem in eigen 

woorden kunnen vertellen?
• Waar gaat het over? Welke gege-

vens heb je? Wat weet je al?  
Wat weet je nog meer?

• Zou het helpen om een tekening/
schets te maken?

• Hoe denk je dat het antwoord er 
ongeveer uit moet zien?

• Lijkt dit probleem op een probleem 
dat je al hebt opgelost?

4. Leerlingen te laten luisteren en 
reageren op ideeën van andere 
leerlingen:

• Wat vind je van wat … heeft 
gezegd? Ben je het er mee eens of 
oneens? Waarom?

• Kan iemand nog iets toevoegen aan 
wat … heeft gezegd?

• Lijkt wat … heeft gezegd op wat jij 
hebt bedacht? In wat voor opzicht? 
Wat is hetzelfde? Wat is anders?

• Hoe zou je op een andere manier 
kunnen zeggen wat … heeft 
gezegd?

• Heeft iemand hetzelfde antwoord 
maar een andere aanpak?

• Ziet iemand hoe … aan dat 
antwoord is gekomen?

• Coördineren/afstemmen: tijdens dit 
eerste contact stem je af wat jullie 
verwachtingen zijn van dit project. 
Wanneer zijn jullie beiden tevreden? 
Wat hebben jullie aan communicatie 
nodig? Wil je bijvoorbeeld precies 
weten wat de expert gaat vertellen 
als hij/zij in de klas komt, of er zelf 
een bijdrage aan leveren? Ook maak 
je tijdens de brainstorm afspraken 
t.a.v. de taakverdeling. Wie bereidt 
welke lessen voor? Wie regelt welke 
materialen? Wat is de planning?

• Verrijking: nog een tip is om het 
expertbezoek noodzakelijk te maken 
voor het leerproces van je leerlingen. 
In de ProbleemGame was het bezoek 
van de expert onderdeel van een 
groter geheel, waarbij de leerlingen 
hun mogelijke oplossingen voor het 
probleem aan de expert presenteer-
den en in een later stadium het 
uiteindelijke ontwerp. De input van 
de expert vormde zo een verrijking 
voor het leren. 

• Actieve rol: tijdens het bezoek van 
de expert is het belangrijk om je 
actief op te stellen en als het ware 

de rol van ‘gastvrouw/heer’ te 
spelen. Dit is nodig om te zorgen dat 
er een goede vertaling wordt 
gemaakt van de kennis of expertise 
van de expert naar de leerbehoeftes 
van de leerlingen. Je kunt referen-
ties maken naar wat jullie eerder in 
de klas hebben besproken, leerlin-
gen aanwijzen om iets te vertellen, 
tijd inruimen voor wat vragen,  
het gesprek een bepaalde kant 
opsturen, de inhoud koppelen aan 
lessen rekenen, taal of wereld-
oriëntatie, etc. 

• Vragen stellen: Als je in de klas met 
onderzoekend of ontwerpend leren 
aan de slag gaat, is het handig om je 
voor te bereiden op vragen die je 
aan je leerlingen kan stellen. Dit kan 
je bijvoorbeeld helpen als je het 
gevoel hebt steeds dezelfde vraag te  
stellen, of als je nog meer uit je 
leerlingen wil halen. Hieronder staan 
een aantal tips van de kwaliteits-
kaart ‘Kunst van het vragen stellen’, 
geschreven door Geertje Wismans, 
Mirjam Bastings en Esther Slot. 

JE KUNT VRAGEN  
STELLEN OM…
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5. Leerlingen te helpen verbanden te 
leggen

• Welke verschillen (overeenkomsten) 
zie je in de aanpak van … en van…?

• Hoe komt dit overeen met dat?
• Kun je een ander probleem/situatie 

bedenken dat hier op lijkt?
• Zou je dit ook anders kunnen 

opschrijven?
• Kun je iets herinneren wat we 

eerder ook zo gedaan hebben?
• Waar lijkt dit op? Met welk ander 

onderwerp heeft dit te maken?

6. Leerlingen te helpen bij reflectie en 
het redeneren

• Kun je uitleggen hoe je dit hebt 
aangepakt? Welke methode heb je 
gebruikt?

• Waarom werkt het in dit geval wel? 
Wanneer niet?

• Wanneer is dit waar? Denk je dat dit 
altijd waar is?

• Kun je deze manier altijd gebruiken?
• Zie je een patroon/regelmaat?
• Zijn alle antwoorden gevonden?  

Hoe weet je dat zeker?

• En hoe zit het met (tegenvoor-
beeld)?

• Kun je uitleggen waarom dit werkt?
• Wat zou er gebeuren als …?

7. Het denken uit te breiden en te 
toetsen hoe ver je daarmee kunt 
gaan:

• Kun je een andere manier bedenken 
om dit probleem op te lossen/ deze 
vraag te beantwoorden?

• Kun je deze aanpak ook gebruiken 
bij …?

• Wat zou er gebeuren als je materiaal 
X had gebruikt voor het ontwerp …?

• En als het probleem dit was  
(geef een variant op het probleem)?

• Kun je een ander probleem beden-
ken dat op dezelfde manier kan 
worden opgelost?

Probeer tijdens ontwerpend leren deze 
verschillende soorten vragen te stellen, 
zo stimuleer je het denken en redene-
ren bij je leerlingen en verrijk je hun 
leerproces.

Colofon

Wil je meer weten over ontwerpend leren in de klas?  

Neem dan contact op met KTWT: ktwt@uu.nl of het  

Wetenschaps knooppunt UU: wetenschapsknooppunt@uu.nl

www.uu.nl/probleemgame www.ktwt.nl www.uu.nl/wetenschapsknooppunt

De scholen die alle stappen van de 
ProbleemGame voltooiden, deden mee  
in een loting om een 3D-printer.  
Basisschool de Kameleon in Den Dolder 
heeft de 3D-printer gewonnen!
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De ProbleemGame is georganiseerd door KTWT-UU en WKUU  
met subsidie van Platform Bètatechniek.


