
Ontwerpen in Beeld: Leren, vaardigheden en denken zichtbaar maken 
 
“ Steeds meer scholen gebruiken de didactiek van ontwerpend leren waarmee leerlingen hun 
creatieve denkkracht en andere vakoverstijgende vaardigheden, zoals probleem oplossen, kritisch 
denken en samenwerken, ontwikkelen. Leerlingen zijn actief aan het leren. Hoofd, hart en handen zijn 
verbonden. De TU Delft heeft het baanbrekend programma Ontwerpen in Beeld ontwikkeld, waar 
ontwerpend leren, 21e eeuwse vaardigheden en formatieve assessment samenkomen.”  
Erik Groot Koerkamp, Denken kun je Leren, trainer in W&T 

 
 
Ontwerpen in Beeld is een methodiek om leren, vaardigheden en denken zichtbaar te maken in de 
ontwerplessen en van grote waarde voor pabo-studenten en leerkrachten. De TU Delft wil pabo’s de 
kans geven om deze nieuwe aanpak te benutten richting pabo-studenten en scholen. Formatief 
evalueren staat in de belangstelling en zorgt voor competente docenten, actieve leerlingen en 
aanzienlijk betere onderwijsprestaties. U ontvangt deze informatie omdat docenten van uw pabo ons 
hebben laten weten dat zij het waardevol vinden om Ontwerpen in Beeld (OIB) ook op uw pabo te 
implementeren. In deze mail zullen we de methodiek niet verder toelichten, maar informeren wij u 
over de mogelijkheden om Ontwerpen in Beeld in het curriculum op te nemen of als nascholing aan 
te bieden. 
 
Opname OIB in het pabo-curriculum 
Vanaf september 2018 kunnen pabo’s Ontwerpen in Beeld zonder kosten opnemen in het 
curriculum. Voorwaarden hiervoor zijn: 

 Het in dienst hebben van een OIB gecertificeerde pabo-docent en/of het (op korte termijn) 
afnemen van een certificeringstraject voor minimaal 1 pabo-docent. We adviseren om met 
een groter team de train-de-trainer van de TU Delft te volgen.  

 Aanschaffen van een OiB kaarten set per student, die onderwijs over OiB krijgt. Zie verderop 
voor prijzen en staffelkortingen. 



 
Gecertificeerde trainers 
Op diverse PABO’s zijn reeds gecertificeerde trainers beschikbaar. Iedereen die in de vorige periode 
één of meer train-de-trainers bijeenkomsten heeft gevolgd of deelnam aan de klankbordgroep, is 
voor de periode 2018-2019 gecertificeerd Ontwerpen in Beeld trainer. Elk schooljaar wordt een 
terugkom-moment georganiseerd voor uitwisseling en verdieping. Het bijwonen van deze 
bijeenkomst is verplicht voor het verlengen van de certificering.  
 
Komend najaar verzorgt het Wetenschapsknooppunt TU Delft een uitwisseling en training over het 
geven van feedback & het inzetten van leerlingen als hulpbron voor elkaar (formatieve 
evaluatiestrategie 3 en 4 uit de OiB aanpak) voor alle eerdere deelnemers.  
 
Certificering voor nieuwe trainers 
Voor pabo-docenten en freelancers, die nog niet bekend zijn met OiB bieden we de train-de-
trainersbijeenkomsten in 2018-2019 opnieuw aan. Deze training duurt twee dagdelen en wordt in 
overleg met de pabo/deelnemers ingepland. De training wordt centraal in het land aangeboden en 
kan ook in company worden verzorgd. De training kost 950 euro incl.0% BTW per dagdeel in-
company of 100 euro incl.0% BTW per dagdeel per deelnemer bij een training op inschrijving. NB: de 
opbrengst van de training komt geheel ten goede aan de verdere ontwikkeling van OiB. 
 
Aanbod Ontwerpen in Beeld als nascholing voor leerkrachten PO 
Gecertificeerde trainers kunnen naast opname in het pabo-curriculum Ontwerpen in Beeld als 
nascholing in de regio aanbieden. Deze nascholing bestaat uit:  

 Appetizer-workshop Ontwerpen in Beeld  
Om scholen in de regio enthousiast te maken is er een appetizer workshop Ontwerpen in 
Beeld (OIB) van anderhalf uur.  

 Training Ontwerpen in Beeld van drie dagdelen (3,5 uur) en een terugkomdagdeel 
Een modulair opgebouwd programma van drie dagdelen is ontwikkeld. Bijlage xx geeft een 
overzicht van de opzet. Het gedetailleerde programma, powerpoints en oefeningen zijn via 
google drive beschikbaar. Invulling terugkomdagdeel is in ontwikkeling en is deels vrij 
invulbaar.  

Voor de nascholing is een afdracht van 10% verschuldigd. Evenals de opbrengst van de train-de-
trainer bijeenkomsten, komt ook dit geheel ten goede aan de verdere ontwikkeling van OiB. 
 
Kaartensets Ontwerpen in Beeld 
Een gedrukte kaartenset is verkrijgbaar door een mail te sturen naar 
wetenschapsknooppunt@tudelft.nl o.v.v. bestelling OiB 
 
Prijzen in euro’s exclusief verzendkosten 

Verkoop # Prijs per set incl BTW 

1-5 sets 39,95 
6-10 sets 37,95 
11 - 50 sets 35,95 
50 sets of meer  33,95 

 
  
Materialen nascholing OiB op google drive  
Alle trainingsmaterialen (voor docenten/trainers) zijn te vinden via 
een google drive. Alle updates worden in de drive geplaatst. Deze 
materialen zijn zowel geschikt voor de nascholing als voor opname in 
het curriculum. 

mailto:wetenschapsknooppunt@tudelft.nl


 
Proefsetje en meer informatie 
http://ontwerpenindeklas.nl/didactiek/  
http://denkenkunjeleren.nl/training/ontwerpen-in-beeld/ 
 
 
Contact 
Heeft u interesse en overweegt u van dit aanbod gebruik te maken?  
Neem contact met ons op: 
Remke Klapwijk (projectleider OiB/ onderzoeker TU Delft) 
015-2789506 | r.m.klapwijk@tudelft.nl  
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