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5.1 De ontwerpstappen

Er is een klant die graag een nieuw product wil. De klant geeft aan wat zijn eisen en wensen
zijn. Een ontwerper bedenkt daarbij een idee van het product. Daarna gaat hij het product
tekenen.
Een product bedenken en tekenen noem je ontwerpen. Tijdens het ontwerpen moet de
ontwerper over veel dingen nadenken. Hoe moet het product eruit zien? Wat moet het
kunnen? Van welk materiaal moet het worden gemaakt? Hoeveel geld mag het kosten?
Soms weet hij dit al omdat de klant dat verteld heeft.
Om ervoor te zorgen dat de ontwerper op al deze vragen een antwoord heeft, volgt de
ontwerper een soort stappenplan. Dit noem je de ontwerpstappen.

WAT ZIJN DE ONTWERPSTAPPEN?
Een ontwerper bedenkt, soms samen met anderen, stap voor stap een product.
Deze stappen staan in een vaste volgorde. Elke ontwerper gebruikt dezelfde stappen. Je
noemt deze stappen de ontwerpstappen.

Voorbeeld
Ontwerpers noemen de ontwerpstappen ook wel de ‘ontwerpcyclus’. Cyclus betekent dat
de stappen in een vaste volgorde staan en dat ze steeds terugkomen. Pas als de ontwerper
een stap goed heeft uitgevoerd, mag hij naar de volgende stap. Ook moet de ontwerper
soms stappen herhalen.

Er zijn zes ontwerpstappen:
Stap 1: Wat wil de klant?
Stap 2: Wat zijn de eisen?
Stap 3: Ideeën bedenken
Stap 4: Een eerste ontwerp maken
Stap 5: Een eerste product maken
Stap 6: Testen en controleren.

Ontwerpers noemen de ontwerpstappen anders.

Hoe noemt een ontwerper het?Hoe noemen wij het?

De ontwerpcyclusDe ontwerpstappen

Analyseren en beschrijvenWat wil de klant?

Programma van eisen opstellenWat zijn de eisen?

(Deel)uitwerkingen bedenkenIdeeën bedenken
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Hoe noemt een ontwerper het?Hoe noemen wij het?

Ontwerpvoorstel makenEen eerste ontwerp maken

Ontwerp makenEen eerste product maken

Ontwerp testen en evaluerenTesten en controleren

STAP 1: WAT WIL DE KLANT?
De klant wil graag een product en vraagt daarom aan de ontwerper om het product te
bedenken. Het is dan heel belangrijk dat de ontwerper precies weet welk product de klant
wil. Hoe groot moet het zijn? Wat moet het kunnen? Waar heeft de klant het voor nodig?
Om erachter te komen wat de klant precies wil, praat de ontwerper veel met klant. Hij stelt
hem allerlei vragen. De ontwerper schrijft alles op wat de klant wil.

Een klant wil niet zomaar een nieuw product. Hij heeft daar meestal een heel goede reden
voor, bijvoorbeeld:
• De klant heeft een probleem. Dit nieuwe product is een oplossing voor zijn probleem.
• De klant wil graag geld verdienen. Hij denkt dat hij dit product heel goed kan verkopen.
• De klant wil een bestaand product verbeteren of aanpassen.
• De klant wil graag iets moois hebben. Hij wil bijvoorbeeld een modern en hip product

waar mensen blij van worden.

Voorbeeld
Maarten is ontwerper. Bouwbedrijf De Balk is een klant van Maarten. Deze klant wil met
Kerst graag een mooi cadeautje aan al zijn medewerkers geven. Hij vraagt daarom aan
Maarten of hij telefoonhoesjes wil ontwerpen. De klant kan dan al zijn medewerkers een
leuk telefoonhoesje cadeau geven. Het hoesje moet op verschillende telefoons passen.
De uitstraling van de hoesjes moet passen bij het bouwbedrijf. Maarten praat veel met de
klant en schrijft alle wensen op.

Veel vragen van de ontwerper beginnen met wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe en
hoeveel.

VoorbeeldenVragen

Wat voor product moet het worden?
Wat moet het product kunnen?

Wat?

Wie gaat het product gebruiken?
Wie gaat het product kopen?

Wie?
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VoorbeeldenVragen

Waar wordt het product voor gebruikt?
Waar wordt het product verkocht?
Waar wordt het product gemaakt?

Waar?

Wanneer moet het product af zijn?
Wanneer moet het product in de winkel liggen?

Wanneer?

Waarom moet het product worden ontworpen?
Waarom wil de klant juist dit product?

Waarom?

Hoe moet het product heten?
Hoe groot moet het product zijn?
Hoe moet het product worden gemaakt?

Hoe?

Hoeveel producten moeten er worden gemaakt?
Hoeveel mag het product kosten?

Hoeveel?

STAP 2: WAT ZIJN DE EISEN?
De tweede stap is ‘wat zijn de eisen?’. Eisen zijn regels waar het product aan moet voldoen.

Bij deze stap maakt de ontwerper een lijst van alle eisen waar het product aan moet
voldoen. Hij schrijft op wat de klant wil. Maar hij schrijft ook op aan welke wetten en regels
het product moet voldoen. Een product mag van de wet bijvoorbeeld niet gevaarlijk zijn.

Als het product helemaal klaar is, controleert de ontwerper of het product ook echt aan
alle eisen voldoet.

In de lijst met eisen kunnen verschillende soorten eisen staan, bijvoorbeeld:
• eisen van de opdrachtgever
• de opdrachtgever is de klant
• eisen voor de veiligheid
• eisen voor het milieu
• eisen voor de kosten
• eisen voor wat het product moet kunnen.

Voorbeeld
Maarten maakt een lijst van eisen.
Het hoesje moet:
• op verschillende telefoons passen
• origineel zijn
• passen bij de uitstraling van het bouwbedrijf
• veilig zijn (dat moet van de wet)
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• van milieuvriendelijk materiaal zijn
• minimaal drie jaar meegaan
• voor de Kerst klaar zijn.

STAP 3: IDEEËN BEDENKEN
De ontwerper weet nu wat de klant wil en hij weet wat de eisen zijn. Nu kan hij het product
gaan bedenken. Een ontwerper bedenkt bij deze stap zoveel mogelijk verschillende ideeën
voor het product. Hij bedenkt hele leuke ideeën, gekke ideeën, nieuwe ideeën, goede
ideeën en slechte ideeën. Het kunnen er wel tien of twintig zijn. Van al deze ideeën maakt
hij schetsen.

Hoe komt een ontwerper aan ideeën?
Om ideeën te bedenken moet je creatief zijn. Dit betekent dat je iets moet bedenken wat
nieuw, anders of bijzonder is. Ontwerpers zijn vaak heel creatief en kunnen daarom goed
nieuwe ideeën bedenken. Maar hoe doen ze dat? De meeste ontwerpers doen het volgende:
• een collage maken
• schetsen maken.

Wat is een collage?
Een collage is een grote poster met daarop allemaal plaatjes. Als de ontwerper een nieuw
product gaat bedenken, zoekt hij eerst plaatjes. Op deze plaatjes staan voorbeelden van
het product, leuke ideeën voor het product of de kleuren die het product moet krijgen.
Door naar al deze plaatjes te kijken krijgt de ontwerper vanzelf nieuwe ideeën voor zijn
product.

Wat is een schets?
Een schets is een snelle, niet echt precieze tekening. Een schets maak je meestal met een
potlood op een papier. Door te tekenen, bedenkt de ontwerper hoe het product moet
worden. Als de eerste schets klaar is, maakt de ontwerper meteen de volgende schets.
Maar deze keer tekent hij het product net wat anders. Van alle ideeën die de ontwerper
heeft, maakt hij steeds een schets.
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Voorbeeld
Maarten maakt een collage van telefoonhoesjes. Hij zoekt zo veel mogelijk plaatjes van
telefoonhoesjes op en plakt deze op een groot vel papier. Ook zoekt hij plaatjes van
materialen die hij kan gebruiken voor het telefoonhoesje. Hij plakt plaatjes met rekbare
stof, elastiek en krimpplastic.

Maarten bedenkt verschillende ideeën voor het telefoonhoesje. Van elk idee maakt hij een
schets. Hij schetst:
• een zwart telefoonhoesje
• een telefoonhoesje met afbeeldingen van steen en hout
• een telefoonhoesje van stof
• een telefoonhoesje van elastiek
• een telefoonhoesje van krimpplastic.

STAP 4: EEN EERSTE ONTWERP MAKEN
Van alle ideeën die de ontwerper heeft bedacht, kiest hij de beste uit.

Soms kiest de ontwerper meerdere schetsen. Hij laat de klant zijn beste schetsen zien. Dit
zodat de klant beslist welke schets het beste is.

De beste schets wordt gebruikt voor het eerste ontwerp. De ontwerper tekent het eerste
ontwerp op de computer. Hij zorgt ervoor dat het ontwerp er mooi uitziet. Als het ontwerp
op de computer klaar is, laat de ontwerper het zien aan de klant. Meestal maakt de
ontwerper een mooie afbeelding en print hij deze uit op papier. De ontwerper en de klant
bespreken samen of het eerste ontwerp goed is. Pas als de klant helemaal tevreden is, kan
de ontwerper beginnen met stap 5, Een eerste product maken.

Voorbeeld
Maarten kiest voor een telefoonhoesje van zwarte rekbare stof. Hij maakt het eerste ontwerp
op zijn computer. Als het eerste ontwerp af is, print hij het uit op papier. Nu kan hij het
laten zien aan de klant.
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STAP 5: EEN EERSTE PRODUCT MAKEN
Als de klant het eerste ontwerp goed vindt, kan de ontwerper het product gaan maken.
Hij maakt dan een eerste versie van het product. Ontwerpers noemen deze eerste versie
ook wel een prototype.

Voorbeeld
De klant is gelukkig heel enthousiast over het eerste ontwerp van het telefoonhoesje.
Maarten gaat nu een eerste versie van het product maken. Hij koopt de juiste stof en hij
zet het hoesje in elkaar.

STAP 6: TESTEN EN CONTROLEREN
Als de eerste versie van het product af is, controleert en test de ontwerper het product. Hij
controleert of het product aan alle eisen voldoet. Ook test hij of het product alles kan wat
het moet kunnen. Het product mag bijvoorbeeld niet zomaar kapot gaan. Als de ontwerper
alle tests en controles heeft gedaan, laat hij het product aan de klant zien. Dat is een
spannend moment, want is de klant tevreden? Is het product precies zo geworden als de
klant graag wil?

Voorbeeld
Maarten test of het telefoonhoesje op zijn telefoon past. Gelukkig, het past! Maar het hoesje
moet ook op andere telefoons passen. Elke telefoon heeft weer een andere maat. Maarten
past het hoesje op wel 25 verschillende telefoons.

Tijdens het testen kun je letten op het volgende:
• functionaliteit
• gebruiksvriendelijkheid
• duurzaamheid
• veiligheid.

FUNCTIONALITEIT
Een product heeft een functie. Dat betekent dat het product iets kan of doet. Als je de
functionaliteit test, controleer je dus of het product kan wat het moet kunnen of doet wat
het moet doen. Een stofzuiger moet bijvoorbeeld stof opzuigen. Een lamp moet licht geven.
En aan een kapstok moet je een jas kunnen ophangen.
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Voorbeeld
Maarten test de functionaliteit van het telefoonhoesje. Hij controleert dus of je het product
kunt gebruiken als telefoonhoesje.

GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
Een product is gebruiksvriendelijk als de klant het goed en gemakkelijk kan gebruiken. Als
een stofzuiger bijvoorbeeld maar een heel kort snoer heeft, dan is dat niet zo
gebruiksvriendelijk. De klant kan dan steeds maar een klein stukje stofzuigen.

Voorbeeld
Maarten test of je het telefoonhoesje gemakkelijk om een telefoon kunt doen. Maar als
het hoesje eenmaal om de telefoon zit, mag de telefoon er niet zomaar weer uitglijden.
Het hoesje moet goed passen en mag niet in de weg zitten als je de telefoon gebruikt.

DUURZAAMHEID
Het product moet een bepaalde tijd meegaan. Een stofzuiger wil je bijvoorbeeld wel 10
jaar kunnen gebruiken. Een papieren koffiebekertje, hoef je maar één dag te gebruiken.
Daarna gooi je het weg. Als je de duurzaamheid test, controleer je dus hoelang het product
meegaat. Maar daarnaast let je bij duurzaamheid ook op het milieu. Je controleert of het
product milieuvriendelijk is.

Voorbeeld
Maarten heeft voor rekbare stof gekozen omdat stof jaren meegaat. Ook is de stof die
Maarten heeft gekozen milieuvriendelijker dan plastic of elastiek.

VEILIGHEID
Een product moet veilig zijn. Dit klinkt logisch, maar hierover moet je goed nadenken. Als
je bijvoorbeeld speelgoed ontwerpt, moet je er rekening mee houden dat kinderen dingen
in hun mond stoppen. Het speelgoed mag daarom geen kleine losse onderdelen hebben
waar kinderen in kunnen stikken.

STAPPEN HERHALEN
Soms komt de ontwerper erachter dat het product niet goed is. Hij moet het product dan
aanpassen. Om dat goed te doen, herhaalt de ontwerper de ontwerpstappen. Soms moet
hij alle stappen opnieuw doen. Maar hij kan er ook voor kiezen om alleen een paar stappen
te herhalen.

Voorbeeld
Uit de test blijkt dat het telefoonhoesje niet op alle verschillende telefoons past. Bij vijf
telefoons past het hoesje niet. Maarten overlegt daarom met de klant. De klant vindt het
toch heel belangrijk dat het hoesje op alle telefoons past. Maarten moet het product dus
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aanpassen. Misschien is de rekbare stof toch niet zo’n goed idee? Maarten begint opnieuw
bij stap 3. Hij gaat nieuwe ideeën bedenken voor een telefoonhoesje dat écht op alle
telefoons past.

9.1 Geschiedenis van de robot

Een robot is een automaat. Automaten zijn dingen die uit zichzelf blijven werken als je ze
aanzet. Het woord robot werd het eerst gebruikt in 1920 in het toneelstuk Rossum’s
Universal Robots. In het verhaal speelden nagemaakte mensen een hoofdrol. De mensen
hadden geen hart. Het woord robot kwam van het woord robota, wat slavenarbeid betekent.

Als voor 1920 waren mensen bezig met het maken van robots. De oude Grieken maakten
al bewegende machines dankzij waterkracht en stoom. In 1206 schrijft de Arabische
geleerde Al-Jazari, het 'Boek van kennis van ingenieuze mechanische apparaten’ waarin
een groot aantal automaten worden beschreven met een instructie hoe ze gebouwd moeten
worden. In 1495 bedacht Leonardo da Vinci een ridderrobot.

Je ziet hier de robot van Leonardo da Vinci. Het is een middeleeuws harnas met mechaniek,
een aandrijfmechanisme. In 1600 werd er een Japanse robot ontworpen die thee kon
schenken. Jaren later, in 1739 werd er een automatische eend bedacht door Jacques
Vaucanson. Deze eend kon bewegen, flapperen en zelfs eten. Ook bedacht hij een
automatische pop die fluit kon spelen.

Deze automaten legden de basis voor de robots zoals we die vandaag de dag kennen. De
automaten werden door de komst van elektriciteit in de 19e eeuw steeds groter en
krachtiger. Tegenwoordig zijn de meeste automaten complete computers. Wij kunnen nu
niet meer zonder computers leven. Ze zitten in ontzettend veel dingen zoals in de
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afstandsbediening, telefoon, auto en koelkast. De meeste robots hebben vaak ook een
chip in zich. Deze automaten worden vooraf ingesteld en kunnen dan verschillende taken
doen. Zo heb je stofzuigerrobots, maar ook robots die kunnen worden ingezet op scholen
of in ziekenhuizen.

9.2 Toepassingen van robots

Robots worden tegenwoordig steeds slimmer. Ze maken het werk voor mensen gemakkelijk.
Er wordt wel gesproken van de robotisering van de samenleving. Steeds meer
werkzaamheden die door mensen worden uitgevoerd kunnen worden overgenomen door
robots.

Robots worden tegenwoordig voor een heleboel dingen gebruikt. Je hebt zorgrobots die
worden gebruikt in ziekenhuizen. Bomrobots die worden gebruikt om bommen onschadelijk
te maken. Stofzuiger- en grasmaaierrobots voor thuis. Industriële robots die worden
gebruikt om bijvoorbeeld auto’s te maken. Robots die werken in magazijnen en educatieve
robots worden gebruikt op scholen. Je ziet hieronder een aantal voorbeelden.
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Operatierobot Davinci. Robonaut van NASA.

Robotica in het bejaardentehuis (Paro de

Zeehond).

Revalideren met een looprobot.

Lasrobot in een fabriek.
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