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Inleiding - Bereik van de gids 

De belangrijkste doelstelling van deze Intellectuele Output (IO) is om praktische 

richtlijnen of benaderingen op te stellen voor Participatief Ontwerpen (PO) en 

participatieve processen in het algemeen, voornamelijk gericht op leerkrachten, 

directeurs van scholen, opvoeders en wie professioneel actief is in het onderwijs. 

Uit de behoeftenanalyse van het partnerschap blijkt dat boefenaars van PO (in ons 

geval leerkrachten) moeilijkheden ondervinden bij het vinden van praktische 

informatie, hulpmiddelen en methoden. In het snel ontwikkelende domein van 

participatieve benaderingen werden bovendien nieuwe methoden ontwikkeld die 

elke dag in de praktijk worden gebracht. Aangezien de ontwikkelaars en 

beoefenaars van deze methoden zich in de eerste plaats interesseren voor het 

'doen', wordt weliswaar heel wat praktische kennis ontwikkeld, maar weinig op 

papier gezet.  

De IO wil dit hiaat vullen. Daartoe wordt een praktische toolkit ontwikkeld voor 

het opstarten en beheren van participatieve projecten voor openbare ruimtes in 

en rond scholen. De kern van deze handleiding bestaat uit een diepgaande 

analyse van specifieke participatieve methoden. Wij geven ook een overzicht van 

veel andere methoden en technieken. Een inleidend hoofdstuk met een 

vergelijkende kaart van de behandelde methoden en een hoofdstuk met algemene 

richtlijnen voor het gebruik van participatieve methoden vervolledigen de 

handleiding. 

De sleuteldomeinen die worden behandeld zijn o.m.: 

o Projectteam rekruteren. 

o Zin en doelstellingen van de strategie definiëren. 

o Tijdskader en proces inzake PO begrijpen. 

o Plan ontwerpen (een of meerdere methoden en hulpmiddelen kiezen). 

o Participanten rekruteren. 

o Plan implementeren. 

o Proces en resultaten evalueren. 
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Hopelijk biedt deze handleiding de bovenvermelde stakeholders alle benodigde 

vaardigheden en competenties voor het creëren, implementeren en evalueren van 

PO-projecten. Het zal hen de praktische kennis en essentiële kwaliteiten geven 

om dergelijke projecten te transfereren en vermenigvuldigen. Bovenal is deze 

handleiding een vertrekpunt voor PO in scholen en daarbuiten. 

 

Competentiegerichte controlelijst 

De competentiegerichte controlelijst voor onderwijsmensen die deelnemen aan 

het INPAD-programma bevat twee verschillende soorten competenties: 

competenties verbonden met het opleiden van volwassenen en competenties 

verbonden met het thema participatief ontwerpen. De competenties worden 

voorgesteld als stellingen van wat een opleider in staat zou moeten zijn te doen 

om als leerkracht Participatief Ontwerpen bekwaam te worden geacht.  

De Competentiegerichte Controlelijst is bedoeld als hulpmiddel voor de 

zelfevaluatie van leerkrachten die een Participatief Ontwerpproject op school 

willen implementeren. De controlelijst wordt voorgesteld in de vorm van een tabel, 

waarbij de eerste kolom een lijst met competenties is. De tweede kolom is een 

beoordelingsschaal van 1-5 en er is een derde kolom voor acties die gericht zijn 

op verbetering. Zo kan de competentiegerichte controlelijst niet alleen worden 

gebruikt als hulpmiddel voor zelfevaluatie, maar ook als geïntegreerd hulpmiddel 

voor het loopbaanontwikkelingsplan van leerkrachten. 

 



 

  

ERASMUS+ PROJECT: INPAD - Participatief Ontwerp in Scholen: De ontwikkeling van een innovatieve 
methodologie voor het ontwerp van openbare ruimtes in en rond scholen. Subsidieovereenkomst 
2020-1-FR01-KA201-079871 

7 

 

Naam: 

_____________________________________________________________________ 

Datum: 

_________________________________________________________________ 

 

Beoordelingsniveau 

1 - basiskennis 

2 - beperkte ervaring 

3 - gemiddelde ervaring 

4 - gevorderde ervaring 

5 – expert 

 

KERNCOMPETENTIES VOLWASSEN LEERKRACHT 

Veldkennis 

Ik kan:  Niveau  Wat kan ik doen om te 

verbeteren  

Uitleggen wat participatief ontwerp is    

Studenten vertrouwd maken met verschillende ideeën 

inzake planning 

  

Participatie en de voordelen ervan begrijpen en 

evalueren 

  

Participatief ontwerp met onderwijstheorie verbinden   

De projectvaardigheden plannen  

Ik kan:  Niveau  Wat kan ik doen om te 

verbeteren  
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Een participatief ontwerpproject plannen   

Een excursie naar een interessante plaats plannen   

Communiceren met plaatselijke stakeholders   

Participatieniveaus voor elke plaatselijke stakeholder 

identificeren 

  

De ruimtelijke kenmerken van een plaats analyseren   

De sterke en zwakke punten van een plaats identificeren   

De kansen en bedreigingen van een plaats identificeren   

Participatieteams voor een participatief ontwerpproject 

vormen 

  

Onder de participanten een gemeenschappelijke visie 

creëren rond de betrokken plaats  

  

Educatieve vaardigheden  

Ik kan:  Niveau  Wat kan ik doen om te 

verbeteren  

Leerresultaten identificeren   

Een leertraject plannen   

Een gepaste leer-/onderwijsaanpak identificeren   

Leereenheden organiseren   

Gepaste leermethodologieën voorstellen   

Samenwerken met stakeholders inzake het ontwikkelen 

van opleidingen 

  

Een gepaste leertechnologie kiezen en alternatieven 

voor technologie integreren 

  

Leermaterialen ontwikkelen op basis van de 

hulpmiddelen die ik wil gebruiken 
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Individuele leerplannen opstellen   

De ontwikkeling van een leeroplossing evalueren   

Opleiding verbinden met politieke, economische, en 

sociale prioriteiten 

  

Organisatie van de opleiding 

Ik kan:  Niveau  Wat kan ik doen om te 

verbeteren  

Relaties opbouwen met participanten   

Een positieve leer- en collectieve ontwerpomgeving 

creëren en beheren 

  

Leeroplossingen met leerdoelen afstemmen    

Leeroplossingen met de behoeften van de leerders 

afstemmen 

  

Vertrouwen en respect als opleider opbouwen   

Verschillende leermethodologieën afleveren   

Leren faciliteren   

Deelname, steun aanmoedigen en motivatie in 

participanten opbouwen 

  

Training aan praktijk koppelen   

Constructieve feedback leveren   

Evaluatie van de training 

Ik kan:  Niveau  Wat kan ik doen om te 

verbeteren  

Verwachtingen van participanten voor toekomstige 

acties identificeren en beheren 
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Een monitoringsysteem voor de voortzetting van het 

project creëren  

  

Evalueren of de doelstellingen die het team bij het begin 

van het project stelde, werden gehaald  

  

Gepaste strategieën selecteren, ontwerp en afmetingen 

resetten 

  

Communiceren en steun voor evaluatieplan winnen   

Feedback gebruiken bij het verbeteren van de 

opleidingscursus  

  

 

VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES ONDERSTEUNEN 

Sociale vaardigheden 

Ik kan:  Niveau  Wat kan ik doen om te 

verbeteren  

Vertrouwen opbouwen en doelgericht communiceren   

Collectieve democratische besluitvormingsprocessen 

aantonen 

  

Zelfexpressie van de participanten aantonen    

Teamspeler- en netwerkvaardigheden aantonen   

Mensen zelfredzaam maken en motiveren   

Administratie 

Ik kan:  Niveau  Wat kan ik doen om te 

verbeteren  

Een participatief ontwerpproject beheren    

Het project plannen met betrekking tot de school, de 

planners, de beleidsmakers en andere stakeholders 
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Cursussen roosteren en organiseren   

Een pre-cursusonderzoek aanmaken en verspreiden   

Eigen activiteiten vastleggen   

Met stakeholders samenwerken   

Rapporteren   

Projectfinanciën beheren   

Gebruik van IT-tools 

Ik kan:  Niveau  Wat kan ik doen om te 

verbeteren  

Digitale hulpmiddelen voor participatief ontwerp 

identificeren en gebruiken  

  

Online ruimte creëren voor het delen van ruimtelijke 

ervaringen en ontwerpideeën 

  

Online ruimte creëren om het project te communiceren    

Netwerken 

Ik kan:  Niveau  Wat kan ik doen om te 

verbeteren  

Actief participeren in netwerken met participanten   

Stakeholders beïnvloeden   

Participatie in netwerken en groepen promoten   

Participeren in professionele netwerken en 

samenwerken met partners 

  

Netwerkmogelijkheden voorstellen aan leerders voor 

verdere ontwikkeling 

  

Wereldwijd perspectief 
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Ik kan:  Niveau  Wat kan ik doen om te 

verbeteren  

Aan culturele verschillen tegemoetkomen en deze 

respecteren 

  

Respect ten overstaan van verschillende meningen en 

perspectieven demonstreren 

  

Levenslang leren verbeteren door zelf het voorbeeld te 

stellen 

  

 

THEMASPECIFIEKE VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES 

Ontwerp 

Ik kan:  Niveau  Wat kan ik doen om te 

verbeteren  

Creatieve hulpmiddelen gebruiken om ruimtelijke 

ideeën uit te drukken 

  

Elementen synthetiseren om tot betere oplossingen te 

komen  

  

Kaartlezen    

De omgeving van de betrokken plaats detecteren   

Mogelijke conflicten detecteren en oplossen     

Persoonlijke expressie van ruimtelijke ervaring 

motiveren  

  

Deelname  

Ik kan:  Niveau  Wat kan ik doen om te 

verbeteren  

Een gemeenschappelijke visie overwegen   
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De visie naar specifieke doelstellingen draaien   

Conflicten tussen participanten oplossen   

Open communicatie onderhouden   

Naar anderen luisteren en wat ze denken van de 

implementering van het project  

  

Met anderen samenwerken om een gemeenschappelijk 

doel te bereiken 

  

Productief een team beheren   

Democratische besluitvormingsprocessen invoeren   

De culturele diversiteit van alle participanten en de 

andere stakeholders respecteren 

  

De diversiteit in de persoonlijkheid van alle 

participanten en de andere stakeholders respecteren 

  

De speciale behoeften van alle participanten en de 

andere stakeholders respecteren 

  

Brainstorming gebruiken   

Mindmapping gebruiken   

Dingen vanuit een ander perspectief bekijken   
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Α. Het begrip participatief ontwerp - Inleiding 

In dit hoofdstuk proberen we het concept van participatief ontwerp en het 

historisch kader te definiëren. We gaan na wanneer de implementering begon en 

welke veranderingen er sindsdien werden aangebracht. Wij verwijzen naar de 

waarden en logica van participatief ontwerp. We proberen dan het participatief 

ontwerpproces te definiëren in specifieke stappen en gebruikte methoden in een 

poging om de uitdagingen en mogelijke risico's te identificeren. Tenslotte 

beschrijven we de verschillende soorten voordelen van participatief ontwerp, op 

ruimtelijk, sociaal, politiek en persoonlijk vlak. 

 

A1. Wat is participatief ontwerp? - Korte definitie en chronologie 

Gemeenschapsparticipatie over het algemeen en participatief ontwerp in het 

bijzonder zijn begrippen die tot op vandaag nog niet volledig werden 

gedefinieerd, hoewel algemeen gebruikt. Er zijn veel manieren waarop participatie 

kan worden geïmplementeerd en de participatieve ontwerpprojecten variëren 

sterk inzake objectieven, methoden, hulpmiddelen en resultaten.  

In de loop van de voorbije tien jaar is er een echte verschuiving naar meer 

democratische en participatieve besluitvormingsprocessen. De Europese Unie (EU) 

is een van de instellingen die participatief bestuur promoot en ontwikkelt door 

relevante stakeholders op een betekenisvolle manier in alle fasen van de 

beleidscyclus te betrekken, van het identificeren van een probleem tot 

beleidsevaluatie en het erkennen van de toegevoegde waarde van een dergelijk 

engagement. Deze "participatieve omwenteling" is gebaseerd op de 

consultatie/participatieve methoden van de verschillende burger- en sociale 

groepen die zich in de laatste tien jaar hebben gevormd. Niettemin werd het 

proces aanzienlijk verbeterd door de explosie van nieuwe technologieën en 

sociale netwerktools in de laatste tien jaar. 

Toch begon het idee voor participatie bij het plannen en ontwerpen van ruimte in 

de jaren vijftig en zestig na een discussie over gemeenschapsengagement en de 

activering van de stedelingen. Deze periode wordt, volgens Marcus B. Lane in zijn 
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boek “Public Participation in Planning: an intellectual history”1, gekenmerkt als 

“perhaps the single most important ‘revolution’ in planning thought occurred in 

the late 1950s and 1960s”. Naar zijn mening was het op dat moment dat, eerst 

in de VS en daarna in Groot-Brittannië, systeem- of synoptisch plannen 

eindbeeldplanning wegdrong. Dit zorgde er naar zijn mening voor dat geografen 

en stadsplanners in staat zijn om op een andere schaal te gaan werken, wat tot 

nog toe onmogelijk was. Het gaf hen de mogelijkheid om het planningsproces 

vanuit verschillende perspectieven te benaderen, met gebruik van uiteenlopende 

data en andere meningen. 

Hoewel het door synoptisch plannen mogelijk was om meer inzichten over de 

voorgestelde interventies weer te geven, was de logica daarvan hoofdzakelijk 

gebaseerd op de kwantitatieve input die de gemeenschap aan de planners kon 

geven. Als antwoord hierop verscheen het voorspraakplanningmodel. Dit werd in 

1965 door Davidoff voor het eerst voorgesteld en in 1982 door Mazzioli in meer 

detail beschreven. Bij voorspraakplanning staat volgens Lane het 'beeld van de 

maatschappij' als gedachte centraal. Het beeld van de maatschappij wordt nu door 

sociaal en politiek pluralisme uitgedrukt en meestal met een hoofdzakelijk 

kwalitatieve input vanuit de gemeenschappen.  

Na enkele jaren kreeg het idee van burgerparticipatie in beleidsvoering en 

planning belangrijke erkenning. Op dat moment, rond 1970, stak wat kritiek 

vanuit het veld de kop op. Een belangrijke stem was die van Arnstein2, die 

controversieel stelde dat “the idea of citizen participation is a little like eating 

spinach: no one is against it in principle because it is good for you” (Arnstein 

1969, p. 216).  

Arnstein probeerde ernstige kritiek te leveren op burgerparticipatie op het 

moment dat het in veel stedelijke planningsprogramma's werd geïmplementeerd. 

Volgens haar zochten zij die in veel van deze programma's werkelijk de touwtjes 

in handen hadden, de beleidsmakers of planners, niet echt naar publieke 

 
1 Lane, Marcus B. (2005). Public Participation in Planning: an intellectual history. Australian 

Geographer, 36(3), 283–299. doi:10.1080/00049180500325694 

2 Sherry R. Arnstein (1969) A Ladder Of Citizen Participation, Journal of the American Institute 

of Planners, 35:4, 216-224, DOI: 10.1080/01944366908977225 
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participatie, maar alleen naar publieke consensus dat het voorwendsel van 

participatie zou teweegbrengen. Haar belangrijkste punt was dat, opdat de 

participatie echt zinvol zou zijn, er ook een herverdeling van de macht moet zijn. 

Als de burgers hun ideeën mogen delen, maar niet echt een invloed hebben op 

de resultaten, dan is participatie een lege doos en geen zinvol proces. Zo 

ontwikkelde Amstein de idee om een ladder of spectrum rond participatie te 

bouwen, gebaseerd op de hoeveelheid mensen die al of niet de macht hebben 

om de beslissingen die rond planning worden gemaakt, te beïnvloeden. De ladder 

is als volgt: 

 

Burgercontrole Mate aan burgercontrole 

Gedelegeerde macht 

Partnerschap 

Verzoening Mate aan symbolische gebaren 

Consultatie 

Informeren 

Therapie Non-participatie 

Manipulatie 

 

Uiteraard was ook deze mening onderhevig aan kritiek. Painter3 argumenteerde 

in 1992 dat er in Arnstein’s idee enkele belangrijke elementen ontbraken. Eerst 

argumenteert hij dat de formele beleidsmakers een aanzienlijke hoeveelheid 

macht hebben en de uiteindelijke beslissingen moeten nemen over belangrijke 

zaken. Niettemin zijn, naar Painters mening, participatie of zelfs gewoon 

consultatie heel belangrijke elementen. Die processen en methoden die voor elk 

 
3 Painter, M. (1992) ‘Participation and power’, in Munro-Clarke, M. (ed.) Citizen participation in 

government, Hale & Ironmonger, Sydney, pp. 21/36. 
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participatief project worden gebruikt zijn een ding, maar zijn niet de enige 

elementen die in beschouwing moeten worden genomen om te begrijpen hoe het 

perspectief van een gemeenschap in de resultaten van een project wordt 

weergegeven.  

In de jaren zeventig en tachtig veroorzaakten de grote stedelijk-industriële 

gebieden problemen die planners moesten aanpakken. Deze situatie leidde tot 

een korte opkomst van een Marxistische planningstheorie, volgens Hall4 in 1983. 

Zijn idee is dat op dit moment, de problemen zo diepgaand en complex waren 

dat dit leidde tot kritiek vanuit de basis met betrekking tot de manier waarop de 

staat functioneerde. De fundamentele problemen van de binnenstad werden 

beschouwd als de resultaten van de ongelijke verdeling van geld, status en macht. 

Op deze manier werd het idee van de herverdeling van macht, via de participatie 

van het publiek in de besluitvormings- en ontwerpprocessen terug populair in het 

denken van de planners.  

In de volgende jaren waren er veel denkers die met dit idee van de herverdeling 

van de macht in planning aan de slag gingen. Niettemin was er ook kritiek op 

deze manier van denken inzake participatie. Velen stelden dat dit perspectief meer 

verbonden was met een politiek belangenspel tussen de stakeholders van een 

bepaalde plaats. Wat zij wilden stellen was dat als de participatie betekenisvol 

moest zijn, er een echte interesse onder de participanten moest bestaan om iets 

te leren over de ervaringen van de ander en de verschillende inzichten met 

betrekking tot de betrokken plaats. De machtspelletjes zouden niet leiden tot een 

echte herziening van de ideeën van de planners of participanten. Dit is wanneer, 

zoals Healy5 beweert, de “communicatieve omwenteling” gebeurde. Dit was een 

gedachte onder invloed van ideeën, zoals de discursieve of dialogische 

democratie die de communicatieve rationaliteitsgedachte, uitgedrukt door 

Habermas enkele jaren eerder, inspireerde. Healy legt het perspectief van de 

communicatieve omwenteling in planning uit door te stellen dat: “far from giving 

 
4 Hall P. (1983) ‘The Anglo-American Connection: Rival Rationalities in Planning Theory and 

Practice, 1955–1980.’ Environment and Planning B: Planning and Design. 1983;10(1):41-46. 

doi:10.1068/b100041 

5 Haely, P. (1992) ‘Planning through debate: the communicative turn in planning theory’, Town 

Planning Review 63, pp. 143/62. 
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up on reason as an organising principle for contemporary societies, we should 

shift perspective from an individualised, subject-oriented conception of reason to 

reasoning formed within inter-subjective communication”.  

Deze waren slechts enkele van de ideeën inzake participatief ontwerp die in de 

loop der jaren werden uitgedrukt. In de laatste jaren hebben velen geprobeerd 

om de term een bredere definitie te geven. Een voorbeeld is dat van Giaoutzi en 

Stratigea6die participatief plannen beschouwen als een "democratic process of 

lifelong learning, in which participants gain knowledge about themselves but also 

the values and views of other participants" (Giaoutzi and Strategea, 2011). 

Volgens Stratigea beantwoorden participatieve benaderingen in plannen 

hoofdzakelijk aan de volgende noden: 

1. Conflictbeheer tussen de evolutie van technologie / wetenschap en de 

maatschappij die zich sinds het midden van de 20e eeuw heeft ontwikkeld.  

2. Beheer van milieuproblemen, voornamelijk sinds de jaren zestig. 

Een andere definitie van participatief ontwerp die meer in detail gaat en nuttig 

kan zijn om iemand in het onderwerp in te leiden, is de volgende: 

A process of investigating, understanding, reflecting upon, 

establishing, developing, and supporting mutual learning between 

multiple participants in collective “reflection- in- action”. The 

participants typically undertake the two principal roles of users and 

designers where the designers strive to learn the realities of the 

users’ situation while the users strive to articulate their desired 

aims and learn appropriate technological means to obtain them.  

(Robertson and Simonsen, 2013, p. 2)7 

In parallel met de theorieontwikkeling hebben architecten, stedenbouwkundige 

planners en ontwerpers van publieke ruimtes participatieve ontwerpmethoden en 

-hulpmiddelen ontwikkeld. Niettemin kunnen we nog steeds stellen dat er geen 

 
6 Giaoutzi M, Stratigea A (2011) Regional planning: theory and practice. KRITIKH Publishing, 

Athens (in het Grieks). 

7 Robertson, T. and Simonsen J. (2013). “Participatory Design an Introduction” in Routledge 

International Handbook of Participatory Design. London and New York: Routledge. 
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juiste of verkeerde methode is om aan "participatie" te doen. Enkele van de vragen 

die zij die participatief ontwerp implementeren kunnen stellen, zijn deze die 

opgenomen zijn in de World Food Programme Guide for Participation: 

o Luisteren we naar de mensen die in aanraking komen met ons werk?  

o Zijn de juiste mensen betrokken in het werk? 

o Kunnen deze mensen een invloed hebben op het programma? 

In diezelfde gids wordt participatie gedefinieerd als “A people-centred approach 

which has the highest probability of success because it offers the potential to 

strengthen the voice of the most vulnerable. (…) These processes increase 

knowledge and skills, and thus self-reliance”. Hoewel participatie in de Europese 

processen werd verbeterd blijft de uitdaging op Europees niveau om participatief 

ontwerp op te nemen in de context van co-ontwerpen, open ontwerpprocessen 

en democratische innovatie. Met andere woorden, om een andere aanpak te 

ontwikkelen in het ontwerp van publieke ruimtes die voortkomt uit (en leidt tot) 

de betrokkenheid van burgers, openheid en democratisering. 

 

A2. Methodologie en stappen in een participatief ontwerpproces 

Participatie en participatief ontwerp zijn, zoals hierboven vermeld, brede 

begrippen. Niettemin zijn er enkele basismethoden die algemeen worden gebruikt 

en enkele stappen die in de meeste participatieve ontwerpprojecten worden 

gevolgd die we kunnen identificeren en voorstellen. In elk geval kan participatief 

ontwerp worden beschouwd als een proces waarbij: 

o Het proces gestructureerd is in overeenstemming met de 

basisdoelstellingen en activiteiten van participatief ontwerp. 

o De interactie tussen de ontwerpers (en dus de besluitvormers inzake 

ruimtelijk ontwerp) en de andere betrokken groepen gepromoot wordt om 

een ruimtelijke beslissing te nemen of een ontwerpvoorstel te ontwikkelen 

met de participatie van alle sociale groepen. 

o Een combinatie van technieken en hulpmiddelen wordt geïmplementeerd. 
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Er zijn ook een aantal basiselementen die door de planners worden gevolgd die 

erop gericht zijn om een participatief ontwerpproces te organiseren. Zoals 

hieronder vermeld, is een participatief ontwerpproces:  

o Gebaseerd op de overtuiging dat zij die bij een beslissing worden 

betrokken, het recht hebben om in het besluitvormingsproces te worden 

betrokken. 

o Omvat de belofte dat publieke input de beslissing zal beïnvloeden. 

o Promoot duurzaamheid en duurzame beslissingen door te erkennen dat er 

een nood is om de behoeften en belangen van alle participanten te 

communiceren. 

o Faciliteert de participatie van diegenen die mogelijks door de beslissing 

worden beïnvloed of een verhoogd belang hebben. 

o Zoekt ideeën bij de participanten om hun betrokkenheid zelf te plannen 

(co-beslissing van laboratoriumstructuur). 

o Geeft participanten de informatie die ze nodig hebben om constructief te 

participeren. 

o Communiceert met participanten hoe hun inzichten de definitieve 

beslissing hebben beïnvloed. 

Wat participatie betreft, zijn er over het algemeen een aantal basisstappen die de 

betrokkenheid van beleidsmaatregelen in combinatie met de participatieve 

processen beschrijven. In de volgende figuur zien we de stappen in een 

participatieproces, gevolgd door hun resultaten.  
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In het participatief ontwerpproces omvat de gevolgde methodologie een reeks 

hulpmiddelen en activiteiten die gecombineerd kunnen worden naargelang de 

schaal en het objectief van elk project. Dit zijn enkele van de belangrijkste stappen 

die gewoonlijk worden geïdentificeerd: 

I. Inleiding tot het project 

In de eerste fase van het project moeten de participanten een voorstelling krijgen 

van het projectidee. Eerst moet de participatiegraad worden gedefinieerd.  

Participatiegraad  

De participatiegraad definieert de aard van het project. Vanaf het begin moet 

duidelijk zijn als de organisatoren de participanten ertoe willen leiden om de 

betrokken interventies te ontwerpen of indien ze hen alleen maar willen 

raadplegen. Ook moeten de participanten op dit moment geïnformeerd worden 

over de beperkingen van het project zodat ze geen hogere verwachtingen 

ontwikkelen. Een ander belangrijk element in deze fase van het project is het 

bepalen van de problemen waarmee de betrokken plaats wordt geconfronteerd.  

Identificatie van het probleem 
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De analyse van het probleem is nodig om te verzekeren dat het ontwerpteam en 

de ruimtelijke besluitvormers het juiste probleem proberen op te lossen. Deze 

stap kan een lang en veeleisend proces zijn, hoewel dit aanvankelijk heel 

eenvoudig, makkelijk en snel kan lijken. De problemen en hun oorzaken worden 

niet altijd door alle betrokkenen op dezelfde manier begrepen. Geduld en 

intensieve dialoog zijn de sleutels tot dit proces. 

Projectdoelstellingen definiëren 

Op dit punt in het project is het belangrijk om ook het gewenste resultaat te 

beschrijven (m.a.w. "the change we want to see"). Het stelt ook het tijdschema 

vast, waarbinnen de resultaten moeten zijn bereikt en hoe ze zullen worden 

gemeten. De gewenste resultaten moeten bij het begin van de interventie / het 

project worden gedefinieerd. Door meetbare doelstellingen binnen een tijdschema 

na te streven, wordt beter vooruitgang gemaakt terwijl de acties kunnen worden 

bijgestuurd, indien nodig. Tegelijk kan een gedetailleerde evaluatie worden 

opgesteld om te meten of de initiële doelstelling al of niet werd bereikt.  

Acties plannen 

Als de problemen zijn geïdentificeerd en de specifieke doelstellingen werden 

gedefinieerd kunnen acties worden gepland als antwoord op de oorzaken van de 

problemen en om te verzekeren dat de doelstellingen kunnen worden gehaald. 

Op dit moment krijgt het project vorm in samenwerking met de participanten. 

II. Projectanalyse 

De tweede fase van het project omvat de analyse van de betrokken plaats. Nadat 

we een basiskader hebben opgesteld van het probleem dat we willen oplossen 

en de doelstellingen die we voor onszelf hebben geformuleerd, gaat de analyse 

naar een dieper niveau om ons naar de oplossingen en het ontwerp van de 

benodigde interventies te leiden. Om de centrale vraag dieper te analyseren 

kunnen een hele reeks elementen in aanmerking worden genomen afhankelijk van 

de kenmerken van het project. Dit zijn o.m.: 

Lokale ervaringen 

Een belangrijk deel van dit proces is om lokale ervaringen vast te leggen. Het is 

belangrijk om te proberen input met betrekking tot de betrokken plaats te 
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verzamelen van verschillende perspectieven. Ongeacht het aantal mensen die aan 

het project participeren, zullen er altijd sociale groepen bestaan die omwille van 

uiteenlopende redenen in het team ondervertegenwoordigd zijn. Het is dus 

belangrijk om verschillende manieren te vinden om hun ervaringen te verzamelen 

en gebruiken over de plaats, de problemen die ze ervaren en hun visie van de 

manier waarop de plaats zou moeten werken. Het is een belangrijk element dat 

het hele team als verantwoordelijkheid zou moeten delen om het project - en de 

toekomstige plaats - zo inclusief mogelijk te maken.  

Lokale stakeholders identificeren 

Dit element is belangrijk aangezien lokale stakeholders zorgvuldig moeten 

worden geïdentificeerd. De planners moeten alle mensen identificeren die (zowel 

rechtstreeks als onrechtstreeks) betrokken worden door de op te lossen 

problemen en de oplossingen die zullen worden geïmplementeerd. Tegelijk is het 

belangrijk om de invloed te analyseren en registreren die deze stakeholders 

hebben en hun belang in het project.  

III. Ruimtelijke ideeën creëren en delen 

Dit is de meest creatieve fase van het project. Nu krijgen de participanten een 

duidelijk beeld van de betrokken problemen en zijn met de karakteristieken van 

de plaats vertrouwd gemaakt. Nu moeten ze beginnen ruimtelijk denken. Dit is de 

fase waar creatieve technieken, zoals schetsen, fotografie, modellen, enz. kunnen 

worden gebruikt om de participanten te helpen zichzelf uit te drukken met 

betrekking tot ruimtelijke aangelegenheden. Twee zijn de belangrijkste elementen 

die nu moeten worden aangepakt en er zijn genoeg hulpmiddelen die kunnen 

worden gebruikt om dit te bereiken. Deze elementen zijn: 

De ruimtelijke ervaring uitdrukken  

Nu kunnen de participanten zichzelf uitdrukken met betrekking tot de ruimtelijke 

aangelegenheden. Ze kunnen creatieve technieken gebruiken om te tonen hoe ze 

de betrokken plaats gebruiken, hoe ze zich voelen ten overstaan van deze plaats, 

wat ze er goed en niet goed vinden. Het is belangrijk dat elke participant zich vrij 

voelt om zijn persoonlijke, private ervaring te delen, maar tegelijk probeert om 

als groep gemeenschappelijke punten te bereiken. De gebruikte hulpmiddelen 

kunnen de participanten toelaten om zichzelf uit de drukken op manieren die ze 



 

  

ERASMUS+ PROJECT: INPAD - Participatief Ontwerp in Scholen: De ontwikkeling van een innovatieve 
methodologie voor het ontwerp van openbare ruimtes in en rond scholen. Subsidieovereenkomst 
2020-1-FR01-KA201-079871 

24 

voorheen niet konden, wanneer ze alleen woorden gebruikten om hun relatie met 

de plaats te beschrijven. 

De visie op de plaats ontwerpen 

Terwijl men zijn relatie met de plaats uitdrukt, kunnen soms ideeën opkomen over 

de interventies die nodig zijn. Nu kunnen de participanten beginnen de 

toekomstige plaats te ontwerpen, rekening houdend met het feit dat ze 

oplossingen moeten proberen te vinden voor de problemen die ze in de eerste 

fase hebben geïdentificeerd. Dit moment kan echt complex worden aangezien het 

team de verschillende benaderingen, alle geïdentificeerde problemen en hun 

collectieve visie over de betrokken plaats in gedachten moet houden. Ze moeten 

al deze elementen synthetiseren om met een voldoende voorstel naar voor te 

komen. 

IV. Projectafronding 

Het einde van het project is een heel belangrijke fase voor alle betrokkenen. De 

doelstellingen die tijdens deze fase moeten worden gerealiseerd, zijn 

hoofdzakelijk de volgende: 

Toekomst van het project definiëren 

Zoals hierboven vermeld, is een heel belangrijk deel van het beheer van een 

participatief planningsproject, het beheren van de verwachtingen van de 

participanten. Dus is het heel belangrijk om duidelijk te maken wat de toekomst 

van het project kan zijn. Nu kan het team aanzetten met manieren om een 

blijvende relatie met de ruimte of de voorgestelde interventie te onderhouden, 

maar dit moet binnen een realistisch kader worden beschouwd.  

Vieren 

Een belangrijk deel van het project is ook de viering. Bij participatie gaat het - 

onder andere - over sociale interactie en het smeden van banden tussen de 

participanten en andere stakeholders. Dus mogen we niet vergeten om een 

participatief ontwerpproject af te sluiten door de resultaten te delen en onze 

gemeenschappelijke verwezenlijkingen te vieren.  
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A3. Voordelen van participatief ontwerp 

Participatief ontwerp kan een hele reeks voordelen hebben voor de 

gemeenschappen en de mensen die het implementeren. Ten eerste, zoals Forester 

stelt, moeten drie praktische overwegingen in een planningcontext in 

democratische beslissingen verweven zijn:  

o Hoe gepaste expertise betrekken?  

o Hoe belangrijke waarden, belangen of bekommernissen 

vertegenwoordigen? 

o Hoe betrokkenheid vormgeven tot actie (Forester 1999)8.  

Participatief plannen is een proces waarbij burgers zich engageren, democratie 

op een praktische manier verder wordt uitgediept en er een praktisch resultaat 

van de hele activiteit is dat mensen kunnen zien en waarin ze kunnen leven.  

Wat meer is, het kan helpen om ruimtes te ontwerpen en bouwen die nuttig 

kunnen zijn voor de sociale groepen die erin leven. Participatief ontwerp kan 

experten - zoals architecten, stedenbouwkundige planners, enz. - de feedback en 

input geven die ze nodig hebben om ruimtes te ontwerpen die beantwoorden aan 

de noden van de mensen.  

Als we de verschillende modellen van publieke participatie dieper analyseren, 

realiseren we dat ze allemaal gemeenschappelijke voordelen hebben. Net zoals 

Bass Dalal- Clayton9 argumenteert in zijn Resource Book on Sustainable 

Development Strategies, kunnen de voordelen van participatie in openbare 

bestuursstrategieën worden gecategoriseerd naargelang de verschillende fazen 

van elk project, als volgt: 

Taken rond strategische informatie en analyse: 

o De strategie baseren op een brede kennisbasis en verspreiding van 

meningen, waarbij in de beschikbare tijd het best-geïnformeerde oordeel 

over kwesties, compromissen en opties wordt aangeboden. 

 
8 Forester, J., (1999) The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory Planning 

Processes. Massachusetts Institute of Technology. 

9 Dalal-Clayton, Bass (2002) - Sustainable Development Strategies - A Resource Book 
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o Verbeterde communicatie binnen en tussen belangengroepen. 

o Geïntensiveerd debat, wederzijdse opleiding, begrip van belangrijke 

kwesties zowel binnen als tussen verschillende groepen. 

o Kwesties aanpakken die niet op een andere manier kunnen worden 

geïdentificeerd, duidelijk gedefinieerd of behandeld (b.v. waarden 

veranderen, lokale omstandigheden, rechten en aanspraken en 

levensstijlen en in het bijzonder kwesties, zoals armoede die anders onder 

het oppervlak kunnen blijven). 

o Toepassing van de mogelijkheden van groepsdynamiek. 

Strategiebeleidsformullering en -planning: 

o Toepassing van mogelijkheden inzake consensusvorming en 

conflictoplossing naar grote maatschappelijke beslissingen. 

o Praktische haalbaarheid en realisme inzake doelstellingen en normen die 

zo worden onderhandeld dat ze lokaal aanvaardbaar, betekenisvol en 

praktisch bruikbaar zijn; dit vermijdt het risico van een algemene oplossing 

of dat benaderingen worden 'opgelegd". 

o ‘Ownership’ van en engagement voor de strategie kan worden opgebouwd 

door groepen die eraan werken (essentieel als de strategie moet leiden tot 

sociale mobilisering). 

o De politieke geloofwaardigheid van de strategie is hoger dan wanneer het 

maar een product van technici en bureaucraten is. 

o Verantwoordingsplicht en transparantie – mensen kunnen zien wat ‘de 

overheid’ doet. 

o Grotere gelijkheid. Elk beleid of elke marktbeslissing heeft een 

herverdeeleffect (met betrekking tot wie wint en verliest, over tijd, ruimte 

of sociale groep); participatie kan besluitvorming terug verbinden met 

groepen die gemarginaliseerd zijn geworden door vorige beslissingen en 

zo bijdragen tot een gelijkwaardige definitie van compromissen. 

Strategie implementeren en bewaken: 
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o Verhoogde en meer relevante capaciteit (leren door middel van 

blootstelling en debat, leren door te doen). 

o Bredere netwerken voor taken, zoals bewaken. 

o Door middel van netwerken, anderen engageren zich in het proces. 

o Efficiënte mobilisering en beheer van hulpmiddelen en vaardigheden. 

o Grotere waarschijnlijkheid voor verandering naar geschikter gedrag door 

verschillende groepen. 

o Grotere kans op zelf-mobilisering voor duurzame ontwikkeling. 

Het bovengenoemde maakt duidelijk dat participatie voordelen heeft, ongeacht 

de speciale kenmerken van elk project of elke fase die we analyseren.  

Het Wereldvoedselprogramma probeert in diens gids "Participatory Techniques 

and Tools" de voordelen van participatie in de volgende categorieën samen te 

vatten: 

o Participatie leidt tot efficiëntere programma's  

o Participatie leidt tot effectievere programma's  

o Participatie leidt tot grotere gelijkheid in de verdeling van hulpmiddelen  

o Participatie geeft mensen macht. 

In een participatief ontwerpproject kunnen de voordelen variëren naargelang de 

doelstellingen van elk project. Bijvoorbeeld kan een project dat meer doelt op het 

educatieve deel van participatie, een sterker effect hebben op de vaardigheden 

en competenties van de participanten, de sociale relaties tussen hen, de activering 

van de burgers, etc. Een project dat zich meer richt op een nuttige ruimtelijke 

interventie kan doelgerichte voordelen hebben, b.v. een goed voorstel voor 

ruimtelijke oplossingen, de brede acceptatie van veranderingen vanuit plaatselijke 

belanghebbenden, etc. Enkele algemene voordelen van het participatief 

ontwerpproject werden: 

Voor de participanten: 

o Sterke onderlinge banden creëren 

o Zelf creatief worden en zich uitdrukken 
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o Zich gehoord voelen en actieve leden van hun gemeenschap 

o De ruimte die ze bewonen en actief beschermen, omsluiten. 

Voor de planners: 

o Nuttige input over plaatselijke problemen ontvangen 

o Op ideeën bouwen die realistisch en creatief kunnen zijn 

o Creëren in overeenstemming met de noden van de gebruikers 

o Hun ideeën communiceren en feedback opnemen. 

Voor beleidsmakers: 

o Brede aanvaarding van hun beslissingen nastreven 

o Met de plaatselijke stakeholders aansluiting zoeken 

o Input en feedback ontvangen over het beleid dat ze implementeren 

o Hun perspectieven op de noden en visies opentrekken.  
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B. Participatief ontwerp als onderwijsmethode 

 

B1. Ruimtelijk denkproces als artefact van ruimtelijk ontwerp 

Verklaring inzake het belang 

Ruimtelijke processen op een educatief niveau hebben betrekking tot de locatie 

van voorwerpen, hun vormen, relaties en de trajecten die ze vormen als ze 

bewegen. De erkenning van ruimtelijke kennis verrijkt de traditioneel educatieve 

focus op het ontwikkelen van geletterdheid en vaardigheden zodanig dat ook een 

cognitief domein wordt inbegrepen dat in het bijzonder relevant is voor 

verwezenlijkingen in het echte leven. Dit hoofdstuk is een gids die verwijst naar 

(a) het cognitieve proces om ruimte te begrijpen, (b) ruimtelijk denken en 

participatief methodeleren en richtlijnen voor het gebruik van deze benaderingen 

in het onderwijs.  

Strategie 1 omvat didactische processen van ruimtelijke erkenning via fysieke 

activiteiten die handelen en schetsen concretiseren. Strategie 2 omvat de 

verruimtelijking van het curriculum via participatieve methoden door middel van 

hulpmiddelen aangepast aan ruimtelijk denken, waaronder ruimtelijke taal, 

kaarten, diagrammen, grafieken, analogische vergelijking en argumentering.  

Wat is het didactisch proces rond het ontwikkelen van ruimtelijk redeneren bij 

middelbare scholieren? Welke acties moeten worden toegepast? Welke methoden 

moeten worden gebruikt? 

In het bijzonder in het eerste deel analyseren we het cognitief proces (1) doorheen 

verschillende leeftijdsgroepen en (2) voor leerlingen met uiteenlopende initiële 

ruimtelijke vaardigheidsniveaus. In het tweede deel verklaren we de rol van 

participatieve methoden als cognitieve processen van ruimtelijke bewustwording 

in het onderwijs. In het derde deel tonen we de sterke verbondenheid met het 

leerplan en de inherent ruimtelijke aard van onze wereld naar co-aanwezigheid en 

geo-actie. We bepaalden op een holistische en kwalitatieve manier de stappen 

waarvoor studenten zich engageerden via participatieve activiteiten binnen en 
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doorheen de respectievelijke onderdelen van de ontwikkeling van een benadering 

inzake ruimtelijk denken. 

De ontwikkeling van ruimtelijke structurering  

Elk leren vindt zijn basis in een "ervaring". Elke gedachte moet door het kind 

worden benaderd in overeenstemming met drie opeenvolgende niveaus: (a) 

Lichaam: dit is het niveau dat wordt ervaren, zoals de kennis (2). Door 

manipulering: dit is het niveau dat wordt gemanipuleerd, zoals het begrijpen (3). 

Door vertegenwoordiging: dit is het niveau dat wordt voorgesteld, zoals de 

planning.  

De ervaringen van kinderen behoren tot de orde van lichamelijke ervaring. Elke 

lichamelijke ervaring is verbonden met externe en interne waarnemingen die later 

in het perceptuele, effectieve en intellectuele geheugen van het kind zullen 

worden ingeschreven.  

Vanaf 11 jaar zal het kind zich losmaken van het "uitgebeelde" of "gevoelde" en 

in staat zijn om abstractere kennis te begrijpen. In het bijzonder kinderen tussen 

de 9 – 11 jaar oud kunnen herkenningspunten en veranderingen van positie 

coördineren, een topografisch schema in een gecoördineerd systeem bouwen en 

zij hebben volledig begrip van twee- en driedimensionale afmetingen. Tot slot, in 

het formele operationele niveau (boven de 11 - 13 jaar) zijn kinderen in staat 

abstracter en logischer te denken. Gewoonlijk kunnen zij euclidische 

eigenschappen inzake ruimte begrijpen, betrekkingen tussen lijnen en vlakken 

opbouwen en volumes van objecten met betrekking tot de omliggende ruimte 

begrijpen. Kinderen tussen de 15 -16 jaar oud hadden moeite om aansluiting te 

vinden met zijdelingse luchtfoto's en de kaart. 

De onderdelen van ruimtelijke bestemming  

Ruimtelijk denken heeft in het onderwijs niet dezelfde mate van interesse 

gekregen als lezen, geschreven communicatie, en rekenkundig denken, hoewel 

het een van de belangrijkste elementen is die ook in andere types denken, zoals 

mathematisch of wetenschappelijk denken, voorkomt. Rekening houdend met het 

feit dat cartografie en planning door studenten kunnen worden gebruikt om 

concepten, zoals nummering, afmeting, patronen, relaties, functies, data, 

probabiliteit, etc. te benaderen.  
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Wij stellen voor dat het gebruik van kaarten en schema's zo'n hulpmiddel is. 

Echter, de kaart als absoluut metrisch ruimtelijk hulpmiddel, gebaseerd op 

"syntactische" regels, illustreert ruimte in een abstracte vorm. Dit leidt tot het feit 

dat, wanneer ze ruimte probeert te vatten, een kaart twee verschillende, maar 

gelijktijdige benaderingen vereist: De kaart als cognitief object en de kaart als 

voorwerp van ruimtelijke kennis. In de eerste benadering werkt de kaart als 

snijpunt tussen cognitieve en echte ruimte en in de tweede als een voorwerp van 

ruimtelijke kennis. Opdat ruimte waarneembaar wordt is er nood aan een reeks 

processen - stappen die als doel hebben om studenten vertrouwd te maken met 

de drie belangrijkste onderdelen van ruimtelijk denken, i.e. kennis over, in en met 

ruimte. Hierop gebaseerd stelt dit rapport een kader voor met voorbeelden van 

hoe het mogelijk is om door middel van participatieve methoden, kennis over 

ruimte te versterken en ruimtelijk denken te verbeteren. 

Ruimtelijk denken is een intellectueel proces dat door een of vele 

vertegenwoordigers van ruimte wordt ondersteund. Zo kunnen we het feit niet 

negeren dat het ontwikkelen van ruimtelijk denken kan worden gestimuleerd door 

het gebruik van verschillende "afbeeldingen" van ruimte. Om ruimte te benaderen 

is er een nood aan methoden en hulpmiddelen die het opslaan en beschrijven, 

zoals participatieve methoden voor ontwerp. De ruimtelijke kennisontwikkeling 

vereist een vertrouwdheid met het gebruik en benaderen van ruimte door 

"anderen", namelijk andere ruimtes, andere mensen. Vanuit een dialectisch 

perspectief gaat dit over tot de belangrijke vraag: Hoe kunnen leerkrachten de 

voordelen van ruimtelijk denken uitbuiten om hun lesgeven over het oplossen van 

problemen en, meerbepaald, om de probleemoplossende vaardigheden van hun 

leerlingen te verbeteren. 

  

B2. Naar een nieuw paradigma: participatieve methode voor beter 

onderwijs  

Bij het begin moet worden gesteld dat de relatie tussen participatieve 

ontwerpmethoden en ruimte gekenmerkt worden door een dipool begrip. 

Concreet vindt men in het leerproces van het begrijpen van ruimte aan de ene 

hand “concrete ruimte”, een “dimensie” die wordt gecreëerd door de ervaring en 
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de beweging van mensen, een ruimte waarin mensen domineren en de relaties 

bepalen, zoals buurt, nabijheid en afstand.  Aan de andere hand is er de 

topologische ruimte die een constructieve cognitieve creatie is, die gebruik maakt 

van geometrie en wiskunde. Dus beschrijft de term “ontwerp” tegelijk de echte en 

de cognitieve ruimte en als hulpmiddel bij het onderwijzen van ruimtelijk begrip 

omvat het deze twee complementaire processen. Echte ruimte is een "abstracte" 

ruimte in zijn beschrijving en onzichtbaar in zijn relaties, als tegenstelling tot de 

manier waarop het als een concrete en zichtbare ruimte wordt vastgelegd, wat 

echter een kunstmatige creatie is door middel van "kaarten" om informatie te 

communiceren en over te brengen.  

Deze dubbele aard van ruimte maakt het voor PO mogelijk om een educatief 

hulpmiddel te worden bij het plannen en dus het begrip van relaties, zoals 

"afstand", "nabijheid" en "distributie" te simuleren. De essentie van ontwerpen 

wordt dus bepaald door de interactie van twee verschillende cognitieve 

processen: 

o Ruimte als een “onderwerp” 

o Ruimte als een "voorwerp van kennis" voor rationeel begrip en redenering. 

Daarom omvat PO, als hulpmiddel voor het lesgeven en leren, deze twee 

complementaire cognitieve processen die bepalen hoe ruimte wordt begrepen en 

die hieronder worden onderzocht. 

Ruimtelijk denken omvat processen die exploratie en begrip ondersteunen. Een 

deskundig ruimtelijk denker visualiseert relaties, beeldt zich transformaties van 

een schaal naar een andere in, roteert een voorwerp in gedachten om naar diens 

andere zijden te zien, creëert een nieuwe kijkhoek of een nieuw perspectief en 

onthoudt beelden op plaatsen en in ruimtes. Ruimtelijk denken begint met de 

mogelijkheid om ruimte als kader te gebruiken. Een voorwerp kan worden 

gespecificeerd met betrekking tot de waarnemer, de omgeving, diens eigen 

intrinsieke structuur of andere voorwerpen in de omgeving. Elk proces vereist dat 

een specifiek ruimtelijk referentiekader of een specifieke context wordt 

aangenomen. De ruimtelijke context is kritiek omdat het de ruimte is, waar de 

data zich bevindt die uiteindelijk diens interpretatie zal bepalen. We analyseren in 

feite drie ruimtelijke contexten: 
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o Fysieke ruimte 

o Levensruimte 

o Intellectuele ruimte 

Meer in het bijzonder leidt de dubbele aard van de kaart tot twee verschillende, 

maar gelijktijdige processen die verwijzen naar ruimte als onderwerp en ruimte 

als voorwerp. In het eerste geval werkt beweging als snijpunt tussen cognitieve 

en echte ruimte en wordt verwezen naar de transformatie van fysieke ruimte naar 

levensruimte. Deze ruimte, met behulp van de topografische kaart als ruimtelijk 

hulpmiddel voor instructie, promoot de mogelijkheid van de leerling om door 

middel van observatie van ruimte, ruimte te begrijpen. Deze processen van 

participatieve methoden ontwikkelen de vaardigheden door middel van initiatie. 

De ruimtelijke gedachte vereist een identificatie van de objecten en plaatsen, zoals 

weergegeven in de onderstaande figuur (eerste lijn).  

In het geval van ruimte als object, werkt ruimte als een kennisobject. Er zijn twee 

cognitieve transposities die de achtergrond voor ruimtelijk denken creëren. De 

eerste is verbonden met de overgang van de identificatie van objecten en plaatsen 

over ruimte naar een "co-aanwezigheid” in ruimte via geo-actie. In deze 

levensruimte activeert de thematische kaart als ruimtelijk hulpmiddel voor 

instructie, het didactisch proces van de analyse van de kenmerken van ruimte en 

hun relaties dat op zijn beurt dan weer de participatie van leerlingen promoot in 

het proces van het begrijpen van verschillende ruimtes en actoren (onderstaande 

afbeelding, tweede lijn). De tweede benadering is verbonden met de overgang 

van de "levens"ruimte naar de "intellectuele" ruimte door middel van 

probleemoplossen als ruimtelijk hulpmiddel voor instructie. Dit activeert het 

didactisch planningsproces dat op zijn beurt de implementering van verschillende 

scenario's en oplossingen met ruimte en actoren promoot. Dit proces van 

participatieve methoden is een weerspiegeling van de onderdelen die de basis 

vormen voor een collectief perspectief. 
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B3. Participatieve methode als didactisch hulpmiddel  

Fysieke ruimte is gebouwd op de vierdimensionale wereld van ruimte-tijd, maar 

is gericht op een wetenschappelijk begrip van de natuur, structuur, en werking 

van fenomenen. Dit is kennis over ruimte en omvat denken over de manieren 

waarop de "wereld" functioneert. Een voorbeeld kunnen handelingen in de fysieke 

ruimte zijn, met vragen zoals “Waar zijn mijn vrienden”, “Wat is er” etc. Opdat een 

kaart een hulpmiddel wordt voor verbeterd ruimtelijk denken, moet er een 

overgang zijn van de concrete subjectieve ruimte naar de ruimte-actie. Kinderen 

moeten hun waarnemingen in de realiteit omzetten en ruimte begrijpen. Met 

andere woorden, zij moeten leren om "objecten" en "anderen" te zien. Op deze 

manier werkt ruimtelijk denken als een instrument voor het transformeren van 

onderdelen door een reeks ruimtelijke waarnemingen en processen die betrekking 

hebben tot verschillende actieniveaus die leiden naar kennis van ruimte met 

betrekking tot verschillende acties door "anderen”. 

Levensruimte is de vierdimensionale ruimte-tijd waar ruimtelijk denken een manier 

is om de ruimtelijke relaties tussen zelf en voorwerpen in de fysieke omgeving te 

begrijpen. Dit is kennis over ruimte en omvat denken over de wereld waarin we 

leven. Dit wordt geïllustreerd door navigatie en de handelingen die we met 

"anderen" in de ruimte uitvoeren.  Waar is hun ruimte? Wat doen ze daar? Het 

analyseproces wordt door tenminste drie vragen uitgedrukt: “Waarom is het er?”, 
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“Hoe is het daar geraakt?”, “Wat is het belang ervan?”. Daarom ligt in termen van 

ruimtelijk denken de nadruk op hoe studenten betekenis kunnen geven aan wat 

ze observeren en, in hoofdzaak, hoe ze dit uitleggen. Dat vereist uiteraard het 

aanleren van de analytische concepten en principes die hen de mogelijkheid geven 

om verbindingen tussen "voorwerpen" te begrijpen en zien en patronen en 

processen in ruimte uit te leggen. Maar deze vaardigheden worden eenvoudig 

aangeleerd door het aanmaken van een thematische kaart die de relaties helpt 

begrijpen en de verbindingen te zien tussen verschillende entiteiten in de ruimte. 

 

 

 

Intellectuele ruimte is met betrekking tot concepten en voorwerpen die niet 

noodzakelijkerwijze zelf ruimtelijk zijn. De aard van de ruimte wordt gedefinieerd 

door het probleem.  Dit is kennis met ruimte en mensen, en omvat denken met 

behulp van of door middel van het medium ruimte in een abstracte betekenis. Een 

voorbeeld is om te observeren en bespreken met "anderen" die in andere ruimten 

binnen een domein leven wat in kaart moet worden gebracht en hun positie in de 

ruimte te definiëren met gebruik van gelijkaardigheids- en divergentiematen.  De 

gelijkaardigheid kan bestaan in de vorm van functie, genesis, structuur of 

voorkomen. Zo moeten kinderen de inhoud van ruimte begrijpen, wat op een 

efficiënte manier kan worden bereikt door een gepast gebruik van modellen. Dus 

zijn mathematische modellen een belangrijk hulpmiddel in ruimtelijke planning, 

aangezien zij de ontwikkeling van het begrip ruimte stimuleren. 

Probleemoplossen als didactisch proces helpt leerlingen wijzigingen in het 

gebruik van en regionale differentiëring van ruimte(n) te identificeren, de fysieke 

opstelling en clustering van fenomenen te meten om ruimtelijke patronen te 
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detecteren, ruimtelijke patronen over tijd te documenteren om processen af te 

leiden, stromen (b.v. migratie, handel- en aankooppatronen) tussen specifieke 

locaties te bestuderen als indicatoren van ruimtelijk-temporele interacties en 

ruimtelijke verbanden (en ruimte-tijdverbanden) te meten om hypotheses te 

testen.  Samengevat cultiveren ruimtelijke vragen de mogelijkheid om de 

planningsresultaten te gebruiken om problemen op te lossen of oordelen te 

vormen over een probleem.  

 

Participatief ontwerp: a "bottom-up"-benadering voor ruimtelijk redeneren   

Het participatief ontwerp is een "bottom-up"-benadering die kan helpen bij de 

effectieve opbouw van ruimtelijk denken. Dit omvat processen en hulpmiddelen 

die instaan voor dataverzameling, conflictoplossing, besluitvorming en planning. 

Het is mogelijk dat enkele of alle participanten beperkte of geen ervaring hebben 

met participatieve of op consensus gebaseerde processen en dus niet over de 

nodige vaardigheden beschikken. Voor enkelen zal het dus de eerste ervaring zijn 

in een georganiseerde groep, met alle sociale dynamieken die hierbij betrokken 

zijn. Met andere woorden gebeurt het leren op veel niveaus tegelijk. Het is gericht 

om probleemoplossen, de productie van kennis, wat niet alleen afhangt van de 

toegepaste vaardigheden door één persoon, maar van teamwork. De 

onderwerpen en processen kunnen worden gekozen na overleg met de leerkracht 

en ze streven ernaar om de talenten en vaardigheden efficiënter te ontwikkelen 

dan klassiek onderwijs. Soms is het aangewezen om een set alternatieve 

veronderstellingen voor te stellen, scenario's op te maken en de respondenten 

vormen door middel van stemming een groepsscenario. Hulpmiddelen en 

technieken gebruikten vaak gerichte vragen, brainstorming en 'synetics'. 

Inventarisatie is een effectief cognitief hulpmiddel dat kan worden gebruikt om 

zowel beschrijvende als diagnostische informatie te verzamelen. Inventarisatie is 

nuttig voor het verzamelen van basisgegevens over verschillende indicatoren - als 

onderdeel van een beoordeling van de begunstigden of een sequentie van snelle 

beoordelingsonderzoeken - en het proces kan de basis vormen voor 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid inzake ontwikkelingsplanning door het 

betrekken van diverse groepen.  
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Inventarisatie stimuleert een hoge mate aan participatie (oefeningen worden vaak 

volledig geleid en georganiseerd door mensen (onafhankelijk van hun leeftijd) en 

de opgenomen, visuele output kan onmiddellijk worden gebruikt om alle verbale 

communicatieverschillen te overbruggen die misschien tussen groepen bestaan. 

De inventarisatie kan worden gebruikt om aan te zetten tot discussie over lokale 

ontwikkelingsprioriteiten en aspiraties en de kaarten zelf zullen nuttig zijn om 

secundaire bronneninformatie te verifiëren en als opleidingstools. Bij het bewaken 

kunnen wijzigingen op kaarten worden vastgelegd tijdens de projectplanning. Bij 

evaluatie onthullen vergelijkende kaarten zowel de status van de huidige 

veranderingen in gemeenschapsmiddelen of infrastructuur en van waargenomen 

kosten en voordelen van de veranderingen die weren doorgevoerd. Dit proces 

laat toe:(a) dat de waarden en kennis die door verschillende actoren aan ruimte 

worden toegeëigend; (b) de problemen door een veelvoud aan territoriale actoren 

in het licht brengen; (c) de territoriale organisatie in de loop der tijd begrijpen. 

Tot slot worden participanten ingeleid in besluitvorming rond belangrijke thema's, 

zoals energie, infrastructuur, publieke ruimte, etc. In ruimtelijk perspectief laat dit 

toe om na te denken en nieuwigheden te experimenteren op nieuwe didactische 

domeinen. Het heeft ook een invloed op praktijken die beter moeten worden 

begrepen en bijgewerkt, het vindt verschillende ruimtelijke benaderingen opnieuw 

uit als de co-creatie van gemeenschappen, nieuwe toepassingen voor 
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informatietechnologie, de constructie van verschillende soorten innovatievere 

ruimte en de toepassing van interactie-ontwerp.  

Het belang van het gebruik van de Participatieve Ontwerpmethode 

Moderne didactici vatten de onderwijsmethode op als een homogeen systeem van 

procedures, acties en handelingen, gestructureerd in een groep goed 

gecorreleerde activiteiten, afhankelijk van verschillende factoren. Een 

diversifiëring van de didactische methodologie is vereist omwille van de behoefte 

om de vereisten van leertheorieën te correleren met de echte mogelijkheden die 

kinderen hebben. Een traditionele onderwijsmethode correleert slechts bepaalde 

variabelen van het didactisch proces en verbergt een hypothese over het 

leermechanisme van het kind. De modernisering van de didactische methodologie 

is een fundamenteel element van de pedagogische hervorming omdat, in de 

vorming van een kind, de methoden de rol aannemen van kostbare hulpmiddelen 

van kennis van realiteit, echte actie en integratie in de maatschappij. Zij hebben 

niet alleen betrekking tot de opvoeder die ze toepast, maar ook tot het kind dat 

door de moderne methoden de belangrijkste begunstigde wordt van zijn eigen 

ontdekkende handelingen, van echte of fictieve activiteit, aanleren met kennis, 

vaardigheden en de manier om ze te bereiken, in nieuwe situaties te gebruiken, 

transfers te maken tussen verschillende categorieën van kennis of van theorie naar 

praktijk en vice versa. De methode die op deze manier tot leven wordt gebracht 

is niet langer extern ten aanzien van de leerling, maar wordt een intellectueel of 

productief werkmiddel dat zichzelf in een machtspositie plaatst.  

Interactieve groepsmethoden zijn moderne manieren om leren en persoonlijke 

ontwikkeling vanaf jonge leeftijd te stimuleren. Het zijn de leerhulpmiddelen die 

een voorkeur hebben voor het uitwisselen van ideeën, ervaringen en kennis. 

Interactiviteit omvat het leren door middel van communicatie en samenwerking. 

Het leidt tot een confrontatie van ideeën, meningen en argumenten en schept 

leersituaties die gericht zijn op de bereidheid van kinderen om samen te werken, 

hun rechtstreekse en actieve betrokkenheid, de wederzijdse invloed binnen de 

grotere en kleinere groepen. De implementering van deze moderne 

onderwijshulpmiddelen impliceert een cumulus van kwaliteiten en 

beschikbaarheid vanuit de leerkracht: openheid tot nieuwe dingen, aanpassing 

van de didactische stijl, mobilisering, zelf-verfijning, reflectief en modern denken 
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en creativiteit, intelligentie om het nieuwe te aanvaarden en grote flexibiliteit in 

concepten.  

Het participatieve onderwijsproces biedt de volgende doelstellingen:  

o Onderzoeksthema analyseren 

o Kernpunten opbouwen door middel van open en gesloten vragen. 

o Nieuwe ideeën uitdrukken. 

o Ideeën en vragen in groepen organiseren  

o Verantwoordelijkheid aanvaarden ten aanzien van de projectdoelstelling 

o Bepaalde plaatsen op een bepaald moment veronderstellen, informatie en 

antwoorden op vragen vinden, met bronnen, literatuur en officieel 

opgenomen data 

o In staat zijn om de bijdrage van het antwoord te evalueren 

o Met anderen samenwerken  

o Met andere groepen wedijveren en meer inspanningen leveren om het 

doel te bereiken. 

o Ideeën duidelijk omschrijven en argumenten over alle vragen opbouwen.  

In het didactisch perspectief verbetert dit sterk de geo-actiedoelstellingen. Het: 

o helpt kinderen de territoriale elementen benadrukken die logisch zijn 

o transformeert ruimtelijke informatie naar een sociale ruimte 

o dient als basis voor interventies 

o vereist een actieve bijdrage van onderwerpen om verandering te 

promoten, met mensen en ruimte. 

Anti-epiloog  

Kaarten geven substantie aan het begrip afstand door middel van tijdsprojecties 

en transformeren zo "visuele realiteiten" van ruimte naar cognitieve creaties. De 

integratie van ruimte in dergelijke creaties mobiliseert logische procedures door 

ruimtekenmerken af te lijnen en te synchroniseren. De studenten “zien” echte 

feiten die plaatsvinden, en creëren dan logische associaties. De parameters door 
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middel van dewelke de perceptie van ruimte-realiteit wordt bereikt, vormen het 

belangrijkste hulpmiddel dat kinderen helpt de co-aanwezigheid in ruimte te 

snappen. Verschillende ruimtelijke representaties integreren helpt leerlingen 

vertrouwd raken met dit proces en zorgt ervoor dat ze de relatie tussen de 

elementen-kenmerken van ruimte als een dynamische interactie met verschillende 

actoren beschouwen. Het gebruik van verschillende hulpmiddelen en cartografie 

stimuleren de veelzijdige percepties van ruimte. Met andere woorden, bovenop 

de twee dimensies (verticaal en horizontaal), krijgt ruimte er een derde bij: tijd die 

diepte in ruimte vertegenwoordigt. Bovendien laat de overlapping van 

verschillende ruimtelijke vertegenwoordigingen, beschikbaar in cartografie, toe 

om de verbinding tussen de fenomenen duidelijk te stellen, terwijl het tegelijk 

mogelijk is om deze fenomenen als informatie-entiteiten te behandelen. Deze 

procedure help kinderen om de constructie van een bepaalde ruimte te begrijpen. 

Daarom biedt het omzetten van ruimte naar cognitieve creaties, kinderen 

interactieve vaardigheden. Met andere woorden, via deze transformatie van 

realiteit kunnen kinderen de inwendige relaties tussen ruimtelijke elementen zien, 

fenomenen in ruimte ontdekken en zo de waarnemers van hun evolutie worden. 

 

 

Tot slot, rekening houdend met het feit dat de mogelijkheid van kinderen om 

ruimtelijke locatie te codificeren hoofdzakelijk kan worden uitgedrukt door middel 

van hun vermogen om ruimtelijke begrippen te communiceren met behulp van 

ruimtelijke symbolen, diagrammen en modellen, wordt ontwerp een interactief 

tijd-ruimte-instrument dat de perceptie van kinderen zodanig verbetert dat zij de 
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tegenstrijdige werkelijkheid die volgt uit de interactie van tijd, ruimte en mensen, 

kunnen begrijpen. Om de constant wijzigende ruimtelijke realiteit te begrijpen, 

worden studenten opgeleid in logische procedures die logisch denken verbeteren. 

Daarom nemen studenten de realiteit waar als een voortdurend wijzigende 

entiteit, waar veel factoren een belangrijke rol spelen en waar alle ingrediënten 

die ruimtelijk denken vertegenwoordigen met elkaar zijn verweven. 
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C. Case studies van participatief ontwerp in scholen 

In dit hoofdstuk proberen we enkele voorbeelden en case studies voor te stellen 

die door de programmapartners als input werden gegeven. We zullen de case 

studies van de vier verschillende landen beschrijven en daarbij proberen een 

antwoord te vinden op de vragen die we hebben gesteld: 

Wat was het betrokken project? Hoe is het gestart? Wie organiseerde het en wie 

nam deel? Zijn er andere stakeholders betrokken (b.v. gemeentelijke, regionale 

overheid, etc.)? 

Welke stappen hebben de organisatoren gevolgd? Welke methoden werden 

gebruikt om het resultaat te bereiken? (Indien mogelijk, beschrijf specifieke taken 

die aan de participanten werden gegeven.) 

Zijn er problemen die tijdens het proces optraden? Welke risico's moeten worden 

in aanmerking genomen? 

Welke waren de resultaten van het Participatief Ontwerpproces? Welk deel van 

het plan werd uiteindelijk gebouwd? Wat was de mening van de gebruiker over 

het resultaat? 

Zijn er lessen die uit deze case study werden geleerd? 

 

C1. Case studies uit Spanje 

Flip La Farigola 

Het project "Flip La Farigola" is de renovatie van de lagere school "La Farigola del 

Clot" in Barcelona (Spanje), geleid door alle vertegenwoordigers van de school en 

een extern ondersteuningsteam van architecten. Het project kreeg de Prijs voor 

het Beste Project op de wedstrijd georganiseerd door de Jaume Bofill Stichting in 

2017.  

Het ontwerp en de planning van het proces stemt overeen met de volgende 

principes: 

o Dynamisch en adaptief 
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o Multi-level 

o Co-creatie. 

 

 

 

Wat is het resultaat van het project? 

Eigenlijke verwezenlijkingen:  

o Open ruimte: speelplaats 

o Milieuruimte: verticale tuin 

o Ontspanningsruimte 

o Donkere ruimte 

o Lichtruimte 

o Interactieve ruimte 

Impact op schooldynamiek:  

o Leren door middel van ontwerpen 

o Samenwerking 

o Emancipatie van de gebruikers 

o Engagement van de leerkracht 

o Synergie tussen verschillende actoren 
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o Oprichten van een "netwerk" 

o Promotie van manuele kennis  

 

 

 

Colegio Virgen de Mirasierra 

Het project Arquitectura y juego, la azotea como patio, werd geïmplementeerd 

door 9 17-jaar oude leerlingen in Madrid in 2017. De doelstelling was om de 

speelplaats van de Virgen de Mirasierra school te herontwerpen als 

gemeenschappelijke ruimte, en samenwerking en architecturaal denken te 

verbeteren.  

De leerlingen ontwierpen een combinatie van sferen van verschillende afmetingen 

als oplossing voor wat zij beschouwden als multifunctionele open ruimte die op 

verschillende manieren werd gebruikt, van spelen tot studeren, van plezier maken 

tot zichzelf als burgers ontwikkelen.  

Vanaf het begin werd duidelijk dat het project omwille van budgetproblemen niet 

zou worden gebouwd. Niettemin waren de leerlingen blij dat ze de kans kregen 

om een praktisch probleem op te lossen dat kon worden aangepakt door gebruik 

van architecturale methodes, aan de hand waarvan ze: 

o meer vertrouwd raakten met architecturaal denken 

o een speelplaats beschouwden als gemeenschappelijke ruimte 
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o zich vertrouwd maakten met architecturale kunstwerken 

o een architecturaal project doorheen diens verschillende fasen zagen 

o het debat verbeterden 

o teamwork en samenwerking verbeterden.  

 

 

 

 

Colegio Diocesano Pablo VI 

Het participatief herontwerp van het Collegio Diocesano Pablo VI bestond uit vier 

subprojecten: 

1. Ontwerp van de talenklas, het creëren van een speelse en functionele 

ruimte voor vreemdetalenonderwijs 

2. Ontwerp van een samenlevingsruimte voor de school, een ruimte voor de 

integratie van een nieuwe manier voor het beheer van relaties en conflict  

3. Ontwerp van speelplaatsen, waarbij educatieve spelletjes werden 

voorgesteld die zouden voorkomen dat de speelplaats alleen voor sport 

werd gebruikt 
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4. Nieuwe schoolmeubelen in de kleuterklassen, nieuw schoolmeubilair 

aangepast aan de nieuwe sociale en culturele behoeften van de leerlingen 

5. Andere kleinere projecten 

 

 

 

Alle resultaten zijn betrokken in de transformatie van het fysieke aspect en 

aangepast aan de culturele, educatieve en sociale behoeften van leerlingen. 

o Leerlingen en leerkrachten werkten in het gebouw samen in verschillende 

spelletjes om verschillende talen te oefenen en de talenklas te ontwerpen 

o Leerlingen werden betrokken in de transformatie van een ruimte naar de 

samenlevingsruimte van de school en in de nieuwe benadering inzake 

conflictbeheersing 

o Ze hebben een inclusieve speelplaats ontworpen 

o Het management team en kleuteronderwijsteam werden betrokken in het 

meubilair voor de kleuterklassen 

o En meer. 

 

C2. Case studies uit Frankrijk 

Lurçat 
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Het project gaat over de renovatie van de lagere school Jean Lurçat in het 

zuidelijke district van Île-Saint-Denis in de Parijse voorsteden in 2010. De 

uitdagingen van het project waren om: 

o een klimaat van vertrouwen in de school te herstellen 

o te experimenteren met een "bottom-up' aanpak 

o een transdisciplinaire aanpak toe te laten, gaande van onderwijs tot de 

renovatie van ruimtes 

o collectief structurerende ruimtes voor het schoolleven te ontwikkelen.  

De leerlingen werden in 4 groepen georganiseerd: 

o de "ingenieurs" die de noden definieerden en gebruikstoepassingen 

testten,  

o de "onderzoekers" die de site opmeten en weergeven,  

o de "architecten" die een toekomstig project ontwerpen en de "bouwers" 

die de site beheren.  

Het project had een dubbel voordeel, educatieve ondersteuning en steun voor 

nieuwe opvattingen rond ruimte.  

Eigenlijke verwezenlijkingen:  

o Materiaal om te spelen en rusten op de speelplaats  

o Bibliotheek  

o Een educatieve tuin  

o Een schoolingang met een wachthuisje. 

Impact op schooldynamiek:  

o Leren door middel van ontwerp 

o Samenwerking 

o Emancipatie van de gebruikers 

o Engagement van de leerkracht 

o Synergie tussen verschillende actoren 
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o Oprichten van een "netwerk" 

o Promotie van manuele kennis 

o Experimenteren met de nieuwe gebruiksvormen van de schoolruimte. 

 

 

 

 

 

Stalingrad 

De renovatie van de middelbare school "Stalingrad" in Saint-Pierre-des Corps in 

Frankrijk had plaats in 2017 en was aanvankelijk geen participatief project. Het 

werd geleidelijk aan participatief met de Hogeschool voor Kunst en Ontwerp in 

Tours en diens directeur en vervolgens met de leerlingen van de school.  

De implementering van het project omvatte de volgende stappen: 

o Diagnose van de werking van de open ruimtes van de school 

o Delen van ervaringen van leerlingen met betrekking tot de school 

o Onderzoekswerk in elke klas 

o Voorstellen maken 
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o De ontwerper maakt het finale voorstel en de bouw begint.  

De resultaten zijn belangrijk en overstijgen wat oorspronkelijk gepland was:  

o Het creëren van een nieuwe fietsgarage, buiten de school, met aanzienlijke 

ruimtelijke voordelen en de ontwikkeling van nieuwe gebruiksvormen. 

o De bibliotheek werd omgevormd en naar de benedenverdieping verhuisd, 

waarbij ondoordachte oplossingen werden beschouwd. 

o De betrokkenheid van leerlingen en leerkrachten in het project had als 

effect dat de schoolgemeenschap werd versterkt en de gebruikers de 

ruimte toejuichten. 

o De leerlingen ontwikkelden hun kritisch vermogen met betrekking tot 

schoolruimtes.  

o De leerlingen hebben nu eisen en aanvaarden niet langer verwaarloosde 

en banale schoolruimtes.  

 

 

 

C3. Case studies uit Griekenland  

Agia Paraskevi  
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Het "Participatory Design Educational Program at Agia Paraskevi Schools" was 

een initiatief in samenwerking met de gemeente Agia Paraskevi. Het participatief 

ontwerpproces werd opgestart door middel van workshops gebaseerd op een 

democratisch gevoel van burgerparticipatie in het ontwerp van publieke ruimte 

en besluitvorming met betrekking tot het leven en het leven van elke dag.  

Het project wilde een echte bijdrage leveren voor de gebruikers door de ruimte 

die voor hen was gereserveerd, te configureren.  

Binnen de drie maanden werden workshops en vergaderingen georganiseerd met 

de studenten van 13e kleuterschool, 7e lagere school en 4e lager middelbaar van 

Agia Paraskevi, met de ouders, vertegenwoordigers van de gemeente en 

leerkrachten. 

Het originele doel van de workshop was om een ontwerpvoorstel op te stellen 

voor het opwaarderen van de speelplaatsen van de scholen en de straat waar de 

ingang van de school is. Echter, het werd noodzakelijk geacht om een masterplan 

op te stellen voor de wijdere omgeving, dat o.m. het volgende omvatte: 

o Verbetering van de veiligheid van de omgeving rond de school 

o Belangrijke uitbreiding van de groene zones 

o Bioklimatische verbeteringen in de scholen 

o Creëren van een gemeenschappelijke ruimte op de speelplaatsen.  

Naast het ontwerp, had het proces heel wat voordelen, waaronder: 

o Verbeteren van de samenwerking 

o Actief en creatief leren 

o Inclusieve procedure voor leerlingen, ouders en leerkrachten creëren, en 

veel meer.  
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Chalandri 

Het participatief planningprogramma in het 6e gymnasium van Chalandri, een 

residentiële voorstad van Athene, maakt deel uit van het Cultural Hidden Identities 

ReAppear through Networks of Water – CULTURAL H.ID.RAN.T programma dat in 

de buurt werd geïmplementeerd. Het programma heeft als doel het culturele en 

sociale belang van het aquaduct van Hadrianus voor het leven in de stad te 

belichten. 

In deze context waren leerlingen, leerkrachten en ouders van de school betrokken 

in een participatief planningsproces om de speelplaats, ingang van de school en 

de wegwijzers die op de muren zullen worden aangebracht en verwijzen naar het 

aquaduct van Hadrianus, te herontwerpen. 
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De workshops van het project werden digitaal geïmplementeerd ten gevolge van 

de coronavirusbeperkingen. De methoden omvatten vragenlijsten, 

webvergaderingen, Google tekeningen voor verzamelde ideeën en andere.  

Het project zal een belangrijk resultaat hebben over drie verschillende niveaus. 

o De echte veranderingen aan de speelplaats en ingang van de school die 

een voordeel zullen zijn voor de ruimte en haar gebruikers. 

o De emancipatie van de leerlingen, de verdiepen van de democratische 

gevoelens van de participanten, het versterken van de samenwerking 

tussen de leerlingen, leerkrachten en ouders. 

o Het educatief niveau dat door interdisciplinariteit en creatieve activiteiten 

wordt verrijkt.  

o De milieuproblemen die met het aquaduct van Hadrianus en zijn 

geschiedenis verbonden zijn, onder de aandacht van de participanten 

brengen. 
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Tweedekansschool in Trikala 

Het project gericht op het herontwerp en de renovatie van de speelplaats van de 

Tweedekansschool in de gevangenis van Trikala. Het participatief planningsproces 

was deel van een breder project rond emancipatie van gevangenen en creatieve 

expressie onder de titel ΜΕΣΑ, geïmplementeerd in 2015. De leerlingen die aan 

het proces deelnamen waren tussen de 20 en 35 jaar oud.  

Het project richtte zich tot het democratiseren van de besluitvorming, de 

verbetering van het collectief en de samenwerking, de creatieve expressie van de 

participanten, waardoor men beoogde een plaats te creëren die werd gekoesterd 

en waarbij de sociale inclusie van de bewoners werd verhoogd.  

Het project werd geïmplementeerd in een workshop van participatief ontwerp 

waarbij de noden en ideeën van de leerlingen werden neergeschreven en tot een 

plan leidden.  

Het plan werd dan door de leerlingen zelf gemaakt.  

Het project werd in drie stappen geïmplementeerd, als volgt: 

o Ontwerp van het plan van de speelplaats. Discussie en participatief 

modelcreatie. 

o Ontwerp van de muurschildering. Dit as de belangrijkste interventie die 

werd beslist. Het definitieve thema van de muurschildering werd 

vastgelegd en collectief ontworpen.  
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o Implementering van het plan. De groep leerlingen maakte ook de 

ontworpen interventies, zoals de muurschildering, de verbeteringen van 

het meubilair en de verbeteringen van de beplanting. 

 

 

 

 

C4. Case studies uit België 

Fietsbarometer  

https://fietsbarometer.ugent.be/home  

Via het project Fietsbarometer evalueren leerlingen uit 94 scholen van over heel 

Vlaanderen zelf de fietsveiligheid in hun schoolomgeving. Ze identificeren hun 

eigen fietsroutes van thuis naar school, evalueren de fietsveiligheid en werken 

hieraan op een geografisch informatiesysteem of 'GIS". Leerkrachten kunnen 

rekenen op lesondersteuning, herzieningscursussen en ondersteuning en 

leerlingen ontvangen duidelijke instructies over hoe ze het webplatform moeten 

gebruiken. 

https://fietsbarometer.ugent.be/home
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Omwille van het coronavirus opende het fietsbarometerteam het platform voor 

afstandsleren. De opdrachten werden door de leerlingen thuis uitgevoerd terwijl 

leerkrachten vanop afstand volgden. 

Het project staat op dit moment in zijn kinderschoenen en het gaat nu meer om 

het verzamelen van gegevens en het verkrijgen van een algemeen overzicht. De 

gegevens kunnen tonen: 

o de veilige (groene)  

o en onveilige (rode) 

routes die leerlingen gebruiken om naar school te gaan. 

Leerlingen en leerkrachten zien nadien een fietsbarometer van hun klas en school.  

Deze barometer kan tonen hoe goed hun klas en school het doet met betrekking 

tot: 

o verkeersveiligheid 

o actieve mobiliteit 

o en andere 

Later kunnen/zullen deze gegevens worden gebruikt en waarschijnlijk gedeeld 

met gemeentes om de verkeerssituatie te verbeteren en vriendelijker te maken.  

Het platform en onderwijspakket zullen de volgende jaren ook worden 

aangeboden.  
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Route2school 

https://www.route2school.be/  

Route2school (R2S) Education is een online leerplatform waar leerlingen hun 

verkeersinzichten op een leuke manier kunnen verbeteren. 

R2S vraagt leerlingen, leerkrachten en ouders een inventaris te maken van de 

flessenhalzen inzake mobiliteit in hun gemeente.  

o Hoe komen ze naar school?  

o Welke route nemen ze?  

o Hoe ervaren ze hun route?  

o Welke flessenhalzen komen ze onderweg tonen?  

o Welke oplossing stellen ze voor?  

Met antwoorden op al deze vragen werkt R2S samen met de gemeente, politie en 

scholen om een geschikte oplossing te vinden. R2S giet deze gegevens in een 

digitale schoolroutekaart. 

Projectstappen: 

o Startvergadering 

o R2S-demo 

o Gegevensverzameling 

o Gegevensanalyse 

o Discussie van de resultaten 

o Voorstelling van de oplossingen 

o Slotvergadering 

Het project creëert een nieuwe schoolroutekaart voor de deelnemende scholen 

(de andere stakeholders kunnen deze uiteraard ook gebruiken). 

https://www.route2school.be/
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R2S biedt ondersteuning in het digitaliseren van de bestaande schoolroutekaart 

en begeleiden scholen in het opmaken van een schooltransportplan en/of 

actieplan om het verkeer op de schoolroutes in de gemeente te verbeteren. 

Engaging Children in the Smart City: Een participatieve ontwerpworkshop 

https://pure.unamur.be/ws/portalfiles/portal/40187766/_EASEAI_19_Engaging

_Children_in_the_Smart_City_A_Participatory_Design_Workshop.pdf  

Het project stelde zich als doel om kinderen vertrouwd te maken met het concept 

van de Smart City door middel van participatief ontwerp. Het project werd geleid 

door de Universiteit van Namen en werd geïmplementeerd met de deelname van 

25 12- tot 14-jarige leerlingen uit een plaatselijke school. De workshop had 

plaats tijdens de schooluren in het kader van de technologieles. In de Belgische 

context waar digitaal onderwijs grotendeels afwezig is, is het moeilijk voor 

kinderen om te denken hoe informatie- en communicatietechnologie hun stad kan 

verbeteren. Deze workshop wilde zowel de digitale vaardigheden van de 

leerlingen als hun begrip van de slimme stad ontwikkelen. 

Kinderen werden ingeleid in het concept van Smart City door de volgende taken 

te volgen: 

1e stap: De leerlingen werden gevraagd om een pre-test vragenlijst in te vullen. 

De hoofdvraag die ze kregen as "Wat is een slimme stad?". Andere vragen in de 

pre-test richtten zich op de voor- en nadelen van een groepsdiscussie en de 

identificatie van technologie in foto's. 

2e stap: De leerlingen bouwden een model van een slimme stad. De modelbouw 

was gericht op het plaatsen van verschillende gebouwen in verschillende delen 

van de stad. De leerlingen probeerden elk gebouwgebruik op de juiste plaats te 

plaatsen en hun keuzes daarbij te verantwoorden. Enkele onenigheden die 

optraden, leidden tot de 3e stap.  

3e step: In de derde stap van de workshop werkten leerlingen in groepen van 

twee met het micro-bit om een stemsysteem te implementeren dat toelaat dat 

burgers worden geraadpleegd over een mogelijke heroriëntatie van een belangrijk 

gebouw. Het systeem neemt de vorm aan van een enkelvoudige micro-bit 

waarmee interactie mogelijk is aan de hand van knoppen om een stem uit te 

https://pure.unamur.be/ws/portalfiles/portal/40187766/_EASEAI_19_Engaging_Children_in_the_Smart_City_A_Participatory_Design_Wor
https://pure.unamur.be/ws/portalfiles/portal/40187766/_EASEAI_19_Engaging_Children_in_the_Smart_City_A_Participatory_Design_Wor
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brengen voor, tegen of blanco. Het micro-bit geeft vervolgens een smiley weer als 

visuele feedback dat de stem werd uitgebracht en stuurt de stem door middel van 

radio door naar een gecentraliseerde stemmenteller. 

4e stap: In de laatste stap van het project werden de leerlingen gevraagd om een 

post-test vragenlijst te beantwoorden naar het model van de lijst die ze voor de 

workshops invulden. Dan konden de organisatoren de resultaten contrasteren en 

zien hoe de leerlingen door het proces werden beïnvloed. De meest opvallende 

evolutie ligt bij de probleemoplossende benadering die de leerlingen toepasten. 

 

Uitdagende groepsdynamiek in participatief ontwerp met kinderen: Lessen uit de 

sociale interdependentietheorie 

https://dl.acm.org/doi/10.1145/2593968.2610469  

Het project vond plaats in drie scholen in Vlaanderen, België. Alle leerlingen 

maakten deel uit van het vierde leerjaar van het lager onderwijs en waren tussen 

de 9 en 10 jaar oud. Elke klas, gaande van 19 tot 30 leerlingen, werd opgesplitst 

in een voor- en namiddaggroep. In totaal waren 103 leerlingen betrokken. Bij het 

begin van elke co-ontwerpsessie werden de voor- en namiddaggroepen in twee 

of drie gemengde subgroepen van vier tot zes jongens en meisjes onderverdeeld.  

Over een periode van twee maanden werden in elke school vier co-ontwerpsessies 

georganiseerd rond het thema kunst en cultuuronderwijs. Daarbij verdeelden ze 

hun algemeen ontwerpthema in subthema's, een voor elke co-ontwerpsessie:  

o Sessie 1: een leuke en uitdagende klasuitstap organiseren.  

o Sessie 2: schoolwerk leuk en uitdagend maken.  

o Sessie 3: een leuke en uitdagende leerwebsite ontwerpen.  

o Sessie 4: magische technologie uitvinden die schoolkinderen bijstaat 

tijdens een museumbezoek. 

Ze gebruikten een combinatie van twee verschillende benaderingen inzake co-

ontwerp: "coöperatief onderzoek" en "contextmapping", zoals beschreven. Het 

doel van coöperatief onderzoek is om intergenerationele ontwerpteams te 

ondersteunen bij het begrijpen wat kinderen als technologiegebruikers nu doen, 

https://dl.acm.org/doi/10.1145/2593968.2610469
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wat ze morgen mogelijks doen en wat ze plannen in de toekomst. Anderzijds is 

contextmapping een systematische aanpak om contextuele informatie inzake 

productgebruik te onthullen. Vaak worden in contextmapping generatieve 

technieken gebruikt. Het basisprincipe daarbij is om mensen voorwerpen te laten 

maken en hen een verhaal te laten vertellen over wat ze hebben gemaakt. 

Het sleutelaspect van dit project was om disfunctionele conflicten en onenigheden 

te vermijden. Het belangrijkste element was dat de positieve interdependentie 

zou worden verbeterd en dat dientengevolge leerlingen omwille van de 

cohesieverhogende activiteiten hun groepsleden zouden waarderen en afhankelijk 

zouden worden van elkaar zodat ze elkaar gaan aanmoedigen en helpen om te 

slagen omdat ze beschouwen dat hun inspanning belangrijk is voor de hele groep. 

 

C5. Samenvatting van de case studies  

De projecten die kort werden voorgesteld verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat 

de methodologie van participatief ontwerp in scholen op veel manieren kan 

worden gebruikt en voor veel verschillende doelstellingen. De voorgestelde 

projecten verschilden op de volgende manieren in hun doelstellingen, de 

gebruikte hulpmiddelen, de manieren waarop ze de participanten uitdagen en de 

schaal waarop ze werkten: 

Doelstellingen: Sommige projecten waren gericht op het bouwen van een 

specifieke ruimte terwijl anderen zich richtten op het educatieve deel van het 

proces. Het is belangrijk dat de doelstelling van het project aan leerlingen 

duidelijk wordt gemaakt en dat ze van bij het begin weten als de interventies die 

ze zullen voorstellen en ontwerpen, al of niet daadwerkelijk zullen worden 

geïmplementeerd.  

Hulpmiddelen: Er werden in de voorgestelde case studies veel verschillende 

hulpmiddelen gebruikt. Enkele gebruiken uitsluitend digitale hulpmiddelen, terwijl 

andere alleen fysieke hulpmiddelen gebruikten, etc. De gebruikte hulpmiddelen 

hebben als doel een collectief delen van gedachten en ideeën, collectieve 

besluitvorming en planning teweeg te brengen.  
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Participanten: Sommige projecten werkten uitsluitend met leerlingen, terwijl 

anderen zowel ouders als andere bewoners betrokken. De kern van de 

ontwerpgroep waren in sommige gevallen de leerlingen zelf, terwijl in andere de 

kerngroep bestond uit experten of andere stakeholders.  

Schaal: De projecten verschilden ook inzake schaal. Sommige hebben als doel om 

interventies voor een speelplaats van een school te analyseren en ontwerpen, 

terwijl andere de leerlingen een hele stad lieten herdenken.  

Enkele vastgestelde raakpunten: 

Democratie: Een positief resultaat dat deze case studies gemeen hebben, is een 

verbetering van het democratisch gevoel van de participanten. De leerlingen 

worden met echte vragen geconfronteerd die ze collectief moeten beantwoorden, 

ze moeten manieren vinden om allemaal samen een beslissing te nemen. Dit 

versterkt hun democratische gevoelens in de praktijk en hun mogelijkheden om 

samen te werken en verschillende meningen te respecteren.  

Leerlingemancipatie: De leerlingen worden om hun mening gevraagd over 

kwesties waarover normaal gezien door experten en volwassenen wordt beslist. 

De mogelijkheid om een echte rol te spelen in de transformatie van de ruimte die 

ze gebruiken, emancipeert leerlingen en geeft hen het zelfvertrouwen om hun 

participatie over toekomstige beslissingen af te dwingen.  

Verbeteringen in het educatieve proces: De organisatoren van de betrokken 

projecten beseften dat participatief plannen ook nuttig was als educatief 

hulpmiddel, bijvoorbeeld om leerlingen in te leiden in het concept van een slimme 

stad en hun technologische kennis te verhogen, of om hen te helpen meer leren 

over de geschiedenis van hun buurt, etc. Participatief plannen als coöperatief, leuk 

proces kan leerlingen op verschillende manieren helpen, waarbij 

interdisciplinariteit en ervaringsgericht leren worden gepromoot.  

Goede ideeën: Veel projectorganisatoren waren verbaasd over de maturiteit van 

de leerlingen en hun mogelijkheden om met goede ideeën voor de dag te komen. 

Als resultaat richten de positieve gevolgen van participatief plannen in scholen 

zich niet alleen tot de leerlingen, maar ook de experten die het project leiden en 

de hele gemeenschap die voordeel zal halen uit de ruimtelijke interventies met 

behulp van de verbeelding en het frisse perspectief van de leerlingen.  
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Enkele kwesties waar rekening mee moet worden gehouden: 

Conflictafhandeling: Onenigheid is een heel belangrijk en cruciaal onderdeel van 

dialoog. Vooral in participatief ontwerp zonder onenigheid kunnen de 

participanten niet worden uitgedaagd om naar betere oplossingen en voorstellen 

te zoeken. Niettemin moeten de organisatoren manieren vinden om met 

onenigheid om te gaan wanneer dit overgaat tot niet-productieve conflicten.  

Verwachtingen van de leerlingen: De organisatoren moeten vanaf het begin heel 

duidelijk zijn of de voorgestelde interventies zullen worden gebouwd zoals ze 

werden ontworpen door de leerlingen, of als ze ideeën zijn die zullen worden 

voorgelegd aan de experten en zij zullen dan herontwerpen op basis daarvan, of 

als ze zullen worden voorgelegd aan de plaatselijke overheid maar waarbij het 

niet zeker is dat ze zullen worden gebouwd, of als het zeker is dat ze niet zullen 

worden gebouwd, enzovoort. Dit is een erg belangrijk deel van het proces omdat 

leerlingen misschien toenemende verwachtingen hebben, waardoor, indien niet 

vervuld, ze zullen teleurgesteld zijn en niet langer geïnteresseerd om in de 

toekomst aan relevante projecten en evenementen deel te nemen.   

Digitale hulpmiddelen: Het gebruik van technologie is heel belangrijk in de 

implementering van dergelijke projecten en er zijn digitale hulpmiddelen die de 

meeste stappen die normaal in een participatief ontwerpproces worden gevolgd, 

kunnen vervangen. Wij moeten benadrukken dat wanneer technologie wordt 

gebruikt, het zo gebruiksvriendelijk als mogelijk moet zijn om te verzekeren dat 

het participatie niet ontmoedigt. Niettemin is handmatig werk een belangrijke 

factor in de meeste participatieve planningsprojecten en het beeld van fysieke 

ruimte, waardoor fysieke activiteiten niet mogen worden onderschat.  
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D. Participatief ontwerp als hulpmiddel in scholen 

In het laatste hoofdstuk van deze handleiding willen we de lezer specifieke 

hulpmiddelen aanreiken om een participatief ontwerpproject in een school te 

implementeren (met leerlingen van rond de 12 -15 jaar oud). We beschrijven 

daarbij stap voor stap specifieke oefeningen, spelletjes en taken die de 

leerkrachten in hun klas of school kunnen implementeren, met of zonder de 

medewerking van een architect. De hulpmiddelen zijn in categorieën opgedeeld 

afhankelijk van de projectfase, en hulpmiddelen voor fysieke en digitale 

omgevingen zijn inbegrepen. Deze toolkit stelt zich tot doel om leerkrachten en 

andere professionelen die een participatief ontwerpproject in een school willen 

implementeren, in de praktijk te helpen, maar het zijn uiteraard slechts enkele van 

de ideeën die bij een dergelijke poging zouden kunnen worden getest.  

Zoals geanalyseerd in hoofdstuk A2. zijn de fasen van een participatief 

ontwerpproject als volgt: 

o Inleiding tot het project 

o Projectanalyse 

o Ruimtelijke ideeën creëren en delen 

o Projectafronding 

Hierop gebaseerd zijn de volgende hieronder voorgestelde hulpmiddelen, ideeën 

en voorstellen die een groep ertoe kunnen brengen om de doelstellingen van elke 

fase te bereiken.  

 

D1. Hulpmiddelen voor de inleiding tot het project 

Graad van publieke betrokkenheid definiëren 

In de eerste fase van het proces moeten we de graad definiëren van de publieke 

betrokkenheid die we willen bereiken. In de implementering van een participatief 

ontwerpproject in scholen zijn er twee beslissingen die moeten worden genomen. 

De eerste is in hoeverre het project de leerlingen van de school zal betrekken. Als 

de leerlingen erg zijn betrokken kunnen zij beslissen in hoeverre zijn andere 
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stakeholders zullen betrekken. Met "publiek" kunnen we verwijzen naar de ouders, 

andere bewoners van de buurt en andere.  

De graden van publieke participatie in een dergelijk proces zijn: 

o Publiek informeren.  

o Feedback krijgen van het publiek.  

o Publiek betrekken. 

o Met het publiek samenwerken.  

o Publiek versterken.  

Een eerste stap is dus om in de klas de verschillende meningen die de 

participanten hebben, te bespreken en te beslissen welke graad van impact ze 

willen bereiken voor het publiek. De volgende afbeelding geeft een betere analyse 

van dit proces: 

 

 

Probleemboom 

Om een probleemboom te maken kan het team stukjes papier nemen en de 

problemen opschrijven die ze met betrekking tot de betrokken plaats ervaren. 

Dan kunnen ze een probleemboom beginnen te maken door de problemen in het 
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midden van een groot stuk papier te leggen en een strook te creëren aan het 

einde van het blad voor de oorzaken van de problemen (wortels van de boom) en 

een strook aan de bovenkant van het blad voor de gevolgen van de problemen 

(takken van de boom). De logica wordt op de onderstaande afbeelding duidelijk: 

 

 

 

Doelstellingen bepalen 

Nadat we uitmaken in welke mate we de leerlingen en andere stakeholders willen 

betrekken, is het bepalen van de doelstellingen een volgende belangrijke stap in 

het participatief proces. Het is heel belangrijk dat we specifieke objectieven 

bepalen, een gemeenschappelijke visie voor de veranderingen die het project 

beoogt te maken en een tijdskader voor de implementering ervan. Enkele van de 

vragen die we tijdens deze fase moeten beantwoorden, zijn: 

o Waarom implementeren we dit project? Wat precies willen we ermee 

bereiken? Wanneer en hoe kunnen we het meten? 

Enkele kenmerken die we tijdens deze fase moeten analyseren en definiëren, zijn: 

o De logica van de interventie: Door de logica van de interventie te proberen 

definiëren, proberen we een specifiek kader voor de visie van het project 

te bepalen. We proberen de logica van de interventie te verklaren en de 

bijdrage ervan tot de ontwikkeling van de plaats. In deze fase kunnen we 

concepten, zoals duurzaamheid, weerbaarheid en aanpasbaarheid 

introduceren. 
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o Specifieke objectieven: De specifieke objectieven bepalen de verandering 

die we in een specifieke situatie willen bereiken. Dit kan worden uitgedrukt 

door de werkwoorden "verbeteren", "verminderen" of "verhogen". De 

doelstellingen moeten altijd "slim" zijn en over de kenmerken "experten", 

"meetbaar", "haalbaar", "realistisch" en "tijdspecifiek" beschikken. Nadat we 

de specifieke doelstellingen hebben bepaald, kunnen we een uitvoerig 

actieplan uitwerken. Op dit punt moeten we duidelijk maken dat, als we 

een doelstelling niet halen, dit niet betekent dat het hele project is mislukt. 

We hebben de doelstellingen als ambities geformuleerd.  

o Benodigde input: Hier moeten we definiëren wat nodig is om onze 

doelstellingen te realiseren. Bij de benodigde input kan het gaan om 

mensen, plaatsen, geld, infrastructuur, ervaring, e.a.  

o Resultaatindicatoren: Resultaatindicatoren zijn indicatoren die een 

specifiek aspect van een resultaat beschrijven dat kan worden gemeten. 

De keuze van heldere resultaatindicatoren vergemakkelijkt het begrip van 

het probleem dat we proberen op te lossen en de noodzaak van een 

interventie. 

Actieplan  

De OPERA-methode een nuttige methode om acties te plannen. De naam OPERA 

staat voor het volgende: 

o Own Reflections/Suggestions,  

o Pair Discussion,  

o Explanations,  

o Ranking and  

o Arranging.  

Het is een samenwerkingsmethode die op kleinere of grotere groepen kan worden 

toegepast. Het is een gestructureerde manier voor de groep om op dezelfde 

problemen te focussen en specifieke voorstellen te bedenken. De OPERA-methode 

omvat de volgende stappen: 
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o Own Reflections/Suggestions: Elke participant neemt individueel nota 

van diens persoonlijke ideeën en voorstellen en probeert daarbij zo 

duidelijk mogelijk en specifiek te zijn. 

o Pair Discussion:: De groep wordt in koppels onderverdeeld, waarbij 

beide partijen hun ideeën aan elkaar voorstellen. Ze proberen daarbij 

3 – 5 gemeenschappelijke voorstellen te bedenken die ze opschrijven. 

o Explanations: Elk koppel stelt hun voorstellen voor aan de rest van de 

groep en voorziet de nodige uitleg voor eventuele vragen. 

o Ranking: De hele groep werkt samen om de voorstellen te rangschikken 

op basis van een oplopende schaal van tevoren overeengekomen 

criteria. 

o Arranging: Op coöperatieve wijze worden de voorstellen in subsecties 

gegroepeerd, sommige worden verworpen en andere geherformatteerd 

op basis van de discussie, het herkennen van mogelijke moeilijkheden 

voor hun implementering, etc.  

Het resultaat van de OPERA-methode is een set voorstellen voor de toepassing 

van specifieke acties, gemeenschappelijk opgesteld door alle leden van de groep 

en op basis van hun goedkeuring. Nadat de acties zijn gedefinieerd, zijn de 

begroting en het tijdschema de volgende kwesties die moeten worden aangepakt.  

Wat betreft het tijdschema is het ontwikkelen van roadmaps een oefening die kan 

worden gebruikt. Deze maps moeten worden opgehangen op plaatsen die tijdens 

het project zichtbaar zijn voor het hele team zodat ze voortdurend kunnen worden 

bijgewerkt. 

De volgende oefening is heel nuttig voor het begrotingsproces: De groep 

verzamelt rond de tafel en krijgt enkele minuten de tijd om na te denken over alle 

essentiële onderdelen die het project uitmaken. Deze kunnen 

infrastructuurkosten, administratieve kosten, reclamebrochures, e.a. zijn. De groep 

krijgt dan de vraag om de acties te noteren waaraan ze hebben gedacht, samen 

met een geschatte begroting voor elk van deze. Dit deel van het project is 

natuurlijk niet precies, maar is een schatting voor de start van het project. 
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Digitale hulpmiddelen10 

In deze beginfase van het project zijn enkele van de digitale hulpmiddelen die 

kunnen worden gebruikt: 

o *Bigbluebutton (voor de inleiding) 

o *Genially (om de doelstellingen te formuleren) 

o *Quick draw 

o *Padlet (brainstorming) 

o *Miro (brainstorming) 

o *Mural 

 

D2. Hulpmiddelen voor analyse  

Evenementen 

Enkele van de eerste stappen die kunnen worden gevolgd om het participatief 

planningteam in te leiden in de fase van de projectanalyse, de behandelde 

problemen en de ontworpen interventies, zijn open evenementen. Open 

evenementen kunnen participanten helpen om een eerste duidelijk beeld te 

krijgen van de betrokken kwesties terwijl de verschillende stakeholders op 

hetzelfde moment elkaar kunnen ontmoeten en de kwesties bespreken. Een soort 

evenement dat het best past bij deze fase van het project is een lezing door 

experten.   

Een lezing door experten kan er helpen voor zorgen dat alle betrokkenen de 

nodige informatie en minimale kennis krijgen zodat ze in gelijke mate kunnen 

participeren. Presentaties kunnen ook heel nuttig zijn aangezien ze de 

participanten visuele beelden kunnen geven van de plaats, zijn problemen en 

mogelijke oplossingen uit andere voorbeelden.  

 

 
10 Meer informatie in de digitale toolkit - bijlage 1.  
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Interviews 

In het proces van de analyse van de kenmerken van de plaats, de op te lossen 

problemen en visie van de gebruikers is het interviewen van stakeholders een 

handig hulpmiddel. De interviews kunnen worden afgenomen bij de leerlingen die 

aan een ontwerpproject deelnemen en zij kunnen ook zelf andere gebruikers 

interviewen (andere leerlingen, ouders, andere bewoners, etc.) om een duidelijker 

en multidimensionaler beeld te krijgen van de plaatservaring. De interviews 

kunnen op verschillende manieren worden geïmplementeerd, afhankelijk van de 

projectdoelstellingen. Enkele van de interviewtechnieken zijn: 

Kwantitatieve technieken: Deze technieken hebben hoofdzakelijk betrekking op 

het verzamelen van objectieve en kwantitatieve gegevens. Enkele hulpmiddelen 

zijn vragenlijsten, statistische formuleren, e.a. De steekproef die in kwantitatieve 

interviews kan worden opgenomen is uiteraard beperkt en hangt af van elk 

project.  
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Kwalitatieve technieken: In kwalitatieve interviews probeert de interviewer de 

persoonlijke indrukken van de geïnterviewde over de betrokken plaats te 

begrijpen. De interviews kunnen eventueel niet volledig gestructureerd zijn en de 

vorm van een discussie aannemen die erop gericht is verschillende ervaringen van 

de plaats te willen benadrukken en verschillende benaderingen en wensen voor 

de toekomst van een plaats te begrijpen.  

Technieken gebaseerd op dialoog: Met deze technieken komen de verschillende 

benaderingen en informatie over de betrokken plaats uit de dialoog tevoorschijn. 

De dialoog kan in groepsvergaderingen worden georganiseerd waar participanten 

in koppels kunnen worden onderverdeeld en praten over de plaats, hun 

ervaringen, goede en slechte herinneringen die ze hebben, de problemen 

waarmee ze werden geconfronteerd en de oplossingen die ze op dit moment van 

het project kunnen zien. De bedoeling is dat het team overeenkomsten en 

twistpunten identificeert en een raakvlak voor de voortzetting van het project 

cultiveert. 

SWOT-analyse 

SWOT-analyse is een techniek die algemeen wordt gebruikt in de fase van de 

projectanalyse. Het is een hulpmiddel voor strategische planning dat een persoon 

of groep personen helpt om de typische kenmerken van een initiatief, organisatie, 

project, etc. te identificeren. Het woord SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, 

Opportunities en Threats, waarbij de analyse gewoonlijk als een matrix wordt 

gepresenteerd, zoals duidelijk wordt uit onderstaande afbeelding. 
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De SWOT-analyse beschouwt de Strengths en Weaknesses (sterke en zwakke 

punten) als intern, terwijl de Opportunities en Threats (kansen en risico's) meer 

door de externe omgeving worden beïnvloed. Deze vier parameters kunnen als 

volgt worden beschreven: 

Strengths: projectkenmerken die het project een voordeel geeft over andere. 

Weaknesses: kenmerken van het project die in vergelijking met andere als nadelig 

worden beschouwd. 

Opportunities: elementen in de omgeving die het project in zijn voordeel kan 

gebruiken. 

Threats: elementen in de omgeving die problemen voor het project kunnen 

veroorzaken. 

Dit hulpmiddel kan worden gebruikt in de fase van de projectanalyse en kan ook 

essentieel zijn voor de planning van de interventie. De beslissing over wanneer 

moet worden geïmplementeerd zou moeten gebaseerd zijn op deze speciale 

parameters die het project kenmerken.  

 

Stakeholdermatrix 
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De stakeholdermatrix is een eenvoudig, maar effectief hulpmiddel dat kan worden 

gebruikt in de fase van de projectanalyse. In een participatief ontwerpproject is 

het nodig de verschillende groepen te identificeren die betrokken zijn en kunnen 

helpen of voordeel halen uit de implementering van het project. Nadat deze 

groepen mensen werden geïdentificeerd, is het nodig om hun rol in het project te 

analyseren zodat je hen dienovereenkomstig kan behandelen. 

 

 

 

Om een stakeholdermatrix te maken wordt in de praktijk een grafiek opgemaakt 

en in vier kwadranten verdeeld. Stakeholders worden tegen bepaalde criteria 

geanalyseerd, hun invloed op het project en hun belang erin. Dan worden deze 

op de grafiek uitgezet. De aangevulde grafiek laat toe om beslissingen te nemen 

op basis van het kwadrant waarin een bepaalde stakeholder valt, zoals hieronder 

geanalyseerd.  

Gebruikelijk komt het kwadrant met enkele suggesties over hoe elke groep 

stakeholders moet worden behandeld: 

Sterke invloed en hoge belangen - u moet deze groep regelmatig betrekken. 

Sterke invloed maar lage belangen - u moet de groep raadplegen. 
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Lage invloed maar hoge belangen - u moet interesse tonen in hun behoeften. 

Lage invloed en lage belangen - u moet de groep geïnformeerd houden. 

Digitale hulpmiddelen11 

In deze tweede fase kunt u het volgende integreren: 

o Whiteboard (om aspecten van de situatie in de verf te zetten) 

o Jotform (om aspecten van de situatie in de verf te zetten) 

o lino 

o ZOOM/WebEx/ Microsoft teams (voor onlinegesprekken) 

o Google forms (om feedback te verzamelen) 

 

D3. Hulpmiddelen voor het generen en delen van ruimtelijke ideeën 

Brainstormen over ideeën 

In deze fase van het project begint het team ideeën over de betrokken interventies 

te delen en collectief na te denken over de ruimtelijke aspecten van het project. 

Brainstormen is een hulpmiddel dat daarbij kan worden gebruikt, i.e. een soort 

discussie die beoogt om verder te gaan dan het proces van een workshop of 

rondetafel. Het doel is dat de participanten zich op hun gemak en vrij voelen om 

alle ideeën die bij hen opkomen te delen. Enkele zaken die duidelijk moeten zijn: 

o Er zijn geen juiste of foute ideeën.  

o Het maakt niet uit hoelang het proces zal zijn.  

o Er wordt geen kritiek geleverd tijdens het brainstormen.  

Nadat de participanten hun ideeën hebben gedeeld, worden deze rond assen 

georganiseerd.  

 

 
11 Meer informatie in de digitale toolkit - bijlage. 
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Deze techniek maakt de groep erg actief en de participanten voelen zich in staat 

om zichzelf uit te drukken. Het neemt veel tijd in beslag en het gesprek moet 

goed worden georganiseerd zodat er een algemeen beeld is van de ideeën die 

worden uitgedrukt. Tijdens een brainstormingsdiscussie mikken we om kwantiteit. 

We wachten niet op het perfecte idee, maar we delen alles wat in ons opkomt. 

Hoe meer ideeën we neerschrijven, hoe beter. We stimuleren mensen ook om 

wilde ideeën te delen, ideeën die misschien zelfs niet mogelijk zijn. We beogen 

ook om op elkaars ideeën verder te bouwen.  

Excursie 

Tijdens deze fase van het project zou ook een excursie moeten worden 

geïmplementeerd. Als de betrokken plaats de omgeving van het team is 

(bijvoorbeeld de school), brengt het team best een dag buiten het klaslokaal door, 

op de speelplaats of op de specifieke plaatsen van de school die zullen worden 

herontworpen. Excursies naar andere plaatsen, zoals sleutelplaatsen in de buurt 

kunnen ook worden georganiseerd. Excursies naar plaatsen die participatief 

plannen hebben geïmplementeerd of naar plaatsen die een goed voorbeeld voor 

het team kunnen vormen, zijn ook aan te raden. 
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Participatieve rondgang 

De participatieve rondgang is een hulpmiddel dat helpt bij de diepere band van 

de participanten met de plaats. In de praktijk kunnen participanten op de 

betrokken plaats rondlopen en op elk moment notities nemen van hun gevoelens 

en waarnemingen. Een participatieve rondgang kan op verschillende manieren 

worden geïmplementeerd, afhankelijk van het project. Het kan bijvoorbeeld een 

rondgang zijn gebaseerd op gevoelens en sensaties, een fotorondgang, een 

rondgang op basis van geluid, etc. De participanten kunnen een kaart vasthouden 

en notities maken. De belangrijkste is dat ze zich vrij voelen en voldoende op hun 

gemak om rond te lopen, op hun eigen ritme, kunnen stoppen waar ze willen en 

hun beeld van de plaats uitdrukken op de manier die ze hebben beslist. 
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Collectief mapping 

Collectief mapping is misschien het belangrijkste hulpmiddel om ruimtelijke 

ideeën in participatief ontwerp te delen. Het team probeert de betrokken plaats 

vanuit het eigen standpunt te herontwerpen. Tijdens het collectief mapping is het 

mogelijk dat ideeën over de visie van de plaats en de benodigde interventies 

opkomen. 

De participanten gebruiken een kaart of een plan van de betrokken plaats en 

kunnen hierop problemen, kwaliteiten, ideeën, voorkeuren en gevoelens noteren. 

Bijvoorbeeld kunnen participanten noteren wanneer ze zich positief of negatief 

voelen, zij kunnen een bepaalde ervaring die ze over een bepaalde plaats hebben 
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neerschrijven, zijn kunnen over het geluid, de verlichting, de geur van de plaats 

en andere schrijven. Na deze activiteit heeft het team een ander beeld van de 

betrokken plaats en veel ideeën van hoe ze zou kunnen worden getransformeerd.  

 

 

 

 

Oplossingendiagram 

Een ander nuttig hulpmiddel voor deze fase van het project is de ideeënboom. 

Dit is een tweeledige activiteit en omvat het maken van een probleemboom die 

zich dan omvormt tot een oplossingenboom. Om dat te doen kan het team stukjes 

papier nemen en de problemen opschrijven die ze met betrekking tot de 

betrokken plaats ervaren. Dan kunnen ze een probleemboom beginnen maken, 

zoals reeds geanalyseerd in hoofdstuk D.1. De logica wordt op de onderstaande 

afbeelding duidelijk: 
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Nadat het probleemdiagram is gemaakt, bespreken de participanten de 

problemen, oorzaken en gevolgen om oplossingen te proberen te vinden. Voor 

elke reden schrijven de deelnemers een manier neer om de situatie te veranderen, 

voor elk probleem schrijven ze een oplossing neer, waardoor de gevolgen 

veranderen en doelstellingen van het project worden. Dit is hoe het team een 

probleemdiagram tot een oplossingendiagram omvormt en ideeën voor de 

betrokken interventies identificeren. 

  

 

 

Mind map 

Om een mind map te maken schrijft de groep het kernidee van de visie in een 

gesloten figuur in het midden van een blad paper. Geleidelijk aan worden de 

meest specifieke ideeën die in vorige activiteiten opkwamen neergeschreven in 

andere gesloten figuren en zo op papier weergegeven dat het verband met het 

kernideeduidelijk is. Zo wordt geleidelijk aan duidelijk wat het visionaire voorstel 

is, de individuele doelstellingen en de mogelijke resultaten. 

Een andere manier waarop de mind map kan worden gebruikt is door te tekenen. 

Deelnemers krijgen een stuk wit papier en krijgen de vraag om aan de hand van 

schetsen, woorden, diagrammen te 'tekenen' hoe ze hun ruimte, buurt of 
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omgeving zien. De ontwerpen kunnen zo persoonlijk of abstract zijn als elke 

participant dat wil. Dit hulpmiddel helpt de groep om de relaties van verschillende 

delen van een betrokken plaats te herdefiniëren en zijn structuur en het belang 

van elk van de onderdelen te herdenken. Hieronder enkele voorbeelden: 

 

 

 

 

Gamification 

Een ander nuttig hulpmiddel voor deze fase van het project is de gamification, i.e. 

participatief plannen door middel van spelen. Een ander begrip voor dit 

hulpmiddel is ‘serious games’, i.e. spelletjes die niet enkel worden gebruikt als 

ontspanning, maar ook voor andere doelstellingen.  
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Een voorbeeld van een 'serious game' (ernstig spelletje) dat voor dit specifieke 

doel nuttig kan zijn is een rollenspel, waarbij leden van de groep de rol aannemen 

van verschillende stakeholders van de betrokken plaats. Leerlingen kunnen dan 

de kant kiezen van de gemeente, bewoners, ouders, etc. en de problemen en visie 

van de plaats bespreken vanuit het perspectief van hun rol. Dit is een spel dat 

participanten helpt te begrijpen dat er verschillende benaderingen voor een 

ruimte zijn en helpt om hun ideeën beter aan het publiek te communiceren. 

Andere gamification ideeën kunnen worden geïmplementeerd, afhankelijk van het 

project en de leeftijd van de leerlingen. De enige regel is om een leuke sfeer te 

scheppen en te focussen op het spelen in plaats van het leren.  

Digitale hulpmiddelen12 

In deze derde fase is het aangewezen om het volgende te gebruiken: 

o Sketchboard 

o Sketchtogether 

o QuickDraw 

 
12 Meer informatie in de digitale toolkit - bijlage 1. 
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o Drawchat 

o Whiteboard/Jotform 

o Lino 

 

D4. Hulpmiddelen voor de projectafronding 

Bewaking 

Een belangrijk hulpmiddel voor de laatste fase van het project is om specifieke 

indicatoren en manieren in te stellen die het team toelaten, de implementering 

van het project te bewaken. Dit deel verschilt van project tot project en voor de 

analyse moeten we vragen beantwoorden, zoals:  

o Zullen de interventies door een andere acteur worden gemaakt? 

o Moeten de leerlingen nog andere stappen nemen opdat de interventies 

kunnen worden gemaakt? 

o Zullen de leerlingen zelf de voorgestelde interventies maken? 

Alle groepen, afhankelijk van de antwoorden op deze vragen moeten een manier 

vinden om de voortzetting van het project te bewaken. Op deze manier gaat het 

afronden van een participatief planningsproject hand in hand met een plan voor 

toekomstige acties. Op dit moment moet de groep met ideeën aanzetten over hoe 

problemen die in de toekomst kunnen optreden, kunnen worden opgelost en over 

het verzamelen van gegevens over de plaats en diens gebruik in de toekomst.  

Evaluatie 

Een ander belangrijk hulpmiddel voor deze fase van het project is de 

projectevaluatie. Dit is een goed moment om terug te gaan naar de doelstellingen 

die men tijdens de eerste fase heeft bepaald en collectief te reflecteren over 

hoeveel werd gerealiseerd. De indicatoren die men in de eerste fasen heeft 

bepaald zullen helpen om de resultaten beter te evalueren.  

Evenementen 

De organisatie en implementering van slotevenementen is heel belangrijk voor de 

projectafronding. De participanten moeten het einde van hun werk vieren, de 
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output met anderen delen en zich ontspannen met de mensen met wie ze hebben 

samengewerkt. Een opendeurdag is een soort evenement dat in deze fase van het 

project nuttig is.  

Gewoonlijk zou de laatste tentoonstelling van een project als open evenement 

worden georganiseerd. Kaarten, modellen, schetsen en ander materiaal dat tijdens 

het project werd aangemaakt, kan in een open ruimte worden tentoongesteld 

waarbij de gemeenschap en het publiek uitgenodigd en verwelkomd kunnen 

worden. Het ontwerpteam gidst de bezoekers doorheen de voorgestelde 

oplossingen, de verschillende scenario's waaraan ze hebben gewerkt en de 

bezoekers kunnen daarbij vragen stellen en hun mening geven. Op een bepaald 

moment tijdens de opendeurdag kan een workshop of gestructureerd overleg 

worden geïmplementeerd om de participanten de kans te geven hun mening 

collectief te delen.  

Digitale hulpmiddelen 13 

En voor deze laatste fase, zou het leuk zijn om het volgende te gebruiken: 

o Trello (om alles te verzamelen) 

o BigBlueButton 

o Mentimeter (voor debat/beoordeling) 

o Kahoot! (voor een leuke slotsessie) 

 
13 Meer informatie in de digitale toolkit - bijlage 1. 
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Bijlage 1 - Digitale hulpmiddelen 

 

Sketchboard : https://sketchboard.io/  

Beschrijving  

Sketchboard is een Fins bedrijf dat een visueel 

planningstool heeft gecreëerd dat hoofdzakelijk 

wordt gebruikt door softwareontwikkelaars en zij die 

werken in onderzoek of onderwijs en labo's. Meerbepaald is Sketchboard een 

onlinetool voor samenwerking dat toelaat dat collega's hulp krijgen om elkaars 

ideeën te begrijpen. Het idee bestaat uit configureerbare borden die de vorm 

hebben van een schetsblok, waarbij teamleden tekst kunnen toevoegen of vormen 

tekenen door middel van vrije hand of gepersonaliseerde iconen. Het voordeel 

hier is dat collega's elkaar in real-time feedback kunnen geven op hetzelfde 

virtueel gedeelde witbord. Bovendien kan elk teamlid schrijven, tekenen of 

bewerken, niet alleen de host. 

Kenmerken  

o De betaalde versie van Sketchboard laat toe om schetsen en 

vormen in pdf-, jpeg- en png-formaat te downloaden 

o Gebruikers kunnen de achtergrond van het bord aanpassen. 

Bijvoorbeeld kan de achtergrond van het bord donker worden 

ingesteld om oogvermoeidheid te voorkomen. Als een van de 

gebruikers beslist om dit voor zijn eigen toestel te veranderen, heeft 

dit geen impact op hoe de andere gebruikers het bord zien. 

o Gebruikers kunnen de "overzichtsmodus" van het tool gebruiken om 

een voorbeeldafbeelding van alle beschikbare borden te krijgen en 

om sleutelwoorden op te zoeken en zo een specifieke vorm te 

verkrijgen 

o Een van de belangrijkste eigenschappen is dat gebruikers allemaal 

vanop afstand kunnen werken. Ze kunnen een live 
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chatgroepdiscussie met collega's bijwonen en hen administratieve 

taken toewijzen.  

o Het platform is gebaseerd op een geavanceerde coderings- en 

modelleringsomgeving die met meer technische projecten 

compatibel is. De coderingstoepassing veronderstelt echter dat 

gebruikers een beter begrip van programmeren hebben.  

Kosten  

o 14 dagen gratis proefperiode eens een account werd geopend 

o $7 per maand voor een gebruiker 

o $14 per maand voor de STARTER-optie 

o $36 per maand voor de TEAM-optie 

o $45 per maand voor de ORGANIZATION-optie 

o $79 per maand voor de BUSINESS-optie 

Talen  

EN 
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Miro https://miro.com/ 

Beschrijving  

Miro is een online collaboratief witbordplatform dat 

verdeelde teams toelaat om eenvoudig en effectief samen te werken. Miro biedt 

een brainstormingoptie met o.m. digitale plakbriefjes om werkstromen te plannen 

en beheren. Miro's mobiele app en tablet biedt de nodige hulpmiddelen voor 

teamwork, om te creëren en op eender welke plaats eender wanneer productief 

en innovatief te zijn. 

Kenmerken  

o Stickies vs Cards: Sticky notes, met hun 2 vormen, 3 afmetingen en 

verschillende kleuren, zijn een snelle en makkelijke manier om 

ideeën op digitaal papier te zetten. De Card is een uitgebreide en 

verbeterde versie van Sticky notes en kan met een datum, 

beschrijving of een begunstigde worden uitgebreid. 

o Sjablonen: gebruikers kunnen kiezen uit meer dan 80 

voorontworpen sjablonen (bijvoorbeeld: Gantt-grafiek, 

klantenstroomtrajecten) 

o Commentaar: gebruikers kunnen opmerkingen maken voor anderen 

waarmee ze samenwerken. Ze kunnen daarbij kiezen of ze het 

gesprek voortzetten door, bijvoorbeeld, met een emoji te 

antwoorden. 

o Media uploaden: gebruikers kunnen rechtstreeks vanop hun eigen 

toestel of via url-afbeeldingen uploaden. 

o Webpagina's opslaan: gebruikers kunnen op het witbord een 

afbeelding van een volledige website in zijn geheel opslaan en 

weergeven. 

o Media inbedden: gebruikers kunnen door middel van Miro's iFrame 

Embed verschillende media, zoals video's, kaarten, audio, etc. 

rechtstreeks in het witbord inbedden. 
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Kosten 

o Altijd gratis - geen proefperiode 

o TEAM: $8 per gebruiker per maand (te betalen op jaarbasis) 

o BUSINESS: $16 per gebruiker per maand (te betalen op jaarbasis) 

o ENTERPRISE: Aangepaste prijzen. Prijsbestek op verzoek. 

 

Talen  

EN 
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Sketchtogether : https://sketchtogether.com/ 

Beschrijving  

Sketchtogether is een platform waar gebruikers op 

afstand kunnen samenwerken met klanten, 

telewerkende teamleden en individuele teams die onderweg of verspreid zijn. Het 

platform verbindt mensen ongeacht van de geografische locatie waar ze zich 

bevinden. Met Sketchtogether is het mogelijk om onmiddellijk een vergadering te 

starten om ideeën te delen en de betrokkenheid van allen in real-xtime te 

observeren. Het is toegankelijk via tablet, desktop, witbord of zelfs een mobiele 

telefoon. Sketchboard maakt effectief creëren, beoordelen en het organiseren van 

verschillende soorten inhoud mogelijk en dit alles zo eenvoudig als met behulp 

van pen en papier. Het platform biedt een veilig beheer van alle inhoud in de 

cloud. 

Kenmerken  

o Afstandsvergaderen: gebruikers kunnen op afstand vergaderen om 

dingen te bespreken en hun beslissingen in groep te maken. Elke 

gebruiker heeft een stem en kan met zijn ideeën in real-time 

deelnemen. Gebruikers kunnen tekst en afbeeldingen toevoegen om 

hun brainstormingsessies te verrijken. 

o Discussies opslaan: gebruikers kunnen hun ideeën bewaren door 

hun notities in Sketchtogether op te slaan en kunnen ze vanop 

eender welk toestel op elk moment raadplegen. Groepen hebben 

de mogelijkheid om bestaande ontwerpen of afbeeldingen van 

fysieke witborden te importeren om hun gesprekken te realiseren. 

o Snel ontwerpen: het platform biedt voorbeelden en diagrammen die 

net zo nuttig zijn als pen en papier. Met Sketchtogether kunnen 

gebruikers in real-time met hun team voorbeelden aanmaken en 

herhalen die ze in hun e-mailverkeer hebben uitgewisseld. 

o Uitleg visualiseren: gebruikers kunnen hun tekstbestanden 

vereenvoudigen door links naar schetsen en diagrammen toe te 
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voegen. Luisteraars kunnen delen van de schets die ze niet 

begrepen markeren en vragen stellen door de optie "Hand 

opsteken". 

Kosten 

o Het basisaccount is gratis voor een maand  

o Een standaardaccount: $0.99/maand ($9/jaar) 

o Een teamaccount: $4/maand ($18 voor 20 gebruikers/maand) 

Talen 

EN 
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Genially: https://www.genial.ly/ 

Beschrijving 

Genially is software om presentaties aan te maken die een hele 

reeks modules aanbiedt om presentaties aan te passen. Het is een platform voor 

het aanmaken van media gebaseerd op het ontwerp en delen van allerlei soorten 

mediacreaties en presentaties. Genially is een alles-in-een onlinetool dat 

gamification, infographics, quizzen, opdeelfunctie, interactieve afbeeldingen, 

portfolio's, etc. aanmaakt. Genially biedt gebruikers meer dan 1.100 sjablonen in 

12 verschillende categorieën om snel aan de slag te gaan en te beginnen 

ontwerpen. Daarenboven laat het de gebruikers toe om van nul te beginnen; zij 

kunnen hun creaties zoveel aanpassen als ze willen. 

Kenmerken 

o Animatie 

o Audiobestandsbeheer 

o Samenwerkingstools 

o Aanpasbare sjablonen 

o Documentclassificering 

o Audiobestandsbeheer 

o Samenwerkingstools 

o Aanpasbare sjablonen 

o Documentclassificering 

o Elektronische formulieren 

o Afbeeldingen bewerken 

o Mediabibliotheek 

o Offline presenteren 

o Zoeken/filter 

o SEO-beheer 
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o Tekstbewerking 

o Video-ondersteuning 

Kosten 

o Het basisaccount is gratis voor een maand 

o Per account: 7,49€/maand 

o Masteraccount: 20,82€/maand 

o Teamaccount: 79,15 €/maand 

Talen 

EN, FR, ES 
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Draw Chat: https://draw.chat/ 

Beschrijving 

Draw Chat is een cloud-based virtueel 

klaslokaal en videoconferentietoepassing die 

ondernemingen van allerlei slag helpt met een tekentafel, bestanden delen en het 

bewerken van afbeeldingen in real-time. Draw Chat is een hulpmiddel voor 

communicatie op afstand dat gebruikers toelaat om ideeën te verzamelen en te 

delen met collega's, tekeningen op maat te beheren. Het helpt ook om 

tekstberichten te beheren, vergaderingen te plannen en uitnodigingen naar teams 

te verzenden. 

De belangrijkste eigenschappen omvatten instant messaging, offline 

kennisgevingen, en het aanmaken van chatrooms.  

Kenmerken  

o Op afbeeldingen tekenen: gebruikers kunnen hun 

schermafbeeldingen, afbeeldingen of andere foto's plakken of 

invoegen om ze online met andere gebruikers te delen  

o Pdf online annoteren: gebruikers kunnen op een pdf tekenen, net 

zoals op papier 

o Op kaart tekenen: tekenen. Chat is de makkelijkste manier op 

tekeningen op kaarten te delen. 

Kosten 

Gratis  

Talen  

EN 
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Trello https://trello.com/ 

Beschrijving 

Trello is een samenwerkingstool dat projecten in borden 

organiseert. Trello verwittigt gebruikers over waaraan gewerkt wordt, wie wat 

doet en waar in het proces zich iets bevindt. Trello's gebruikers kunnen hun 

taakborden met verschillende kolommen aanmaken en de taken tussen kolommen 

verplaatsen. Er is een kolom voor taakstatus, zoals ‘Uit te voeren’, ‘In uitvoering’, 

‘Afgewerkt’. Dit hulpmiddel kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, 

zowel persoonlijk als zakelijk, waaronder softwareprojectbeheer, 

schoolrapportborden, lessenplanning, webontwerp en gaming. 

Kenmerken 

o In-line editing 

o Controlelijst voortgangsmeter  

o Datafilters  

o Automatische e-mailkennisgeving 

o Klantendienst  

o Stemopties  

o Individuele/groepstaken toewijzen  

o Deadline alarm en kennisgeving 

Kosten 

o Gratis test gedurende een maand  

o Business Class: $10/gebruiker/maand jaarlijks te betalen. 

$12,50/gebruiker/maand maandelijks te betalen 

o Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling van Trello  

Talen 

Beschikbaar in 20 talen  
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Whiteboard (zoom) a Kahoot company: https://whiteboard.fi/ 

Beschrijving 

Whiteboard is een eenvoudig tool dat onmiddellijk 

kan worden gebruikt. Gebruikers kunnen klassen 

aanmaken en gebruikers door middel van een link, klascode of QR-code toegang 

geven. Elke gebruiker heeft een individueel digitaal witbord waar hij tekst en 

afbeeldingen kan invoegen, tekenen, wiskundige formules toevoegen en notities 

maken. Tijdens het gebruik van Whiteboard hebben leerkrachten de mogelijkheid 

om alle witborden van de leerlingen te controleren in real-time, wat het voor hen 

makkelijker maakt om de voortgang van leerlingen op te volgen. Whiteboard is 

een instant formatief hulpmiddel voor een klas, biedt leerkrachten live feedback 

en een onmiddellijk overzicht over hun leerlingen.  

Kenmerken 

o Onmiddellijke toegang: geen aanmelding of login nodig 

o Onafhankelijk van het toestel: geen installatie of download nodig 

o Privacy: er wordt geen persoonlijke informatie met derden gedeeld 

o Veelzijdige hulpmiddelen: gebruikers kunnen achtergronden, 

afbeeldingen, vormen en tekst invoegen 

o Witborden opslaan: leerkrachten kunnen makkelijk alle 

afbeeldingen van de witborden van leerlingen als pdf-bestand 

opslaan 

o Witborden duwen: leerkrachten kunnen hun huidig witbord 

makkelijk naar alle leerlingen sturen  

o Co-lesgeven: uitnodiging voor een co-leerkracht  

o Feedback: leerkrachten kunnen leerlingen feedback geven 

Kosten 

o Gratis proefperiode van 7 dagen waarbij gebruikers het Premium-

abonnement kunnen testen  



 

  

ERASMUS+ PROJECT: INPAD - Participatief Ontwerp in Scholen: De ontwikkeling van een innovatieve 
methodologie voor het ontwerp van openbare ruimtes in en rond scholen. Subsidieovereenkomst 
2020-1-FR01-KA201-079871 

93 

o Basic: $4.99/maand (indien jaarlijks betaald) 

o Premium: $12.99/maand (indien jaarlijks betaald) 

Talen 

12 talen (zelfde als Kahoot) 
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Quick, Draw https://quickdraw.withgoogle.com/ 

Beschrijving 

Een AI-experiment op basis van machineleren. Een eerder 

neurologisch digitaal hulpmiddel, intuïtief en innovatief! Een 

open-source materiaal vol met eerder bescheiden 'big data', maar echt uitdagend 

voor leerlingen om te leren tekenen en spelen tegelijk. 

Kenmerken 

o Teken je eigen voorwerpen 

o Aangepaste voorwerpen optimaliseren 

Kosten  

Gratis 

Talen  

Geen verbale communicatie nodig 
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Jamboard https://jamboard.google.com/ 

Beschrijving 

Jamboard is een cloud-based toepassing die visuele 

samenwerking tussen gebruikers in real-time toelaat. Het laat 

leerlingen toe om op een innovatieve manier samen te werken. 

Leerlingen die een tablet gebruiken kunnen een hele uitgebreide reeks 

bewerkingsmogelijkheden gebruiken om samen te werken met andere leerlingen 

of leerkrachten. Jamboard is ook toegankelijk vanaf een webbrowser. Jamboard 

maakt leren overzichtelijker en toegankelijker voor iedereen die in een jamsessie 

samenwerkt.  

Kenmerken 

o Tekenen, schrijven of markeren met het pen tool 

o Wissen met de gom (of kader wissen) 

o Selecteren door middel van het muis tool 

o Plakbriefje-toepassing om tekst voor instructies, koppelen, 

sequencing, etikettering, etc. toe te voegen! 

o Afbeeldingen vanuit Drive, Google Search invoegen of uploaden 

o Lasertool gebruiken om aandacht op iets op de Jam te vestigen 

terwijl je het scherm deelt 

o Wisselen tussen kaders om meer activiteiten te doen of opnieuw 

beginnen zonder je werk uit te wissen 

Kosten  

Gratis 

Talen 

Geen referentie naar enige beperkingen 
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Bigbluebuttom: https://bigbluebutton.org/ 

Beschrijving 

Bigbluebutton is een webconferentiesysteem dat 

ontwikkeld werd voor onlineleren. Bigbluebutton laat leerkrachten toe om hun 

audio, chat, video's en desktop met hun leerlingen te delen. De polloptie maakt 

het makkelijker om leerlingen aan te moedigen deel te nemen en de mogelijkheid 

om de lezingen op te nemen en ze voor latere herhaling beschikbaar te maken. 

De focus van Bigbluebutton bestaat uit het ondersteunen van leerkrachten met 

verbeterde digitale onlinetools die hen toelaten om met hun leerlingen op een 

gesynchroniseerde, collaboratieve en grappige manier in verbinding gesteld te 

worden. 

 

Kenmerken  

o Makkelijk presentaties uploaden met ondersteuning voor pdf, tekst, 

afbeeldingen en Microsoft PowerPoint, Word en Excel-documenten 

o Whiteboard annotatie van dia's om inhoud te markeren 

o Opdeling in afzonderlijke ruimtes om leerlingen op een 

collaboratieve manier betrokken te houden 

o Lage, medium en hoge resolutie video-opties die geschikt zijn voor 

alle soorten wifi-bandbreedte 

o Openbare en private chat 

o Quick And Easy Polling That Encourage More Student Engagement 

o Witbord voor meerdere gebruikers om leerlingen uit te dagen 

o Gedeelde notities voor makkelijkere groepsamenwerking 

Kosten 

Gratis 

Talen 

Beschikbaar in 65 talen  
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Lino: https://en.linoit.com/ 

Beschrijving 

Lino is een webgebaseerd plakbriefjesplatform met de 

naam 'Canvases' dat gebruikers toelaat om virtuele 

plakbriefjes op een virtueel plakbord of doel achter te laten. Op elk briefje kunnen 

gebruikers tekst invoegen of foto's toevoegen. Gebruikers kunnen hun doek 

aanpassen, kleuren of achtergronden selecteren en ook de kleuren van hun 

plakbriefjes kiezen. Lino is uiterst geschikt om kennis op te bouwen, mindmapping 

en brainstorming. 

Kenmerken 

o Organiseert plakbriefjes op een visuele manier  

o Gratis lay-out voor foto's en films  

o E-mails verzenden en online notitie nemen 

o Herinnering voor deadlines 

o Prikbord gebruiken onder vrienden  

o Ideeën met tekst en afbeeldingen delen 

Kosten 

Afhankelijk van het gebruik, in principe gratis 

Talen 

EN 
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Mural https://www.mural.co/ 

Beschrijving 

Mural is een digitale werkplaats voor visuele 

samenwerking. Mural helpt ploeggenoten om samen na te denken en nieuwe 

ideeën uit te werken, snellere innovatie te implementeren en complexe problemen 

op te lossen. Mural's visuele denkcanvas voegt een nieuwe benadering toe aan 

videogesprekken en digitaliseert oude werkmethoden. 

Kenmerken 

o Plakbriefjes en tekst: moeiteloos ideeën en feedback toevoegen 

voor verdere actie. 

o Vormen en verbindingsstukken: makkelijk diagrammen vormen om 

complexe werkstromen in kaart te brengen. 

o Iconen: snel een uitgebreide iconenbibliotheek doorzoeken om een 

visueel verhaal op te bouwen. 

o Kaders: impactvolle manieren om inhoud en ideeën te organiseren 

om inzichten te onthullen. 

o Afbeeldingen en gifs: visuele objecten slepen en neerzetten om de 

samenwerking te verbeteren. 

o Tekenen: creativiteit maximaliseren door middel van snel schetsen 

en schrijven. 

Kosten 

o Starter: $12/lid/maand (jaarlijks te betalen) 

o Plus: $20/lid/maand (jaarlijks te betalen)  

o Enterprise Network: Neem contact op met de verkoopafdeling van 

Mural  

Talen 

EN 
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JotForm https://eu.jotform.com/ 

Beschrijving 

Jotform is een ontwikkelaar van onlineformulieren die 

gebruikers ondersteunt bij het aanmaken van onlineformulieren zonder daarbij de 

minste regel code te schrijven. Het laat gebruikers toe om hun onlineformulieren 

te creëren, publiceren en antwoorden in hun e-mailpostbus te ontvangen.  Jotform 

helpt gebruikers om leads te genereren, betalingen voor bestellingen te 

ontvangen, klantenenquêtes te organiseren, gasten voor evenementen te 

registreren en werkaanbiedingen te beheren. 

Kenmerken 

o Aangepast e-mailadres voor verzender  

o E-handtekeningen verzamelen 

o Oneindige lijst widget  

o Betalingen ontvangen  

o Url voor aangepaste formulieren 

o Fantastische manier om de lay-out van vragen aan te passen 

o Inzendingspagina voor een formulier delen  

Kosten 

o Starter: Gratis 

o Bronze: $24/ maand (jaarlijks te betalen) 

o Silver: $29/ maand (jaarlijks te betalen) 

o Gold: $79/ maand (jaarlijks te betalen) 

Talen 

Beschikbaar in 14 talen  
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Padlet https://padlet.com/ 

Beschrijving 

Padlet is een gratis, leuke en gebruiksvriendelijke tool die 

gebruikers toelaat om creatief te zijn terwijl ze samenwerken, brainstormen of 

informatie delen. Via dit platform kan men teksten, artikels, links, afbeeldingen en 

websites uploaden   

Het is mogelijk om tekst, meningen, vragen, afbeeldingen, websites of combinaties 

te publiceren. Men kan zijn bord via verschillende kanalen delen, waarbij het 

onlinebord live wijzigingen weergeeft die op dat moment door een andere 

persoon worden gemaakt. Dit maakt Padlet een interactieve tool die door 

meerdere personen tegelijk kan worden gebruikt tijdens de les, groepsopdrachten 

of thuis. 

Kenmerken  

o Padlet Backpack, een afzonderlijke account voor leerkrachten, biedt 

speciale kenmerken voor het lesgeven in de klas  

o Leerlingen uitnodigen om bij te dragen, aanmelden is niet nodig  

o Het ondersteunt (bijna) elk type bestand dat men in Padlet kan 

gebruiken  

o Padlet met collega's delen 

Kosten  

Het basisaccount is GRATIS om te gebruiken, probeer het Backpack account 

gedurende 30 dagen gratis.  

Taal  

Beschikbaar in 29 talen 
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Design methods finder  

https://www.designmethodsfinder.com/methods/collaborative-sketching  

(geen digitale tool) 

Beschrijving  

De Design Methods Finder (DMF) is een doorzoekbare database voor 

methodeverzameling die snelle toegang tot verschillende effectieve en nuttige 

hulpmiddelen biedt wanneer men werkt in UX-ontwerp, productbeheer, service-

ontwerp, ervaringsontwerp (voor klanten), marketing, ontwerpdenken of zakelijk 

design. Bij het raadplegen van DMF kunnen gebruikers voorgestelde tags 

gebruiken of zoeken op volledige tekst en dan aanbevolen methoden toepassen 

gebaseerd op hun zoekopdracht (tags) om een probleem op te lossen, naar 

nieuwe oplossingen te zoeken en de gebruikers te begrijpen. 

 Kenmerken 

o Makkelijk te gebruiken 

o Versterkt samenwerking & participatie 

o Helpt reeds bestaande schetsen te verbeteren 

Kosten 

Gratis 

Talen  

EN, DE 
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Bijlage 2 - Open educatieve software voor participatief ontwerp 

STAP 1. PARTICIPATIEF ONTWERPEN DEFINIËREN (dialoog/co-beslissen) 

o Engagement: leercontract. 

https://www.teach-nology.com/web_tools/contract/ 

o Teamwork, organisatieschema en stroomdiagram 

https://prezi.com/ 

o Democratische besluitvorming:  

Google Form enquête (niet-ruimtelijk) 

 

STAP 2. SCHOOL VERKENNEN EN OBSERVEREN (samenwerking) 

o ArcGIS StoryMap: afbeeldingen, teksten en video's van ruimtes in en 

rond de school. 

o ArcGIS Survey123 (ruimtelijk): visueel voorkomen, buitenruimtes, 

leeromgevingen (Sanoff). 

 

 

 

STAP 3. KANSEN ONTDEKKEN EN HERKENNEN (samenwerking)  

o Over verschillende schoolruimtes: 
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▪ Schoolingang 

▪ Architecturale barrières 

▪ Speelplaats: muurschilderijen, sportterrein, speelterrein, 

groen (gras, tuin) 

▪ Kleuren, materialen, texturen: architectuur 

(interieur/exterieur), meubels 

▪ Open ruimte in de buurt 

▪ Klaslokalen/lerarenkamers 

▪ Interactieve ruimtes/gangen/eten/toiletten 

▪ Bibliotheek 

▪ Bewijzering 

▪ Energiezuinigheid/bioklimatisch ontwerp 

▪ Afvalverwijdering/recycling  

 

o MIRO: schoolplan, architecturale schets  

o PADLET/LINOIT: afbeeldingen, ideeën van brainstorming 

o ARCGIS: online, voor mobiliteit (modi, routes, fiets/auto, parking, 

bushalte) 

o GOOGLE EARTH (3D-bouwlaag, street view) 
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STAP 4: NIEUWE RUIMTES BEDENKEN (co-ontwerp) 

o MIRO: schoolplan, architecturale schets  

o PADLET/LINOIT: afbeeldingen, ideeën van brainstorming 

 

 

 

STAP 5: PROJECTEREN EN ONTWERP (co-ontwerp) 

o MIRO: schoolplan, architecturale schets  

o PADLET/LINOIT: afbeeldingen, ideeën van brainstorming 
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o TINKERCAD/CAD (ondersteuning voor architecten) 

 

 

 

 

STAP 6: TRANSFORMEREN, EXPERIMENTEREN (co-beslissing) 

o YouTube 

 

STAP 7: LESSEN LEREN VOOR PARTICIPATIEF ONTWERP (samenwerking) 

o ArcGIS StoryMap: storytelling 
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