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 1 INLEIDING 
 

"Zolang de mens op de aarde leeft, heeft hij bloot gestaan aan verschillende bedreigingen van buiten 

af en zich hiertegen geweerd door het maken van technische produkten" 

 

 Deze zin komt niet uit een filosofisch-antropologische beschouwing over de aard van de 

mens en de wezenlijke menselijke gerichtheid op technologie, maar uit het dictaat "Constructieleer", 

zoals dat bij werktuigbouwkunde gebruikt wordt voor het onderwijs over ontwerpen. In dit dictaat 

wordt in het eerste hoofdstuk in grote lijnen de ontwikkeling van ontwerpen door de eeuwen heen 

beschreven om zo op de wenselijkheid van ontwerpmethodologie uit te komen. De wijze waarop 

technologie in deze tekst als een vanzelfsprekende, vooruitgang brengende constante wordt 

behandeld vergt eigenlijk aanvullende kritische reflectie. Eenzelfde commentaar zou men op de 

verwachtingen over de opbrengsten van een ontwerpmethodologie kunnen geven. Bij de 

mogelijkheid met behulp van ontwerpmethodologie een aantal problemen met betrekking tot ontwer-

pen te verhelpen, kunnen vraagtekens gezet worden; in dit rapport zullen een aantal van dergelijke 

vraagtekens behandeld worden. Voor dit moment is het interessant om de schrijver van het dictaat 

nog even aan het woord te laten, om inzicht te krijgen in welke (argumentatieve) context 

ontwerpmethodologie is opgekomen. 

Allereerst een stukje geschiedschrijving: 

 "In de ambachtelijke samenleving bouwt de ontwerper de bedachte gereedschappen en 

werktuigen ... zelf en er ontstaat daardoor gebaseerd op eigen ervaring en op die van vorige 

generaties, in het algemeen een geleidelijke, soms echter sprongsgewijze ontwikkeling. 

 In de industriële samenleving wordt vervolgens een scheiding aangebracht tussen het 

ontwerpen en realiseren." (Riksen, 1991, 1-2). 

Sinds kort zijn we echter een nieuw tijdperk ingegaan: 

 "Inmiddels is er een nieuwe fase ontstaan ten gevolge van de snelle ontwikkelingen in de 

technische wetenschappen, de hiermee gepaard gaande veranderingen in de maatschappij en 

de toenemende complexiteit van problemen. 

 Daarbij komt nog de sterk toegenomen ontwerp- en realisatiekosten en de daarmee 

samenhangende financiële risico's en het groeiend besef spaarzaam te moeten omgaan met 

grondstoffen, energie en milieu. 

 Het huidige tijdperk wordt dan ook gekenmerkt door het feit dat een multidisciplinaire groep 

ontwerpers in een betrekkelijk kort tijdbestek technisch en economisch doelmatige 

produkten moet ontwerpen, welke daarna door anderen worden gerealiseerd en gebruikt" 

(Riksen, 1991, 1-2). 

Dit nieuwe tijdperk brengt nieuwe ontwerpproblemen met zich mee. De bestaande manier van 

ontwerpen leidt daardoor tot minder doelmatige produkten. Een aantal oorzaken wordt opgesomd 

van slecht ontworpen produkten: 

 "Vaak is de oorzaak van mislukking gelegen in het gevaar dat de ontwerper uitgaat van 

bekende situaties. ... 

 Ook wordt vaak een produkt ontworpen dat onbruikbaar is omdat men van verkeerde 

specificaties uitgaat. ... 

 In het algemeen is te zeggen dat gebrek aan inzicht in de ware aard van het op te lossen 

probleem en een onvoldoende overzicht over de vele en diverse factoren welke bij het 

ontwerpen een rol spelen, de kans op het nemen van een foutieve beslissing aanzienlijk 

verhogen" (Riksen, 1991, 1-2). 

Deze tekortkomingen kunnen leiden tot financiële aderlatingen of zelfs de ondergang van hele 

bedrijven. Gelukkig is er de reddende engel van de ontwerpmethodologie om deze risico's te 

verminderen: 

 "Om dergelijke redenen is de afgelopen twintig jaar naarstig gezicht naar bruikbare 

ontwerpmethoden, welke de kans op een succesvol produkt vergroten" (Riksen, 1991, 1-2). 

Hoewel er verschillende ontwerpmethoden bestaan en een ontwerper de hem of haar meest 
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aansprekende kan gebruiken, is er voldoende reden om in het ontwerponderwijs ontwerpmetho-

dologie centraal te stellen; 

 "Men leert in de moderne opleidingen het ontwerpen niet meer door de studenten een 

beperkt aantal bekende, maar meestal verouderde, gereedschappen of werktuigen te laten 

herontwerpen" (Riksen, 1991, 1-3). 

 

Totzover het dictaat "Constructieleer". Wat opvalt is dat ontwerpen opgevat wordt als technische 

activiteit, waarbij er bovendien geen relevante verschillen zijn tussen verschillende technische 

disciplines. Uit de tekst blijkt bijvoorbeeld nergens waarom de noodzaak van ontwerpmethodologie 

niet ook zou bestaan in de elektrotechniek. Het idee dat ontwerpen een typerende activiteit is voor 

alle technische wetenschappen, wordt wel op meer plaatsen naar voren gebracht. Heel nadrukkelijk 

is de volgende uitspraak van professor Ackermans van de Technische Universiteit Eindhoven in het 

Polytechnisch Weekblad over ontwerpopleidingen: 

 "Het absolute knelpunt blijft de ontwerpkunde. Die zou toch een gemeenschappelijke basis 

voor alle opleidingen moeten vormen. Bij het Eindhovense Instituut Vervolgopleidingen 

gaat nu een vak met die naam van start, met inbreng vanuit verschillende disciplines. Maar 

veel mensen blijven zeggen: dat kan niet bestaan, dat is te algemeen. Alsof ontwerpen in de 

bouwkunde iets anders zou zijn dan ontwerpen in de chipindustrie. Het IVO is gebaseerd op 

het geloof dat het niet zo is". 

Als ontwerpkunde inderdaad een algemene discipline is, ligt het voor de hand een nog niet bestaande 

ontwerpmethodologie in de sociale wetenschappen te baseren op de bestaande methodologie in de 

technische wetenschappen. Dat is in het verleden ook wel gebeurd. Daarbij kan gedacht worden aan 

bepaalde ontwerpmodellen in de onderwijskunde en de bestuurskunde.
1
 

 Toch is het weinig vruchtbaar ontwerpmethodologie in de sociale wetenschappen klakkeloos 

te baseren op de in de technische wetenschappen ontwikkelde methodologie. In de eerste plaats 

omdat de betreffende methodologie lang niet altijd succesvol gebleken is in de technische praktijk. 

Ondanks de mooie woorden, blijken ontwikkelde methodologieën weinig gebruikt te worden in de 

ontwerppraktijk en niet altijd te leiden tot betere ontwerpen. In de tweede plaats zijn er een aantal 

belangrijke verschillen tussen de technische en de sociale wetenschappen die niet over het hoofd 

gezien mogen worden bij de ontwikkeling van ontwerpmethodologie. 

 In dit rapport zal ingegaan worden op de aard en het functioneren van ontwerpmethodologie 

in technisch ontwerpen. In hoofdstuk 2 zullen de achtergronden van ontwerpmethodologie in de 

techniek nader beschouwd worden. Om ontwerpmethoden op hun waarde te kunnen schatten is het 

noodzakelijk meer te weten van de structurering en het verloop van ontwerpprocessen. Dit zal in het 

eerste deel van hoofdstuk 2 aan de orde komen.  In het tweede deel van hoofdstuk 2 wordt ingegaan 

op de ontwikkeling van, de motieven voor en een aantal bezwaren tegen ontwerpmethodologie. 

Tenslotte zullen aan het eind van hoofdstuk 2 enkele vragen over ontwerpmethodologie 

geformuleerd worden, die in hoofdstuk 3 behandeld worden op basis van een aantal interviews die 

wij gehouden hebben met hoogleraren in de technische wetenschappen aan de Universiteit Twente. 

Daarbij wordt ingegaan op de ontwikkeling van ontwerpmethodologie aan de Universiteit Twente, 

het gebruik van die methodologie in de (industriële) praktijk en een aantal andere relevante zaken, 

zoals de kwaliteit van ontwerpen en de rol van ontwerpen in het onderwijs. 

 In hoofdstuk 4 tenslotte worden allereerst conclusies getrokken met betrekking tot de aard en 

                                                 
     

1
 Zie bijvoorbeeld Plomp (1989) en Mulders & Pieters (1989) voor dergelijke modellen in de onderwijskun-

de. Zie ook hoofdstuk 3 (afbeelding 6 en 7) voor algemene modellen voor onderwijskundig ontwerpen. 

Voor ontwerpmethodologie in de bestuurskunde zie bijvoorbeeld Riksen & Terlouw (1989) en Hoogerwerf 

(1984). Het laatste model is ook in hoofdstuk 3 weergegeven (afbeelding 8). 

Riksen en Terlouw (1989, 70-71) bekijken parallellen tussen werktuigbouwkundig, bestuurskundig en 

onderwijskundig ontwerpen en gaan na wat de betekenis is van werktuigbouwkundig en bestuurskundig 

ontwerpen voor onderwijskundig ontwerpen. 
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het functioneren van ontwerpmethodologie in de technische wetenschappen. Vervolgens wordt 

nagegaan wat dit, gezien ook de verschillen tussen de sociale en de technische wetenschappen, zou 

kunnen betekenen voor de ontwikkeling van ontwerpmethodologie in de sociale wetenschappen. 
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 2 VISIES OP EN THEORIEËN OVER ONTWERPEN 
 

 Zoals in de inleiding naar voren kwam is de ontwikkeling van ontwerpmethodologie 

gebaseerd op het idee dat de wijze waarop ontworpen wordt, verbeterd kan worden. Anderzijds blijkt 

ontwerpmethodologie vaak te stranden op gebrekkige implementatie in de ontwerppraktijk. Het is 

daarom zinvol, alvorens aandacht te besteden aan ontwerpmethodologie, de structurering en het 

verloop van ontwerpprocessen nader te bestuderen. Daarbij gaat het niet alleen om een beschrijving 

van het feitelijk verloop van ontwerpprocessen, maar ook om het zoeken naar de factoren die dit 

feitelijke verloop bepalen. In dit hoofdstuk zal eerst beschreven worden hoe in de ontwerppraktijk 

een deel van de complexiteit en onzekerheid die eigen is aan ontwerpen gereduceerd wordt. 

Vervolgens wordt meer in detail gekeken naar ontwerpprocessen. Tenslotte zal ont-

werpmethodologie aan de orde komen. 

 Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van literatuur over technologie-ontwikkeling, waarin 

aandacht wordt besteed aan ontwerpen als onderdeel van technologie-ontwikkeling. Deze literatuur 

bestaat uit case-studies, studies over de industriële ontwikkeling van technologie, studies over de rol 

van kennis in technologie, studies over de rol van professionele gemeenschappen en studies over de 

relatie van ontwerpen met de technische wetenschappen. Daarnaast is geput uit diverse descriptieve 

studies over ontwerpen. Deze beschrijvende studies zijn meestal gebaseerd op protocol-analyse en 

participerende waarneming. Tenslotte is gebruik gemaakt van overzichtsteksten over ontwerpen en 

de ontwikkeling van ontwerpmethodologie. 

 

2.1 Structurering van ontwerp-praktijken 
 

    "I really have, perhaps, one real talent; that is that I don't mind 

living in the area of total uncertainty" ('Engineering designer' Ted 

Happold, geciteerd in Cross (1987, 16-17)). 

 

 Bij het succesvol ontwerp van een produkt komt heel wat kijken. Ontwerpen vergt niet 

alleen het mobiliseren van relevante kennis en ideeën voor het ontwerp, maar ook het verwerven van 

steun van geldschieters, opdrachtgevers en natuurlijk de beoogde gebruikers van een ontwerp. Ont-

werpen is een daardoor zeer heterogene activiteit, dat wil zeggen een succesvol ontwerp vereist dat 

heterogene problemen opgelost worden. Dat kunnen technische problemen zijn, zoals het sterk 

genoeg maken van een onderdeel, maar ook economische, het produkt mag niet te duur zijn of 

problemen met betrekking tot de wensen van de opdrachtgevers. 

 De heterogeniteit en complexiteit van ontwerpen maakt het in principe tot een activiteit die 

met grote onzekerheden gepaard gaat. Er zijn heel veel mogelijke tegenslagen denkbaar waardoor 

een ontwerp kan falen. Gelukkig voor ontwerpers is in de loop der tijd een ontwerppraktijk ontstaan 

waarin een aantal onzekerheden teruggedrongen zijn. Zo kunnen ontwerpers gebruik maken van 

eerdere ontwerpideeën en -modellen op basis waarvan ze nieuwe ontwerpideeën kunnen 

ontwikkelen. Vaak ook is er een zekere arbeidsdeling ontstaan tussen gebruikers, opdrachtgevers en 

producenten, zodat ontwerpers zich wel druk moeten maken om technische zaken maar een aantal 

mogelijke organisatorische problemen links kunnen laten liggen. Door de structurering van 

ontwerppraktijken wordt de heterogeniteit en complexiteit van ontwerpen binnen de perken 

gehouden, zodat ontwerpers niet dagelijks geconfronteerd worden met de grootst mogelijke 

onzekerheden. 

 De aard van de structurering kan zowel cognitief als sociaal zijn. In feite gaat het veelal om 

twee kanten van dezelfde medaille. De hieronder te behandelen technische modellen beschrijven wij 

bijvoorbeeld als een vorm van cognitieve structurering, maar deze modellen zijn voortgekomen uit 

vormen van sociale structurering, zoals opleidingssituaties en leiden tot nieuwe vormen van sociale 

structurering, zoals arbeidsdeling en coördinatie, zoals we zullen zien. Hoewel het om twee kanten 

van een en dezelfde medaille gaat, is het wel mogelijk de aandacht te concentreren op de ene of de 

andere kant van de medaille. Als sociaal-wetenschappers beginnen wij aan de sociale kant van de 
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medaille. 

 

2.1.1 Sociale structurering: heterogeniteit en institutionele ruimte 

 

    "Designers make million-dollar decisions every minute without 

ever knowing it" ('Manufacturing executive', geciteerd in Whitney 

(1990, 8)). 

 

 Ontwerpen is in de loop van de geschiedenis een activiteit geworden die los staat van het 

produktieproces.
2
 Een traditionele ambachtsman, die de opdracht krijgt een kast te bouwen, vormt 

weliswaar een idee van de te bouwen kast, maar hij zal dat idee van te voren niet tot in detail uitwer-

ken en op papier te zetten. De traditionele ambachtsman verenigt zodoende de functies van ontwer-

per en maker in één persoon. In de loop der geschiedenis is er echter een arbeidsdeling tussen ont-

werpers en makers opgetreden, waardoor ontwerpen een afzonderlijke activiteit is geworden, die 

specifieke kennis en kunde vereist.
3
 Ontwerpen heeft zich ontwikkeld tot een afzonderlijke 

professionele activiteit. 

 Ontwerpen is een activiteit die plaats vindt onafhankelijk van de produktie en het gebruik 

van de betreffende produkten. Toch blijft de ontwerp-activiteit gericht op het uitdenken van een 

produkt dat bruikbaar is, dat wil zeggen produkten worden vaak ontworpen met het oog op een 

bepaalde (maatschappelijke) functie. Die functie hoeft niet aan het begin van het ontwerpproces al 

helemaal uitgekristalliseerd te zijn. Soms is de te vervullen functie of het te bereiken doel heel open 

gedefinieerd zeg, in 2010 moeten we bemande vluchten naar Venus kunnen maken, soms ligt het vrij 

strikt vast zeg, de efficiency van deze motor moet vergroot worden van 35% tot 38%. Soms ook kan 

de gewenste functie in de loop van het ontwerpproces verschuiven, bijvoorbeeld omdat nieuwe 

technologische mogelijkheden ontdekt worden of omdat de wensen van de gebruikers duidelijker 

worden. 

 Het doel en de randvoorwaarden van een ontwerp worden meestal geformuleerd door de 

opdrachtgever van het ontwerpproces. Het zijn meestal de ontwerpers die dit - meestal globaal 

geformuleerde - doel en de gestelde randvoorwaarden vertalen in de vereisten ("requirements") waar-

aan een ontwerp moeten voldoen. De vereisten worden daarbij niet alleen bepaald door het doel en 

de randvoorwaarden die de opdrachtgever stelt, maar ook door wettelijke, technische, pragmatische 

(kosten, beschikbare hulpbronnen), personele (kennis en kunde van betrokken ontwerpers) en 

eventuele andere beperkingen.
4
 

 Het succes van een ontwerp is voor en belangrijk deel afhankelijk van de vraag of de 

beoogde gebruikers het gerealiseerde ontwerp ook daadwerkelijk gebruiken of in ieder geval 

aanschaffen. Bij het opstellen van de vereisten moet daarom rekening gehouden worden met de 

toekomstig gebruikers van het ontwerp. In sommige gevallen is er daarbij direct contact met de 

gebruikers, zoals bijvoorbeeld bij het ontwerp van informatiesystemen. In andere gevallen zoals bij 

massa-produkten als auto's wordt, bijvoorbeeld door de marketing-afdeling, een inschatting gemaakt 

                                                 
     

2
 Vergelijk Cross (1989). 

     
3
 Volgens Ferguson (1992) was Brunelleschi, die onder andere in het begin van de vijftiende eeuw de koepel 

van de kathedraal in Florence ontwierp, een van de eerste die tekeningen maakte van onderdelen van een 

machine (in dit geval een hijskraan), die niet geproduceerd werden onder de directe supervisie van de 

ontwerper. Het ontwerp en de produktie zijn in dit geval - voor een van de eerste keren in de geschiedenis - ook 

geografisch gescheiden activiteiten (Brunelleschi zond tekeningen naar verschillende werkplaatsen buiten de 

stad) en het produktieproces vindt plaats zonder aanwezigheid van de ontwerper. 

Voor het ontstaan van ontwerpen als aparte activiteit naast de produktie, zie ook Forty (1986) met name 

hoofdstuk 2 tot en met 4. 

     
4
 Goel & Pirolli (1989). 
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van de wensen van toekomstige gebruikers. Ook in de gevallen dat er niet een bewuste analyse 

gemaakt wordt van de wensen van de gebruikers, spelen (gezond verstand) ideeën van de betrokken 

ontwerpers over de toekomstige gebruikers een rol in het ontwerpproces.
5
 Zoals we nog uitgebreider 

zullen zien vormt de wijze waarop gebruikers eerder ontworpen produkten interpreteren en 

beoordelen een belangrijke sturende factor voor het ontwerp van aanverwante produkten.
6
 

 Op het opstellen van vereisten kunnen naast opdrachtgevers en gebruikers ook andere 

groepen zoals financiers of de beoogde producenten van het ontwerp invloed uitoefenen. De 

ontwerper moet immers al deze groepen "in de boot" houden anders stopt de financiering van het 

project of blijkt het uiteindelijke ontwerp niet geproduceerd te kunnen worden. Dit in de "boot 

houden" geldt ook intern voor het ontwerpproces. Ingewikkelde ontwerpproblemen waarvoor een 

bedrijf niet voldoende expertise in huis heeft worden vaak opgedeeld in deelproblemen waarvoor 

gespecialiseerde firma's ingehuurd worden. Het succesvol oplossen van een ontwerpprobleem vergt 

in zo'n geval het mobiliseren van specialistische bedrijven. Ook andere specialisten moeten in 

bepaalde gevallen gemobiliseerd worden. Voor het ontwerpen van vliegtuigen zijn bijvoorbeeld 

testfaciliteiten als windtunnels noodzakelijk. In het geval dat ontwerpen nieuwe kennis of nieuwe 

aanpakken vergt, kunnen universiteiten of onderzoeksinstituten ingeschakeld worden. 

 Het moge duidelijk zijn dat ontwerpen een complexe en heterogene activiteit is. Zonder 

steun van geldschieters, producenten en gebruikers schiet een ontwerper niets op met een technisch 

goed artefact. In een aantal technologie-studies wordt daarom de term "heterogeneous engineering" 

gebruikt.
7
 Dit om aan te geven dat ontwerpers niet alleen bezig zijn een goed werkend produkt te 

ontwerpen, maar ook voortdurend onderhandelen over de randvoorwaarden van het ontwerp, zich 

afvragen hoe gebruikers een ontwerp zullen beoordelen, hoe het verkocht zou moeten worden enzo-

voorts. 

 Het verwerven van heterogene steun voor een ontwerp is een tijdrovende bezigheid, die het 

bovendien erg moeilijk maakt het ontwerpproces in de hand houden, omdat de vereisten waaraan aan 

een ontwerp moeten voldoen voortdurend kunnen veranderen. Daarom zullen in veel gevallen 

ontwerpers, of projectleiders van ontwerpprojecten, zoveel institutionele ruimte voor hun ontwerp-

activiteiten proberen te creëren dat de ontwerpers zich bijna alleen bezig hoeven te houden met de 

ontwerp-technische vragen. Law & Callon (1988) laten zien hoe er in een Brits ontwerpproject voor 

een nieuwe bommenwerper, de betrokken bedrijven een samenwerkingsverband vormen, waarin het 

ontwerp en de bouw van de nieuwe bommenwerper tot stand kan komen. De samenwerking vereist 

niet alleen het samenvoegen van de ontwerpteams van de beide bedrijven en het maken van 

afspraken over taakverdeling, maar ook (blijvende) overeenstemming tussen de belangrijkste 

betrokkenen op overheidsniveau - de overheid financiert het project - over de vereisten waaraan het 

vliegtuig moet voldoen, de technische haalbaarheid van het project en de gewenste uitvoerders. 

Zolang die overeenstemming bestaat en het samenwerkingsverband goed functioneert, kunnen 

ontwerpers zich vrij "zorgeloos" met de ontwerp-technische zaken bezig houden. Er is voor hen een - 

tijdelijke - institutionele ruimte gecreëerd waarin ze hun specifieke taken kunnen uitvoeren. Toch is 

de technische zeggenschap van ontwerpers niet absoluut. Zo waren de betrokken ontwerpers 

unaniem van mening dat de motoren betrokken moesten worden van Rolls Royce, maar door 

ingrijpen van de overheid wordt het contract uiteindelijk gegund aan Bristol Sideley Engines. Mana-

gers van de twee samenwerkende firma's moesten voortdurend vechten voor de institutionele ruimte 

voor hun ontwerpers. Ze slaagden daar maar gedeeltelijk in en uiteindelijk werd het project zelfs 

stilgezet door een nieuwe regering. 

                                                 
     

5
 Zie Akrich (1993). 

     
6
 Zie ook Clark (1985) en Bijker (1990). 

     
7
 Zie bijvoorbeeld Pinch en Bijker (1986), Law  & Callon (1988) en Bijker & Law (1992). Zie ook Latour 

(1987). 
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 In dit voorbeeld moest de institutionele ruimte voor ontwerpers voortdurend bevochten 

worden. Vergeten moet echter niet worden dat - ook in dit voorbeeld - ontwerpen door de 

betrokkenen gezien wordt als afzonderlijke professionele activiteit. De professionele status van 

ontwerpers verleent ze een zeker gezag op ontwerp-technisch gebied. Een gezag dat weliswaar steeds 

in meer of mindere mate bevochten moet worden, maar dat desalniettemin een zekere vanzelf-

sprekendheid heeft. In veel gevallen hebben daardoor ontwerpers door hun professionele status en 

organisatie behoorlijk veel institutionele ruimte en gezag en kunnen ze zo de heterogeniteit van hun 

taak binnen de perken houden. 

 

2.1.2 Cognitieve Structurering 

 

    "[A] vast variety of design decisions cannot be taken ... before the 

solution principle is known" (Hillier et. al (1972), geciteerd in 

Darke (1984)). 

 

 Ontwerpen is niet alleen sociaal gezien een zeer complexe en heterogene activiteit, maar ook 

cognitief gezien. In principe kan een ontwerpprobleem op zeer verschillende wijzen aangepakt en 

opgelost worden. Typisch voor ontwerpen is namelijk dat er niet één beste oplossing is voor het 

ontwerpprobleem. Dit heeft te maken met de aard van ontwerpproblemen. Ontwerpproblemen zijn 

zogenaamd slecht-gestructureerde problemen. Cross (1987, 11-12) geeft vijf kenmerken van zulk 

soort problemen: 

1) er is geen definitieve formulering van het probleem; 

2) een probleemdefiniëring kan inconsistenties bevatten, die vaak pas aan het licht komen bij 

het zoeken naar oplossingen; 

3) de formulering van het probleem is afhankelijk van de oplossing; 

4) het voorstellen van oplossingen is een manier om het probleem beter te begrijpen; 

5) er is geen definitieve oplossing voor het probleem. 

Het gevolg is dat ontwerpers te maken hebben met grote onzekerheden en risico's bij het oplossen 

van ontwerpproblemen. Het is op voorhand niet duidelijk hoe een probleem het beste aangepakt kan 

worden en of een gevonden oplossing de beste is. In feite zijn er geen absoluut goede of absoluut 

slechte oplossingen. Alleen betere en slechtere. 

 

Normaal versus radicaal ontwerp 

 

    "I'd give my wife for a tenth of an inch" ('Subsystem designer at 

General Dynamics', geciteerd in Whitney (1990, 3)). 

 

    "To design is to invent" (Ferguson, 1992, 6). 

 

    "In the design of industrial products, too much originality can 

sometimes be worse than too little" (Van Houten, 1991, 4). 

 

  De wijze waarop ontwerpers traditioneel de slecht-gestructureerdheid van 

ontwerpproblemen terugdringen, is het in een vroeg stadium kiezen van een bepaalde oplossing of 

set van oplossingen
8
, zodat het ontwerpprobleem minder slecht-gestructureerd wordt. Ontwerpen is 

                                                 
     

8
 Dit punt wordt met regelmaat gemaakt met name in de meer descriptieve literatuur over ontwerpen en 

ondersteund door diverse empirische studies. Voor een overzicht van de literatuur en verwijzingen naar 

empirische studies, zie Finger & Dixon (1989a en b), Konda et al. (1992), Cross (1984) en Roozenburg & Cross 

(1991). Een aantal descriptieve studies zal uitgebreider aan de orde komen in 2.2. 
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daardoor meestal niet probleem-gestuurd maar oplossing-gestuurd.
9
 In de praktijk is veel ontwerpen 

een vorm van her-ontwerpen. Dat wil zeggen: er wordt uitgegaan van bestaande ontwerp-

oplossingen. De uitdaging is er daarbij vaak in gelegen het ontwerp op kleine punten steeds verder te 

verbeteren. 

 Eerder ontworpen produkten vormen dus in veel gevallen het beginpunt van het ontwerppro-

ces. Vincenti (1991) spreekt in dit verband van normaal ontwerp. Met normaal ontwerp bedoelt hij 

dat er bepaalde kenmerken zijn van te ontwerpen produkten, die ontwerpers in de dagelijkse ont-

werppraktijk als vanzelfsprekendheden aannemen. Dit zijn met name het operationele principe, of de 

werkwijze van het ontwerp en de normale configuratie of structuur. De beperkingen die hierdoor 

opgelegd worden aan mogelijke ontwerpkeuzes, reduceren de complexiteit en heterogeniteit van het 

ontwerpproces. Zolang de opgelegde beperkingen niet te belemmerend zijn, zullen ontwerpers 

daarom in de dagelijkse praktijk normaal ontwerpen. Tegenover normaal ontwerp stelt Vincenti 

radicaal of origineel ontwerp, waarin gezocht wordt naar nieuwe operationele principes en 

configuraties. Dit vergt meestal vormen van kennis, die niet in de normale ontwerppraktijk aanwezig 

zijn. 

 Vincenti ziet normaal versus radicaal ontwerpen niet als een dichotomie, maar als een 

glijdende schaal. De keus tussen verschillende vormen van normaal en radicaal ontwerpen vergt 

volgens hem inzicht in de capaciteiten van de bestaande normale technologie en de mogelijkheden 

tot radicale vernieuwing. Een ontwerper moet weten wat hij weet én wat hij niet weet en hij moet 

inschatten of hij zijn gebrek aan kennis in afzienbare tijd kan opheffen. De keus tussen normaal en 

radicaal ontwerpen is nooit een eenduidige en is omgeven door grote onzekerheden en valkuilen. 

Met een radicaal ontwerp kan een ontwerper in principe grotere successen behalen dan met een 

normaal ontwerp, de kans op een flop is echter ook aanzienlijk groter. Uiteindelijk is het de 

geschiedenis die hard en genadeloos oordeelt, die bepaalt of latere generaties een bepaalde uitvin-

ding zullen beschouwen als een genialiteit of een historische rariteit. De volhardende aanhangers van 

normaal ontwerpen kunnen zowel traditionalisten blijken, die nieuwe mogelijkheden niet wilden 

zien, als rationele ingenieurs die hun hoofd niet lieten dol maken door exorbitante beloftes.
10

 

 De mogelijkheden en risico's van radicaal ontwerpen gelden niet alleen voor de ontwerper, 

maar ook voor bijvoorbeeld de firma waarvan hij deel uit maakt. Nieuwe ontwerpen die het 

produktie- en marketing-proces veranderen kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Ander-

zijds bieden ze de mogelijkheid nieuwe markten aan te boren of de concurrentie af te troeven. 

Verschillende bedrijven zullen hierin waarschijnlijk verschillende ontwerp--strategieën volgen. Van 

Gunsteren (1992) onderscheidt twee typen bedrijven: "license givers" en "license takers". Het eerste 

type bedrijven streeft naar ontwerp-leiderschap (op de wereldmarkt); het tweede type bedrijven 

adopteert en modificeert ontwerpen van "license givers". Afhankelijk van de marktsituatie zullen 

"license givers" meer of minder moeite moeten steken in innovatieve ontwerpen om marktleider-

schap te bereiken en/of te behouden. 

 

                                                 
     

9
 Zie Cross (1989, 17), die verwijst naar Lawson (1984). Zeldenrust (1989) laat zien dat wetenschappelijke 

problemen ook vaak slecht gestructureerd zijn en daardoor oplossings-gestuurd kan zijn. 

     
10

 Vergelijk Disco (1990). 



 

 
 
 9 

Technische modellen 

 

    "A lot of engineering work is intuitive, based on subjective 

thinking. But an engineer is unhappy doing this. An engineer wants 

to test, test and measure. He's been brought up this way and he's 

unhappy if he can't prove something" ('Industrial designer' Richard 

Stevens, geciteerd in Cross (1987, 16)). 

 

 De wijze waarop ingenieurs, of zo men wil ontwerpers, nieuwe technieken en nieuwe type 

artefacten onder de knie krijgen is door Disco (1990) en Disco et al. (1992) beschreven met de term 

technisch model. Technische modellen zijn representaties van een klasse te ontwerpen produkten. Ze 

laten zien hoe de betreffende artefacten eruit zien en hoe ze werken, met andere woorden ze tonen de 

structuur en functie van de betreffende produkten. Verschillende representaties belichten ieder in 

meer of mindere mate specifieke kenmerken van het te ontwerpen produkt. Bij het ontwerpen van 

scheepschroeven bijvoorbeeld worden de volgende representaties gebruikt: een scheepschroef zelf 

als typerend voorbeeld voor de klasse, schaalmodellen van het scheepschroef, tekeningen en 

rekenmodellen gebaseerd op hydrodynamische theorien.
11

 Deze representaties van een scheepschroef 

verschillen in mate van abstractie: een hydrodynamisch rekenmodel abstraheert van meer aspecten 

van de scheepschroef dan een schaalmodel. De scheepschroef zelf is vanzelfsprekend de meest 

concrete representatie. 

 Sommige abstracte representaties hebben een conceptueel karakter: ze tonen de voor de 

werking van het produkt relevant onderdelen en parameters in hun onderlinge samenhang. Hierbij 

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan rekenmodellen. Zulk soort abstracte representaties vergroten 

de flexibiliteit van het ontwerpproces: varianten op een ontwerp kunnen eenvoudiger gegenereerd 

worden, bijvoorbeeld door het variëren van de relevante parameters. Op deze manier, maar ook meer 

in zijn algemeen, kunnen uit technisch modellen verschillende soorten heuristieken afgeleid worden 

voor het oplossen van specifieke ontwerpproblemen. Heuristieken zijn de richtingwijzers, die 

enigszins de weg wijzen bij de oplossing van problemen in een oerwoud van mogelijkheden en 

onzekerheden. Ze garanderen echter niet op voorhand succes. 

 Ook maken technische modellen het vaak mogelijk allerlei analyses en berekeningen, 

bijvoorbeeld met betrekking tot stijfheid en sterkte of warmte-stromen, op het ontwerp los te laten. 

Zo kunnen beter gefundeerde ontwerpkeuzes gemaakt worden. Andere abstracte representaties, zoals 

schaalmodellen, maken plaatsvervangende tests mogelijk, zodat het niet nodig is het artefact zelf in 

praktijkomstandigheden te testen. Een test met een schaalmodel van een scheepschroef is namelijk 

lang niet zo omslachtig en duur als een test in volle vaart. Een simulatie van het gedrag van de 

scheepschroef op de computer is vanzelfsprekend nog eenvoudiger. Simulaties en modeltesten 

vereisen echter wel voldoende overeenstemming tussen de test-omstandigheden en de praktijkom-

standigheden, waarin het ontwerp uiteindelijk moet functioneren, of het bestaan van 

omrekeningsfactoren. Technische modellen vormen dus ook een hulpmiddel bij het voorspellen van 

het gedrag van het te ontwerpen produkt onder praktijkomstandigheden.  

 Technische modellen reduceren in belangrijke mate de cognitieve onzekerheid die eigen is 

aan ontwerpen. Niet alleen omdat ze het mogelijk maken van een bepaald oplossings-principe uit te 

gaan, waardoor het ontwerpprobleem minder slecht-gestructureerd wordt, maar ook omdat ze allerlei 

heuristieken leveren om (deel)problemen op te lossen, omdat ze kunnen leiden tot meer gefundeerde 

ontwerpkeuzes en omdat ze het vaak mogelijk maken het gedrag van het ontwerp enigszins te 

voorspellen en te controleren. 

 

                                                 
     

11
 Zie van der Meulen (1992). 
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Technische hiërarchie en leerprocessen 

 

    "[H]istories of many industries show clearly that refinements and 

extensions of established design concepts play a central role in 

technical advance" (Clark, 1985, 235). 

 

 Een produkt bestaat over het algemeen uit verschillende onderdelen. Keuzes met betrekking 

tot het ontwerp als geheel leggen beperkingen op aan het ontwerp van de componenten, die weer 

beperkingen op leggen aan het ontwerp van subcomponenten. Er is dus sprake van een technische 

hiërarchie: hoe lager een element zich bevindt in de technische hiërarchie hoe meer het wordt 

beperkt door ontwerpkeuzes op hogere niveaus. 

 Het bestaan van een technische hiërarchie impliceert dat ontwerpproblemen tamelijk 

eenduidig opgedeeld kunnen worden in subtaken, die door verschillende groepen uitgevoerd kunnen 

worden. Zeker de ontwerpproblemen laag in de technische hiërarchie hebben daarbij vaak een vrij 

duidelijke structuur omdat daar veel randvoorwaarden vast liggen. 

 De hiërarchische structurering van veel produkten maakt het mogelijk ook het 

ontwerpproces hiërarchisch te structureren. De ontwerper maakt dan eerst op meer algemeen niveau 

een keuze tussen verschillende opties, bijvoorbeeld een waterstofmotor versus een benzinemotor. 

Afhankelijk van die keuze rijzen er een aantal deelproblemen en -keuzes. Op de verschillende hiërar-

chische niveaus kan een ontwerper voor meer radicale of meer gebruikelijke oplossingen kiezen. Bij 

radicale keuzes op hoog hiërarchisch niveau kunnen echter wel extra moeilijkheden rijzen omdat 

voor nieuwe type artefacten de wisselwerking tussen verschillende onderdelen en verschillende 

hiërarchische niveaus niet op voorhand duidelijk is. De structurering van het ontwerpproces zal 

daardoor ook moeilijker worden. 

 Volgens Clark (1985) wordt de hiërarchische structurering van ontwerpprocessen niet alleen 

bepaald door de technische logica, maar ook door de interpretatie van ontworpen produkten door 

gebruikers. Volgens hem heeft deze interpretatie ook een hiërarchisch karakter. Gebruikers 

interpreteren een ontwerp eerst in termen van het bekende - een auto is een "wagen zonder paard" - 

om in de loop der tijd nieuwe en meer specifieke betekenissen te ontwikkelen, een auto voor 

personen- of goederenvervoer, voor recreatie, voor woon-werkverkeer enzovoorts. Een veelheid aan 

specifieke interpretaties kan ook leiden tot een veelheid aan artefacten, die overigens wel allemaal 

onder dezelfde noemer vallen. 

 Door de hiërarchische structurering van de interpretatie van gebruikers en door optredende 

technische leerprocessen, wordt het waarschijnlijk dat generaties van elkaar opvolgende produkten 

een hiërarchische ontwikkeling doormaken. Ervaringen van gebruikers met auto's leiden in de loop 

der tijd tot een steeds specifiekere betekenis van het concept auto. Ontwerpers leren van het gebruik 

van ontwerpen in praktijkomstandigheden en kunnen zich op steeds specifiekere problemen gaan 

richten. Tijdens de geschiedenis van een generatie van produkten verplaatsen ontwerpactiviteiten 

zich daarom over het algemeen naar lagere niveaus in de technische hiërarchie en komt de nadruk 

meer op normaal ontwerpen te liggen. Af en toe zullen echter weer beslissingen hoger in de 

hiërarchie ter discussie gesteld worden en kunnen er innovaties ontstaan. 
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2.1.3 De reguliere ontwerp-praktijk 

 

    "Turbine engines, and most technological products, are not 

designed from scratch but are amalgamations of various parts of 

earlier technologies with new ideas incorporated" (Henderson, 

1991, 453). 

 

 We hebben nu een beeld van de reguliere ontwerppraktijk. Door de sociale structurering van 

ontwerpen kunnen ontwerpers zich concentreren op ontwerp-technische vragen. Ze hoeven zich niet 

elke dag af te vragen of de financiering van het project wel door zal gaan, de randvoorwaarden 

waaraan een ontwerp moet voldoen kunnen ze tot op zekere hoogte als vaststaand beschouwen. De 

cognitieve structurering van ontwerpen betekent dat ontwerpers over het algemeen normaal 

ontwerpen met behulp van technische modellen, heuristieken en technische hiërarchieën, die 

gebaseerd zijn op eerder ontworpen artefacten. Verder zagen we, aan de hand van Clark, dat 

ontwerpen ingebed is in processen van technologie-ontwikkeling, waarin af en toe innovaties plaats 

vinden. De onzekerheden die gepaard gaat met de ontwikkeling van innovaties wordt, zo zagen we, 

in de loop van de tijd teruggedrongen doordat bepaalde keuzes op hoog hiërarchisch niveau vast 

komen te liggen en doordat het ontwerp Gearticuleerd raakt (normaal ontwerp) op basis van 

optredende leerprocessen met betrekking tot de betreffende techniek en gebruikerswensen. 

 De ontwerppraktijk wordt ook gestructureerd door andere specifieke contexten zoals de 

organisatorische of industriële context waarin ontwerpen is ingebed. Zoals aan het eind van de 

volgende paragraaf zal blijken is het met name de inbedding van ontwerpen in professionele 

gemeenschappen die van invloed is op de structurering van ontwerpen. Voordat dat echter betoogd 

kan worden, moet eerst een nadere blik geworpen worden op het verloop van ontwerpprocessen. 

 

2.2 Hoe verloopt ontwerpen? 

 
    "[The] single-concept strategy is the ... normal problem solving 

strategy" (Ullman et al, 1987, 62). 

 

 Naar het verloop van ontwerpprocessen wordt vrij veel onderzoek gedaan.
12

 Zo 

bestudeerden Hykin & Laming (1975) 11 uiteenlopende ontwerp-gevallen, op basis waarvan ze 

concluderen dat het ontwerpproces sequentieel verloopt. Ze onderscheiden daarbij 8 fases die steeds 

doorlopen worden: "study of the problem", "specification", generation of solutions", "selection of 

best solution", "development of chosen solution", "detail and component design", "trials" en "final 

design". 

 Het ontwerpproces begint dus meestal met een analyse van het probleem en het opstellen 

van de vereisten waaraan het ontwerp moet voldoen, gevolgd door het uitdenken van een oplossing 

die vervolgens verder geconcretiseerd wordt. Na het uitwerken van een mogelijke oplossing moet die 

oplossing eerst uitgetest worden voordat het ontwerp afgemaakt kan worden. Bij het doorlopen van 

de stappen kunnen verschillende iteraties optreden. 

                                                 
     

12
 Om een indruk te geven. Luciënne Blessing noemt in het manuscript van haar proefschrift (A process-

bases approach to computer supported engineering design, proefschrift Universiteit Twente, te verschijnen in 

1993) 73 publikaties over descriptieve studies over het ontwerpproces. Hieronder waren 6 overzichtspublikaties. 

De overige 67 publikaties hadden betrekking op 48 verschillende onderzoeken, waarin meer dan 1100 cases 

betrokken waren. De overzichtsartikelen gaven nog andere bronnen, zodat het aantal bestudeerde cases nog 

hoger ligt. 

Hoewel voor deze studie maar een beperkt aantal van descriptieve studies bekeken (en ten dele onderstaand 

beschreven is) is onze indruk dat er op hoofdlijnen zoveel convergentie is dat onderstaande punten een 

algemene strekking hebben. 

 



 

 
 
 12 

  Het ontwerpproces kan gezien worden als een proces waarin globale, meerduidige repre-

sentaties van het uiteindelijke produkt, te beginnen met gebruikerswensen, omgezet worden in steeds 

concretere, gedetailleerdere en meer éénduidige representaties van het uiteindelijk produkt: via 

schetsen en globale tekeningen naar gedetailleerde tekeningen en stuklijsten.
13

 In het begin van het 

ontwerpproces wordt het ontwerpprobleem vaak in deelproblemen opgesplitst die afzonderlijk, 

eventueel door aparte ontwerpteams opgelost kunnen worden. Uiteindelijk moeten de deeloplos-

singen ook weer gesynthetiseerd worden. De opdeling gebeurt meestal via de eerder genoemde 

technische hiërarchie van produkten. De opdeling is nooit volledig, dat wil zeggen de verschillende 

deelproblemen blijven via randvoorwaarden met elkaar verbonden. Goel en Pirolli (1989) spreken 

daarom van opdeling in "leaky modules". De mate waarin een probleem succesvol in deelproblemen 

kan worden opgedeeld is mede afhankelijk van de technische kennis die beschikbaar is over de 

interactie tussen de verschillende onderdelen. 

 Bovenstaande beschrijving zou tot het idee kunnen leiden dat het ontwerpproces altijd een 

min of meer lineair verloop heeft. Veel auteurs wijzen er echter op dat sequentiële (of iteratieve) 

modellen van ontwerpstappen weliswaar als algemene beschrijving van ontwerpprocessen aardig 

voldoen, maar niet alle relevante activiteiten van ontwerpers dekken. Uit protocol-studies van het 

ontwerpproces - met behulp van denk-hardop opdrachten en video-opnamen - en uit participerende 

waarneming van het ontwerpproces blijkt namelijk dat ontwerpers in de praktijk meerdere 

ontwerpactiviteiten tegelijk uitvoeren en bepaalde activiteiten soms geheel overslaan. Zo komt uit 

protocolstudies van onder andere Ullman et al. (1987), Stauffer et al. (1987) en Ehrlenspiel (1988) 

naar voren dat ontwerpers vaak zeer snel overstappen van de probleemformulering naar het zoeken 

van oplossingen en dat ze één oplossing kiezen zonder alternatieve oplossingen te overwegen. 

Verder blijkt dat ontwerpers op meerdere niveaus van abstractie en detaillering tegelijk werken en 

dat ze in de loop van het ontwerpproces overgaan van systematische naar meer opportunistische 

aanpakken. Veel beslissingen die ontwerpers nemen zijn daarbij gebaseerd op kwalitatieve 

overwegingen en op de (stilzwijgende) kennis van de ontwerper. Ook komt naar voren dat 

tekeningen en aantekeningen een cruciale rol spelen in het ontwerpproces en dat ontwerpers allerlei 

simulaties en gedachtenexperimenten uitvoeren om hun ontwerpen uit te proberen. Tenslotte blijkt 

dat ontwerpers over het algemeen volstaan met het vinden van een voldoende oplossing en niet 

streven naar een optimale oplossing van het ontwerpprobleem. Dit heeft direct te maken met het feit 

dat ontwerpers meestal, op basis van hun ervaring en kennis, uitgaan van één bepaald ontwerpidee 

dat ze vervolgens net zo lang bewerken en omvormen als nodig is om tot een werkend geheel te 

komen.  

 In de loop der tijd zijn er verschillende descriptieve modellen opgesteld, die de genoemde 

karakteristieken van ontwerpprocessen beter proberen te verdisconteren. Zo zijn in de architectuur 

ontwerpmodellen ontwikkeld die uitgaan van de noodzaak het oplossen van een ontwerpprobleem te 

beginnen met één mogelijke oplossing, zodat het probleem beter gestructureerd wordt. Het oplossen 

van ontwerpproblemem, zo wordt door de opstellers van deze modellen betoogd, vergt het vormen 

van preconcepties, op basis van eerdere ontwerpervaringen en -oplossingen. Ontwerpen zou daarom 

moeten beginnen met het doen van gissingen, "conjectures", een term die in navolging van Popper 

gebruikt wordt. Er zijn verschillende van dit soort modellen ontwikkeld. Roozenburg en Cross vatten 

de eigenschappen van deze modellen als volgt samen: 

 "[I]t has essentially a spiral structure; it recognizes the importance of pre-structures, 

presuppositions or protomodels as the origin of solution concepts, it emphasises a conjec-

ture-analysis cycle in which the designer, and the other participants, refine their under-

standing of both the solution and the problem in parallel; and it assumes design problems, by 

definition, to be ill-defined problems" (Roozenburg & Cross, 1991, 188). 

 

                                                 
     

13
 Vergelijk Goel en Pirolli (1989) en Goel (1992). 
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2.2.1 Het model van Schön 

 

    "I draw something. Even if it's 'potty', I draw it. The act of drawing 

seems to clarify my thoughts" (Engineering designer Jack Howe, 

geciteerd in Cross (1987, 16)). 

 

    "I can't think without my drafting board" (Design engineer, 

geciteerd in Henderson (1991, 460).) 

 

 Er zijn ook auteurs, zoals Schön, Henderson en Bucciarelli, die meer nadruk leggen op het 

belang van tekeningen en gedachtenexperimenten in het ontwerpproces. Van deze drie auteurs heeft 

Schön de meest uitgebreide beschrijving gegeven van wat ontwerpers doen, terwijl de andere twee, 

meer dan Schön, ook aandacht besteden aan de sociale aspecten van het ontwerpproces. 

 Schön heeft zich bezig gehouden met de bestudering van ontwerpen, onder andere in de 

architectuur. Zijn beschrijving van het ontwerpproces is fenomenologisch, maar de constateringen 

die hij daarbij doet hebben een meer algemene strekking. Ontwerpen vergt volgens Schön veel stil-

zwijgende kennis ("tacit knowledge"), kennis die niet onder woorden gebracht wordt of kan worden. 

Deze stilzwijgende kennis is veelal direct verbonden met de hulpmiddelen in de ontwerpsituatie, met 

name schetsen, tekeningen en prototypes. Door bijvoorbeeld een schets te maken ziet een ontwerper 

wat de verdiensten en tekortkomingen zijn van een ontwerp-idee. Vervolgens kan hij zijn schets 

aanpassen, opnieuw kijken wat de verdiensten zijn etcetera. Op deze manier vervullen tekeningen en 

schetsen een belangrijke rol als denkhulpmiddel voor ontwerpers. Schön beschrijft hoe ontwerpers 

met behulp van tekenen, zien en herkennen - vormen van iteratieve interactie in de ontwerpsituatie - 

een ontwerp ontwikkelen. Volgens Schön betekent dit dat ontwerpers door te ontwerpen niet de 

realiteit van hun ontwerpsituatie ontdekken, maar dat ze de ontwerpsituatie al doende zelf creëren. 

Ontwerpen is niet het zoeken van een oplossing in een - gegeven of te ontdekken - probleemruimte, 

maar vergt de creatie van een "ontwerp-wereld", waarbinnen een ontwerp gerealiseerd kan worden. 

Binnen zo'n virtuele ontwerpwereld kan de ontwerper allerlei gedachtenexperimenten doen om tot 

een werkend ontwerp te komen. 

 Dit betekent overigens niet dat er volgens Schön geen enkele voorstructurering is van 

ontwerpproblemen op basis van eerdere ervaringen. Eerdere ontwerpervaringen en -oplossingen 

spelen een rol in de vorm van prototypes van eerdere oplossingen. Schön benadrukt echter dat de 

ontwerpregels die impliciet in prototypes opgesloten zitten, niet door iedere ontwerper hetzelfde 

uitgelegd hoeven te worden. In die zin kan ontwerpen opgevat worden als dialoog tussen de 

ontwerpsituatie, bestaande prototypes en de ontwerper. 

 Schöns beschrijving is in eerste instantie gebaseerd op de ontwerpen in de architectuur, maar 

hij trekt zijn punten ook door naar ontwerpen in de techniek. Schön (1983) beschrijft ontwerpen in 

de techniek als in grote lijnen hetzelfde als ontwerpen in de architectuur; bij technisch ontwerpen 

spelen echter diagnose, simuleren en experimenteren en wetenschappelijke kennis een belangrijkere 

rol in de dialoog met de ontwerpsituatie dan bij architectonisch ontwerpen. 

 Op basis van Schön kunnen een viertal aspecten van ontwerpactiviteiten onderscheiden 

worden.
14

 In de eerste plaats "framing", het creëren als het ware van een perspectief, een ontwerpwe-

reld die heuristieken levert voor het oplossen van het ontwerpprobleem. In de tweede plaats 

"naming", het benoemen van een ontwerpprobleem als lijkend op een eerder ontwerpprobleem, 

waardoor eerdere kennis en ervaring ingebracht kan worden. Dit levert ook heuristieken. In de derde 

plaats "virtual worlds", de geschapen ontwerpwereld maakt ook allerlei gedachtenexperimenten en 

simulaties mogelijk. Zo kunnen dingen uitgeprobeerd worden voordat het ontwerp gerealiseerd 

wordt. Voorwaarde is wel dat er voldoende overeenkomst is tussen de virtuele ontwerpwereld en de 

wereld waarin het ontwerp moet gaan functioneren. Ten vierde "a game with the situation". 
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 Zie verder ook Rip, Westerheijden en van Vught (1993). 
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Ontwerpers zijn gericht op het realiseren van een goed ontwerp. Dit is als het ware een spel dat 

gewonnen moet worden, en niet zo zeer een intellectuele opgave gericht op het volledig doorgronden 

van het probleem. 

 

2.2.2 Ontwerpen als sociaal proces; onderhandeling en afstemming 

 

    "Design is 100 people in a room arguing" ('AI-design researcher at 

DEC'; geciteerd in Whitney (1990, 3)). 

 

    "The task of design ... is as much a matter of getting different 

people to share a common perspective, to agree on the most 

significiant issues, and to shape consensus on what must be done 

next, as it is a matter of concept formation, evaluation of alterna-

tives, costing and sizing - all the things we teach" (Buciarelli, 1984, 

187). 

 

 Bucciarelli en Henderson maken op basis van participerende observatie van ontwerppro-

cessen in de techniek observaties die erg dicht in de beurt komen van die van Schön. Henderson 

wijst op de visuele cultuur van ontwerpen en het belang van schetsen, tekeningen en prototypes als 

denkhulpmiddelen voor ontwerpers. Visuele en kinesthetische kennis spelen daarbij volgens haar 

een belangrijke rol. Ze beschrijft ook hoe ontwerpers "spelen" met een prototype om zo een ontwerp 

uit te proberen. Dit komt in bepaalde opzichten dicht bij Schöns idee van ontwerp-werelden. 

 Buciarelli spreekt van object-werelden, die in bepaalde opzichten lijken op de ontwerp-

werelden van Schön. Buciarelli benadrukt echter dat niet alle ontwerpers in dezelfde object-wereld 

leven. Een elektrotechnicus is in heel andere aspecten van een ontwerptekening geïnteresseerd dan 

een mechanisch ingenieur. Beide zullen een ontwerp-tekening anders interpreteren, dat wil zeggen ze 

concentreren hun aandacht op verschillende aspecten. Beide spreken een verschillende ontwerp-taal 

en maken deel uit van verschillende discourses in verschillende object-werelden. Toch moeten ze op 

en of andere manier tot overeenstemming komen, wil er een werkend ontwerp uit de bus komen. 

Naast de inbreng van vakkennis uit verschillende disciplines is de ontwikkeling van gemeenschappe-

lijke betekenissen en kennis daarom cruciaal in een ontwerpproces. Konda et al. (1992) spreken in 

dit verband van horizontale gedeelde kennis die volgens hen vaak gematerialiseerd is in een produkt, 

tekening, prototype of andere representatie. Deze representaties hoeven niet door iedereen precies 

hetzelfde geïnterpreteerd te worden, zolang ze maar bepaalde gemeenschappelijke keuzes duidelijk 

kunnen maken. Daarom is het niet noodzakelijk dat de verschillende invalshoeken van de betrok-

kenen, met bijbehorende kennis en kundes, inhoudelijk afgestemd worden. Het is voldoende als de 

verschillende ontwerpers de implicaties van hun redeneringen aan elkaar duidelijk kunnen maken; de 

redeneringen zelf hoeven niet begrepen te worden. Het doel van het ontwerpproces is immers een 

werkend produkt, niet intellectuele overeenstemming. Bucciarelli wijst er op dat dit betekent dat 

ontwerpen altijd ook een onderhandelingsproces is. Aangezien ontwerpers in de regel niet thuis 

kunnen zijn in alle relevante discourses en object-werelden is het noodzakelijk een soort afstemming 

tussen de verschillende invalshoeken te vinden. Die afstemming kan echter niet het resultaat zijn van 

een intellectuele discussie, daarvoor leeft men in te verschillende werelden, maar moet de uitkomst 

zijn van een onderhandelingsproces dat zich meestal afspeelt rondom bepaalde representaties van het 

ontwerp. 

 Hoewel het uiteindelijke produkt van het ontwerpproces een eenduidige representatie moet 

zijn van het te ontwerpen produkt, zijn in het begin van het ontwerpproces meerduidige 

representaties noodzakelijk. Niet alleen omdat het ontwerp dan nog niet voldoende is uitgedacht, 

maar ook om alle betrokkenen in de boot gehouden moeten worden. Henderson wijst er in dit 

verband op dat bijvoorbeeld een schets weliswaar een communicatiemiddel is dat een bepaald 

ontwerpidee communiceert, maar ook nog zo vaag en open voor interpretatie is, dat verschillende 

groepen er hun eigen invulling aan kunnen geven. Groepen kunnen zich daardoor makkelijker vinden 
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in het idee en kunnen bovendien invloed uitoefenen op de verdere ontwikkeling van het ontwerp. 

Deze interpretatieve flexibiliteit is cruciaal voor het ontwerpproces omdat anders betrokken groepen 

al vroeg in het ontwerpproces een eenduidige keus moeten maken voor of tegen het voorgestelde 

ontwerp. Nu kunnen ze blijven meedenken in het ontwerpproces. Op deze manier wordt overeen-

stemming over het ontwerp in dezelfde beweging geconstrueerd als het ontwerp zelf. 

 Aangezien, zoals duidelijk is geworden, representaties van het ontwerp een belangrijk 

communicatie- en onderhandelingsmedium zijn, zijn ze ook in belangrijke mate bepalend voor wie 

invloed kunnen uitoefenen op het ontwerpproces.
15

 Iemand die geen toegang heeft tot bijvoorbeeld 

de tekeningen die gedurende het ontwerpproces gemaakt worden kan weinig invloed uitoefenen op 

de ontwikkeling van het ontwerp. Zodoende vervullen tekeningen en prototypes ook een "politieke" 

rol. Ze "bepalen" wie mogen deelnemen aan het ontwerpproces. Daardoor zijn ze tevens het aangrij-

pingspunt voor kritiek van latere deelnemers of niet-deelnemers, die toegang hebben weten te krijgen 

tot tekeningen of prototypes. 

 Tekeningen, schetsen en prototypes hebben tenslotte ook een belangrijke mobiliserende rol 

in het ontwerpproces.
16

 Ze worden gebruikt om opdrachtgevers te overtuigen van de succesvolle 

ontwikkeling van het ontwerp. Het betrekken van producenten vindt plaats via ontwerptekeningen. 

De mening van gebruikers wordt gevraagd met behulp van prototypes. Representaties van een 

ontwerp hebben niet alleen een politieke rol omdat ze het mogelijk maken de toegang tot het 

ontwerpproces te beperken, maar ook omdat ze het mogelijk maken nieuwe groepen te mobiliseren 

en heterogene steun te verzamelen.  

 

2.2.3 Ontwerpen en professionele gemeenschappen 

 

    "Technological traditions of practice comprise complex infor-

mation physically embodied in a community of practioners and in 

the hardware and software of which they are masters. Such traditi-

ons define an accepted mode of technical operation, the conven-

tional system for accomplishing a specified technical task. Such 

tradition encompass aspects of relevant scientific theory, 

engineering design formulae, accepted procedures and methods, 

specialized instrumentation, and, often elements of ideological 

rationale. A tradition of technological practice is proximately 

tautological with the community which embodies it; each serves to 

define the other" (Constant, 1980, 10). 

 

 Eerder hebben wij het geheel van verschillende representatie van een klasse van produkten 

aangeduid met de term technisch model. Deze meer algemene term omvat naast tekeningen en 

prototypes ook verschillende soorten modelrepresentaties van het produkt (analytische modellen, 

simulatiemodellen etcetera). We hebben tot nu toe gezien hoe technische modellen belangrijke 

cognitieve rollen vervullen - ze zijn een belangrijk hulpmiddel voor het genereren, doorrekenen, 

analyseren, testen etc. van een ontwerp - en belangrijke sociale rollen vervullen - ze zijn een belang-

rijk communicatie- en onderhandelingsmedium in een ontwerpproces, bepalen wie betrokken zijn bij 

het ontwerpproces en kunnen gebruikt worden voor de mobilisatie van steun. Technische modellen 

vervullen echter ook een belangrijke rol binnen en tussen professionele gemeenschappen. 

 Ontwerpen is, zeker in de technische wetenschappen, een professionele activiteit. Dat wil 

zeggen er zijn bepaalde professionele gemeenschappen die voor de buitenwereld herkenbaar zijn aan 
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bijvoorbeeld opleidingen en beroepsvereningen.
17

 Deze gemeenschappen delen bepaalde normen en 

waarden en manieren van doen en laten met betrekking tot de professie. Op basis van hun ervaring in 

het beroepsveld hebben de leden van de gemeenschap een bepaalde vanzelfsprekende manier van 

problemen aanpakken. Professionele gemeenschappen concentreren zich in de techniek vaak rond 

bepaalde technologieën, of technologische tradities. 

 In professionele technische gemeenschappen spelen technische modellen vaak een 

belangrijke rol. Zoals Disco (1990) laat zien zijn technische modellen een belangrijke manier voor 

professionele gemeenschappen om een nieuwe techniek of type produkten onder de knie krijgen. De 

strijd om het juiste technisch model is daarbij volgens Disco tegelijkertijd een strijd om wie wel en 

niet mogen deelnemen aan de professionele gemeenschap. Gestabiliseerde technische modellen 

worden daarmee constitutief voor bepaalde professionele gemeenschappen. 

 Bij het ontwerp van een produkt zijn over het algemeen meerdere professionele 

gemeenschappen betrokken. Zoals Disco et al. (1992) laten zien is er vanaf de negentiende eeuw een 

arbeidsdeling in ontwerpen ontstaan. Deze concentreert zich aanvankelijk rond de arbeidsdeling in 

de economische produktie. Een voorbeeld is het ontstaan van bedrijven die zich toeleggen op de 

produktie van motoren, die zowel in vliegtuigen als in schepen gebruikt kunnen worden. Door deze 

ontwikkeling wordt min of meer noodzakelijk ook het ontwerp van motoren een activiteit die, 

althans geografisch, los komt te staan van het ontwerp van vliegtuigen en schepen. Immers 

ontwerpactiviteiten zijn gebaat bij direct beschikbare kennis van en terugkoppeling uit het produktie-

proces. Er ontstaat een gemeenschap van motoren-ontwerpers, die enerzijds - technisch gezien - 

hiërarchisch lager staat dan die van de vliegtuigontwerpers en anderzijds overlapt met zowel de 

gemeenschap van vliegtuigontwerpers als die van de scheepsontwerpers. 

 De arbeidsdeling in ontwerpen voltrekt zich ook langs cognitieve lijnen. Er ontstaan 

gemeenschappen die zich vooral met testen bezig houden, zoals windtunnelbouwers. Ook het 

ontwikkelen en verbeteren van technische modellen met daaraan gekoppeld rekenmodellen wordt 

een afzonderlijke activiteit. Op deze wijze zijn technische wetenschappen met een bepaalde 

koppeling aan de ontwerppraktijk. 

 De arbeidsdeling in ontwerpen is niet slechts een gevolg van economische rationalisatie in 

de produktie en de cognitieve rationalisatie van technische modellen, maar hangt ook direct samen 

de historisch contingente ontwikkeling van technische modellen. Aanvankelijk ontwikkelden 

technische modellen zich in lokale settings gericht op lokale ontwerpproblemen. De modellen waren 

meestal "privé" en bestonden voor een goed deel uit stilzwijgende kennis met weinig verwijzing naar 

algemene cognitieve noties. Op een gegeven moment werd het echter aantrekkelijk om meer 

algemene modellen op te stellen, bijvoorbeeld omdat er betere prestaties van het produkt verlangd 

werden of omdat er nieuwe criteria aan het ontwerp gesteld werden. De algemene ontwikkeling in de 

19e en begin 20e eeuw is er een van de ontwikkeling van algemene, kosmopoliete technische 

modellen uit lokale ad hoc modellen.  

 

 Wil de genoemde arbeidsdeling succesvol zijn dan moeten de verschillende activiteiten op 

elkaar afgestemd blijven. Dit gebeurt enerzijds door zogenaamde intermediaire vereisten tussen 

bijvoorbeeld verschillende onderdelen (de motor voor dit schip moet zoveel vermogen leveren bij dat 

toerental en dat verbruik) en anderzijds doordat verschillende activiteiten koppelen rond technische 

modellen. Van der Meulen (1992) laat zien hoe technische modellen van scheepsschroeven gebruikt 

worden voor communicatie over het ontwerp door verschillende bij het ontwerp betrokken groepen 

zoals rederijen, werven, consultants, mechanisch ontwerpers, hydrodynamische ontwerpers, 

proefstations en technische wetenschappers. Het technisch model maakt zodoende de afstemming 

van verspreid plaatsvindende ontwerp-activiteiten mogelijk. Dit betekent ook dat ontwerpen geen 
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 Het bestaan van werelden of gemeenschappen rond bepaalde technische ontwerpen of technieken is onder 
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lokale activiteit meer is, maar een geheel van activiteiten, dat op verschillende lokaties plaats vindt, 

en dat - onder andere door het bestaan van technische modellen - toch afgestemd blijft. De genoemde 

kosmopolitisering van technische modellen maakt dat er ondanks verschillen tussen lokale ontwerp-

situaties er ook noodzakelijkerwijze veel overeenkomsten zijn. Dit betekent dat voor de structurering 

van ontwerppraktijken met name de inbedding van die praktijken in kosmopoliete technische 

gemeenschappen van belang is, en dat specifieke lokale, organisatorische of industriële contexten 

minder een rol spelen. 

 De boven uitgewerkte rollen van technische modellen in en tussen professionele 

gemeenschappen hebben de belangrijke consequentie dat ontwerpers in een lokale situatie maar een 

beperkte mate van keuzevrijheid hebben met betrekking tot het ontwerpen van een produkt. In veel 

gevallen zullen de ontwerpers niet om bestaande technische modellen heen kunnen, tenzij ze bereid 

zijn conflicten in hun eigen professionele gemeenschap of met andere - bij het ontwerp betrokken  - 

partijen voor lief te nemen.
18

 De eerdere geconstateerde structurering van de ontwerppraktijk is dus 

niet alleen te verklaren uit de noodzaak de heterogeniteit en onzekerheid die gepaard gaat met 

ontwerpen terug te dringen. Een functionalistische verklaring, gebaseerd op de noodzaak 

heterogeniteit en onzekerheid terug te dringen, schiet tekort als niet gelijktijdig duidelijk wordt 

gemaakt, zoals Disco et al. (1992) doen, hoe de structurering van ontwerppraktijken historisch 

gegroeid en sociaal verankerd is. Daarmee is meteen duidelijk dat veel bestaande ontwerppraktijken 

een zekere weerbarstigheid tegenover verandering en vernieuwing zullen vertonen. 

 

 

                                                 
     

18
 Bij deze constatering dienen wel enkele kanttekeningen geplaatst te worden. In de eerste plaats is de rol 

van technische modellen het produkt van een historisch proces. Dit proces is niet overal hetzelfde verlopen. In 

bepaalde ontwerpdomeinen bestaan misschien zelf wel helemaal geen technische modellen in de hier bedoelde 

zin. In de twee plaats spelen natuurlijke contextuele kennis en kundes altijd een rol in ontwerpen. Vormen van 

"onderhandeling" tussen de betrokkenen zijn daarbij onvermijdelijk. Deze processen spelen echter meestal tegen 

de achtergrond van algemeen aanvaarde technische modellen. In de derde plaats vereist innovatief ontwerpen in 

bepaalde gevallen het verlaten van bestaande technische modellen. Als deze modellen echter stevig sociaal 

verankerd zijn, zal innovatief ontwerpen waarschijnlijk ook veel weerstand oproepen. 
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2.3 Ontwerpmodellen en -methodologie 
 

    "[E]ven among students who are not interested in design methods I 

find that this fear is very visible; this refusal to commit. This 

incredible and endless list of excuses as to why we cannot design 

today. And I think in that sense that 'design methods' is just another 

excuse but, for some people, large enough to excuse them for a 

lifetime" (Alexander, 1984, 311). 

 

    "The great difficulty of introducing Systematic Design is that its 

advantages are not obtained unless it is carried out far more 

thoroughly than is likely in first attempts. Successful application is 

much more likely when changes in organization have been intro-

duced beforehand. As with many new things it involves an 

acclimatization period during which things may get worse before 

they get better" (Jones, geciteerd in Cross, 194, 6). 

 

 Modellen over hoe het ontwerpproces verloopt of zou moeten verlopen zijn ten dele 

gebaseerd op descriptieve studies. In deze zin zijn ze een articulatie van de tot nu toe in dit hoofdstuk 

beschreven reguliere manier van ontwerpen. Deze reguliere manier van ontwerpen is, cognitief 

gezien, met name gebaseerd op bestaande technische modellen, technische hiërarchieën en heuristie-

ken. Vanaf begin jaren zestig krijgen ontwerpmodellen en -methoden echter steeds meer ook een 

prescriptief karakter, dat wil zeggen ze worden ingezet ter hervorming en verbetering van de 

bestaande ontwerppraktijk. Cross (1987, 31) noemt een viertal redenen voor de ervaren noodzaak de 

traditionele manier van ontwerpen te verbeteren: 

 

1) de toenemende complexiteit van nieuwe ontwerpen. Door het toenemende belang van 

nieuwe materialen en nieuwe type produkten hebben ontwerpers niet meer voldoende aan 

hun ontwerpervaringen; 

2) de noodzaak van het ontwerpen in teams met verschillende specialisten. Dit vereist de  

decompositie van ontwerpproblemen; 

3) modern ontwerpen brengt grote risico's en kosten met zich mee. Een ontwerp voor een 

produkt moet absoluut goed zijn voor het in produktie genomen kan worden. Dit vereist een 

strenge ontwerpaanpak; 

4) uit efficiency-overwegingen in de industrie is het noodzakelijk de ontwerptijd voor een 

produkt zo kort mogelijk te houden. Dit kan, zo wordt althans geclaimd, middels 

systematische ontwerpmethoden. 

 

Wat vrijwel alle ontwikkelde prescriptieve modellen gemeen hebben, is dat ze meer aandacht voor 

de analyse van het ontwerpprobleem en het genereren van alternatieve oplossingen proberen te 

bewerkstelligen. Ze leiden dan ook meestal tot meer inspanning. 

 In zekere zin proberen veel prescriptieve modellen ontwerpen meer probleem-gestuurd te 

maken. Daarbij is vaak op de achtergrond het idee van Simon (1973) aanwezig dat er geen strikte 

grens is tussen goed- en slecht-gestructureerde problemen. Volgens Simon kan decompositie van het 

ontwerpprobleem leiden tot goed-gedefinieerde subproblemen, die min of meer rationeel op weten-

schappelijke wijze opgelost kunnen worden. De slecht-gestructureerdheid van ontwerpproblemen 

wordt hier dus aangepakt met behulp van algemene systematische methoden, waarbij vooral decom-

positie van het ontwerpprobleem belangrijk is. Dit in tegenstelling tot de reguliere manier van 

ontwerpen, waar de slecht-gestructureerdheid wordt aangepakt door uit te gaan van bestaande prod-

ukten en daarop gebaseerde technische modellen en ontwerp-hiërarchieën. 

 Naast Simon is een belangrijke inspiratiebron voor de prescriptieve modellen de zoge-

naamde "systems engineering approach", die door Roozenburg & Cross (1991, 187) als volgt wordt 
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beschreven: 

 "According to this approach development projects are to be structured in two 'dimensions'. 

The vertical dimension correspondents to the origination phases in the lifecycle of a product 

(such as: feasibility study, preliminary design, detailed design, planning for production, 

planning for retirement). The horizontal dimension is the problem-solving process that takes 

place in every phase of the vertical structure: analyzing and defining problems, synthesizing 

solutions, simulating/predicting performance and evaluating and choosing the best system". 

Volgens Roozenburg en Cross zijn de verschillende prescriptieve modellen in technisch ontwerpen 

geconvergeerd naar wat zij het "consensus-model" noemen. Dit consensus-model concentreert zich 

op de verticale dimensie van de bovengenoemde "systems engineering approach". Dit "consensus-

model" is volgens Roozenburg en Cross geëxpliciteerd in het model van de VDI (Verein Deutscher 

Ingenieure) wat weergegeven is in afbeelding 1. 

 

 

Afbeelding 2 Het VDI 2221 model van het ontwerpproces (Bron: Cross, 1987, 28) 
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 In de literatuur zijn een aantal punten van kritiek op het consensus-model te vinden.
19

 Een 

eerste punt van kritiek is dat het consensus-model te veel is toegespitst op het ontwerp van nieuwe 

innovatieve produkten. In de praktijk is ontwerpen vaak het her-ontwerpen van bestaande produkten, 

waarbij de belangrijkste technische principes en de configuratie vast liggen. Dit betekent dat voor 

veel ontwerpproblemen de eerdere ontwerpfases, die in het consensus-model veel aandacht krijgen, 

niet van belang zijn. 

 Ten tweede wordt het consensus-model om methodologische redenen bekritiseerd. Het 

model gaat uit van de decompositie van ontwerpproblemen, het genereren van een grote variëteit aan 

deeloplossingen, gevolgd door synthese van deeloplossingen. Volgens de critici leidt dit tot een 

wildgroei aan mogelijke oplossingen. Bovendien is de synthese-stap vaak niet goed te maken zonder 

een idee te hebben van hoe de configuratie er in zijn geheel moet uitzien. 

 Ook wordt het consensus-model bekritiseerd om empirische redenen. In praktijk ontwerpen 

ontwerpers helemaal niet volgens het consensus-model, zonder dat hun ontwerpen mislukken. Zoals 

eerder uiteengezet blijkt bijvoorbeeld dat ontwerpers meestal een zogenaamde enkel-concept strate-

gie - het starten met één bepaalde oplossing - volgen en dat ze tijdens het ontwerpproces wisselen in 

niveau van abstractie en detaillering. Ontwerpers blijven dus min of meer op reguliere wijze 

ontwerpen. 

 Een vierde kritiekpunt dat tegen het consensus-model in stelling gebracht zou kunnen 

worden is dat de sociale aard van ontwerpprocessen te weinig onderkend wordt. Ontwerpen, zeker 

als het in ontwerpteams gebeurd, is een sociaal proces waarin communicatie, afstemming, onder-

handeling en gedeelde kennis en visies een belangrijke rol spelen. Weliswaar krijgen sommige van 

deze punten enige aandacht in methodische modellen
20

, vooral vanuit het idee dat zulke modellen 

kunnen leiden tot een duidelijke decompositie en afbakening van ontwerptaken; in het algemeen 

echter worden deze punten ondergeconceptualiseerd in het consensus-model. 

 Tegenover deze argumenten staat dat een werktuigbouwkundig ontwerper als Ullman, die 

diverse protocol-studies naar ontwerpen heeft gedaan en uit de descriptieve school komt in zijn 

nieuwe leerboek The mechanical engineering process een methodische ontwerpaanpak voorstaat, die 

goed te rijmen is met het consensus-model. Ullman noemt hiervoor ook enkele argumenten. Ten 

eerste blijkt uit een aantal studies dat met name beslissingen vroeg in het ontwerpproces bepalend 

zijn voor de uiteindelijke (fabricage)kosten van een produkt. Verder blijkt dat veranderingen laat in 

het ontwerpproces relatief duur zijn. Dit pleit dus voor meer aandacht voor de vroege ontwerpfases, 

zoals in methodische ontwerpaanpakken gebeurt. Bovendien blijkt uit een vergelijking van het ont-

werpproces bij een Amerikaanse en een Japanse autofabrikant dat het creëren van veel variaties 

vroeg in het ontwerpproces, verrassenderwijs, uiteindelijk leidt tot een kortere totale ontwerptijd. 

Een meer methodisch ontwerpproces kan daarom volgens Ullman kosten besparen en leiden tot 

betere kwaliteit en kortere ontwerpptijd. 

 

 Tot zover de bespreking van literatuur over ontwerpen en ontwerpmethodologie. Op grond 

hiervan valt niet een eenduidige conclusie te trekken over het functioneren van ontwerpmethodologie 

in de praktijk. Ontwerpmethodologie is veel bekritiseerd, maar lijkt in bepaalde gevallen ook wat op 

te kunnen leveren voor ontwerpers. 

 We zullen nu op basis van de besproken literatuur enkele vragen formuleren, die we in het 

volgende hoofdstuk nader zullen bespreken aan de hand van de interviews over ontwerpen en 

ontwerpmethodologie gehouden met medewerkers van de Universiteit Twente. 
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 Dit geldt bijvoorbeeld voor de methode, zoals uiteengezet in Bosman (1992). 
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 Een eerste vraag die zich laat formuleren is die naar de beoogde verhouding van 

ontwerpmethodologie met de bestaande praktijk: 

 

 1) Is de ontwikkelde ontwerpmethodologie een ondersteuning van de bestaande praktijk of 

gericht op het verbeteren (hervormen) van die praktijk? 

 

Vervolgens kan gevraagd worden hoe de ontwikkelde ontwerpmethodologie gebruikt wordt. De 

literatuur-bespreking in dit hoofdstuk leidt tot de hypothese dat bij de ontwikkeling van en de 

introductie van ontwerpmethodologie de weerbarstigheid van bestaande praktijken onderschat 

worden en dat de sociale aspecten, zoals afstemming, communicatie en onderhandeling, van 

ontwerpen veronachtzaamd worden. Dit leidt tot de vraag: 

 

 2) Hoe wordt de ontwikkelde ontwerpmethodologie in de praktijk gebracht? Wordt de 

weerbarstigheid van bestaande praktijken onderschat? Worden sociale aspecten van 

ontwerpen ondergeconceptualiseerd? 

 

In het verlengde hiervan zou gevraagd kunnen worden hoe - eventueel anders opgestelde - 

ontwerpmethodologie dan wel in de praktijk geïmplementeerd zou kunnen worden. Een vooral voor 

universiteiten interessante route is via de opleiding van ontwerpers. Dit sluit overigens aan bij het 

idee dat ontwerpen plaats vindt in professionele gemeenschappen, die een belangrijk deel van hun 

identiteit ontlenen aan de gevolgde opleiding. Dit leidt tot de vraag: 

 

 3) Wat is de rol van ontwerpmethodologie in het onderwijs? Wordt de opleiding van 

ontwerpers gezien als een goede manier om ontwerpmethodologie ingang te doen vinden in 

de praktijk? 

 

Terugkomend op de rol van ontwerpmethodologie in de praktijk en aansluitend op de kritiek dat in 

ontwerpmethodologieën te veel nadruk gelegd wordt op innovatie en het generen van alternatieve 

oplossingen, zou gevraagd kunnen worden in welke gevallen ontwerpmethodologie in de praktijk tot 

betere resultaten leidt. Op grond van de literatuur-bespreking zou men verwachten dat methodologie 

vooral een rol heeft in het zoeken naar innovatieve ontwerpen. Meer in het algemeen gaat het hier 

om de vraag waardoor de kwaliteit van een ontwerp bepaald wordt en in hoeverre 

ontwerpmethodologie een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit van ontwerpen. 

Dit leidt tot de laatste vraag: 

 

 4) In welk soort gevallen is het gebruik van ontwerpmethodologie zinvol? Hoe en in welke 

gevallen kan ontwerpmethodologie leiden tot kwalitatief betere ontwerpen? 
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 3 ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN VAN 

 ONTWERPMETHODOLOGIE 
 

 Op de Universiteit Twente wordt vrij veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van 

ontwerpmethodologie. In dit hoofdstuk zullen we de ontwikkeling van ontwerpmethodologie 

bespreken op basis van interviews die we gehouden hebben met onderzoekers uit de technische 

faculteiten. Dit zal gebeuren aan de hand van de aan het eind van het vorige hoofdstuk 

geformuleerde vragen. De eerste vraag naar de beoogde relatie van methodologie tot de bestaande 

praktijk komt in 3.1 aan de orde. In 3.2 komt aan de orde in hoeverre ontwerpmethodologie invloed 

heeft gehad op de ontwerppraktijk. Vervolgens wordt in 3.3 de derde vraag - naar de rol van 

universitair onderwijs bij de implementatie van ontwerpmethodologie - besproken. Tenslotte wordt 

in 3.4 ingegaan op de kwaliteit van ontwerpen. 

 De teksten en uitspraken in dit hoofdstuk zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de door 

ons gedane interviews. De conclusies die aan het eind van iedere paragraaf getrokken worden zijn 

voor onze rekening en worden niet noodzakelijk gedeeld door de geïnterviewden. 

 

3.1 Ontwikkeling van ontwerpmethodologie op de UT 
 

 Ontwerpen heeft vanaf begin hoog aangeschreven gestaan aan de UT, toen nog Technische 

Hogeschool Twente geheten. Aanvankelijk kende de THT een algemeen propaedeusejaar, waarin in 

vrij grote groepen geoefend werd met ontwerpen. Het betrof interdisciplinaire ontwerpprojecten, die 

mede tot doel hadden studenten de mogelijkheid te bieden na te gaan op welk vakgebied hun 

interesse lag. Dit ontwerppraktikum was ook bedoeld om studenten creatieve denkwijzen aan te 

leren. 

 Toen men op de THT met het ontwerppraktikum startte had men nog niet zo'n duidelijk idee 

over wat ontwerpen nu precies was. Een commissie werd ingesteld met de opdracht een algemene 

aanpak voor ontwerpen te formuleren. Indertijd begonnen, met name in Duitse bladen, artikelen te 

verschijnen over de ontwikkeling van ontwerp-methodologie op wetenschappelijke gronden. Het 

probleem dat men met ontwerpmethodologie wilde oplossen was dat er wel ervaren ontwerpers 

waren, maar dat er geen methode was om jonge mensen goed te laten ontwerpen. Jonge mensen 

hebben als voordeel dat ze nog niet vast zitten in bepaalde denk- of ontwerppatronen en meer 

creativiteit hebben. De uitdaging lag er dus in een methode te vinden, die genoeg ruimte laat voor 

creativiteit. 

 Bij het zoeken naar een algemene aanpak heeft men in eerste instantie aangesloten bij Krick. 

Die had een "zwarte doos"-benadering van ontwerpen: ontwerpen is een proces waarin bepaalde 

ingangskenmerken getransformeerd worden in uitgangskenmerken. Het probleem was toen: Hoe 

operationaliseer je zo'n benadering voor de algemene propaedeuse? Om dat probleem op te lossen 

heeft men gebruik gemaakt van een door de duitse hoogleraar Rodenacker ontwikkelde methode. 

 

Methodisch ontwerpen 
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 Dit resulteerde in een drie-fasenmodel 

(afbeelding 2). In de probleemdefinirende fase 

wordt de te ontwerpen inrichting als een 

"zwarte doos" beschouwd en worden de in-

gangs- en uitgangskenmerken beschreven. Het 

gaat daarbij om transformaties in materie, 

energie en informatie. 

 In de werkwijzebepalende fase wordt 

gekeken welke functies hiervoor ingezet kunnen 

worden. De essentie van de aanpak in de werk-

wijzebepalende fase is het creren van meer dan 

één mogelijke oplossing. De methodische ont-

werpaanpak dwingt de ontwerper naar variaties 

te zoeken, vanuit het idee dat dat tot betere 

oplossingen leidt. Een ontwerper raakt namelijk 

snel verliefd op één bepaalde ontwerp-oplos-

sing. In de werkwijze bepalende fase wordt 

eerst een functieblokschema of functiestructuur 

opgesteld. Vervolgens moet de ontwerper voor 

de verschillende deelfuncties een aantal moge-

lijke werkwijzen zoeken. Zo ontstaat een 

morfologisch overzicht met verschillende deel-

werkwijzen die gecombineerd kunnen worden. 

De volgende stap is het kiezen van een 

mogelijke oplossing. 

 In de vormgevende fase tenslotte komt 

de materialisatie van het ontwerp aan de orde. 

Hoe maak je van het ontwerp een economisch 

produceerbare produkt? Voor deze laatste fase 

zijn nog weinig methoden ontwikkeld. 

 

Deze methodische ontwerpaanpak heeft op de UT vooral in de faculteit Werktuigbouwkunde een 

belangrijke rol gespeeld. Door Van den Kroonenberg is deze aanpak verder ontwikkeld en 

gepropageerd. 

 

Elektrotechnische ontwerpen 

 

 In de faculteit elektrotechniek is met name door Bosman een systematische methode ont-

wikkeld. Deze methode bestaat uit de volgende fases: 

 

"- problem definition phase (ending in freezing the objectives) 

- exploratory phase with analysis (identification of functions) and planning (management 

items and paths) 

- preliminary design phase (functional flow, activities) 

- initial design phase determining methods and means from the functional flow diagram, 

activity analysis and construction considerations 

- detail design phase with breakdown to module/circuit level 

- calibration and test phase 

- transfer phase (operations training, maintenance) 

- ownership phase (particulary in case of shared use)" (Bosman, 1992, 20). 

 

 

Afbeelding 3 Methodisch Ontwerpen (Bron: Van 

den Kroonenberg, 1984) 
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Deze fases kunnen ook parallel door verschillende ontwerpteams uitgevoerd worden. De 

ontwerpaanpak van Bosman gaat ook in op de instelling van ontwerpteams en de organisatie van het 

ontwerpproces. Volgens Bosman vergt een ontwerpproject een taakverdeling tussen de deelnemende 

disciplines en de opdeling van het ontwerpproces in een aantal fases. Het eerste vereist goede 

communicatie en verslaglegging (wekelijks overleg etcetera). Het tweede vereist het opstellen van 

"Design Agreement Protocols", die aan het eind van iedere fase vastleggen wat de uitkomsten van 

die fases zijn ("freezing"), zodat iedereen op basis van de laatste gegevens verder werkt. De fases 

waar het hier om gaat zijn boven reeds aangegeven. Bosman geeft ook aan welke groepen bij welke 

fases betrokken zouden moeten zijn. 

 

 Verder omvat de ontwerpaanpak van Bosman methodes om functies te vertalen in methoden 

("methods") die weer vertaald kunnen worden in middelen ("means"), waarbij een functie meerdere 

doelen ("objectives") kan dienen (Bosman, 1992, 14-16); een manier waarop de verschillende 

aspecten van een systeem (zoals "performance", "operations", "physical" en "economic") 

onderscheiden kunnen worden en hun onderlinge interactie kan worden aangegeven (Bosman, 1992, 

16-18); het opstellen van "flow-diagrammen" voor het te ontwerpen systeem (Bosman, 1992, 18-19); 

het ontwerp van de rol van de "operator" van het systeem (Bosman, 1992, 24 - 28), het modelleren 

van de "performance" van een systeem (Bosman, 1992, 28-32). Globaal is de vertaling van de eisen 

aan het ontwerp naar het ontwerp zelf in de methodologie van Bosman weergegeven in afbeelding 3. 

 

Ontwerpen in de informatica 

 

 Een derde faculteit op de UT, waar aandacht besteed wordt aan ontwerpen is die van 

Informatica. In de informatica is nog weinig systematische ontwerp-methodologie ontwikkeld. 

Onderzoek is meestal geconcentreerd rond bepaalde concrete ontwerpen, waarbij men vooral geïnte-

resseerd is in de nieuwe theoretische mogelijkheden van bepaalde ontwerpen. Als een informaticus 

een systeem ontwerpt, gebeurt dat vaak ad hoc. De ontwerper neemt min of meer onbewust honder-

den ontwerpbeslissingen. Als een nieuw systeem gebouwd moet worden, heeft de desbetreffende 

ontwerper meestal wel een idee waarom het vorige systeem niet zo goed werkte. Hij of zij test dat 

idee echter niet systematisch uit. Bij het bouwen van een nieuw systeem neemt de ontwerper met 

enige ervaring namelijk weer tientallen andere ontwerpbeslissingen, zodat niet meer te achterhalen is 

welke ontwerpbeslissingen nu tot een beter systeem hebben geleid. Er is dus wel een langzaam 

voortschrijdend inzicht in de juiste technieken, maar dat inzicht komt niet systematisch tot stand. 

 Desondanks zijn er in de informatica wel ontwerpmethoden en -hulpmiddelen voor 

specifieke systemen. Ook zijn er stappen-plannen voor het ontwerpproces ontwikkeld. Meestal wordt 

daarbij uitgegaan van de volgende stappen
21

: 

                                                 
     

21
 bron: interviewverslag Brinkkemper. 

 

Afbeelding 4 De systematische ontwerpaanpak van Bosman (Bron: Bosman, 1992, 21) 
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1. planning/strategiebepaling 

2. analyse (huidige fase, descriptief) 

3. ontwerp (toekomstige situatie, normatief) 

4. constructie (incl. documentatie) 

5. testen 

6. implementatie/introductie 

7. gebruik en beheer. 

 Ook zijn er meer uitgewerkte modellen voor het eigenlijke ontwerpproces (als functioneel 

gescheiden van constructie en implementatie) ontwikkeld. Een voorbeeld is weergegeven in 

afbeelding 4. 

 Vanuit de universiteit probeert men het ontwerpproces te systematiseren door meer nadruk 

te leggen op de formele beschrijving. Een formele beschrijving is een beschrijving in een 

computerspecificatietaal van wat het systeem moet doen. Met behulp van een formele beschrijving 

kan vaak automatisch  een software-programma gegenereerd worden. Ook is het met behulp van een 

formele beschrijving gemakkelijker te controleren of een programma doet wat het moet doen, omdat 

het gewenste gedrag van het programma in computertaal beschreven is. 

 In het bedrijfsleven werkt men momenteel vooral met informele beschrijvingen, om daarna 

vrijwel direct over te gaan naar realisatie. Omdat men op de universiteit niet vanuit de praktijk werkt, 

weet men vaak niet zo goed raad men informele beschrijving van het systeem. Deze twee benade-

ringen, op de universiteit en in het bedrijfsleven, groeien nu naar elkaar toe door de ontwikkeling van 

nieuwe ontwerpmethoden en ontwerphulpmiddelen, die de overgang van informele naar formele 

beschrijving vergemakkelijken. 

 

Mechatronisch ontwerpen 

 

 Mechatronisch ontwerpen is een multidisciplinaire ontwerpkunde. Het vakgebied wordt wel 

omschreven als "de synergetische combinatie van precisiemechanica, elektronische besturingstech-

nologie en systeemdenken bij het ontwerpen van produkten en processen".
22

 Mechatronica vergt 

kennis van werktuigbouwkunde, elektrotechniek, wiskunde en informatica. Aan de UT is een tweede 

fase-opleiding mechatronisch ontwerpen. In afbeelding 5 is het verloop van een mechatronisch 

ontwerpproces weergeven, zoals dat volgens prof. van Amerongen eruit ziet. 

 Afbeelding 5 is volgens Van Amerongen een explicitering van de praktijk, maar tevens een 

idealisering van die praktijk. Ten dele volgt het weergegeven beeld van het ontwerpproces uit een 

"bottom-up" benadering, vanuit de ontwerppraktijk. Ten deel heeft het echter ook top-down ele-

menten, dat wil zeggen: het volgt uit een meer geïdealiseerde beschouwing over hoe ontworpen zou 

moeten worden. Zo'n geïdealiseerde versie van het ontwerpproces probeert dus iets toe te voegen aan 

hoe het in de praktijk gaat. Een belangrijk doel daarbij is dat de ontwerper door het volgen een syste-

matische methodische aanpak een zogenaamde helikopter-blik krijgt. Een systematisch ontwerp-

aanpak moet de ontwerper aanzetten tot nadenken: Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat zijn mijn 

doelen? 

 Belangrijk daarbij is vooral het ontwikkelen van alternatieven/variaties. Dit wordt door van 

                                                 
     

22
  Dit is de definitie van de EG/IRDAC-werkgroep. Zie Van Amerongen (1992). 

1) Informele beschrijving van het ontwerpprobleem en het gewenste ontwerp 

  

2) Formele beschrijving 

  

3) Eindprodukt (informatiesysteem) 

Afbeelding 4 Het ontwerpproces in de informatica (Bron: interviewverslag Apers) 
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Amerongen omschreven als een typisch "wetenschappelijke" inbreng, omdat men in de industrie 

deze stap meestal niet zo gewend is. 

 

Ontwerpen in de bestuurskunde en de onderwijskunde 

 

 Zoals al opgemerkt in de inleiding wordt ook in de sociale wetenschappen systematische 

ontwerpaanpakken ontwikkeld. Op de Universiteit Twente is dat met name gebeurd bij de faculteiten 

Toegepaste Onderwijskunde en Bestuurskunde. Bij Toegepaste Onderwijskunde wordt als algemene 

methodologie voor de aanpak van ontwerpproblemen het zogenaamde OnderwijsKundig-Techno-

logisch model (OKT-model) gehanteerd. Dit is weergegeven in afbeelding 6. Daarnaast bestaan in de 

onderwijskunde modellen die meer specifiek het ontwerpproces zelf modelleren. Een voorbeeld is te 

vinden in afbeelding 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5 Het ontwerpproces in de mechatronica (Bron: Van 

Amerongen, 1992, 16) 
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Afbeelding 6 Het OKT-Model voor het ontwerpen van oplos-

singen voor onderwijskundige problemen (Bron: Plomp, 1982) 
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In de bestuurskunde zijn met name modellen voor het ontwerpen van beleid ontwikkeld. Hoogerwerf 

(1984) constateert dat veel auteurs daarbij uitgaan van de volgende vier stappen: 

1) de analyse van het probleem waar het beleid zich op richt 

2) het formuleren van doeleinden 

3) het formuleren van middelen 

4) het verzamelen van informatie met het oog op de drie eerstgenoemde stappen. Hoogerwerf 

benadrukt het belang van de formulering van een causaal model - een vereenvoudigde weergave van 

de werkelijkheid - dat kan dienen als hulpmiddel bij het ontwerpen van beleid. Hoogerwerf ont-

wikkelt zelf op een ontwerpmethodologie met negen stappen zoals weergegeven in afbeelding 8. 

 

 

Afbeelding 7 Standaardontwerpmodel voor onderwijskundig ontwerpen (Bron: Schiffman (1986), 

overgenomen uit Mulders en Pieters, 1987, 80) 
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Conclusie 

 

 Hoewel er aanzienlijke verschillen zijn in de boven behandelde systematische ontwerpme-

thodologieën - in de werktuigbouwkunde, elektrotechniek, informatica, mechatronica, 

onderwijskunde en bestuurskunde - vertonen ze toch allemaal bepaalde overeenkomsten met de 

sequentiële of iteratieve systematiek van het VDI-model uit 2.3, waarbij decompositie van het 

ontwerpprobleem en het ontwerpproces een belangrijk principe is. Ze vertrekken allemaal vanuit een 

analyse van het probleem en proberen ontwerpen tot een probleem-gestuurde, in plaats van een 

oplossings-gestuurde, activiteit te maken. Allemaal leggen ze ook, hoewel dat niet altijd even 

expliciet naar voren komt, de nadruk op het creëren van alternatieve oplossingen voor het 

ontwerpprobleem. Op het abstracte niveau waarop de methodologieën geformuleerd zijn, verschillen 

de sociaal-wetenschappelijke methodologieën niet wezenlijk van de technische. Het enige punt waar 

duidelijk verschil is dat in de methodologie van Hoogerwerf voor bestuurskundig ontwerpen de 

formulering van causale modellen en beleidseffectenmodellen onderdeel uitmaakt van de methodolo-

gie, terwijl die bij de technische wetenschappen modellen min of meer als gegeven worden 

beschouwd.
23

 

 De ontwikkelde methodologieën zijn enerzijds een articulatie van bestaande manieren van 

ontwerpen, door sommige geïnterviewden wordt dit ook expliciet benadrukt; anderzijds probeert de 

ontwikkelde methodologie de bestaande praktijk te hervormen, in die zin dat meer aandacht wordt 

gevraagd voor het overdenken van het probleem en het generen van meerdere oplossingen, kortom 

het meer probleem-gestuurd maken van ontwerpen. De ontwerper moet daartoe meer een helikopter-

blik krijgen. 

 Bij de ontwikkeling van ontwerpmethodologie speelt de visie dat ontwerpen een 

systematische wetenschappelijke activiteit is of althans zou moeten zijn een belangrijke rol. Deze 

visie is in tegenspraak met de visie van een aantal auteurs, zoals uiteen gezet in het vorige hoofdstuk, 

die ontwerpen meer zien als een praktische activiteit, waarin stilzwijgende kennis, gedachtenexpe-

rimenten, communicatie en onderhandeling van primair belang zijn. We zullen dit verschil in visie 

niet verder analyseren en evalueren, maar kijken wat het betekent voor het gebruik van ontwerp-

methodologie in de praktijk. 

                                                 
     

23
 Technische modellen zijn gekoppeld aan een klasse van produkten, niet aan specifieke ontwerpproblemen. 

Vergelijk 2.1.2. 

1)Formulering en analyse van de opdracht tot ontwerpen van beleid; 

2)Analyse van het beleidsprobleem in de context van de opdracht; 

3)Het ontwerpen van een model van causale relaties in het beleidsveld (veldmodel ex ante) op 

basis van theoretische inzichten en beschikbare gegevens; 

4)Concept-formulering van einddoelen en bijbehorende evaluatiecriteria binnen het kader van 

de opdracht, de probleemformulering, het causale veldmodel en de randvoorwaarden; 

5)Formulering van het beleidseffectenmodel ex ante met alternatieve middelen en tussendoelen 

en hun te verwachten effecten, binnen het kader van de einddoelen, het causale veldmodel en 

de randvoorwaarden; 

6) Vergelijking van de te verwachten baten en kosten van alternatieve middelen; 

7)Het ontwerpen van één of meer beleidsmodellen; 

8)De analyse en eventueel het ontwerp van het uitvoeringsproces; 

9)De uiteindelijke vormgeving van het beleidsontwerp. 

Afbeelding 8 Ontwerpmethodologie voor het ontwerpen van overheidsbeleid. (Bron: Hoogerwerf, 

1984) 
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3.2 Relatie ontwerpmethodologie en praktijk 
 

 De term methodisch ontwerpen is niet erg populair in de ontwerppraktijk. Als je naar de 

ontwerppraktijk kijkt dan zie je weliswaar daar bepaalde stappen uit het methodisch ontwerpen terug 

komen, maar veel aspecten van het methodisch ontwerpen worden zelden of nooit in de praktijk 

gebracht. Dit geldt met name voor het creëren van variaties. In de praktijk is het vaak niet zinvol alle 

mogelijke oplossingen te overwegen. Als een ontwerper bijvoorbeeld van een scheepswerf de 

opdracht krijgt een veerboot te ontwerpen dan kan hij of zij niet aankomen met een brug als 

alternatieve oplossing. 

 

Ontwerpen in de industrie 

 

 In de industriële praktijk zijn de mogelijkheden voor de ontwerper om een helikopter-blik 

toe te passen beperkt. De ontwerper moet zich meestal tevreden stellen met detail-aanpassingen. 

Volgens de geïnterviewden kiest men in de industrie in het algemeen standaardoplossingen voor 

ontwerp-problemen. Ook uit de personeelswerving komt dit naar voren: er worden met name ontwer-

pers aangenomen die desgewenst "iets uit de kast kunnen halen"; dit leidt tot een versterking van 

standaardprincipes en -oplossingen. Ontwerpen krijgt in de industrie ook meestal pas meer dan routi-

nematige aandacht als men het idee heeft dat men iets verkeerd doet. Door een geïnterviewde werd 

gesteld dat het terecht en begrijpelijk is dat men in de industrie standaardkeuzes maakt. De kwaliteit 

van ontwerpen hoeft er niet onder te leiden. Als echter een ander bedrijf wel succesvolle variaties 

ontwikkelt, dan kan de concurrentieslag verloren gaan. Bedrijven kunnen dat oplossen door bij te 

blijven en contact te houden. Wenselijker is echter, in ieder geval gezien vanuit de universiteit, het 

ontwerpproces zo te ondersteunen dat er meer variaties gecreëerd kunnen worden. Het creëren van 

variaties mag echter het ontwerpproces niet verlengen, want dan is het voor een bedrijf economisch 

niet meer interessant. De uitdaging voor de universiteit is dus ontwerpmethoden te ontwikkelen die 

leiden tot meer variaties zonder dat het ontwerpproces langer duurt. 

 

Top-ontwerpers en hoe zij ontwerpen 

 

 Uit de bestudering van topontwerpers blijkt dat zij over het algemeen niet zoals 

voorgeschreven door ontwerpmethodologieën ontwerpen. Top-ontwerpers, volgens een 

geïnterviewde ongeveer 5% van het totaal aantal ontwerpers, worden eigenlijk alleen maar beperkt 

door een systematische ontwerpaanpak. 

 Wat top-ontwerpers onderscheid van middelmatige ontwerpers is niet in de eerste plaats hun 

kennis, maar hun vermogen tot associëren, tot het genereren van onverwachte, nieuwe oplossingen. 

Iedereen kan opgeleid worden tot een middelmatig ontwerper; om een topontwerper te worden moet 

je echter aanleg hebben. De arbeid van topontwerpers is alleen fenomenologisch te bestuderen. Het 

is mogelijk achteraf een reconstructie te geven van wat zij gedaan hebben, maar hun ontwerpactivi-

teit is niet te formaliseren of systematiseren. 

 Als reden om toch systematische ontwerpaanpakken te ontwikkelen wordt door de 

geïnterviewden genoemd dat er niet voldoende top-ontwerpers zijn om in de behoefte te voorzien. 

Daarom is het noodzakelijk ontwerpers op te leiden, die creatieve mensen kunnen na bootsen. Een 

methodische ontwerp-aanpak wordt daarbij gezien als een belangrijk hulpmiddel. 

 

Conclusie 

 

 De hypothese uit het vorige hoofdstuk dat bij de ontwikkeling en de introductie van 

ontwerpmethodologie vaak de weerbarstigheid van de bestaande praktijk onderschat wordt, lijkt 

bevestigd te worden. De geïnterviewde ontwikkelaars van ontwerpmethodologie wijten dat vooral 
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aan de tijdsdruk en de macht der gewoonte in de industrie. De literatuur-bespreking in hoofdstuk 2 

suggereert echter ook andere redenen voor de weerbarstigheid van ontwerppraktijken, zoals de 

noodzaak cognitieve onzekerheden en heterogeniteit terug te dringen, de praktische aard van 

ontwerpen en de inbedding van technische modellen in en tussen professionele gemeenschappen. Op 

basis van de interviews valt over deze laatste (mogelijke) oorzaken weinig te zeggen. Voor het 

succesvol ontwikkelen en toepassen van ontwerpmethodologie lijkt echter een nadere oriëntatie op 

de in hoofdstuk 2 genoemde oorzaken van de weerbarstigheid van ontwerppraktijken zinvol. 

 

 

3.3 Ontwerpen in het onderwijs 

 

 Systematische ontwerpmethodologie wordt in meer of minder expliciete mate in het 

onderwijs op de UT - bij elektrotechniek, informatica en werktuigbouwkunde - aan de orde gesteld. 

Ook in sociaal-wetenschappelijke faculteiten als bestuurskunde en toegepaste onderwijskunde wordt 

aandacht besteed aan systematische ontwerpmodellen. 

 Naast het leren van een goede ontwerpmethode wordt het aanleren van basisvaardigheden en 

het kennis maken met de belangrijkste soorten systemen in het betreffende vakgebied van groot 

belang geacht. Problemen van studenten met betrekking tot ontwerpen blijken vaak te liggen in de 

relatie tussen geleerde theorie en de praktijk. Een voorbeeld is het vertalen van mechanica naar de 

praktijk. Bij mechanica worden krachten weergegeven door pijlen en balken door lijntjes. In de 

werkelijkheid bestaan puntkrachten echter niet, zijn balken geen lijntjes en zijn balken bovendien 

niet mooi ingeklemd. Studenten hebben grote moeilijkheden te zien hoe de relatie tussen mechanica 

en werkelijkheid eruit ziet. Ontwerpen wijkt in nog een opzicht af van het type theoretische 

benaderingen, waaraan studenten gewend zijn, namelijk in het aantal keuzemogelijkheden. Studen-

ten zijn sommetjes gewend waarbij er een eenduidig antwoord volgt uit een aantal vergelijkingen en 

gegevens. Bij ontwerpen werkt dat niet zo. Je kunt oneindig veel keuzes maken. Er is niet sprake van 

dé oplossing, maar van betere en slechtere oplossingen. 

 Soortgelijke problemen spelen bijvoorbeeld ook bij simulaties in de elektrotechniek. EL-

studenten zien simulaties van ontworpen schakelingen vaak aan voor echte tests. Een simulatie is 

echter gebaseerd op een wiskundig model van de werkelijkheid, een model dat slechts beperkt geldig 

is. Als de simulatie van een schakeling goed verloopt dan denken de studenten dat de schakeling ook 

in praktijk goed zal werken. Dat kan echter tegenvallen. Studenten hebben dus te weinig inzicht in de 

mogelijkheden en tekortkomingen van simulaties en zien het verschil tussen simuleren en testen niet. 

Doordat studenten weinig in aanraking komen met de ontwerppraktijk worden ze zich ook niet zo 

snel bewust van de tekortkomingen van simulaties. 

 Een aspect van ontwerpen waar in het onderwijs ook vaak te weinig aandacht aan besteed 

kan worden is het werken in ontwerp-teams. Het blijkt vaak dat studenten te weinig geleerd hebben 

om samen te werken, te communiceren en te plannen. 

 In zijn algemeenheid komen deze klachten neer op een gevoel dat studenten te weinig in 

aanraking komen met de ontwerppraktijk. 

 

Conclusie 

 

 In het onderwijs wordt aandacht besteed aan ontwerpmethodologie en aan basisvaardig-

heden voor ontwerpen. Een probleem in het ontwerp-onderwijs is echter dat studenten de ontwerp-

praktijk onvoldoende kennen om ontwerpmethodologie en bijvoorbeeld reken- en simulatietech-

nieken op hun waarde te kunnen schatten. Studenten zouden eigenlijk eerst meer praktijkgevoel 

moeten hebben om bijvoorbeeld de betekenis en waarde van verschillende ontwerp-oplossingen ten 

opzichte van elkaar te kunnen inschatten. Om rekentechnieken goed toe te passen moeten ze 

bijvoorbeeld weten hoe de aanname dat een kracht in een punt aangrijpt in de praktijk tot problemen 

en minder goede resultaten kan leiden. 

 Voor het onderwijzen van ontwerpmethodologie ontstaat zo een dilemma. Methodologie is 
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met name zinvol als studenten een beetje thuis zijn in de praktijk van het ontwerpen. Als die praktijk 

echter eerst aangeleerd wordt bestaat het gevaar dat studenten toch weer vast zitten aan de reguliere 

en beperkte manier van ontwerpen. Bovendien: hoe kan in vier jaar en een gevoel voor de 

ontwerppraktijk bijgebracht worden èn een systematische methodologie aangeleerd worden? 

 Deze overwegingen zetten wel vraagtekens bij het idee dat ontwerpmethodologie in de 

praktijk geïmplementeerd zou kunnen worden via de opleiding van ontwerpers. 

 

 

3.4 Kwaliteit van ontwerpen 
 

 De kwaliteit van het ontwerpproces wordt meestal beoordeeld aan de hand van de kwaliteit 

van het ontworpen produkt. Voldoet dat aan de vereisten en functioneert het goed in de praktijk dan 

is sprake van een kwalitatief goed ontwerp. 

 

Ontwerpmethodologie en kwaliteit van ontwerpen 

 

 Uit enkele voorbeelden die een van de geïnterviewden gaf met betrekking tot de ervaring 

van systematisch ontwerpen in de praktijk, blijkt dat ontwerpmethodologie in bepaalde gevallen een 

positief effect kan hebben, of had kunnen hebben, op de kwaliteit van de ontworpen produkten. 

 

Eerste voorbeeld 

 In augustus 1979 werd een hoogleraar van de UT door Rijkswaterstaat uitgenodigd om 

gedurende een dag met 70 ingenieurs terug te kijken op het ontwerp van de Oosterscheldedam met 

behulp van de methodische ontwerp-aanpak. Er kwamen dingen naar voren die, bij nader inzien, niet 

goed ontworpen waren. Jonge ingenieurs "ontdekten" dat ze zich hadden laten inpakken door de 

ervaren rotten in het vak, die op hun ervaring stoelden en de ontwerpproblemen niet methodisch 

benaderd hadden. Men vond dat de besluitvorming over de technologie beter had kunnen zijn als 

men zich niet gebaseerd had op bestaande kennis en ervaring, maar op methodisch ontwerpen. 

 

Tweede voorbeeld 

 Een bedrijf heeft een hijskraan ontworpen, die te duur is. Daarom wil het bedrijf een 

goedkoper ontwerp. Op de TU Delft, waar men veel van hijskraantechnologie weet, kan men het 

ontwerp niet goedkoper her-ontwerpen. Daarom klopt het bedrijf bij de UT aan, waar weliswaar 

geen kennis is van hijskraantechnologie, maar wel van methodisch ontwerpen. De methodische 

kennis van de UT gecombineerd met de produktkennis van het betreffende bedrijf leidt tot een nieuw 

ontwerp, dat concurrerend is. Bovendien lijkt het nieuwe ontwerp op het oude ontwerp zodat het 

makkelijk geaccepteerd wordt. Methodisch ontwerpen kan dus een bijdrage leveren aan het onderste 

uit de kan halen van een ontwerp. 

 

 Voortbouwend op het vorige hoofdstuk zou geconcludeerd kunnen worden dat 

systematische ontwerpaanpakken met name de volgende functies hebben: 

1) innovatie, het doorbreken van de bestaande orthodoxie; 

2) uit een ontwikkeld ontwerp halen wat er nog uit te halen valt; 

 

 Dit betekent ook dat het niet altijd zinvol is methodisch te ontwerpen. Systematische 

ontwerpaanpakken zijn eerder een extra mogelijkheid naast de reguliere ontwerppraktijk, zoals die 

beschreven is in het vorige hoofdstuk. Dat betekent dat bijvoorbeeld een nieuw produkt methodisch 

ontwerpen kan worden, waarna het produkt verder verfijnd kan worden op basis van ervaring. In het 

geval er weinig meer verbeterd kan worden en/of er behoefte is aan een meer innovatief ontwerp, 

zou er dan weer met "methodische ogen" naar het ontwerpproces gekeken moeten worden. 

 

 De kwaliteit van ontwerpen is echter niet alleen afhankelijk van de toegepaste methodologie. 
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Onderstaand zullen we kort een aantal zaken behandelen, die in de interviews naar voren kwamen 

met betrekking tot kwaliteit van ontwerpen zonder de pretentie te hebben hiermee het onderwerp 

"kwaliteit van ontwerpen" uitputtend behandeld te hebben. 

 

Ontwerpen en implementatie 

 

 Succesvol ontwerpen betekent dat het ontworpen produkt goed moet functioneren in de 

praktijk. Om dat te realiseren worden vaak tijdens het ontwerpproces prototypes getest of, als er 

voldoende inzicht is in het (dynamische) gedrag van de betreffende systemen, simulaties gedaan. Dit 

vereist een zekere overeenkomst tussen de test- of simulatie-omstandigheden en de omstandigheden 

waarin het ontwerp uiteindelijk moet gaan functioneren. De werkelijkheid waarin het ontwerp moet 

functioneren houdt echter altijd onverwachte trekjes. 

 Een ontwerper moet op voorhand nadenken over de relatie tussen de modellen die hij of zij 

hanteert en de praktijksituatie. Het gehanteerde model mag niet te abstract zijn. Een geïnterviewde 

gaf het volgende voorbeeld. Stel je krijgt de opdracht een driewielig karretje te ontwerpen dat 

gebruik maakt een navigatiesysteem dat tot op de centimeter nauwkeurig is. Nu blijkt dat de wielen 

van dit karretje drie centimeter breed moeten zijn. Met betrekking tot het gebruikte parametermodel 

(in het navigatiesysteem) is nu de vraag: "Wat is het draaipunt van de wielen?". Als je dat niet weet 

heb je niets aan je nauwkeurigheid. De meest flexibele oplossing is nu het draaipunt niet van te voren 

vast te leggen, maar het iedere keer in te schatten als er gestuurd moet worden. In het 

besturingssysteem wordt het draaipunt dan opgenomen als een stochastische variabele. Zo kan inge-

speeld worden op de veranderingen in de concrete praktijk. De ontwerper moet dan echter wel van te 

voren bedacht hebben wat relevante aspecten en/of variabelen zijn. 

 Een belangrijke onzekerheidsproducerende factor in de techniek is vaak de mens die 

optreedt als de gebruiker of de "operator" van het ontworpen systeem. Niet alle mensen zijn even 

lang. En niet alle mensen begrijpen de signalen die bijvoorbeeld een elektronisch systeem afgeeft 

even snel. Met zulk soort variaties moet de ontwerper bij het ontwerpen rekening houden. Hij of zij 

moet van te voren bedenken welke menselijke factoren van belang zijn en hoe die kunnen verande-

ren. Een voorbeeld van het laatste is een computergebruiker. De eerste keer zal hij van een softwa-

repakket alle menu's willen doorlopen. Als hij het pakket echter kent, moet de mogelijkheid bestaan 

standaardstappen over te slaan. Dat heeft gevolgen voor hoe een software-pakket ontworpen moet 

worden. 

 

Controleerbaarheid omgeving en redundantie 

 

 Een manier om de werking van te ontwerpen systemen in onzekere omgevingen te waarbor-

gen is het vergroten van de robuustheid van het ontwerp. Dit wordt in de elektrotechniek ook wel 

"capability" genoemd. "Capability" betekent dat een systeem niet alleen voldoet in de gespecifi-

ceerde omstandigheden, maar ook binnen bepaalde marges van afwijking van die omstandigheden. 

Een goed ontwerp is robuust, dat wil zeggen bepaalde type fouten/afwijkingen van de normale 

situatie kunnen opgevangen worden. Een manier om robuustheid te bereiken is het inbouwen van 

redundantie, in de oorspronkelijke betekenis: als een onderdeel uitvalt wordt de werking overge-

nomen door andere onderdelen. 

 De veiligheidsfactor die je met redundantie inbouwt is in zekere zin een onzekerheidsfactor. 

Als een ontwerper een rem ontwerpt weet hij of zij meestal niet precies wat de maximale actuele 

belasting zal zijn en ook niet wat de exacte belastbaarheid van het materiaal is (door materiaalfouten 

en andere onvolkomenheden). Als de onzekerheidsmarges verkleind kunnen worden, dan kan 

meestal ook de veiligheidsmarge, en daarmee de redundantie, tussen maximale actuele belasting en 

maximale belastbaarheid verkleind worden. Traditioneel worden produkten met veel redundantie 

ontworpen. Door systematisch ontwerpen kan die redundantie - volgens een van de geïnterviewden - 

voor een groot deel eruit gehaald worden. Als je 50% redundantie overhoudt is dat mooi. En de 

geïnterviewde voegde toe: Althans voor de technische wetenschappen; in de sociale wetenschappen 
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moet je waarschijnlijk een grotere redundantie hebben omdat je daar meestal met meer 

onvoorspelbare praktijkomstandigheden te maken hebt. 

 

"Concurrent engineering" 

 

 Vroeger waren de ontwerper, de maker en de gebruiker in één persoon verenigd. In de loop 

van de geschiedenis zijn deze "functies" gesplitst. Deze splitsing blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 

ontwerpers anders tegen eisen te stellen aan een systeem aankijken dan gebruikers en de bedrijfslei-

ding. Dit kan van tijd tot tijd tot conflicten leiden. Voor een kwalitatief goed ontwerp is het zaak in 

een vroeg stadium overeenstemming tussen verschillende partijen te bereiken en te behouden. 

 Tegenwoordig is een ontwikkeling zichtbaar terug naar de integratie van de functies van 

ontwerper, maker en gebruiker. Dit wordt wel "concurrent engineering" genoemd. "Concurrent 

engineering" betekent dat de produktie-, marketing- en ontwerpprocessen gedeeltelijk parallel lopen 

en dat er wederzijdse contacten zijn tussen de mensen die zich bezig houden met het deze processen. 

Het rekening houden met gebruikers en producenten gebeurt in "concurrent engineering", als het 

goed is, al in een heel vroeg stadium van het ontwerpproces, namelijk bij het opstellen van het pro-

gramma van eisen. Als gebruikers en producenten hierbij betrokken zijn, dan leidt dat tot kwalitatief 

betere eisen. Voor opdrachtgevers is dit vaak uitstel van wat zij het echte werk vinden en daardoor 

benauwend: er is al erg veel overleg voordat er een lijn op papier is gezet. 

 In de praktijk bestaat er verder volgens een geïnterviewde een trend de negatieve aspecten 

van de ver doorgevoerde arbeidsdeling, met name miscommunicatie en slechte afstemming, op te 

vangen door te streven naar meer communicatie en naar "bredere specialisten" met meer kennis en 

gevoel voor andere gebieden dan hun eigen gebied. 

 

Conclusie 

 

 De kwaliteit van ontwerpen wordt vooral beoordeeld aan de hand van de kwaliteit van het 

ontworpen produkt, dat wil zeggen het functioneren van dat produkt onder praktijkomstandigheden. 

Deze kwaliteit wordt door een groot aantal factoren bepaald zoals de deskundigheid van de betroffen 

ontwerpers, de beschikbare ontwerphulpmiddelen, de wijze waarop in het ontwerpproces rekening 

wordt gehouden met implementatie, de controleerbaarheid van de omgeving waarin het produkt moet 

functioneren. Ontwerpmethodologie kan de kwaliteit van ontwerpen verbeteren door het verloop van 

het ontwerpproces te veranderen. Dit levert resultaat op in gevallen waarin gezocht wordt naar een 

nieuw innovatief ontwerp of waarin het om een andere reden wenselijk is de bestaande orthodoxie te 

doorbreken en in gevallen waarin het onderste uit de kan gehaald moet worden. 

 De wijze waarop ontwerpmethodologie op dit moment bijdraagt aan de kwaliteit van 

ontwerpen, namelijk door de verbetering van het verloop van het ontwerpproces, suggereert dat 

- het zinvol zou kunnen zijn richtlijnen of althans suggesties te ontwikkelen om uit te maken 

of het gebruik van ontwerpmethodologie in een bepaald geval gewenst is; 

- ontwerpmethodologie zich ook expliciet zou kunnen richten op die aspecten in het 

ontwerpproces die essentieel zijn voor de kwaliteit van de te ontwerpen produkten, zoals 

implementeerbaarheid of de gewenste mate van redundantie in een ontwerp. 
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 4 CONCLUSIES 
 
 In de technische wetenschappen wordt ontwerpen over het algemeen gezien als een 

afzonderlijke professionele activiteit. Dit geeft ontwerpers in de verschillende technische disciplines 

een zeker gezag en een zekere institutionele ruimte om hun ontwerpactiviteiten uit te voeren. Die 

ontwerpactiviteiten zijn gestructureerd in een historisch gegroeide ontwerppraktijk. In die praktijk 

spelen technische modellen een vooraanstaande rol. Technische modellen leiden tot cognitieve 

structurering van ontwerpen, doordat ze heuristieken voor nieuwe ontwerpen en tests, simulaties en 

berekeningen mogelijk maken. Technische modellen zijn ook onderdeel van de identiteit van 

professionele gemeenschappen. Bovendien zijn ze een belangrijk communicatie-medium tussen 

professionele gemeenschappen en tussen de verschillende bij een project betrokkenen ontwerpers. 

Deze sociale inbedding van technische modellen maakt dat ontwerppraktijken op diverse plaatsen 

gekoppeld zijn en een zekere gelijkenis vertonen. Desalniettemin spelen contextuele factoren bij 

ontwerpen een belangrijke rol. 

 Ontwerpen kan opgevat worden als een dialoog met de concrete ontwerpsituatie waarin 

naast algemene technische modellen, eerdere oplossingen en wetenschappelijke kennis en inzichten, 

de specifieke ontwerper en de specifieke ontwerpeisen een belangrijke rol spelen. De ontwerper 

creëert iedere keer opnieuw een ontwerpwereld waarin het ontwerp ontwikkeld kan worden. 

Onderhandeling, communicatie en afstemming spelen daarbij een belangrijke rol, zodat er niet 

sprake kan zijn van één logisch-sequentieel verloop van ontwerpprocessen leidend tot dé beste 

oplossing. Toch verlopen ontwerpprocessen over het algemeen gestructureerd, niet alleen in de zin 

dat er gebruik wordt gemaakt van technische modellen en andere vormen van gestructureerde en 

gecumuleerde ervaringskennis, maar ook in de zin dat ontwerpers een vrij duidelijk beeld hebben 

van welke stappen in het ontwerpproces genomen moeten worden. Dit is beschreven als de reguliere 

ontwerppraktijk. 

 Ontwerpmethodologie begint vaak als een articulatie van zulk soort in de praktijk levende 

ideeën. Met deze articulatie krijgen de gehanteerde modellen echter al snel ook een voorschrijvend 

karakter. Ze worden tot recept van hoe het ontwerpproces zou moeten verlopen. Ontwikkelaars van 

ontwerpmethodologie zijn zich meestal wel bewust van het feit dat ontwerpprocessen in de praktijk 

nooit helemaal hetzelfde verlopen; ze streven daarom meestal naar enigszins flexibele 

methodologieën. Methodologie-ontwikkeling heeft in veel gevallen echter ook het doel de bestaande 

praktijk te verbeteren. Ontwerpers moeten, vinden methodologen, met name langer nadenken over de 

probleemdefiniëring en de creatie van oplossingen. 

 Hiermee komen we op de in hoofdstuk 2 gestelde en in hoofdstuk 3 deels beantwoorde 

vragen over ontwerpmethodologie. We zullen deze vragen hier herhalen, de conclusies aangeven en 

deze wat verder door trekken. 

 

1) Is de ontwikkelde ontwerpmethodologie een ondersteuning van de bestaande praktijk of gericht 

op het verbeteren (hervormen) van die praktijk? 

 

 De functie van ontwerpmethodologie ten opzichte van bestaande praktijken is te 

omschrijven als kritisch-constructief, dat wil zeggen de methodologie vertrekt vanuit een kritiek op 

de praktijk en stelt daar een beter alternatief tegenover; maar tegelijkertijd wordt geprobeerd 

constructief aan te sluiten bij die praktijk, alleen al omdat de bron van methodologische 

voorschriften ten dele de als goed herkende aspecten van bestaande praktijken zijn. Door de afstand 

die de systematische ontwerpmethodologie inneemt tegenover gegroeide praktijken is de bereidheid 

om ermee te werken vaak niet groot. "De oude rotten in het vak" kunnen, of in ieder geval doen het 

zonder methodologie. Net afgestudeerden leggen hun prioriteit meestal bij acclimatiseren in de 

bestaande situatie, in plaats van de als abstract beschouwde academische aanpak door te zetten. 

 Wil ontwerpmethodologie ook daadwerkelijk in kritisch-constructieve zin gebruikt worden 

dan moeten er - meer dan nu - duidelijke strategieën ontwikkeld worden voor het selectief gebruik 



 

 
 
 36 

van ontwerpmethodologie. Zolang ontwerpers in de praktijk niet duidelijk gemaakt kan worden 

waarom en in welke omstandigheden het zinvol is bepaalde methoden te gebruiken, zullen 

systematische ontwerpmethoden niet snel aanslaan. Dat wil ook zeggen dat de ondersteunde functie 

benadrukt moet worden met gelijktijdige erkenning van de kritische afstandelijkheid. 

 

 

2) Hoe wordt de ontwikkelde ontwerpmethodologie in de praktijk gebracht? Wordt de weerbar-

stigheid van bestaande praktijken onderschat? Worden sociale aspecten van ontwerpen ondergecon-

ceptualiseerd? 

 

 Ontwerpmethodologieën worden maar beperkt in de praktijk gebracht en dat heeft niet 

alleen te maken met de psychologische weerstanden die hierboven genoemd werden. In het vorige 

hoofdstuk is al naar voren gekomen dat de weerbarstigheid van bestaande praktijken onderschat lijkt 

te worden door de ontwikkelaars van ontwerpmethodologie. Een nadere oriëntatie op de factoren die 

leiden tot de structurering van ontwerppraktijken lijkt daarom wenselijk. Voor een deel om 

pragmatische redenen: een handiger invoeringsstrategie wordt dan mogelijk. Voor een ander deel is 

het een meer principieel punt: goede ontwerppraktijken worden maar gedeeltelijk bepaald door de 

gehanteerde ontwerpmethodologie. Ontwerpmethodologie is één van de structurerende (en/of 

verandering in gang zettende) factoren in de ontwerppraktijk, naast factoren als de ontwikkeling van 

technische modellen, de inbedding in professionele gemeenschappen, het streven naar institutionele 

ruimte. Op al deze punten is in principe kwaliteitsverhoging denkbaar. De sociale aspecten, waar wij 

vrij veel aandacht aan besteed hebben, worden vaak verwaarloosd, zowel in de systematische 

methodologie als wanneer over reguliere praktijken gesproken wordt. Daarnaast zou er meer 

aandacht moeten zijn voor de structurering die uitgaat van historisch gegroeide praktijken. Dit pleit 

voor onderzoek naar de dynamiek van orde en verandering in ontwerppraktijken. 

 

 

3) Wat is de rol van ontwerpmethodologie in het onderwijs? Wordt de opleiding van ontwerpers 

gezien als een goede manier om ontwerpmethodologie ingang te doen vinden in de praktijk? 

 

 De opleiding van ontwerpers is een  belangrijke structurerende (en/of verandering in gang 

zettende) factor in ontwerppraktijken omdat de professionele identiteit van ontwerpers voor een 

belangrijk deel door hun opleiding bepaald wordt. De professionele identiteit is daarbij vooral 

gekoppeld aan het zijn van elektrotechnisch of werktuigbouwkundig ingenieur, niet aan het zijn van 

"ontwerpkundige". Het is dan ook de vraag of een opleiding op zich tot praktische 

ontwerpvaardigheden kan leiden. Zoals we eerder zagen vergt een goede opleiding voor ontwerpers 

een kennismaking met en een thuis raken in de bestaande praktijk. Dit neemt natuurlijk niet weg dat 

middels het onderwijzen van ontwerpmethodologie aan studenten, jonge ontwerpers een kritisch-

constructieve houding ten opzichte van de bestaande praktijk bijgebracht kan worden. Vergeten moet 

echter niet worden dat er veel andere krachten zijn, zoals het streven naar zekerheid en snelheid in de 

industrie en het gezag van oude rotten in het vak, die het voor jonge ontwerpers moeilijk maken 

allerlei methodologieën van de universiteit in de praktijk toe te passen. 
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4) In welk soort gevallen is het gebruik van ontwerpmethodologie zinvol? Hoe en in welke gevallen 

kan ontwerpmethodologie leiden tot kwalitatief betere ontwerpen? 

 

 De kwaliteit van ontwerpen wordt in de eerste plaats afgemeten aan de kwaliteit van de 

ontworpen produkten, dat wil zeggen het functioneren van die produkten in praktijkomstandigheden. 

Daarom is in de eerste plaats goede kennis vereist van de te ontwerpen produkten en het gedrag van 

deze produkten in de omgeving waarin ze moeten functioneren. Modellerings-, simulatie en testacti-

viteiten zijn voor dat laatste essentieel. Een ander mogelijkheid de kwaliteit van het uiteindelijke 

produkt te vegroten is het werken met redundantie, veiligheidsmarges en dergelijke. Als er voldoen-

de kennis over produkten en hun gedrag in praktijkomstandigheden bestaat, dan kan een goede 

ontwerpmethodologie een belangrijke bijdrage leveren aan het verder verbeteren van een ontwerp, 

met name bij innovatieve produkten of bij produkten waarbij het onderste uit de kan gehaald moet 

worden. Ook dan blijft de kwaliteit van het produkt belangrijk: een ontwerper die zich aan de 

methodologie houdt maar een ontwerp aflevert dat niet werkt is geen goede ontwerper. 

 Wat niet uit het oog verloren moet worden is dat naast de vraag naar het goede produkt ook 

de vraag naar het goede (ontwerp)proces gesteld moet worden. Doordat systematische 

ontwerpmethodologie vaak centraal gesteld wordt, en wij hebben dat in dit rapport in zekere zin ook 

gedaan, wordt een bredere visie op de kwaliteit van ontwerpen ondergeschikt gemaakt aan de 

verbetering van systematische ontwerpmethodologie en de implementatie daarvan in de praktijk. We 

hebben tot nu toe al kort aangestipt dat visies op goede ontwerpprocessen gebaseerd moeten zijn op 

een beschouwing van de bestaande ontwerppraktijk in al zijn facetten. Het is heel wel denkbaar een 

alternatieve ontwerpmethodologie te ontwikkelen die aansluit bij alle aspecten van bestaande 

ontwerppraktijken zonder de kritische distantie ten opzichte van de reguliere praktijk op te geven. 

Zo'n ontwerpmethodologie is dan niet niet-systematisch maar optimaliseert eerder combinaties van 

activiteiten dan sequenties van stappen. Een voorbeeld is het kritisch doordenken van de rol van 

schetsen, tekeningen, simulaties en modellen, juist ook als communicatie- en participatie-

gelegenheden. Een ander voorbeeld is het verminderen van de afstand tussen ontwerpen (functioneel 

gescheiden van het realiseren, en in veel systematische methodologie als zodanig geoptimaliseerd) 

en lerend implementeren.
24

 Met name voor grote technische systemen, of systemen met complexe 

interacties met de fysieke of sociale omgeving, is er veel minder kennis van de werking van het 

ontwerp in wisselwerking met de omgeving waarin het ontwerp moet functioneren, dan in 

systematische wijze ontwerpmethodologie vaak verondersteld wordt. 

 Een manier om kwaliteitscriteria en produktie ontwerpaanpakken te onderzoeken is het 

verzamelen van interessante voorbeelden (zowel van succes als van falen) en kritische evaluatie van 

die voorbeelden. Op deze wijze kan op systematische geleerd worden van eerdere 

ontwerpervaringen. 

 

 

Relevantie voor sociaal-wetenschappelijk ontwerpen 
 

 In de sociale wetenschappen is ontwerpen - zij het met aanzienlijke verschillen tussen de 

verschillende disciplines - minder geprofessionaliseerd dan in de technische wetenschappen. Bij 

sociaal-wetenschappelijke ontwerpen is het voor ontwerpers over het algemeen veel moeilijker om 

institutionele ruimte voor hun eigen beslissingen te creëren. Ontwerpers in de sociale wetenschappen 

hebben relatief minder gezag en onafhankelijkheid ten overstaan van "buitenstaanders" 

(opdrachtgevers, klanten, gebruikers) dan ontwerpers in de technische wetenschappen. Zeker als het 

om "politieke zaken" gaat zoals het ontwerpen van wetgeving of beleid, zullen veel partijen zich 

                                                 
     

24
 Zie Leonard-Berton (1988). Overigens wordt in de technische wetenschappen wel geprobeerd de "kloof" 

tussen ontwerp en realisatie te overbruggen door bijvoorbeeld "concurrent engineering", "design for 

manufacture", "design for assembly" etcetera.  
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willen bemoeien met het ontwerp. Om een goed implementeerbaar ontwerp te krijgen is het in de 

politiek vaak ook wenselijk meerdere partijen bij het ontwerp te betrekken. Daarbij komt dat in de 

sociale wetenschappen - zeker in de politiek - de handelingsdruk vaak veel groter is dan in de 

technische wetenschappen. Als een ontworpen maatregel, reorganisatie of beleid niet snel resultaat 

afwerpt bestaat de neiging snel met nieuwe maatregelen, verdere reorganisaties of ander beleid te 

komen, en niet af te wachten of de gewenste resultaten zich misschien pas op langere termijn zullen 

realiseren. Succesvol ontwerpen in de sociale wetenschappen vergt over het algemeen meer 

heterogene activiteiten dan in de technische wetenschappen. Voor een succesvol ontwerp in de 

sociale wetenschappen zullen onderhandeling en steunverwerving vaak onontbeerlijk zijn. 

 De te ontwerpen produkten in de sociale wetenschappen zijn vaak geen materiële produkten. 

Veel ontworpen produkten zijn niet "tastbaar". Dat betekent ook dat voor de werking van het 

ontwerpen produkt de reacties van de omgeving waarin het produkt moet functioneren vaak 

belangrijker zijn dan in de techniek. In bepaalde gevallen bestaat het ontwerp niet los van de beteke-

nisgeving van mensen. In de sociale wetenschappen is weliswaar veel kennis van zulk soort 

processen van betekenisgeving en van andere aspecten van het functioneren van ontwerpen in 

praktijkomstandigheden, maar door de vaak zeer hechte koppeling tussen het functioneren van een 

ontwerp en de reacties van mensen op het ontwerp én het gegeven dat mensen hun gedrag kunnen 

aanpassen en veranderen zijn de praktijkomstandigheden waarin een ontwerp moet functioneren, 

inclusief het gedrag van de betrokkenen, moeilijker controleerbaar dan in de technische 

wetenschappen. Door deze beperkte controleerbaarheid zal in sociaal-wetenschappelijke ontwerp-

methodologie meer dan in de techniek de nadruk moeten liggen op implementeerbaarheid, redundan-

tie in ontwerpen en evaluatieve terugkoppeling. Het onderscheid tussen ontwerpen en lerend 

implementeren is in de sociale wetenschappen geringer dan in de technische wetenschappen. De 

ontwikkeling van methodologie moet daarom misschien in eerste instantie gericht zijn op het 

ontwikkelen en herkennen van goede ontwerpen, dat wil zeggen ontwerpen die naar behoren 

functioneren in de praktijk. Een probleem blijft altijd dat omstandigheden en interactiepatronen 

veranderen: een ontwerp dat nu functioneert hoeft over vijf jaar niet meer tot een succes te leiden. 

Voor sociaal-wetenschappelijke ontwerpmethodologie is dus meer kennis over de dynamiek van 

sociale interacties nodig. 

 Ontwerpactiviteiten in de sociale wetenschappen impliceren, net als in de technische weten-

schappen, kennisverwerving van het systeem of de omgeving waarin het ontwerp moet functioneren. 

In tegenstelling tot de technische wetenschappen bestaan er echter veel minder modellen om het 

gedrag van het ontwerp in praktijkomstandigheden te voorspellen of simuleren. Dit heeft te maken 

met het feit dat de sociale werkelijkheid een veel minder wetmatig karakter heeft dan de 

natuurwetenschappelijke werkelijkheid: "mensen werken mee en tegen". Hiermee is niet gezegd dat 

er in de sociale wetenschappen geen modellen ontwikkeld worden. Dat gebeurt wel degelijk. Te 

denken valt bijvoorbeeld aan sociale systeemmodellen of de "rational choice theory". Afgezien van 

het feit dat deze modellen maar een beperkte voorspellende waarde hebben - dat geldt in de 

technische wetenschappen immers ook, zij het in mindere mate - ligt hun beperking vooral in de 

mate waarin ze ontwerpprocessen kunnen ondersteunen. Als er bijvoorbeeld al parameters 

gedefinieerd worden, dan bestaat er meestal geen inzicht in de relatie tussen verschillende 

parameters, of zijn de parameters afhankelijk van de reacties van gebruikers op het ontwerp. Ook is 

de onderliggende structuur en functionaliteit van te ontwerpen produkten in de sociale wetenschap-

pen vaak onduidelijk. Dit betekent dat plaatsvervangende tests of simulaties in veel mindere mate 

mogelijk zijn dan in technisch-wetenschappelijk ontwerpen. Tests zijn bij sociaal wetenschappelijk 

ontwerpen sowieso vaak erg moeilijk uitvoerbaar en/of generaliseerbaar omdat de reacties van 

betrokkenen essentieel zijn voor het functioneren van het ontwerp. Soms zijn tests ook 

onaanvaardbaar: men kan bijvoorbeeld moeilijk verschillende staatsvormen in de praktijk uittesten. 

Doordat er weinig inzicht is in onderliggende samenhang tussen verschillende aspecten van een 

ontwerp of - als dat inzicht wel bestaat - de onderliggende samenhang moeilijk controleerbaar is, is 

ook decompositie van ontwerpproblemen in de sociale wetenschapper riskanter dan in de technische 

wetenschappen. Een essentieel punt is verder dat sociaal-wetenschappelijke modellen niet zo 
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gemakkelijk heuristieken voor ontwerpen leveren. En wanneer men wel in die richting werkt, 

bijvoorbeeld in de organisatiekunde en de bedrijfskunde, is het gevaar van lege schema's groot. Een 

mogelijkheid het tekort aan goede modellen op te lossen is de formulering van relevante ontwerp-

gerelateerde modellen tijdens het ontwerpproces of als onderdeel van een systematische ontwerp-

methodologie, zoals Hoogerwerf (1984) voorstaat.
25

 Dit maakt het mogelijk op de situatie toegesne-

den ontwerpmodellen te formuleren. Deze aanpak is echter wel omslachtig en het is de vraag of deze 

modellen zoveel meer dan de explicitering van de stilzwijgend door de ontwerpers toch al 

gehanteerde kennis opleveren. 

 

 Natuurlijk zijn er aanzienlijke verschillen tussen de verschillende sociale wetenschappen 

onderling. Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld of men met micro- of macro-situaties te maken 

heeft. In het geval van micro-situaties, waar het bijvoorbeeld gaat om het ontwerp van een onderwijs-

onderdeel of een belastingformulier, zijn de praktijkomstandigheden makkelijker te controleren dan 

in het geval van macro-situaties, waar het bijvoorbeeld gaat om het ontwerp van instituties, wetten of 

beleid. Maar ook in technisch ontwerpen speelt dit onderscheid. Er is een groot verschil tussen het 

ontwerpen van een component van een produkt dat in goed controleerbare omstandigheden moet 

functioneren en het ontwerp van bijvoorbeeld een veiligheidssysteem voor een chemische fabriek. In 

het laatste geval is het bovendien essentieel inzicht te hebben in het concentratie- en aandachts-

vermogen van de verantwoordelijke controleurs en hun gedrag in noodsituaties. Zonder zulk soort 

sociaal wetenschappelijke inzichten resulteert een slecht ontworpen veiligheidssysteem. 

 Wat leert ons dit nu voor een eventuele ontwikkeling van sociaal wetenschappelijke 

ontwerpmethodologie? Een algemene richtlijn voor methodologie-ontwikkeling is niet direct te 

geven. De bestudering van ontwerpmethodologie in de technische wetenschappen heeft wel duidelijk 

gemaakt dat voor het succesvol implementeren van methodologie een bestudering van bestaande 

ontwerppraktijken essentieel is. In feite zou methodologie-ontwikkeling moeten beginnen met de 

bestudering van die praktijken om vervolgens te beoordelen welke aspecten geëxpliciteerd of 

verbeterd zouden kunnen worden met behulp van ontwerpmethodologie. Inzicht in de dynamiek van 

orde en verandering van ontwerppraktijken en in de factoren die bepalend zijn voor kwalitatieve 

goede ontwerpen is daarbij essentieel. 

                                                 
     

25
 Zie ook 3.1. 
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 BIJLAGE: INTERVIEWVRAGEN 
 
 

Geachte ...., 

 

Dank voor uw bereidheid tijd vrij te maken over een gesprek over (technisch) ontwerpen. Wij 

bevestigen hierbij ons gesprek met u op .... van .... tot .... op uw kamer. 

De achtergrond van ons verzoek is onze interesse in ontwerpen in de gedrags- en maatschappij-

wetenschappen. Wij hebben het idee dat in de gedrags- en maatschappijwetenschappen soms wel 

een ontwerpaanpak bestaat die succesvol is, maar dat de bestaande expliciete methodes deze 

aanpak niet altijd weerspiegelen en dat de bestaande methodes vaak niet goed toegepast kunnen 

worden. Wij willen de impliciete ontwerpaanpak articuleren door een combinatie van theoretische 

en methodologische analyse en empirische reconstructie van ontwerppraktijken. Daartoe is een 

aanvraag ingediend bij het Onderzoeksstimuleringsfonds van de UT. Deze aanvraag is weliswaar 

niet gehonoreerd, maar er is geld beschikbaar gesteld om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. 

Het is in het kader van deze haalbaarheidsstudie dat wij een reeks gesprekken voeren met 

personen uit de technische wetenschappen, die inzicht in en overzicht over technisch ontwerpen of 

belangrijke aspecten daarvan hebben. 

 

In ons gesprek willen wij een aantal onderwerpen bespreken, die direct samenhangen met onze 

vraagstelling, en waar wij kunnen leren van wat er in de technische ontwerppraktijk gebeurt: 

* Hoe verloopt ontwerpen in de praktijk en wat is de relatie met eventuele expliciete 

ontwerpaanpakken en -methodes? 

* Zowel in de praktijk als in de expliciete methodes ligt een sterke nadruk op probleem-

oplossingsstrategieën, althans dat veronderstellen wij op dit moment. Is dat alles wat 

nodig is voor succesvol ontwerpen, of ziet u ook andere activiteiten, bijvoorbeeld het 

mobiliseren van steun voor een ontwerptraject en/of het rekening houden met imple-

mentatieproblemen? 

* Zijn er in de praktijk impliciete ontwerpaanpakken, en zijn die overdraagbaar? Hoe 

gebeurt dat? 

* Hoe geprofessionaliseerd is de ontwerppraktijk? Is er een duidelijke rol van ontwerpers 

(tot en met als zodanig omschreven functies)? Zijn er kwaliteitscriteria? Speciale oplei-

dingen of kwalificaties? 

 

Daarnaast zijn we geïnteresseerd in ideeën en suggesties uwerzijds , met name ook beschrijvingen 

en analyses van ontwerpen en de praktijksituaties waarin ontwerpen plaats vindt; en naar personen 

met wie wij eventueel een gesprek kunnen voeren. 

 

Het deel-project "Gesprekken over technisch ontwerpen" wordt uitgevoerd door A. Rip 

(hoogleraar Filosofie van Wetenschap en Technologie, eindverantwoordelijkheid), I.R. van de 

Poel (AIO bij de vakgroep Filosofie van Wetenschap en Techniek, met als onderzoeksonderwerp 

technische ontwerpregimes en veranderingen daarin), met medewerking van F.A. van Vught 

(hoogleraar Bestuurskunde en mede-programmaleider van de haalbaarheidsstudie). Bij het 

gesprek zullen .... en .... aanwezig zijn. 

 

Met vriendelijke groeten, 
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