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TECHNISCHE ONTWERPPROBLEMEN 
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J.F.M.J. VAN HOUT EN C.T.c.w. METTES 
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1. Achtergronden van de kursus "Technisch Ontwerpen" 

De diskussies in 1968 over de herstrukturering van het tertiair onder

wijs waren de direkte aanleiding tot een beslissing aan de TH Twente om 

het ontwerponderwijs in de algemene propaedeuse (A.P.) te verruimen tot 

een kursus waarin 1e-jaars studenten leren doelgericht technische pro

blemen aan te pakken. 

Dit sluit aan bij de toekomstverwachtingen over het ingenieursberoep, 

waarover de diskussienota "Herstructurering Onderwijs Technische Hoge

school Twente" opmerkt: "Het valt te verwachten dat de kenmerkende trek

ken van het ingenieursberoep steeds meer verschuiven van kennis en vaar

digheid op een bepaald gebied van techniek naar een algemene bekwaam

heid tot kreatief en doelgericht toepassen van fundam.entele wetenschap

pen". Ook vanuit leerpsychologische en onderwijskundige literatuur werd 

reeds geruime tijd gepleit voor het ontwikkelen van kreativiteit of 

kreatief probleem oplossen. 

Hieruit werd gekonkludeerd, dat naast de analytische vakinhoudelijke 

aspekten ook veel aandacht besteed moet warden aan de ontwerpende syn

these-georienteerde aspekten van het ingenieursberoep, aangepast aan de 

typische eisen van de verdere vakopleiding. 

Als bijdrage in de A.P.-basisopleiding van ingenieurs was de kursus 

daarom bedoeld om naast het meer vak-inhoudelijk gerichte onderwijs, 

direkt al in het eerste jaar een aanzet te geven tot omvorming van de t e 
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zeer theorie-afhankelijke en weinig synthese-georienteerde middelbare 

scholier, tot een ingenieur die in staat is tot zelfstandige en kreatie

ve probleemaanpak. Het vervolgonderwijs in de diverse afdelingen zou 

hierop moeten (kunnen) voortbouwen. 

Hiertoe diende de kursus speciaal aandacht te besteden aan: 

a. Het leggen van een basis voor het methodisch aanpakken van technische 

problemen; 

b . Het leren werken in een (multidisciplinair) team; 

c . Het ontwikkelen van motivatie en interesse ten aanzien van studie en 

ber oepskeuze. 

Bij he t uitwerken en in "meetbaar" gedrag omschrijven van deze doel

stell ingen, heeft de eerste doelstelling steeds meer aandacht gevraagd. 

In paragraaf 2 wordt hierop nader ingegaan. De overige twee doelstel

lingen bleken moeilijker te konkretiseren en te realiseren in het rela

tief korte tijdsbestek. Vanwege het belang, dat aan deze doelstellingen 

werd gehecht, is echter wel gestreefd naar een gedeeltelijke verwezen

lijking ervan, m.n. door de vormgeving van de onderwijsmethode, zoals 

beschreven in paragraaf ·3. 

2. Het methodisch ontwerpen 

Het methodisch ontwerpen is de laatste jaren in toenemende mate in de 

industrie en in het onderwijs in de belangstelling gekomen. Deze be

langstelling kan verklaard worden als gevolg van de snelle ontwikkelin

gen in de technische wetenschappen; het groeiende besef spaarzaam te 

moeten omgaan met grondstoff en en energie en de toenemende komplexiteit 

van de problemen, waardoor in een betrekkelijk kort tijdsbestek door 

grote aantallen technici doelmatige technische inrichtingen moeten wor

den ontworpen. 

Door methodisch te ontwerpen kunnen de vele aspekten die bij het ontwer

pen aan de orde komen, zodanig (op samenhang) worden geordend dat: 

- de kans essentiele zaken over het hoofd te zien aanzienlijk verminderd 

wordt, 

- het nemen van verantwoorde beslissingen vergemakkelijkt wordt en 
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- de kans een doelmatig ontwerp op te leveren vergroot wordt. 

Voor het onderwijs is het grote voordeel van het methodisch ontwerpen 

dat het ontwerpproces duidelijker geexpliciteerd is. Hierdoor wordt de 

methodiek bespreekbaar en onderwijsbaar gemaakt. 

Door meer nadruk te leggen op de methode van probleem oplossen en van 

kennisverwerving en minder ~p het overdragen van sneller verouderende 

vakkennis, is de student in de toekomst beter in staat nieuwe problemen 

aan te pakken. 

3. De ontwikkelde ontwerpmethode 

De ontwerpmethode moet geleerd en beoefend worden in het eerste semester, 

dus aan probleemsituaties die met VWO-kennis geanalyseerd en uitgewerkt 

kunnen worden. Dit houdt in dat de methode globaal en eenvoudig moest 

zijn en in latere studiejaren tot een hoger abstraktienivo verdiept 

moest kunnen worden, aangepast aan de eigen vakrichting. 

Hiertoe werd een ontwerpmethode uitgewerkt met als basis het bekende 

drie-fasen model, waarbij de resultaten uit de ene fase steeds de in

gangsgegevens van de volgende fase zijn, zoals onderstaand schema weer

geeft. 

Schema 1: Schematische weergave van de relatie tussen de ontwerpfasen 

Doelstelling 

Probleemdefinierende fase 

Funktie 

Werkwijze bepalende fase 

Struktuur 

Vormgevende fase 

Technische inrichting 
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In de probleem definierende fase wordt het ontwerpprobleem geanalyseerd, 

een overzicbt van eisen, beperkingen en kenmerken opgesteld, de funk

tionele relaties tussen ingangs- en uitgangskenmerken afgeleid, waardoor 

de funktie van de inrichting kan worden gedefinieerd. 

In de werki,Jijzebepalende fase wordt naar mogelijke werkwijzen gezocbt, 

bieruit wordt een werkwijze gekozen en de struktuur daarvan vastgelegd. 

In de vormgevende fase worden de konstruktie-elementen, waaruit de tech

niscbe inrichting kan worden opgebouwd, ontwikkeld en wordt bet defini

tieve ontwerp uitgewerkt. 

De aangeboden ontwerpmethode is gekarakteriseerd door de toepassing van 

bet funktiebegrip, d.w.z. het definieren van wat de inricbting moet 

doen in termen van een begin- en eindtoestand. 

Het tweede kenmerk van de ontwerpmethode is bet streven naar een boger 

abstraktie-nivo, met name in de p~obleem definierende fase. Hierdoor 

wordt bet oplossingsgericbt denken uitgesteld totdat bet probleem goed 

is gedefinieerd 

Als derde kenmerk van de ontwerpmetbode kan gezien worden bet opdelen 

van komp~exe bandelingen, toestanden, funkties, e.d. in logiscbe, een

voudige en minder komplexe elementen. 

Tenslotte kan opgemerkt warden dat mogelijk bet belangrijkste kenmerk 

van de ontwerpmetbode ligt in bet aanbrengen van ordening, zowel in de 

aktiviteiten als de produkten van deze aktiviteiten. 

De bescbreven metbode bevordert een vaste, wel-doordacbte wijze van 

probleemaanpak. De spontane kreativiteit en inventiviteit beboeven bier

door niet belemmerd te worden. 

Integendeel, door een beter inzicbt in bet probleem en de mogelijke op

lossingen mag verwacbt worden dat bet intuitief genereren van ideeen 

zelfs gestimuleerd wordt. 

4. He t konstrueren van de kursus 

Bi j bet konstrueren van de kursus is iteratief te werk gegaan, dat wil 

zeggen dat in de loop van het 3-jarige projekt verbeteringen in de kur

sus werden aangebracbt op basis van evaluatieresultaten uit de voor-
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gaande kursus. 

Drie soorten werkzaamheden stonden hierbij centraal: 

- het uitwerken van een ontwerpmethode, 

- het zoeken naar een geschikte onderwijsvorm, 

- het evalueren van het onderwijs. 

Deze werkzaamheden werden verricht in kleine werkgroepen die hun resul

taten steeds ter bespreking aan de plenaire vergadering van 20 docenten 

hebben voorgelegd alvorens ze in de kursus in te voeren. 

Het uitwerken van de ontwerpmethode resulteerde in een handleiding voor 

studenten, waarvan de korte inhoud in de vorige paragraaf is weergege

ven. In een draaiboek voor de docenten werd de onderwijsvorm vastgelegd 

met lesplanschema's, rol van de docent en oefenopdrachten. 

Voor de kursusevaluatie werd een programma opgesteld met toetsen, op

drachten, tests en vragenlijsten. 

Het resultaat van al deze aktiviteiten was, dat, in tegenstelling tot 

vroeger toen iedere docent zijn eigen ontwerp-onderwijs maakte, nu een 

gemeenachappelijke opzet gevolgd werd, waardoor alle studenten een 

praktisch identieke kursus kregen aangeboden. 

De onderwijsvorm die in de meeste werkkolleges gehanteerd werd kenmerk

te zich door: 

- afw~sseling van onderwijsmethoden (uiteenzetting door de docent en 

zelf-ontdekken door de student), 

- opdrachten met technisch relevante onderwerpen, individueel en in 

groepsverband, 

- een redelijke mate van zelf standigheid en ze1fverantwoordelijkheid 

bij bet aanpakken van grote opdrachten. 

Deze vorm is gekozen op grand van ervaringen van de docenten en enkele 

algemene in de literatuur beschreven onderwijskundige uitgangspunten, 

zoals o.a.: 

- wanneer principes of regels tot kennis- en inzichtsnivo gebracht moe

ten warden is een ontdekkende methode tijdrovender dan een uiteenzet

tende en bovendien nauwelijks beter. (Dit werd bevestigd in een eigen 

onderzoek), 
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- wanneer deze principes of regels op hoger nivo (toepassing, analyse, 

synthese en evaluatie van principes, etc.) gebracht moeten worden, dan 

zijn ontdekkende oefeningen onder begeleiding beter. 

De grote lijn van de kursus bestond uit twee delen. In het eerste deel 

lag de nadruk op het verkrijgen van kennis van en inzicht in de ontwerp

methode. Dit deel besloeg 15 werkkolleges van 4 uur waarin de methode 

stapsgewijs werd uitgelegd en beoefend. Hierna volgde een intregratie

oefening en een toetsing. Het doel van het tweede deel was het leren 

toepassen van de methode op een konkreet tecbniscb probleem. De studen

ten werkten daarbij gedurende 9 werkkolleges in kleine groepjes die meer 

zelfstandig funktioneerden. 

Ten behoeve van de kursusevaluatie werden enige toetsingsinstrumenten 

ontwikkeld zoals een toets voor de kennis van en inzicbt in de ontwerp

methode, opdrachten voor toepassing ervan, een tweetal tests voor bet 

meten van de bouding t.o.v. het omgaan met tecbnische problemen en het 

samenwerken en een vragenlijst over de waardering van het onderwijs. 

De belangrijkste gegevens die uit de evaluatie van de kursus naar voren 

kwamen zijn: 

- de doelstellingen m.b.t. het leren van de ontwerpmethode werden in 

voldoende mate gerealiseerd; 

- in de te ontwikkelen houdingen deden zich geen veranderingen voor op 

de testsskores, hoewel de meeste docenten wel de indruk hadden dat de 

houding t.o.v. bet omgaan met technische problemen verbeterd was; 

- over het tweede deel van de kursus werd geen leerwinst in toepassing 

van de ontwerpmethode gekonstateerd. Wel bleek er een verbetering van 

kennis en inzicht te hebben plaatsgevonden; 

- het merendeel van de docenten en studenten waardeerden de boofdlijnen 

van de kursus positief, maar waren van mening, dat enk.ele onderdelen 

voor verbetering vatbaar zijn. 

5. Samenwerking tussen de docenten en het RWO-bureau 

Voor een projekt van deze omvang, waarin met een grote groep docenten 

een kursus gekonstrueerd moet worden, waarvan ook de inhoud moet worden 
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vastgesteld en uitgewerkt, zijn uiteenlopende specialisaties vereist . 

Behalve technische vakkennis en ervaring op bet gebied van bet ontwer

pen is onderwijskundige en leerpsychologische know-how noodzakelijk. 

Daarnaast moeten de participanten in bet samenwerkingsverband de nodige 

sociale vaardigheden en houdingen bezitten om de individuele en groeps

taken goed te laten verlopen. 

Zelfs indien aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen nog problemen in 

de samenwerking tussen docenten en RWO-medewerkers rijzen, die met de 

volgende - mogelijk later uit te diepen - punten te maken hebben: 

1. Het verschil in taalgebruik en de daarachter liggende benaderings

wij zen van bet onderwijs kan een hinaerlijke psychologi sche barrier e 

veroorzaken. 

2. Docenten overschatten even makkelijk bun praktische onderwijsvaar

digheden als RWO~ers de bruikbaarheid van de onderwijskunde. 

3. De docent 'maakt zich waar' door bet geven van zijn kursus, de 

RWO-'er moet zich vooral waarmaken door publikaties over zijn in

breng in die kursus. Dit kan tot konflikten leiden. 

4. De verwachtingspatronen die docenten en RWD-'ers t.o.v. elkaars bij 

dragen in bet projekt hebben, verschillen vooral in bet begin sterk. 

Dit kan tot uidng komen in verschillen van mening over de doelstel

lingen, de te ver.richten aktiviteiten en het nivo van het werk. 

5. Een onderwijsontwikkelingsprojekt vergroot in eerste instantie niet 

de leerwinst van de studenten maar die van de docenten en RWD-'ers . 
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