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Programma: 

1. Community design en transitie 

2. Werken met Mural



Leren en ontwerpen voor een 
veranderende wereld

Deel 1





Uitdagingen voor leerlingen



Onze uitdaging



Education is a global  
social innovation challenge 

To foster deep learning so that all learners 
contribute to the common good, address global 
challenges and flourish in a complex world. 

in a Complex World



Simpel

Ingewikkeld

Chaotisch

Complex

Covid uitbraak

Onderwijs in 

onzekere wereld

Casus: onderwĳs na Covid





Complex -> Design





TrendSignaalkaart
Met deze tool verzamelen we signalen van nieuwe

trends en ontwikkelingen die impact hebben op onze toekomst 
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TrendSignaalkaart
Met deze tool verzamelen we signalen van nieuwe

trends en ontwikkelingen die impact hebben op onze toekomst 

Datum registratie

Waarnemer

Email

Locatie

Beschrijving trendsignaal

PerfectStorm.nl

Heden 
Trendsignalen

Keimpe de Heer

keimpe@perfectstorm.nl

19 mei 2020

Linked-in

prototypen van nieuw soort 
botjes die ons helpen met de 
1.5m samenleving. Als wij 
onze verantwoordelijkheid niet 
kunnen nemen, doen zij het 
wel.  

Signaleert een trend waarin we 
experimenteren met nieuwe 
vormen van sociale interactie en 
de wijze waarop we ons als mens 
tot elkaar verhouden
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       InTransit 2020 
            nomadisch innovatiefestival



Design Thinking Futures Thinking

Systemic Design

Design  
Your  

Thinking



Producten Scenario’s

Handelen

Design  
Your  

Thinking
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Impact en waardecreatie
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Voorbeeld: Afstandsonderwĳs

Inrichten werkplek,

Betrokken bij leerlingen

Huwelijk op de klippen

Leren werken in teams,

Gedeelde verantwoordelijkheid


 om dit goed op te zetten

Geen vaste klassen meer,

Kleiner schoolgebouw



Design Your Thinking in Mural
Deel 2



1. Download de app ‘Mural’ 


2.Open de Mural “even oefenen” 


3. Plaats een vakantiefoto met een bijschrift op een 
post-it

Introductie 
Mural verkennen

Opdracht 



Wat is de impact op jou?

Principe 1



Scenario als vertrekpunt





Scenario impact diagram


1. Neem een Postkaart vanuit de toekomst, uit de 
sessie van gisteren 


2. Beschrijf in kernwoorden de impact op jou zelf en 
op de wereld, op korte en lange termijn. Geef het 
nummer aan op je post it. 

Immersie 1 
Impact van

scenario’s

Opdracht 



Casus: hybride onderwĳs in een fluïde tĳd

Van Stabiliteit naar Veranderlijkheid Van Tekst naar Beeldcultuur Van Locatiegebonden naar Taakgebonden



Wat wil jij met de wereld?

Principe 2



1. Formuleer op basis van de scenario’s drie ontwerp 
vragen, gericht op:


- Locaties


- Didactiek


- Inhoud

Synthese 1 
Ontwerpvragen

Opdracht 



Wat wil jĳ dat er verandert



Wat kan jij in de wereld?

Principe 3



1. Formuleer op basis van de ontwerp vragen een 
mogelijk klein experiment dat je volgende week uit 
zou kunnen voeren.


2.Plaats dit beeld bij een scenario

Ideation 1 
Beelden

Associatie

Opdracht 
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Materialen downloaden:

https://www.perfectstorm.nl/futures-thinking-kaartenset/



