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Voor u ligt het verslag van mijn Bachelor Eindopdracht 
Industrieel Ontwerpen. De titel van mijn opdracht luidt: het 
ontwerpen van een CTW-Masterclass voor VWO scholieren. 
Van april 2015 tot en met september 2015 ben ik bezig geweest 
met het onderzoek en schrijven van dit verslag. 

Deze opdracht is geschreven in opdracht van Twente Academy 
en de faculteit CTW van Universiteit Twente. De opdracht die ik 
heb uitgevoerd was erg uitdagend en leerzaam, maar uiteindelijk 
heb ik kunnen voldoen aan de door mij gestelde doelstelling. 

Bij dezen wil ik graag Twente Academy bedanken voor het 
geven van een kans voor mij om deze opdracht te doen. In 
het bijzonder wil ik graag mijn begeleider I.F. Lutters-Weustink 
bedanken voor het begeleiden en ondersteunen tijdens dit 
traject. Zonder de wekelijkse afspraken had ik deze opdracht 
niet kunnen volbrengen. 

Ook wil ik graag mijn collega’s van Twente Academy 
bedanken, dat ze altijd bereid waren om te luisteren naar mijn 
enthousiasme of geklaag. In het bijzonder Gerben Groeneveld 
voor het doorlezen van mijn verslag en het meedenken wanneer 
ik vastliep. 

Ten slotte wil ik Lisanne Hilhorst bedanken, als ik het niet zag 
zitten stond jij voor me klaar. Je wijze raad en mooie woorden 
hebben me goed gedaan.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Voorwoord
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Een Masterclass is een wetenschappelijk onderwijsprogramma 
bedoeld voor scholieren die zich graag verdiepen in een van 
de onderzoekthema’s. In een Masterclass komen vrijwel alle 
aspecten voorbij die horen bij universitair onderwijs. Het vormt 
daardoor dus ook een goede inhoudelijke kennismaking met de 
universiteit. 

Twente Academy is het pre-university college van Universiteit 
Twente en biedt deze Masterclasses aan voor scholieren uit 2-6 
VWO. 

Er zijn al vele onderwerpen voor een Masterclass, echter is 
er nog geen Masterclass voor de opleidingen van CTW. Het 
doel van deze opdracht is dan ook het ontwikkelen van een 
Masterclass die aansluit bij de opleidingen van CTW.

Het ontwerpproces is gestart met een analysefase. Hierbij 
is bekeken wat de concurrentie te bieden heeft, wie de 
doelgroep is en hoe de huidige situatie eruit ziet. Hiermee is de 
oplossingsroute bepaald en is de opdracht meer ingekaderd. 

Door het opstellen van een Programma van Eisen en Wensen 
en leerdoelen waaraan de Masterclass moet voldoen, is er een 
kapstok gecreeërd waarbinnen de te ontwikkelen Masterclass 
moet vallen. 
Hierna is het curriculum van de bacheloropleiding Industrieel 
Ontwerpen bestudeerd. In deze fase is gekeken welke vakken 
inhoudelijk relevant zijn om mee te nemen in het ontwerpproces 
van de Masterclass. Belangrijk voor de concepten is om hierbij 
een goede mix te maken van het aanbod van vakken. 

Met al de gewonnen informatie zijn er vijf verschillende 
concepten opgesteld. Deze concepten zijn globaal uitgewerkt, 
waarna besloten is de concepten specifieker te maken. 
Uiteindelijk is het concept wat het meest aansloot bij de te 
behalen doeleinden gebruikt om uit te werken als eindconcept.

Het resultaat van deze Bacheloropdracht is een ontwerpvoorstel 
voor een Masterclass die past bij de studie Industrieel 
Ontwerpen van de CTW-faculteit van Universiteit Twente. 

Samenvatting
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A Masterclass is a scientific educational program designed for 
students who like to immerse themselves in a specific research 
theme. Almost every aspect associated with the university 
education is covered during a Masterclass. Therefore it also 
constitutes a good substantive introduction to the University.

Twente Academy is the pre university college of the University of 
Twente. They offer Masterclasses for students from 2 till 6 VWO. 

There are a lot of topics for a Masterclass, however, there is no 
Masterclass for students interested in the faculty of CTW. The 
main goal of this assignment is to develop a Masterclass in line 
with the programs of CTW. 

The design process started with the analysis phase. During 
this phase research was done about the competition, the target 
audience and what the current situation looks like. WIth this 
information the route to a solution was determined and with that 
also some restrictions about the assignment. 

Due a Program of Restrictions & Wishes and learning objectives  
a body for conceptual design is created. Within this backbone of 
objectives a Masterclass needs to be created. 

After this the curriculum of Bachelor programme Industrial 
Design was studied. At this stage there is determined which 
courses were relevant to include in a Masterclass and which 
of the courses was irrelevant. Important for the main goal is to 
maintain a good mix of the range of courses. 

With all the collected information five different concepts were 

created. All these concepts were explaind on a global level. After 
this there was decided to make the concepts more specific. 
In the end a choiche has made about the final concept. The 
concept with the most matching learning goals was picked to 
specify even more. 

The final result of this bachelor assignment was a design 
proposal for a Masterclass which fits with the Bachelor 
programma Industrial Design Engineering at the CTW-faculty 
from University Twente. 

Summary



Voordat er dieper in wordt gegaan op de materie is het van 
belang om eerst wat achtergrondinformatie te geven, waaronder 
wie er met de opdracht te maken hebben. De zogenaamde 
belanghebbenden, de aanleiding voor de opdracht en de 
doelstelling van de opdracht. 

De opdracht is het ontwikkelen van een CTW-Masterclass voor 
VWO-scholieren. Hierbij zijn verschillende belanghebbenden en 
deze hebben ook allen hun eigen belangen, daarom zal er eerst 
van de belangrijkste belanghebbenden kort worden uitgelegd wie 
ze zijn en wat hun belangen zijn. 

1. Inleiding
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figuur 1.1: Universiteit Twente en haar faculteiten

 
1.1 Actoren
Onderstaande paragraaf beschrijft de verschillende actoren die 
betrokken zijn bij deze opdracht. Samen met deze beschrijving 
worden ook de belangen van de actoren uitgelegd. 

1.1.1 Twente Academy
Twente Academy heeft een breed aanbod voor middelbare 
scholieren wat betreft pre universitair onderwijs. Dit aanbod kan 
altijd uitgebreid en verder ontwikkeld worden. Het belang van 
Twente Academy is een breder aanbod om zo aan de vraag van 
de scholieren te kunnen voldoen. Twente Academy wil leerlingen 
extra uitdagen, inspireren en ondersteunen. 

Twente Academy is het Pre University College van Universiteit 
Twente. De Universiteit Twente is in 1998 gestart met het 
organiseren van zomerkampen onder de naam Twente 
SUMMERCAMPus; daarnaast is de Universiteit Twente in 
2003 begonnen met de online leeromgeving waar de lesstof 

overzichtelijk wordt behandeld aan de hand van animaties. 

In 2007 zijn Twente SUMMERCAMPus en Online Leeromgeving 
samen gegaan onder de naam Twente Academy. 
Ze is begonnen met examen- en bijspijkerkampen, 
huiswerkbegeleiding en de online leeromgeving. Later zijn hier 
nog veel projecten aan toegevoegd, zoals de EurekaCup!, 
Masterclasses, Mathrace, themakampen, girlsday en vele 
andere projecten.

Begin 2013 is Twente Academy verhuisd naar een eigen 
kantoor in de Bastille van de Universiteit Twente. Hier is Twente 
Academy verder gegroeid en zich meer gaan richten op de 
excellente leerlingen.  Met projecten als Masterclasses, de 
Eureka!Cup en de Mathrace worden leerlingen gemotiveerd 
om verder te kijken dan de lesstof en om zichzelf uit te 
dagen. Twente Academy helpt middelbare scholieren beter te 
presenteren en bereidt ze voor op het student zijn. 

Inmiddels heeft Twente Academy meer dan 250 werknemers, 
maar groeit zij nog altijd. 

1.1.2 Universiteit Twente
Op de Universiteit Twente zorgen 2900 wetenschappers 
en professionals samen voor baanbrekend onderzoek, 
relevante innovatie en inspirerend onderwijs voor meer dan 
9000 studenten. Deze ondernemende universiteit stimuleert 
studentenondernemerschap, organiseert tal van activiteiten voor 
het voortgezet onderwijs en is partner in Kennispark Twente. 

Binnen de UT is er sprake van vijf faculteiten, namelijk 
BMS (Behavioural, Management and Social sciences), 
CTW (Construerende Technische Wetenschappen), EWI 
(Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica), TNW (Technische 
Natuurwetenschappen) en ITC (Geo-Information Science and 
Earth Observation). In figuur 1.1 is te zien bij welke faculteit de 
studies van CTW horen. 

Het belang van de UT is om zoveel mogelijk studenten naar 
Enschede te krijgen. De aanstaande studenten maken op hun 
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middelbare school al de keuze wat het vervolgtraject zal zijn. 
Wanneer er in deze fase een positief beeld over de UT gevormd 
kan worden is de kans groter dat er vervolgens voor de UT 
wordt gekozen. 

1.1.3 Opleidingen CTW
De faculteit CTW is een van de vijf faculteiten van de UT 
met ongeveer 1800 bachelor- en masterstudenten, 300 
medewerkers en 150 promovendi. Onder de faculteit CTW vallen 
de volgende drie opleidingen: industrieel ontwerpen, civiele 
techniek en werktuigbouwkunde. Naast drie bacheloropleidingen 
verzorgt de faculteit ook vijf masteropleidingen. Het onderzoek 
van de faculteit is gehuisvest in vakgroepen/leerstoelen. 
Daarnaast is de faculteit actief betrokken bij lokale en nationale 
onderzoeksinstituten. Ook worden er intensieve relaties 
onderhouden met industriële partners en onderzoekers in 
nationaal en internationaal verband. 
Het is voor deze opleidingen van belang dat ze positief naar 
buiten worden gebracht. Natuurlijk is het ook goed om te kunnen 
laten zien wat de mogelijkheden allemaal zijn binnen de faculteit. 

1.2. Aanleiding van de opdracht 
Twente Academy geeft Masterclasses voor middelbare 
scholieren. Een Masterclass wordt georganiseerd om leerlingen 
van de middelbare school op een informele manier kennis te 
laten maken met het onderzoek op de universiteit. Het project 
is bedoeld voor leerlingen van het vwo die extra uitdaging 
aankunnen. Dit kunnen zowel leerlingen zijn die worden 
aangemerkt als onderpresteerder als talentvolle leerlingen. 

Een Masterclass is een wetenschappelijk onderwijsprogramma 
bedoeld voor scholieren die zich graag verdiepen in een van 
de onderzoekthema’s. In een Masterclass komen vrijwel alle 
aspecten voorbij die horen bij universitair onderwijs. Het vormt 
daardoor dus ook een goede inhoudelijke kennismaking met de 
universiteit. 

Er zijn al vele onderwerpen voor een Masterclass, echter is 
er nog geen Masterclass voor de opleidingen van CTW. Het 
doel van deze opdracht is dan ook het ontwikkelen van een 

Masterclass die aansluit bij de opleidingen van CTW.

1.3. Doelstelling
Het doel van deze bachelor opdracht is het ontwikkelen van 
een Masterclass die aansluit bij de opleidingen van CTW. De 
Masterclass zal gevolgd worden door VWO-scholieren, het 
is dan ook van belang een goed beeld te krijgen van deze 
scholieren. Daarnaast is het ook van belang goed in kaart te 
brengen wat CTW te bieden heeft en wat de eisen en wensen 
van Twente Academy zijn wat betreft een masterclass. Door 
al deze belangen, wensen en eisen te combineren kan de 
oplossingsroute bepaald worden. 

Hierna kunnen er concepten ontwikkeld worden en het beste 
concept zal dan uitgewerkt worden tot een eindproduct. Dit 
eindproduct zal een eindconceptversie van een Masterclass zijn. 
Voor dit eindconcept zal dan een evaluatie opgesteld worden. 
Met deze evaluatie kan dan getest worden of het voldoet aan 
de eisen en wensen van iedere belanghebbenden. Dit alles zal 
in een tijdsbestek van drie maanden plaatsvinden. Het afnemen 
van de evaluatie valt niet binnen de opdracht.



In dit hoofdstuk zullen de gemaakte analyses behandeld worden. 
Om de opdracht vorm te geven en een basis te maken voor 
de conceptenfase zullen er analyses gedaan worden. Uit deze 
analyses volgen conclusies. Deze conclusies kunnen weer 
gebruikt worden voor vervolgstappen in het ontwikkelproces. 

2. Analyse
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2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk zullen de gemaakte analyses behandeld 
worden. Om de opdracht vorm te geven en een basis te maken 
voor de conceptenfase zullen er analyses gedaan worden. Uit 
deze analyses volgen conclusies. Deze conclusies kunnen weer 
gebruikt worden voor vervolgstappen in het ontwikkelproces. 

2.2. De huidige situatie  
Om goed in kaart te brengen waar de oplossingsroute ligt is het 
verstandig in kaart te brengen wat er allemaal al gedaan wordt 
aan promotie en waar de ruimte ligt voor verdere ontwikkeling. 

2.2.1 Promotie activiteiten vanuit de UT
De Universiteit promoot haarzelf door verschillende 
evenementen. Al deze evenementen hebben een andere 
doelgroep. Open dagen zijn gericht op aanstaande studenten 
voor bachelor- en masteropleidingen. 

Het Open Huis is voor iedereen toegankelijk. Het is bedoeld 
voor jong en oud om een kijkje te nemen in de keuken van de 
Universiteit Twente.

Naast deze activiteiten heeft de UT meerdere vormen van 
promotie. Zo maakt zij ook reclame in de regio op allerlei 
manieren. 

2.2.2 promotie activiteiten vanuit Twente Academy 
Twente Academy is zeer actief bezig met promotie. Twente 
Academy is opgedeeld in Young, Pre en Pro. Elke tak heeft zo 
haar eigen projecten. De projecten van Twente Academy Young 
zijn gericht op de leerlingen en leerkrachten van het primaire 
onderwijs. 
Pre heeft juist de focus liggen bij leerlingen van het middelbaar 
onderwijs en tot slot richt Pro zich op docenten. Natuurlijk zijn 
er ook projecten die overlap hebben met bijvoorbeeld Young en 
Pro, Pre en Pro en Young en Pre. 

2.2.3 Projectdoelen binnen Twente Academy  
Het doel van deze projecten is het stimuleren van leerlingen. 

Elke tak van TA heeft zo haar eigen doel. Bij Young laten de 
projecten vooral zien dat techniek en wetenschap niet eng 
is. Hopelijk krijgen de kinderen affiniteit met wetenschap 
en techniek en hebben ze interesse in het kiezen van een 
technische vervolgopleiding. 

Pro ondersteunt juist de docenten en Pre is ervoor om een 
soepele overgang te genereren van het middelbaar onderwijs 
naar het wetenschappelijk onderwijs. Twente Academy 
is het Pre-University College van de Universiteit Twente, 
ze versterkt de W in VWO door leerlingen te inspireren, 
ondersteunen en uitdagen. Docenten worden geassisteerd en 
geprofessionaliseerd. 

De visie van Twente Academy is de aansluiting tussen 
middelbaar en wetenschappelijk onderwijs verbeteren en het 
studiesucces vergroten. 

De missie van Twente Academy is het zorgen voor goede 
studenten aan de poort die succesvol gaan studeren. Dat begint 
met goed en funderend onderwijs. Twente Academy draagt 
hieraan bij door op te leiden, professionaliseren, inspireren en 
uitdagen.

2.2.4 Studiespecifieke projecten binnen Twente Academy
Wanneer je een opleiding goed in beeld wil brengen kan er het 
beste gekozen worden voor een vorm van promotie waarbij de 
focus ligt op promotie van de opleiding. De projecten binnen 
Twente Academy zijn op te delen in de volgende categorieën:

1. Ondersteuning
2. Uitdaging & Inspiratie
3. Studiekeuze & Wetenschapsoriëntatie

De volgende projecten vallen onder ondersteuning:
• bijlesdagen
• bijspijkerkampen 
• wiskunde zomercursus
• profielwerkstukkenhulp
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figuur 2.1: overzicht projecten Twente Academy 

• online leeromgeving
• eindexamenkampen

Projecten die onder uitdaging en inspiratie vallen zijn als volgt: 
• Meesterproevenwedstrijd
• Mathrace
• Eureka!Cup
• Profielwerkstukkenwedstrijd
• Masterclasses

En tot slot vallen de volgende projecten onder Studiekeuze & 
Oriëntatie:

• Techniek  Meidenkamp
• Medicamp
• Betadag
• Science On Tour

De projecten die vallen binnen Uitdaging & Inspiratie en 
Studiekeuze & Wetenschapsoriëntatie zijn projecten die 
leerlingen laten zien wat je kan binnen en met een bepaalde 
studie. 
Dit kan zowel als het laten zien wat je uiteindelijk kan worden en 
door welke studie dat kan, of door te laten zien wat er allemaal 

mogelijk is binnen de studie. Bij het laatste ligt de focus vooral 
op de studie en bij het eerste op de banen die ermee bereikt 
kunnen worden. 

2.3 Oplossingsrichting 
Een Masterclass komt het dichtst in de buurt om goed te laten 
zien wat Industrieel Ontwerpen inhoudt. Tijdens een Masterclass 
kan er goed neergezet worden wat de studie inhoudt, welke 
skills je aangeleerd worden en of je interesses daar dan bij 
passen. Met een Masterclass kan de opleiding zich van haar 
beste kant laten zien en daarmee ook goed laten zien wat er 
binnen de UT en dus studie allemaal mogelijk is. Hierbij moet 
ook gedacht worden aan het laten zien wat het TOM-model 
inhoudt. 

2.4 Voorlopige conclusie
Om een Masterclass te ontwikkelen zal er onder andere 
gekeken moeten worden naar de mogelijkheden binnen de UT 
en de opleiding. Ook niet onbelangrijk is om onderscheidend 
te zijn en om de doelgroep aan te spreken. Stappen die 
hierna genomen moeten worden zijn het onderzoeken van de 
doelgroep en de mogelijkheden binnen de opleiding. 

Omdat het handig is te weten hoe de situatie nu is is het 
van belang te kijken naar de opzet zoals deze momenteel 
is. Daarvoor is het nodig om te kijken naar de doelen en het 
aanbod van de Masterclasses. 

2.5 Doelen Masterclass 
Een Masterclass van Twente Academy heeft vier doelen. 

• De aansluiting tussen de Universiteit en de middelbare 
school verbeteren.  
Het aanbod binnen Twente Academy voor pre-
universitaire activiteiten is groot. Het is belangrijk dat 
deze activiteiten aansluiten bij het aanbod van de 
middelbare scholen. Om te ‘w’ van wetenschappelijk 
in het vwo te benadrukken moeten de leerlingen een 
goed inzicht krijgen in wat er van hen verwacht wordt 
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bij het studeren aan een universiteit, welke instelling en 
vaardigheden hierbij van belang zijn. 

• Leerlingen onderzoek vaardigheden bijbrengen 
Leerlingen kennis laten maken met de wetenschappelijke 
wereld, zoals het uitlichten van actuele onderwerpen 
binnen een vakgebied. Leerlingen onderzoek 
vaardigheden bijbrengen en een kritische denkhouding 
laten ontwikkelen. De UT biedt vaak uitgebreidere 
faciliteiten dan middelbare scholen voor dit doel, 
waardoor het voor scholen aantrekkelijk is een deel van 
dit onderzoeksgerichte onderwijs bij Twente Academy te 
volgen. 

• Leerlingen de mogelijkheid bieden te excelleren 
Leerlingen extra uitdaging bieden naast het gewone 
lesprogramma. Dit kan een extra verdieping zijn 
op lesstof op school, of een nieuw onderwerp waar 
de leerling nog geen kennis mee heeft gemaakt. 
Masterclasses zijn geschikt voor leerlingen met goede 
resultaten of een sterke motivatie een Masterclass te 
volgen. 

• Promotie van de Universiteit Twente 
De Masterclass wordt gegeven vanuit een vakgroep of 
studierichting. Promotie van ons studieaanbod, onze 
werkwijze (TOM) en belangrijke onderzoeksonderwerpen 
aan middelbare scholieren. Promotie gebeurt altijd alleen 
op een inhoudelijke manier. 

2.6 Invulling en aanbod Masterclasses
Het aanbod voor Masterclasses is divers. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen 2/3 vwo, 4 vwo en 5/6 vwo. Er worden 
verscheidene Masterclasses aangeboden. Hieronder een 
overzicht met welke Masterclasses er zijn en wat ze ongeveer 
gaan doen. 

Voor een aantal studies zijn er al Masterclasses ontwikkeld, 
deze Masterclasses hebben allemaal een ander onderwerp. Wel 

hebben ze allemaal dezelfde doelen. 

Het doel van een Masterclass is om leerlingen informeel 
kennis te laten maken met het onderzoek op de Universiteit. 
De doelgroep voor een Masterclass zijn vwo-leerlingen die een 
extra uitdaging aankunnen. Dat zijn zowel de onderpresteerders 
als de talentvolle leerlingen. 

De scholieren zullen zich verdiepen in een onderzoeksthema. 
Tijdens het bestuderen van een onderzoeksthema zullen alle 
aspecten die horen bij universitair onderwijs aan bod komen. Het 
draait hier dus om een goede inhoudelijke kennismaking met de 
Universiteit Twente. 

De duur van een Masterclass varieert. Een Masterclass voor 2/3 
vwo duurt 3 weken. Voor 4 vwo is het 6 weken lang en 5/6 vwo 
leerlingen volgen 10 weken lang een Masterclass. 
De leerlingen volgen 1 keer per week een les op de universiteit. 
Daarnaast kunnen ze ook online lessen volgen en moeten ze 
huiswerkopdrachten maken en inleveren. 

Leerlingen uit 2/3 vwo volgen een Masterclass met de hele klas. 
Ze behandelen met de klas een thema dat zowel technisch als 
maatschappelijk te benaderen is. 4,5, en 6 vwo hebben aparte 
Masterclasses voor de verschillende profielen. 

Er worden verschillende Masterclasses aangeboden en deze 
variëren in thema’s. Sommige thema’s worden voor zowel vwo 
2/3 als 4,5,6 vwo aangeboden. Andere thema’s alleen voor een 
bepaald leerjaar. In figuur 2.1 is overzichtelijk weergegeven 
welke Masterclass bij welke studie past. 

2.6.1 Aanbod 2/3 vwo
Leerlingen uit 2 en 3 vwo kunnen kiezen voor verschillende 
Masterclasses. Afhankelijk van wat de docent graag wil kan de 
Masterclass zich richten op het Betagedeelte, of juist op Alpha. 
De Masterclasses van 2/3 vwo zijn nog deels te sturen. 
 
Excelleren met Excel
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figuur 2.1: Masterclasses gekoppeld aan studies 

De leerlingen zullen veldwerk bij een supermarkt doe nom 
daar data te verzamelen over de wachtrijen bij de kassa’s. 
Hierna zullen ze deze data analyseren met Excel. Door middel 
van kansberekening zullen ze conclusies trekken over de 
verzamelde data. Uiteindelijk zullen ze over de resultaten 
discussiëren. 

Hacken
De leerlingen zullen lessen volgen over hacken. Wat er 
allemaal wel en niet mag. Ze zullen een systeem testen op haar 
veiligheid en hoe het bestand is tegen hacken. Na het testen zal 
er gezocht worden naar zwakke plekken in het systeem. Deze 
zwakke plekken kunnen vervolgens aangevallen. 
In deze Masterclass leren de leerlingen hoe in te breken in een 
systeem en hoe je dit systeem veiliger kan maken. 

Lab on a chip
De leerlingen zullen een eigen chip maken en hiermee 
experimenteren. Door de chip is er eigenlijk een lab gemaakt op 

een paar centimeter. 

Modeltekenen 
Met een model vereenvoudig je eigenlijk de werkelijkheid. Een 
model helpt je om dit stukje werkelijkheid goed te begrijpen. De 
leerlingen leren zo om met modellen te werken en ook om er 
één te bouwen. Dit gebeurt door een probleem uit de praktijk 
te nemen en daar een model voor te ontwikkelen. Dit model 
probeert te voorspellen hoe het probleem werkt. Daarna kan er 
gedacht worden over eventuele oplossingen. 

Ontwerp je eigen app
Wat komt er allemaal kijken bij het ontwerpen van een app of 
game? De leerlingen gaan zelf een app ontwikkelen en leren 
daarbij hoe je er geld mee kan verdienen. 

Priemgetallen en geheimschrift
De leerlingen gaan op zoek naar een koppeling tussen 
priemgetallen en geheimschrift. Ze leren over de 
eigenschappen, moderne toepassingen en de geschiedenis van 
de priemgetallen. 

Tumoren kun je horen
Er is een nieuwe techniek ontwikkeld om tumoren op te kunnen 
sporen. De leerlingen zullen alles leren over deze nieuwe 
techniek: fotoakoestiek. Ze zullen door middel van proeven het 
principe leren achter deze techniek. 

Nanotechnologie
De leerlingen zullen van alles leren over nanotechnologie door 
middel van je eigen nanomateriaal maken op een plaatje. 

2.6.2 Aanbod voor 4 vwo 
OK van de toekomst
Tijdens deze Masterclass wordt technische kennis 
gecombineerd met medische kennis. De huidige ontwikkelingen 
worden in kaart gebracht en er zal behandeld worden wat er in 
de toekomst te verwachten is. De leerlingen zelf zullen creatieve 
oplossingen bedenken door middel van samenwerken. 
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Psychologie
Tijdens deze Masterclass zal geleerd worden een interventie 
op te zetten om mensen bepaald gedrag te laten vertonen. Ze 
leren dus een interventie op te zetten en ook om aan de man te 
brengen maar ook om ervoor te zorgen dat je de doelgroep echt 
bereikt. 

Robotica
Robots zijn overal te vinden in ons leven. In deze lessen 
zal geleerd worden hoe robots werken. Deze kennis wordt 
opgedaan door zelf een robot te programmeren. 

United States of Europe
Deze Masterclass is een kennismaking met het 
onderhandelingsproces via een simulatiegame. Je leert meer 
over de EU. Daarna leer je door zelf te onderhandelen en 
je standpunten vast te stellen binnen je eigen delegatie hoe 
ingewikkeld het Europese integratieproces is en met welke aken 
rekening gehouden moet worden. 

Wiskunde zet de Toon
Deze is hetzelfde als de Masterclass voor 2/3 vwo. Alleen duurt 
deze Masterclass twee keer zo lang. De leerlingen zullen dan 
ook meer opdrachten krijgen. 

2.6.3 Aanbod 5/6 vwo
Aerodynamica 
In deze Masterclass zal uitgelegd worden hoe het kan dat de 
vleugels van een vliegtuig ervoor zorgen dat een vliegtuig in de 
lucht kan blijven hangen. Ze zullen zelf een vleugel ontwerpen 
en door middel van een 3D-printer een model printen. Dit model 
wordt dan vervolgens getest in verschillende omstandigheden. 
Uiteindelijk zullen ze hun model presenteren door middel van 
een posterpresentatie. 

Mars One
Nadenken over het Mars One project. Het technische aspect zal 
behandeld worden maar ook zeker het sociale deel. Wat is er 

allemaal nodig voor het ontwepen van een succesvolle missie. 
Dat allemaal door logisch te redeneren en na te denken. 

Kosmische straling
Leren wat kosmische straling is en hoe je het kan detecteren. 
Tijdens deze Masterclass gaan deelnemers zelf met een 
detector aan de slag om te bepalen waar de straling vandaan 
komt die gemeten wordt. 

Ondernemerschap
Kennismaking met alle aspecten van het ondernemerschap, het 
financiele plaatje, marketing, het bepalen van een visie, etc. 
Dit doen ze door middel van een fictief bedrijfje onder hun 
hoede te nemen en zo zie je wat voor invloed jouw beslissing zal 
hebben.  

Supergeleiding
Supergeleiding in de praktijk laten zien en de theoretische 
achtergronden die hierbij een rol spelen te verduidelijken. 
Kennismaking met moderne meettechnieken om afzonderlijke 
atomen in de vaste stof te zien en depositietechnieken om zelf 
supergeleiders te kunnen maken. 

2.7 Oplossingsruimte
Alle Masterclassen zijn te koppelen aan een opleiding binnen 
de Universiteit. Zoals te zien is in figuur 2.1 zijn er geen 
Masterclasses die passen bij de studies van CTW. Hier is dan 
ook een gat te vinden. Of beter gezegd ruimte voor ontwikkeling. 

Er zal dan ook een Masterclass voor Industrieel Ontwerpen 
worden ontwikkeld. 

2.8 Concurrentieonderzoek
Concurrentieonderzoek is altijd nuttig. Zeker wanneer het gaat 
om onderwijs. Een instelling wil zich graag onderscheiden van 
de rest, die iets unieks aanbiedt en daar mee kan promoten. 
Een pre University College heeft als doel leerlingen vast 
interesseren voor het traject wat zij eventueel kunnen volgen 
na hun middelbare schoolperiode. Een Pre University college 
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figuur 2.2: sfeercollage doelgroep

van Universiteit Twente heeft natuurlijk als doel zoveel mogelijk 
studenten interesseren voor de UT. 
Het is goed om te kijken hoe dat bij andere universiteiten in 
Nederland gebeurt. Voor dit onderzoek is het met name relevant 
hoe de universiteiten in Delft en Eindhoven zich profileren. Daar 
wordt immers ook industrieel ontwerpen als studie aangeboden. 
Vandaar dat er preciezer is gekeken naar wat de concurrentie 
doet in Delft en Eindhoven en vrij oppervlakkig naar de 
Masterclasses die worden aangeboden in andere steden. 

2.8.1 Eindhoven
Het Pre University College van Eindhoven (PUC) organiseert 
zelf een aantal Masterclasses. Deelname van deze Masterclass 
is gratis. Een Masterclass bestaat uit drie workshops. Tijdens 
een dag kun je twee van de drie workshops volgen.  Deze 
workshops duren anderhalf uur. Een gehele Masterclass duurt 
dan dus 3 uur.  

Return to Sender

In deze workshop werken de scholieren aan een probleem dat 
speelt bij Dell Computers. Dit bedrijf verkoopt computers via 
internet. Klanten kunnen bijvoorbeeld met een druk op de knop 
een besteld product binnen een bepaalde tijd terugsturen. In 
deze Masterclass leer je hoe je het bedrijf Dell op moet zetten 
om een dergelijke teruggeefoptie te realiseren. 

Smart Grids (intelligente ‘online’ elektriciteitsnetwerken)
Door de wisselende vraag naar elektriciteit kunnen 
elektriciteitscentrales niet optimaal werken. Dit kost extra 
energie en dat is niet goed voor het milieu en de portemonnee. 
Het inpassen van duurzame energie, zoals zon en wind, 
bij het opwekken van elektriciteit levert bovendien grote 
schommelingen op in het aanbod. Verder kun je energie niet 
alleen ‘downloaden’, maar ook ‘ uploaden’. 
Bijvoorbeeld van je eigen zonnecellen op het dak, als die 
overdag meer opleveren dan je op dat moment nodig hebt. 
Een Smart Grid is een intelligent elektriciteitsnet met ingebouwd 
online regelsysteem dat deze complexe vraag en aanbod 
optimaal op elkaar afstemt. Als je bijvoorbeeld ’s ochtends om 
9 uur je elektrische auto nodig hebt, geef je dat door aan het 
systeem en bepaalt het netwerk wanneer de auto het beste 
opgeladen kan worden. 
Het netwerk houdt hierbij rekening met het aanbod van 
elektriciteit op dat moment en met andere krachtige apparaten 
die je aanzet, zoals de wasmachine en wasdroger. 
Tijdens deze Masterclass leer je wat er technisch, economisch, 
organisatorisch en juridisch allemaal nodig is om een Smart Grid 
tot een succesvolle innovatie te maken. 

Videocommunicatie (Oogcontact op afstand)
De persoonlijke communicatie met beeld en geluid wordt steeds 
geavanceerder, bijvoorbeeld Skype. De gebruikservaring is 
helaas nog niet optimaal en in deze Masterclass gaan de 
leerlingen in een laboratorium dan ook experimenten doen met 
een geavanceerde opstelling om meer inzicht te krijgen in de 
gebruikservaring. 

In Eindhoven gaat het dus om een Masterclass die in 1 dag 
gegeven wordt. Dat is heel anders dan het concept in Enschede. 
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2.8.2 Andere steden
Delft kent geen Masterclasses. Het was relevant om te kijken 
naar Delft omdat hier ook de opleiding tot Industrieel Ontwerper 
aangeboden wordt. Aangezien hier geen Masterclasses worden 
gegeven zal hier dan ook niet op ingegaan worden. 

Het concept Masterclasses kennen ze ook in Nijmegen en 
Leiden. In Nijmegen worden drie Masterclasses aangeboden, 
deze variëren in hoeveel tijd een leerling ermee kwijt is. Er is 
een vrij uitgebreid concept waarbij de leerlingen 12 tot 15 uur 
verdiepen in een thema. In Leiden is een soortgelijk concept, 
maar zoals het bij Twente Academy aangeboden wordt, is het 
niet te vinden bij andere universiteiten.  

2.10 Voorlopige Conclusie concurrentieonderzoek
Het is goed om te zien dat het concept en zowel het onderwerp 
niet in Delft of Eindhoven wordt gebruikt. Dat houdt in dat er in 
Enschede een uniek concept aangeboden kan worden voor een 
Masterclass, zowel in het onderwerp als de vorm waarin het 
aangeboden wordt.

Dit concept wordt aangehouden, omdat er zo een eenduidige 
lijn gehanteerd wordt binnen de Masterclasses van Twente 
Academy. Dat zal dus betekenen dat het zal gaan om een 
Masterclass die gegeven wordt verspreid over meerdere 
weken, waarbij er een aantal keer een bezoek aan de UT wordt 
gebracht. 

2.11 Doelgroep
Masterclasses worden aangeboden voor leerlingen uit 2 tot 
6 vwo. In de vijfde en zesde klas kiezen ze uiteindelijk hun 
studiekeuze. Het is dan ook het beste om de Masterclass te 
richten op deze groep leerlingen. Om te weten hoe je het beste 
de aandacht kunt krijgen van deze doelgroep is het wenselijk 
een doelgroepanalyse te houden. Uit deze analyse kan worden 
afgeleid wat de doelgroep interessant vindt en daar kan dan op 
worden ingespeeld met de ontwikkeling van de Masterclass. 

De doelgroep is dus 15 – 18 jaar oud. Ze zitten of in de vijfde of 
de zesde klas van het Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs. 
Naast hun school en huiswerk zullen sommige lid zijn van een 
sportvereniging, hobbyvereniging en/of een bijbaantje hebben. 
Ze gaan graag leuke dingen doen met hun vrienden en zijn 
vergroeid met hun telefoon. Apps als Instagram, Facebook, 
Whatsapp en Snapchat zijn ze niet vreemd. 

Daarnaast zijn ze zich aan het richten op hun toekomst. Ze zijn 
nieuwsgierig naar wat er mogelijk is en waar dat allemaal kan. 
Een deel heeft al wel een idee van wat ze willen worden en bij 
een ander deel is het nog helemaal niet zeker wat ze willen gaan 
doen en welke studie ze aanspreekt. 

Beide categorien zijn interessant voor het ontwikkelen van 
een Masterclass, en voor de leerlingen het volgen van de 
Masterclass. Enerzijds kunnen zij die al een keuze hebben 
gemaakt kijken of het wel echt is wat ze ervan verwachten en of 
het hun toch wel zoveel aanspreekt als wat ze gedacht hadden. 
Anderzijds is het ook juist interessant om te interesse te wekken 
van diegene die nog geen verwachtingen hebben wat betreft 
hun toekomst en studiekeuze. Deze laatste groep kun je heel 
goed laten zien wat de mogelijkheden zijn en wat we hier binnen 
de Universiteit allemaal kunnen doen. 

2.12 Voorlopige conclusie doelgroep
Het is erg belangrijk een onderwerp te kiezen wat aansluit bij 
de leeftijdscategorie en interesses van de doelgroep. Als ze 
door het onderwerp al niet geinteresseerd raken is de kans op 
deelname aan een Masterclass veel kleiner. En de Masterclass 
kan alleen doorgang vinden wanneer er ook daadwerkelijk 
aanmeldingen komen voor de Masterclass. 

2.13 Conclusie Analyse
Uit alle bovenstaande informatie kunnen conclussies getrokken 
worden. Deze conclusie zijn de afbakening van de opdracht en 
met de opgedane conclusies kunnen vervolgens de leerdoelen 
en het Programma van Eisen ontwikkeld worden. 
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Binnen Twente Academy worden verscheidene activiteiten 
ondernomen om leerlingen uit het VWO onderwijs te 
ondersteunen, inspieren of uitdagen tijdens hun middelbare 
schoolcarriere. Een Masterclass draagt bij aan een stukje extra 
uitdaging in het reguliere onderwijs. De focus zal dan ook liggen 
bij de extra uitdaging en niet bij de ondersteuning en stimulering, 
wat Twente Academy ook aanbiedt. 

De te ontwikkelen Masterclass moet wel passend zijn bij de 
doelgroep. Deze doelgroep zijn 5/6 vwo scholieren. Deze 
groep richt zich al op haar toekomst en wil graag weten welke 
vervolgopleidingen genomen kunnen worden. 

Middels een Masterclass kan een opleiding in korte tijd goed 
laten zien wat zij in huis heeft. Hiermee kan de toekomstige 
student zich een goed beeld vormen van hoe het eruit gaat 
zien wanneer men kiest voor de opleiding passend bij de 
Masterclass. 



Zoals in het vorige hoofdstuk al gebleken is, is het belangrijkste 
van de Masterclass de doelstelling. Voor een deel kunnen de 
doelstellingen op het Programma van Eisen gebaseerd worden. 
Elke doelstelling zal getest worden aan de hand van het SMART-
principe, zodat er getest kan worden of deze doelstellingen ook 
daadwerkelijk goed en goed geformuleerd zijn. 
SMART staat voor, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch 
en tijdgebonden. Elke eis kan door middel van deze punten 
geevalueerd worden. 
Deze leerdoelen zullen uiteindelijk samen met het tijdschema de 
kapstok zijn voor het ontwikkelen van de masterclass.

3. Programma van Eisen 
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3.1 Algemene Eisen Masterclass
Deze eisen en wensen zijn van algemene aard. De algemene 
eisen zijn moeilijk meetbaar te maken. 

De eisen voor de Masterclass zijn:
• Door het volgen van de masterclass krijgt de leerling een 

beeld van Universiteit Twente. 
• Door het volgen van de Masterclass wordt de leerling 

extra uitgedaagd naast haar werkzaamheden voor het 
voortgezet wetenschappelijk onderwijs. 

• Door het volgen van de Masterclass wordt de 
leerling geënthousiasmeerd over het volgen van 
wetenschappelijk onderwijs.

• Door het volgen van de masterclass krijgt de leerling 
inzage in de manier van werken wat betreft het TOM-
onderwijs, aan Universiteit Twente. 

• Door het volgen van de Masterclass krijgt de leerling 
inzage in hoe wetenschappelijk onderwijs werkt.  

• De groep deelnemers aan de Masterclass kan niet groter 
zijn dan 32 leerlingen

3.2 Leerdoelen 
Leerdoelen voor de Masterclass Industrieel Ontwerpen zijn: 

• De leerling kan aan het einde van de Masterclass 
foutloos trek- en drukkrachten berekenen van een 
hangsysteem. 

• De leerling kan na het volgen van de Masterclass een 
eenvoudig technisch model uitwerken tot een technische 
tekening.

• De leerling kan aan het einde van de Masterclass het 
ontwerp presenteren aan de hand van een prototype.

• De leerling kan aan het einde van de Masterclass 
het eindconcept presenteren door middel van een 
posterpresentatie. 

• De leerling kan zich houden aan drie afspraken over 
samenwerken.

• De leerling kan met minstens acht verschillende 
oplossingen komen tijdens een brainstorm. 

• De leerling kan zelfstandig een gebruikersonderzoek 
uitvoeren. 

• De leerling kan in samenwerking met anderen minstens 8 
oplossingen bedenken voor eenzelfde probleem. 

• De leerling heeft kennis genomen van het manier van 
wetenschappelijk onderwijs wat gegeven wordt aan de 
Universiteit Twente. 

• De leerling kan alle leerdoelen binnen 30 uur halen. Deze 
uren bestaan uit 20 uur op de universiteit en 10 uur als 
huiswerkopdracht. 

• De leerling kan zelfstandig thuis aan 4 opdrachten 
werken. 

• De 30 uur voor de Masterclass zijn verspreid over 10 
weken. 

Elke belanghebbende heeft andere eisen en wensen. Het is 
uiteindelijk de bedoeling om zoveel mogelijk rekening te houden 
met de eisen en wensen van elke belanghebbende. 
De belanghebbenden zijn Twente Academy, faculteit 
Construerende Technische Wetenschappen en leerlingen uit 5/6 
vwo. 
 
De opgestelde eisen en leerdoelen zullen gebruikt worden voor 
het invullen van de Masterclass. De vakken van het curriculum 
van Industrieel Ontwerpen berusten ook op leerdoelen. Zo kan 
er goed bekeken worden of er leerdoelen overeenkomen en dus 
of er zo vakken te gebruiken zijn. 

3.3 onderbouwing
Deze Eisen en Wensen of Leerdoelen komen ergens vandaan. 
Het maximum aantal deelnemers ligt op 32, dit in verband met 
het reserveren van collegezalen en andere ruimtes. In bepaalde 
ruimtes kunnen niet meer dan 32 personen. 

Waarom dertig uur? Deze 30 is bepaald omdat alle andere 
Masterclasses van Twente Academy voor 5/6 VWO ook 
gegeven worden binnen 30 uur. Aangezien alle Masterclasses 
van Twente Academy binnen 30 uur de leerdoelen aangereikt 
krijgen zal de te ontwikkelen Masterclass dat ook hanteren. Zo 
zal er een lijn gehanteerd worden wat betreft de Masterclasses. 
Waarom vier opdrachten? De Masterclass zal verspreid 
gegeven worden over 10 weken, van deze tien weken komen ze 
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maximaal zes keer op de Universiteit. De overige weken zullen 
dan ingevuld worden door thuiswerk. Aangezien dat minimaal 
vier weken zal zijn, is er gekozen voor 4 opdrachten. 

3.4 Conclusie
Door het maken van deze lijst met eisen, wensen en leerdoelen 
wordt de opdracht meer ingekaderd. Binnen het web van deze 
eisen zal de Masterclass moeten passen. Met andere woorden 
de Masterclass zal moeten voldoen aan de hierboven genoemde 
eisen. 



In het curriculum van IO worden veel vakken aangeboden. Deze 
vakken hebben ieder eigen leerdoelen en focus. In dit hoofdstuk 
zal gekeken worden naar welke vakken en welke leerdoelen van 

deze vakken geschikt zijn en gebruikt kunnen worden voor de 
conceptgeneratie in de Masterclass.

  

4. Curriculum IO
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figuur 4.1: overzicht vakken binnen curriculum Bachelor Industrieel Ontwerpen
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4.1 Uitleg curriculum 
In figuur 4.1 staat een overzicht van welke vakken er 
aangeboden worden in het curriculum van de Bachelor 
Industrieel Ontwerpen. De vakken uit het curriculum zijn op te 
delen in:

• basiskennis
• vormgeving
• projecten
• techniek
• sociaal

Deze vakken coderen met de pictorgrammen (bouwstenen, stift, 
vergadertafel, tandwielen en bureau) eveneens te zien in figuur 
4.1. 

Deze vakken hebben ieder haar eigen leerdoelen. Bij sommige 
vakken komen de leerdoelen overeen met de opgestelde 
leerdoelen voor de Masterclass. Mede hierdoor is het handig om 
de te volgen vakken voor de leerlingen te baseren op vakken 
die overeenkomstige leerdoelen hebben met de opgestelde 
leerdoelen uit hoofdstuk 3. 

Vakken die een vervolg zijn op andere vakken worden niet 
meegenomen. Bij vakken die een vervolg zijn op een ander vak 
wordt er vanuit gegaan dat de basiskennis is opgedaan bij het 
basisvak. De doelgroep heeft deze basis nog niet, daarom wordt 
er enkel en alleen gekeken naar vakken die geen voorkennis 
nodig hebben.  

4.2 Geschikte vakken
Het is belangrijk een Masterclass neer te zetten die gebaseerd 
is op een goede mix van de vakken uit het curriculum. Daardoor 
krijgt de leerling een goed beeld van hoe de studie in elkaar 
zit. En met welke aspecten hij of zij later als ontwerper mee te 
maken krijgt. 

Vakken die eventueel in aanmerking komen om de Masterclass 
op te baseren zijn:

• Statica 
• Energie en Warmteleer
• Applicatiebouw

• Electronica
• Statistiek
• Inleiding Industrieel Ontwerpen
• Ergonomie
• Product Markt Relaties
• Ontwerpen van Interactieve Producten
• Schetsen en Concepttekenen
• Discovery
• Grafische vormgeving
• Technisch Product Modelleren 1
• Productie 1
• Constructietechniek

Aangezien het UT-onderwijs berust op projecten is het een 
goede keuze om een Masterclass ook in projectvorm te geven. 

In Hoofdstuk 3 is te lezen dat de Masterclass interessant moet 
zijn voor de leerlingen. Interessant is een moeilijk te meten 
begrip, maar wanneer iets interactief is, is het interessanter dan 
wanneer dat niet zo is. Een vak als Discovery valt eigenlijk af, 
omdat hier de opdrachten over meerdere colleges plaats vindt. 

Een Masterclass is maar 30 uur,  dus daarin kan nooit alles 
aangeboden worden. In de gehouden enquetes wordt ook 
vermeld dat de leerlingen liever voor een thema komen waar 
diep op in gegaan wordt, dan het heel breed te houden.  Hierom 
zal er gekeken moeten worden naar een mix van vakken waarbij 
er niet teveel naar een richting wordt gekeken. Dus bijvoorbeeld 
niet alleen naar de vormgeving, maar ook vakken meenemen uit 
de andere gebieden zoals productie & constructie of ergonomie. 
De bedoeling is dan wel dat er diep op het onderwerp in wordt 
gegaan. De vakken die voldoen aan zowel het label interessant 
als het label ‘geen vervolg’ zijn als volgt: 

• Statica
• Ergonomie
• Inleiding Industrieel Ontwerpen
• Schetsen en Concepttekenen
• Grafische Vormgeving
• Technisch Product Modelleren 1 
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• Productie 1

De inhoud van deze vakken kan gebruikt worden als basis om 
concepten mee te configureren. 

4.3 Leerdoelen per vak 
Deze vakken hebben elk hun eigen leerdoelen. Als we naar die 
leerdoelen kijken is te zien dat er overeenkomsten zijn met de 
opgestelde leerdoelen voor de Masterclass:

4.3.1 Statica
Statica is een basisvak uit het curriculum. Na het succesvol 
afronden van het vak beheerst de student de volgende 
leerdoelen: 

• De student kan een vrije lichaam schets (VLS) maken 
van een (deel van een) constructie in een 2-dimensionale 
ruimte. 

• De student kan de evenwichtsvergelijkingen opstellen 
op basis van een VLS voor een statische situatie in een 
2-dimensionale ruimte.

• De student kan het massamiddelpunt bepalen van een 
willekeurige vorm in een 2-dimensionale ruimte.

• De student kan de interne krachten en momenten in een 
statisch bepaalde (prismatische) balk bepalen.

• De student kan een normaal- en wrijvingskracht 
in wrijvings gedomineerd probleem analyseren en 
interpreteren.

4.3.2 Ergonomie
In het curriculum van Industrieel Ontwerpen valt het vak 
Ergonomie onder het kopje sociaal. Ergonomie richt zich op de 
gebruiker en na het volgen en succesvol afronden van dit vak 
beheerst de student onderstaande leerdoelen: 

• De doelgroep te identificeren en een daar op 
toegesneden lijst met eisen en wensen op te stellen

• Een User-Interface te ontwerpen, bestaand uit een 
combinatie van display en knoppen

• Een gebruikstest voor een (product met een) User-
Interface op te stellen en uit te voeren

• Resultaten van een gebruikstest interpreteren en (her)

ontwerp aanbevelingen op te stellen.

4.3.3 Inleiding Industrieel Ontwerpen
Tijdens het vak Inleiding Industrieel Ontwerpen krijgen de 
studenten hun eerste kennismaking met aspecten waar een 
ontwerper mee te maken krijgt. Na het volgen van dit vakken 
beheersen de studenten deze leerdoelen: 

• De student kan een ontwerpopdracht systematisch 
aanpakken en een planning daarvoor maken\ 

• De student kan een productfunctieanalyse uitvoeren en 
een programma van eisen opstellen 

• De student kan een marktonderzoek uitvoeren 
• De student kan de ontwikkeling van een product in de 

tijd analyseren en suggesties doen voor de toekomstige 
ontwikkeling van dit product 

• De student kan intuïtieve en systematische 
creativiteitstechnieken toepassen 

• De student kan het vakgebied Ergonomie en de 
toepassingsgebieden ervan benoemen 

• De student kan een scenarioanalyse uitvoeren 
• De student kan d.m.v. het opzetten en uitvoeren van een 

gebruiksonderzoek de sterke en zwakke punten van een 
bestaand product in kaart brengen 

• De student kan productmaten berekenen op basis van 
relevante mensmaten (antropometrie)

4.3.4 Schetsen en Concepttekenen
Schetsen en Concepttekenen is het eerste tekenvak van de 
enkele tekenvakken die industrieel ontwerpen kent. Tijdens 
dit eerste vak krijgen de studenten de basis uitgelegd van het 
tekenen wat handig voor concepten. Zo kan een student met 
een tekening eenvoudig uitleggen wat zijn of haar bedoeling is. 
Na het afronden van dit tekenvak heeft de student de volgende 
leerdoelen behaald: 

• De student kan perspectief en constructie in schetsen 
toepassen 

• De student kan basisprincipes van markeren in schetsen 
toepassen 

• De student kan tekenen hanteren als gereedschap 
vanaf een vroeg stadium van het ontwerpproces 
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(gedachtevorming) 
• De student kan tekenen als communicatiemiddel binnen 

de ontwerppraktijk gebruiken 
• De student toont snelheid waarmee een schets-/ 

tekenopdracht tot stand komt

4.3.5 Grafische Vormgeving
Dit vak draagt bij aan een betere grafische weergave van 
bijvoorbeeld verslagen, posters of product informatie. 
Onderstaande leerdoelen worden onderwezen tijdens dit vak. 

• drukwerk – zoals een rapport of een verslag – goed 
leesbaar vorm te geven

• de ondersteunende grafische vormgeving van een 
product-presentatie te verzorgen

• de product-informatie – zoals gebruik, gevaar en 
juridische aspecten – te ontwerpen

• vakkundig met een grafisch ontwerper te kunnen 
communiceren en samen te werken

4.3.6 Technisch Product Modelleren 1 
Dit vak is voor studenten de eerste kennismaking met het CAD 
programma SolidWorks. Hiermee leren studenten een 3D model 
te maken waaruit een technische tekening opgezet kan worden. 
Bij dit vak gaat het om de volgende leerdoelen: 

• De student kan een model analyseren en op basis 
daarvan een onderdeel in 3D CAD modelleren en 
eenvoudig herontwerpen.

• De student kan samenstellingen in 3D CAD modelleren.
• De student heeft kennis van de technische tekenregels.
• De student kan een technische tekening lezen.
• De student kan een technische tekening opzetten.

4.3.7 Productie 1
Met dit vak maken de studenten kennis met de werkplaats op de 
Universiteit Twente.  
• De student kan verschillende productiemethoden herkennen 

en beschrijven.
• De student kan de overeenkomsten en verschillen tussen 

de verschillende productiemethoden herkennen en 
verklaren.

• De student kan mogelijke productiemethoden voor een 
ontwerp selecteren en de selectie kunnen beargumenteren.

• De student kan een relatie leggen tussen materiaalgedrag 
en (toepasselijkheid van) productiemethoden.

• De student kan een relatie leggen productgeometrie, 
materiaal en productiemethode(n) en o.a. productieomvang, 
tolerantie, nauwkeurigheid, kwaliteit en kosten

4.4 Ruimtes 
Tijdens de studie Industrieel Ontwerpen kom je niet enkel en 
alleen in collegezalen, maar ook in bijvoorbeeld een werkplaats 
of een Virtual Reality lab. Dit soort ruimtes zijn uitermate 
geschikt om te gebruiken tijdens het geven van een Masterclass. 
Er zal dan bij het ontwikkelen van een Masterclass ook 
nagedacht moeten worden over de ruimtes die beschikbaar zijn. 
Op Universiteit Twente zijn de volgende ruimtes beschikbaar 
voor het geven van een college of opdracht tijdens de 
Masterclass Industrieel Ontwerpen.

• reguliere collegezalen
• modelwerkplaats
• houtwerkplaats
• metaalwerkplaats
• DesignLab
• Virtual Reality Lab

4.5 Conclusies
Industrieel Ontwerpen is een gevarieerde studie en kent zo vele 
vakken die allen weer in een verschillend thema passen. Voor 
het ontwikkelen van de Masterclass is het van belang rekening 
te houden met een variatie uit die thema’s. Wenselijk is om uit 
elke categorie een aspect mee te nemen voor de Masterclass, 
zodat de leerlingen een gevarieerd aanbod hebben. 
Daarnaast kunnen er veel locaties gebruikt worden die een goed 
beeld kunnen geven van de Universiteit en met name wat voor 
mogelijkheden er binnen de studie Industrieel Ontwerpen zijn. Er 
zal dus gezocht moeten worden naar een goede mix uit vakken 
waarop de masterclass gebaseerd is en daarbij een aantal 
verschillende en interessante locaties waar dagdelen gehouden 
kunnen worden.



Het ontwikkelen van een Masterclass kan niet zomaar en kost 
tijd. Voor het ontwikkelen van een Masterclass zal een theorie 

gebruikt worden. De Masterclass kan dan onderbouwd worden 
door deze theorie. 

5.Ontwikkelen van een 
Masterclass 
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5.1 Algemene richtlijnen Masterclass
Al eerder zijn de doelen van een Masterclass genoemd. De vier 
doelen voor het ontwikkelen van een Masterclass zijn: 

• Aansluiting tussen universiteit en middelbare scholen 
verbeteren

• Leerlingen onderzoeksvaardigheden bijbrengen
• Leerlingen de mogelijkheid bieden te excelleren
• Promotie van de Universiteit Twente

Bovengenoemde doelen zijn de hoofddoelen van de 
Masterclass. Daarnaast heeft een Masterclass ook doelen 
voor elke Masterclass specifiek. De zogenoemde leerdoelen. 
Het ontwikkelen van een Masterclass is gebaseerd op het 
spinnenweb van ‘van den Akker’  (Thijs & van den Akker 2009), 
zie figuur 5.1. 

In dit spinnenweb zijn verschillende onderdelen opgenomen 
die binnen een curriculum horen. De kern vormt samen met de 

negen draden een verwijzing naar het curriculum. 

5.2 Doelstellingen testen Masterclass
Doelstellingen zijn het belangrijkste onderdeel van het 
ontwikkelen van een Masterclass. Deze doelstellingen kunnen 
opgesteld worden vanuit drie componenten. Een doelstelling 
begint met de woorden ‘een leerling kan…’ en wordt dan 
aangevuld met de drie componenten: 

1. Inhoud: het onderwerp waarom het draait. Wat moeten 
de leerlingen kunnen? 

2. Gedrag: dit wordt geformuleerd met een werkwoord. Hoe 
moeten de leerlingen de inhoud kunnen doen? 

3. Condities: op welke manier moeten de leerlingen het doel 
volbrengen? 

Deze doelstellingen kunnen getoetst worden aan de hand van 
het SMART-principe. Met ditzelfde principe kunnen ook de 
eisen en wensen uit hoofdstuk 3 beoordeeld worden. 

• Specifiek: het leerdoel is beschreven als een specifieke 
actie van de leerling. 

• Meetbaar: met behulp van de vooraf gestelde criteria 
kun je beoordelen of de leerling voldaan heeft aan de 
doelstelling. 

• Acceptabel: het gaat hierbij vooral om de competenties 
en de mogelijkheden tot het bestaan van draagvlak onder 
de leerlingen. Hebben ze wat aan de doelstelling? Is het 
de moeite waard? Vinden ze het interessant? 

• Realistisch: hierbij wordt er gekeken naar de 
haalbaarheid van het doel. Hebben de leerlingen genoeg 
voorkennis om de doelstelling te halen, zowel met de 
kennis die de leerlingen al hebben, als de kennis die 
leerlingen opdoen tijdens de Masterclass? 

• Tijdgebonden: binnen welke tijd moeten de leerlingen het 
doel gehaald hebben? Is het ook te halen binnen deze 
tijd? 

Zoals eerder vermeld duurt een Masterclass voor 5/6 VWO 
10 weken. In deze tien weken gaan de leerlingen zoveel 
mogelijk zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren. De 
leerlingen worden geïnspireerd voor wetenschap en het doen 

figuur 5.1: spinnenweb van den Akker
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van onderzoek door de uitdagende onderzoekswereld van de 
Universiteit Twente. 

Een Masterclass voor 5/6 VWO kan worden onderverdeeld in de 
volgende fasen: 

• Week 1:   introductie van het    
   onderwerp en     
   onderzoeksthema’s

• Week 2:   introductie in het uitvoeren   
   van een onderzoek

• Week 3,4:  opzetten van een onderzoek
   Werkplan

• Week 5,6,7,8:  zelfstandig uitvoeren van    
   onderzoek

   Colleges volgen
   Feedbackmomenten +    
   vragentijd

• Week 9,10: Afronding (presentatie)
   Beoordeling

Vanuit de opgestelde leerdoelen, het tijdschema en het 
onderwerp kan de indeling van de Masterclass gemaakt worden. 
Het is van belang duidelijk te hebben wat je de leerlingen bij wil 
brengen in de tijd die ervoor staat. 
Deze fases en weken zullen aangehouden worden voor het 
ontwikkelen van de concepten. 

5.3 Concepten
Door middel van het genereren van concepten kunnen er ideeen 
ontstaan waaruit het eindconcept ontwikkeld kan worden. 

Elk concept is ingekaderd door de volgende eisen uit het 
programma van Eisen:  

• Totale duur van 10 weken
• In deze 10 weken wordt in totaal 30 uur besteed aan de 

Masterclass.
• Van deze 30 uur vindt 20 uur plaats op de UT en 10 uur 

is voor thuiswerkopdrachten. 
• De masterclass wordt gegeven in projectvorm. 

Concept 1 is berust op een werkplaatsmodel, hierbij zal het gaan 
om een functioneel model. Het tweede concept gaat er ook van 
uit dat er een model wordt gemaakt, echter zal dit model vooral 
geschikt zijn om te gebruiken in het VR-Lab. 

In het derde concept ligt de nadruk vooral op het 
gebruikersonderzoek. Leerlingen kunnen hierbij zelf een 
gebruikstest voorbereiden en deze uitvoeren. 

Het vierde concept berust op het idee dat er een stuk elektronica 
bij komt kijken. Door het maken van een smart prodcut zal er 
software, mechanica en electronica gecombineerd worden met 
elkaar. 

Het laatste concept is een concept dat berust op het testen 
van een ontwerp. Er wordt een hanglamp gemaakt, waarbij de 
leerlingen kunnen berekenen hoeveel kracht er aan de lamp kan 
hangen. Dit kan dan ook getest worden in een testomgeving. 
Hierbij moet er dus een functioneel model gemaakt worden. 

5.3.1 Concept 1
Bij dit concept zal na tien weken een zichtmodel het resultaat 
zijn. De leerlingen krijgen allerlei tools aangereikt om het 
resultaat te houden. 
Door middel van colleges in schetsen & concepttekenen, 
technisch product modelleren en grafsisch vormgeven krijgen de 
leerlingen kennis. Met deze kennis kunnen ze een zichtmodel 
maken in de werkplaats en door middel van een poster het 
eindontwerp presenteren.  

5.3.2 Concept 2 VR-Lab
In dit concept zal de aandacht vooral uitgaan naar het VR-Lab. 
Hier staat een tafel waarin een virutele ruimte nagemaakt kan 
worden en met simpele blokken aangepast kan worden. Het 
leerdoel wat na tien weken bereikt zal worden is; de ontwikkeling 
van een fysiek product in combinatie met een digitale service op 
elkaar afstemmen. 
Kennis die in dit concept opgedaan zullen worden: 

• Technisch Product Modelleren 1



31

• Prototype maken
• Ergonomie
• Grafisch Vormgeven
• Virtual Reality 
• Statica 

5.3.3 Concept 3 relatie product - gebruiker
Het leerdoel van dit concept; leerlingen kunnen de invloegen van 
het product op het gedrag van gebruikers identificeren. 
Zij zullen een probleem analyseren van een willekeurig product, 
wat vaak gebruikt wordt. Door het opzetten en uitvoeren van een 
gebruikstest kan de leerling concluderen waar de verbeterruimte 
ligt en deze dan ook benutten om een herontwerp te maken. 

5.3.4 Concept 4 Intelligente producten 
De leerlingen zullen met deze Masterclass een product 
ontwerpen dat zich intelligent gedraagt, door gebruik te 
maken van een combinatie van mechanica, electronica & 
software. Deze masterclass kan vooral veel in het DesignLab 
plaatsvinden, daar zijn ook werkplaatsen waarin een Smart 
Product gerealiseerd kan worden. 
Er zal een stukje interface otnwerpen aan te pas komen en ook 
schetsen en concepttekenen, grafisch vormgeven en ontwerpen 
van interactieve producten zal behandeld worden.  

5.3.5 Concept 5 
In dit laatste concept zal een functioneel prototype 
gemaakt worden. Dit prototype moet dan ook werken. In 
deze Masterclass zullen de leerlingen de fasen van het 
ontwerpproces doorlopen. Door middel van het vertalen van 
een conceptontwerp naar een werkend prototype kunnen 
de leerlingen hun bedoelingen communiceren. Dit werkend 
prototype zal gemaakt worden in de metaalwerkplaats in de 
Horst. 

Na 10 weken kunnen de leerlingen de door hen ontworpen 
oplossing presenteren aan de hand van een zichtmodel. In dit 
concept wordt vooral de modelwerkplaats benaderd.
In tien weken moeten de leerlingen oplossingen bedenken voor 
een probleem en 

 
Kijkend naar de leerdoelen heeft concept X de voorkeur. Wel 
kunnen er andere goede elementen uit andere concepten 
gehaald en gebruikt worden. 
Het eindconcept zal per week uitgeschreven worden, 
met de daarbij horende leerdoelen, locaties, eventuele 
huiswerkopdrachten etc. 

Uit enquetes (zie bijlage) die gehouden worden na een 
Masterclass is gebleken dat leerlingen het niet interessant 
vinden om voor lessen naar de UT te komen die in hun beleving 
ook thuis plaats hadden kunnen vinden. Daarom zal er in het 
eindconcept rekening gehouden worden met uit te voeren 
opdrachten en de locaties van deze opdrachten. 

5.4 Conclusie 
Binnen Twente Academy bestaat al een forrmat voor de 
Masterclass. Aangezien allle Masterclasses per leerjaar in 
hetzelfde model gehouden worden zal dit model ook voor de te 
ontwerpen Masterclass gehanteerd worden. 
De te maken Masterclass zal gegeven worden voor 5/6 VWO-
scholieren dus de stof zal verspreid over 10 weken in 30 uur 
gegeven worden. 
De vier concepten kunnen nu uitgewerkt worden binnen deze eis 
van 30 uur. Daarin kan ook alvast deels de locatie meegenomen 
worden. 



Voordat er een eindconcept ontwikkeld zal worden is het de 
bedoeling dat er meerdere concepten komen. Het eindconcept 

zal gebaseerd worden op de concepten. 

6. Conceptengeneratie
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6.1 Concepten genereren
Door het maken van concepten worden verschillende vakken gecombineerd uit het curriculum van Industrieel Ontwerpen in 
combinatie met de mogelijkheden binnen de CTW-faculteit. 

6.2 Concept 1 - Zichtmodel
Bij dit concept zal na tien weken een zichtmodel het resultaat zijn. De leerlingen krijgen allerlei tools aangereikt om het resultaat te 
halen. Door middel van colleges in schetsen en concepttekenen, technisch product modelleren en grafisch vormgeven krijgen de 
leerlingen kennis. Deze kennis kunnen ze gebruiken om hun zichtmodel te maken in de werkplaats. Uiteindelijk zullen zij het door 
hun gemaakte model presenteren door middel van een posterpresentatie. 

Het programma zal er dan als volgt uitzien voor de leerlingen: 
Week Wat? Leerdoel Waar? Aantal uur
Week 1 Introductiecollege; uitleg 

met wat de bedoeling is, 
wat de studie Industrieel 
ontwerpen inhoudt. 
Inleidend college 
schetsen en conceptte-
kenen
Brainstormen – genere-
ren probleemoplossingen

De leerling heeft kennis genomen van de manier 
van wetenschappelijk onderwijs wat gegeven 
wordt aan de Universiteit Twente. 
De leerling kan in samenwerking met anderen 
minstens 8 oplossingen bedenken voor eenzelfde 
probleem

Universiteit 
Twente

3

Week 2 Brainstormen thuis 2
Week 3 Statica; introductie in 

de statica. Eenvoudig 
lessenserie (te behan-
delen bij natuurkunde op 
school) 

De leerling kan aan het einde van de Masterclass 
foutloos trek- en drukkrachten berekenen van een 
hangsysteem

Thuis 2

Week 4 Schetsen en Conceptte-
kenen

Leren eenvoudig te communiceren door middel 
van brainstorm en tekentechnieken

Universiteit/
school

3

Week 5 Technisch Product mod-
elleren

De leerling kan na het volgen van de Masterclass 
een eenvoudig technisch model uitwerken tot een 
technische tekening. 

Universiteit 3

Week 6 Grafisch Vormgeven De leerling kan het eindconcept presenteren door 
middel van een posterpresentatie

Universiteit/
School

3

Week 7 Planning Plan werkplaats uitwerken Thuis 2
Week 8 Werkplaats De leerling kan het ontwerp presenteren aan de 

hand van een prototype
Universiteit 3
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Week 9 Werkplaats De leerling kan na het volgen van de Masterclass 
het ontwerp presenteren aan de hand van een 
prototype

Universiteit 3

Week 10 Eindcollege + afsluiting 
centraal. 

Presenteren eindontwerp dmv model + posterpre-
sentatie

Universiteit, 4

28
De volgende eindproducten kunnen een resultaat zijn van de Masterclass: 

• drinkfles
• telefoonhoesje
• broodtrommel

Het idee is om een product te laten maken wat dicht bij de beleving van de deelnemers staat. Zodat ze er meer feeling bij hebben 
dan wanneer het om een product zou gaan wat ver van hun belevingswereld af staat. 
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6.3 Concept 2 – Virtual Reality 

In dit concept zal de aandacht vooral uitgaan naar het VR-Lab. Hier staat een tafel waarin een virtuele ruimte nagemaakt kan 
worden. Deze ruimte kan door middel van het schuiven met simpele blokken aangepast worden. 
Het te behalen leerdoel na 10 weken is als volgt: de leerling kan de ontwikkeling van een fysiek product in combinatie met een 
digitale service op elkaar afstemmen. Dit leerdoel wordt gehaald door de leerlingen kennis te laten maken met Technisch Product 
Modelleren, Ergonomie, Grafisch vormgeven, statica en het maken van een prototype. 

Het programma van de Masterclass zal er grofweg zo uitzien;
Week Wat? Leerdoel Waar? Aantal 

uur
Week 1 Introductiecollege; uitleg met wat de 

bedoeling is, wat de studie Indus-
trieel ontwerpen inhoudt. Planning 
doornemen voor de Masterclass. 
Aantal keer naar de UT. Thuiso-
pdrachten. 

De leerling heeft kennis genomen van de manier van 
wetenschappelijk onderwijs wat gegeven wordt aan 
de Universiteit Twente.

Univer-
siteit 
Twente

3

Week 2 Statica; college over statica en 
bijbehorende opdracht

De leerling kan foutloos trek- en drukkrachten berek-
enen van een hangsysteem. 

Universi-
teit

3

Week 3 Ergonomie
Brainstorm

De leerling kan 
De leerling kan in samenwerking met anderen 
minstens 8 oplossingen bedenken voor eenzelfde 
probleem. 

Thuis
Thuis

2
2

Week 4 Technisch Product Modelleren De leerling kan een eenvoudig technisch model 
uitwerken tot een technische tekening.

Univer-
siteit 
Twente

3

Week 5 werkplaatsvoorbereiding De leerling kan een voorbereidend plan voor de 
werkplaats schrijven. 

Thuis 2

Week 6 Maken houtmodel/schuimmodel De leerling kan met hulp van begeleiders een proto-
type maken

Universi-
teit

3

Week 7 Testen in VR-Lab De leerling kan zelfstandig een gebruiksonderzoek 
houden

Universi-
teit

3

Week 8 Evalueren en verbeteren ontwerp De leerling kan kritisch het ontwerp evalueren. 
De leerling kan verbeteringen aandragen voor het 
ontwerp

Thuis 2

Week 9 Posterpresentatie De leerling kan het eindconcept presenteren aan de 
hand van een posterpresentatie. 

Thuis 2
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Week 10 Eindcollege + afsluiting centraal. De leerling kan door middel van een poster het 
eindontwerp presenteren.

Universi-
teit, 

4

De leerling kan na het volgen van de Masterclass de 
ontwikkeling van een fysiek product in combinatie 
met een digitale service op elkaar afstemmen. 

29

Uiteindelijk kunnen er de volgende eindproducten gemaakt worden: 
• wandmeubel 
• hanglamp
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6.4 Concept 3 – relatie product & gebruiker
Het leerdoel van dit concept: leerlingen kunnen de invloeden van het product op het gedrag van gebruikers identificeren. Zij zullen 
een probleem analyseren van een willekeurig product, wat vaak gebruikt wordt. Door het opzetten en uitvoeren van een gebruikst-
est kan de leerling concluderen waar de verbeterruimte ligt en deze dan ook benutten om een herontwerp te maken. 
In dit concept zal dus het gebruiksonderzoek centraal staan. 

Het programma van de Masterclass zal er zo uitzien;
Week Wat? Leerdoel Waar? Aantal uur
Week 1 Introductiecollege; uitleg met wat 

de bedoeling is, wat de studie 
Industrieel ontwerpen inhoudt. 
Planning doornemen voor de 
Masterclass. Aantal keer naar 
de UT. Thuisopdrachten.

De leerling heeft kennis genomen van de mani-
er van wetenschappelijk onderwijs wat gegeven 
wordt aan de Universiteit Twente.

Universiteit 
Twente

3

Week 2 Analyseren huidig probleem De leerling kan een analyse maken van het 
probleem 

Thuis 2

Week 3 Thuis 2
Week 4 Opzetten gebruiksonderzoek
Week 5 Ontwerpen testomgeving
Week 6
Week 7 Concepten genereren verbeter-

ing product 
Week 8
Week 9
Week 10 Eindcollege + afsluiting centraal. De leerling kan door middel van een poster het 

eindontwerp presenteren.
Universiteit, 4

De leerling kan na het volgen van de mas-
terclass de invloeden van het product op het 
gedrag van gebruikers identificeren

30

Productideeën die na het volgen van de Masterclass een resultaat kunnen zijn: 
• winkelmandje supermarkt 
• fietsbel
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6.5 Concept 4 – Smart Product 
De leerlingen zullen tijdens het volgen van deze Masterclass een product ontwerpen dat zich intelligent gedraagt, door gebruik te 
maken van een combinatie van mechanica, elektronica & software. Deze Masterclass zal voornamelijk in het DesignLab plaatsvin-
den, daar zijn ook werkplaatsen. In deze werkplaatsen zijn de benodigdheden te vinden om een Smart Product te ontwerpen. 
Er zal bij deze Masterclass een stukje interface ontwikkeld worden. Daarnaast zullen vakken als schetsen en concepttekenen, 
grafisch vormgeven en ontwerpen van interactieve producten behandeld worden. 

Het programma van de Masterclass zal er zo uitzien;
Week Wat? Leerdoel Waar? Aantal uur
Week 1 Introductiecollege; uitleg met wat 

de bedoeling is, wat de studie 
Industrieel ontwerpen inhoudt. 
Planning doornemen voor de 
Masterclass. Aantal keer naar 
de UT. Thuisopdrachten. Inlei-
dend college inleiding Industrieel 
ontwerpen – uitleg doelgroepana-
layse voor thuisopdracht. 

De leerling heeft kennis genomen van de 
manier van wetenschappelijk onderwijs wat 
gegeven wordt aan de Universiteit Twente.

Universiteit Twente 3

Week 2 Doelgroepanalyse, het analyseren 
van de doelgroep. Presentatie 
plus thuiswerkopdracht 

De leerling kan een analyse maken van de 
doelgroep. 

Thuis 2

Week 3 Schetsen en Concepttekenen De leerling kan door middel van kleine 
eenvoudige schetsen communiceren tijdens 
een brainstorm. 

Universiteit Twente 3

Week 4
Week 5
Week 6
Week 7 Ontwerpen User Interface, aan 

de slag met powerpoint – ontwer-
pen van interactieve producten 
eenvoudige opdracht 

De leerling kan met behulp van powerpoint 
een bruikbare interface ontwerpen. 

3

Week 8
Week 9
Week 10 Eindcollege + afsluiting centraal. De leerling kan door middel van een poster 

het eindontwerp presenteren.
Universiteit, 4
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De leerling kan een product ontwerpen dat 
zich intelligent gedraagt, door gebruik te 
maken van een combinatie van mechanica, 
elektronica en software oplossingen

30

Wat er uiteindelijk gemaakt kan worden: 
• interactief gordijn
• interactieve wekker
• koffiemachine
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6.6 Concept 5 – metaalwerkplaats
In dit concept zal een functioneel prototype gemaakt worden. Dit prototype moet dan ook een uitgewerkt werkend mechanisme 
bevatten. De leerlingen zullen tijdens deze Masterclass de fasen van het ontwerpproces doorlopen. Door middel van het vertalen 
van een conceptontwerpen naar een werkend prototype kunnen de leerlingen hun bedoelingen communiceren. Dit werkend proto-
type zal gemaakt worden in de metaalwerkplaats in de horst. 
Het programma van de Masterclass zal er zo uitzien;
Week Wat? Leerdoel Waar? Aantal 

uur
Week 1 Introductiecollege; uitleg met wat de 

bedoeling is, wat de studie Industrieel 
ontwerpen inhoudt. Planning door-
nemen voor de Masterclass. Aantal 
keer naar de UT. Thuisopdrachten.

De leerling heeft kennis genomen van de manier 
van wetenschappelijk onderwijs wat gegeven 
wordt aan de Universiteit Twente.

Universiteit 
Twente

3

Week 2 Analyse probleem – inleiding Industrieel 
Ontwerpen 

De leerling kan een analyse maken van het 
probleem. 

Week 3 Brainstorm oplossingen – schetsen en 
concepttekenen

De leerling kan door middel van kleine eenvoud-
ige schetsen communiceren tijdens een brain-
storm.

Thuis

Week 4 Introductie Statica – inleidend col-
lege over Statica plus bijbehorende 
opdrachten. 

Week 5 Genereren concepten
Week 6 Plan werkplaats maken
Week 7 Werkplaats – model maken. 
Week 8 Afronden maken model 
Week 9
Week 10 Eindcollege + afsluiting centraal. De leerling kan door middel van een poster het 

eindontwerp presenteren.
Universiteit, 4

De leerling kan na het volgen van de Master-
class de fasen van het ontwerpproces doorlopen. 
De leerling kan een conceptontwerp voor een 
eenvoudig product vertalen naar – en uitvoeren 
als werkend prototype. 

30

Hieronder staan enkele voorbeelden van eindproducten voor dit concept van de Masterclass: 
• prullenbak
• BBQ



43



44

6.7 Conclusies
De gegeneerde concepten uit de conceptenfase hebben allen 
een andere invalshoek. Zo is het eerste concept vooral gericht 
op het maken van een zichtmodel, het tweede concept is 
gefocust op virtual reality, concept 3 bekijkt de relatie tussen 
product en gebruiker, het vierde concept is het maken van een 
smart product en in het laatste concept ligt de nadruk op het 
maken van een prototype in de werkplaats. 

Qua leerdoelen is het derde concept minder interessant om 
uit te werken. De andere concepten zijn veel interactiever, dus 
interessanter, voor deelnemende leerlingen. 

In sommige concepten is het bezoek aan de Universiteit nog wel 
hoog, hier ligt ruimte voor aanpassingen. 



Aangezien er in 10 weken tijd gemiddeld zes een keer een 
bezoek aan de Universiteit plaatsvindt zal er nog een keer 

gekeken worden naar de concepten uit hoofdstuk 6. 

Insteek hierbij is dat er gekeken zal worden naar welke colleges 
en activiteiten gecombineerd kunnen worden. Zo zullen de 

bezoeken aan de Universiteit efficiënter zijn.  Met de opgedane 
basiskennis kan de leerling dan weer thuis aan de slag. Zo 

blijven de bezoekjes aan de Universiteit ook echt nuttig, en niet 
zoals uit enquêtes is gebleven stof die thuis ook had gekund. 

7. Tweede generatie 
concepten
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7.1 Concept 1
Bij dit concept zal na tien weken een zichtmodel het resultaat zijn. De leerlingen krijgen allerlei tools aangereikt om het resultaat te 
halen. Door middel van colleges in schetsen en concepttekenen, technisch product modelleren en grafisch vormgeven krijgen de 
leerlingen kennis. Deze kennis kunnen ze gebruiken om hun zichtmodel te maken in de werkplaats. Uiteindelijk zullen zij het door 
hun gemaakte model presenteren door middel van een posterpresentatie. 

Het programma zal er dan als volgt uitzien voor de leerlingen: 
Week Wat? Leerdoel Waar? Aantal uur
Week 1 Introductiecollege; uitleg met wat de bedoe-

ling is, wat de studie Industrieel ontwerpen 
inhoudt.

Inleidend college schetsen en concepttek-
enen

Brainstormen – genereren problee-
moplossingen

De leerling heeft kennis genomen van de 
manier van wetenschappelijk onderwijs wat 
gegeven wordt aan de Universiteit Twente. 
Leren eenvoudig te communiceren door 
middel van brainstorm en tekentechnieken
De leerling kan in samenwerking met 
anderen minstens 8 oplossingen bedenken 
voor eenzelfde probleem

Univer-
siteit 
Twente

3

Week 2 Brainstormen De leerling kan zelfstandig met verschillen-
de oplossingen per deelprobleem komen. 

thuis 2

Week 3 Statica; introductie in de statica. Een-
voudig lessenserie (te behandelen bij 
natuurkunde op school). Opdrachten zijn 
huiswerkopdrachten en moeten dus op-
gestuurd worden voor de beoordeling.

De leerling kan aan het einde van de 
Masterclass foutloos trek- en drukkrachten 
berekenen van een hangsysteem

Thuis 2

Week 4 Eindconcept uitwerken De leerlingen kunnen gezamenlijk tot een 
oplossing komen voor het generale prob-
leem. 

Univer-
siteit/
school

3

Week 5 Technisch Product modelleren, leerlingen 
kunnen een simpel tutorial volgen. En deze 
afronden. Ze krijgen hiermee inzicht in het 
programma SW. Als er voor de werkplaats 
een complexer model nodig is, zal dat 
een aangeleverd part door de Masterclass 
ontwikkelaar zijn.

De leerling kan na het volgen van de Mas-
terclass een eenvoudig technisch model 
uitwerken tot een technische tekening. 

Universi-
teit

3
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Week 6 Grafisch Vormgeven, het ontwerpen van 
een poster. Deze poster is dan te gebruiken 
voor de eindpresentatie. Ook kunnen ze 
andere dingen maken die nuttig zijn, zoals 
goede pictogrammen o.i.d.

De leerling kan het eindconcept presen-
teren door middel van een posterpresen-
tatie

Univer-
siteit/
School

3

Week 7 Planning maken voor de werkplaats en 
deze planning ook opsturen voor feedback. 
Zonder planning namelijk geen toelating in 
de werkplaats.

Plan werkplaats uitwerken Thuis 2

Week 8 Werkplaats
In de werkplaatsen in de Horst kan gewerkt 
worden aan een prototype. Hier hebben ze 
deze dag 3 uur voor.

De leerling kan het ontwerp presenteren 
aan de hand van een prototype

Universi-
teit

3

Week 9 Werkplaats. Als het eventueel nog nodig is 
kunnen de leerlingen de werkplaats nog een 
keer in om hun model af te maken.

De leerling kan na het volgen van de Mas-
terclass het ontwerp presenteren aan de 
hand van een prototype

Universi-
teit

3

Week 
10

Eindcollege + afsluiting centraal.
De Masterclass wordt centraal afgesloten 
met een afsluitdag. Alle masterclassdeel-
nemers komen bijeen en presenteren hun 
ontwerpen en uiteindelijke resultaten. Een 
vakjury beoordeelt het werk en er wordt een 
prijs uitgereikt.

Presenteren eindontwerp dmv model + 
posterpresentatie

Universi-
teit, 

4

28

De volgende eindproducten kunnen een resultaat zijn van de Masterclass: 
• drinkfles
• scooterhelm
• lampenkap
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7.2 Concept 2 – Virtual Reality 

In dit concept zal de aandacht vooral uitgaan naar het VR-Lab. Hier staat een tafel waarin een virtuele ruimte nagemaakt kan 
worden. Deze ruimte kan door middel van het schuiven met simpele blokken aangepast worden. 
Het te behalen leerdoel na 10 weken is als volgt: de leerling kan de ontwikkeling van een fysiek product in combinatie met een 
digitale service op elkaar afstemmen. Dit leerdoel wordt gehaald door de leerlingen kennis te laten maken met Technisch Product 
Modelleren, Ergonomie, Grafisch vormgeven, statica en het maken van een prototype. 

Het programma van de Masterclass zal er zo uitzien;
Week Wat? Leerdoel Waar? Aantal 

uur
Week 1 Introductiecollege; uitleg met wat de bedoeling is, 

wat de studie Industrieel ontwerpen inhoudt. Plan-
ning doornemen voor de Masterclass. Aantal keer 
naar de UT. Thuisopdrachten. 
Hoor/Werkcollege Schetsen en Concepttekenen – 
hierna kunnen de leerlingen brainstormen om alvast 
ideeën te generen voor wat betreft het oplossen van 
het centrale probleem. 
Introductie college Statica – een introductie in het 
vak Statica. Hierbij leren de leerlingen echt de basis. 
Deze kennis hebben ze nodig voor het maken van 
de thuiswerkopdracht.

De leerling heeft kennis 
genomen van de manier van 
wetenschappelijk onderwijs 
wat gegeven wordt aan de 
Universiteit Twente.

Universiteit 
Twente

3

Week 2 Statica opgaven om thuis aan te werken. Deze 
moeten ook opgestuurd worden voor een beoordel-
ing. Het liefst integreren met het project zodat ze 
dit kunnen gebruiken voor de posterpresentatie of 
verslag.

De leerling kan foutloos trek- 
en drukkrachten berekenen 
van een hangsysteem. 

Universiteit 3

Week 3 Ergonomie – Een mini onderzoek naar hoe mensen 
een bepaald product gebruiken. 

Brainstorm – zelfstandig thuis aan de slag om per 
deelprobleem een oplossing te genereren. De 
leerling kan inmiddels een beetje tekenen dus het 
zou goed zijn als hij dit ook inpast. Hoeft maar 1 uur 
te duren. 

De leerling kan 
De leerling kan in samenw-
erking met anderen minstens 
8 oplossingen bedenken voor 
eenzelfde probleem. 

Thuis
Thuis

2
2
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Week 4 Technisch Product Modelleren – introcollege over 
Technisch Product Modelleren, wat kun je ermee en 
waar wordt het allemaal voor gebruikt. 

De leerling kan een eenvoudig 
technisch model uitwerken tot 
een technische tekening.

Universiteit 
Twente

3

Week 5 Werkplaatsvoorbereiding – de leerlingen moeten 
een plan maken voordat ze in de werkplaats aan de 
slag mogen. Zonder plan geen werkplaats. Het kan 
hierbij al gaan om een eenvoudige schets van het 
probleem. 

De leerling kan een voorberei-
dend plan voor de werkplaats 
schrijven. 

Thuis 2

Week 6 Maken houtmodel/schuimmodel – naar aanleiding 
van het plan wat de leerlingen geschreven hebben 
voor de werkplaats. 

De leerling kan met hulp van 
begeleiders een prototype 
maken

Universiteit 3

Week 7 Testen in VR-Lab – met behulp van apparaten in het 
VR Lab kunnen de leerlingen bekijken of hun ont-
werp goed geplaats kan worden, of goed in gebruik 
wordt genomen. 

De leerling kan zelfstandig een 
gebruiksonderzoek houden

Universiteit 3

Week 8 Evalueren en verbeteren ontwerp – de leerling kan 
zelfstandig thuis een reflectie uitvoeren op het ont-
werp en verbeterpunten aandragen voor wat betreft 
het eindproduct.

De leerling kan kritisch het 
ontwerp evalueren. 
De leerling kan verbeteringen 
aandragen voor het ontwerp

Thuis 2

Week 9 Posterpresentatie – de leerling krijgt als opdracht 
een posterpresentatie te maken met de groep. Deze 
posterpresentatie is nodig als afsluiting. 

De leerling kan het eindcon-
cept presenteren aan de hand 
van een posterpresentatie. 

Thuis 2

Week 10 Eindcollege + afsluiting centraal. 
De Masterclass wordt centraal afgesloten met een 
afsluitdag. Alle masterclassdeelnemers komen bi-
jeen en presenteren hun ontwerpen en uiteindelijke 
resultaten. Een vakjury beoordeelt het werk en er 
wordt een prijs uitgereikt.

De leerling kan door middel 
van een poster het eindont-
werp presenteren.

Universiteit, 4

De leerling kan na het volgen 
van de Masterclass de ontwik-
keling van een fysiek product 
in combinatie met een digitale 
service op elkaar afstemmen. 

29

Uiteindelijk kunnen er de volgende eindproducten gemaakt worden: 
• wandmeubel 
• hanglamp
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7.3 Concept 3 – product 
Dit concept is het minst interactieve concept van de vijf. In het programma van Eisen en Wensen is behandeld dat de leerlingen 
het interessant moeten vinden. Interessant is een moeilijk te meten begrip, maar de conclusie was dat het wel interactief moet zijn. 
Het derde concept is het minst interactieve concept en valt dus bij deze af. Mede daarom is dit concept niet verder uitgewerkt in de 
tweede ronde over de concepten. 

7.4 Concept 4 – Smart Product 
De leerlingen zullen tijdens het volgen van deze Masterclass een product ontwerpen dat zich intelligent gedraagt, door gebruik 
te maken van een combinatie van mechanica, elektronica & software. Deze Masterclass zal voornamelijk in het DesignLab 
plaatsvinden, daar zijn ook werkplaatsen. In deze werkplaatsen zijn de benodigdheden te vinden om een Smart Product te 
ontwerpen. 
Er zal bij deze Masterclass een stukje interface ontwikkeld worden. Daarnaast zullen vakken als schetsen en concepttekenen, 
grafisch vormgeven en ontwerpen van interactieve producten behandeld worden. 

Het programma van de Masterclass zal er zo uitzien;
Week Wat? Leerdoel Waar? Aantal 

uur
Week 1 Introductiecollege; uitleg met wat de bedoeling 

is, wat de studie Industrieel ontwerpen inhoudt. 
Planning doornemen voor de Masterclass. Aantal 
keer naar de UT. Thuisopdrachten. Inleidend 
college inleiding Industrieel ontwerpen – uitleg 
doelgroepanalayse voor thuisopdracht. 
Schetsen en concepttekenen; door de basis te 
leren van het tekenen worden de leerlingen ook 
gemotiveerd om met het brainstormen gebruik te 
maken van tekeningen. 

De leerling heeft kennis genomen 
van de manier van wetenschap-
pelijk onderwijs wat gegeven 
wordt aan de Universiteit Twente.

Universiteit 
Twente

3

Week 2 Doelgroepanalyse, het analyseren van de 
doelgroep. Presentatie plus thuiswerkopdracht. 
Collage maken van de doelgroep. Probleem in 
kaart brengen

De leerling kan een analyse mak-
en van de doelgroep. 

Thuis 2

Week 3 Probleem in kaart brengen – morfologisch sche-
ma
De leerling kan per deelprobleem zelfstandig een 
oplossing aandragen. Of meerdere oplossingen

De leerling kan door middel van 
kleine eenvoudige schetsen com-
municeren tijdens een brainstorm. 

Universiteit 
Twente

3

Week 4 Ontwerpen User Interface, aan de slag met pow-
erpoint – ontwerpen van interactieve producten 
eenvoudige opdracht

De leerling kan met behulp van 
powerpoint een bruikbare inter-
face ontwerpen.

Thuis 2
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Week 5 Testen User Interface – thuis op school leerlingen 
de UI laten gebruiken en evalueren. 

De leerling kan zelfstandig een 
gebruikersonderzoek uitvoeren.

Thuis 4

Week 6 Statica, de leerling krijg een eenvoudige opgave 
voor thuis. Om te maken als huiswerk en deze 
opdracht dan ook op te sturen. Hulp kan op 
school bij natuurkunde gevraagd worden. 

De leerling kan foutloos trek- en 
drukkrachten berekenen van een 
hangsysteem. 

Thuis 2

Week 7 Ontwerpen body van het product plus plan werk-
plaats schrijven. 

De leerling kan een voorbereidend 
plan voor de werkplaats schrijven. 

Universiteit 3

Week 8 Model maken in de werkplaats De leerling kan na het volgen 
van de Masterclass het ontwerp 
presenteren aan de hand van een 
prototype

Universiteit 4

Week 9 Presentatieposter – door middel van Grafisch 
vormgeven 

De leerling kan het eindconcept 
presenteren aan de hand van een 
posterpresentatie. 

3

Week 10 Eindcollege + afsluiting centraal. De leerling kan door middel 
van een poster het eindontwerp 
presenteren.

Universiteit, 4

De leerling kan een product 
ontwerpen dat zich intelligent 
gedraagt, door gebruik te maken 
van een combinatie van me-
chanica, elektronica en software 
oplossingen

30

Wat er uiteindelijk gemaakt kan worden: 
• interactieve wekker
• smart watch 
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7.5 Concept 5 – metaalwerkplaats
In dit concept zal een functioneel prototype gemaakt worden. Dit 
prototype moet dan ook een uitgewerkt werkend mechanisme 
bevatten. De leerlingen zullen tijdens deze Masterclass de 
fasen van het ontwerpproces doorlopen. Door middel van het 
vertalen van een conceptontwerpen naar een werkend prototype 
kunnen de leerlingen hun bedoelingen communiceren. Dit 
werkend prototype zal gemaakt worden in de metaalwerkplaats 
in de horst. Dit laatste concept heeft dezelfde concepten als de 
hierboven omschreven andere concepten en verschilt alleen in 
het feit dat er een model wordt gemaakt in de metaalwerkplaats 
in plaats van in een andere werkplaats. Doordat het gaat om een 
variatie van de werkplaats en verder inhoudelijk dezelfde doelen 
draagt, is dit concept ook niet verder uitgewerkt in de tweede 
ronde met concepten.

7.6 Conclusie
Met deze tweede ronde concepten zijn er concepten gemaakt 
die efficienter zijn qua indelen van tijd. Zo worden er meerdere 
leerdoelen in een week gehaald en kunnen er in totaal ook 
meerdere doelen behaald worden. 



Het uiteindelijke concept dat ontwikkeld zal worden is gebaseerd 
op de gegenereerde concepten uit de conceptenfase. Dit 

eindconcept zal verder uitgewerkt worden dan de concepten 
en in dit hoofdstuk zal dan ook uitgelegd worden hoe het 

eindconcept eruit zal gaan zien. Per week zal er besproken 
worden wat er zal gebeuren, waar dit plaats zal vinden en met 

onderbouwing. 

8. Eindconcept
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8.1 Inleiding
De leerlingen werken aan de hand van leerdoelen. Zo staat er 
elke week een leerdoel centraal. Na het goed voltooien van de 
Masterclass zullen ze dan ook een certificaat uitgereikt krijgen 
waarop staat aan welke leerdoelen ze voldaan hebben. 
Het behalen van de leerdoelen kan op verschillende manieren. 
Zowel met huiswerkopdrachten als met opdrachten op de UT 
krijgen de leerlingen de mogelijkheid om de doelen te halen. 
Sinds 2013 moeten leerlingen soms voor hun studie deelnemen 
aan een zogenoemde matchingsactiviteit. Deze activiteiten 
zijn erop gericht dat leerlingen bewuster een keuze maken 
voor een vervolgopleiding. Deze activiteiten zijn niet voor elke 
studie verplicht. Voor sommige opleidingen voldoet deelname 
aan een meeloopdag of zelfs een open dag al. Het volgen 
van een Masterclass kan gezien worden als een uitgebreide 
matchingsactiviteit. Door het volgen van een Masterclass die 
studie specifiek en overkoepelend is kunnen de leerlingen een 
veel beter beeld krijgen van de eventuele toekomststudie. Dit is 
voor beide kampen een voordeel, voor de opleiding omdat zij 
dan minder uitval zal krijgen en voor de leerlingen omdat zij met 
een beter beeld van de studie een weloverwogen keuze kunnen 
maken.  

8.2 Week 1 (Universiteit Twente) 
Tijdens de eerste week komen alle deelnemers op dezelfde dag 
naar de Universiteit. Aangezien de afsluitende dag gezamenlijk 
is zal ook de openingsdag gezamenlijk zijn. De deelnemers van 
alle Masterclasses komen samen naar een collegezaal in de 
Waaier, waar de intro zal beginnen. Het gaat hierbij alleen om 
de deelnemers van het leerjaar 5/6 vwo, aangezien zij ook tegen 
elkaar zullen strijden. 

Tijdens het openingspraatje wordt uitgelegd welke 
Masterclasses er allemaal draaien en wat de bedoeling van 
de dag is. Een spreker zal door middel van een inspirerende 
presentatie de leerlingen laten zien hoe nuttig wetenschappelijk 
onderwijs is. Ook zal er een stukje uitleg komen over de 
Universiteit Twente en haar manier van werken. 

8.2.1 Programma

De openingsdag zal  er globaal zo uit gaan zien:
10:00 – 10:30 :  inloop  met koffie en thee
10:30 – 11:00 :  welkomstwoordje TA 
  Welkom heten op de UT
  Leuke anekdote vertellen
  Uitleg over dag van vandaag
11:00 – 12:00 :  inspirerend college 
12:00 – 13:00 :  lunch
13:30 – 16:30 :  eerste college studie specifieke Masterclass 

In het laatste gedeelte worden de leerlingen dus verdeeld 
over de Masterclasses per onderwerp. Degene die voor de 
Masterclass van IO hebben gekozen krijgen dan het volgende 
programma voor de rest van de dag. 

Het middagprogramma zal plaatsvinden in het DesignLab, dit 
omdat dit als een inspirerende omgeving dient en de leerlingen 
daardoor gelijk in een creatieve sfeer terecht komen. Dit zal ze 
prikkelen voor de rest van de middag. 

13:30 – 14:15: 
introcollege Industrieel Ontwerpen
Tijdens dit college zal uitgelegd worden wat de Masterclass 
precies in zal houden. Tevens zal de planning voor de komende 
tijd besproken worden en welke leerdoelen er gehaald worden. 
Ook zal er uitgelegd worden wat de studie Industrieel Ontwerpen 
inhoudt. Belangrijk is hierbij ook te benadrukken dat er ook 
andere opleidingen binnen CTW vallen, werktuigbouwkunde en 
civiele techniek. Dat er ook overkoepelende vakken zijn binnen 
de drie opleidingen en wat deze dan inhouden. 

Tijdens dit introcollege wordt ook het probleem uitgelegd waar 
ze de komende tien weken mee aan de slag moeten; het 
ontwerpen van een interactieve wekker.

Er wordt een schets gemaakt van het probleem en uitgelegd wat 
de eventuele oplossingsroutes kunnen worden. 

14:15 – 15:15: 
Inleidend college schetsen en concepttekenen. Dit is een 
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interactief college waarbij de leerlingen ook mee moeten 
doen met het college.  De bedoeling is dat de leerlingen met 
dit college zien dat er een verschil is tussen bijvoorbeeld 
portrettekenen en het functioneel tekenen. Laten zien wat je 
met tekeningen allemaal kan. En ook dat je dus met tekeningen 
kan communiceren. Deze kennis hebben ze nodig voor de 
brainstorm die ze moeten doen. 
15:15 – 15:30: 
pauze
15:30 – 16:30: 
inleidend college Statica
Tijdens dit college zullen er echt alleen de beginselen van 
Statica geleerd worden. Deze kennis hebben ze nodig voor de 
huiswerkopgaven die zullen volgen. 

Eerder klaar? 
Wanneer ze eerder klaar zijn met het college kunnen ze alvast 
aan deze opdrachten beginnen. Ook kunnen ze als ze willen nog 
verder met hun brainstorm over het genereren van ideeën. 

8.2.2 Leerdoelen
• De leerling kan na het volgen van het college in 

samenwerking met andere meerdere oplossingen 
aandragen voor een probleem. 

• De leerling kan na het volgen van het college met behulp 
van tekeningen communiceren naar anderen over een 
oplossing van een probleem. 

• De leerling kan na het volgen van het college eenvoudige 
trek en drukkrachten van een hangsysteem berekenen. 

• De leerling heeft kennis genomen van de manier van 
wetenschappelijk onderwijs wat gegeven wordt aan de 
Universiteit Twente

8.2.3 Onderbouwing 
Tijdens de eerste dag zal dus een gezamenlijke opening 
gehouden worden waarna de Masterclasses zich op zullen 
splitsen. Door het geven van een centrale opening zijn de 
leerlingen zich ook bewust van het feit dat er meerdere 
Masterclasses zijn. Door het feit dat er iets te winnen valt 
aan het einde van de Masterclass zijn de leerlingen extra 

gemotiveerd om hun best te doen. Daarnaast krijgen ze een 
goed beeld van de UT en is het een extra beleving dat ze met 
zoveel in een mooie grote collegezaal zullen zitten. 
Daarna gaan ze naar het DesignLab, wat een inspirerende 
omgeving is, een geschikte omgeving voor de opening van 
de Masterclass. De bedoeling is dat deze omgeving en de 
attributen in de omgeving de leerling zal inspireren in hun 
creatieve proces. 

De materie die geleerd wordt bij Statica hebben ze nodig voor 
de huiswerkopdrachten. Echter kunnen ze na het volgen van het 
college de opdrachten prima thuis maken. 
Suggestie hier: de leerlingen kunnen eventueel ook bij hun 
natuurkundelessen hulp vragen voor de huiswerkopdracht van 
Statica. 

8.2.4 Benodigdheden
Voor de openingsdag zijn de volgende spullen nodig: 

• Collegezaal op de UT (waaier)
• DesignLab reserveren 
• Koffie en thee
• Openingspresentatie
• Welkomstpraatje
• Naamkaartjes 

8.3 Week 2 (Thuis)
Deze week hebben de leerlingen een thuiswerkopdracht voor 
het vak statica. Met de sheets van het college kunnen ze prima 
zelfstandig de opdracht maken. Deze moeten ze opsturen 
naar de begeleiders van de Masterclass. Het gaat hier om vrij 
eenvoudige opgaven over Statica. 

De opdrachten die ze zelfstandig moeten doen tellen mee voor 
hun eindbeoordeling van de Masterclass. Ze moeten immers alle 
leerdoelen halen 

8.3.1 Leerdoel
• Na het volgen van de huiswerkopdracht zijn de leerlingen 

in staat de trek en drukkrachten van een hangsysteem te 
berekenen. 
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8.3.2 Onderbouwing
Als de leerlingen er echt niet uit komen kunnen ze ook altijd hulp 
vragen aan hun docent natuurkunde. Aangezien leerlingen liever 
naar de Universiteit komen voor lessen die ze niet op school 
kunnen volgen is de statica thuiswerkopdracht geschikt om thuis 
te doen. Het doel is het aantal bezoeken aan de Universiteit zo 
laag mogelijk te houden.

8.3.3 Benodigdheden
• Sheets voor thuisstudie.
• Werkboek voor thuisstudie met daarin uitgeschreven 

thuisopdracht. 

8.4 Week 3 (Thuis)
Tijdens deze week zullen de leerlingen een analyse maken van 
de doelgroep. Ze moeten zelfstandig de doelgroep ondervragen 
en in kaart brengen. Dit kunnen ze gewoon thuis uitvoeren en 
zelfstandig. Van hun analyse moeten ze een rapport maken. 
Dit kan op allerlei verschillende manieren en het is aan de 
leerlingen zelf om hun manier te kiezen. Ze kunnen ook binnen 
de groep afspreken dat iedereen iets anders uitwerkt. Hierbij 
moet gedacht worden aan het uitwerken van: 

• Interviews
• Vragenlijsten (enquêtes) 
• Scenarioschetsen
• Collages over de doelgroep

Tijdens deze week moeten de leerlingen op school de doelgroep 
analyseren. Ze moeten in kaart brengen wat de doelgroep voor 
eisen en wensen heeft. Het is te specifiek om echt het verschil 
te maken tussen eisen en wensen en dit op te stellen in een 
programma van eisen, maar een globaal overzicht met daarin de 
wensen van de doelgroep. 
 
8.4.1 Leerdoelen

• Na het volgen van de middag kan de leerling zelfstandig 
een analyse maken van de doelgroep

8.4.2 Onderbouwing

Een belangrijk deel van het ontwerpproces is het begrijpen 
van de doelgroep. Het te maken product moet immers voor 
de doelgroep ontworpen worden. Als het niet aanslaat bij de 
doelgroep zal het product ook geen succes worden. Om de 
doelgroep in kaart te brengen moet er een analyse gemaakt 
worden. De doelgroep waar de leerlingen een analyse van 
moeten maken zal dicht bij hun eigen interesses liggen. Dit 
zodat de leerling zich meer betrokken zal voelen bij het project. 
Alles is nieuw en onbekend voor de leerlingen, dus is het van 
belang dat het laagdrempelig blijft. 

8.4.3 Benodigdheden
• Sheets voor thuisstudie.
• Werkboek voor thuisstudie met daarin uitgeschreven 

thuisopdracht. 

8.5 Week 4 (Universiteit Twente)
Tijdens deze middag zullen de leerlingen kennis maken met 
Technisch Product Modelleren. Het doel hierbij is om de 
leerlingen inzicht te geven waarom CAD-programma’s nuttig zijn 
om te gebruiken in het ontwerpproces, maar ook om te laten 
zien wat er allemaal mogelijk is met de programma’s. 
Aangezien de leerlingen de weken hiervoor al een aantal 
opdrachten alleen hebben gemaakt zullen ze deze eerst met 
elkaar moeten bespreken. Daarom zal er begonnen worden met 
een brainstorm van maximaal een uur. In dit uur moeten ze de 
opgedane analyses met elkaar delen en in kaart brengen. Op 
Blackboard hebben de leerlingen een digitale omgeving waarin 
ze al hun documenten kunnen delen. 

8.5.1 Programma
13:30 – 14:30 samenvoegen resultaten
14:30 – 16:30 college Technisch Product Modelleren

8.5.2 Leerdoelen
• De leerling kan na het volgen van de middag een 

eenvoudig technisch model uitwerken tot een technische 
tekening. 

8.5.3 Onderbouwing
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In het leven van een ontwerper is het gebruik van computers niet 
meer weg te denken. Door geavanceerder technieken kan er 
steeds meer gemodelleerd worden. Dat betekent dat er anders 
ontworpen moet worden. Natuurlijk is het ontwerpen op een 
scherm niet hetzelfde als het product fysiek maken, maar er kan 
al wel veel berekend worden. 
Daarnaast kan er een simulatie worden gemaakt van hoe een 
product gaat reageren op bepaalde krachten. Aangezien dat 
veel geld bespaart zijn dit soort programma’s zeker belangrijk 
in het leven van een ontwerper. Met deze middag zullen de 
leerlingen inzicht krijgen in deze feiten. 

8.5.4 Benodigdheden
• Locatie
• Presentatie
• Laptops met SolidWorks
• Handleiding
• Tutorial

8.6 Week 5 (Thuis)
Tijdens deze week gaan de leerlingen zich bezig houden met 
het ontwerpen van een User Interface. De hele Masterclass 
draait om het maken van een smart product, in dit geval een 
interactieve wekker. 
Inmiddels hebben de leerlingen al in kaart gebracht wat 
de doelgroep precies voor eisen heeft aan een wekker en 
hoe bijvoorbeeld hun slaappatronen zijn, maar ook wat hun 
handelingen zijn tijdens het ritueel opstaan. 
De interactieve wekker moet ook beschikken over een User 
Interface. Deze interface moet 

8.6.1 Programma
Dit kunnen de leerlingen gewoon zelfstandig in hun vrije tijd 
doen. De gemaakte interface moet worden opgestuurd naar 
de Masterclassbegeleider. Binnen hun groep zal er overlegd 
moeten worden over wat de beste User Interface is en welke ze 
dan ook gaan gebruiken voor hun testen de week later op de UT. 

8.6.2 Leerdoelen
• De leerlingen kunnen na het volgen van de Masterclass een 

interactieve user interface ontwerpen. 

8.6.3 Onderbouwing
Met behulp van goede sheets kunnen de leerlingen prima 
zelfstandig thuis een User Interface ontwerpen. Hierbij 
moeten ze wel rekening houden met bepaalde aspecten van 
het ontwerp. De leerling zal gestimuleerd worden om zo min 
mogelijk tekst te gebruiken. En juist het gebruik 

8.6.4 Benodigdheden
Leerling zelf heeft een laptop met powerpoint nodig.

8.7 Week 6 (Universiteit Twente)
Deze week gaan de leerlingen de door hun gemaakte interface 
testen in het VR-Lab. 

8.7.1 Programma
8.7.2 Leerdoelen
8.7.3 Onderbouwing
8.7.4 Benodigheden

8.8 Week 7 (Thuis)
De deelnemers gaan volgende week de werkplaats in om een 
model te maken van de door hun ontworpen interactieve wekker. 
Zonder goedgekeurd plan kunnen de deelnemers niet hun 
model gaan maken in de werkplaats. 

8.8.1 Leerdoelen
• De leerlingen kunnen zelfstandig een plan maken voor het 

maken van een model in de werkplaats. 

8.8.2 Onderbouwing
De begeleiders van de Masterclass krijgen een extra cursus in 
de werkplaats, zodat zij ook de leerlingen mogen begeleiden 
met het maken van het model. De leerlingen hebben allen 
nog geen ervaring in de werkplaats, dus zal er eerst een korte 
rondleiding plaatsvinden. Aangezien een middag op de UT 3 
uur duurt voor de leerlingen moeten de stappen die ze willen 
ondernemen niet te complex worden. Het zou zonde zijn als het 
model niet afgemaakt kan worden in de tijd die daarvoor staat. 
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Het gaat er hier vooral om dat de leerlingen meemaken dat er 
bij Industrieel Ontwerpen ook gebruik wordt gemaakt van de 
werkplaats en dat er modellen worden gemaakt om mee te laten 
zien wat er bedoeld wordt. 

Aangezien de leerlingen nog geen ervaring hebben met het 
maken een werkplaatsplan is het van belang ze richtlijnen te 
geven. Door het maken een invuldocument krijgen de leerlingen 
structuur en hebben ze handvatten om het doel te bereiken. 
In principe voldoet een schets ook, als ze maar een plan hebben 
met een beetje onderbouwing voor de werkplaats. 
Dit plan moeten ze inleveren zodat de studenten (met ervaring 
in de werkplaats) er feedback op kunnen geven. 

8.8.3 Benodigdheden
• De leerling kan na een plan van aanpak maken voor in de 

werkplaats
• De leerling kan inschatten welke stappen er nodig zijn om 

het model te realiseren. 

8.9 Week 8 (Universiteit Twente)
Vorige week hebben de leerlingen een plan gemaakt voor 
het model maken in de werkplaats. Deze week gaan ze het 
model realiseren. Het plan is voorzien van feedback dus alle 
deelnemers kunnen de werkplaats in. 

8.9.1 Programma
13.30 - 14:30:  rondleiding werkplaats
14:30 - einde: model maken werkplaats

8.9.2 Leerdoelen
• De leerling kan een zichtmodel realiseren in de werkplaats
 
8.9.3 Onderbouwing
De deelnemers van de Masterclass krijgen om te beginnen 
een rondleiding door de werkplaats. De week ervoor hebben 
ze al kunnen lezen wat de mogelijkheden zijn, maar als ze dan 
daadwerkelijk de werkplaats ingaan is het wel interessant voor 
ze om te zien wat er allemaal mogelijk is. Wel specificeren naar 
1 werkplaats. 

Aangezien ze vooral een functioneel model gaan maken 
met wie weet een stuk elektronica zal de rondleiding en de 
werkzaamheden zich beperken tot de modelwerkplaatsen boven 
in de Horst. De metaalwerkplaats zal dus niet meegenomen 
worden. Dit omdat het anders een te volle middag wordt. 
Bij de projecten van Industrieel Ontwerpen is het maken van 
het model ook een belangrijk onderdeel in het proces. Een 
model kan verschillende functies hebben. Een van de functies 
is het laten zien wat er bedoelt wordt. Hoe ziet het model eruit? 
Hoe werkt het eigenlijk? Dit model hoeft niet op ware grootte 
gemaakt te worden, maar voor een interactieve wekker zal dit 
naar alle waarschijnlijkheid wel het geval zijn.  

8.9.4 Benodigdheden

8.10 Week 9 (Thuis)
Voor de eindpresentatie tijdens de afsluitende dag is het de 
bedoeling dat de leerlingen een poster ontwerpen. Aan de hand 
van deze poster in combinatie met een presentatie in powerpoint 
zullen de deelnemers hun gemaakte ontwerpen presenteren. 
Daarbij hoort ook een stuk onderbouwing en uitleg over het 
proces. 
De leerlingen moeten de presentaties en posters naar de 
begeleiders opsturen. Deze zullen ze dan checken en waar 
nodig feedback op geven. 

8.10.1 Leerdoelen
• De leerling kan het eindconcept presenteren aan de hand 
van een posterpresentatie. 

8.10.2 Onderbouwing
De leerlingen worden tijdens de finaledag op hun 
posterpresentatie beoordeeld. Het is dan van belang dat deze 
er goed uitziet. Daarnaast wordt er binnen het curriculum van 
Industrieel Ontwerpen ook aandacht besteed aan het goed en 
duidelijk vormgeven van een schriftelijke boodschap.

8.10.3 Benodigdheden
laptop 
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8.11 Week 10 (Universiteit Twente) 
Dit is de laatste week van de Masterclass. Omdat de 
Masterclasses gezamenlijk begonnen zijn is het ook de 
bedoeling om alle Masterclasses gezamenlijk af te sluiten. Het 
zal een feestelijke dag zijn en het is de bedoeling hierbij zoveel 
mogelijk publiek te krijgen. De leerlingen moeten dus ook vooral 
hun klasgenoten meenemen naar de UT, maar ook familie en 
docenten. Zo krijgen de Masterclasses een breder publiek . Het 
zou kunnen dat de medeleerlingen ook enthousiast worden van  
het volgen van een Masterclass en docenten zien op 1 dag ook 
welke Masterclasses er allemaal zijn en ook welke inhoud ze 
hebben. 
Aangezien er meer dan 1 Masterclass gehouden is, is het van 
belang dat de leerlingen niet al te lang presenteren. Elke groep 
krijgt daarom maximaal 5 minuten om hun idee te presenteren. 
Voor elke Masterclass zal de Masterclass begeleider kort 
uitleggen wat de inhoud en het doel van de Masterclass 
was. Vervolgens kunnen de leerlingen in 5 minuten het door 
hun voltooide werk presenteren en onderbouwen. Na elke 
presentatie is er ook nog 5 minuten gelegenheid om vragen te 
stellen vanuit het publiek of de jury. 

8.11.1 Programma 
Globale schema van de dag: 
10:00 – 10:30   inloop met koffie en thee
10:30 – 11:00  openingspraatje 
11:00 – 12:30  Eerste deel presentaties
12:30 – 13:30  lunch
13:30 – 15:30  Tweede deel presentaties 
15:30 – 16:30  Afsluiting plus prijsuitreiking 

8.11.2 Leerdoelen
• De leerling kan na het volgen van de eindpresentaties 

begrijpelijk voor iedereen uitleggen wat hij gedaan heeft. 
• De leerling kan na het volgen van de Masterclass 

mondeling uitleggen wat hij gemaakt heeft
• De leerling kan na het volgen van de Masterclass het 

eindresultaat mondeling onderbouwen. 

8.11.3 Onderbouwing

Om leerlingen te stimuleren deel te nemen aan andere 
Masterclasses is het ook belangrijk dat ze zien dat er andere 
Masterclasses zijn. Wellicht raken leerlingen gemotiveerd ook 
deel te nemen aan andere Masterclasses wanneer ze het 
resultaat zien van andere Masterclasses. Tijdens de centrale 
afsluiting moeten ze aan elkaar presenteren wat ze gedaan 
hebben. Zo kunnen alle deelnemers van elkaar zien wat hun 
Masterclass inhield. 

Een vakjury beoordeelt welke groep gewonnen heeft. Tijdens de 
openingssessie hebben de leerlingen al te horen gekregen op 
welke criteria ze beoordeeld zullen worden.  

Elke Masterclass heeft een ander eindproduct, maar de 
beoordeling is wel eerlijk aangezien er van tevoren afgesproken 
is waar de leerlingen op beoordeeld zullen worden. 
De publieksprijs is in het leven geroepen zodat leerlingen zoveel 
mogelijk publiek mee zullen nemen naar de afsluitdag. Immers 
hoe meer vrienden er bij zullen zijn  hoe meer stemmen ze 
zullen krijgen. 

8.11.4 Benodigdheden
collegzaal

8.11.5 Aanvullingen
Mochten de leerlingen dat willen kunnen ze ook met hun groep 
op de UT afspreken. In het DesignLab zijn ze altijd welkom en 
beschikken ze over een interessante en creatief stimulerende 
omgeving. 

De Masterclass kan gegeven worden zonder docenten, wel is 
het natuurlijk vanuit Twente Academy gezien belangrijk dat ook 
docenten van de Universiteit betrokken zijn bij een Masterclass. 
Echter is het ook fijn dat een Masterclass door kan gaan bij 
eventuele afwezigheid van de docent. 

Wel kan er voor elk college dat op de UT gegeven wordt de 
desbetreffende vakdocent benaderd worden om te vragen of hij 
het college kan geven. Voor de deelnemende leerlingen is dit 
natuurlijk ook een heuse ervaring, op de Universiteit met een 
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echte professor. 

8.12 Conclusie
Het eindconcept bestaat uit tien weken. In deze tien weken 
maken de leerlingen een interactieve wekker. Ze doorlopen 
hierbij de ontwerpcyclus zoals deze bekend is bij industrieel 
ontwerpen. In de tien weken leren ze allerlei technieken die 
bijdragen aan het succesvol afronden van de Masterclass. 

Elke week zal er bij de leerlingen een leerdoel of meerdere 
leerdoelen bijgebracht worden. Na afloop van de Masterclass 
kan er beoordeeld worden of de leerling de leerdoelen kent. 
Wanneer dit laatste het geval is heeft de leerling succesvol de 
Masterclass afgerond. 



Een Masterclass ontwikkelen is niet zomaar gedaan. Het 
gaat hier om een extra activiteit buiten het curriculum van de 
leerlingen om. Het is dan ook belangrijk dat er een goede 
Masterclass neergezet wordt met daarin meegenomen de juiste 
argumentatie voor bepaalde keuzes. 

9. Conclusies
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Het doel van deze bachelor opdracht is het ontwikkelen van 
een Masterclass die aansluit bij de opleidingen van CTW. De 
Masterclass zal gevolgd worden door VWO-scholieren, het 
is dan ook van belang een goed beeld te krijgen van deze 
scholieren. Daarnaast is het ook van belang goed in kaart te 
brengen wat CTW te bieden heeft en wat de eisen en wensen 
van Twente Academy zijn wat betreft een masterclass. Door 
al deze belangen, wensen en eisen te combineren kan de 
oplossingsroute bepaald worden. 

Uit de analyse is gebleken dat er binnen zowel de Universiteit 
als Twente Academy zeer veel activiteiten worden georganiseerd 
waarbij de UT of TA gepromoot wordt. 

De te ontwikkelen Masterclass moet passend zijn bij de 
doelgroep. Deze doelgroep bestaat uit 5/6 VWO scholieren. 
Deze groep richt zich op de toekomst en kijkt al naar 
vervolgopleidingen. Een Masterclass is een passende oplossing 
doordat een Masterclass in korte tijd een interessant onderwerp 
kan laten zien. Dit kan vervolgens gekoppeld worden aan een 
studie. Bijvoorbeeld als iemand ontwerpen interessant vindt en 
deze Masterclass zal volgen, hij erachter komt dat er bij een 
studie als Industrieel Ontwerpen een mogelijke oplosroute is 
naar de toekomst die de leerling interessant vindt. 

Met het maken van een Programma van Eisen en Wensen wordt 
de opdracht meer ingekaderd. Deze lijst van ookwel leerdoelen 
genoemd vormt de kapstok waaraan de Masterclass wordt 
opgehangen. 

Het curriculum van Industrieel Ontwerpen bestaat uit een 
breed aanbod aan vakken. Deze vakken zijn onder te 
verdelen in 5 groepen. Het is de bedoeling om een concept te 
creeeren waarbij alle groepen aandacht kregen, dus zowel het 
projectwerk als bijvoorbeeld het technische. 

In het eindconcept wordt gebruikt gemaakt van leerdoelen en 
deze leerdoelen zijn allemaal te testen aan het SMART-principe 
wat is behandeld in hoofdstuk 5. 

In dit eindconcept komen zowel de leerdoelen als de variatie 
in aanbod van de stof terug. Daarbij is er ook gekeken naar 
een variatie aan locaties waardoor de Masterclass sessies op 
Universiteit Twente uitdagend blijven. 
De Masterclass die aangeboden wordt valt binnen de algemeen 
gestelde eisen aan een Masterclass, zoals binnen 30 uur en 
verspreid over 10 weken. 

Daarnaast kennen de Masterclasses nog vier algemene doelen 
die ook meegenomen zijn in het eindconcept. Dit eindconcept 
zal bijdragen aan het:
-   Aansluiting tussen universiteit en middelbare school   
 verbeteren
- Leerlingen onderzoeksvaardigheden bijbrengen
- Leerlingen de mogelijkheid bieden te excelleren
- Promotie van de Universiteit Twente

Het is goed mogelijk een Masterclass te maken die past bij de 
studie Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente.



Doordat 14 weken wel erg kort is voor het volledig ontwikkelen 
van een Masterclass kunnen er een aantal zaken worden 
aanbevolen. Deze aanbevelingen kunnen  meegenomen 

worden in het verder ontwikkelen van de Masterclass Industrieel 
Ontwerpen. 

10. Aanbevelingen
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Doordat Twente Academy graag één lijn wil voeren wat betreft 
de body van de masterclasses zit je vast aan 30 uur verspreid 
over 30 weken. Interessant zou zijn om te onderzoeken of een 
korter durende Masterclass voor 5/6 VWO-scholieren ook een 
optie is. 

Industrieel Ontwerpen is een studie met een breed scala aan 
vakken. Geprobeerd is om van elk aspect iets mee te nemen in 
de ontwikkeling van de Masterclass. Het zou het onderzoeken 
waard kunnen zijn om bijvoorbeeld een hele technische 
Masterclass te ontwikkelen en een juist veel meer op de 
vormgeving gerichte Masterclass. 
Dan kunnen leerlingen zelf bijvoorbeeld kiezen welke richting ze 
op willen. 

De Masterclass ontwikkeld voor IO covert de studie Industrieel 
Ontwerpen aan de Universiteit, daarnaast is er nog de 
Masterclass Aerodynamica die bij werktuigbouwkunde past. 
Er zou bijvoorbeeld ook een Masterclass ontwikkeld kunnen 
worden die alle gemeenschappelijke vakken van de opleiding 
CTW overkoepeld en dat leerlingen vervolgens een richting op 
kunnen gaan die zij zelf willen. Dus een allesoverkoepelende 
Masterclass met daarin de verschillende studierichtingen als 
richting gebruiken voor de oplosroute. Dit zou dan CTW-breed 
afgesproken moeten worden. Deze Masterclasses kunnen ook 
aangeboden worden voor 2/3 vwo scholieren, zij hebben nog 
een bredere blik en zoeken nog niet studiespecifiek. 

In dit concept starten en eindigen de Masterclasses tegelijkertijd. 
Dit mede zodat er onder de leerlingen meer awareness wordt 
verkregen over de andere Masterclasses. Een leerling die 
bijvoorbeeld een Masterclass Hacken heeft gevolgd kan 
tijdens een finaledag wellicht ook interesse krijgen voor een 
Masterclass OK van de toekomst! Ook het meenemen van 
vrienden, familie en docenten vergroot het bereik. Het is 
interessant te onderzoeken of dit daadwerkelijk ook het geval is. 
En of Masterclasses dan meer inschrijvingen genereren. 
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1. Conceptueel verslag 
 
1.1. Actoranalyse  

 
Opdrachtgever en belanghebbenden 
 
Twente Academy 
Twente Academy heeft een breed aanbod voor middelbare scholieren wat betreft per 
universitair onderwijs. Dit aanbod kan altijd uitgebreid en verder ontwikkeld worden. 
Het belang van Twente Academy is een breder aanbod om zo aan de vraag van de 
scholieren te kunnen voldoen.  
 
Twente Academy is het Pre University College van Universiteit Twente. De 
Universiteit Twente is in 1998 gestart met het organiseren van zomerkampen onder 
de naam Twente SUMMERCAPus, daarnaast is de Universiteit Twente in 2003 
begonnen met de online leeromgeving waar de lesstof overzichtelijk wordt behandeld 
aan de hand van animaties.  
 
In 2007 zijn Twente SUMMERCAMPus en Online Leeromgeving samen gegaan 
onder de naam Twente Academy.  
Ze is begonnen met examen- en bijspijkerkampen, huiswerkbegeleiding en de online 
leeromgeving. Later zijn hier nog veel projecten aan toegevoegd.  
 
Begin 2013 is Twente Academy verhuisd naar een eigen kantoor in de Bastille van 
de Universiteit Twente. Hier is Twente Academy verder gegroeid en zich meer gaan 
richten op de excellente leerlingen.  Met projecten als Masterclasses, de Eureka!Cup 
en de Mathrace worden leerlingen gemotiveerd om verder te kijken dan de lesstof en 
om zichzelf uit te dagen. Twente Academy helpt middelbare scholieren beter te 
presenteren en bereidt ze voor op het student zijn.  
 
Inmiddels heeft Twente Academy meer dan 200 werknemers, maar groeit zij nog 
altijd.  
 
Opleidingen CTW 
De faculteit is 1 van de zes faculteiten van de UT met ongeveer 1800 bachelor- en 
masterstudenten, 300 medewerkers en 150 promovendi. Onder de faculteit CTW 
vallen de volgende drie opleidingen: industrieel ontwerpen, civiele techniek en 
werktuigbouwkunde. Naast drie bacheloropleidingen verzorgt de faculteit ook vijf 
masteropleidingen. Het onderzoek van de faculteit is gehuisvest in 
vakgroepen/leerstoelen. Daarnaast is de faculteit actief betrokken bij lokale en 
nationale onderzoeksinstituten. Ook worden er intensieve relaties onderhouden met 
industriele partners en onderzoekers in nationaal en internationaal verband.  
Het is voor deze opleidingen van belang dat ze positief naar buiten worden gebracht. 
Natuurlijk is het ook goed om te kunnen laten zien wat de mogelijkheden allemaal 
zijn binnen de faculteit.  
 
Universiteit Twente 
Op de Universiteit Twente zorgen 2900 wetenschappers en professionals samen 
voor baanbrekend onderzoek, relevante innovatie en inspirerend onderwijs voor 
meer dan 9000 studenten. Deze ondernemende universiteit stimuleert 
studentenondernemerschap, organiseert tal van activiteiten voor het voortgezet 
onderwijs en is partner in Kennispark Twente.  



Binnen de UT is er sprake van vijf faculteiten, namelijk BMS (Behavioural, Manage-
ment and Social sciences), CTW (Construerende Technische Wetenschappen), EWI 
(Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica), TNW (Technische 
Natuurwetenschappen) en ITC (Geo-Information Science and Earth Observation).  
Het belang van de UT is om zoveel mogelijk studenten naar Enschede te krijgen. De 
aanstaande studenten maken op hun middelbare school al de keuze wat het 
vervolgtraject zal zijn. Wanneer er in deze fase een positief beeld over de UT 
gevormd kan worden is de kans groter dat er vervolgens voor de UT wordt gekozen.  
 
Industrieel Ontwerper 
De student industrieel ontwerpen is bekend met de opleiding en kan vanuit haar 
invalshoek nadenken over oplossingen wat betreft de probleemstelling. De 
ontwerpen kan de aandachtspunten in kaart brengen en nadenken over een te 
volgen oplossingsroute. De bepaalde route kan genomen worden en er kan een 
concept ontwikkeld worden wat betreft de te ontwerpen opdracht.  
 
Middelbare scholieren 
Leerlingen van de middelbare school beslissen tijdens deze periode wat zij later 
willen worden of gaan studeren. Wanneer zij een beter beeld krijgen kunnen ze een 
weloverwogen beslissing maken om dan wel of niet hier te gaan studeren.  
 
Aanleiding 
Twente Academy geeft Masterclasses voor middelbare scholieren. Een Masterclass 
wordt georganiseerd om leerlingen van de middelbare school op een informele 
manier kennis te laten maken met het onderzoek op de universiteit. Het project is 
bedoeld voor leerlingen van het vwo die extra uitdaging aankunnen. Dit kunnen 
zowel leerlingen zijn die worden aangemerkt als onderpresteerder als talentvolle 
leerlingen.  
 
Een Masterclass is een wetenschappelijk onderwijsprogramma bedoeld voor 
scholieren die zich graag verdiepen in een van de onderzoekthema’s. In een 
Masterclass komen vrijwel alle aspecten voorbij die horen bij universitair onderwijs. 
Het vormt daardoor dus ook een goede inhoudelijke kennismaking met de 
universiteit.  
 
Er zijn al vele onderwerpen voor een Masterclass, echter is er nog geen Masterclass 
voor de opleidingen van CTW. Het doel van deze opdracht is dan ook het 
ontwikkelen van een Masterclass die aansluit bij de opleidingen van CTW. 

 
 

1.2. Projectkader 
 
Twente Academy pre richt zich vooral op middelbare scholieren. Naast Twente 
Academy pre is er ook Twente Academy Young en Twente Academy Pro. Waar 
Young zich richt op primair onderwijs en Pro als doelgroep docenten heeft.  
 
Zoals te lezen is bij 1.1 biedt Twente Academy veel mogelijkheden om scholieren in 
contact te brengen met Universiteit Twente en haar studies. Twente Academy doet 
dat onder andere met Masterclasses/ 
 
Op dit moment worden er verscheidene Masterclasses gegeven. Hieronder staat een 
overzicht met de studies van de UT en daarbij Masterclasses die passen bij deze 



studie.  
 
UT studies Afkorting 

studie 
Gekoppelde MC’s 

Technology and Liberal Arts 
& Sciences 

ATLAS • Lab on a Chip 
• Mars One 

Advanced Technology AT • Lab on a Chip 
• Mars One 

Biomedische Technologie BMT • Tumoren kun je horen 
• OK van de Toekomst 
• Meten aan de mens 

Business & IT BIT • Ontwerp je eigen app 
Civiele Techniek CiT GEEN! 
Communicatiewetenschap CW • Communicatiewetenschappen 
Creative Technology CrT • Lab on a Chip 

• Meten aan de mens 
• Robotica 

Electrical Engineering EE • Robotica 
European Public 
Administration 

EPA • United States of Europe 

Gezondheidswetenschappen GZW • Tumoren kun je horen 
• OK van de Toekomst 

Industrieel Ontwerpen IO GEEN! 
International Business 
Administration 

IBA • Ondernemerschap 

Psychologie PSY • Psychologie 
Scheikundige Technologie ST • Lab on a Chip 

• Nanochemie 
• Supergeleiding 

Technische Bedrijfskunde TBK • Excelleren met Excel 
• Modeltekenen 
• Ondernemerschap 

Technische Informatica TI • Hacken 
Technische Natuurkunde TN • Modeltekenen 

• Kosmische Straling 
• Supergeleiding 

Technische Wiskunde TW • Wiskunde zet de Toon 
• Priemgetallen & Geheimschrift 
• Modeltekenen 
• Tussenwaardestelling 

Werktuigbouwkunde WB • Aerodynamica 
 
In bovenstaande tabel is goed te zien dat er nog geen Masterclass is die aansluit bij 
de opleiding van Civiele Techniek, maar ook niet bij de studie Industrieel Ontwerpen.  
 

1.3. Doelstelling 
 
Het doel van deze bacheloropdracht is het ontwikkelen van een Masterclass die 
aansluit bij de opleidingen van CTW. De Masterclass zal gevolgd worden door VWO-
scholieren, het is dan ook van belang een goed beeld te krijgen van deze scholieren. 
Daarnaast is het ook van belang goed in kaart te brengen wat CTW te bieden heeft 



en wat de eisen en wensen van Twente Academy zijn wat betreft een masterclass. 
Door al deze belangen, wensen en eisen te combineren kan de oplossingsroute 
bepaald worden.  
Hierna kunnen er concepten ontwikkeld worden en het beste concept zal dan 
uitgewerkt worden tot een eindproduct. Dit eindproduct zal een eindconceptversie 
van een Masterclass zijn. Dit eindconcept zal dan getest worden of het voldoet aan 
de eisen en wensen van iedere belanghebbenden. Dit alles zal in een tijdsbestek van 
drie maanden plaatsvinden.  
 

1.4. Vraagstelling 
Met behulp van onderstaande vragen zal duidelijk worden welke kennis nodig is om 
tot het eindresultaat te komen.  
 
 
1.  Wat is de huidige situatie?  

1.1. Wat doet de UT aan promotie?  
1.2. Wat heeft TA voor projecten voor promotie?  
1.3. Wat is het doel van deze projecten?  
1.4. Welke projecten zijn voor studies specifiek?  
1.5. In welke richting kan het beste gezocht worden naar een oplossing? 

 
2. Hoe ziet het aanbod Masterclasses eruit?  

2.1. Hoeveel Masterclasses zijn er? 
2.2. Voor wie worden deze aangeboden?  
2.3. Welke onderwerpen worden er aangeboden?  
2.4. Bij welke studies sluiten deze onderwerpen aan?  
2.5. Voor welke doelgroep zijn deze masterclasses? 
2.6. Hoe lang duren deze masterclasses? 

 
3. Wat doet de concurrentie? 

3.1. Hebben ze in Delft of Eindhoven ook een pre-University college?  
3.2. Wat bieden zij aan?  
3.3. Bieden zij ook Masterclasses aan?  
3.4. Welke onderwerpen behandelen zij?  

 
4. Hoe ziet de doelgroep eruit? 

4.1. Hoe oud is de doelgroep?  
4.2. Wat voor interesses spelen er binnen de doelgroep?   

 
5. Welke mogelijkheden biedt CTW? 

5.1. Wat kan CTW aanbieden? (docenten lesgeven, tijd)  
5.2. Wat valt binnen CTW?  
5.3. Waar ligt de toekomst voor CTW?  

 
6. Waar moet een Masterclass aan voldoen?  

6.1. Wat zijn de eisen en wensen voor een masterclass?  
6.2. Welke eisen en wensen spelen er bij de opleidingen van CTW? 
6.3. Welke eisen en wensen spelen er bij Twente Academy? 
6.4. Welke eisen en wensen spelen er bij vwo-scholieren? 

 
7. Welke concepten zal uitgewerkt worden tot een eindconcept?  

7.1. Wat zijn de voordelen van concept 1?  



7.2. Wat zijn de voordelen van concept 2?  
7.3. Wat zijn de voordelen van concept 3?  

 
8. Hoe wordt het eindconcept vormgegeven?  

8.1. Hoe zal een Masterclass aangeboden worden? 
8.2. Voor welke klassen is deze masterclass?  
8.3. Wat is het thema van deze masterclass?   

 
9. Welk concept wordt aanbevolen? 

9.1. Sluit dit concept aan bij de doelgroep?  
9.2. Sluit dit concept aan bij de eisen en wensen van CTW?  
9.3. Sluit dit concept aan bij de eisen en wensen van de opdrachtgever?  

 
1.5. Begripsbepaling 

Hieronder worden begrippen uitgelegd waardoor de opdracht afgebakend 
wordt.  
 
Universiteit Twente 
Universiteit gevestigd in Enschede, afgekort ook wel de UT genoemd.  
 
CTW 
Construerende Technische Wetenschappen. Opleidingen die hieronder 
vallen zijn Industrieel ontwerpen, Civiel Techniek en Werktuigbouwkunde 
 
Masterclass 
Voorbereidend onderwijs voor vwo-scholieren. Door middel van het volgen 
van een masterclass kunnen de leerlingen vast zien hoe wetenschappelijk 
onderwijs eruit ziet.  
 
Twente Academy  
Pre University College gericht op middelbare scholieren van het vwo. 
Afgekort ook wel TA genoemd. 
 
Vwo-scholieren 
Leerlingen die op de middelbare school ik klas 2,3,4,5 of 6 van het VWO 
zitten.  

 
 
2. Technisch ontwerp 
 

2.1. Strategie 
Allereerst zal er een analyse gemaakt worden van de doelgroep en haar 
belanghebbenden. Hiermee kan er goed in kaart worden gebracht wat de 
eisen en wensen zullen worden voor het ontwikkelen van een masterclass. 
Na deze analysefase zal de ontwerpfase volgen. Tijdens deze ontwerpfase 
zullen er verschillende concepten voor een masterclass bedacht worden. Uit 
deze concept zal een eindconcept gemaakt worden en deze kan getoetst 
worden aan het programma van eisen.  

 
2.2. Materiaal 

 
1. Wat is de huidige situatie?  



1.1. Wat doet de UT aan promotie?  
- internet 

1.2. Wat heeft TA voor projecten voor promotie?  
- internet 
- documentatie bedrijf 

1.3. Wat is het doel van deze projecten?  
- internet 
- documentatie bedrijf 

1.4. Welke projecten zijn voor studies specifiek?  
- documentatie bedrijf 

1.5. In welke richting kan het beste gezocht worden naar een oplossing? 
- analyse gevonden informatie 
 

2. Hoe ziet het aanbod Masterclasses eruit?  
2.1. Hoeveel Masterclasses zijn er? 

- documentatie bedrijf 
2.2. Voor wie worden deze aangeboden?  

- documentatie bedrijf  
2.3. Welke onderwerpen worden er aangeboden?  

- documentatie bedrijf 
2.4. Bij welke studies sluiten deze onderwerpen aan?  

- documentatie bedrijf 
2.5. Voor welke doelgroep zijn deze masterclasses? 

- documentatie bedrijf 
2.6. Hoe lang duren deze masterclasses? 

- documentatie bedrijf 
 

3. Wat doet de concurrentie? 
3.1. Hebben ze in Delft of Eindhoven ook een pre-University college?  

- internet 
3.2. Wat bieden zij aan?  

- internet 
- telefoneren naar instellingen 

3.3. Bieden zij ook Masterclasses aan?  
- telefoneren bedrijf, internet 

3.4. Welke onderwerpen behandelen zij? 
- internet, telefoneren  
 

4. Hoe ziet de doelgroep eruit? 
4.1. Hoe oud is de doelgroep?  

- doelgroepanalyse  
4.2. Wat voor interesses spelen er binnen de doelgroep?  

- doelgroepanalyse, schets doelgroep  
 

5. Welke mogelijkheden biedt CTW? 
5.1. Wat kan CTW aanbieden? (docenten lesgeven, tijd)  

- rondvragen opleiding 
- 6 docenten vragen  

5.2. Wat valt binnen CTW?  
- analyse opleidingsfaculteit  



5.3. Waar ligt de toekomst voor CTW?  
- interview docent over mogelijkheden  
 

6. Waar moet een Masterclass aan voldoen?  
6.1. Wat zijn de eisen en wensen voor een masterclass?  

- PvE opstellen 
6.2. Welke eisen en wensen spelen er bij de opleidingen van CTW? 

PvE opstellen 
6.3. Welke eisen en wensen spelen er bij Twente Academy? 

PvE opstellen 
6.4. Welke eisen en wensen spelen er bij vwo-scholieren? 

PvE opstellen 
 

7. Welke concepten zal uitgewerkt worden tot een eindconcept?  
7.1. Wat zijn de voordelen van concept 1?  

- conceptontwikkeling  
7.2. Wat zijn de voordelen van concept 2?  

- conceptontwikkeling 
7.3. Wat zijn de voordelen van concept 3?  

- conceptontwikkeling  
 

8. Hoe wordt het eindconcept vormgegeven?  
8.1. Hoe zal een Masterclass aangeboden worden? 

- eindconcept vormgeven 
8.2. Voor welke klassen is deze masterclass?  

- ontwikkeling eindconcept  
8.3. Wat is het thema van deze masterclass?   

- ontwikkeling eindconcept 
 

9. Welk concept wordt aanbevolen? 
9.1. Sluit dit concept aan bij de doelgroep?  

- testen PvE doelgroep aan eindconcept  
9.2. Sluit dit concept aan bij de eisen en wensen van CTW?  

- testen PvE CTW aan eindconcept  
9.3. Sluit dit concept aan bij de eisen en wensen van de opdrachtgever?  

- testen PvE TA aan eindconcept  
 

2.3. Planning + mogelijke knelpunten 
De planning is te vinden in de bijlage.  

 
3. Bronnen 

 
1. Twente Academy 

https://www.twenteacademy.nl/leerlingen/over-twente-academy/ 
Auteur: Twente Academy 

2. Universiteit Twente 
www.utwente.nl 
Auteur: Universiteit Twente 

 


