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ONZE VISIE
Als derdejaars studenten op de Breitner Academie te
Amsterdam, hebben wij een digitaal lespakket ontwikkeld binnen
het thema ’milieuactivisme’. Dit pakket bestaat uit een lesvideo,
een docentenhandleiding en een lesbrief voor de leerlingen.
Onze opdracht luidt als volgt:
Wat is jouw grootste bron van vermaak? Bedenk een voorwerp
om hier energie mee op te wekken en verkoop dit.
De gedachte achter de opdracht is om leerlingen te motiveren
om mee te denken met de huidige staat van het klimaat. Door de
snelle klimaatverandering waar wij ons midden in bevinden zou er
op de korte termijn veel kunnen veranderen voor zowel oudere
als jongere generaties.
De gaswinning in Groningen stopt sneller dan verwacht (NU.nl,
2019) en volgens het klimaatakkoord zou er enorm veel in korte
tijd moeten veranderen om de snelle klimaatverandering tegen te
gaan (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, z.d.).
Een schone manier van energie opwekken is hard nodig,
misschien wel meer dan ooit.
Dit is precies wat ons motiveerde om een lespakket te
ontwikkelen. Studio Roosegaarde, een designcollectief onder
leiding van Daan Roosegaarde, was voor ons de perfecte leidraad
voor de opdracht. Zij zetten zich als designers in voor een
schonere toekomst: schone lucht, schoon water, schone energie
en schone ruimte (“Studio Roosegaarde”, z.d.) en hebben
projecten over de hele wereld.
Het project waar wij de meeste inspiratie uit haalde was hun
Sustainable Dance Floor, een interactieve dansvloer die energie
opwerk door er op te dansen. Dit werk was de perfecte brug
tussen hedendaags vermaak en schone energie.
Met behulp van dit lespakket dagen we leerlingen uit om
innovatief na te denken over de staat van het klimaat en hoe we
schonere energie kunnen opwekken. Zij zijn de generatie van de
toekomst.
Gillian Walter, Femke Diertens en Tess Beemster
Breitner Academie voltijd jaar 3, 2019/2020
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Wat is jouw
grootste bron
van vermaak?
Bedenk een voorwerp
om hier energie mee
op te wekken en
verkoop dit.

6

LEERDOELEN
• De leerling kan de begrippen speculative design en
toegepast design uitleggen.
• De leerling kan voorbeelden geven bij de speculative
design en toegepast design en hier het verschil tussen
duidelijk maken.
• De leerling kan een productontwerp maken waarin het
opwekken van energie centraal staat.
• De leerling kan reflecteren op eigen werk en werkproces.

In deze lessenserie gaan de leerlingen aan de slag met milieu
activisme. Hierbij is gekozen om te kijken naar alternatieve
manieren om energie op te wekken.
Allereerst gaan de leerlingen onderzoeken wat het verschil is
tussen speculative en toegepast design, om zo op zoek te gaan
naar voorbeelden van designschetsen, voorwerpen en
werkmanieren. Vervolgens gaan ze een beschrijving maken van
hun favoriete bezigheden.
Uiteindelijk kiezen ze hier een bezigheid uit en gaan hier
omheen een ontwerp maken waarmee ze energie kunnen
opwekken.
Als laatste wordt er een expositie georganiseerd waar de
leerlingen hun idee aan elkaar kunnen pitchen.
Deze lessenserie is gemaakt in samenwerking met Framer
Framed, een expositieruimte in Amsterdam-Oost.
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STAPPENPLAN
1. De leerling doet onderzoek naar speculative en
toegepast design. Ze zoeken voorbeelden
(afbeeldingen) bij de definities.
(1 lesuur)
2. De leerling maakt een moodboard of collage met zijn/
haar favoriete bezigheden. De leerling probeert
minimaal 10 voorbeelden te zoeken en uit te werken
door middel van tekeningen of geprinte afbeeldingen.
(1 lesuur)
3. De leerling kiest een favoriete bezigheid en bedenkt
manieren om hier energie mee op te wekken.
De leerling werkt dit uit in de vorm van schetsen.
Hierbij houdt zij rekening met de begrippen speculative
en toegepast design. Leerlingen presenteren dit aan
elkaar en geven feedback als laatste voorbereiding
voor de pitch.
(4 lesuren)
4. De leerling bereidt de pitch voor door materiaal af te
maken en/of te verzamelen en door een tafel te richten
op de locatie van de expositie.
(2 lesuren)
5. De leerlingen ronden voorbereiding van de pitch af, en
presenteren deze aan elkaar met ruimte voor feedback.
Deze presentatie kan eventueel plaatsvinden in Framer
Framed. (2 lesuren)
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EISEN
• De lessenserie is beschreven als een individuele
opdracht, maar kan ook als samenwerkingsopdracht
uitgevoerd worden.
• De opdracht bestaat uit proces, eindproduct en
presentatie. Het proces is het onderzoek naar de begrippen en het maken van een moodboard of collage.
Het eindproduct is het ontwerp van voorwerp om energie op te wekken. De presentatie is het inrichten van
de expositie en het pitch van het ontwerp.
Alle drie de delen worden meegenomen in de
beoordeling (zie beoordelingsformulier).
• De leerlingen presenteren hun werk tijdens
een expositie. De leerlingen krijgen allemaal hun eigen
tafel die ze mogen aankleden met hun werk.
• In de pitch verwerken de leerlingen wat ze hebben
geleerd, wat goed ging en wat beter kon.
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BEOORDELINGSCRITERIA
PROCES

1. Onderzoek naar begrippen
De leerling doet onderzoek naar speculative design en toegepast
design en schrijft de betekenis van de twee termen op en zoek
een voorbeeld bij iedere term.
2. Moodboard/ collage
De leerling maakt een moodboard of collage met je favoriete
bezigheden. Minimaal 10 voorbeelden te laten zien door ze te
tekenen of een plaatje ervan op te zoeken en uit te printen.
3. Onderzoek doen
Heeft de leerling de bovenste twee goed uitvoert, dan krijgt hij
hierook een beoordeling voor.

BEOORDELINGSCRITERIA
EINDPRODUCT
1. Schetsen
De leerling vermeld zijn/haar favoriete bezigheid.
De schetsen zijn duidelijk.
2. Speculative of toegepast design
De leerling benoemd of het speculative design of toegepast
design is.
3. Energie opwekken
De leerling laat zien hoe het energie zou moeten
kunnen opwekken.
4. Presentatie en reflectie
Inrichting van de tafel. Versterkt de aankleding het gekozen
ontwerp? Duidelijke voorbeelden en schetsen. De leerling kan
zijn ontwerp uitleggen en verdedigen in een pitch. De leerling
benoemt in de pitch wat hij/zij heeft geleerd, wat goed ging en
wat beter kon.
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“Wat is jouw grootste bron van
vermaak?

Bedenk een voorwerp om hier energie
mee op te wekken en
verkoop dit.”
In deze lessenserie ga je aan de slag met
milieu activisme en ga je kijken naar alternatieve
manieren om energie op te wekken.
Aan de hand van wat jij het leukst vind om te doen ga je
een uitvinding ontwerpen die duurzame energie kan opwekken! Denk aan voetballen, gamen, dansen, en haal
inspiratie uit wat jij het allerliefste doet.
Uiteindelijk worden jullie uitvindingen gepresenteerd in
een grote expositie in de school.

EISEN
•

De lessenserie is beschreven als een individuele
opdracht, maar kan ook als samenwerkingsopdracht uitgevoerd
worden.

•

De opdracht bestaat uit proces, eindproduct en
presentatie. Het proces is het onderzoek naar de begrippen en het
maken van een moodboard of collage. Het eindproduct is het ontwerp
van voorwerp om energie op te wekken. De presentatie is het inrichten
van de expositie en het pitch van het ontwerp.
Alle drie de delen worden meegenomen in de
beoordeling.

•

Je presenteert je werk tijdens een expositie. De leerlingen krijgen allemaal hun eigen tafel die ze mogen aankleden met hun werk.

•

In de pitch verwerk je wat je hebt geleerd, wat goed ging en wat beter
kon.

STAPPENPLAN
1. Doe onderzoek naar speculative en
toegepast design. Zoek voorbeelden
(afbeeldingen) bij de definities ter inspiratie.
(1 lesuur)
2. Maak een moodboard of collage met je favoriete
bezigheden. Probeer minimaal 10 voorbeelden te
zoeken en uit te werken door middel van tekeningen of geprinte
afbeeldingen.
(1 lesuur)
3. Kies een favoriete bezigheid en bedenkt manieren om hier energie mee op te wekken.
Werk dit uit in de vorm van schetsen.
Houd hierbij rekening met de begrippen speculative en toegepast design.
(4 lesuren)
4. Bereid de pitch voor door materiaal af te maken en/of te verzamelen en door een tafel in te richten.
(2 lesuren)
5. Presenteer deze aan elkaar met ruimte voor feedback.
(2 lesuren)
Werken in tweetallen of kleine groepjes is mogelijk!
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