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WAAROM PO 

Confucius  (551 – 479 B.C) 
    

 
 

Tell me and I [will] forget.  
Show me and I [will] remember.  

Involve me and I [will] understand. 

I hear and I forget.  
I see and I remember.  
I do and I understand 

Xun Zi (312-230 B.C.) 
 



Waarom PO? 

De markt vraagt om afgestudeerden die 
  
• met beide benen in de modder staan 
• naast kennis ook vaardigheden en juiste 

attitude hebben 
• niet te eng zijn in hun denken 
• zelfstandig zijn en blijven leren 
• goed kunnen communiceren 



Leerdoelen van projecten 

• samenwerken in teamverband 
• verschillende rollen aannemen, maar toch 

individuele verantwoordelijkheid dragen 
voor het eindproduct 

• Professioneel communiceren  
• tegelijkertijd een probleem aanpakken als 

zich de benodigde kennis eigen maken 
(life-long learning) 



Hoe anders is projectonderwijs? 

 rugzak kennis 
 vraag gestuurde kennis (life-long learning) 

 individualist 
 teamspeler 

 onthullen van kennis 
 het leren van ingenieursvaardigheden 

 het leren van feiten 
 leren aan de hand van de context 



Leren door projecten 



Wat is projectonderwijs? 

• Van het aanleveren van kennis tot het leren 
van ingenieursvaardigheden 

• Leren door het te doen 
• De kennis wordt vergaard op het moment dat 

het benodigd is 
• De docent loopt de student minder in de weg 

bij het leerproces 
• Het onderwjisprogramma is gestructureerd 

rond een aantal thema’s 



Programma 

  

 40 % cursussen met theorie 
 20 % project ondersteunende   

 colleges 
 40 % projectwerk 
 



Projecten 

Een project is een opdracht voor een team 
 Leden hebben verschillende rollen en taken 
 Multidisciplinair 
 Substantieel: alle menskracht is nodig 
 De opdracht is zeer realistisch 
 Er zijn deadlines en milestones 
 Er is ruimte voor een eigen richting 
 Er wordt nieuwe kennis en ervaring 

gegenereerd 
 



Hoe definieer ik een project? 

Bedenk een “eenvoudig” probleem 

 Ontwerp een systeem waarmee ik eieren 
kan koken 

Voeg de context toe 

 Op een reproduceerdare manier 
 Volgens de hoogste standaard 
 Gebruik makend van een microwave 
 In een vliegtuig 



PROJECT  

 Air France – KLM wil haar eerste klasse 
passagiers op intercontinentale vluchten 
een vers gekookt ei serveren. 

 Ontwerp een systeem 
om eieren te koken op 
een reproduceerbare 
wijze in een 
microwave 



Voorbeelden project C 2012 

Ontwerp een installatie, 
gebaseerd op Concentrated 
Solar Power, waarmee 
gedurende het hele jaar Aruba 
voorzien kan worden van 
elektriciteit. Lever daarnaast de 
benodigde elektriciteit en/of 
warmte voor de 
drinkwaterproductie op Aruba. 



Specifieke leerdoelen voor Project C 

 Projectspecifieke leerdoelen, thermodynamisch, 
ketenbeheer, maatschappelijk 
 omgaan met tegenstrijdige / onvolledige 

informatie en met onzekerheden / 
onnauwkeurigheden. 
 een rapport schrijven voor specialisten en de 

essenties van de studie in een korte presentatie 
aan de man brengen. 
 
 



Onderwerpen voorgaande jaren 

Met de context dicht bij huis (koelcirkel van de UT, de ijsbaan 
in Enschede): 

 
Blijkt uit de evaluatie: relevantie van het project 
voor de opleiding: 9.5 

 
 



TIPS AND TRICKS 

 Maximaal 2 ondersteunende vakken 
 Multidisciplinaire opdrachten behoeven input van 

andere opleidingen 
 Integreer korte specialistische lezingen met een project 
 Integreer bezoeken aan bedrijven met een project 
 Heb aandacht voor de verschillende rollen in de 

diverse projecten en leg sterktes en zwaktes van 
studenten vast en verbeter de zwakke punten. 

 



Mijn persoonlijke ervaringen 

Vergelijking TN (Delft) en WB (Twente): 
De WB-afstudeerder in Twente is: 
 Zelfstandiger 
 Mondiger 
 Beter georganiseerd 
 Werkt projectmatig 
 Communiceert beter 
 Heeft meer van het systeemdenken 
 
 

 



Discussie 

 Hoe het effect van meelopers te 
minimaliseren? 
Waar ligt de optimale balans tussen projecten 

en vakken? 
 Afvinken van behaalde 

ingenieursvaardigheden over de projecten 
heen in plaats van, of naast tentaminering? 



PROJECTONDERWIJS   IN  DE  PRAKTIJK 



 Projecten 
 Groepsverband 
 Individueel  
 

 Vakken 
 Basis 
 Verschillende vakgebieden 
 

 

21 mei 2012 IO – Ouderdag 2012 

BACHELORPROGRAMMA 
UITGANGSPUNT 



START VAN EEN PROJECT 
 

ERVARINGEN VAN EEN STUDENT 

JUDITH BOONSTRA 



ESTD. ESTD.

V A R I E T I E S

9200



Projectopdracht 

Ontwikkel “the next generation” 
consumentenverpakking voor 

Heinz tomatenketchup. 
 

Ontwikkel drie scenario’s voor het 
toekomstige gebruik. 

 

Werk een van scenario’s uit in 
een ontwerp/prototype. 



Onderwerpen 

Scenario’s 
Marktonderzoek 
Projectplanning 
Vormgeving 
Verpakkingen 
Patenten 
Mock-ups 
Product Life Cycle 
Spuitgietsimulatie 
 
 

Matrijs 
Presentatie 
Film 
Brochures 
Reclame 
Prototypebouw 
Standbouw 
... 



Deliverables 

Niet alleen het product, 
maar het totaalconcept is belangrijk. 

 
Dit concept wordt overgebracht d.m.v. 

Verslag 
Verpakking 
Stand 
Filmpje 

Model 
Mock-up 
Brochure 
Etc. 



PROJECTONDERWIJS 
 

IN HET 
 

CURRICULUM 



 Leerdoelen van dit project: 
 “toepassen multidisciplinaire aanpak” 
 “integratie van verschillende aspecten” 
 

 Geplaatst in een context  
 bedrijf dat een serieuze vraag heeft 
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OPMERKINGEN 



21 mei 2012 Onderwijsvernieuwingen 2012 

OPTIMALE LEEROMGEVING? 

uitdaging 
voor 

student 

kundigheid 
van 

student 

ontspanning 
verveling 

faalangst 
frustratie 

leren 

intrinsieke motivatie 



LEVELS OF COGNITION  

 
 Evaluate 

 
 Design 

 
 Analyse 

 
 Apply 

 
 Understand 

 
 Know 

 Learning pyramid 

Read / hear 

Teach others 



 Opleiding stelt zich afhankelijk op: 
 Slecht werk studenten straalt af op opleiding 
 

 Student ‘ziet’ een serieuze opdrachtgever 
 Leuk werk  studiemotivatie 
 Dat wil ik later niet  andere studie? 
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SAMENWERKING MET BEDRIJF 



 Geen idee van niveau (van anderen) 
 Prestatiedruk tot het eind hoog  
 

 ‘onderhandelingen’ met opleiding 
 Eigen werkkamer? 
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‘GEHEIMHOUDING’ 



PROJECTONDERWIJS 
 

PRODUCTRESULTAAT 

JUDITH BOONSTRA 



Project presentatie 



 Conceptverpakking op basis van scenario’s 
 Product uitwerking inclusief spuitgietsimulatie 
 Prototype 
 Product Life Cycle 
 Marketingplan & promotie 
 
Maar ook… 
Verslag, milestone meeting, schetsen, marktonderzoek, enquetes, 
brainstormmiddagen, spuugmodellen, etc. 

PROJECT KETCHUP 
DELIVERABLES 

21 mei 2012 IO – Ouderdag 2010 



PROJECT KETCHUP 
CONCEPT  

21 mei 2012 IO – Ouderdag 2010 



PROJECT KETCHUP  
PRODUCT UITWERKING 

21 mei 2012 IO – Ouderdag 2010 

 



 

PROJECT KETCHUP 
PROTOTYPE 

21 mei 2012 IO – Ouderdag 2010 



Houder & Dop 
 Eenmalige aankoop -> kortere PLC 
 Extern gefabriceerd 
 Verpakt per 18 stuks in doos 
Navulzak 
 Extern fabriceren 
 Halffabrikaat 
 Vullen 
 Sealen 

 

PROJECT KETCHUP 
PRODUCT LIFE CYCLE 

21 mei 2012 IO – Ouderdag 2010 



 Huisstijl 
 Uitstraling: puur natuur -> Grown not made 

 
Scenario’s: 
1. Life-cycle ketchupfles 
2. Herbruikbaar/navul 
3. Heinz gevoel 

 

PROJECT KETCHUP 
MARKETINGPLAN & PROMOTIE 

21 mei 2012 IO – Ouderdag 2010 



PROJECT KETCHUP 
PROJECTMARKT 

21 mei 2012 IO – Ouderdag 2010 



VRAGEN 
 
 
  

THEO VAN DER MEER 
JUDITH BOONSTRA 
THONIE VAN DEN BOOMGAARD 
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VAN DOCENT-  STUDENTGERICHT ONDERWIJS 
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