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Dat was de uitdaging. ‘Natuurlijk kunnen wij 
daar mee helpen!’, was ons antwoord. Design 
is tenslotte een proces met vaardigheden 
waarin je goed in kan worden. Helemaal als 
team, want dat stond al vast; dat we met 
een gemotiveerde groep docenten van twee 
scholen zouden samenwerken.

Het Lokaal van Morgen
Het lokaal van de Toekomst. Voor sommigen 
klinkt dit als science fiction, als ver weg. En 
als heel technologisch en digitaal. Maar dat 
hoeft natuurlijk helemaal niet. Sterker nog, 
het lokaal van de toekomst is misschien wel 
het lokaal van morgen. En misschien gaat 
de uitdaging vooral om ruimte om te leren 
en speelt technologie helemaal niet zo’n 

belangrijke rol. Daar kwamen wij met onze 
opdrachtgevers al snel achter.

Dit project bestond uit twee fases. In het 
eerste deel gingen we aan de slag met het 
onderzoeken van de ambitie en visie van het 
team. Zo hebben we in kaart gebracht welke 
onderwerpen belangrijk zijn in de school en 
het lokaal van morgen. En dan hadden we 
het niet over tafels en stoeltjes, maar over 
de essentie van onderwijs. Over samenwer-
ken, concentreren en het eigen maken van 
je school. En over de rol van de school in de 
maatschappij en hoe je de wereld van buiten 
naar binnen moet halen. Maar vooral ook 
andersom, de school naar buiten brengen en 
leerlingen voorbereiden op hun burgerschap.

Kunnen jullie ons helpen om deze te ontwerpen? Of 
nog beter, kunnen jullie ons helpen met hoe we dit 
het beste kunnen doen? Want het onderwijs is con-
tinu in beweging en één lokaal van de toekomst be-
staat natuurlijk niet. Dus wat moeten we kunnen om 
met verandering om te gaan, specifiek als het gaat 
om de inrichting van ruimtes op school?

HET LOKAAL VAN 
DE TOEKOMST

Een idee testen we zo snel en eenvoudig mogelijk uit
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Socialisatie 
De school als 
ontmoetingsplek

1.

3. Persoonsvorming
Van binnen, naar buiten, 
naar binnen

2. Zelf keuzes maken
De school eigen 
maken

verschillende 
leervormen

trots

thuisvoelen

leren op je 
eigen manier

fl exibele 
leervormen

leren van 
experts

4. Kwalifi catie 
De individuele 
leerroute

Prototypen in het onderwijs
In dit project hebben we verschillende pro-
totypes ontworpen. Uit karton en hout heb-
ben we schaalmodellen gemaakt. Daarna 
hebben we meubels op maat laten maken, 
uit karton en hout. Deze meubels hebben we 
met de leraren en leerlingen getest. Niet of ze 
lekker zitten (de menselijke maat), maar of ze 
een positief effect hebben op nieuwe vormen 
van leren (de dynamiek).

Wanneer je de prototypes door de eindge-
bruiker laat testen, kom je er pas achter hoe 
ze echt werken. Worden ze gebruikt zoals je 
verwachtte? Brengt het teweeg waar je op 
doelde? Wat zijn de onverwachte verrassin-
gen? De inzichten van de leerlingen waren 
verfrissend. Er zijn bijna altijd aanpassingen 
nodig, en deze kunnen door de ‘goedkope’ 
materialen vaak snel en budgetvriendelijk 
gedaan worden.

Visualisatie van de vier ontwerprichtingen
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Door de meubels nemen niet alleen de studenten, maar ook docenten een andere houding aan

‘Wat vooral van belang is is dat we een methodiek 
ontvinden, een manier van werken met elkaar, een 

procesgang ontdekken en vormgeven, hoe we elkaar 
kunnen versterken, alle beelden die we hebben bij 
elkaar kunnen brengen en logisch stappen kunnen 

zetten naar een resultaat waarvan we zeggen: 
‘Zo dat staat er’.

– Marcel van Loo, directeur OMO Scholengroep
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Alle aspecten van de meubels worden uitvoerig getest
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Altijd een visueel verslag
De wens van de organisatie was vooral om 
een manier te vinden om te ontwerpen aan 
het lokaal van de toekomst. Om succesvol 
te zijn in je school is het heel belangrijk om 
leerkrachten en leerlingen te betrekken. Want 
zonder hun betrokkenheid, zo was het idee, 
zou het vooral gaan over de kleuren en vor-
men van de inrichting. En dat terwijl het om 
onderwijs gaat, om manieren waarop je het 
beste kan leren. 

Het ontwerpproces dat we doorliepen heb-
ben we gevisualiseerd en gebundeld in het 
‘PROEF!boek’. Een handzaam document dat 
de route en afslagen laat zien die we hebben 
genomen. In het proefboek vind je alle inzich-
ten, kansen, experimenten en uitkomsten, 
omdat we het belangrijk vinden dat die niet 
zomaar verloren gaan. We sluiten het boek-
je af met een uitgebreide reflectie. Eigenlijk 
reflecteren we in een ontwerpproces continu. 
Het een onmisbaar onderdeel van ons werk. 

Het proces en onderzoek geven wij graag gevisualiseerd terug
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Wij ontwerpen voor 
organisaties met de 
ambitie waardevol 
te zijn voor mensen.

En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Want 
wij zijn ontwerpers, en ontwerpen doe je 
voor anderen en niet voor jezelf. Waarde 
creëren voor mensen, dat is wat wij doen.

Een vraag die wij regelmatig krijgen is: Maar 
wát ontwerpen jullie dan precies? Een vraag 
waarop we het antwoord vaak verschuldigd 
moeten blijven. Een vraag die we in ieder 
geval niet kunnen beantwoorden met een 
product zoals een poster, een app of een 
interieur.

Service design gaat over het ontwerpen van 
de relatie tussen organisaties en hun klan-
ten. En dat ziet er in iedere sector, en in ieder 
project weer anders uit. Iets waardoor wij 
op veel bijzondere plekken komen en met 
veel verschillende mensen mogen werken. 
Van de straten van Caïro tot aan scholen in 
Noord-Brabant. Van de F-Pier op Schiphol 
tot aan de machinekamer van een lift op de 
Zuidas in Amsterdam. En van vrijwilligers bij 
Slachtofferhulp Nederland tot aan de amb-
tenaren van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat in Den Haag.

In ons werk is design de werkwijze, de aanpak 
en de benadering. Voor ons is design een 
werkwoord. Juist hierdoor kunnen we men-
sen betrekken in het ontwerpproces. Van het 
onderzoek via de co-creatie en het prototy-
pen tot aan de implementatie van nieuwe 
oplossingen.

We beginnen altijd met de uitdaging! Hoewel 
dit in design (helaas) niet altijd vanzelfspre-
kend is, besteden wij daar veel aandacht en 
tijd aan. Iets waarin service design zich on-
derscheidt van andere vormen van design. 
Begrijpen we echt waar de uitdaging over 
gaat? Hoe ziet deze uitdaging er uit vanuit 
het perspectief van de eindgebruiker? Welk 
‘probleem’ willen we nu eigenlijk echt oplos-
sen?

Grip op de uitdaging
Als we voldoende grip hebben op de uit-
daging, en als we de belevingswereld en 
behoeftes van van mensen in kaart hebben 
gebracht, gaan we op zoek naar oplossingen. 
In welke richting gaan we die vinden? 
Welke oplossingen zijn er nodig om waarde 
te creëren voor de eindgebruiker én onze 
opdrachtgever. En nog veel belangrijker; 
hoe gaan we dit waarmaken?

Pas wanneer we deze vragen beantwoord 
hebben. En pas wanneer we de impact van 
de oplossingen kunnen zien en meten, pas 
dan ronden wij een service design project af.
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