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Feedback UNDESIGN 2017, Dinsdag 20 juni  
 
Wat werkt: 
 

- goede stasgewijze uitleg over we hoe tot het uiteindelijke resultaat van 
vandaag moesten komen 

- mooie film 2 
- inforbron was goed en interessant 
- de post-its 2 
- mooi onderwerp waar we allemaal veel over kunnen en moeten leren 
- film was erg mooi en confronterend 
- de briefs en persoonlijke verhalen 
- verdieping zoeken 
- het persoonlijke contact met vluchtelingen heeft mij en  ons groepje geholpen 
- brainstormen 
- clusteren HKW 
- de game 
- heldere vragen,heldere uitleg, effectief werken 
- motiverende mailtjes in thema 
- gezamenlijk kijken naar film 
- eerst individueel bedenken en daarna erover discussiëren en samenvoegen 
- het kijken naar de film 
- de briefs lezen was heel heftig. Dat is goed geweest en laat ons meer zien wat 

deze mensen allemaal meemaakten 
- veel verdieping en een goede kennismaking met het onderwerp 
- werken met andere mensen dan alleen met mijn eigen lijn 
- de associatieve kant van design 
- de manier hoe het onderwerp werd geintroduceerd 
- post it’s; goed concept 
- het vrij denken/ onderzoeken 
- samenwerken 
- gemotiveerd groepje 
- nieuwe teams; frisse blik; andere ervaring 
- snelle/duidelijke begeleiding 
- open te staan voor dit project, met nieuwe mensen 
- praten met medestudenten over hun mening, bevindingen en ideeen 
- het werken met twee versvhillende post-it’s. Het helpt om na te denken over 

zowel de huidige als de gewnste situatie. Zo mkomen er veel ideeen op gang 
en kan je elkaars verschillende perspectieven hierover horen 

- plenaire inleiding/afsluiting 
- introductie van het onderwerp 
- met zijn 4en in een groepje; heel overzichtelijk 
- de film 
- de info en verdieping over het onderwerp 
- individueel in groepen werken 
- het loslaten door de leraren 
- meer bewustwording op het gebioed van asielzoekers en hun 

leefomstandigheden 
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- nieuwe groepjes 
- problemen analyseren 
- links op portal waren erg informatief en aantrekkelijk 
- de mening van iedereen over de brief 
- praten over de spullen die we hadden meegenomen 
- de film 
- de groepsdynamiek 
- goede samenwerking 
- verdieping in verhalen (BBC) 
- verdieping in onderwerp. Medeleven en inspiratie door echte verhalen 
- de film 
- nieuw team, nieuwe kansen , nieuwe mogelijkhevantevoren briefs gelezen te 

hebben 
- bespreken van inhoud tas 
- heel tof hoe alles gebaseerd is op grootschalig onderzoek en de briefs helpen 

enorm bij inleven 
- duidelijke stappen wat je moet doen en hoe 
- informatie in de briefs 
- de film; het maakte me boos. Ik wil NU iets voor vluchtelingern kunnen 

betekenen 
- de briefs die me inspireerde 
- werken met verschillende sectoren (onderwerpen van de maatschappij) 
- de vrijheid die we kregen bij het brainstormen 
- openheid in de groepen 
- de film 
- de heftigheid van de film vooraf 
- werken in nieuwe groepjes en weer nieuwe mensen leren kennen 
- introductie; inleving, verdiepeing, context 
- het stilstaan bij de ervaring die vluchtelingen meegemaakt hebben 
- planning duidelijk 
- iedereen mocht zijn voorkeur voor de brief pitchen 
- fijne groepssfeer 
- rust 
- grootte van de groepjes 
- samenwerken met ‘onbekende’ groep 
- ruimte voor algemene verkenning van problematiek 
- besprekn wat elk ander heeft ondervonden over de brief 
- in niuewe groepen werken 
- de film kijken 
- eerst kennis maken 
- rustig beginnen 
- nieuwe samenstelling groepen 
- heldere probleemstelling/interpretatie van WDCD 
- het betrekken van actuele maatschappelijke thema’s in het onderwijs 
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Waar ik behoefte aan heb: 
- het duurde best wel een klein beetje heel erg LANG. Meer vaart 
- meer duidelijkheid 
- meer algemene verhalen van vluchtelingen, vaak voorkomende problemen 
- meer levenservaringen horen van vluchtelingen, meer inleven 
- een gemotiveerd team 
- meer dan emails van te voren. Dus persoonlijke info 
- dat begeleider bereikbaar is voor vragen 
- meer begeleiding 
- minder lange dagen, van 11 tot 16 of 9.15 tot 15.00 zou beter werken 
- kleine groep 
- langer zitten 
- iets minder van de ‘grappige’ manier van omgaan met het onderwerp zoals de 

mail aangesproken als ‘toekomstige vluchteling’ en ‘opgesloten’ worden in het 
hokje voor het lokaal 

- stillere collegezaal (mensen die hun mond houden) 
- uuuren besteden aan 1 fase. Ik wil sneller stappen maken 
- een duidelijk overzicht met de planning en tijden 
- duidelijker overzicht van de inhoude van de opdrachten en volgorde hiervan 

op de dag 
- meer afwisseling tussen actief en passief, dus korteren uitleggen en kortere 

werkgroepen 
- nederlandse brief 
- korte tijden 
- meer interactieve briefing 
- duidelijkheid tussen docenten. Dat zij hetzelfde vertellen en doen, zo geen 

misvattingen tussen groepn 
- meer duidelijkheid 
- meer airco 
- kortere film, was langdradig 
- naar een opvang gaan . contact met echte vluchtelingen. Er was dit weekend 

bijv een event om te tuinieren met vluchtelingen bij de Bijlmerbajes. Dan komt 
het nog dichterbij en dringt het meer door 

- meer respect tonen. Het proppen in de ruimte voor de collegezaal vond ik 
spottend en disrespectvol 

- meer practische infi in college (cijfers) 
- organisatie cubicles 
- kortere schooldagen tijdens seminars 
- duidelijkere toelichting stappenplan 
- minder lange uitleg, misschien uitleg over opdracht in filmpje 
- meer structuur 
- airco 
- meer afwisseling tussen hoor en werkcollege 
- kortere lesdag 
- sneller werken 
- meer duidelijkheid, wat is precies de bedoeling 
- persoonlijk contact met de vluchtelingen zodat ik er nog meer over te weten 

kan komenn en ze miscchien ook echt kan helpen 
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- info rond thema, misschien door oud vluchteling 
- meer onderzoek en informatie 
- meer ruimte dmv eigen ruimte/lokaal. Nu vrij kleine tafel 
- minder lange opening 
- meer voorbeelden vam hoe filmpjes wel moeten 
- meer onderzoek en achtergrond info 
- meer begrip voor elkaar 
- meer samenwerking in de maatschappij 
- betere opvang  en educatie voor vluchtelingen 
- gesprekken met mensen die werken met vluchtelingen 
- meer letten op het taalgebruik “toekomstige vluchteling”. Het is een serieus 

onderwerp en moet serieus over gesproken worden 
- meer respect tonen. Een kennismakingsspel adhv een tasje meenemen vond 

ik not done 
- geen film kijken in collegezaal, auw mijn rug 
- fijne samenwerking en neuzen dezelfde kant op 
- contact met echte vluchtelingen 
- samenwerken met mensen die ik ken 
- serieuzer en hoger niveau 
- minder rare geforceerdheid op iets waarvan het onmogelijk is je in te leven 
- er moet meer rekening gehouden met de manier hoe we over dit onderwerp 

praten. Voor hetzelfde geld is een van de studenten gevlucht 
- meer begeleiding in het proces 
- pauze 
- info over filmen 
- minder lange collegetijden in de ochtend 
- meer dudielijkheid eindopdracht 
- minder lange inleiding 
- heftig onderwerr dus moeilijke om lang over na te denken 
- meer voorbeelden bijv ban vorig jaar 
- contact met vluchtelingen 
- sneller mogen beginnen met ideeen bedenken 
- meer context 
- iets meer controle van de docent 
- langer de tijd 
- een heldere procesuitwerking van design thinking op A2 formaat op mijn 

projectafel 
- meer tijd voor incubatie in het onderwerp te oppervlakkig zo 
- meer voorbeelden waar we van kunne leren 
- meer tijd 
- niet meer tas meenemen 
- begeleider iets meer sturen (met oa voorstelronde) 
- dat de rest van mijn groepje de voorbereiding wel had gedaan 
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Dankjewel HKU ik heb geleerd: 
 

- in een groep discussiëren 
- ik door deze situatie maatschappelijke problemen zou kunnen oplossen 
- info filtere 
- Hoe kunnenwe vraag ontwikkelen 
- Onbevooroordeeld luisteren naar elkaar nieuwe inzichten oplevert 
- Op te staan voor mijn mening 
- Te werekn aan de hand van bestaande opdrachten met relevantie 
- Dat begrip voor medemens belangrijk is 
- Geleerd over een onderwerp wat niet echt met onze opleiding te maken heeft 
- Dat je gewoon moet beginnen. We waren even inspiratieloos aan de start 

maar het kwam als een dieseltje op gang 
- Dat vluchtelingen te weinig hulp krijgen 
- Hoe stapsgewijs met een oplossing te komen voor een maarschappelijk 

probleem en vind het tof dat we het creatief denken op zo’n manier en zo’n 
actuele kwestie oplossen 

- Dat aan het einde van het schooljaar werken aan zon heftig onderwerp 
vermoeiend is 

- Hoe je meer inzicht in een situatie krijgt 
- Om mijn mening te vormen 
- Meer geleerd over DT en de toepassing hiervan. 
- Brainstormen 
- Clusteren 
- Dat ik mezelf meer moet verdiepen in maatschappelijke issues 
- Van de discussies die voortkomen uit alle briefs 
- Van de maatschappelijke benadering 
- Nieuwe mensen geleerd 
- Persoonlijker naar maatschappelijke vraagstukken te kijken 
- De film heeft me meer inzicht en belevingskracht gegeven in de deze opdracht 
- Om weer met nieuwe mensen te werken 
- Dat meer mails minder interesse van mij kan betekend 
- Om mijn een beetje te kunnen verplaatsen in een vluchteling en proberen te 

snappen hoe het is en voelt 
- Over een maatschappelijk thema 
- Dat ik meer contact wil met de andere lijn, het hele jaar door 
- Om op andere manieren over het vluchtelingenprobleem na te denken 
- Dat discussie helpt 
- Te brainstormen met tripple diamond model in de praktijk 
- Nieuwe mensen leren kennen van de b lijn 
- Ik heb me beter verdiept in het probleem dat we nu behandelen 
- Dat vluchtelingen een moeilijk en oneerlijk leven hebben 
- Dat hku hiermee meer leerlingen bewust maakt van deze problematiek 
- Dat het haast niet mogelijk is om je in te beelden hoe de situatie van een 

vluchteling is. Pas als je persoonlijke bverhalen hoort kun je jet het een beetje 
voorstellen 

- Meer inzicht in het creatieve proces (eerst verdieping zoeken voordat je 
ideeen gaat bedenken) 
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- Hoe we na kunnen denken over hoe we het beter zouden kunne  maken voor 
de vluchtelingen op een manier dat we elkaar helpen 

- Positiviteit; niet ze pikken onze banen in maar ze helpen ons om het zware 
werk minder te maken en zijn voelen zich nuttig 

- Mij meer te verdiepen in een vluchteling/persoon 
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Feedback UNDESIGN 2017 Woensdag 
 
Wat werkt: 

- duidelijkheid over wat er moest gebeuren 
- brainstormtips 
- filmpje van manon 
- de formulieren die je moest inleveren 
- idee concreet maken dmv het beginnen met minimaal 10 individuele ideeen 

daarna uitbreiden en delen. 
- Madeleines tips  
- Teamwork 
- Gesprek met begeleider 
- Hoofdvraag concreet maken 
- Uitwisselen van ideeen 
- Goede ondersteuning bij proces 
- Het voor mij, extreem lange brainstormen werkte goed en zorgde voor mooie 

ideeen plus goede feedback 
- Persoonlijke verhalen van vrijwilligers en vluchtelingen 
- Goede structuur 
- Goed en duidelijk afgebakend stappenplan 
- Inleven dmv filmpjes manon 
- De docenten die rondliepen 
- Geen gepland consult maar vrije momenten voor consult 
- De goede begeleiding van olga 
- Verkorte lesdag 
- Hulp bij brainstorm technieken 
- Kortere introductie 
- Samen brainstormen 
- Duidelijk stappenplan wat we moesten doen 
- Brainstormen ging door de verschillende aangereikte methodes beter en 

sneller 
- Fijn dat jullie de mogelijkheid hebben om deze module te geven . Fijn dat wij 

studenten ruimte krijgen voor onze behoefte 
- De superdure consultant 
- De Entryform 
- Van tevoren een duidelijk stappenplan geven 
- Individuele ideeen bespreken en andere perspectieven delen 
- De superdure consultant 
- Meer duidelijkheid en structuur 
- Er werd rekening gehouden met het weer 
- Olga 
- De brainstormwijze van vandaag 
- Handige feedback Olga 
- Begeleiding Olga tussendoor 
- Interssante ochten complimenten aan Danielle en Manon 
- Goede en duidelijke uitleg  
- Goede begeleiding Cor 
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- Cor 2 keer langs geweest, meer dan gisteren 
- Filmpje van Manon 
- Het loslaten met toch goede hulp 
- Het brainstormen ging goed. Vond het leuk om ieders ideeen te horen en hun 

visie er achter 
- De uitleg van de superdure consultant 
- Filmpje manon 
-  Duidelijk stappenplan wat we moesten doen 
- eerder klaar waardoor er meer energie binnen de groep was 
- korter rooster 
- enthousiaste begeleider 
- duidelijke opdracht 
- veel tijd om te brainstormen 
- goede begeleiding 
- specifiekere goede vraag 
- informatie zoeken 
- geen tot weinig wifi nodig dus buiten kunnen werken 
- minder lang 
- open mind 
- persoonlijke brainstorm 
- selectie maken ideeen 
- de ruimte die je krijgt 
- de manier van brainstormen 
- minder langdradig 
- doelgericht werken 
- opdrachten maken 
- korter hoorcollege 
- filmpje manon 
- filmpje manon 
- de goede uitleg en de power point waren erg fijn 
- was duidelijk, verliep vlot, fijn gewerkt met het vooruitzicht vroeg naar huis 
- meerdere bezoeken van begeleider 
- begeleiding van Lisa was top 
- super dure consultant 
- het samenbrengen van veel ideeen tot 1 idee 
- de fijne feedback van cor 
- duidelijke uitleg 
- de manier van ideeen bedenken en kiezen 
- super dure consultant 
- super dure consultant 
- super dure consultant 
- scherpe feedback 
- filmpje manon 
- de FIG cards 
- super dure consultant 
- filmpje manon 
- de FIG cards 
- hulp Danielle bij maken hoofdvraag 
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- in het park brainstormen 
- meer en duidelijkere begeleiding 
- duidelijke uitleg en college 
- de vrijheid en ontspannen sfeer 
- stamboom van ideeen maken op postits 
- brainstormen met behulp van de dobbelsteen 
- lang en ruim de tijd gehad om je ding te doen 
- filmpje manon 
- minder lang college  
- de samenwerking 
- goede begeleiding met goede tips 
- stappenplan op 1A4 
- verhaal video manon 
- duidelijke uitleg en stappen 
- goed feedback olga 
- verhaal video manon 
- inbreng studenten 
- duidelijke opdrachten 
- filmpje manon 
- super dure consultant 
- goede begeleiding 
- feedback olga was eye opener. Ze gaf aan dat ons eerste idee niet origineel 

genoeg was 
- filmpje manon 
- de gebruikte modellen 
- filmpje manon; leerzaam en confronterend 
- de briefing van vandaag 
- filmpje manon 
- verkorte dag, lekker voor de creatieve flow 
- naar buiten gaan om te brainstormen 
- meer duidelijk dan gister 
- super dure consultant 
- uitgebreide uitleg (goed) 
- creativiteitstechnieken (heel goed) 
-  
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Ik heb behoefte aan: 
 

- meer actie van de groep waarin ik werk. Ze hadden geen ideeen 
opgeschreven , geen briefs doorgelezen 

- snellere hulp, we moesten lang wachten voor goedkeuring van de hoofdvraag 
- verkoeling bovenste etage 
- niets 
- aan de punten waar het filmpje uit moet bestaan 
- eerder mogen beginnen aan het filmpje 
- begeleiders aanwezig als je vragen hebt 
- begeleider vaker langs komen om feedback te geven 
- dat als je je begeleider zoekt ze ergens is op de 3de en niet dat je moet zoeken 

we waren onze begeleider namelijk kwijt 
- meer tijd om dingen te overwegen 
- voor ieder groepje een gelijkwaardige begeleider omdat ik om me heen hoor 

dat andere begeleiders negativiteit veroorzaken 
- kennis over vak/onderwerp 
- strakker programma, we hadden om twee uur klaar kunnen zijn 
- 2 wijn (niet meer niet minder) 
- pauze in het eerste hoorcollege anders is mijn concentratie super snel weg 
- meer ruimte en tijd voor onderzoek 
- concrete voorbeelden 
- meer echte voorbeelden vluchtelingen 
- meer tijd voor onderzoek 
- vlotheid zoals vandaag, duidelijkheid zoals vandaag. Op andere dagen ook 
- eerder begeleiding zodat we eerder aan de slag kunnen 
- constructieve kritiek 
- iets met ons idee gaan doen 
- duidelijkere feedback. Wat moet anders als het niet goed is 
- een begeleider die voor je klaar staat en die te vinden is. Ook die haar spul 

uitdeelt ipv zoek is 
- duidelijkheid over eindproduct 
- muntkade en bbq. Verder ging alles prima 
- geen onnodig papiergebruik 
- rustigere werkruimte 
- meer begeleiding. Vandaag maar 2 minuten contact gehad met de begeleider 
- alle groepsleden aanwezig bij eerste college zodat ze op de hoogte zijn van 

wat de bedoeling is 
- wij als groep waren heel snel klaar en moesten erg lang tot het college 

wachten 
- die 2 biertjes 
- iets meer info over wetgeving vwb vluchtelingen 
- begincollege was goed alleen korte plaspauze zou fijn zijn 
- liefde en aandacht 
- fysiek afwisselende activiteit zodat energie hoog blijft 
- veel humor 
- meer tijd, we moesten teveel doen smiddags 
- persoonlijke verhalen 



 11 

- beknopte intro 
- iets minder richtlijnen. Zoals 10 ideeen moeten noemen. Ik reageer slecht op 

druk en klap dan dicht 
- kortere ochtend college zodat er meer tijd is om te werken en te brainstormen 
- meer onderzoek over ons onderwerp te vinden op het internet 
- duidelijke consultatie momenten 
- meeteen vanaf het begin de invulbladen. Nu waren we even weg en hebben 

we deze gemist 
- richtlijnen 
- beter begrip over de opdracht bij gegeleiders. Ik hoor veel negativiteit rondom 

dit 
- structuur 
- duidelijke richtlijn, concreetheid 
- meer programma’s mbt vluchtelingen laten zien 
- meer de student op hun eigen tempo laten werken 
- verdieping binnen de werkgroep. Meer kritisch in de groep 
- aanwezigheid begeleider, we hadden vraag maar konden begeleider niet 

vinden 
- iets grotere teams (totaal 4-2 afwezigen) 
- verdere uitleg van formulier 
- de stappen of rijtje en niet zelf onderzoeken 
- gelijkwaardige begeleiding die iedereen hetzelfde behandelt en beoordeelt 
- meer samenwerking en initiatieven van mijn teamgenoten 
- langer consult, erg gehaast 
- snellere hulp. Meer begeleiders rond laten lopen 
- meer achtergrond informatie 
- meer info algemeen over vluchtelingen en proces zoals filmpje manon 
- minder tekst op je presentatie 
- meer verdieping 
- stappenplan 
- meer begeleiding 
- meer verhalen van vluchtelingen en mening over ons idee 
- meer vrijheid mbt het proces en de ontwikkeling van het idee 
- kortere opening 
- begeleider op de vloer voor vragen 
- idee afmaken 
- dieper op idee in gaan 
- beter perspectief op morgen zodat we materiaal mee kunnen nemen 
- uitgebreid consult. Alleen onze vraag werd bekeken en verder niet ingegaanop 

onze vele ideeen. Jammer dat we daar geen feedback op kregen 
- meer variatie tijdens de colleges 
- sneller kunnen doorwerken 
- begeleider weinig langs gekomen 
- alsnog meer begeleiding. Bij onze groep is er maar 2 keer iemand langs 

geweest daardoor begreep zij het merendeel van ons proces niet. Meer hulp 
en controle please 

- minder schoolse stappen, meer vrijheid 
- iets meer feedback. Het was goed maar mag iets uitgebreider 
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- betere begeleiding met strakke tijdsafspraken 
- zon 
- meer variatie in het begin college 
- mee begeleiding in  het proces 
- het schema moet ingekort worden ofwel gevolgd worden. We zitten vaak de 

tijd uit , wachten veel 
- frisse lucht 
- sneller proces 
- meer info over vluchtelingen (reden oorlog)  
- ben bang voor stress, wil graag met filmpje beginnen 
- korter college, pauze was fijn geweest 
- filmpje maken 
- niets 
- meer studiepunten voor deze module. 1 vind ik best minimaal 
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Dank HKU. Ik heb geleerd: 
 

- Onder druk  oplossingen bedenken 
- Nieuwe manieren om op ideeen te komen 
- Hoe een idee uit te werken op een andere manier 
- Dat een oplossing beter simpel en duidelijk kan zijn dan complex 
- Ideeen bedenken 
- Alles eruit gooien 
- In een andere richting denken 
- Veel over vluchtelingen 
- In je eentje ideen bedenken en deze vervolgens samenvoegen met de ideeen 

van andere levert sterke ideeen op 
- De FIG cards vond ik erg fijn en ga ik vaker proberen 
- Dat het eerste idee niet gelijk het beste hoeft te zijn 
- Meer kleine stappen te nemen 
- Een stapje terug gaan om daarna 2 stappen vooruit te gaan 
- Ideeen te bedenken ook al heb je geen ideeen 
- Super dure consultant ging goed 
- Dat er meer begeleiding nodig is voor deze module 
- Dat het 7de 8ste 327ste idee soms beter en professioneler zijn dan de 2de of 

326ste 
- Dat het lastig is ideeen goed over te brengen en dat afwijken van een idee 

soms moeilijk is 
- Om uit vragen een ideeen te formuleren 
- Dat brainstormen nog best moeilijk kan zijn in een bepaalde tijd 
- Hoe ik een concrete hoofdvraag formuleer 
- Kritisch te kijken naar de verschillende ideeen 
- Dat een HKW vraag een makkelijke start van een project is 
- Kwantiteit leidt tot kwantiteit 
- Om de brainstorm enorm te rekken en niet meer direct op het eerste idee in te 

gaan 
- Een onderwerpsvraag zo specifiek mogelijk te maken 
- Om een vraagstelling  heel gedetailleerd te formuleren 
- Niet kritisch te praten maar juist opbouwend dmv superdure consultant 
- Goede smart afbakening van het probleem is echt essentieel 
- Niet voor het eerste idee gaan 
- De kritisch blik van olga en haar enthousiasme over ons nieuwe idee toen we 

die gingen toepassen 
- Nog meer over het assielzoekers proces 
- Dat een concreet idee bestaat uit het combineren van briefs en concepten 
- Dat individueel brainstormen helpt om tot een top idee te komen. Je kan meer 

dan je denkt 
- Ideeen concreet maken 
- Hoe je kunt inzoomen op een idee 
- Uit bubbel stappen en op ideeen komen 
- Communicatie 
- Dat je some een stap terug moet doen en je idee niet te breed moet zijn 
- Gerichter te werk gaan adhv een vraag 
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- De sweet spot selectie methode 
- Hoe je door individuele brainstorms te delen hele andere perspectieven leert 

zien 
- Om te blijven trechteren 
- Hoe je een goede hkw vraag formuleren 
- Ideeen partneren helpt 
- Veel post its geven verdieping 
- Dat je niet op je eerste idee moet storten maar wat langer moet nadenken 

over dingen 
- Dank HKU voor kortere rooster 
- Meer out of the box te denken en concreter denken 
- Voortborduren op alle ideeen echt heel goed werkt 
- Dat veel proberen voor assielzoekers maar weinig werkt 
- Dat je met andere mensen een idee veel uitgebreider kan maken 
- Probleemoplossend werken 
- In 1 dag geleerd een waterdicht plan te maken 
- Individuele brainstorm en categoriseren van de belangrijkste punten tot een 

concreet concept 
- Toepassen van ideeen op specifica 
- Snel en overzichtelijk werken 
- Nieuwe methode voor ideeen (superdure consultant) 
- De vrijheid in de opdracht en de ontspannen sfeer 
- Dat individuele groepsbrainstormen aanvult en dat het helpt voor nieuwe 

ideeen 
- Om ideeen te combineren en op kwaliteit te filteren 
- SDC handig om ideeen naar een volgende stap te brengen 
- Dat ik out of the box kan denken tijdens een brainstorm 
- Probleemoplossend denken 
- Om goed te brainstormen voor je een idee kiest 
- Door vele ideeen te bundelen samen kunt komen tot een tot idee 
- Hoe je op een effectieve manier tot een idee kunt komen 
- FIG cards: Het creatief denken verbreden 
- Beter brainstormen 
- Hoe HKW goed kunnen inzetten 
- Ideeen bedenken veel concreter kan en dat dit veel efficienter werkt 
- Post its zijn een handig middel o te brainstormen 
- Dat de teamwork tools lessen hebben gewerkt 
- Meer inzicht in de wereld van een vluchteling 
- Manieren om anders te denken 
- HKW  
- Idee uitwerking 
- SDC 
- Door samen en individueel te brainstormen nje tot meer ideen kunt en ze 

samenvoegen tot iets geniaals 
- Hoe je een vraag zo concreet mogelijk kunt definieren 
- Een realistisch plan opstellen 
- Een onderwerp vanuit  verschillende perspectieven te bekijken 
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- Meer achtergrond info over de vluchtelingen en niet vast te klampen aan 1 
idee maar verder te kijken 

- Dat denken in oplossingen voor vluchtelingen best cool kan zijn 
- Dat ik prima een stapje terug kan doen en ontspannen Dit kan omdat het 

niveau te laag is en het vraagstuk te groot 
- Van veeeeel ideeen terug te komen naar 1 idee 
- Hie inzichtsvol het is om in te gaan op elkaars ideeen, Biedt aanvulling en 

verandering 
- Een idee zo goed ogelijk af te stemmen op een probleemeigenaar/stakeholder 
- HKW 
- Specifiek te zijn 
- Hoe je op andere manieren over ideen kan brainstormen en dit veel meer 

effectief is 
- Soms een stapje terug te zetten voor je weer stappen vooruit kan maken 
- Alle geleverde input per definitie goed is 
- Nieuwe brainstorm technieken en uit een sleur komen 
- Manier om te brainstormen en het clusteren van ideeen 
- Dat je meer moet inzoomen om zo bestaande problemen te achterhalen en 

een passende oplossing te vinden 
- Hoe je een denkproces soepel kan laten verlopen en tot een idee kan laten 

ontstaan 
- Bedankt voor het tripple diamond model 
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Feedback UNDESIGN 2017, Donderdag 22 juni  
 

Wat werkt: 
 

- dat mijn team eindelijk compleet was 
- de volgorde van het proece voor vandaag zoals ie in de pp stond 
- babah de gastspreker 
- stappenplan voor het maken van het filmpje 
- babah 
- samenwerking binnen de groep 
- babah 
- storyboard (SB) maken 
- taakverdeling in de groep 
- vrijheid om zelf te werken 
- babah 
- vrijheid 
- babah 
- sb 
- de nieuwe inzichten van de gastspreker 
- uitleg en voorbeelden van het sb filmpje 
- samenwerken met mijn nieuwe werkgroepje 
- samenwerking 
- een statief lenen 
- het eerst individueel werken aan een verhaal en er daarna samen verder op 

borduren 
- de tijdsdruk 
- babah was inspirerend 
- vrijheid 
- goede begeleiding 
- top uitleg 
- babah 
- cor’s kritische opmerking 
- babah 
- buiten brainstormen freedom 
- af en toe roken 
- feedback docent 
- de vrijheid die er geboden werd 
- begeleiding van cor 
- begeleiding 
- verhaal opschrijven 
- sb maken 
- duidelijke uitleg over sb (wat handig is te gebruiken) 
- kortere colleges 
- verkort dagprogramma 
- babah 
- snelle hulp 
- snel aan de slag kunnen 
- het openingscollege met weer inspirerende verhalen 
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- hulp van de begeleider 
- het mooest snel gebeuren dus knopen werden snel doorgehakt 
- de uitleg en de opbouw 
- uitschrijven sb 
- zon 
- om het verhaal van een babah aan te horen en te weten hoe hij het allemaal 

ervaren heeft  
- uitschrijven van idee naar verhaal 
- individueel een verhaal schrijven en bespreken. Zo kwamen wij iop goede 

verhalen waar iedereen mee heeft gewerkt 
- samenwerking ging goed 
- gezelligheid  
- vrijheid 
- babah (ervaring van anderen proeven) 
- gewoon beginnen 
- voor en einde verzinnen 
- filmen foto’s maken ging smooth 
- leuk en inspirerend dat babah langskwam 
- opening babah 
- veel vrijheid voor het filmen 
- sb voorbeelden  
- babah 
- duidelijk stappenplan 
- verhaal babah gaf inspiratie voor ons filmpje 
- dat we zelf aan de slag mochten,ook buiten school 
- begincollege was heel duidelijk en leuk 
- babah 
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Ik heb behoefte aan: 
 

- duidelijker aangeven waarmee je sb kunt maken 
- tijd 
- minder uit de flow halen 
- snelheid van het team 
- nooit werken met sb 
- te weinig tijd voor film 
- eenduidige communicatie vanuit docenten 
- eenheid onder de begeleiders (iedereen moet wel dezelfde uitleg geven) 
- airco op derde verdieping, te warm 
- airco  
- meer tijd 
- airco  
- meer tijd 
- meer tijd 
- meer tijd  
- meer ervaring 
- meer tijd 
- te weinig tijd voor echte kwaliteit 
- meer tijd 
- meer tijd 
- meer tijd 
- meer tijd, in 4 uur een sb filmpje maken is bijna niet te doen. Min 8 uur nodig 

voor filmen, verhaal en monteren 
- meer tijd 
- meer tijd 
- meer tijd 
- meer tijd 
- airco 
- deze module vaker in een jaar doen zodat je de techniek beter leert kennen 

van Design Thinking 
- meer tijd 
- groep met 2 vd 5 een 5,5 mentaliteit 
- airco 
- een extra dag voor sb, 1 intro dag minder  
- beoordeling terugkrijgen 
- airco 
- meer tijd 
- overzicht sb technieken 
- meer tijd 
- meer tijd 
- meer tijd 
- omdat we vrij weinig tijd kregen is een pauze onhandig 
- meer tijd 
- open cubicles dan hoor je meer ideeen om je heen en vraag je sneller 

feedback 
- meer tijd 
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- meer tijd 
- minder lange HC 
- meer tijd 
- geen uitleg (weer) over wat er al in NL is 
- meer tijd 
- meer uitleg monteren 
- meer structuur 
- dag 1 en 2 snelle of samengevoegd 
- meer tijd 
- minder stress 
- meer tijd 
- meer tijd 
- meer tijd 
- meer tijd 
- beschikking beste materialen 
- meer tijd 
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Dank HKU. Ik heb geleerd: 
 
 

- sm maken vet leuk is 
- maak sm liever alleenblije gezichten in magazines zijn vaak heel klein en 

andersom 
- snel en efficient werken in korte tijd 
- snel en efficient werken in korte tijd 
- doorwerken 
- tevreden kunnen zijn met de eerste scene 
- verhaal bedenken met de middelen die je hebt 
- geduldig zijn 
- sneller aan de slag te gaan 
- sm technieken 
- efficient werken 
- sb 
- hoe een sm filmpje werkt 
- hoe ik een sm filmpje maak  
- hoe handig sb is 
- sb maken 
- over de ervaring van een vluchteling 
- om me erbij neer te leggen als iets niet lukt verder te gaan met een nieuw plan 
- meer over mijn brief (5) door gastspreker babah 
- kill your darlings 
- hoe je een sm maakt 
- een creatief sm maken met materialen om ons heen 
- dat ik niet zo goed kan tekenen en niet van priegel werk houd 
- leven met tijdsdruk en werken met een groepje dat niet wil werken 
- dat sm veel tijd kost 
- werken met een programma online genaamd www.storyboardthat.com 
- efficiënt werken 
- dat je belachelijk veel foto’s moet maken voor een stopmotion filmpje 
- efficiëntie en kwaliteit afwegen is belangrijk 
- je hebt veel foto’s nodig voor sm 
- er zijn vele mogelijkheden om een sm te maken 
- vindingrijk te zijn 
- veel diverse mogelijkheden om sm te maken 
- uitschrijven van het filmplan 
- creatief teamdenken 
- samenwerken 
- sm maken 
- dat een sm maken best snel gaat als het het met een groep maakt 
- omzetten van ideeën 
- minder perfectionistische idealen van mijn teamgenoten 
- sb maken 
- van de feedback van leraren en medestudenten 
- snel beslissingen maken 
- taakverdeling 
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