
Educatieproject in het teken van Martha Nussbaums capability-benadering

Handleiding voor finalisten en hun docenten,

fase 2 ontwerpwedstrijd
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              Beste finalisten,
                       In de tweede fase van de wedstrijd gaan jullie van   

                       je ontwerpvraag een ontwerp maken. Jullie gaan

met andere woorden innoveren (vernieuwen)! Jullie ontwerp

kan van alles zijn: een plan voor een app, video, wetsvoorstel,

website et cetera. 

In de finale ga je nog geen app, wetsvoorstel et cetera in elkaar

knutselen, maar een concreet plan voor jullie innovatie

uitwerken en presenteren. Vergelijk jullie uitgewerkte idee maar

met een eerste ontwerp van een architect. Haar schetsen zijn

nog lang geen huis. Maar ze lijken er al een stuk meer op dan de

wensen van klanten die bij haar aankloppen – en die ze van te

voren met de klant bespreekt, analyseert en tot een

ontwerpvraag samenvat. 

Het winnende plan moet goed aansluiten bij de behoeftes van

de doelgroep en helpt die om een bepaalde capability vorm te

geven. Daarnaast moet je ontwerp vernieuwend én tegelijk

realistisch zijn. Dat zijn natuurlijk nogal wat eisen. Maar het kan,

mits jullie systematisch te werk gaan. Daar gaan we jullie bij

helpen!

Stappen
In deze handleiding beschrijven we een paar stappen die jullie

gaan doorlopen om van jullie ontwerpvraag tot een mooi

ontwerp te komen. Net als voor de eerste fase hebben we daar

templates voor gemaakt. Daarnaast sturen we elk finalistenteam

ook een blanco poster, post its en een rolletje tape. Ontwerper

Nienke licht in een korte video de stappen van de tweede fase

toe. 

In principe werk je in je eigen tijd – dus buiten de lesuren op

school – aan de tweede fase van de ontwerpwedstrijd. Tenzij je

natuurlijk andere afspraken maakt met je docent. Mochten jullie

ergens vastlopen in het ontwerpproces, geen nood! We

organiseren twee digitale vragenuurtjes met het projectteam.

Die zijn op vrijdag 28 oktober en vrijdag 4 november, telkens

van 17 tot 18 uur. Jullie krijgen daarvoor een Zoom-link. En je

kunt natuurlijk ook altijd bij je eigen docent aankloppen.

We raden je aan om drie keer bij elkaar te komen met je team.

Aan elke sessie ben je ruim anderhalf uur kwijt. In principe moet

je dan klaar zijn met je voorbereidingen voor de finalistendag.

Natuurlijk mag je het invullen van de templates ook op een

andere manier organiseren.



03

                        Inleveren
                            Als de ingevulde templates maar op tijd bij ons 

                          zijn! Inleveren uiterlijk 12 november via deze link.

Finalistendag
Op 13 november is de finalistendag bij Garage 2020, vlak bij het

Centraal Station van Rotterdam. Bijna de hele dag werken we

samen met jullie aan de presentatie van je ontwerp. We starten

stipt om 10.00 uur. Rond 15.00 uur komen de juryleden. Elk

team presenteert dan kort zijn ontwerp en beantwoordt

eventuele vragen van de jury. We ronden de dag om 16.30 uur

af met een drankje en een knabbeltje. En we zorgen ook voor

een lunch! 

We willen graag jullie presentatie voor de jury filmen. Het

filmpje van het winnende team willen we namelijk laten zien

tijdens de uitreikingsceremonie van de Spinozalens 2022 aan

filosoof Martha Nussbaum. De overige filmpjes komen op de

website www.spinozalens.nl. Wil je niet in beeld komen, laat het

ons uiterlijk 4 november weten.

Winnaar
Wie de winnaar wordt van Desigining the Digital Good maakt

juryvoorzitter Jet Bussemaker bekend tijdens de uitreiking van

de Spinozalens 2022. De prijs voor het winnende team is een

beeld van Spinoza, naamgever van de Spinozalens. Het is een

kunststof kopie op ware grootte van het bronzen beeld dat naar

Nussbaum gaat! Daarnaast krijgt elk teamlid een digitaal

jaarabonnement op het tijdschrift Filosofie Magazine en een

boek van Nussbaum.

De uitreikingceremonie van de Spinozalens 2022 is vier dagen

na de finalistendag, op 17 november as om 20.00 uur tot circa

22.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats op de Campus Den Haag

(locatie Wijnhaven) van de Universiteit Leiden. Jullie zijn

allemaal van harte welkom! Is het te ingewikkeld om die avond

naar Den Haag te komen, dan kunnen jullie ook via Zoom de

avond bijwonen.

Veel succes en tot gauw!

Regine Dugardyn, Bastiaan Bervoets en Laura Abbink

Namens het projectteam Designing the Digital Good

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6_dHIbshl1RdKIXCdbj_HUB_EL7JQudrLsF_oD5haDGZiJw/viewform?pli=1
http://www.spinozalens.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/locaties/wijnhaven#tab-1
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Templates 4a, 4b
Mini-masterclass 5 (video)
Timer op je mobiel

               Eerste sessie
                           (1.45 uur, of maak er twee sessies van)
                            Dit is misschien wel de leukste sessie. Alle
remmen mogen los. Je laat je fantasie de vrije loop, en werkt
snel en intuïtief. Je analytische vermogens gaan pas weer aan als
je op het eind van de sessie bedenksels van jezelf en van
anderen tot betere ideeën combineert.  

Tip 1: Organiseer zeker de eerste sessie van je team voor één van de digitale
spreekuren met het projectteam (op 28 oktober of 4 november om 17.00 uur).
Als je ergens vastloopt of een vraag hebt, kun je dat met ons bespreken.

Tip 2: Je kunt de templates digitaal invullen, maar je kunt ze ook printen en
met de hand invullen. Schrijf dan wel zo duidelijk mogelijk, want anders heeft
de jury er niets aan. Mocht je plek tekort komen, dan kun je altijd een extra A-
viertje gebruiken (dat kan trouwens ook als je volledig digitaal werkt). Maak
foto’s van alle ingevulde templates (en extra velletjes)!

Materiaal

Intro
(circa 10 minuten)
Ga met je team rond een (lege)
tafel zitten, zorg dat je niet

Neem samen de templates 4a en 4b, op je laptop of geprint,
door. 

Zet de timer op 10 minuten.

gestoord wordt en bekijk de mini-masterclass 5, waarin social
designer Nienke en haar assistenten laten zien wat je in deze
finale gaat doen. Houd alle templates van fase 2 bij de hand.

Deel 1 – Brainstormen

       - Check bij elkaar of iedereen de opdrachten goed begrijpt.   
          Vul elk op template 4a de ontwerpvraag van het team in. 
       - Bepaal ook wie van jullie de timer op zijn mobiel aanzet 
          (5 minuten).

       - Elk teamlid beantwoordt apart de vraag ‘Hoe zou je de 
         ontwerpvraag aanpakken als je een dictator was'?
       - Je kunt met post-its werken zoals Nienke en haar 
          assistenten op de video doen. Schrijf duidelijk en helder 
          zodat je ze later makkelijk kunt ontcijferen. Het voordeel is 
          dat je er een tekeningetje bij kunt maken. Het nadeel is 
          dat je ze daarna allemaal moet overschrijven of -tikken op 
          de templates. Je kunt ook direct in de templates werken. 
          Werk je digitaal, dan vult één teamlid template 4a in het 
          document met alle templates in. De andere teamleden 
          gebruiken het losse template 4a, dat je apart van de 
          website kunt downloaden.
       - Probeer minstens vijf ideeën per persoon te bedenken.

Brainstormen = zoveel mogelijk
ideeën produceren

Spelregels:
1. Alle ideeën zijn goed.
2. Hoe meer hoe beter.
3. Op elkaar voortbouwen, niet
afkraken.
4. Maak het idee visueel met
tekeningetje.

 (circa 55 minuten)
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Herhaal deze procedure voor de volgende drie vragen (30
minuten).
Las een korte pauze in (ga even naar de wc, neem wat te
drinken, et cetera) voor je aan deel 2 begint (5 minuten).

                              Schrijf gewoon op wat er in je opkomt. Je mag 
                              er een tekeningetje van maken of erbij zetten. 
                              Bespreek je ideeën nog niet met je 
                              teamgenoten, later gaan jullie overleggen.
      - Als de timer afgaat, stop je met typen of leg je je pen neer.

PS. Je kunt de sessie hier ook afbreken, maar dan moet je een extra sessie voor
deel 2 organiseren.

Voorbeelden om je op weg te helpen
Stel de ontwerpvraag van je team is: Hoe kunnen we jongeren
die zich druk maken over hun gewicht, helpen de capability
‘lichamelijke integriteit’ vorm te geven, door hen bewust te
maken van de risico’s van anorexia, zodat ze minder kwetsbaar
worden voor pro-ana websites (zie Spiekbrief)?

Hiernaast een paar mogelijke antwoorden op de vragen van
template 4a. We geven er niet te veel, want jullie moeten zelf
aan het werk. De voorbeelden laten in ieder geval zien dat in
deze fase niets te gek is.

Zou ik schoolklassen dwingen om anorexia-patiënten in het ziekenhuis
te bezoeken.
Zou ik makers van pro-ana websites in de gevangenis stoppen.

Zou ik de doelgroep jeugdfoto’s van mezelf en mijn vriendinnen laten
zien; we zien er gelukkig uit, maar een stuk molliger dan veel jonge
meisjes van nu.
Zou ik met zo veel mogelijk jongeren uit de doelgroep praten om te
achterhalen wat de echte oorzaak van hun probleem is.

Zou ik bij de doelgroep alle nare gedachten over hun lichaamsgewicht
wegtoveren, zodat iedereen goed in zijn vel zit.
Zou ik met mijn superargumenten alle jongeren ervan overtuigen dat er
meer schoonheidsidealen zijn dan de socials ons voorschotelen.

Zou ik software maken die kan opsporen welke jongeren gevoelig zijn
voor anorexia; zodra zij op hun telefoon op zoek gaan naar tips om af
te vallen, verschijnt er op hun scherm een waarschuwing.
Zou ik een grote lobby opzetten voor een wet die verbiedt modellen
met ondergewicht reclame te laten maken voor een product (kleding,
eten, reizen et cetera).

Als ik een dictator was:
1.

2.

Als ik mijn oma was zou ik:
1.

2.

Als ik superkrachten had:
1.

2.

Als ik in de toekomst zou leven:
1.

2.
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Kies iemand van je team die aantekeningen maakt. Zo
voorkom je dat er later discussie is over welke ideeën
gesneuveld zijn en welke niet. Zorg dat iedereen de
ingevulde template 4a bij de hand heeft. Kies ook iemand die
de tijd in de gaten houdt. Die persoon kan ook weer de timer
aanzetten om het tempo erin te houden (5 minuten).
Ga per vraag van template 4a te werk. Elk teamlid leest zijn
antwoorden voor. Kies met elkaar de vijf beste ideeën per
vraag (dus per kader). Werk snel en denk er niet te veel bij
na (5 minuten). 
Herhaal die procedure voor de andere drie vragen. In totaal
houd je twintig ideeën over (15 minuten). 
Zet nu je analytische bril op. Kijk of je bepaalde ideeën kunt
aanscherpen of combineren, met elkaar of met andere
ideeën. En als iemand ter plekke nog een beter idee verzint,
schrijf het op, maar schrap dan wel een ander. Ga door tot je
tevreden bent en vul die op template 4b in (15 minuten).

               

                      Deel 2 – Reality check 

Resultaat sessie 1 
Templates 4a en 4b zijn ingevuld. Templates 4b, 5 en 6

Tape, post-its en pennen

Tweede sessie
In deze sessie gaat je verstand op volle toeren draaien om tot de
allerbeste innovatie te komen. En je gaat ook je tweede ronde
interviews voorbereiden. Want je team kan wel overtuigd zijn
dat je iets geweldigs bedacht hebt, maar vindt de doelgroep dat
ook? Tenslotte ontwerp je niet voor jezelf… tenzij je natuurlijk
bij de doelgroep hoort. 

Materiaal

Digitale vragenuurtjes
We houden een digitaal vragenuurtje op donderdag 28 oktober
en donderdag 4 november, telkens om 17.00 uur.

Voor Zoom-link 28 oktober klik hier.
Voor Zoom-link 5 november klik hier.

Wil je ons twee dagen van te voren je vraag mailen naar
info@spinozalens.nl?

 (40 minuten)

 (75 minuten, incl. huiswerk)

https://us02web.zoom.us/j/83240459611?pwd=Q3plaGdubEFXSHZFUEMyQ1gwaUVyUT09
https://us02web.zoom.us/j/88334469096?pwd=V0VGbVhYM0s0NXQvc01hbUFES1QwZz09
mailto:info@spinozalens.nl
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 Ga ook dit keer aan een lege tafel zitten.

Weet je nog dat Nienke in de vijfde masterclass
(schilders)tape gebruikte om een matrix op een tafel te
maken? Doe dat ook. Je kunt de assen ook op een muur of
deur aanbrengen. 

                            Deel 1 – Keuzes maken

      - Neem template 5 met elkaar door. Check bij elkaar of de 
         opdracht duidelijk is.
       - Haal template 4b er weer bij. Iemand leest alle ideeën voor. 
       - Elk teamlid zet nu op template 4b een sterretje achter de 
          drie beste ideeën. Bestaat je team uit minder dan vier 
          personen, zet dan elk vier of vijf sterretjes. 
       - In totaal houdt je maximaal twaalf ideeën over. Schrijf de 
          overgebleven ideeën op een post-it, ieder idee op een 
          apart post-it, schrijf duidelijk en helder zodat het idee 
          makkelijk te herkennen is (5 minuten).

       - Ga nu eerst je twaalf overgebleven ideeën op de assen 
          ‘behoefte’ en ‘capability’ positioneren. Schrijf desnoods op 
          het horizontale plakband links ‘Sluit niet aan bij de 
          behoefte van de doelgroep en rechts ‘is precies waar de 
          doelgroep op zit te wachten’. En doe hetzelfde met de as 
          voor de capabilities en zorg dat de positieve kant 
          bovenaan is (zie template 5).

Herhaal dezelfde procedure met de beste ideeën uit de
matrix 1 en plaats ze in matrix 2. 

Als het goed is, blijven er maar twee of drie ideeën over.

Bekijk samen template 6 en check of het duidelijk is wat 
 jullie te doen staat.

        - Schrijf de ideeën vervolgens over op de corresponderende   
          plek van template 5. 
        - De beste ideeën van matrix 1 komen uit het bovenste 
           rechter kwadrant (10 minuten).

      - Werk eerst met plakband en de post-its op tafel of aan de 
         muur. 
      - Positioneer ze op de assen ‘realiteit' en ‘vernieuwend'.
      - Schrijf de ideeën vervolgens over op de corresponderende 
         plek van template 5.

       - Welk idee vinden jullie eruit springen en waarom? Kan het 
          nog worden aangescherpt? Of kun je nog elementen van 
          andere ideeën overnemen?
       - Het beste idee schrijf je op het template (10 minuten).

Deel 2 – Voorbereiding ‘terug naar de doelgroep’
(10 minuten)

       - In de eerste fase van de wedstrijd hebben jullie in totaal 
         acht mensen geïnterviewd. Wie kwam het dichtste bij de 
         persona voor wie jullie de ontwerpvraag geformuleerd 
         hebben?

 (35 minuten)



Je twijfelt of de ideeën van de dictator wel werken, maar in het eerste idee
(verplicht ziekenhuisbezoek) zit er iets bruikbaars. Je kunt namelijk wel leren
van mensen die zelf ervaren hebben wat anorexia is. Alleen is het de vraag of
ze daar iets zinvols over kunnen/willen vertellen als ze in het ziekenhuis liggen,
laat staan dat ze dan op bezoek van wildvreemde jongeren zitten te wachten.
Met die jeugdfoto’s van je oma kunnen jullie leeftijdsgenoten zich
waarschijnlijk niet identificeren, maar het is goed dat oma wil laten zien dat
mollig ook mooi kan zijn. Met zo veel mogelijk mensen willen praten, is echt
iets voor je oma, maar niet realistisch. Toch is het goed dat ze wil achterhalen
waarom iemand zo dun wil zijn. Dat voorkomt dat je symptomen bestrijdt.
Het tweede idee van iemand met superkrachten (superargumenten inzetten)
lijkt een beetje op het eerste van mijn oma (jeugdfoto’s laten zien). Dat mollig
ook een schoonheidsideaal kan zijn, houden we erin. Wat ‘nare gedachten
wegtoveren’ betreft: Veel jongeren met eetproblemen hebben last van nare
gedachtes. Die gaan lang niet altijd over dun zijn, maar ook over te veel
zelfkritiek, problemen met je ouders... Dus dat pleit voor een brede benadering.
Het eerste idee uit de toekomst (‘opsporingssofware ontwikkelen) is een beetje
eng, alsof de geheime politie in je telefoon zit. Maar misschien kun je een
website maken die lijkt op pro-anasites, maar wél goede informatie geeft over
anorexia en afvallen. Het tweede idee is ook goed, alleen zijn er al landen
(Italië, Frankrijk) waar te dunne modellen al verboden zijn, dus helemaal
origineel is het niet. Eerst even checken wat dat voor verbod heeft opgeleverd.

In elk idee zit wel iets goeds
Ook al kun je vraagtekens zetten bij elk idee van pagina 5, als je ze onder de loep
neemt zit er bijna altijd een bruikbaar element in. Zo zou je ze kunnen beoordelen:

Door goede elementen uit minder geslaagde ideeën te halen, kun je beter zien wat
je moet aanscherpen. Of je combineert dit goede element met een ander idee.

Ga in duo’s werken. Twee teamleden gaan jullie
ontwerpvraag voorleggen aan de interview-kandidaat ‘ken ik
goed’, twee met ‘ken ik minder goed’. Bel die NU op om een
afspraak te maken (5 minuten).

Ga op pad voor je interview, kijk van te voren nog even naar
de Spiekbrief uit fase 1 voor interviewtips. Maak
aantekeningen tijdens het interview, dat houdt je scherp en
helpt je later om template 6 in te vullen.
Vul na het gesprek meteen de vier vragen van template 6 in,
het gesprek zit dan nog goed in je hoofd.

Ingevulde templates 5 en 6 (behalve herformulering idee).

                     

   
      - Wie van de geïnterviewden leverde de meest bruikbare 
         informatie op? 
      - Kies iemand die bij het rijtje ‘persoon die ik goed ken’ 
         hoorde én ook iemand uit de lijst ‘ken ik minder goed’. 
      - Kies voor beide categorieën een reserve-kandidaat,  mocht 
         het niet lukken om de beoogde interview-kandidaat te 
         spreken (5 minuten).

Huiswerk

Resultaat

 (30 minuten)



Toegestuurde blanco poster – A0-formaat
Kladblaadjes op A4 formaat (bijvoorbeeld eenzijdig bedrukte
velletjes uit de printer)
Kleurstiften, tijdschriften, schaar, lijm en wat je verder nodig
hebt om een aantrekkelijke poster te maken
Ingevuld template 6, template 7

Bespreek met je team de resultaten van de interviews
(template 6). Moet jullie idee nog aangescherpt, veranderd
of aangevuld worden? Herformuleer op basis van jullie
bevindingen je idee en vul dat in op template 6 (beste idee
2.0).

              Derde sessie
                       Dit is de laatste stap voor de finaledag op 13 
                       november in Rotterdam. Je gaat je idee
herformuleren op basis van je interviews en een reclameposter
maken. Daarmee ga je de jury van je idee overtuigen. 

Materiaal

Deel 1 – Evaluatie interviews

Deel 2 – Vingeroefening: wat is een goede poster?
(15 minuten)
Een goede reclameposter voldoet aan heel wat voorwaarden.
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 (105 minuten)

 (15 minuten)
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Hij is duidelijk: de kijker ziet in één opslag welk product de
maker van de poster probeert te ‘verkopen’ Er staat weinig
tekst, maar wat er staat is glashelder; 
De poster is afgestemd op de doelgroep;
Beeld is minstens even belangrijk als de tekst, het probeert
de kijker te verleiden;
De poster laat zien wat de voordelen – of in marketing
termen de ‘unique selling points’ van het product zijn;
Hij is overtuigend: hij geeft aan welke problemen het
product oplost/in welke behoefte(n) het voorziet.

Is het duidelijk welk ‘product’ de maker wil ‘verkopen’?
Wie is de doelgroep?
Wat vind je van beeld en tekst (denk aan de doelgroep)? 
Welke unique selling points heeft het product?
Is de poster overtuigend? Denk daarbij ook aan de
capabilities: worden er een of meerdere capabilities door het
product versterkt of juist verzwakt?

1.

2.
3.

4.

5.

PS. Een product hoeft geen ding te zijn, maar kan ook een dienst of
een aanbeveling zijn.

Om je goed voor te bereiden op het maken van je eigen
reclameposter, bekijk je de posters op pagina 9 en 10. Bespreek
met je team of ze wel aan genoemde voorwaarden voldoen.
Vraag je telkens af:

1.
2.
3.
4.
5.
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Maak een kladversie, je kunt onderstaande taken onderling
verdelen:

Ga nog eens na of je poster voldoet aan de hierboven
geformuleerde voorwaarden. Vergeet ook niet de capability
die je wilt helpen vormgeven. Maak zo nodig nog wat
aanpassingen aan je beeld en je compositie (5 minuten).
Als je tevreden bent over het gemaakte/gevonden
beeldmateriaal en de compositie van de poster hebt bepaald,
maak je de definitieve poster op het lege A0-vel dat

                      Deel 3 - Maak nu je eigen poster
                       (45 minuten)
                           •  Ga eerst  met je team bespreken wat er op de 
                               poster komt te staan. Bedenk trouwens dat je 
                               in eerste instantie de jury moet overtuigen 
     van je idee, niet de doelgroep waar je je ontwerp voor maakt:
      - Welk beeld ga je gebruiken? Een foto, een tekening, een 
        collage? Wat moet het voorstellen?
      - Welke boodschap wil je overbrengen en met welke korte 
        slogan ga je dit doen?
      - Welke naam geef je aan je idee? (10 minuten)

       - Ga op zoek naar beeldmateriaal (in je digitaal fotoalbum, 
         op internet of in tijdschriften) of een tekening of collage. 
       - Maak een compositie van je poster op een A4-kladblaadje:
          waar komt de tekst, wat doe je met het beeld? (15 
          minuten)

       je van ons gekregen hebt.

       - Zorg ook dat de naam van je idee op de poster 
          staat.
       - Maak een foto van je poster, die je uploadt in template 7 of 
          naar het projectteam stuurt (15 minuten).

PS. Volgens ons moet je de poster in 45 minuten kunnen maken, maar
je kunt er waarschijnlijk ook wel een dag aan werken. Ga ervoor, maar
blijf ook realistisch. Je hebt vast meer te doen voor school. Op de
finalistendag hebben we ook nog tijd om een laatste slag te maken.

Resultaat
Volledig ingevulde templates 6 en 7. 

Als je templates 4a t/m 7 hebt opgestuurd naar het projectteam
dan ben je klaar voor de finaledag! We overleggen met je docent
hoe je het beste naar Rotterdam kunt reizen. Wij hebben er nu al
zin in!

Via het inleverformulier kunnen de templates worden
ingeleverd. Het inleverformulier heeft onze voorkeur, maar als je
geen google-account hebt dan kan je ze ook opsturen naar
info@spinozalens.nl. Zijn de templates te groot om via e-mail te
versturen, maak dan gebruik van de gratis website
www.wetransfer.com.  Inleveren kan tot uiterlijk 12 november
14.00 uur.

https://forms.gle/6GEcct1j8dz8R6Ex7
mailto:info@spinozalens.nl
http://www.wetransfer.com/
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