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UNIT	1	–	ONTWERPDENKEN,	IDEE	ONTWIKKELING	EN	PROTOTYPING	

INTRODUCTIE 

 

Het doel van deze unit is om te beschrijven: 

 hoe je op een professionele manier een brainstorm leidt om tot innovatieve ideeën te komen, 

vertrekkende van een specifieke opdracht 

 hoe je de ideeën uit de brainstorm gemakkelijk in kaart kan brengen via een aantal (digitale) tools bv. 

'mindmapping' 

 hoe je de ideeën kan evalueren door de relatie tussen potentieel en haalbaarheid te onderzoeken aan 

de hand van een matrix 

 op welke manier je tot een snelle(re) validering van je ideeën kan komen door te experimenteren (in 

de Biomimicry Design Approach) 

 wat de werkwijze en de belangrijkste tools voor 'rapid prototyping'/3D printing zijn. 

 

Hoofdstuk	1.	ONTWERPDENKEN	
In dit hoofdstuk leer je de verschillende fases van 'Design Thinking' of 'ontwerpdenken' en hoe deze 

methode bijdraagt aan de identificatie van problemen en de ontwikkeling van ideeën. 

Ontwerpdenken bestaat uit verschillende stappen: vanaf het begin van de probleemdefinitie over het 

verzamelen van ideeën, tot de selectie en de prototyping van potentiële oplossingen. 

 

Topic	1.	HOE	KAN	JE	ONTWERPDENKEN	STIMULEREN	
Er bestaan heel wat verschillende modellen van ontwerpdenken: 

 Het Design Thinking model van IDEO omvat drie hoofdfasen: inspiratie, ideevorming en 

implementatie. 

 Het Design Thinking model van het Institute of Design in Stanford kent vijf fasen: inleven, 

definiëren, ideevorming, prototyping, testen. 

 De Double Diamond-methode van de Design Council geeft ons vier hoofdfasen: ontdekken, 

ontwikkelen, ontwerpen, opleveren. 

 Tenslotte bestaat er een model dat bekend staat als 'Biomimicry'. In het Biomimicry Granada Design 

Thinking-model onderscheiden we vijf fasen: ontdekken, interpreteren, ideevorming, experimenteren 

en evolueren. 

 

Topic	2.	BRAINSTORM	METHODES	
In deze sectie werken we met de eerste drie fases van het Biomimicry-model: ontdekken, interpreteren en 

ideevorming. 

Het doel van de ontdekkingsfase is om in één zin een uitdaging voor een nieuw ontwerp te formuleren én 

de belangrijkste kenmerken te benoemen waaraan dit ontwerp moet voldoen. 
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Om vanuit een nieuw perspectief naar een situatie te kijken kan je bv. gebruik  maken van een methode die 

we de 'omgekeerde brainstorming' noemen. De bedoeling hiervan is om er eerst achter te komen welke 

vragen je zou moeten stellen over je probleem, in plaats van al direct te focussen op ideeën of mogelijke 

uitwerkingen. Op die manier ga je eerst dieper inzicht verwerven in je onderwerp in plaats van onmiddellijk 

naar oplossingen te zoeken. 

Een andere brainstormtechniek is om wél eerst zoveel mogelijk ideeën te bedenken, hoe vreemd of 'out of 

the box' ze ook zijn, en om daarna te verfijnen welke ideeën de meest plausibele oplossing voor de situatie 

zijn. Het doel van deze techniek is om je 'normale' denkproces te verstoren door álle mogelijke 

informatie en inspiratie te gebruiken die jij en je team tot nu toe over het onderwerp hebben opgebouwd. 

Eén van de meest gekende en favoriete brainstormmethodes is het gebruik van Post-its: je ziet de creatieve 

energie letterlijk uit mensen stromen. Hierbij probeer je met je team de vraag te beantwoorden: 'Wat zijn 

alle mogelijke manieren waarop we dit probleem kunnen oplossen?' 

Nog een andere tool, die handig is om veel ideeën te verzamelen en ze rechtstreeks in een bepaalde 

hiërarchie te organiseren, is 'mindmapping'. 

 

Topic	3.	IDEEËN	SELECTEREN	
Om je bij dit proces te ondersteunen, kan je overwegen om een 2x2-matrix op te stellen met in elke as de 

indicatoren die belangrijk zijn om je doel te bereiken.  Op die manier kan je goed zien welke ideeën het 

meeste aansluiten bij welke indicator. 

Hier kan je zien hoe een matrix gevisualiseerd wordt met de indicatoren 'prestatie' en 'potentieel'. 

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat een idee niet per se goed of slecht is omdat het hoog 

of laag scoort op (één van) de indicatoren. Elk idee moet vooral goed doorgesproken worden in het team, 

want het is belangrijk dat het 'goed voelt' voor iedereen. 

 

Topic	4.	IDEEËN	VALIDEREN 

Om de ideeën met het meeste potentieel beter in te schatten, moeten ze worden gevalideerd. 

Wanneer je besluit om met een idee te experimenteren, kan je het 'tot leven' brengen door er een tastbaar 

prototype van te maken. Ook al is het prototype op dat moment nog geen exacte replica van het idee, het 

kan helpen om het concept met andere mensen te delen en er in een vroege fase waardevolle feedback over 

te ontvangen. 

Aangezien het einddoel van dit hele proces de ontwikkeling is van innovatieve ideeën die marktpotentieel 

hebben, is het belangrijk om te onthouden dat aanpassingen van ideeën onvermijdelijk zijn. 

Ook zullen de twee laatste fases van het Biomimicry-model, experimenteren en evolueren, elkaar 

regelmatig afwisselen: tijdens het ontwikkelen van je eerste prototype zal je immers constant verbeteringen 

aanbrengen, alvorens je daarna een tweede prototype maakt. We gaan dieper in op deze fases in het 

volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk	2.	IDEEËN	IMPLEMENTEREN	-	RAPID	PROTOTYPING	
In dit hoofdstuk leer je hoe je je idee tastbaar kan maken met de meest innovatieve techniek van Rapid 

Prototyping, 3D-printing. Rapid Prototyping vertegenwoordigt de experimentele fase van het 

ontwerpdenken-proces. Het biedt je de mogelijkheid om je idee te valideren en vervolgens tot de fase van 

'evolutie' over te gaan. 

 

Topic	1.	HET	PROCES	VAN	RAPID	PROTOTYPING	UITVOEREN	EN	CONTROLEREN	
Rapid Prototyping is een groep van technieken die wordt gebruikt om op korte tijd een schaalmodel te 

vervaardigen van een apart onderdeel of een assemblage. Het vormgeven van dit onderdeel of de 

assemblage wordt meestal gedaan met behulp van 3D-printing of de 'additive layer manufacturing'-

technologie. We kunnen meer dan één fabricagetechniek gebruiken om een prototype samen te stellen. Het 

kiezen en begrijpen van de juiste RP-technologie is dan ook van cruciaal belang voor het resultaat. 

In dit topic gaan we dieper in op de technieken voor Rapid Prototyping. We zullen ook zien hoe dit proces 

kan worden toegepast op meubeldesign. 

Productieprocessen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: additieve, subtractieve en 

formatieve productie. Additieve productie is een toepasselijke naam om die technologieën te beschrijven 

die 3D-objecten bouwen door het laag-op-laag toevoegen van materialen. Dat kunnen thermoplastische 

materalen zijn, lichtgevoelige harskorrels of poederkorrels van metaal, die zo aan elkaar worden 

versmolten. 

De tweede categorie is de subtractieve productie, waarbij materiaal wordt weggesneden uit een vaste 

massa. Je knipt en verwijdert materiaal net zolang totdat je object de gewenste vorm bereikt. 

De laatste is de formatieve productie of Casting techniek waarbij je meerdere onderdelen maakt van een 

eerste model, dat je als referentie gebruikt. 

Aan het einde van de sessie bekijken we enkele manieren om 3D-printing te gebruiken bij het prototypen 

van meubels. We behandelen hierbij drie cruciale aspecten van meubeldesign. Het initiële onderdeel 

wordt meestal gemaakt met de additieve productie-technologie. Van zodra het object 3D geprint is, wordt 

er een mal omheen gemaakt met siliconenrubber. Die wordt uitgehard en vervolgens verwijderd. Daarna 

kan de mal worden gevuld met het uiteindelijke materiaal - meestal hars. 

 

Topic	2.	HOE	EEN	STL	FILE	CREËREN	
In dit onderdeel leer je hoe je een STL-bestand maakt. Het STL-bestandsformaat (Stereolithography of 

Standard Tessellation Language) is het meest gebruikte bestandsformaat voor 3D-printing en beschrijft de 

oppervlakte-geometrie van een 3D-object zonder weergave van kleur, textuur of andere attributen. 3D-

ontwerp is dé moderne manier om objecten te modelleren met behulp van speciale software en een virtuele 

ruimte in plaats van met beitel en hamer. Alles gaat sneller en met een pak minder stof. 

We overlopen verschillende software voor het ontwerpen met 3D-printing. De software die je gebruikt voor 

een ontwerp dat 3D-geprint moet worden, is volledig afhankelijk van wat je probeert te maken. Over het 

algemeen bestaat 3D-ontwerpsoftware uit twee categorieën: de eerste is CAD-software en de tweede is 3D-

modelleringssoftware. 
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Daarna worden de belangrijkste overwegingen i.v.m. ontwerpen besproken, die van toepassing zijn op alle 

3D-printprocessen. 

De specifieke software die je gebruikt om je 3D-model te ontwerpen, maakt niet uit. Alles kan immers in 

3D 'getekend' worden op een digitaal canvas. Maar echter niet alles kan 3D geprint worden. 

 

Topic	3.	STL	FILE	CHECK	
In dit topic wordt dieper ingegaan op hoe mogelijke fouten of imperfecties in STL-bestanden worden 

gedetecteerd. 

Imperfecties leiden immers tot slechte afdrukken of afdrukfouten. Daarom is een controlefase van groot 

belang. Zoals we al zeiden, kan alles in 3D 'getekend' worden op een digitaal canvas, maar niet alles kan 

3D geprint worden. Een van de meest voorkomende fouten die tot slechte afdrukken leidt, is het niet 

aansluiten van driehoeken. Dit gebeurt wanneer twee gemeenschappelijke hoekpunten van aangrenzende 

driehoeken elkaar niet raken. 

Zodra de controlefase voltooid is, volgt de snijfase. 'Snij'-software maakt een 3D-tekening (meestal in 

STL-formaat) en vertaalt dit model in individuele lagen. Vervolgens genereert het de machinecode die de 

printer zal gebruiken om af te drukken. Na het model te hebben gesneden, zet de software het STL-

bestand om in G-code, de taal die 3D-printers begrijpen. Het wordt 'de snijmachine' genoemd omdat dat 

letterlijk is wat het doet: het verdeelt het 3D-model in duizenden platte 2D-lagen en geeft G-instructies 

aan de printer over hoe elke laag moet worden afgedrukt. 

Met een snijprogramma kunnen de printerinstellingen op maat worden ingesteld voor verschillende 

soorten afdrukoppervlaktes. 

 

Topic	4.	3D	PRINTING	
Hier moet je kiezen welk materiaal het beste aansluit bij de specifieke eigenschappen van je object. De 

verscheidenheid aan materialen die worden gebruikt bij 3D-printing is zeer breed. Het omvat kunststoffen, 

keramiek, harsen, metalen, zand, textiel, biomaterialen, glas en voedsel. 

Het materiaal dat voor het project is gekozen, bepaalt ook welke afdrukmethoden het meest geschikt zijn. 

We bekijken hier de meest gebruikte 3D-technieken voor elke groep materialen. 

We gaan dieper in op het proces om plastic te printen met FDM: Fused Deposition Modeling Technology. 

Het is heel laagdrempelig gezien het voornamelijk door particulieren wordt gebruikt. Waarschijnlijk is het 

ook de meest populaire afdrukmethode als je kijkt naar het aantal printers dat op de markt verkrijgbaar is. 

We bestuderen ook methodes om hars of was af te drukken met fotopolymerisatietechnologie. Deze 

techniek omvat het stollen van fotopolymeerhars door middel van UV-licht. 

 

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot 

be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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De steun van de Europese Commissie voor de uitgave van deze publicatie staat los van de goedkeuring 

van de inhoud, die enkel de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan dus niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk gebruik van de informatie in deze publicatie. 


