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M O D U L E  D E S I G N  A N T R O P O L O G I E 
 
In hoeverre is de module Design Antropologie met inzet van de methodes 
participerend observeren en cultural probes van invloed op het ontwerpproces  
van HBO-designstudenten?  
 
In dit praktijkonderzoek evalueren wij of het aanbieden van twee onderzoeksmethodes 

binnen de vakdisciplines van design [cultural probes] en antropologie [participerend 

observeren] de studenten ondersteunt om mensgericht te creëren. De gekozen 

respondenten worden omtrent hun gedrag in het alledaagse leven tijdens het begin van 

het ontwerpproces benaderd. Ons uitgangspunt is dat het ontwerpproces wordt versterkt 

door de interpretaties en bevindingen uit verzamelde data. We gaan empirisch onderzoek 

doen volgens het Stake evaluatiemodel en kijken naar de intentie, implementatie en 

leeropbrengsten van de module Design Antropologie. Dit doen we aan de hand van 

interviews met de designstudenten en het inventariseren van hun veldnotities tijdens de 

workshopweek aan kunstacademie AKV | St.Joost in Den Bosch. 
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V O O R W O O R D 
 
Tina Lenz geeft als design researcher gastlessen, workshops en lezingen over creatieve 

onderzoeksmethoden op de designafdelingen van kunstacademies ArtEZ, AKV | St.Joost, 

HKU en WdKA. Daarnaast begeleidt ze designstudenten met hun onderzoeksverslag 

tijdens het eindexamen. Ze heeft een master aan het Sandberg Instituut behaald en een 

premaster antropologie gevolg aan de VU Amsterdam met aansluitend een Erasmus 

exchange aan de KU Leuven. Tina is een samenwerking aangegaan met Anne van der 

Weijden, workshopdocent fotografie en Visible Thinking, werkzaam als programmeur bij 

De School en museumdocent bij Foam. Vanuit haar master Cultuurwetenschappen aan de 

UvA heeft Anne ervaring met het doen van empirisch onderzoek. Beiden zijn in juli 2017 

afgestudeerd aan de master Kunsteducatie. 

Ontwerpers zijn tegenwoordig niet alleen entrepreneurs maar ook entredoneurs. Ze 

creëeren relaties, onderzoeken verbindingen en hebben dialogische vragen. Denkend 

aan de uitspraak van Papanek, één van de stichters van social design, ‘All men are 

designers. All that we do, almost all the time, is design, for design is basic to all human 

activity’ (1971), zien we als roeping voor toekomstige studenten om gesitueerd en 

mensgericht te ontwerpen. Door met unauthorized designers (Fuad-Luke, 2009) - andere 

professionals, amateurs en burgers - samen te werken aan sociale vraagstukken kunnen 

mensen vanuit zelfgenererende creativiteit zich verder ontwikkelen en daarbij hun 

zelfbewustzijn vergroten. Het is een stap naar een wereld die superdiversiteit als 

meerwaarde ziet en waar iedereen kan deelnemen aan nieuwe vormen van samenleven. 

Vanuit deze missie onderzoeken we nieuwe vormen van generatief ontwerpen waarbij 

verbindingen worden gemaakt tussen kunstonderwijs en universiteiten. Het is in deze tijd 

van groeiende polarisatie noodzakelijk dat studenten leren kijken door de ogen van een 

ander om zo relaties [diensten, producten, systemen] te ontwerpen vanuit een breder 

perspectief. Door toename van ethnisch-culturele diversiteit behoren curricula van 

kunstacademies rekening te houden met nieuwe visies op het gebied van globalisering 

en dit mee te geven aan toekomstige studenten. Vanuit 21th century skills ontwikkelen wij 

meerdere modules en trachten zo een nieuwe generatie ontwerpers bewust te maken van 

het feit dat, naast werken aan maatschappelijke vraagstukken, ook sociale en culturele 

vaardigheden van de designstudenten zelf worden verwacht.   
 
Een woord van dank gaat uit naar de studenten AKV | St. Joost Breda & Den Bosch. Zij 

hebben het mogelijk gemaakt om dit onderzoek uit te voeren. Ook bedanken we onze 

begeleider Nathalie Roos.  

!4



S A M E N V A T T I N G  

 
De vraag waarom designstudenten zich niet bezig houden met de belevingswereld van 

mensen voor wie ze ontwerpen, is de aanleiding geweest om design en antropologie te 

integreren in een module. In de module Design Antropologie wordt aandacht besteed 

aan twee onderzoeksmethodes: cultural probes en participerend observeren. Cultural 

probes is een methode waarbij de respondenten worden gevraagd door middel van 

zelfreportage data te creëren. De onderzoeker geeft opdrachten die nieuwe 

perspectieven op het alledaagse leven van respondenten uitlokt. De methode 

participerend observeren is een belangrijk onderdeel voor antropologen bij het uitvoeren 

van veldonderzoek. Door tijdelijk onderdeel te worden van het leven van een respondent 

verzamelt de onderzoeker kwalitatieve data.  

Tijdens de module Design Antropologie aan de kunstacademie AKV | St.Joost 

hebben wij de vijfdaagse module geëvalueerd doormiddel van een casestudie. Door 

dit empirisch onderzoek hebben we kunnen evalueren of het samenvoegen van de 

vakdisciplines design en antropologie studenten helpt de mens centraal te stellen in 

hun ontwerpproces. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre is de module 

Design Antropologie met inzet van de methodes participerend observeren en cultural 

probes van invloed op het ontwerpproces van studenten in het HBO-designonderwijs? 
Het onderzoek is verricht met behulp van het Stake model waarbij we hebben gekeken 

naar de intentie, implementatie en leeropbrengsten van de module. Er zijn hierbij twee 

onderzoeksinstrumenten gehanteerd: veldnotities en diepte interviews. Beide 

instrumenten focussen op de verhouding tussen wat de intentie is geweest en wat 

daadwerkelijk is overgebracht voor, tijdens en na de workshopweek. 

Alle verwachte leereffecten zijn behaald en daarmee de doelstelling van deze 

module. De studenten hebben leren kijken vanuit het perspectief van een ander en 

daarmee meer inzicht verkregen in het dagelijks leven van de respondent. De inzet van 

beide methodes heeft invloed gehad op de gedachtegang van studenten tijdens hun 

ontwerpproces in de workshopweek en is daarmee van invloed geweest op dit 

ontwerp. Alle studenten hebben de dagelijkse activiteiten van hun respondent kunnen 

omzetten in inspirerende data. In deze module zijn de studenten in de ontdekkingsfase 

van het ontwerpproces gebleven. Een volgende module wensen we breder op te 

zetten waardoor er binnen het ontwerpproces verder kan worden gewerkt richting 

testen van prototypes naar een eindproduct.  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I N L E I D I N G 
 
 
Commandeur, studieleider Piet Zwart Instituut, omschrijft in de publicatie ‘10 jaar  
Master Kunsteducatie’ dat de kunsteducatie zich op een interessant punt bevindt: tussen 

de kunsten en creatieve industrie, tussen maken en onderzoeken, tussen techniek en 

lichaam. Onderzoek is uitgegroeid tot een belangrijk aspect van de kunsten, terwijl in 

wetenschap creativiteit steeds belangrijker wordt (2016, p. 8). Ze constateert dat er 

sprake is van democratisering van het begrip ‘onderzoek’: een terrein waar het 

wetenschappelijk domein al eeuwenlang patent op heeft gehad. De interesse voor 

‘design research’ en cross-overs met andere disciplines, zorgt voor een verschuiving van 

de definitie van wat onderzoek is of zou kunnen zijn (2016, p. 12).  
 Voor ons praktijkonderzoek is, vanuit het overkoepelend thema vakintegratie, 

verbinding gezocht tussen de kunstdiscipline design en de wetenschap antropologie.  
De module Design Antropologie vindt vakoverstijgend aansluiting bij de 21th century 

skills die studenten voorbereiden op een nieuwe werkomgeving van onze huidige en 

toekomstige kennismaatschappij. Naast het oplossen van problemen, samenwerking en 

burgerschap, worden ook sociale en culturele vaardigheden verwacht. Daarbij behoren, 

door de toename van ‘superdiversiteit’ in Europa, volgens Commandeur de curricula van 

de kunstacademies rekening te houden met nieuwe visies (2016, p. 11). Deze module kan 

een belangrijke bijdrage leveren door onderzoeksmethodieken aan te bieden welke 

studenten helpen bewust te worden van de wereld buiten hun eigen referentiekader.  
 Parallel aan deze ontwikkelingen heeft er de afgelopen jaren een verschuiving 

plaats gevonden binnen het HBO-designonderwijs van vorm en functie richting meer 

maatschappelijke relevantie. Inlevingsvermogen in situaties van alledag heeft geleidt tot 

een toenemende vraag naar onderzoeksmethodieken. Designstudenten moeten de deur 

uit om mensen participerend te observeren en te bevragen. Op deze manier worden ze 

geconfronteerd met andere gewoontes en tradities en maken ze kennis met nieuwe 

interpretaties die ze kunnen integreren in hun ontwerpproces. Design antropoloog 

Tunstall onderstreept:  
 
 “Designers primarily concern themselves with how to create a ‘successful’  

 communication, product, or experience. But with the past 10 years of globalization,  
 digitalization, designers have come to realize that to answer the question of 

 ‘success’ requires that they answer that question of how the processes and artifacts 

 of design help define what it means to be human” (2011, para. 2).  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De vraag waarom designstudenten zich niet bezig houden met de belevingswereld van 

mensen voor wie ze ontwerpen, is begin 2016 de aanleiding geweest om de disciplines 

design en antropologie te integreren in een module. Kijken door de ogen van een ander 

moet een essentieel onderdeel worden in het ontwerpproces. Het Stimuleringsfonds 

Creatieve Industrie (2015) vermeldde dat ontwerpers goed zijn in het creëren van 

denkramen en verrassende verbindingen tot stand brengen. Ze zijn zich echter weinig 

bewust van de methoden die zij hanteren bij hun onderzoek. Het is vooral een iteratief 

proces van trial-and-error, waarbij men in eerste instantie kiest op basis van intuïtie en 

ervaring. Bij industrieel ontwerpen op technische universiteiten hanteert men al lang 

human-centered ontwerpmethodieken. In het kunstonderwijs groeit de laatste jaren sterk 

de behoefte voor ontwerpend onderzoek met focus op de mens als gebruiker van 

producten, diensten en systemen. Begrippen als social design, co-design, participerend 

design en design antropologie doen hierbij hun intrede. Het zijn stromingen die zich 

kenmerken door sociale impact waarbij de mens en zijn omgeving een centrale plaats 

inneemt in plaats van de opdrachtgever en zijn product.  
 Filosoof Oosterling definieert social design als het ontwerpen van relationele 

velden via media, tools en producten. Het sociale zit in het verbinden en bouwen van 

netwerken (Design for the Good Society, 2015). Co-design verwijst naar de ontwerper die 

niet alleen vanuit zijn eigen talent tot ontwerp komt, maar te rade gaat bij anderen. Een 

ontwerphouding die tracht de (passieve) respondent te emanciperen. Participerend 

design is een ontwerpopvatting die de samenwerking tussen bedenker en respondent 

bevordert. Ontwerpers verplaatsen zich in dagelijkse situaties en betrekken participanten 

in het ontwerpproces. Design antropologie is een groeiende wetenschap met als 

stuwende kracht het integreren van ontwerpend en antropologisch onderzoek door te 

focussen op participatie, innovatie en samenwerking (Van Helvert et al., 2016). Brown, 

oprichter van IDEO innovatie & design, onderstreept dat ontwerpers naar buiten moeten 

om mensen met hun ervaringen in de echte wereld te observeren (Otto & Smith, 2013). 

Ook Nelson en Stolterman adviseren designers, net zoals antropologen, de dagelijkse 

realiteit te onderzoeken om kennis in te winnen betreft situaties die een basis vormen 

voor reflectie, verbeelding en ontwerp (2012).  
 Wij hebben met dit onderzoek getracht te ontdekken of designstudenten baat 

hebben bij het naar ‘buiten gaan’ en het dagelijks leven van hun medemens te 

onderzoeken tijdens de module Design Antropologie. Door middel van het toepassen 

van de antropologische methode [participerend observeren] en de design research 

methode [cultural probes] hebben wij de studenten proberen te motiveren studenten bij 

het ontdekken van onderliggende percepties en praktijken van mensen. Dit onderzoek 

moet uitwijzen of de module Design Antropologie leidt tot beoogde resultaten voor 

designstudenten tijdens het ontwerpproces in het HBO-kunstonderwijs? 
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1.  O P Z E T  O N D E R Z O E K  

1.1.  M O D U L E  
De module Design Antropologie is samengesteld uit twee onderzoeksmethodes:  
methode a: cultural probes als onderdeel van ontwerpend onderzoek;  
methode b: participerend observeren als onderdeel van antropologisch onderzoek.  
De module behandelt binnen vijf lesdagen de antropologische methode participerend 

observeren in combinatie met de design research methode cultural probes. De module 

‘Day in the Life’ heeft als onderzoeksvraag [bijlage 2] je één dag te verplaatsen in een 

andere persoon en zo als ‘toerist’ te reizen vanuit het perspectief van een door de 

studenten zelf gekozen respondent. Aan het begin van de module ontwikkelen de 

designstudenten een probe toolkit. Ze krijgen een week vooraf aan de workshop de 

gelegenheid om te zoeken naar iemand die ze een dag in zijn of haar leven willen volgen. 

Advies is om hierbij niet een persoon te kiezen die dicht bij hun staat. Aan het einde van 

de week tonen ze het onderzoeksmateriaal en hun bevindingen.  
 Het weekoverzicht [bijlage 3] van de module Design Antropologie ziet er als volgt 

uit: dag 1. introductie kiezen van onderwerp en respondent; dag 2. plan voor 

participerend observeren en het ontwerpen van een cultural probe toolkit; dag 3. 
veldwerk bestaande uit participerend observeren van respondent en overhandigen probe 

toolkit; dag 4. verwerken van data; dag 5. presenteren van bevindingen en interpretaties. 

Figuur 1.1 Stappen in het ontwerpproces (Onderzoeksvaardigheden, 2016). 

De stap van onderzoek naar ontwerp gaat in verschillende fases. De module Design 

Antropologie is een oriënterende fase aan het begin van het ontwerpproces. Bij het einde 

van de week worden de verzamelde data en bevindingen door de studenten verwerkt ter 

voorbereiding van de volgend stap in het proces. De eerste interpretaties en conclusies, 

welke uit de data naar voren komen, kunnen vrijwillig na de module verder worden 

uitgewerkt. Deze module gaat mede wegens het korte tijdsbestek van een week niet 

verder in op het ontwikkelen van prototypes, testen en uiteindelijke realisatie [figuur 1.1]. 
Beide onderzoeksmethodes helpen de studenten bij het opstarten van het proces.  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Figuur 1.2  
The emerging 

landscape of 

design research 

approaches 

(Sanders & 

Stappers, 2012).  
 

 
Methode A - cultural probes  
Bovenstaande afbeelding [figuur 1.2] toont volgens Sanders, professor co-design, het 

landschap van de benaderingen en methodes binnen ontwerpend onderzoek. Sanders 

verklaart: ’Design practice is moving from a preoccupation with the making of stuff to a 

focus on making stuff for people in the context of their lives’ (2016, p.18). De grafiek 

illustreert twee dimensies onder en boven: onder het onderzoeksperspectief, welke een 

lange historie kent onder psychologen, antropologen, sociologen, en boven het 

designperspectief, welke onlangs zijn intrede deed binnen wetenschappelijk onderzoek. 

Linksboven in het oranje veld bevindt zich de methode cultural probes die zich richt op 

de mindset van de ontwerper (links) in plaats van de mindset van de respondent (rechts).  

 Binnen ontwerpend onderzoek wordt al jaren gebruik gemaakt van cultural probes. 

Het is een onderzoekstechniek waarbij de respondenten worden gestimuleerd zelf data te 

creëren door middel van actiepakketten, hierna te noemen probe toolkits, voorzien van 

opdrachten die nieuwe perspectieven op het alledaagse leven uitlokken (Gaver et al., 

1999). Door de respondenten op een actieve manier aan het onderzoek te laten 

participeren, krijgen onderzoekers informatie over hun subjectieve wereld [figuur 1.3].  
 

Figuur 1.3 
Layering  
the levels of 

knowledge 

(Sanders, 2002). 
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De methode cultural probes genereert ideeën voor een ontwerpproces door data te 

verzamelen over hun levenswijze, waarden en meningen. Respondenten ontvangen van 

de ontwerper een probe toolkit [figuur 1.4] met rekwisieten zoals een plattegrond, 

wegwerpcamera, ansichtkaarten, stickers, pen, fototoestel, dagboek in combinatie met 

specifieke opdrachten waarin ze bepaalde gebeurtenissen, gevoelens en uitwisselingen 

vastleggen. Op deze manier construeren respondenten antwoorden - zelfreportage - op 

vragen van de onderzoekers. De methode vertrekt vanuit mensen in levensechte 

contexten, maar geeft ontwerpers de vrijheid om de data op eigen wijze te verwerken en 

te interpreteren. Cultural probes is veelvuldig geprezen en heeft afgelopen jaren dienst 

gedaan als effectieve methode binnen design research. 
 

Figuur 1.4 Voorbeeld van een cultural probe toolkit. 
 
Er is inmiddels veel geschreven en onderzoek gedaan naar cultural probes nadat Gaver, 

Dunne en Pacenti in 1999 hun eerste artikel publiceerden in Interactions magazine. Ze 

beschreven hierin de uitkomsten van hun onderzoek omtrent het gedrag van ouderen 

binnen drie gemeenschappen. De respondenten werden benaderd door middel van het 

uitdelen van probe toolkits met kaarten, camera’s, boekjes en andere materialen. De 

probe toolkits waren zo ontworpen dat het inspirerende reacties zou oproepen bij deze 

ouderen. De ontwerpers werden bekend met hun specifieke gebruiken, wat inspiratie 

bood voor hun ontwerpen. Volgens Sanders en Stappers richt de methode zich hiermee 

op de mindset van de ontwerper met respondent als subject in plaats van partner (2012, 

p. 11). De methode bleek een succes vanwege het feit dat de probes toolkit speciaal was 

ontworpen voor deze doelgroep. Het customizen blijkt dan ook een belangrijke 

voorwaarde voor het slagen van zo’n ontwerpend onderzoek (Gaver, Dunne, & Pacenti, 

1999). In 2004 heeft Gaver opnieuw onderzoek gedaan naar het gebruik van cultural 

probes. De methode werd namelijk wereldwijd intensief toegepast onder academische 

onderzoeksgroepen.  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Naast het succesvol implementeren van cultural probes heeft het Gaver ook een beter 

inzicht geleverd waar de knelpunten zitten. Er bestaat volgens hem de neiging om de 

methode te veralgemeniseren. Hij waarschuwt dat men specifieke vragen moet opstellen 

om tot waardevolle resultaten te komen (Gaver, 2004). [figuur 1.5] Ook de Delft Design 

Guide vermeldt dat de methode cultural probes ook zijn beperkingen heeft. 

Onderzoekers staan namelijk niet direct in contact met de respondent, de probes kunnen 

geen specifieke antwoorden garanderen en ze kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd 

door zowel de respondent als onderzoeker. Tot slot wordt 

zowel van de onderzoeker als de respondent een open mind 

verwacht voor het creëren, vergaren en interpreteren van 

waardevolle data. Deze onderzoeksmethode onderscheidt 

zich hier van de antropologie, waarin het de bedoeling is om 

dicht bij de data te blijven. 

Figuur 1.5 De juiste vraag op de wegwerpcamera. 
 
Methode B - participerend observeren 
Antropologie is een interpreterende wetenschap waarbij antropologen onderzoek doen 

naar de mens en haar gedrag vanuit historische en hedendaagse context. Binnen de 

antropologie gaat het over cultuur en betekenisgeving waarbij antropologen voornamelijk 

gebruik maken van verkennend veldwerk met als techniek participerende observatie. De 

antropoloog zal tijdens zijn onderzoek het veld ingaan en begeeft zich vaak voor lange 

tijd achtereen of met zeer grote regelmaat onder de mensen die onderdeel zijn van het 

onderzoek. Alleen met deze visie van binnenuit is het mogelijk om de ervaringen van de 

mensen zelf op een zo accuraat mogelijke manier te verzamelen en te begrijpen. Naar 

mening van DeWalt en Dewalt kan participerende observatie de kwaliteit van data, 

verkregen tijdens veldonderzoek, verbeteren en zal men via deze methode data ook 

beter gaan interpreteren. Daarbij is de methode bruikbaar bij het ondersteunen van 

nieuwe onderzoeksvragen en hypothesen (2011, p. 16). De antropoloog tracht onderdeel 

te worden van de omgeving die hij observeert. Van belang hierbij is dat bij het beoefenen 

van participerende observatie, de onderzoeker niet ontkomt aan zijn eigen subjectiviteit. 

Waarnemingen en observaties worden beïnvloed door onbewuste en half bewuste 

persoonlijkheidsstructuren van de onderzoeker zelf. Men observeert, ervaart en 

interpreteert nooit een andere cultuur zonder referentie aan zijn eigen cultuur (Roosens, 

2002). Antropoloog Ingold adviseert om een situatie echt te begrijpen, moet men 

onderzoek van binnenuit doen om zo een proces van zelfontdekking te ondervinden 

zonder vooropgestelde informatie van buitenaf (2013).  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Antropoloog Bernard specificeert als volgt:  

 ‘Participant observation involves immersing yourself in a culture and learning to  
 remove yourself every day from that immersion so you can intellectualize what  
 you’ve seen and heard, put it into perspective, and write about it convincingly.  

 When it’s done right, participant observation turns fieldworkers into instructments  
 of data collection and data analysis’ (2011, p. 29).  
 
Men moet rekening houden met het feit dat participerend observeren goed menselijk 

inzicht van de onderzoeker vereist om zich zo te gedragen dat hij wordt geaccepteerd bij 

de participant(en). Het vraagt om adequaat gedrag zoals o.a. de juiste omgangsvormen, 

wijze van oogcontact, kennis van tradities en (dagelijkse) rituelen om intensief deel te 

mogen nemen aan zijn of haar leven. Het is van belang als onderzoeker om ook je eigen 

gevoelens, vooroordelen en persoonlijksheidsstructuren te onderzoeken die van invloed 

kunnen zijn op de interpretaties van de data. Dewalt en Dewalt (2011) onderstrepen dat 

hier de antropologie een interactie wordt van de mensen die worden onderzocht (the 

Other) met de onderzoeker (the Self). Ingold (2013) waarschuwt wanneer de informatie 

die een antropoloog opdoet middels observatie en ervaring, wordt omgezet in empirisch 

materiaal voor verdere interpretatie: 

 “Als participerende observatie niet langer een manier is om dingen van binnenuit  
 te leren begrijpen door een scholing van de aandacht en de daarmee persoonlijke  
 transformatie, wordt het gereduceerd tot niet meer dan een techniek om data te  
 vergaren, of nog erger, een handig foefje uit het vak antropologie.’’  
 
Een praktijkvoorbeeld binnen het kunstonderwijs komt van Batic, assistant professor 

educatie waarbij observeren - zonder participeren - een belangrijke positie inneemt. Ze 

beredeneert dat lessen worden overstroomd met virtuele informatie en de computer 

daarbij een essentieel middel is geworden. Echter, een foto of video is alleen een 

informatiedrager. Je kan er niet doorheen lopen, ernaar luisteren, eraan ruiken, aanraken 

en beoordelen (Batic, 2011, p. 78). Observeren kan volgens haar deze ervaring wel 

bewerkstelligen en stelt het studenten in de gelegenheid beelden in zijn context waar te 

nemen die ze anders alleen als reproductie zouden zien. Ze beleven de dagelijkse realiteit 

buiten het leslokaal vanuit een ander perspectief. Daarbij heeft ‘de straat op gaan’ meer 

effect dan foto’s van ‘de straat’ te tonen. Men ontwikkelt sensibiliteit voor hoe een ruimte 

is ingedeeld, met betrekking tot zowel het gebruikersgemak als de artistieke waarde en 

schakelen kennis en ervaring in om de esthetische waarde vanuit het perspectief van de 

respondent te kunnen beoordelen (Batic, 2011).  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Bovenstaand praktijkvoorbeeld komen de studenten niet verder dan onderdeel zijn van 

een omgeving en daarin te observeren. Van Dartel, onlangs aangesteld als lector 

Mensgericht Creëeren valt, gaat een stap verder en door de nadruk in het ontwerpproces 

toe te kennen aan de gesitueerde aard (Simonsen et al., 2014) van respondenten wanneer 

ontwerpers zichzelf inbedden in de situatie. Volgens hem leidt ‘gesitueerd ontwerpen’ tot 

betere resultaten en maakt het ontwerpers mogelijk om te onderzoeken wat het betekent 

om onderdeel van een omgeving te zijn. De ontwerper die de dynamiek van de 

werkelijkheid wil onderzoeken kan dus maar één ding doen: zichzelf en de gebruikers of 

toeschouwers als deel van het creatieve proces onderdompelen in deze dagelijkse 

realiteit (Van Dartel, 2016). Daar waar Batic studenten en docenten adviseert het leslokaal 

uit te gaan en op locatie te observeren om zo beelden beter in hun context te plaatsen, 

benadrukt Van Dartel dat de ontwerper participerend en dus actief deelgenoot moet zijn 

van de omgeving. Van Dartelbeargumenteert in zijn augurele rede dat kunst en ontwerp 

een belangrijke rol spelen in het doorgronden van de relatie tussen mens en omgeving.  
 
1.2.  D O E L S T E L L I N G  [ R A T I O N A L E ]  
Wij verwachten dat de inzet van de methodes participerend observeren en cultural 

probes bij de module Design Antropologie van invloed zal zijn op het ontwerpproces van 

de studenten. Door het gebruik van beide methodes voorzien we als leereffect dat de 

studenten relevante informatie vergaren over hun respondent en daarmee meer inzicht in 

de persoon, wat naar verwachting van invloed zal zijn op de gedachtegang van de 

studenten en hun ontwerpproces. De relevante informatie, verkregen door de inzet van 

de onderzoeksmethodes participerend observeren en cultural probes, bestaat uit: het 

leren kijken vanuit het perspectief van een ander (respondent); situaties aan de hand van 

veldwerk vertalen naar een ontwerpproces; dagelijkse activiteiten van een respondent 

omzetten in inspirerende data; het genereren van content, voortvloeiend uit de 

verzamelde data, die kan worden ingezet bij het ontwikkelen van het ontwerpproces.  
Dit leidt tot de onderstaande onderzoeksvragen.  
 
1.3.  O N D E R Z O E K S V R A G E N 
Dit onderzoek moet aan de hand van een hoofdvraag met drie bijbehorende deelvragen 

uitwijzen of de module Design Antropologie leidt tot beoogde resultaten voor 

designstudenten tijdens het ontwerpproces in het HBO-kunstonderwijs? De hoofdvraag 

van ons empirisch onderzoek luidt:  
 
In hoeverre is de module Design Antropologie met inzet van de methodes  
participerend observeren en cultural probes van invloed op het ontwerpproces  
van HBO-designstudenten?  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Hieruit vloeien de volgende deelvragen uit voort:  
1. condities  
Wat is de beginsituatie van de studenten voor het uitvoeren van de module?  
2. transacties  
Welke activiteiten omtrent het toepassen van beide methodes hebben de studenten 

uitgevoerd tijdens de module?  
3. leereffecten  
Wat hebben de studenten geleerd van de module en in hoeverre hebben de gebruikte 

methodes invloed/impact gehad op het ontwerpproces? 

1.4.  O P E R A T I O N A L I S E R I N G  
Design betekent ‘ontwerpen’ ookwel ‘vormgeven’. Een ontwerper geeft vorm aan het 

dagelijkse leven. Buxton (2007) beargumenteert dat schetsen de kernvaardigheid van 

ontwerpers is. Het woord designo werd al in de Renaissance gebruikt voor ‘schetsen’. 

Deze manier van tekenen was destijds voor het maken van plannen - concepten - en 

daarmee volgens hem nog steeds actueel. Mogelijkheden worden gecreëerd en  
getest door de ontwerpen toe te passen in het dagelijkse leven en zo vorm te geven  
voor de toekomst. Naast functionaliteit is creativiteit een belangrijke factor van  
design: ”Design draws on rational thinking, but is not merely a rationalized, logical 

process. It is a process that includes imagination, intuition, feeling and emotion as  
well” (Nelson & Stolterman, 2003, p. 124).  
 
Design antropologie is een relatief jonge wetenschap waar maatschappelijke relevantie, 

binnen het ontwerpen en het actief betrekken van de gebruiker bij het ontwerpproces, 

centraal staat. Ontwerpers leren door middel van het toepassen van ontwerpend 

onderzoek met antropologische methoden te kijken naar het verleden en heden om de 

toekomst te begrijpen. Onderzoeksmethodieken vinden daarbij niet alleen plaats in het 

begin. Streven is door het gehele ontwerpproces de respondenten actief te betrekken bij 

het ontwerp om zo kwalitatief inzicht te krijgen in de behoefte en het gedrag van mensen 

in relatie tot producten, diensten en systemen. Het ontwerpproces moet flexibel, 

vooruitziend, verbeeldend en toegankelijk zijn voor veranderende condities.  
 
Ontwerpproces staat bij deze module voor het gehele creatieve proces wat de student 

doorloopt met de focus op mensgericht ontwerpen. Van het kiezen van de respondent en 

een onderzoeksvraag, tot het ontwerpen van de probe toolkit voor de gekozen 

respondent en het analyseren van de verkregen data door de inzet van beide methodes.  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2.  U I T V O E R I N G  O N D E R Z O E K  
 
Tijdens de module Design Antropologie aan de kunstacademie AKV | St.Joost zijn wij de 

vijfdaagse workshop gaan evalueren aan de hand van een beschrijvend onderzoek. 

Aangezien er maar één onderzoekseenheid werd getest, is deze in de vorm van een 

casestudie. Uit de casestudie moet blijken of het mogelijk is deze module als product aan 

te bieden en tevens een aanbeveling te ontwikkelen voor meerdere opleidingen binnen 

HBO-designonderwijs. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten of designstudenten 

daadwerkelijk baat hebben bij het implementeren van de vakoverstijgende methodes en 

het ontwerpproces mede door het toepassen van deze methodes wordt beïnvloed. Er is 

nauwelijks empirisch onderzoek gedaan in het designonderwijs omtrent het toepassen en 

evalueren van beide onderzoeksmethodes. Met deze casestudie kunnen de ervaringen, 

meningen en leereffecten uit de module worden geanalyseerd. Door middel van dit 

onderzoek evalueren we of het samenvoegen van design en antropologie studenten kan 

helpen de mens centraal te stellen in het ontwerpproces, of te wel mensgericht te 

creëren. We doen empirisch onderzoek volgens het Stake model van Robert Stake en 

kijken naar de intentie, implementatie en leeropbrengsten van de module. We hebben 

voor het Stake model gekozen omdat we met dit onderzoek de module willen evalueren 

en dit model duidelijk onze intenties tegenover de uitkomsten zet.   

2.1.  O N D E R Z O E K S G R O E P 
Maart 2017 vond de module Design Antropologie plaats tijdens workshopweek#3 voor 

elf studenten aan de kunstacademie AKV | St.Joost in Den Bosch [bijlage 1]. De eerste, 

tweede en derde jaars studenten grafisch en ruimtelijk ontwerpen hebben uit veertien 

workshops zich specifiek ingeschreven voor de module Design Antropologie. De 

studenten waren bereid te participeren aan ons onderzoek en hebben een consent brief 

ondertekend. Uiteindelijk hebben we het onderzoek uitgevoerd met behulp van zeven 

studenten die de volledige workshopweek hebben gevolgd. 

2.2.  D A T A  V E R Z A M E L I N G 

Tijdens de workshop zijn twee onderzoeksinstrumenten gehanteerd, veldnotities en 

diepte interviews, die beiden focussen op de verhouding tussen wat de intentie is en wat 

daadwerkelijk is overgebracht voor, tijdens en na de lessen. Het Stake model is effectief 

door de grondige examinatie van kwalitatieve data gedurende alle fasen van de module.  
Met het Stake model als organisatorisch raamwerk trachten we de module Design 

Antropologie te evalueren. Het evaluatiemodel gaat over de intenties van het 

implementeren, het implementeren zelf en de uitkomsten van het implementeren  
[figuur 1.6]. Vanuit de rationale wordt gekeken of de studenten daadwerkelijk vinden  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dat beide onderzoeksmethoden een aanvulling zijn en daarbij hun ontwerpproces 

beïnvloeden. Harde metingen zijn niet haalbaar, het gaat hier om de percepties van de 

studenten. De relatie tussen wat we hebben gedaan en de uitkomst gaan we beschrijven 

via de zes cellen van het Stake Model. De cellen brengen de geplande verwachtingen 

tegenover de gerealiseerde uitkomsten naar voren die voortkomen uit de feedback van 

de studenten via twee meetinstrumenten, namelijk veldnotities en diepte interviews.  

Figuur 1.6  Layout of statements and data to be collected by the evaluator of an educational program. 

DESCRIPTIVE MATRIX [curriculum development]  
beschrijven onze verwachtingen:  
cel 1: de verwachte beginsituatie van de studenten (condities)  
cel 3: de verwachte toepassing van de methodes door de studenten (transacties)  
cel 5: de verwachte resultaten van de module (leereffecten) 

JUDGEMENT MATRIX [curriculum evaluation]  
beoordelen van de uitkomsten:  
cel 2: de beginsituatie van de studenten (condities)  
cel 4: de toepassing van de methodes door de studenten (transacties)  
cel 6: de resultaten van de module bij de studenten (leereffecten)  
 
Rationale beantwoorden we de hoofdvraag en daarmee de beoogde doelstelling van 

de module. Deze doelstelling is gebaseerd op onze verwachtingen/intenties en deze 

zullen we toetsen aan de hand van onderstaande cellen/deelvragen.  
 
Condities beantwoorden we deelvraag 1 Vanuit de eerste level [intentie] 
[cel 1] Handelt wat onze verwachtingen over de beginsituatie van de studenten zijn. We 

hebben een inschatting van hun niveau en weten waarom deze module noodzakelijk is.  
[cel 2] Kloppen deze condities? Checken of onze verwachtingen overeenkomen met de 

beginsituatie van de studenten.  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Transacties beantwoorden we deelvraag 2 Vanuit de tweede level [implementatie]  
[cel 3] Gaat over de inhoud van de workshop.  
[cel 4] Hoe de methodes worden geïmplementeerd binnen het ontwerpproces.  
 
Leereffecten beantwoorden we deelvraag 3 Vanuit de derde level [leereffecten]  
[cel 5] Gaat over de uitkomst van de module.  
[cel 6] Behandelt de daadwerkelijke opbrengsten van de module.  

2.3.  O N D E R Z O E K S I N S T R U M E N T E N 
 
Onderzoeksinstrument 1 V E L D N O T I T I E S 
De studenten leggen hun onderzoekservaringen vast door middel van het instrument 

‘veldnotities’. We vragen de studenten deze veldnotities te maken tijdens de module en 

zo hun proces vast te leggen, omdat wij hier niet altijd bij aanwezig kunnen zijn. De 

studenten gaan aan de hand van een handzaam schriftje stapsgewijs dagelijks zelf verslag 

doen van hun bevindingen tijdens de module. Zo krijgen wij inzicht in de ontwikkeling van 

de studenten. De notities zijn bedoeld om studenten de diverse leerervaringen zelf onder 

woorden te laten brengen. Via deze vorm van zelfrapportage wordt data verzameld over 

de implementatie van beide methodes en aan het einde van de workshopweek 

ingeleverd [zie bijlage 4].  

Ter aanvulling van de veldnotities hebben wij in het notitieboekje een aantal vragen 

toegevoegd om zeker te zijn de benodigde informatie voor ons onderzoek te vergaren. 

Ook ter ondersteuning van het diepte interview achteraf, zijn de antwoorden op de 

vragen van waarde als voor- en nameting. In het schrift maken we een onderverdeling in 

twee soorten veldnotities: 

methodische notities en 

reflectieve notities. Methodische 

notities hebben betrekking op  
de methodische voortgang van 

het onderzoek van de studenten. 

Reflectieve notities zijn alle 

notities die betrekking hebben 

op de verwachtingen van de 

studenten ten aanzien van  
de module.  
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DAG 1 Introductie Bij aanvang delen wij een veldnotitieboek uit waarin reflectieve 

notities staan geformuleerd. Voor de start van de les vragen we de studenten vier 

aanloopzinnen voor de nul-meting in te vullen. Zo kunnen we de condities, onze 

verwachtingen (cel 1), tegenover de beginsituatie (cel 2) van de studenten 

plaatsen. De reflectieve notities over de condities zijn: Antropologie is; Design 

antropologie is; Mijn doel van deze workshop is; Ik verwacht van deze workshop. 

DAG 2 Probe Toolkit De notities over de transacties zijn: Mijn respondent is; 

Probe Toolkit bestaat uit; De vragen op de camera zijn; Plan van aanpak is.  

DAG 3 Veldwerk Aan het einde van dag 3 - wanneer het veldwerk is verricht en de 

Probe Toolkit is ingeleverd - vragen wij de studenten reflectieve en methodische 

notities in te vullen om te meten hoe de transacties (inhoud van workshop cel 3) 

verliepen en zij de methodes hebben toegepast (implementatie cel 4).  
De reflectieve notities over de transacties zijn: Notities (bevindingen) op locatie;  
Ervaring participerend observeren; Ervaring cultural probes; Ervaring met de 

respondent; Ervaring bij het doen van veldwerk.  

DAG 4 Data De methodische notities over de transacties zijn: Resultaten uit data 

zijn; Data omzetten voor ontwerpproces; Data verwerken in eindpresentatie.  

DAG 5 Presentatie Aan het einde van dag 5 - wanneer de onderzoeksresultaten 

zijn gepresenteerd - vragen wij de studenten wederom reflectieve notities in te 

vullen in hun notitieboek om te meten hoe de leereffecten (uitkomst van workshop 

cel 5) verliep en wat de opbrengst van beide methodes (leereffect cel 6). De 

reflectieve notities over de leereffecten zijn: Ik heb geleerd dat de methode 

participerend observeren; Ik heb geleerd dat de methode cultural probes; Deze 

workshop heeft mij.  
 
Onderzoeksinstrument D I E P T E  I N T E R V I E W 
Wat vinden de studenten? Wat heeft de workshop opgeleverd vanuit de gekozen 

respondent. Kwam het door de participerende observaties en/of cultural probes of 

had het proces ook zo normaal verlopen? Het gaat om de individuele percepties 

van de studenten in dit halfgestructureerde interview. Zeven studenten vertellen 

Anne face to face wat de invloed is geweest van de methodes participerend 

observeren en het toepassen van cultural probes. De interviews worden met 

Iphone (audio opname) vastgelegd en duren minimaal 15 minuten. We gaan 

retrospectief bevragen aangezien we de implementatie niet direct kunnen 
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observeren. De studenten doen veldonderzoek bij de door hun zelf gekozen 

respondent en wij kunnen daar logistiek niet bij aanwezig zijn. Daarnaast werkt een 

extra observatie boven op een andere observatie verstorend. Bij het interview 

wordt daarom navraag gedaan over de gegeven antwoorden in het 

veldnotitieboekje. Het interview hebben we opgesteld aan de hand van de drie 

deelvragen. Per deelvraag behandelen we één of meerdere topics die tot een 

antwoord moeten leiden op onze hoofdvraag [bijlage 5].  

 
2.4.  A N A L Y S E  V A N  G E G E V E N S 
Na afloop van de workshopweek hebben we alle veldnotitieboekjes van de 

studenten teruggekregen en gecheckt of alle vragen, die niet over hun 

beginsituatie gingen, waren ingevuld. Vervolgens zijn zeven studenten 

geïnterviewd naar aanleiding van hun ervaringen met de module en de notities in 

hun boekjes. De gekozen studenten hadden allemaal de workshopweek volledig 

gevolgd. De gegeven antwoorden in de veldnotitieboekjes en de antwoorden op 

de interviewvragen zijn vervolgens open gecodeerd. Hier zijn codebomen van 

gemaakt die door de tweede onderzoeker zijn gecontroleerd op betrouwbaarheid. 

Voor de codeboom van de interviews en de codeboom van de veldnotitieboekjes 

verwijzen we naar [bijlage 6].  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3. R E S U L T A T E N  
 
Hieronder zal per deelvraag, met als leidraad de cellen van het Stake Model, de 

verkregen resultaten uit de dataverzameling besproken worden.  

 

DEELVRAAG 1 [CONDITIES]  
Wat is de beginsituatie van de studenten voor het uitvoeren van de module? 
 
Te behandelen cellen van het Stake Model:  
cel 1 de verwachte beginsituatie van de studenten  
cel 2 de beginsituatie van de studenten  

Om deelvraag één te kunnen beantwoorden hebben we alle studenten vooraf aan 

de start van de module benaderd om een aantal vragen te beantwoorden omtrent 

hun verwachtingen en kennis over de module, zodat wij hun beginsituatie konden 

meten [cel 2] en vergelijken met onze verwachtingen [cel 1]. Alle studenten hebben 

deze vragen beantwoord. Tijdens het interview zijn we vervolgens teruggekomen 

op de gegeven antwoorden zodat de studenten deze verder konden onderbouwen 

en wij hierdoor onze verwachtingen met hun daadwerkelijke beginsituatie nog 

beter konden vergelijken. De interviewtopics waren: kennis van begrippen, 

verwachtingen module en doelstelling module. We hebben de antwoorden van 

zeven studenten meegenomen in ons onderzoek.  

De verwachte beginsituatie [cel 1] 
Onze verwachting was dat de studenten geen kennis over of ervaring met 

antropologie zouden hebben. We hadden verwacht dat de studenten wellicht een 

idee over het begrip antropologie hadden, maar verder niet wisten hoe deze 

wetenschap als onderdeel van een methode toe te passen. We hadden daarnaast 

verwacht dat de studenten vanuit hun studie niet eerder met antropologische 

methodes in aanraking zijn gekomen en daardoor ook niet zouden weten wat 

design antropologie inhoudt.  

Betreft de verwachting van de studenten over de module hadden wij het 

idee dat de studenten deze module theoretisch en wetenschappelijk zouden 

vinden. Vooral veel luisteren en weinig doen. Verder hadden we verwacht dat de 

studenten een nieuwe manier van onderzoeken als persoonlijk doel voor de 

module hadden gesteld, waarbij ze zich moeten verplaatsen in een ander persoon 

en daar vervolgens iets voor moeten ontwerpen.  
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De beginsituatie van studenten [cel 2]  
Op de vraag wat antropologie is, heeft het merendeel van de studenten een 

antwoord gegeven in hun veldnotities. Uit de gegeven antwoorden kunnen we 

opmaken dat de studenten zowel uiteenlopende, als gelijke ideeën hebben over 

antropologie. Deze hebben enige raakvlakken met het begrip antropologie, maar 

geven geen volledig of correct antwoord. Uit de interviews kwam daarbij naar 

voren dat ze vanuit hun studie nooit eerder met deze wetenschap in aanraking 

waren gekomen en het antwoord daarom deels hebben gegokt. Op de vraag wat 

design antropologie is, konden alle studenten geen volledig of correct antwoord 

op geven. Daarnaast blijkt uit het doorvragen bij de interviews dat de gegeven 

antwoorden ook hier meer en deels gegokt zijn of later ingevuld.  

 Het merendeel van de studenten hebben tijdens het interview aangegeven 

geen of weinig verwachtingen te hebben gehad over de module. Een reden is dat 

de studenten zich niet hadden ingelezen en dus niet precies wisten wat de module 

zou inhouden. Toch hebben de meeste studenten vooraf een antwoord beschreven 

in hun veldnotitieboekje over hun verwachtingen. Hieruit komt naar voren dat de 

meerderheid had verwacht een nieuwe manier van onderzoeken te leren. Dit was 

een belangrijke motivatie om aan deze workshop mee te doen.  

Als doel voor de module geven de studenten tijdens het interview aan zich 

beter in een persoon te willen verplaatsen. Daarnaast wordt er aangegeven de 

wens om onderzoek te doen buiten de laptop, zelf met gebruiker in aanraking te 

komen en hun onderzoeksveld te verbreden. De antwoorden in de 

veldnotitieboekjes bevestigen nogmaals deze doelstellingen. Daarbij zijn gegeven 

antwoorden: ‘een nieuwe manier van onderzoeken leren, kijken door de ogen van 

een ander, iemand durven aanspreken en beter leren kennen’.  

Samenvatting condities  
Samenvattend kunnen we stellen dat de door ons verwachte beginsituatie van de 

studenten over de kennis van antropologie en design antropologie grotendeels 

overeenkomt met de daadwerkelijke beginsituatie van de studenten. Ze hadden 

geen of nauwelijks kennis over antropologie en hoe dit als methode in te kunnen 

zetten. Daarnaast had geen van de studenten een correct antwoord op de vraag 

wat design antropologie is. De studenten hadden daarentegen meer passende 

verwachtingen over de module dan door ons verwacht. De doelen van de 

studenten liggen in lijn met onze verwachting dat het gaat om het leren van een 

nieuwe onderzoeksmethode. Bij de gegeven antwoorden komt daarbij naar voren 

dat het onderzoek gaat om het verplaatsen in een ander persoon, de respondent.  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DEELVRAAG 2 [TRANSACTIES] 
Welke activiteiten omtrent het toepassen van beide methodes hebben de 
studenten uitgevoerd tijdens de module? 
 
Te behandelen cellen van het Stake Model:  
cel 3 de verwachte toepassing van de methodes door de studenten  
cel 4 de toepassing van de methodes door de studenten 

Om deelvraag 2 over de transacties te kunnen beantwoorden hebben we, naast de 

vragen in de veldnotitieboekjes over de inzet van de methodes, in het interview de 

volgende twee topics opgenomen: inzet met participerend observeren en inzet 

van cultural probes. We hebben in onze bevindingen de antwoorden van zeven 

studenten meegenomen. Daarnaast is er naar aanleiding van de antwoorden van 

de studenten nog doorgevraagd op de volgende topics: vergelijking met andere 

onderzoeksmethodes en valkuilen van het gebruik van de methodes.  

De verwachte toepassing van de methodes [cel 3] 
De overkoepelende opdracht aan de studenten was het zich kunnen verplaatsen in 

een ander persoon (de respondent) en zo als ‘toerist’ een dag te reizen vanuit het 

perspectief van een ander. Dit moesten de studenten doen met behulp van de 

methodes participerend observeren en cultural probes. De studenten gingen de 

module uitvoeren vanuit een eigen geïnitieerd onderzoek naar een respondent. 

Daarbij moesten de studenten aan het begin van de week beargumenteren wat ze 

over het dagelijks leven van hun respondent wilde onderzoeken en hoe ze daarbij 

beide methodes zouden gaan inzetten.  
 Voorafgaand aan de module hebben de studenten de opdracht gekregen 

een respondent te vinden die ze minimaal een halve dag participerend gingen 

observeren. Deze respondent kende ze bij voorkeur niet privé. Daarnaast moest de 

respondent bereid zijn hun probe toolkit te gebruiken en probe opdrachten uit te 

voeren. Het doel hiervan was door zelfrapportage de respondent te activeren zijn 

of haar inzichten op een creatieve manier te documenteren.  

Aan het begin van de module moesten de studenten de probe toolkit 

ontwerpen. De probe toolkit werden speciaal ontworpen voor de door hun 

gekozen respondent en moest minimaal een opdracht met de door ons gegeven 

wegwerpcamera bevatten. De respondent moest minimaal één dag aan de slag 

met deze probe toolkit. Aan het einde van de module, na het veldwerk en 
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verzamelen van de data, moesten de studenten het onderzoeksmateriaal en de 

verkregen inzichten presenteren. 

In het kort de door ons bedachte inzet per methode: 

Participerend observeren 

- de student observeert minimaal 1 respondent 

- de student observeert minimaal een dagdeel 

- de student moet onderdeel worden van het leven van de respondent   

Cultural probes 
-  de student ontwerpt de probe toolkit geïnspireerd op de respondent 

- de student formuleert een vraag voor het genereren van de juiste data 

- de student maakt gebruik van de wegwerpcamera 

- de student ontwikkelt opdrachten voor de probe toolkit 

- de student draagt de probe toolkit persoonlijk over aan de respondent 

 
De toepassing van de methodes door studenten [cel 4]  
Uit de gegeven antwoorden tijdens het interview kunnen we opmaken dat twee 

van de zeven studenten het participerend observeren tijdens de module niet 

hebben toegepast. De twee studenten die niet hebben geobserveerd, geven als 

reden dat de situatie van hun respondent dit niet toe liet vanwege de privacy van 

de cliënten (patiënten). De fysiotherapeut kon de student niet meenemen naar 

afspraken bij cliënten thuis. De respondent met autisme werkt op een gesloten 

afdeling. De vijf studenten die participerende observatie hebben toegepast om 

een bepaald gedrag, de emoties, de werkzaamheden, de gewoontes of de 

gedachtes van hun respondent te achterhalen. Er is zowel participerend 

geobserveerd in de privé omgeving als in de werkomgeving van de respondent. 

Daarbij konden sommige studenten tijdens het observeren ervaren hoe de 

respondent hun ontworpen probe toolkit gebruikten. Alle studenten hebben 

minimaal een halve dag kunnen participerend observeren. Anders dan door ons 

geadviseerd kenden de studenten de door hun gekozen respondent allemaal ook 

privé. De gekozen respondenten waren: een meisje met de ziekte van Lyme, een 

grafisch ontwerper, twee huisbazen met een relatie, een jongen met FAS (Foetaal 

Alcohol Syndroom), een jongen met autisme, een verkoper van BigBags en een 

fysiotherapeute. De studenten beargumenteren voor een bekend persoon gekozen 

te hebben omdat deze makkelijker te benaderen is en omdat het minder eng is 

iemand te volgen en opdrachten uit te laten voeren die bekend is.  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Alle deelnemende studenten hebben een probe toolkit ontworpen en ingezet bij 

hun onderzoek tijdens de module. Omdat alle studenten zelf een respondent 

hebben uitgekozen en ook privé kennen, geven ze aan dat ze hun probe toolkit 

persoonlijker hebben kunnen maken met opdrachten en vragen specifiek voor hun 

respondent. Daarbij hebben alle studenten gebruik gemaakt van de 

wegwerpcamera. Net zoals bij het observeren waren de probe toolkits gericht op 

het achterhalen van specifiek gedrag, emoties, werkzaamheden, gewoontes of 

gedachtes van de respondent. Gebruikte opdrachten waren onder meer het 

schrijven van een brief aan een partner, het aanvinken van emotiekaarten, het 

bijhouden van een tijdlijn, het kiezen uit stellingen en het aankruisen van bezochte 

locaties op een landkaart. In de veldnotitieboekjes hebben de studenten ook 

genoteerd welke vraag of vragen ze met de wegwerpcamera hebben gesteld. 

Opdrachten vermeldt op de wegwerpcamera 

waren o.a.: ‘Fotografeer waar jij gelukkig van 

wordt.’ (meisje met Lyme); ‘Maak een foto van 

alles wat je aan de ander doet denken.’ (de 

huisbazen); ‘Fotografeer de gouden momenten 

van je dag.’ (jongen met FAS). 

Samenvatting transacties  
Samenvattend kunnen we uit de data opmaken 

dat beide methodes, participerend observeren en 

cultural probes, naar verwachting zijn ingezet door 

de studenten, op het gegeven na dat bijna 

iedereen de respondent ook privé kende. Dit 

gegeven kan van invloed zijn geweest op hun 

onderzoek en zal blijken uit de leereffecten.  
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DEELVRAAG 3 [LEEREFFECTEN]  
 
Wat hebben de studenten geleerd van de module en in hoeverre hebben de 

gebruikte methodes invloed op het ontwerpproces? 
 
Te behandelen cellen van het Stake Model:  
cel 5 de verwachte leereffecten van de module  
cel 6 de leereffecten van de module bij de studenten   

Om deelvraag 3 over de leereffecten te kunnen beantwoorden hebben we naast 

evaluerende vragen in de veldnotitieboekjes, in het interview de volgende drie 

topics opgenomen: impact module, inzicht in respondent en ontwerpproces. We 

hebben in onze bevindingen de gegeven antwoorden van zeven studenten 

meegenomen. Daarnaast is er naar aanleiding van de antwoorden van de 

studenten nog doorgevraagd op de volgende topics: vergelijking met andere 

onderzoeksmethoden en advies aan medestudenten.  

De verwachte leereffecten van de module [cel 5] 
Wij verwachten dat de inzet van de methodes participerend observeren en cultural 

probes bij de module Design Antropologie een nieuwe manier van onderzoeken 

zal zijn voor de studenten en daarbij van invloed zal zijn op het (toekomstig) 

ontwerpproces van de studenten. Door het gebruik van beide methodes voorzien 

we als leereffect dat de studenten meer en specifieke informatie vergaren over de 

respondent en daarmee meer inzicht in het dagelijks leven van de respondent. Dit 

zal naar verwachting van invloed zijn op de gedachtegang van de studenten bij 

hun ontwerpend onderzoek en hun ontwerpproces, omdat ze op andere wijze data 

zullen verzamelen dan wanneer ze onderzoek doen met behulp van bronnen van 

internet, interviews of enquêtes. De beoogde leerdoelen, met de verwachte inzet 

van beide onderzoeksmethodes, zijn: leren kijken vanuit het perspectief van een 

ander (respondent); situaties aan de hand van veldwerk vertalen naar een 

ontwerpproces; dagelijkse activiteiten van een respondent omzetten in 

inspirerende data en het genereren van content, voortvloeiend uit de data, die 

kunnen worden ingezet bij het ontwikkelen van het ontwerpproces. Onder 

inspirerende data verstaan wij de informatie ontvangen van de respondent die 

nieuwe perspectieven activeert bij de ontwerper en welke een aanzet kunnen 

geven voor een ontwerp.
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De leereffecten voor de studenten [cel 6]  
Voor alle studenten was de inzet van de methodes participerend observeren en 

cultural probes een nieuwe ervaring. De studenten geven daarbij aan de 

workshopweek uitsluitend als positief te hebben ervaren. Dit valt op te maken uit 

antwoorden tijdens het interview zoals: ‘echt geleerd de methodes onder de knie 

te krijgen’; ‘een verrijking voor je ontwerpproces’; ‘heel bruikbaar’. De antwoorden 

in de veldnotitieboekjes onderbouwen deze positieve ervaring onder meer met 

antwoorden als: ‘wat leer je hier veel van’; ‘het plaatje wordt compleet’; ‘de 

ervaring was heel erg goed’.  

 Een belangrijke motivatie, die vanuit de veldnotitieboekjes en interviews naar 

voren komen, is dat de studenten met de module nieuwe onderzoeksmethodes 

hebben geleerd en ook direct hebben kunnen toepassen. Eén van de motivaties 

voor het toepassen van deze methodes is dat de studenten het als prettiger 

ervaren dan het doen van interviews. Dit met als reden dat het persoonlijker is en 

minder aanzet tot wenselijke antwoorden. Daarnaast zien een aantal studenten 

beide methodes als mogelijkheid zich te verbeteren in het inleven in een bepaalde 

doelgroep en een mogelijkheid veldwerk te verrichten in plaats van ‘onderzoek’ te 

doen achter de laptop.   

 Samenvattend kunnen we aan de hand van de gegeven antwoorden op de 

interviewvragen en in de veldnotitieboekjes stellen dat alle studenten een nieuwe 

manier van onderzoeken hebben geleerd. Dit verwachte leereffect is behaald. De 

algemene ervaring van de module blijkt daarbij voor alle studenten positief, met 

als hoofdreden dat ze een nieuwe en een zeer bruikbare manier van onderzoeken 

hebben geleerd.   

   

Ervaring participerend observeren 
De ervaring met het participerend observeren is uitsluitend positief gevonden door 

de studenten. Ze achten de methode om verschillende redenen van waarde. 

Gegeven argumenten over deze positieve ervaring zijn onder andere: ‘zijn verkoop 

tactiek kunnen ervaren’ (de BigBag verkoper); ‘geleerd over zijn omgeving’ (de 

huisbaas); ‘kunnen zien wat anders aan hem is’ (jongen met autisme) en; ‘ontdekt 

dat hij regelmaat nodig heeft’ (jongen met FAS). De gegeven antwoorden in de 

veldnotities onderbouwen deze ervaring. Een gegeven antwoord is bijvoorbeeld 

over de participerende observatie van de jongen met FAS: ‘door zijn plaats in te 

nemen, kon ik me veel beter inleven in de persoon’. Dit heeft de student gedaan 

door tijdelijk zijn werkzaamheden over te nemen. De studenten hebben allemaal 

naast het van dichtbij observeren van hun respondent, ook geparticipeerd in zijn of 

haar dagelijks leven. De student die de werkzaamheden van de jongen met FAS 
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overnam, kwam door deze methode er achter hoe eentonig zijn werk is. Zij vond 

het werk saai maar realiseerde zich dat deze eentonigheid en regelmaat belangrijk 

voor de jongen met FAS is.  

 Bij de interviewvraag wat de studenten geleerd hebben van het toepassen 

van deze methode is een veel gegeven antwoord dat ze er meer informatie over 

hun respondent uit hebben kunnen halen dan gebruikelijk. Bij het doorvragen wat 

dan ‘gebruikelijk’ is geven de studenten aan normaal gesproken uitsluitend 

onderzoek te doen met behulp van internet, boeken en/of interviews en enquêtes. 

Ze konden nu door zelf participerend te observeren dichterbij hun onderwerp 

komen in vergelijking tot het gebruikelijke onderzoek van achter hun laptop.  

 Als aandachtspunt voor een volgend onderzoek, met het gebruik van deze 

methode, geven meerdere studenten aan dat het voor de kwaliteit van het 

observeren verstandiger is als je de respondent nog niet persoonlijk kent omdat je 

er dan objectiever instaat en meer nieuwe informatie uit kan halen. Daarentegen 

geeft één student juist aan dat doordat hij de respondent al kende de stap iemand 

van dichtbij te observeren minder eng was.  

 Samenvattend kunnen we aan de hand van de gegeven antwoorden op de 

interviewvragen en in de veldnotitieboekjes stellen dat de methode participerend 

observeren positief is ontvangen door alle studenten omdat de methode voorziet 

in het verkrijgen van meer informatie over de respondent. De verwachte 

leereffecten, dat de studenten hebben leren kijken vanuit het perspectief van een 

ander en meer inzicht hebben verkregen in het dagelijks leven van de respondent, 

is behaald. Als kanttekening wordt door twee studenten opgemerkt dat het voor 

het resultaat beter is wanneer de onderzoeker de respondent niet persoonlijk kent.  

Ervaring cultural probes 
De studenten hebben uiteenlopende positieve ervaringen met de cultural probes. 

Alle studenten gaven tijdens het interview aan het ontwerpen van de probe toolkit 

erg leuk te hebben gevonden. Een veelvuldig gegeven rede hierbij is dat het een 

creatieve manier van onderzoeken is omdat ze de probe toolkit moeten ontwerpen 

voor een specifiek persoon. Daarnaast zien alle studenten het inzetten van cultural 

probes als een prettige manier van onderzoeken omdat ze voor hun gevoel de 

respondenten minder tot last zijn en deze manier naar hun idee ook eerlijker en 

echter is. Bij doorvragen wat de studenten met eerlijker en echter bedoelen geven 

ze aan dat de respondent minder geneigd is wenselijke antwoorden te geven dan 

bij bijvoorbeeld een interview omdat de vragen en de opdrachten van de probe 

toolkit zelfstandig beantwoord en uitgevoerd kunnen worden. Een aantal geven 

daarbij aan dat hun respondent het zelfs heel leuk vond om met de probe toolkit 
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aan de slag te gaan. Dit hadden de studenten niet verwacht omdat het tijd en 

energie van de respondent vraagt. Deze positieve feedback van de respondent 

blijkt een motivatie voor de studenten om de cultural probes vaker in te gaan 

zetten. Een student geeft aan deze methode ook al graag bij haar vorige project te 

hebben ingezet. Zo beargumenteert ze:  

 “Als ik dit had toegepast op mijn vorige project, dan denk ik dat het veel  

 beter had kunnen uitpakken. Ik onderzocht mensen met agorafobie en had  
 op basis van interviews informatie over hun verkregen. Maar zo iets is zo  
 persoonlijk en zo diepgaand. Zo ver kan je niet gaan met een interview. En  
 wanneer je echt door de ogen van iemand anders kijkt dan kan je gewoon  
 veel waardevolle informatie verschaffen, ook voor je project, waardoor het  
 veel sterker kan uitpakken en je het beter kan toelichten.” 

 
Ook de antwoorden in de veldnotitieboekjes beamen dat de studenten de probe 

toolkit zowel voor hun zelf als voor hun respondent als een leuke ervaring zien. 

Daarbij geeft één student aan dat de inzet van de probe toolkit van invloed is op 

zijn ontwerpproces. Het zou voor een nieuwe insteek zorgen.  

Een negatieve ervaring met de probe toolkit is het niet juist formuleren van 

de vraag voor respondent. Een student geeft in het interview aan dat ze, achteraf 

gezien, verder had moeten doorvragen om tot de gewenste antwoorden te 

komen. Nu bleken haar vragen te algemeen waardoor ze er weinig bruikbare data 

uit kon halen. Ook merken een aantal studenten op dat het risico bestaat dat de 

respondent de probe toolkit niet op de juiste manier toepast omdat de opdracht 

of vraag niet duidelijk genoeg is. Of andersom, dat de ontwerper de verkregen 

informatie verkeerd interpreteert omdat de antwoorden niet duidelijk genoeg zijn. 

In de veldnotitieboekjes zijn deze negatieve ervaringen niet beschreven. Dit kwam 

uitsluitend bij het doorvragen tijdens de interviews naar voren.  

Samenvattend kunnen we aan de hand van de gegeven antwoorden op de 

interviewvragen en in de veldnotitieboekjes stellen dat de methode cultural probes 

bij alle studenten positief is ontvangen. Dit komt vooral doordat het een creatieve 

en persoonlijke manier van onderzoeken is. De verwachte leereffecten, dat de 

studenten hebben leren kijken vanuit het perspectief van een ander en meer 

inzicht hebben verkregen in het dagelijks leven van de respondent, is ook met de 

inzet van de cultural probes behaald. Wel blijkt het belangrijk de probe toolkit zo 

te ontwerpen dat er geen misverstanden kunnen ontstaan tussen de gestelde 

vragen en de gegeven antwoorden.  
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Inzicht in respondent 
Uit de gegeven antwoorden tijdens de interviews kunnen we opmaken dat alle 

studenten meer inzicht hebben verkregen in hun respondent door het toepassen 

van de methodes. Een enkele student geeft aan niet perse meer inzicht te hebben 

verkregen in de respondent tijdens het participerend observeren omdat zij de 

respondent eigenlijk al heel goed kent. In haar veldnotitieboekje geeft ze aan: ‘ik 

ken haar al heel lang en dan is het lastig om haar echt goed te observeren’. Echter 

geeft ze vervolgens aan door de cultural probes wel meer te weten te zijn 

gekomen door de inzet van de opdrachten, die haar inzicht gaven in de emoties 

en gedachtes van haar vriendin.  

 Beide methodes hebben de meerderheid van de studenten geholpen een 

persoonlijker en ook ander inzicht te krijgen van hun respondent. Een student 

geeft tijdens het interview aan meer te weten zijn gekomen over de emoties en 

gedachtes van zijn respondent. Zo geeft hij op de vraag of hij een ander inzicht 

heeft gekregen in de respondent het antwoord:  

 ‘Ja, je ziet meer, je ziet een andere kant van de respondent. Ik ken haar  

 normaal vanuit privésituatie en nu krijg je een hele ander kijk op hoe zij met 

 patiënten omgaat. Dat is totaal anders dan hoe ze met mij zou omgaan of  

 met andere vrienden. Dat vond ik interessant.’  
 
Daarbij trekken veel van de studenten een vergelijking met het houden van een 

interview of het afnemen van een enquête. Met een interview of enquête beweren 

ze minder informatie uit de respondent te kunnen halen. In de veldnotitieboekjes is 

door een student bij de vraag hoe de ervaring is geweest met de respondent 

geantwoord: ‘ik vind het vaak eng om mensen aan te speken, maar doordat hij zo 

dicht bij mij stond was deze stap minder eng’.  

 Over het kijken vanuit een ander perspectief geven de studenten tijdens het 

interview o.a. de volgende feedback: ‘het kan veel waardevolle informatie 

verschaffen’; ‘op deze manier kan je heel dichtbij de persoon komen omdat je 

vanuit zijn ogen kijkt’; ‘je komt echt achter dingen die je zelf anders niet had 

kunnen ondervinden en dat is het meest interessante’. In de veldnotitieboekjes zijn 

soortgelijke antwoorden beschreven. Daarnaast zijn er antwoorden gegeven als: 

‘minder ongemakkelijk dan verwacht’; ‘leuk om een keer achter de schermen te 

kijken’; ‘interessant om je observaties te koppelen aan bevindingen van de toolkit’.  

 Samenvattend kunnen we aan de hand van de antwoorden tijdens het 

interview en in de veldnotitieboekjes aannemen dat alle studenten waardevolle 

inzichten hebben verkregen van de respondent door het gebruik van de 
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methodes. Meer dan bij het gebruik van een interview of enquête. Het verwachte 

leereffect, dat de studenten meer inzicht hebben verkregen in het dagelijks leven 

van de respondent, is behaald. 

 
Impact ontwerpproces en (toekomstig) onderzoek 
Uit de antwoorden tijdens het interview kunnen we opmaken dat voor alle 

studenten de behaalde informatie uit de workshopweek geen concrete ideeën 

heeft opgeleverd voor een ontwerp. Gegeven motivaties zijn: ‘ik weet nog niet hoe 

ik het zou kunnen gebruiken’; ‘lastig omdat ik niet vanuit een onderzoeksvraag heb 

gewerkt’; ‘data sprak niet meteen tot mijn verbeelding’. Maar het concreet iets 

ontwerpen was ook geen doelstelling van de module. De module is een 

oriënterende fase aan het begin van het ontwerpproces [figuur 1.1]. Bij het einde 

van de week werden de verzamelde data en bevindingen door de studenten 

verwerkt ter voorbereiding van de volgend stap in het proces. Een aantal 

studenten geven aan dat wanneer zij vanuit een meer specifieke onderzoeksvraag 

hadden gewerkt en daardoor hun respondent meer specifiek hadden kunnen 

onderzoeken, de verkregen data waarschijnlijk wel direct hadden kunnen inzetten 

voor een ontwerp. Nu is de opzet en de duur van de module niet toereikend 

genoeg op dit gebied. In de veldnotitieboekjes komen wél ideeën voor een 

volgende stap in het ontwerpproces naar voren zoals: ‘Met deze gegevens zou ik 

iets (een ontwerp) kunnen maken wat bij de respondent past’.   

 De studenten geven tijdens het interview aan de geleerde methodes zeker in 

te gaan zetten bij hun toekomstig ontwerpproces. Zo beredeneert een student:  
“Er komen heel erg behoeftes van zo’n bepaalde persoon en denkwijzen naar 

voren die je kan meenemen in je ontwerpproces.” Vooral het toepassen van de 

cultural probes is populair omdat de methode zelf al een ontwerp vereist voor de 

probe toolkit met leuke opdrachten en vragen. Daarnaast is een gegeven 

argument dat door middel van de inzet van de probe toolkit het onderzoek meer 

aansluiting kan vinden op de respondent, het persoonlijker kan worden. Daarbij 

komt in de veldnotitieboekjes naar voren dat deze manier van onderzoeken 

aantrekkelijk is doordat je inzichten kan vergaren zonder de respondent te hoeven 

storen. Het participerend observeren wordt door veel studenten ongemakkelijker 

gevonden omdat ze daar voor hun gevoel de respondent meer mee storen. 

Achteraf vonden veel studenten het meevallen en willen ook het participerend 

observeren vaker gebruiken als onderzoeksmethode.  

 Alle studenten zien het nut van het in de toekomst gebruiken van deze 

onderzoeksmethodes. Over hun toekomstig onderzoek zeggen de studenten 

tijdens het interview onder andere: ‘methodes waar je goede conclusies uit kan 
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trekken met meer tijd en respondenten’; ‘fijn om veel informatie van hele groepen 

mee te achterhalen en de verschillen naast elkaar te kunnen leggen’; ‘scheelt jezelf 

ongemak en degene die je onderzoekt ook’. Een student beschrijft in haar 

veldnotitieboekje: ‘ervaringen opgeleverd die ik ook kan toepassen op komende 

projecten tijdens mijn studie’. Naar aanleiding van de antwoorden is er tijdens het 

interview doorgevraagd of de studenten deze methodes ook zouden adviseren aan 

hun medestudenten. Alle studenten geven aan dat ze beide methodes zeker 

zouden adviseren aan hun medestudenten en geven daar ook bij aan dat het 

waardevol is de methodes in het vroege stadium van de designstudie te leren.  

 Samenvattend kunnen we aan de hand van de antwoorden op de interviews 

en in de veldnotitieboekjes stellen dat de studenten tijdens de module nog niet tot 

een ontwerp zijn gekomen door de opzet van de workshopweek. Wel zijn de 

methodes zoals verwacht van invloed geweest op hun ontwerpproces en hebben 

ze zoals verwacht de dagelijkse activiteiten van hun respondent kunnen omzetten 

in inspirerende data zoals een specifiek gedrag op een specifiek moment. 

Daarnaast zien de studenten de methodes van waarde voor de toekomst en voor 

de voortgang van hun studie. Alle studenten willen er in de toekomst vaker mee 

gaan werken en adviseren de methodes aan hun medestudenten.  

Samenvatting leereffecten 
Samenvattend kunnen we aan de hand van de gegeven antwoorden op de 

interviewvragen en in de veldnotitieboekjes aannemen dat de impact van de 

module voor alle studenten positief is geweest. De gegeven hoofdreden is dat de 

ze nieuwe onderzoeksmethodes hebben geleerd, waarbij ze de mogelijkheid 

hebben gekregen meer inspirerend inzicht te verkrijgen in hun respondent door de 

persoonlijke benadering van de toegepaste methodes. Naar verwachting zijn door 

de inzet van participerend observeren en cultural probes de beoogde leerdoelen 

behaald. Van de twee methodes blijkt de inzet van cultural probes het meest 

populair doordat de designstudenten iets konden maken (probe toolkit) en door 

de manier van toepassen. Deze methode is als minder ongemakkelijk ervaren dan 

participerend observeren. De meeste studenten geven aan beide methodes zeker 

nog te gaan inzetten bij hun toekomstig ontwerpend onderzoek. Een minder sterk 

punt is dat het essentieel blijkt de probe toolkit zo te ontwerpen dat er geen 

misverstanden kunnen ontstaan tussen de gestelde vragen en de gegeven 

antwoorden. Dit was voor studenten nog lastig. 
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4. C O N C L U S I E 

4.1.  E V A L U A T I E  R A T I O N A L E  
De verkregen antwoorden op de drie deelvragen leiden tot het beantwoorden van 

alle cellen van het Stake model en daarbij het beantwoorden van de hoofdvraag 

van ons empirisch onderzoek. Met de hoofdvraag beantwoorden we onze 

beoogde doelstelling van de module, de rationale. Deze doelstelling is gebaseerd 

op onze verwachtingen en hebben we getoetst aan de hand van de hierboven 

uitgewerkte deelvragen.  
 
Wat is de beginsituatie van de studenten voor het uitvoeren van de module? 

De eerste deelvraag kunnen we beantwoorden doordat we de condities hebben 

kunnen meten door de beginsituatie van de studenten tegenover onze 

verwachtingen te plaatsen volgens het Stake model. Onze verwachte beginsituatie 

kwam grotendeels overeen met de daadwerkelijke beginsituatie van de studenten. 

De studenten hadden zoals verwacht voor het uitvoeren van de module weinig tot 

geen ervaring met design antropologie en in het bijzonder met de methodes 

participerend observeren en cultural probes. De belangrijkste motivatie voor de 

studenten om de module te volgen, blijkt het leren van nieuwe 

onderzoekmethodes.  

Welke activiteiten omtrent het toepassen van beide methodes hebben de  

studenten uitgevoerd tijdens de module?  
De tweede deelvraag kunnen we beantwoorden doordat we de transacties hebben 

kunnen meten door de inzet van beide methodes door de studenten tegenover de 

door ons verwachtte inzet te plaatsen volgens het Stake model. Uit de verkregen 

data kunnen we concluderen dat beide methodes naar verwachting zijn ingezet 

door de studenten, op het gegeven na dat bijna iedereen de respondent ook privé 

kent. Dit gegeven is van invloed geweest op de leereffecten van de studenten. 

Daarnaast blijken een aantal studenten meer uit hun probe toolkit te hebben 

kunnen halen door meer gerichte vragen te stellen. Dit sluit aan op de door Gaver 

gegeven waarschuwing dat men specifieke vragen moet opstellen om tot 

waardevolle resultaten te komen (Gaver, 2004).  
 
Wat hebben de studenten geleerd van de module en in hoeverre hebben de 

gebruikte methodes invloed op het ontwerpproces? 
De derde deelvraag kunnen we beantwoorden doordat we de leereffecten hebben 
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kunnen meten door uitgebreid te evalueren met studenten wat de leereffecten zijn 

geweest en deze tegenover de door ons verwachtte leereffecten te plaatsen 

volgens het Stake model. Alle verwachte leereffecten zijn behaald en daarmee de 

doelstelling van deze module. Alle studenten hebben beide methodes leren 

kennen en leren inzetten. Het verwachte leereffect, dat de studenten leren kijken 

vanuit het perspectief van een ander en daarmee meer inzicht verkrijgen in het 

dagelijks leven van de respondent, is behaald. Alle studenten hebben waardevolle 

data verzamelt van de respondent door het gebruik van beide methodes. De 

methodes vulden elkaar hierin aan. De inzet van beide methodes heeft invloed 

gehad op de gedachtegang van studenten tijdens hun ontwerpproces in de 

workshopweek en is daarmee van invloed geweest op dit ontwerpproces. Zoals 

verwacht hebben ze de dagelijkse activiteiten van hun respondent kunnen 

omzetten in inspirerende data. Daarbij geven alle studenten aan de methodes 

vaker te gaan toepassen en is deze module dus ook van invloed op hun 

toekomstig onderzoek.  

In hoeverre is de module Design Antropologie met inzet van de methodes 

participerend observeren en cultural probes van invloed op het ontwerpproces  
van HBO-designstudenten? 

Concluderend kunnen we stellen dat de inzet van de methodes participerend 

observeren en cultural probes bij de module Design Antropologie van invloed is 

geweest op het ontwerpproces van de studenten. Door het gebruik van beide 

methodes hebben de studenten relevante en meer specifieke informatie over de 

gebruiker verkregen en daarmee meer inzicht in de gebruiker. Dit inzicht blijkt 

daarnaast van invloed op de gedachtegang van de studenten en hun (toekomstig) 

ontwerpproces. De studenten hebben de volgende leerdoelen behaald of deels 

behaald door het volgen van de module: [a] leren kijken vanuit het perspectief van 

een ander; [b] situaties aan de hand van veldwerk vertalen naar een 

ontwerpproces; [c] dagelijkse activiteiten van een respondent omzetten in 

inspirerende data; [d] het genereren van content, voorvloeiend uit de verzamelde 

data, die kan worden ingezet bij het verder ontwikkelen van het ontwerpproces.  

 
4.2. D I S C U S S I E 
Participerend observeren: Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de 

methode participerend observeren beter ingezet kan worden bij respondenten die 

onbekend zijn voor de onderzoeker. Doordat de studenten de voor deze module 

uitgekozen respondenten allemaal persoonlijk kennen, had dit invloed op wat ze 

uit de observatie of participatie konden halen. Ze vonden het soms moeilijk de 
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respondent los te zien van hun persoonlijke relatie. Toch gaven bijna alle studenten 

aan meer of andere inzichten te hebben verkregen in hun respondent. Ook was 

het, door het kiezen van een bekende respondent, voor alle studenten minder eng 

deze methode toe toepassen. Nu ze de methode hebben leren kennen, en als 

prettig hebben ervaren, durven ze het in te toekomst ook sneller toe te passen op 

onbekende personen.  
 
Cultural probes: Bij het maken van een probe toolkit is het voor sommige 

studenten lastig gebleken de juiste opdrachten te bedenken en de juiste vragen te 

stellen. Omdat je als onderzoeker geen zicht hebt hoe de respondent je probe 

toolkit zal gebruiken, is het belangrijk dat de opdrachten en vragen heel duidelijk 

zijn en naar de gewenste data leiden. Potentiële misverstanden tussen de gestelde 

vragen en de gegeven antwoorden kunnen leiden tot verkeerde of onvolledige 

data. In tegenstelling tot bij participerend observeren kan het voordelig zijn bij 

deze methode de respondent wel persoonlijk te kennen omdat de probe toolkit zo 

nog persoonlijker ontworpen kan worden en daardoor minder gevoelig voor 

misverstanden is.  

Afgebakende opdracht: Of het starten vanuit een afgebakende opdracht de 

resultaten van de module sterker hadden gemaakt, is een punt van discussie. 

Afbakening kan helpen, maar het kan ook tegen werken wanneer een student zelf 

tot een duidelijk onderzoek met vraagstelling komt. Deze module was een pilot. 

Een latere module tijdens een seminar aan de HKU kreeg een meer aangestuurde 

opdracht: ontwerp een ritueel voor je gekozen respondent. Hierdoor was er 

minder vrij spel voor de studenten. Dat bleek bij de één beter uit te pakken dan bij 

de ander. Voor de één is een gerichte opdracht van waarde om sneller tot een 

ontwerpproces te komen. Voor de ander kan het motiverend zijn wanneer hij of zij 

zelf een onderzoeksvraag mag formuleren. Het hangt af van de instelling en 

rijpheid van de studenten in welke vorm deze module de opdracht open houdt of 

juist afbakent.   

Balans tussen theorie en praktijk: Designstudenten zijn vaak visueel ingesteld en 

geen theoretici. Denken en doen valt samen. Participerend observeren vraagt om 

andere capaciteiten dan waar de studenten op een kunstacademie voor zijn 

opgeleid. Wij moeten deze kwestie goed in de gaten houden. Waar ligt de grens 

in het bieden van theorie en praktijk voor toekomstige modules. 
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4.3. A A N B E V E L I N G E N 

Naar aanleiding van de hierboven 

genoemde discussiepunten geven wij de 

aanbeveling bij een volgende module 

alert te zijn op het kiezen van een juiste 

respondent en het zo effectief mogelijk 

vormgeven van de probe toolkit. Een 

respondent mag niet te dicht bij de 

student staan en een probe toolkit werkt 

het best bij zeer gerichte vragen.  

  

De studenten hebben tijdens deze 

module kort kennis gemaakt met de 

methodes participerend observeren en cultural probes en zijn daarbij in de 

ontdekkingsfase van het ontwerpproces gebleven. Wij adviseren de module bij 

meer tijd verder uit te breiden, wellicht zelfs richting het maken van een 

eindproduct. Bij HKU en AKV | St.Joost bestaat de mogelijkheid om volgend 

schooljaar de module verder uit te bouwen. De aanbeveling is om de studenten 

van diverse afdelingen meer tijd te geven om dieper op hun onderzoeksvraag in te 

gaan met behulp van de aangereikte methodes. Daarnaast gaat er in september 

2017 een workshop plaatsvinden bij studenten WdKA, Rotterdam. De aanbeveling 

is om deze studenten te laten samenwerken met studenten antropologie van de 

VU. Hierbij zullen de methodes participerend observeren en cultural probes 

worden ingezet. De verwachting is dat de samenwerking tussen ontwerpers en 

antropologen tot nog betere resultaten zullen leiden. Theorie en praktijk zullen 

elkaar hier kunnen versterken.  
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