
Master Design
design research cirkel
  methodiek    door design    met participanten    in context
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Vanuit hun eigen ontwerpvraag leren
studenten binnen de Master Design ontwerpend 
en verdiepend design research te doen. Ze 
reflecteren voortdurend op wat ze ontdekken, 
en dragen hun verhaal uit door storytelling.
Met hun design research dragen ze bij aan
(hun eigen) nieuwe praktijken. 

Om design research te kunnen doen, beginnen studenten 
binnen de Master Design met het kaderen van hun 
ontwerpvraag. Die vraag vertalen ze door in deelvragen, 
de start van verschillende iteraties. Ze onderzoeken door 
ontwerpend samen met participanten antwoorden te 
vinden én door de context van hun vraag theoretisch en in 
gesprek met experts te doorgronden. Zo ontdekken ze 
wat hun ontwerp nodig heeft, wanneer het werkt, hoe het 
gerealiseerd kan worden. De iteraties lopen door elkaar 
heen, leveren kennis op, voeden elkaar en roepen nieuwe 
vragen op.

Studenten maken zich de methoden en tools die de 
Master Design aanbiedt eigen, om uiteindelijk een 
persoonlijke methodiek te ontwikkelen. In de loop van het 
design research maken ze hun vragen en aanpakken 
steeds specifieker, en vinden ze een persoonlijke strategie 
van design research doen. Daarin leiden iteraties met 
goed ontworpen
materiaal, ondersteunend scenario's en specifieke
participanten tot relevante kennis en ontwerpen.

 participant    mediumgebruik   eigen rol

 strategie    integraal denken    ontwerpvraag

leerlijnen
design research

Om te reflecteren op wat ze doen, en om aan anderen te 
vertellen waarom het gaat, zetten studenten storytelling in.

Het ontwerp draagt natuurlijk alles uit wat ze willen delen en 
veroorzaken, maar er is meer. Op allerlei momenten in hun 
design research vertellen ze wat hen drijft, wat hen voor ogen 
staat, welke keuzes volgens hen de juiste zijn. Dat doen ze in 
verschillende vormen van het visuele essay, zoals research 
blogs, tijdschriftartikelenof presentaties. Wat deze vormen in 
ieder geval gemeen hebben, is dat beeld en tekst gelijkwaardige 
middelen zijn en dat medium en vormgeving het verhaal dragen.

Daarnaast vraagt het meenemen van participanten in het 
ontstaan van een ontwerp om een open manier van vertellen. 
Dat doen studenten door tell & show, vertellen en laten zien. 
Aan de hand van gedocumenteerd materiaal maken ze duidelijk 
waarom ze een ontwerpkeuze doen.
Tijdens de opleiding vinden ze hun eigen stem in een
overtuigende en boeiende storytelling.

storytelling
 mapping    reflecteren & essayeren    visueel essay      

 tell & show    eigen stem & publiek

Studenten verhouden zich binnen de Master Design tot 
nieuwe praktijken in het creatieve domein. Ze dragen 
daaraan bij, doordat ze in hun eigen praktijk een nieuwe, 
relevante professionele rol ontwikkelen. Ze worden door 
hun design research experts die zich stevig kunnen 
positioneren in nieuwe netwerken. Die netwerken
ontwikkelden ze door samen te werken met verschillende 
soorten participanten: andere experts, de gebruikers van 
hun ontwerpen, peers en stakeholders.

Studenten leren welke waarde ze kunnen toedichten aan 
de kennis en het ontwerp dat uit hun design research 
voortkomt. Die waarde vertalen ze door naar een impact-
volle visie op hun nieuwe praktijk: wat gaan ze doen, wie 
betrekken ze daarbij, hoe dragen ze dat uit? De opleiding 
helpt een nieuwe positie stevig neer te zetten in relevante 
contexten.

  positie    auteurschap    context

  rol    strategie    waarde & participanten

  expertise & netwerk

nieuwe praktijken

De Master Design heeft de eigen methodiek, 
verbonden in drie leerlijnen. Het curriculum 
van de opleiding biedt workshops, lezingen 
en coachsessies waarin de methodiek aan
de orde komen. 
De MD-cirkel representeert de methoden en 
lemma's van de opleiding. 



MD 4. Organiserend vermogen
De ontwerper organiseert en realiseert zijn/haar design 
research en ontwerp.
Professioneel handelen
4.1 Je vindt via je design research een nieuwe rol als 
expert.
4.2 Je vormt een nieuw netwerk.
4.3 Je ontwikkelt een strategie voor je nieuwe praktijk.

MD 5. Communicatief vermogen
De ontwerper deelt zijn/haar design research, keuzes en 
ontwerp in heldere en overtuigende storytelling met
participanten, experts en peers.
Professioneel handelen
5.1 Je reflecteert alleen en met anderen op je design 
research en ontwerpen. 
5.2 Je brengt ontwerpend en verdiepend design research 
samen in je verhaal.
5.3 Je deelt door tell & show wat je onderzocht, op welke 
manier je dat deed, wat je daardoor weet en hoe je daarom 
ontwerpt.
5.4 Je vertelt je verhaal in samenhangende visueel essays 
en ontwerpen.

MD 6. Omgevingsgerichtheid
De ontwerper positioneert zijn/haar design research en 
werk(wijze) met een overtuigende visie in een grotere 
sociale en professionele context.
Professioneel handelen
6.1 Je verhoudt je tot nieuwe praktijken en sociale
ontwikkelingen die internationaal en actueel zijn.
6.2 Je positioneert je binnen je context als expert. 
6.3 Je debatteert over je visie.
6.4 Je deelt de waarde van je design research en
ontwerpen.

MD 7. Vermogen tot samenwerken
De ontwerper schept voorwaarden voor samenwerkingen 
met relevante participanten. 
Professioneel handelen
7.1 Je organiseert samenwerkingen. 
7.2 Je ontwikkelt een proces dat recht doet aan alle voor 
jouw design research relevante participanten. 
7.3 Je zet je eigen kwaliteiten bewust in als je samen-
werkt. 
7.4 Je neemt verantwoordelijkheid voor de uitkomst van de 
samenwerking.

Binnen de Master Design ontwikkel je je professioneel 
handelen. Dat doe je binnen de zeven competenties, die 
ook in het toelatingsexamen belangrijk zijn.
De Master Design-competenties zijn verbonden aan de 
drie leerlijnen:
• Design Research: MD 1-2-7
• Storytelling: MD 5
• Nieuwe Praktijken: MD 3-4-6

MD 1. Creërend Vermogen
De ontwerper kan op basis van design research authentiek 
en betekenisvol design realiseren dat waardevol is binnen 
sociale en design contexten.
Professioneel handelen
1.1 Je gebruikt de specifieke mogelijkheden van (nieuwe) 
media, technieken en materialen in het ontwerpen van je 
iteraties.
1.2 Je ontwerpt tools en scenario's ten behoeve van je 
eigen onderzoeksmethoden.
1.3 Je vertaalt de opbrengsten van je design research in 
een ontwerp.

MD 2. Onderzoekend Vermogen
De ontwerper doet design research door het eigen onder-
zoeksgebied te vertalen in een ontwerpvraag en daar 
consistent en onderbouwd ontwerpend onderzoek naar te 
doen.
Professioneel handelen
2.1 Je stelt (ontwerp)vragen die je via ontwerpende en 
verdiepende methoden onderzoekt. 
2.2 Je zorgt voor een passende doorontwikkeling van je 
(ontwerp)vragen binnen je design research. 
2.3 Je verbindt verschillende typen iteraties in je design 
research.
2.4 Je documenteert de opbrengsten van de verschillende 
iteraties in voor jou passende media.
2.5 Je ontwikkelt via je design research nieuwe kennis en 
vaardigheden.

MD 3. Innoverend vermogen 
De ontwerper kan zijn/haar werk en werkwijze blijvend 
ontwikkelen, verdiepen en innoveren en daarmee
veranderingen tot stand brengen in zijn/haar eigen praktijk, 
het onderzoeksgebied en de relevante sociale en profes-
sionele contexten.
Professioneel handelen
3.1 Je zet nieuwe kennis en vaardigheden in.
3.2 Je ontwikkelt veranderprocessen (mede). 
3.3 Je draagt bij aan recente inzichten binnen je eigen 
context.

 competenties
 master design

toelating
portfolio en gesprek

  toelatingsportfolio    startniveau    reflectie               

  competentie    professioneel handelen 

  toelatingsgesprek  

Wanneer je denkt dat de Master Design goed bij je past*, 
kun je toelatingsexamen doen. Je meldt je dan aan via 
wdka.masterdesign@hr.nl

Het toelatingsexamen bestaat uit twee onderdelen:
• toelatingsportfolio
• toelatingsgesprek

Het toelatingsportfolio dient vóór de sluitingsdatum naar 
het emailadres gestuurd te worden.
Binnen een week na het toelatingsgesprek krijg je bericht 
over toelating of niet.

nb Het bezoeken van de Open Dagen en het deelnemen 
aan het voortraject over Context en ontwerpvraag zijn 
niet verplicht maar wel aan te raden; hier krijg je veel 
input om het toelatingsexamen zo goed mogelijk in te 
gaan.

*Check dat goed met de informatie op onze website.

Startniveau Master Design
Tijdens het toelatingsexamen, waarin je je eigen kennen, 
kunnen en willen laat zien, beoordelen twee docenten of 
je voldoet aan het startniveau van de opleiding.

Design Research
• Je laat in aanleg zien ontwerpend en verdiepend 
  mogelijkheden te kunnen onderzoeken.
• Je werkt praktisch en procesmatig.

Storytelling
• Je reflecteert open en nieuwsgierig.
• Je vertelt helder en logisch.

Nieuwe Praktijken
• Je laat in aanleg zien je ontwerpvraag actueel en 
  relevant te kunnen contextualiseren.
• Je bent zelfbewust en toekomstgericht.

contact:
Master Design | Willem de Kooning Academie
Wijnhaven 61 | Rotterdam
website: wdka.nl/programmes/master
mail: wdka.masterdesign@hr.nl

Toelatingsportfolio
In het toelatingsportfolio neem je de volgende vier 
documenten op:

01_Reflectie op je professionele handelen
> per competentie maximaal 2 A4 (tekst en beeld)
Je verhoudt je tot de zeven competenties van de Master 
Design, en het professionele handelen dat daaruit voort-
komt. Je reflecteert per competentie. Aan de hand van 
sleutelwerken laat je zien hoe jij precies werkt en hoe je 
het startniveau van de opleiding denkt te hebben. 
Een sleutelwerk kan nijvoorbeeld een ontwerp, een 
project, een presentatie uit je beroepspraktijk zijn.
Je gebruikt voor deze zeven reflecties 4-7 sleutelwerken. 
Een sleutelwerk mag je meerdere malen inzetten.
Per competentie laat je door middel van een sleutelwerk 
zien:
• wat de ontwerpvraag was
• in welke praktische en inhoudelijke context je werkte
• wie je participanten waren
• wat het uiteindelijke ontwerp was
• hoe je handelde als professional (verhoud je hier tot de 
beschrijving van een specifieke MD-competentie)

02_Poster Pitch over je ontwerpvraag 
> A2-poster
Je laat daarin een voorstel voor design research zien. 
Wat is voor jou een mogelijke ontwerpvraag? In welke 
praktische en inhoudelijke context, met welke partici-
panten en in welke relevante nieuwe praktijken wil je daar 
antwoord op vinden?

03_POP 
> maximaal 1 A4
Hierin geef je aan wat voor jou concrete leerdoelen zijn 
binnen de Master Design. Kijk daarbij terug naar je 
reflectie op de competenties.

04_CV 
> maximaal 1 A4
Een samenvatting van je professionele ontwikkeling
• naam - adres - geboortedatum - plaats - nationaliteit
• eerdere opleidingen en werkervaring
• korte beschrijving huidige werk/activiteiten
• kopie paspoort

Toelatingsgesprek 
> duur 45 minuten
Het toelatingsgesprek start met een korte presentatie (10 
minuten) waarin je voor jou belangrijke onderdelen uit je 
toelatingsportfolio extra belicht. Aan de hand daarvan, en 
van je portfolio, gaan de docenten met je in gesprek om 
op die manier te ontdekken of je een goede kandidaat 
voor de Master Design bent.

 creëren     onderzoeken     innoveren    organiseren          

 communiceren    omgevingsgericht     samenwerken 


