
 

 
Stappenplan bij  

Bee-com a 21st century communicator.  
Een routeplanner voor 21e-eeuws communiceren met 

niet-vakgenoten. 



Vooraf I (voor de docent) 
 Zorg voor een werkende internetverbinding voor elke groep studenten. Vraag 

vooraf of ze een laptop, notebook, tablet of smart phone meebrengen. 

 Reserveer een ruimte waar de tafels en stoelen verplaatsbaar zijn zodat je 
groepjes kunt maken. 

 Zorg voor een sterke casus. Raadpleeg daarvoor de handleiding op de website: 
https://associatie.kuleuven.be/np/beecom/ 

 Zorg voor een Bee-com tas voor elke groep studenten. Haal het informatieblad 
voor de docent eruit zodat studenten stapsgewijs het proces doorlopen en niet 
alvast op de website gaan kijken. 

 Zorg voor whiteboardstiften van het merk Edding type 28 (zelf aanschaffen). 
Uit een test is gebleken dat die gemakkelijk uitveegbaar zijn met wasbenzine. 
Gebruik géén andere whiteboardstiften om te voorkomen dat de witte 
zeshoeken en de (dis)likes niet hergebruikt kunnen worden. 

 Zorg voor een doekje en wasbenzine om de witte zeshoeken na de sessie uit te 
vegen. 

 Zorg voor post-its en kladpapier. 

 

https://associatie.kuleuven.be/np/beecom/
https://associatie.kuleuven.be/np/beecom/


Vooraf II (voor de docent) 

De Bee-com tas                                  De geschikt bevonden whiteboardstiften: Edding, type 28      



Stap 1: De casus lezen 

 

 Lees de casus/opdracht. 

 Waar gaat de casus over?  

Welke uitdaging zit erin?   



Stap 2: De uitdaging aangaan  
 

 Hoe zou jij de uitdaging aanpakken? Laat je leiden door je 

intuïtie, ervaringen, buikgevoel…  

 Werk individueel. Schrijf en/of schets je invallen op de post-

its (één post-it per inval). 

 Stel je ideeën aan elkaar voor. 

 

 

 

 



Stap 3: Grote zeshoeken leggen 

 Neem de grote zeshoeken uit de tas. 

 De witte zeshoek is de centrale zeshoek. Leg die in het 

midden van het speelvlak.  

 Bouw met de overige zeshoeken een logisch proces. Beslis 

samen hoe je ze legt. 



Stap 4: Post-its plakken 

 

 Geef elke post-it een plaats op de routeplanner. 

 Bekijk het resultaat:  

  Waar bevinden zich de meeste post-its? 

  Aan welke fasen heb je intuïtief al aandacht besteed? 

  Zijn er fasen waar je in eerste instantie niet aan hebt gedacht? 

Welke? 

 Hoe zou het komen dat je intuïtief wel aan de ene fase denkt 

maar niet zo gauw aan de andere? 

 



Stap 4: Post-its plakken 

 Klaar? Maak de zeshoeken vrij. Plak de post-its aan de zijkant 

van de zeshoeken. 

 



Stap 5: Kleine zeshoeken leggen 

 Neem de kleine zeshoeken uit de tas. 

 Verdeel de kleine zeshoeken één voor één, zodat elk 

groepslid een aantal zeshoeken krijgt.  

 Bekijk je zeshoeken, zowel voor- als achterzijde.  

 Stel ze daarna aan je groepsleden voor:  

 - Wat staat erop?  

 - In welke fase zou je eraan werken? 

 Waar passen de zeshoeken op de routeplanner? Waarom?  

    Beslis samen. 

 Maak gebruik van de blanco zeshoeken om de routeplanner 

te vervolledigen, mocht je dat nodig vinden.  

 



Stap 6: Bij andere teams spieken  
 

 Hebben de andere teams de zeshoeken op dezelfde manier 

gelegd? Ga spieken. Schuif 1 groepje door naar rechts. 

 Kom terug en pas eventueel je eigen routeplanner aan. 



Stap 7: De website bekijken 

 

 Zijn jullie tot een definitieve fasering te komen? 

 Neem een kijkje op de website bij de routeplanner:  

https://associatie.kuleuven.be/np/beecom  

Open de website in Safari, Firefox of Chrome. 

 Bekijk de fasering op de website en vergelijk die met je eigen 

routeplanner.  

 Zijn er verschillen? 

 Zou je iets aanpassen aan je routeplanner? Waarom wel of niet?  

https://associatie.kuleuven.be/np/beecom
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Stap 8: Plannen 
 

 Neem de deadline van je opdracht in gedachten: wanneer moet 

alles klaar zijn? 

 Maak een planning. Schrijf de deadline voor elke grote zeshoek 

op een post-it. 

 Plak de post-it in het midden van de bijbehorende grote zeshoek. 

 



Stap 9: Verkennen 
 

 Draai de kleine zeshoeken bij de 
fase Verkennen om.  

 Beslis samen welke zaken je verder 
uitzoekt. 

 Op de website vind je wegwijzers 
met uitleg over deze zaken. Bekijk 
deze wegwijzers. 

 Schrijf en/of schets je belangrijkste 
conclusies over het onderwerp, je 
doel en de doelgroep op de 
bovenste helft van de centrale 
zeshoek. Gebruik daarvoor 
uitsluitend een whiteboardstift van 
het merk Edding type 28. 
Gebruik géén andere 
whiteboardstift om te voorkomen 
dat het materiaal niet hergebruikt 
kan worden. Of gebruik kladpapier. 



Stap 10: Concept(en) bedenken 
 

 Draai de kleine zeshoeken bij de 
fase Concept(en) bedenken om.  

 Beslis samen welke zaken je verder 
uitzoekt. 

 Op de website vind je wegwijzers 
met uitleg over deze zaken. Bekijk 
deze wegwijzers. 

 Schrijf en/of schets je concept(en) 
op onderste helft van de centrale 
zeshoek. Gebruik daarvoor 
uitsluitend een whiteboardstift van 
het merk Edding type 28. 
Gebruik géén andere 
whiteboardstift om te voorkomen 
dat het materiaal niet hergebruikt 
kan worden. Of gebruik kladpapier. 

 



Stap 11: Liken en disliken 
 Neem de (dis)likes uit de tas. 

 Neem een kijkje bij de andere groepen: wat staat er op hun centrale 

zeshoek? 

 Wat vind je van hun concept? Leg er een like en/of dislike bij, en schrijf 

op waarom je dat vindt. Gebruik uitsluitend een whiteboardstift van het 

merk Edding type 28. Of gebruik een post-it en plak die op de 

(dis)likes. 

 



Stap 12: Ontwikkelen 
 

 Draai de kleine zeshoeken bij de 
fase Ontwikkelen om.  

 Beslis samen welke zaken je 
verder uitzoekt. 

 Op de website vind je wegwijzers 
met uitleg over deze zaken. Bekijk 
deze wegwijzers. 

 Schrijf en/of schets je eerste 
collectieve ontwerp op de 
centrale zeshoek. Gebruik 
uitsluitend een whiteboardstift 
van het merk Edding type 28. 
Gebruik géén andere 
whiteboardstift om te voorkomen 
dat het materiaal niet hergebruikt 
kan worden. Of gebruik 
kladpapier. 

 

 



Stap 13: Testen en optimaliseren 

 

 Draai de kleine zeshoeken 

bij de fase Testen en 

optimaliseren om. 

 Beslis samen welke 

testmanieren je wil 

uitvoeren.  

 Op de website vind je 

wegwijzers met uitleg. 

Bekijk de wegwijzers.  



Stap 14: Uitvoeren 
 

 Draai de kleine zeshoeken bij 

de fase Uitvoeren om. 

 Beslis samen welke manieren 

om je ontwerp uit te voeren 

relevant zijn.  

 Op de website vind je 

wegwijzers met uitleg. Bekijk 

de wegwijzers.  



Stap 15: Evalueren 
 

 Draai de kleine zeshoeken bij de 

fase Evalueren om. 

 Beslis samen welke manieren 

om je lesmateriaal te evalueren 

relevant of interessant zijn.  

 Op de website vind je 

wegwijzers met uitleg. Bekijk de 

wegwijzers.  



Illustratieverantwoording 

Grote en kleine zeshoeken: Bee-com a 21st century communicator,  

tot stand gekomen met steun van het 

Onderwijsontwikkelingsfonds van de Associatie KU Leuven 

 

Afbeeldingen van internet, met het oog op educatief, niet-

commercieel gebruik 

 Loep: Dodiej. 

 Stapeltje post-its: Birthday Day Party Ideas. 

 Post-it met smiley: Flickr. 

 Spieken: Reditan, creating the user experience. 

http://dodiej.com/wp-content/uploads/2010/06/onder-de-loep.jpg
http://www.birthdaymagz.com/simple-games-for-adult-birthday-party/yellow-post-it-notes-games/
http://farm4.static.flickr.com/3467/3382182719_02f2fd02db.jpg
http://www.reditan.be/img/spioneren5.png


Bee-com a 21st century communicator.  

Een routeplanner voor 21-eeuws communiceren met niet-vakgenoten.   

 

Referenties: 

 Routeplanner: Lievens, J., Frijns, C., Kragten, M., Luyten, L., Jans, S., Geerts, B., Nicolay, 

K. (2013). Bee-com a 21st century communicator. Een routeplanner voor 21e-eeuws communiceren met niet-

vakgenoten. 

 Handleiding:  Frijns, C., Lievens, J., Kragten, M., Geerts, B., Jans, S., Luyten, L., Nicolay, 

K. (2013). Bee-com a 21st century communicator. Docentenhandleiding bij een routeplanner voor 21e-eeuws 

communiceren met niet-vakgenoten. Leuven/Diepenbeek: Centrum voor Taal en Onderwijs/KHLim. 

 

Dit project is gerealiseerd met steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds, Associatie KU Leuven. 

Het werd uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit: dr. Jeroen Lievens (IWT, KU 

Leuven), Carolien Frijns (Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven), Michiel Kragten (MAD-

faculty, KU Leuven), dr. Bart Geerts (Image&Word, KU Leuven), Lieve Luyten (Sociaal Werk, 

Thomas More Kempen), Sebastiaan Jans (ED+ict, KHLim) en Karine Nicolay (K-Point, Thomas 

More Kempen). 


