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Bu het ontwikkelen van ons onderwijs hebben we lang stilgestaan 

devraagwaartoewestudentenwillenopleiden. Wekw ^ : ^ 

t b,j de adaptive expert: een professional die effectieve oplos-

ngen zoekt voor nieuwe problemen, len^and die conceptueel 

r T ^ " " ' ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ ' < ' - ' - op basis 
va bestaande Kennis, maar die ook routine heeft opgebouwd en 
mdden, dep.al<tykstaa^ 

houden m de dynamische praktijk, maar ook kunnen bijdragen aan 
deve.n,euwlngvanhetcommunlcatieval<,Datl<analle^^ 
de praktijk kennen én kunnen Innoveren. 

Drie uitgangspunten 
Een adaptive expert word je niet zomaar, dat Is een proces van 

aren. Daarom moeten studenten dejuiste bagage krijgen om zich 

e unnen blijven ontwikkelen, We hebben dan ook g l z e n vo 

dne uitgangspunten In ons onderwijs. Ten eerste besteden we veel 

De workshopruimte van het Communicatielab 

aandacht aan persoonlijke professionele ontwikkeling: studenten 

c r,jven een persoonlijk ontwikkelplan, reflecteren op hun g e 

n leren hoe zij zich na hun opleiding kunnen blijven o twikifelen 

buvoorbeeld ln professionele Oergemeenschappen, Een ande 

u tgangspunt is dat studenten in alle vakken werken aan reële 

pr a t , <op rachten van uiteenlopende opdrachtgevers om zo de 

praktijk te leren kennen, 

:n technische innovatieprocessen. Technische innovaties zijn 

l-d fined wicked problems'. Kenmerk van dit soort vraagstukken 

da n,emand een totaalbeeld heeft van de gehele problLa-

:ek (bounded rationality) en er vaak ook sprake Is van spontane 

gebeurtenissen die niet konden worden voorzien. Het ontwikke en 

vancommunicatieprocessen ter ondersteuning ofbegeleldig 
van deze technische processen Is vaak heel complex Een s ap die 

vanuit de techniek welnlgtijdkostkanzomaarbezwaaro'm^^^^^^^^ 
v.n betro ken partijen: de technische realiteit valt meestal nie 

middel T ' " ' " " ^ ° " ' - - P - - een 
midde om voor dit soort problemen systematisch en pLmatig 

n oplossing te vinden. Vandaar dat leren ontwerpen een d tde 
uitgangspunt Is in ons onderwijs. 

Communicatielab 
voor studenten van de minor Communication Design for Innova-

C a ) n f M H ' communicatielab 
C ab) ontwikkeld. Plaats van handeling Is een workshopruimte In 

he Science Centre Delft. In deze ruimte kunnen studenten sc 
m en teken,ngen lettedijk op de wanden van het lokaal schr ven 

staaldraad en verschillende kleuren. Studenten visualiseren 

Waarom is het een C-lab en geen atelier? Omdat studenten gericht 

bezig zijn met het realiseren van communicatieprocessen en o 

Z l ""'''''''^''''^ °°l< andere professionals zijn tijdens 
e gehele proces betrokken en geven Input en feedback vanuit 

hun kennis van de dagelijkse praktijk. 
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