
Minor LivingLab Future Design
Heb je zin in een avontuur dicht bij huis? Lijkt het je interessant om 

eens te verkennen met anderen hoe je op een prettige manier ouder 

kan worden in je eigen wijk of buurt? En hoe je samen met burgers, 

professionals, docenten en onderzoekers een toekomst kunt 

ontwerpen waarin alle generaties Goed Leven? Dan is de Minor 

LivingLab Future Design de plek voor jou!

Samen een toekomst ontwerpen waarin alle generaties goed leven! 

Minor LivingLab Future Design

MINOR

Future Design
In de minor LivingLab Future Design onderzoek je hoe verschillende 

generaties denken over Goed Leven. Je ontwerpt samen met jouw 

team verschillende toekomstscenario’s voor een inclusieve 

samenleving. Een LivingLab speelt zich altijd midden in de 

samenleving af. Studenten, burgers en professionals stellen hun 

eigen team samen.

 

ECTS CREDITS: 15



Leren
Leren doen we door samen met elkaar betekenis te geven. Het is 

onze opvatting dat we allemaal leren, jij als student, wij als docent, 

maar ook alle betrokken netwerkpartners. In onze bijeenkomsten 

gaan we daarom steeds de dialoog aan met elkaar.

 
Onderzoeken
Onderzoek binnen het LivingLab is net even anders dan het 

traditionele onderzoek. Je gaat samen met jouw team op zoek naar 

Goed Leven. Dat doe je volgens de principes van Appreciative 

Inquiry. Een manier van onderzoeken gericht op wat er goed gaat en 

wat het beste werkt.

 

Ontwerpen
Misschien wel het allerleukste onderdeel van het LivingLab. Elk team 

ontwerpt een nieuwe toekomst met behulp van verschillende 

instrumenten van Design Thinking. We ontwerpen, maken 

prototypes en bouwen door. Zo komen we tot waardevolle 

innovaties waar je trots op mag zijn.

 
Samen
In het LivingLab werk je samen met studenten van verschillende 

opleidingen, professionals en mensen uit de wijk. Dat doen we 

volgens de principes van co-creatie. Gelijkwaardige invloed en 

gedeeld eigenaarschap zijn belangrijke pijlers.

Praktische informatie
In het studiejaar 2021-2022 vindt het LivingLab plaats op locatie in

Zwolle en Meppel. Je werkt drie dagen per week in het LivingLab.

Eén dag per week hebben we gezamenlijke bijeenkomsten.

De overige twee dagen ben je samen met je team aan het 

onderzoeken en ontwerpen.

Er zijn voor deze minor geen toelatingseisen.

Periode
De minor LivingLab Future Design wordt aangeboden in september 

(semester 1)

Minor LivingLab product design
Smaakt deze minor naar meer? Dan kun je in semester twee de 

minor LivingLab Product Design volgen. In deze minor staat het 

ontwerpen van een product of dienst centraal.

Meer informatie en contact
Wil je meer informatie of heb je nog vragen?

Stuur dan een mail naar de minorcoördinatoren:

Annelies Harps: AE.Harps-Timmerman@windesheim.nl

Mieke Veerman: mieke.veerman@windesheim.nl
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