
MAMDT - INTERVENTION DESIGN - DE DESIGN RATIONALE 

Een design rationale is een geschreven document waarin je de redenen achter jouw 
designbeslissingen beschrijft. In de design-wereld worden design rationales gebruikt wanneer er 
sprake is van zogenaamde 'wicked problems': complexe problemen waarbij het designproces er 
op gericht is om te achterhalen wat het probleem precies is. 


Een design rationale heeft drie belangrijke functies:

- Evaluatie: door je eigen proces manifest te maken, krijg je zelf meer en better inzicht in de 
manier waarop je te werk bent gegaan. 

- Documentatie: het designproces wordt, net als het design zelf, vereeuwigd en is daardoor 
reproduceerbaar.

- Communicatie: de design rationale is een geschikte manier om de buitenwereld uit te leggen 
hoe jouw design tot stand is gekomen. 


Een design rationale bevat de volgende onderdelen:


Startpunt 
Hierin beschrijf je de aanleiding van het designproces. Wat waren jouw uitgangspunten en 
doelstellingen? Wat wilde je bereiken? Waarom wilde je dat bereiken en voor wie? Welke situaties, 
projecten en voorbeelden dienden ter inspiratie?

Dit is tevens de plek waarin je beschrijft wat jouw kijk is op de (rol van) design en hoe jij je daar 
zelf toe verhoudt. 

Vergeet niet jouw bronnen te vermelden.


Proces 
Hier beschrijf je hoe jouw designproces is verlopen. Welke designkeuzes heb je gemaakt en op 
basis waarvan heb je die keuzes genomen? Welke gevolgen hebben die keuzes gehad voor het 
proces en voor het uiteindelijke design? Welke prototypes heb je gemaakt en op welke manier 
heb je ze getest en geëvalueerd? 

Vergeet niet jouw bronnen te vermelden.

Probeer hier zo compleet én concreet mogelijk te zijn. De uitleg en verantwoording van jouw 
keuzes staat centraal. Hier beschrijf je tevens hoe je de drie fasen EXPLORE, IMAGINE en 
PROTOTYPE van de Intervention Design-aanpak hebt ingevuld.


Presentatie 
Hier omschrijf je jouw uiteindelijke design (hifi-prototype) en beschrijf je hoe dit zich verhoudt tot 
jouw uitgangspunt, doelstellingen en visie die je in de situatieschets hebt omschreven.

Tevens blik je vooruit op de nabije toekomst: welke stappen moeten er ondernomen worden om 
van jouw hifi-prototype een product te maken? Hoe en waar maak je dat product bekent bij jouw 
doelgroep? Welke samenwerkingen dien je aan te gaan om deze toekomstige stappen voor elkaar 
te krijgen?

Je evalueert hier ook jouw eigen inbreng: hoe heb je het designproces ervaren? Wat zou je anders 
doen wanneer je het proces opnieuw zou kunnen doorlopen?


Het is lastig om aan te geven hoe lang een design rationale moet zijn. Dat is afhankelijk van de 
inhoud. Reken op zo'n 1200 tot 2000 woorden. Vergeet niet afbeeldingen, illustraties en wellicht 
bewegend beeld en geluid toe te voegen. 
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