
WERKVORM 

Bestuivertje 
in de klas
MATERIAAL 
• rode kaartjes, evenveel als er kinde-

ren zijn
• groene kaartjes, evenveel als er 

kinderen zijn
• grote flappen
• stiften

OPDRACHT 1
Geef elk kind een rood kaartje en een 
groen kaartje. Formuleer het pro-
bleem duidelijk en schrijf het op het 
bord. Je kan er ook voor kiezen om 
het probleem op te splitsen in een 
aantal deelproblemen.
Bijvoorbeeld: ‘De bijen sterven uit’ is 
het hoofdprobleem. Dat komt omdat 
ze geen plek hebben voor hun nest-
jes, omdat wij pesticiden gebruiken 
en omdat er niet genoeg bloemen 
zijn. Dan krijg je deze deelproblemen:

g	Bijen hebben geen plek voor 
nestjes.

g	Mensen gebruiken pesticiden 
om hun onkruid te verdelgen.

g	Er zijn niet genoeg bloemen voor 
de bijen.

De kinderen schrijven het probleem 
(of deelprobleem) op een rood 
kaartje.

OPDRACHT 2
Bedenk klassikaal minstens 20 
ideeën om het (deel)probleem op te 
lossen. Schrijf alle ideeën kernachtig 
op het bord.

OPDRACHT 3
Overloop alle ideeën en bespreek:
- Welk idee vind je het beste?
- Waarom?

Het is belangrijk dat de kinderen 
goed nadenken over waarom ze het 
precies een goed idee vinden. Omdat 
dit het probleem oplost is geen reden 
waarom ze het goed vinden.

Bijv. Waarom vind je het een goed 
idee dat iedereen meer fruit eet en zo 
meer zaadjes kan verzamelen waaruit 
dan bloemetjes voor de bijen komen? 
‘Omdat dit een gezonde oplossing is’. 
Maar niet ‘omdat dit de bijen helpt’. 
‘Gezond’ wordt dan een eigenschap.

Hoe specifieker de kinderen deze 
waaromvraag kunnen oplossen, hoe 
beter de resultaten achteraf zijn.
Bijv. Een kind zegt dat ze een idee 
goed vindt omdat het grappig is.  
- Wat vind je er dan grappig aan? 
 “Ik moet er enorm om lachen.”
- Waarom moet je er zo om lachen? 

“Omdat het ongewoon is.”
 ‘Ongewoon’ is een meer specifieke 
eigenschap dan ‘grappig’ en is daar-
om beter bruikbaar voor het vervolg 
van de werkvorm.

Omcirkel minimum 5 goede ideeën 
en schrijf er duidelijk de eigenschap 
bij die het idee zo goed maakt. De 
kinderen noteren elk één van deze 
eigenschappen op het groene kaartje. 
Zorg ervoor dat de eigenschappen 
gelijk verdeeld zijn.

Schrijf ook telkens één eigenschap 
aan de bovenkant van een flap. Leg 
de flappen verspreid in de klas met 
enkele stiften erbij.

OPDRACHT 4
Verzamel de kaartjes van de kinderen 
en verdeel ze daarna terug: de helft 
van de kinderen krijgt een groen 
kaartje met een eigenschap op, de 
andere helft een rood met het (deel)
probleem.

Zet een muziekje op. De kinderen 
wandelen rustig door de ruimte. Als 
de muziek stopt, maken de kinderen 
duo’s: iemand met een rood kaartje 
zoekt iemand met een groen kaartje. 
Samen bedenken ze een oplossing 
voor het probleem dat op het rode 
kaartje staat. Die oplossing moet 
voldoen aan de eigenschap die op het 
groene kaartje staat. Van zodra ze een 
oplossing bedacht hebben schrijven 
ze die op de overeenkomstige flap.

Zet opnieuw de muziek 
op en herhaal de oefening 
enkele keren. Als je merkt 
dat kinderen telkens met 
dezelfde ideeën komen, 
laat ze dan wisselen van 
kaartje: wie startte met een groen 
kaartje krijgt dan een rood van zijn 
partner en omgekeerd.
Stop als je genoeg ideeën op de flap-
pen hebt verzameld.

OPDRACHT 5
Overloop alle ideeën per eigenschap 
en bespreek: zijn er ideeën die we 
willen uitvoeren? Duid ze aan en 
breng ze tot uitvoering. Of stuur een 
briefje naar de directeur, burgemees-
ter, een bedrijf… met de oplossingen 
of voorstellen die jullie bedachten.

REFLECTIE
Overloop de stappen die je hebt 
doorlopen tijdens deze oefening:
- ideeën bedenken
- bepalen wat je precies zo goed vindt 

aan het idee
- nog meer ideeën bedenken met die 

eigenschap
- bespreek en leg het verband naar 

het dagelijkse leven:
- vind je deze manier van werken een 

goede manier om ideeën te verza-
melen? Waarom wel/niet?

- denk je dat je op deze manier meer 
ideeën hebt kunnen bedenken dan 
anders?

- zou je deze manier van werken ook 
op de speelplaats of thuis kunnen 
toepassen? Wanneer? En hoe dan 
precies?

TIP
Gebruik deze werkvorm om oplos-
singen te bedenken voor nog andere 
problemen. Een ecologisch, econo-
misch, maar evengoed een probleem 
uit de klasomgeving.

Zoek je meer lessen 
en werkvormen rond duurzaam-

heidsthema’s? Die vind je in Methode 
Filosoferen, Methode Systeemdenken en 

Methode Creatief Denken


