
VISUELE DENKINSTRUMENTEN

hulpfiche Denkvraag formuleren
Doel

Een goede denkvraag voor je visueel denkinstrument 
opstellen

In het kort

1 Situatie en doel omschrijven

2 Denkvraag formuleren

3 Aftoetsen aan voorwaarden

4 Controleren op duidelijkheid

Verloop

1. Situatie en doel omschrijven

Omschrijf de situatie waarin je je bevindt. 
Probeer helder het doel te omschrijven waarvoor je een 
bepaald visueel denkinstrument wilt inzetten.

2. Denkvraag formuleren

Probeer een goede denkvraag te formuleren voor jouw 
situatie in functie van het doel dat je wilt bereiken.

3. Aftoetsen aan voorwaarden

Toets de denkvraag af aan deze voorwaarden en stel ze bij 
indien nodig.

• De vraag past bij je doel.

• Er is ruimte voor de eigen gedachten van de deel-
nemers. Je bent niet op zoek naar een juiste invulling 
van een schema. De termen of ideeën liggen niet op 
voorhand vast of moeten niet uit een bepaald bron-
document komen.

• De deelnemers worden gestimuleerd om zelf na 
te denken. Het is voor de deelnemers duidelijk dat 
zij vanuit hun eigen kennis en inzichten, en met hun 
eigen waarden en normen de denkvraag mogen 
beantwoorden.

 - Denk bijvoorbeeld aan termen als ‘mogelijke 
manieren’ en ‘volgens jou’.

 - Vermijd superlatieven zoals ‘meest’ of ‘best’, 
omdat je daarmee insinueert dat je één ideaal 
antwoord zoekt.

• De vraag is neutraal geformuleerd. Er zit geen be-
oordeling in de vraag en de deelnemers worden niet 
gestuurd naar wenselijke antwoorden.

• De vraag geeft een bepaalde afbakening om 
gericht te kunnen denken. De vraag is niet in die 
mate ‘open’, zodat het een allegaartje aan ideeën kan 
worden.

 - Denk aan afbakening in ruimte (waar?), tijd 
(wanneer?), doelgroep (voor/met wie?), situatie 
(in welke context?) …

4. Controleren op duidelijkheid

Denk na of de vraag, of enkele termen ervan, extra verdui-
delijking nodig hebben en denk op voorhand na over hoe 
je die verduidelijking gaat geven.


