
VISUELE DENKINSTRUMENTEN

Stappenplan Punt aan de lijn
Doel
Het verloop van een variabele onderzoeken doorheen de tijd

Verloop
1. Denkvraag formuleren
Formuleer de denkvraag en noteer ze bovenaan. Is de 
vraag volledig duidelijk?

2. Variabele(n) bepalen
Benoem de variabele die je wilt onderzoeken. 
Variabelen zijn dingen die meer of minder kunnen worden. 
Ze kunnen meetbaar zijn (temperatuur, exacte hoeveelhe-
den) of schaalbaar zijn (geluk, vermoeidheid, zelfvertrou-
wen, kwaliteit). 

TI
P Zorg ervoor dat de variabele logisch geformuleerd 

wordt.

Bijvoorbeeld:
 - De schaal ‘geld besparen’ is moeilijker in te vul-

len dan ‘geld uitgeven’, terwijl ze toch ongeveer 
hetzelfde onderzoeken. 

 - De variabele ‘weinig, veel of een beetje lawaai’ 
is gemakkelijker te interpreteren dan ‘wel, niet 
of een beetje stil zijn’.

MOEILIJKER

Als je al vertrouwd bent met Punt aan de lijn, kan je 
ook twee of meerdere variabelen onderzoeken op 
dezelfde tijdsas. Op die manier kan je zoeken naar 
mogelijke verbanden tussen de variabelen. 

3. Assen tekenen en indelen
Teken een horizontale X-as, die het verloop van de tijd 
voorstelt. Deel de as zinvol in. Denk bijvoorbeeld aan de 
maanden van een jaar, de uren of delen van een dag, de 
scènes in een verhaal, de seizoenen …
Teken een verticale Y-as, die de variabele voorstelt. Deel 
de as zinvol in. Dat kan woordelijk, zoals geen, weinig, ge-
middeld, veel, heel veel. Je kan ook abstracter werken en 
een schaal met cijfers gebruiken, bv. van 1 tot 5.

4. Variabele(n) omzetten in lijn
Bepaal per moment in de tijd hoe hoog de variabele is. Zet 
een stip boven het moment op de juiste hoogte. Bekijk na 
afloop de punten nog eens.
• Staan de punten op de juiste hoogte?
• Wil je een punt hoger of lager plaatsen? Waarom?

Verbind tot slot de punten met een lijn van links naar 
rechts.

5. Resultaat bekijken
Bekijk het resultaat.
• Ben je tevreden met het resultaat?
• Ben je misschien verrast door bepaalde resultaten?
• Zijn er pieken of dalen die je anders had ingeschat?
• Heb je een goed beeld van de variabele?
• Wat vind je van het verloop?

6. Reflecteren over het denkproces
Denk na over het denkproces.
• Je bent vertrokken van de denkvraag. Wat deed die 

vraag met jou?
• Je hebt de variabele(n) benoemd. Ging dat vlot of niet?
• Kon je gemakkelijk de assen indelen? Hoe komt dat?
• Je hebt dan per moment de variabele ingeschat. Hoe 

verliep dat voor jou?
• Tot slot heb je de punten verbonden met een lijn. Be-

greep je waarom?
• Heeft Punt aan de lijn jou geholpen met je denkvraag? 

Waarom wel/niet?
• In welke situaties zou het nog zinvol zijn om een Punt aan 

de lijn in te zetten?

7. Afronden
Hierbij kan je Punt aan de lijn afronden. Afhankelijk van het 
resultaat kan je natuurlijk nog andere stappen onderne-
men, zoals een actie uitvoeren, een onderzoek doen of een 
ander visueel denkinstrument inzetten.


