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Voorbereiding
• Je hebt een situatie waarin je samen met de deelnemers twee 

of drie dingen met elkaar wilt vergelijken.

• Formuleer een denkvraag die het gericht denken bevordert. 
Gebruik indien nodig de hulpfiche Denkvraag formuleren  
(p. 33).

• Activeer de voorkennis van de deelnemers. Gebruik indien 
nodig de hulpfiche Voorkennis activeren (p. 34).

In het kort
1 Denkvraag formuleren

2 Onderwerpen benoemen

3 Eigenschappen bedenken

4 Eigenschappen beoordelen

5 Resultaat bekijken

6 Reflecteren over  
het denkproces

7 Afronden

Een voorbeeld
https://djapo.be/radar/

Oefenen op
• gericht denken

• eigenschappen  
benoemen

• eigenschappen  
beoordelen

Doel
Twee of drie situaties/voorwerpen met elkaar 
vergelijken

Radar
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Verloop

1. Denkvraag formuleren

Noteer de denkvraag bovenaan en lees ze luidop voor. 
Analyseer de denkvraag samen met de deelnemers. Is 
de vraag volledig duidelijk voor iedereen?

Bijvoorbeeld:
 - Spelen we vandaag binnen of buiten?
 - Welke lunchverpakking kies ik?
 - Welk keuzevak kies ik?

MOEILIJKER

Afhankelijk van de leeftijd en de ervaring van de 
deelnemers kan je de denkvraag samen formule-
ren en bijschaven.

Leg uit dat je de werkvorm Radar gaat gebruiken om 
een antwoord te zoeken op die denkvraag.

We willen twee dingen met elkaar vergelijken. 
Daarvoor gaan we eigenschappen benoemen en 
bekijken we of dat bij slechts één ding of bij allebei 
past. Tot slot gaan we de eigenschappen ook be-
oordelen als positief of negatief.

Gebruik tijdens het maken van de Radar regelmatig 
taal die de denkprocessen van de deelnemers bena-
drukt, zodat zij er zich bewust van worden, het leren 
verwoorden en het nut ervan kunnen opmerken. Denk 
aan woorden als vergelijken, eigenschappen benoe-
men, hetzelfde, anders, gelijkenissen, verschillen …

2. Onderwerpen benoemen

Laat de deelnemers de dingen die je wilt vergelijken zo 
kort mogelijk omschrijven.

• Wat gaan we vergelijken?
• Welke onderwerpen gaan we onderzoeken?
• Waartussen willen we gelijkenissen en verschil-

len vinden?

Schrijf het ene onderwerp links met een kleine cirkel 
rond en het andere rechts met een kleine cirkel rond. 
Teken rond elk onderwerp een grote cirkel, zodat bei-
de cirkels elkaar in het midden overlappen. 
Wil je drie onderwerpen vergelijken? Schrijf het derde 
onderwerp dan onder de andere twee in het midden. 
Zorg dat die grote cirkel overlap heeft met de andere 
twee grote cirkels.

3. Eigenschappen bedenken

Vraag aan de deelnemers om eigenschappen te beden-
ken van de onderwerpen die je gaat vergelijken.

• Wat is eigen aan …?
• Wat vind jij typisch aan …?
• Wat past bij …?
• Welke eigenschap heeft …?
• Wat weet je over …?

Bevraag telkens of de eigenschap bij één onderwerp 
hoort of bij allebei – of alle drie als je drie onderwerpen 
hebt. 
Schrijf de eigenschap in de cirkel van waar het bij past. 
In de overlapping van de cirkels komen de eigenschap-
pen die bij de twee – of drie – onderwerpen horen.  
Teken bij elke eigenschap een leeg bolletje.

TIP

Als je een eigenschap aan een onderwerp hebt 
toegekend, kan je aan de deelnemers vragen of je 
het tegengestelde aan het andere onderwerp kan 
toeschrijven. Dat lukt niet altijd. Soms bestempel 
je bijvoorbeeld het ene als klein, terwijl het andere 
noch klein, noch groot is.

Sommige eigenschappen zijn slechts gedeeltelijk gel-
dig voor beide onderwerpen. Dan kan je doorvragen 
en zowel de gelijkenis in de overlapping noteren als het 
specifieke verschil bij elk onderwerp schrijven. 

Bijvoorbeeld: 
‘Herbruikbaar’ hoort zowel bij de metalen brood-
doos als bij het plastic lunchzakje, maar je kan de 
eigenschap wel opsplitsen in ‘beperkt herbruik-
baar’ voor het plastic lunchzakje en ‘lang herbruik-
baar’ voor de metalen brooddoos.
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4. Eigenschappen beoordelen

Overloop met de deelnemers de eigenschappen die ze 
samen in kaart hebben gebracht. 
Vraag hen om elke eigenschap te beoordelen als posi-
tief of negatief. Vraag ook naar argumenten waarom ze 
het zo beoordelen om hen dieper te laten nadenken. 
Verschillen in beoordeling mag je naast elkaar laten 
bestaan.
Van de gevolgen die ze als positief beoordelen, kleur je 
het bolletje groen. Van de gevolgen die ze als negatief 
beoordelen, kleur je het bolletje rood. Zijn de menin-
gen verdeeld of kan je het gevolg zowel positief als 
negatief beoordelen, kleur het bolletje dan half rood 
en half groen.

• Vind je de eigenschap positief of negatief? 
Waarom?

• Vind je de eigenschap goed of slecht? Waarom?

5. Resultaat bekijken

Laat de deelnemers het resultaat bekijken.  
Bevraag of ze tevreden zijn met het resultaat en zo niet, 
hoe dat komt.

• Ben je tevreden met het resultaat?
• Ben je misschien verrast door bepaalde eigen-

schappen?
• Wat is jouw beeld nu van de vergelijking?
• Zijn er nog eigenschappen die ontbreken vol-

gens jou?

6. Reflecteren over het denkproces

Overloop opnieuw de stappen die de deelnemers 
doorlopen hebben en peil naar hun bevindingen met 
betrekking tot hun denkprocessen.

• We zijn vertrokken van de denkvraag. Wat deed 
die vraag met jou?

• We hebben samen de onderwerpen omschreven. 
Ging dat vlot of niet?

• Kon je gemakkelijk eigenschappen bedenken? 
Hoe komt dat?

• We hebben dan de eigenschappen beoordeeld. 
Hoe verliep dat voor jou?

• Heeft Radar ons geholpen met onze denkvraag? 
Waarom wel/niet?

• In welke situaties zou het nog zinvol zijn om een 
Radar in te zetten?

7. Afronden

Bedank de deelnemers voor hun bijdrage en vertel dat 
je hierbij de Radar graag afrondt. Afhankelijk van het 
resultaat kan je natuurlijk nog andere stappen onder-
nemen, zoals een actie uitvoeren, een onderzoek doen 
of een ander visueel denkinstrument inzetten.


