
VISUELE DENKINSTRUMENTEN

Stappenplan Radar
Doel
Twee of drie situaties/voorwerpen met elkaar vergelijken

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

2. Onderwerpen benoemen
Omschrijf de dingen die je wilt vergelijken zo kort moge-
lijk. 
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 beide 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
Bedenk eigenschappen van de onderwerpen die je gaat 
vergelijken. 
Denk telkens na 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 eigenschappen 
die bij de twee – of de drie – onderwerpen horen.  
Teken bij elke eigenschap een leeg bolletje.

TI
P Als je een eigenschap aan een onderwerp hebt toe-

gekend, kan je bekijken 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 geldig 
voor beide onderwerpen. Dan kan je zowel de gelijkenis in 
de overlapping noteren als het specifieke verschil bij elk 
onderwerp schrijven. 

Bijvoorbeeld: 
‘Herbruikbaar’ hoort zowel bij de metalen brooddoos 
als bij het plastic lunchzakje, maar je kan de eigen-
schap wel opsplitsen in ‘beperkt herbruikbaar’ voor 
het plastic lunchzakje en ‘lang herbruikbaar’ voor de 
metalen brooddoos.

4. Eigenschappen beoordelen
Overloop de eigenschappen die je samen in kaart hebben 
gebracht. 
Beoordeel elke eigenschap als positief of negatief. Welke 
argumenten heb je om ze als positief of negatief te beoor-
delen?
• Is de eigenschap volgens jou positief? Kleur het bolletje 

groen.
• Is de eigenschap volgens jou negatief? Kleur het bolletje 

rood.
• Is de eigenschap volgens jou zowel positief als negatief? 

Kleur het bolletje half rood en half groen.

5. Resultaat bekijken
Bekijk het resultaat.
• Ben je tevreden met het resultaat?
• Ben je misschien verrast door bepaalde resultaten?
• Wat is jouw beeld nu van de vergelijking?
• Zijn er nog eigenschappen die ontbreken volgens jou?

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 onderwerpen omschreven. Ging dat vlot of 

niet?
• Kon je gemakkelijk eigenschappen bedenken? Hoe komt 

dat?
• Je hebt dan de eigenschappen beoordeeld. Hoe verliep 

dat voor jou?
• Heeft Radar jou geholpen met je denkvraag? Waarom 

wel/niet?
• In welke situaties zou het nog zinvol zijn om een Radar in 

te zetten?

7. Afronden
Hierbij kan je de Radar 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.


