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Voorbereiding
• Je hebt een situatie waarvan je samen met de deelnemers de 

onderdelen wilt onderzoeken.

• 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).

• Zorg voor post-its, kaartjes of stukken kladpapier (in liggend 
formaat) die je op het schema kan leggen of hangen.

In het kort
1 Denkvraag formuleren

2 Onderwerp bepalen

3 Onderdelen bedenken

4 Categoriseren

5 Een onderdeel verder uit-
splitsen

6 Resultaat bekijken

7 Reflecteren over  
het denkproces

8 Afronden

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

Oefenen op
• gericht denken

• onderdelen benoemen

• categoriseren

Doel
Onderdelen van een situatie/gebeurtenis/term 
onderzoeken

Splitsvork
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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:
 - Hoe maken we een verjaardagsfeestje leuk?
 - Wat betekent een vergroening van de speel-

plaats?
 - Hoe ben je een goede vriend voor iemand?

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 Splitsvork gaat gebruiken 
om een antwoord te zoeken op die denkvraag.

We willen weten wat het betekent om … Daarvoor 
gaan we onderzoeken waaruit dat allemaal kan 
bestaan. Zo geven we er samen betekenis aan.

Gebruik tijdens het maken van de Splitsvork 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 geheel, bestaat uit, (onder)deel van, 
element van, ergens onder vallen, categorie, bij el-
kaar horen, geheel …

2. Onderwerp bepalen

Laat de deelnemers uit de denkvraag het ‘geheel’ halen 
waarover jullie gaan nadenken.

• Waar willen we betekenis aan geven?
• Welke term willen we onderzoeken?

Noteer het geheel aan de linkerkant.

3. Onderdelen bedenken

Laat de deelnemers onderdelen van het geheel beden-
ken als antwoord op de denkvraag. Stel vragen om het 
bedenken van onderdelen te stimuleren.

• Wat komt er in jou op als je denkt aan …?
• Wat betekent … voor jou?
• Wat valt er allemaal onder …?
• Wat is nodig voor …?

Schrijf elk gevonden onderdeel op een apart kaartje en 
leg/hang ze rechts onder elkaar op het schema.

4. Categoriseren

Laat de deelnemers de genoemde onderdelen be-
kijken. Vraag hen of ze onderdelen bij elkaar kunnen 
zetten. 

• Wat kan je bij elkaar zetten? Waarom?
• Zijn er onderdelen die bij elkaar passen?
• Zie je bepaalde categorieën terugkomen?
• Groepeer de onderdelen die samenhoren.

GEMAKKELIJKER

Afhankelijk van het onderwerp kan categoriseren 
behoorlijk uitdagend zijn. Help de deelnemers dan 
door enkele onderdelen bij elkaar te leggen en 
te vragen wat een goede titel zou zijn voor deze 
onderdelen samen.

• Wat hebben deze onderdelen gemeen-
schappelijk? 

• Waarom zou ik deze bij elkaar leggen?
• Waar hebben deze onderdelen mee te 

maken?

Benoem bij de jongste kinderen de categorieën 
eerst zelf. Als je deze werkvorm een paar keer 
herhaalt, zullen ze beter begrijpen wat er van hen 
verwacht wordt.

TIP

Vaak zijn er verschillende mogelijkheden om te 
categoriseren, of past een onderdeel in meerdere 
categorieën. Vraag de deelnemers naar hun reden 
om voor een bepaalde categorisering te kiezen. 
Laat verschillende meningen aan bod komen. Kies 
daarna voor één overeengekomen onderverde-
ling.

Leg/hang de kaartjes binnen dezelfde categorie onder 
elkaar aan de rechterkant. Laat nog plaats voor één 
extra kolom. 
Laat de deelnemers nu nadenken over de titel van de 
categorieën. Schrijf de titels van de categorieën ook 
op aparte kaartjes. Die komen tussen het geheel en de 
categorieën te liggen/hangen.
Teken een lijn vanuit het geheel die zich – als een vork – 
splitst naar de categorieën. Teken dan een lijn van elke 
categorie die zich splitst naar de onderdelen.

TIP

Misschien zijn er bepaalde categorieën benoemd 
als onderdeel. Dan kan je dat kaartje gebruiken als 
titel van de categorie.
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5. Een onderdeel verder uitsplitsen

Deze stap is optioneel. Vraag aan de deelnemers om 
opnieuw alle onderdelen te bekijken. Is er een onder-
deel waarvan ze nog verder willen onderzoeken waar-
uit het bestaat? 
Stel dan opnieuw vragen om het bedenken van onder-
delen te stimuleren.

• Wat komt er in jou op als je denkt aan …?
• Wat betekent … voor jou?
• Wat valt er allemaal onder …?
• Wat is nodig voor …?

Noteer de onderdelen van het onderdeel opnieuw op 
kaartjes en leg/hang ze helemaal rechts. 
Teken tot slot een lijn vanuit het gekozen onderdeel en 
splits ze naar de nieuwe onderdelen.

6. 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 onder-

delen?
• Welke onderdelen vind je interessant? Waarom?
• Zou je nu nog onderdelen of categorieën willen 

toevoegen? Welke?

7. 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 onderdelen bedacht. Ging 
dat vlot of niet?

• Hoe verliep het categoriseren? Hoe komt dat?
• Vond je het gemakkelijk om titels te bedenken? 

Waarom wel/niet?
• Was het snel duidelijk welk onderdeel je verder 

wilde uitsplitsen? Hoe komt dat?
• Heeft Splitsvork ons geholpen met onze denk-

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

Splitsvork in te zetten?

8. Afronden

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


