Stappenplan

Splitsvork

Doel
Onderdelen van een situatie/gebeurtenis/term onderzoeken

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

5. Een onderdeel verder uitsplitsen

Haal uit de denkvraag de term of het ‘geheel’ waarover je
gaat nadenken. Noteer het geheel aan de linkerkant.

Deze stap is optioneel. Bekijk opnieuw alle onderdelen. Is
er een onderdeel waarvan je nog verder wilt onderzoeken
waaruit het bestaat?
Noteer de onderdelen van het onderdeel opnieuw op
kaartjes en leg ze helemaal rechts.
Teken tot slot een lijn vanuit het gekozen onderdeel en
splits ze naar de nieuwe onderdelen.

3. Onderdelen bedenken

6. Resultaat bekijken

Benoem mogelijke onderdelen van het geheel.
Schrijf elk gevonden onderdeel op een apart kaartje en
leg/hang ze rechts onder elkaar op het schema.

Bekijk het resultaat.
• Ben je tevreden met het resultaat?
• Ben je misschien verrast door bepaalde onderdelen?
• Welke onderdelen vind je interessant? Waarom?
• Zou je nu nog onderdelen of categorieën willen toevoegen? Welke?

2. Onderwerp bepalen

4. Categoriseren

TIP

Bekijk de genoemde onderdelen. Kan je onderdelen bij
elkaar zetten? Wat past bij elkaar of kan je groeperen?
Vaak zijn er verschillende mogelijkheden om te
categoriseren, of past een onderdeel in meerdere
categorieën. Beschrijf dan jouw reden om voor een
bepaalde categorisering te kiezen. Laat verschillende meningen aan bod komen. Kies daarna voor één
overeengekomen onderverdeling.

TIP

Leg de kaartjes binnen dezelfde categorie onder elkaar
aan de rechterkant. Laat nog plaats voor één extra kolom.
Denk nu na 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.
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.
Misschien zijn er bepaalde categorieën benoemd als
onderdeel. Dan kan je dat kaartje gebruiken als titel
van de categorie.

7. Reflecteren over het denkproces
Denk na over het denkproces.
• Je bent vertrokken van de denkvraag. Wat deed die
vraag met jou?
• Je hebt 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 jou geholpen met je denkvraag? Waarom wel/niet?
• In welke situaties zou het nog zinvol zijn om een Splitsvork in te zetten?

8. Afronden
Hierbij kan je de Splitsvork afronden. Afhankelijk van
het resultaat kan je natuurlijk nog andere stappen ondernemen, zoals een actie uitvoeren, een onderzoek
doen of een ander visueel denkinstrument inzetten.

VISUELE DENKINSTRUMENTEN

