
VISUELE DENKINSTRUMENTEN

Stappenplan Stappentrein
Doel
Chronologie van stappen onderzoeken om een doel te bereiken

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

2. Mogelijke stap benoemen
Denk na over een mogelijke stap om het doel te bereiken. 
Noteer die stap op een kaartje.

3. Andere stap benoemen
Denk na over een andere stap. Schrijf die stap op een 
nieuw kaartje.

4. Stappen ordenen
Als je de tweede stap neergeschreven hebt, onderzoek 
dan welke volgorde het meest logisch is.

TI
P Er is niet altijd een eenduidig antwoord. Probeer in 

dat geval te beargumenteren waarom een bepaalde 
volgorde voor jou logisch is. Kies uiteindelijk wel voor 
één volgorde.

5. Meer stappen benoemen en ordenen
Benoem nog meer mogelijke stappen. Telkens wanneer er 
een kaartje bijkomt, onderzoek je samen op welke plaats 
het kaartje moet liggen.

6. Resultaat bekijken
Bekijk het resultaat.
• Ben je tevreden met het resultaat?
• Ben je misschien verrast door bepaalde resultaten?
• Heb je dingen benoemd waar je niet van wist dat ze 

moesten gebeuren? Welke? Waarom had je ze niet 
verwacht?

• Zijn er nog stappen die je in een andere volgorde kan/
moet zetten? Waarom?

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

vraag met jou?
• Je hebt mogelijke stappen benoemd. Ging dat vlot of 

niet?
• Hoe was het om de stappen in een logische volgorde te 

leggen?
• Heeft Stappentrein jou geholpen met je denkvraag? 

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

pentrein in te zetten?

8. Afronden
Hierbij kan je de Stappentrein afronden. 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.


