
1 VISUELE DENKINSTRUMENTEN

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

onderzoeken hoe je die kan optimaliseren.

• 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 Situatie omschrijven

3 Eigenschap formuleren

4 Denkvraag formuleren

5 Mogelijkheden bedenken

6 Andere eigenschappen en 
mogelijkheden bedenken

7 Resultaat bekijken

8 Reflecteren over  
het denkproces

9 Afronden

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

Oefenen op
• gericht denken

• eigenschappen van een 
situatie benoemen

• eigenschappen  
beoordelen als positief/
negatief

• ideeën bedenken

Doel
Onderzoeken hoe je een situatie kan optimaliseren

Sterrenbeeld



VISUELE DENKINSTRUMENTEN2

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:
 - Wat doen we met de bladeren op de speelplaats?
 - Hoe kan een opruimdag zo vlot mogelijk  

verlopen?
 - Hoe gaan we om met de anderstalige nieuw

komers in de school?

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 Sterrenbeeld gaat gebrui-
ken om die situatie te optimaliseren.

We zitten in een situatie waar voor- en nadelen aan 
zijn. Eerst gaan we bekijken wat de eigenschap-
pen zijn van de situatie. Dan beoordelen we of we 
die eigenschappen positief of negatief vinden. 
Tot slot denken we na over hoe we de positieve 
eigenschappen kunnen versterken en de negatieve 
eigenschappen kunnen afzwakken.

Gebruik tijdens het maken van het Sterrenbeeld regel-
matig taal die de denkprocessen van de deelnemers 
benadrukt, zodat zij er zich bewust van worden, het 
leren verwoorden en het nut ervan kunnen opmerken. 
Denk aan woorden als situatie omschrijven, eigen
schappen zoeken, betekenis geven, mogelijkheden 
onderzoeken, positief/negatief beoordelen, alter
natieven zoeken …

2. Situatie omschrijven

Omschrijf kort de situatie, of laat de deelnemers de 
situatie zo bondig mogelijk formuleren. Let erop dat 
ze zo neutraal mogelijk geformuleerd wordt. Schrijf de 
omschrijving in het midden. 

Bijvoorbeeld:
 - Er liggen bladeren op de speelplaats.
 - We houden een opruimdag.
 - Er zijn anderstalige nieuwkomers op school.

3. Eigenschap formuleren

Laat de deelnemers onderzoeken welke betekenis ze 
aan de situatie geven door ze een eigenschap te laten 
formuleren. 

• Wat betekent de situatie voor jou?
• Wat is er eigen aan de situatie?
• Wat typeert de situatie?
• Wat is een mogelijk gevolg van de situatie?

Trek een lijn vanuit de situatie in het midden en noteer 
aan het uiteinde van die lijn de eerste eigenschap.

TIP

Als de deelnemers meteen meerdere eigenschap-
pen benoemen, kan je die al noteren rond de 
situatie, maar je werkt eerst met één eigenschap 
verder. Daarna kunnen de deelnemers andere 
eigenschappen benoemen om over na te denken.

GEMAKKELIJKER

Als de deelnemers het moeilijk vinden om eigen-
schappen te benoemen, kan je zelf voorstellen 
doen die ze kunnen beamen of niet. Zeker bij jonge 
kinderen is het zinvol om suggesties te doen, want 
ook door te observeren hoe jij je eigen denkpro-
cessen benoemt, leren ze nadenken over hun 
eigen denken. 
Let wel, als het benoemen van eigenschappen met 
ondersteuning nog steeds stroef verloopt, is het 
onderwerp mogelijk nog te moeilijk of te abstract 
voor de deelnemers.

Bijvoorbeeld:
 - Kan je uitschuiven op bladeren? (Ja. Er is dus 

slipgevaar.)
 - Hebben we veel of weinig afval na een op

ruimdag? (Veel, want opruimen betekent ook 
dingen wegdoen.)

 - Zijn er verschillen tussen de nieuwkomers en 
de leerlingen die er al waren? (Ja. Ze spreken 
niet dezelfde taal en verstaan elkaar mis
schien niet goed.)

Laat de deelnemers beoordelen of de eigenschap 
eerder positief of eerder negatief is. Zet een plusteken 
bij een positieve eigenschap en een minteken bij een 
negatieve eigenschap.

TIP

Bij twijfel over een positieve of negatieve beoor-
deling kan de controlevraag ‘Willen we de eigen-
schap versterken of afzwakken?’ mogelijk helpen.
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4. Denkvraag formuleren

Stel zelf – of samen met de deelnemers – een stimule-
rende denkvraag op bij de eigenschap.
Een positieve eigenschap wil je versterken.

• Hoe stimuleer je …?
• Hoe kunnen we nog meer …?
• Hoe zorgen we ervoor dat …?

Een negatieve eigenschap wil je afzwakken.

• Hoe vermijd je …?
• Hoe kunnen we toch …?
• Hoe verminderen we …?
• Hoe zorgen we ervoor dat …?

TIP

De vraag mondeling stellen is meestal voldoende. 
Als je dat wenst, kan je de vraag natuurlijk ook 
noteren voor extra visuele ondersteuning.

5. Mogelijkheden bedenken

Laat de deelnemers antwoorden bedenken op de 
denkvraag die je bij de eigenschap geformuleerd hebt. 
Noteer de ideeën van de deelnemers rond de eigen-
schap. Herhaal de denkvraag regelmatig, eventueel 
met andere woorden. 

6. Andere eigenschappen en mogelijk
heden bedenken

Keer dan terug naar de situatie in het midden om een 
andere eigenschap te benoemen. Herhaal de stappen 
3 tot 5 om tot ideeën te komen om de situatie te opti-
maliseren.

7. Resultaat bekijken

Laat de deelnemers het resultaat bekijken. Overloop 
de ideeën om de situatie te optimaliseren. 
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 resulta-

ten?
• Hebben we bruikbare ideeën bedacht? Hoe 

komt dat?
• Zit er een uitvoerbaar idee bij? Welk?
• Is er iets dat je anders zou aanpakken? Wat? 

Waarom? Hoe?

8. 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 eigenschappen benoemd. Ging dat 
vlot of niet?

• Hoe was het om die als positief of negatief te 
beoordelen?

• Kwamen we gemakkelijk tot denkvragen bij de 
eigenschappen?

• Kon je vlot antwoorden op de denkvraag? Kwam 
je snel op ideeën? Hoe komt dat?

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

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

9. Afronden

Bedank de deelnemers voor hun bijdrage en vertel dat 
je hierbij het Sterrenbeeld 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.


