
VISUELE DENKINSTRUMENTEN

Stappenplan Sterrenbeeld
Doel
Onderzoeken hoe je een situatie kan optimaliseren

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

2. Situatie omschrijven
Omschrijf kort de situatie. Let erop dat ze zo neutraal 
mogelijk geformuleerd wordt. Schrijf de omschrijving in 
het midden.

3. Eigenschap formuleren
Onderzoek welke betekenis je aan de situatie geeft door 
een eigenschap te formuleren. Wat is er eigen aan de 
situatie? Wat typeert de situatie?
Trek een lijn vanuit de situatie in het midden en noteer aan 
het uiteinde van die lijn de eerste eigenschap.

TI
P Als je meteen meerdere eigenschappen benoemt, 

kan je die al noteren rond de situatie, maar je werkt 
eerst met één eigenschap verder. 

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

TI
P Bij twijfel over een positieve of negatieve beoorde-

ling kan de controlevraag ‘Willen we de eigenschap 
versterken of afzwakken?’ mogelijk helpen.

4. Denkvraag formuleren
Stel een stimulerende denkvraag op bij de eigenschap. 
Een positieve eigenschap wil je versterken: ‘Hoe stimuleer 
je …?’ Een negatieve eigenschap wil je afzwakken: ‘Hoe 
vermijd je …?’

5. Mogelijkheden bedenken
Bedenk antwoorden op de denkvraag die je bij de ei-
genschap geformuleerd hebt. Noteer de ideeën rond de 
eigenschap. 

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 optimaliseren.

7. Resultaat bekijken
Bekijk het resultaat.
• Ben je tevreden met het resultaat?
• Ben je misschien verrast door bepaalde resultaten?
• Heb je 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
Denk na over het denkproces.
• Je bent vertrokken van de denkvraag. Wat deed die 

vraag met jou?
• Je hebt eigenschappen benoemd. Ging dat vlot of niet?
• Hoe was het om die als positief of negatief te beoorde-

len?
• Kwam je gemakkelijk tot denkvragen bij de eigenschap-

pen?
• Kon je vlot antwoorden op de denkvraag? Kwam je snel 

op ideeën? Hoe komt dat?
• Heeft Sterrenbeeld jou geholpen met je denkvraag? 

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

beeld in te zetten?

9. Afronden
Hierbij kan je het Sterrenbeeld 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.


