
HOE GEKOZEN? Methodieken om 
keuzes te maken

-
INSPIRATIEWEBINAR



Welkom! 



Welkom! 

• Interactie via de chat



Welkom! 

• Interactie via de chat

• Vraag: Waarover liet je je leerlingen 
dit schooljaar al meebeslissen? 



• 14u - 15u

• Vragen via chat

• Opvolging via antwoorden en PPT

• Webinar nadien nog beschikbaar

Praktische info



BEWUSTE KEUZES VOOR 

EEN DUURZAMERE SAMENLEVING



Doelen van deze sessie 

• Kennismaken met werkvormen om 
keuzes te maken

• Verkennen hoe je deze werkvormen 
kan toepassen in je eigen klaspraktijk



AAN DE SLAG! 

• Piramide
• Hand – vuistmethode
• In de roos
• Willen – kunnen kwadrant



Op welke manier maak je 
als klas samen keuzes?

Chat 



Poll

Het is noodzakelijk dat iedereen 
akkoord gaat met de gemaakte 
keuze.



Keuzes maken   

• Meerderheid

• Consent

• Criteria



Meerderheid - piramide

Welk doel streeft de werkvorm na?
− Eigen standpunt verkennen

− Andermans standpunt verkennen

− Mening verwoorden

− Argumenten geven



Meerderheid - piramide 

Artikel

ArtikelArtikel

ArtikelArtikelArtikel

▪ Keuzes verkennen
▪ Eigen keuze maken + beargumenteren
▪ Keuzes en standpunten vergelijken
▪ Klassikale keuze maken



A B

C

D E

Meerderheid - piramide   



Poll

Welk artikel prikkelt jou het meest?
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Consent – hand vuist methode

Welk doel streeft de werkvorm na?
− Gezamenlijk tot een besluit komen

− Eigen mening verkennen

− Argumenten geven



Consent – hand vuist methode

Voorstel beluisteren
Eigen mening verkennen
Mening uiten a.d.h.v. handgebaar
Bezwaren bespreken
Twijfels bespreken



Poll

Ik laat mijn leerlingen vanaf nu 
over elke keuze mee beslissen



Criteria – willen/kunnen kwadrant

Welk doel streeft de werkvorm na?
− Gedrevenheid rond keuze verkennen

− Haalbaarheid van keuze verkennen

− Argumenten geven



Criteria – willen/kunnen kwadrant 

▪ Keuzes verkennen
▪ Wil ik dit veranderen?
▪ Kan ik dit veranderen?
▪ Positie innemen in kwadrant
▪ Argumenten uitwisselen
▪ Definitieve keuze maken



Criteria – willen/kunnen kwadrant 



Criteria – willen/kunnen kwadrant 



Criteria – willen/kunnen kwadrant 



Welke digitale tools gebruik 
je om je leerlingen te 

bevragen?

Chat 



Voorbeeld Mentimeter



Criteria – in de roos!

Welk doel streeft de werkvorm na?
− Criteria bedenken voor idee

− Doordachte keuze maken



Criteria – in de roos 

▪ Ideeën bedenken
▪ Criteria bedenken
▪ Criteria selecteren
▪ Ideeën aftoetsen aan criteria
▪ Resultaat bekijken
▪ (Definitieve keuze maken)



Criteria – in de roos!



Welke werkvorm zou je 
willen uitproberen en op 

welk onderwerp?

Chat 



• www.djapo.be

• Wereldlesidee

• Nieuwsbrief 

• Facebookpagina

• Punt

Meer Djapo?

http://www.djapo.be/
https://djapo.be/wereldlesidee-kleuters/
https://www.facebook.com/groups/djapoindeklas


Q&A

VRAGEN?



Heleen Dorpmans
Medewerker Training, Coaching en Advies

0484/96.25.83

heleen.dorpmans@djapo.be 

Info via https://djapo.be 

Met de steun van

Contact


