BRAINSTORMSESSIE MET KINDEREN
Een brainstorm is meer dan een groep mensen bij elkaar zetten die lukraak ideeën spuien. Als je met
een groep gaat brainstormen, is het belangrijk om structuur te houden. Dit stappenplan helpt je om
een brainstorm goed te organiseren, zodat je tot waardevolle ideeën komt. Je kan met je team
brainstormen, maar je kan deze technieken ook gebruiken om te brainstormen met een groep
kinderen.
Randvoorwaarden brainstormen


Bepaal wie de brainstorm gaat leiden (facilitator)



Trek voor de brainstorm ongeveer twee uur uit.



Iedereen moet er met zijn volle aandacht bijblijven. Mobiele telefoons moeten dus uit.
Niemand loopt weg om snel iets te regelen.

Stap 1


Bepaal de onderwerpen voor de brainstorm.



Formuleer de onderwerpen kort en concreet als open vraag. Begin de vragen met ‘waarmee’
of ‘hoe kunnen we’. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we kinderparticipatie vergroten bij peuters?

Stap 2 – Inleiding (max 10 minuten)


Vertel het doel van de brainstorm.



Leg de spelregels uit:
-

voortborduren op wat een ander zegt is prima, het idee afserveren niet. Hou goed in
de gaten dat dit niet gebeurt. Dit werkt namelijk beperkend.

-

Stel oordelen uit.

-

Kwantiteit gaat boven kwaliteit - Hoe meer ideeën hoe beter.

-

Geen idee is tè gek - Hoe vreemder de ideeën hoe liever.

Stap 3 - Ideeën genereren


Kies een van de technieken die op de volgende pagina beschreven staan. Het voordeel van
de technieken is dat je gestructureerd in korte tijd veel ideeën verzameld.

Stap 4 - Pauze
Stap 5 - Kiezen van ideeën uit de brainstorm (max 5 minuten)


De deelnemers mogen ieder negen punten verdelen over de verschillende ideeën uit de
brainstorm. Deelnemers mogen per persoon maximaal vijf punten aan één idee geven. Dat

doen ze door het plakken van gekleurde stickertjes of door met een stift een gekleurde stip te
zetten.


Het is niet bedoeling een discussie te starten of dat deelnemers elkaar beïnvloeden.



Tel de punten. De ideeën met de hoogste scores werkt u uit in de volgende stap.

Stap 7 - Uitwerken van ideeën (15 minuten)
Verdeel de groep in subgroepjes van twee of drie personen. Ieder groepje kiest een idee wat
veel punten heeft gekregen. Laat hen het idee evalueren door drie goede aspecten te
benoemen en twee aspecten te noemen die moeten worden verbeterd. Laat het subgroepje
oplossingen bedenken voor de twee verbeterpunten.

TECHNIEKEN
1. ABC lawine
1.schrijf een vraagstelling op (bijvoorbeeld: Hoe kunnen we peuters meer laten participeren?)
2.schrijf de letters van het alfabet op in 2 kolommen
3.bedenk zoveel mogelijk ideeën
4.noteer ze bij de beginletter
5.maak het alfabet compleet

2. Doorschuifmethode
Een andere brainstorm techniek is de doorschuifmethode.


Bedenk een vraagstelling en schrijf deze op een A4



Iedereen schrijft op een blanco A4’tje zoveel mogelijk ideeën op



Na twee minuten vraag je hen het papier door te schuiven naar hun rechterbuurvrouw. Die
laat zich inspireren door de al genoteerde ideeën en schrijft verder.



Zo ga je door tot iedereen zijn eigen vel weer terug geeft. Het resultaat? Tientallen bruikbare
ideeën in korte tijd!

Benodigdheden: A4-tjes, stopwatch

3. Post- it
Iedereen krijgt een stapeltje post-its. Met behulp van een vraag laat je de deelnemers allerlei
mogelijke antwoordopties opschrijven. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we peuters zich meer
verantwoordelijk laten voelen voor de groep? Iedereen krijgt 2 minuten de tijd om zo veel mogelijk
antwoorden te bedenken. Na twee minuten vraag je per persoon welke ideeën hij/zij heeft. Heeft

iemand anders ook dat idee? Cluster ze dan. Alle post-its plak je op een flip over vel. Zo heb je in een
korte tijd zeer veel ideeën.
Benodigdheden: pakjes post-it en flip-over vel, stopwatch

