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Werkvorm: Brainstorm 
 

Doelgroep:  
(aanduiden) 

SLK-BG-TG-EG 

 

Geschikt voor kinderen met: 

ADD- ADHD 

autisme 

dyslexie 

auditieve en communicatieve beperkingen 

mentale beperkingen 

Duur:  

lesdeel – lesuur 

(10 min.) 

Groepsindeling: 

Groep per 2, 3, 4, … 

Klassikaal 

 

 

1. Doel:  

Het creatief denken stimuleren  

 

2. Geschikt voor:  

-  open vragen 

-  creatief denken 

-  taal, rekenen, zaakvakken  

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

-  luisteren naar elkaar 

-  elkaar gelegenheid geven om een inbreng te hebben 

 

4. Voorbereiding: 

a. Klasinrichting:  

b. Materiaal: bord of blad papier en balpen 

 

5. Werkwijze: 

 

a. De leerkracht legt de bedoeling en de werkwijzer uit: 

De leerlingen moeten proberen om zo snel mogelijk ideeën te geven over een bepaald 

woord of onderwerp.  De leerlingen proberen om op elkaars ideeën voort te bouwen.  

Belangrijk is dat de leerkracht de leerlingen stimuleert om een inbreng te geven. Er zijn 

geen foute ideeën.  

 

b. Brainstormen: Geef de leerlingen de opdracht en de tijd die ze nodig hebben om deze 

opdracht uit te voeren.  Vb. : Bedenk in drie minuten zoveel mogelijk dingen of 

activiteiten rond ‘gezond eten’.  

 

c. Klassikale nabespreking: De resultaten van de brainstorm worden klassikaal nabesproken. 

 

d. Nabespreking over de werkvorm zelf: vraag de lln. wat ze vonden van deze werkvorm.  

Wat liep er goed of minder goed? 
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6. Voorbeeld: 

 

Taal 

-  De leerlingen brainstormen ter voorbereiding op het lezen of schrijven van een tekst. 

 

Rekenen 

-  Hoe kun je dit probleem aanpakken? 

-  In welke situatie is het handig te schatten?  

-  Op welke manier kun je het getal 6 uitdrukken?  

 

7. Variaties: 

Je kan de brainstorm individueel of in kleine groepjes doen. Zorg dat er een verslaggever is 

die alle ideeën noteert. Dit kan ook klassikaal gebeuren.  Iemand schrijft dan de antwoorden 

op het bord. 

 

8. Tips en adviezen:  

 

Een brainstorm heeft vier kenmerken: 

-  Snel tempo: zeggen wat in je opkomt, niet te lang nadenken  

-  Elke inbreng is waardevol 

-  Ook gekke ideeën zijn welkom 

-  Inhaken en voortborduren op elkaars ideeën 

 

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


