
Werkvormen – Ja/Nee lijst

Deelnemers

Groep

Duur

10 – 15 minuten

Ontwerpvaardigheid

Bepaal een richting

Ontwerpstap

Ideeën selecteren

Ontwerpervaring

Geen

ja/nee lijst
Een snelle grove selectie maken van ideeën om mee 
verder te gaan

Beschrijving
Leerlingen kiezen de ideeën waar ze wel of niet mee verder willen. 
Spontaan, op basis van hun eerste indruk van een bepaald idee.
Het kiezen kan puur op basis van persoonlijke voorkeur, maar het werkt 
beter om vooraf een criterium af te spreken. ‘Is het idee nieuw en 
bijzonder?’ is een veelgebruikt en sterk criterium.

Iedere leerling krijgt een eigen Ja/Nee-werkblad. Op het blad vult elke 
leerling individueel in welke van de genummerde ideeën hij wel (Ja) 
en welke hij niet (Nee) bijzonder vindt. Leerlingen zien dit nog niet 

van elkaar. Pas nadat elke 
leerling het werkblad 
volledig heeft ingevuld, 
voegen de leerlingen in 
de groep de ideeën met 
een Ja samen. Dus ook de 
ideeën met slechts één 
stem. Juist ideeën met 
weinig Ja-stemmen zijn 
interessant. Waarom heeft 
de éne leerling het idee 
wel gekozen en de andere 
niet? De gedachtegang van 
de leerlingen maakt hun 
verschil in inzicht duidelijk.
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Effect
Leerlingen maken heel snel een (eerste) selectie van de vele en 
verschillende ideeën. Doordat er bij het maken van een keuze niet 
overlegd wordt, komt de voorkeur van iedere individuele leerling tot 
zijn recht. Er heerst een gelijkwaardige groepsdynamiek waarin iedere 
leerling een stem heeft.

Zonder Ja/Nee lijst      Met Ja/Nee lijst

Voorbeeld
Groep 5 van basisschool de Regenboog is gevraagd om mee te denken 
over een maatschappelijk probleem, namelijk het overgewicht onder 
jongeren. Eén van de oorzaken van overgewicht is het feit dat kinderen 
steeds minder sporten en bewegen. De leerlingen bedachten oplossingen 
voor de bijbehorende ontwerpvraag: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
kinderen meer gaan bewegen?’

De leerlingen bedachten veel ideeën en haalden de dubbele eruit. 
Daarna liet juf Inge haar leerlingen de Ja/Nee-lijst gebruiken om een 
selectie te maken. Dat was maar goed ook! Bij het ontdubbelen van de 
ideeën, waren er steeds maar een paar leerlingen aan het woord. Door 
de Ja/Nee-lijst kwam bij het selecteren ook de mening van de wat stillere 
kinderen naar voren.
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Stap voor stap
1   Zorg ervoor dat de leerlingen veel verschillende ideeën hebben 

bedacht.

2   Laat alle ideeën zichtbaar neerleggen. 
Dubbele ideeën op een stapeltje 
met een paperclip eromheen. Zo’n 
stapeltje staat voor één idee. Doe het 
eventueel voor.

3   Laat de leerlingen alle verschillende 
ideeën nummeren. Die nummers 
hebben ze nodig bij stap 6. Leuke 
bijkomstigheid is dat de leerlingen 
door het tellen zien hoeveel ideeën  
ze samen bedacht hebben.

4   Leg uit dat de leerlingen met de Ja/Nee-lijst gaan bepalen met welke 
ideeën zij verder willen. Bespreek het criterium op basis waarvan de 
leerlingen moeten kiezen, bijvoorbeeld is het idee nieuw en bijzonder 
of vind je het idee aantrekkelijk.

5   Geef alle leerlingen een Ja/Nee-werkblad en laat ze dit individueel 
invullen. De leerlingen schrijven het nummer van elk idee óf in de 
Ja-kolom óf in de Nee-kolom van hun eigen werkblad.

6   Laat de leerlingen één overzicht maken van álle ideeën uit de 
Ja-kolommen van hun groepje door ze zichtbaar op tafel te leggen. 
Ook de ideeën met maar één Ja-stem.

7   Bespreek de Ja-ideeën per groepje en selecteer kansrijke ideeën.  
Je kunt de leerlingen dit ook onderling laten doen.
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Tips
 Bewaak dat leerlingen bij het invullen niet stiekem overleggen of 
elkaar beïnvloeden. 

 Laat leerlingen hun selectie in stap 7 verdiepen met behulp van 
werkvorm Het Keuzekruis als er nog veel Ja-ideeën over zijn.

Materialen
 Ja/Nee-werkblad
Ideeën die de leerlingen hebben bedacht
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JA
Schrijf hier de nummers van de ideeën die voor jou nieuw, 

bijzonder of leuk zijn.

NEE
Schrijf hier de nummers van de ideeën die voor jou 

niet nieuw, niet bijzonder of niet leuk zijn.

werkblad ja/nee lijst    tudelft.nl/yourturn




