Werkvormen – Keuzekruis

keuzekruis
Een visueel hulpmiddel om samen een bewuste selectie
te maken van ideeën
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Beschrijving

Als leerlingen heel veel ideeën hebben bedacht, heeft langer
brainstormen geen zin meer. Het Keuzekruis helpt hen ideeën te
vergelijken en selecteren.
Het Keuzekruis is opgebouwd uit een horizontale en een verticale lijn
met pijlen. Elke lijn staat voor een criterium. De horizontale lijn geeft
aan in welke mate een idee bij de ontwerpvraag past. De verticale lijn

Werkvormen – Keuzekruis

geeft aan hoe nieuw en bijzonder een idee is. In het Keuzekruis zijn vier
gebieden:
	passend bij de ontwerpvraag – nieuw en bijzonder: daar-ga-ik-meeverder ideeën
	NIET passend bij de ontwerpvraag – nieuw en bijzonder: niet-voor-nu
ideeën
	passend bij de ontwerpvraag – NIET nieuw en NIET bijzonder:
kunnen-nu-direct ideeën
	NIET passend bij de ontwerpvraag – NIET nieuw en NIET bijzonder:
prullenbak ideeën
De leerlingen plaatsen hun ideeën in het gebied waarin ze volgens hen
horen. Als alle ideeën zijn geplaatst, zien de leerlingen in één oogopslag
welke ideeën geschikt zijn om mee verder te gaan. Dat zijn natuurlijk
de ideeën in het vak rechtsboven. Uit deze groep ideeën kiezen de
leerlingen een idee om uit te werken!
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Effect
Door het werken met het Keuzekruis staan leerlingen bewust stil bij de
kracht van elk idee. Ze krijgen op een effectieve en snelle manier inzicht
in de waarde van hun ideeën.
Zonder Keuzekruis					Met Keuzekruis

Voorbeeld
In het project ‘Gymen in de toekomst’ hebben de leerlingen van groep
7 allerlei ideeën bedacht die de gymles leuk kunnen maken voor alle
typen leerlingen. De directeur van de HALO (Haagse Academie voor
Lichamelijke Opvoeding) wil namelijk weten hoe hij dit kan aanpakken.
Hij ontvangt graag een lijst met de meest kansrijke ideeën. Maar hoe
bepaal je wat de beste ideeën zijn? Met behulp van het Keuzekruis lukte
het de verschillende groepjes in de klas van juf Inge.
In het begin wisten de leerlingen niet zo goed wanneer een idee wel
of niet geschikt was. Zij vroegen het steeds aan juf Inge. Maar met het
Keuzekruis kwamen er veel minder vragen. De groepjes dachten zelf na
over de ideeën die zij bedacht hadden.
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Stap voor stap
1

Z
 org ervoor dat de leerlingen veel verschillende ideeën hebben op
losse kaartjes.

2

L
 aat het Keuzekruis zien en leg het uit. Bespreek de twee criteria (de
lijnen met pijlen) en de gebieden die zo ontstaan.

3

V
 ertel dat het kruis een hulpmiddel is om inzicht te krijgen in de
waarde van bedachte ideeën. Doe voor hoe een idee in een gebied
gelegd kan worden.

4

G
 eef elk ontwerpteam een groot vel met een kruis erop. Leg het vel
neer, bijvoorbeeld op de grond zodat elk groepslid het vel goed kan
zien en er bij kan.

5

L
 aat het team hun ideeën over het vel verdelen. Vertel dat ze goed
moeten overleggen waar een idee neergelegd wordt.

6

V
 raag in welk gebied de ideeën liggen die geschikt zijn om mee
verder te gaan. Laat de leerlingen de daar-ga-ik-mee-verder ideeën in
het vak rechtsboven, nog eens goed bekijken.

7

L
 aat elk ontwerpteam één idee of enkele ideeën kiezen om mee
verder te gaan. Iedereen uit het groepje moet het gekozen idee goed
vinden.
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Tips
	Leerlingen kunnen hun eigen ideeën ook individueel neerleggen.
Daarna bespreken ze elk idee gezamenlijk. Eventueel verleggen ze
een idee nog.
	Geef een globale tijdverdeling aan voor het plaatsen van ideeën, het
bekijken van de daar-ga-ik-mee-verder ideeën en de keuze van een
idee. Help de leerlingen bij het bedenken en onder woorden brengen
van argumenten.

Materialen
	Alle ideeën van leerlingen op losse kaartjes
	Groot vel met Keuzekruis per ontwerpteam (A0-formaat)
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