Werkvormen – Stippenmethode

stippenmethode
Een selectie maken van ideeën om mee verder te gaan
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Beschrijving
Elke leerling krijgt zes stippen (stickers) en verdeelt ze over de drie ideeën
die hij of zij het beste vindt. Bij één idee plakt hij drie stickers, bij een
ander idee twee en bij een derde idee één sticker. Leerlingen kiezen hun
drie beste ideeën individueel op basis van hun eigen gevoel of op basis
van een afgesproken criterium.
Na het plakken is meteen duidelijk dat het gros van de ideeën niet
interessant is. Die vallen af. De leerlingen zien ook in één oogopslag welke
ideeën in hun groepje geliefd zijn. De ideeën waar individuele leerlingen
hun drie stickers bij geplakt hebben, zijn ook interessant.

Werkvormen – Stippenmethode

Over die ideeën gaan de leerlingen in gesprek. Om de beurt vertelt
elke leerling in het groepje waarom hij een idee goed vindt. De andere
leerlingen mogen reageren. Zo kunnen ze allemaal enthousiast raken
over een idee, of juist door tegenargumenten wat minpunten aan het
idee ontdekken.
Daarna maken de leerlingen een definitieve keuze. Iedereen moet het
gekozen idee geschikt en origineel vinden. Leerlingen mogen ideeën ook
combineren tot een nieuw idee.

Effect
Leerlingen maken op een snelle en praktische manier een selectie van
de vele en verschillende ideeën en denken gezamenlijk over hun ‘beste’
ideeën na. Bij het stippen plakken worden de leerlingen niet gehinderd
door groepsdruk bij het maken van een keuze.
Zonder Stippenmethode				Met Stippenmethode

Voorbeeld
Een directeur van een groot bedrijf aan de kust heeft tijdens het
broedseizoen veel overlast van meeuwen. Leerlingen van groep
5 bedachten in groepjes veel verschillende oplossingen voor dit
ontwerpprobleem. Om te bepalen welk idee ze verder zouden gaan
uitwerken, gebruikten de leerlingen de stippenmethode.
Lars zette drie stippen bij het idee van een rondvliegende
vogelverschikker. Als alle stippen gezet zijn, blijken de meeste stippen te
staan bij een groot net over de hele fabriek. Maar de kinderen vragen ook
wie voor de vogelverschikker gestemd heeft. Lars legt uit dat een drone
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in de vorm van een roofvogel steeds op de plek kan verschijnen waar
de meeuwen een nest bouwen. De kinderen besluiten dat ook dit idee
kansrijk is, en origineler. Dit idee gaan ze uitwerken.

Stap voor stap
1

Z
 org dat er voldoende ideeën zijn; één idee per blaadje.

2

B
 edenk of je gaat werken met gekleurde stippenstickers of dat je
stippen laat zetten met gekleurde stiften.

3

G
 eef de randvoorwaarden aan: wel/niet de eigen ideeën kiezen,
hoeveel stippen mogen er per idee geplakt worden (6: 3-2-1), hoeveel
tijd hebben de leerlingen voor het plakken, enz.

4

L
 aat alle ideeën zichtbaar neerleggen of op een flap plakken. Dubbele
ideeën komen op een stapeltje met paperclip eromheen. Iedereen
in het groepje moet ze goed kunnen zien en erbij kunnen. Vragen en
uitleggen wat er bedoeld wordt, mag. Discussie is verboden.

5

L
 aat de leerlingen de stippen plakken. Benadruk dat de leerlingen
op basis van hun eigen voorkeur kiezen, zonder overleg!

6

L
 aat de leerlingen samen bekijken hoe de stippen verdeeld zijn en
welke gedachten daarachter zitten. Elke leerling mag zijn of haar
favoriete idee toelichten. Andere leerlingen mogen reageren.

7

D
 aarna bepalen de leerlingen welk idee ze als concept gaan
uitwerken. Combineren mag!
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Tips
	Zorg dat de leerlingen bij het stickers plakken niet stiekem
overleggen of elkaar beïnvloeden.
	Om de kans op originele en vernieuwende ideeën te vergroten, kun je
selectiecriteria met de leerlingen afspreken zoals origineel, kansrijk of
gewoon leuk.
	Let op! Het is niet nodig dat het idee met de meeste stippen gekozen
wordt. Komen de leerlingen er niet uit, bied dan hulp bij dit proces.

Materialen
	Ideeën op losse kaartjes
	Stippenstickers of stiften
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