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omgekeerde brainstorm
Ongewone ideeën bedenken vanuit het tegenovergestelde 
van de huidige situatie

Beschrijving
In de omgekeerde brainstorm denken leerlingen bewust ongewoon.

Leerlingen inventariseren wat er gewoon en typisch is aan een activiteit 
door zoveel mogelijk dingen te bedenken aan de hand van vragen als 
‘Waar denk je aan bij deze activiteit? Wat is er typisch voor deze activiteit? 
Welke spullen gebruik je? Hoe ziet de ruimte er nu uit?’ De ‘gewone 
woorden’ noteert de docent op het bord. 

Daarna bedenken de leerlingen bij de ‘gewone woorden’ tegenover-
gestelde woorden. Met de tegenovergestelde woorden verzinnen de 
leerlingen vervolgens een nieuw idee, bijvoorbeeld een opblaasbare 
gymzaal waarin je je geen pijn kunt doen (veilig) of een gymzaal waar je 

doorheen moet kruipen 
(laag gebouw).

Als leerlingen ideeën 
gaan verzinnen om een 
probleem op te lossen, 
dan komen ze vaak niet 
los van de bestaande 
situatie. Door de focus op 
het omgekeerde is het 
ongebruikelijke en gekke 
juist goed.
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Effect
De tegenovergestelde woorden prikkelen leerlingen om het bestaande 
los te laten en buiten de kaders denken. Ze ontdekken dat gewoontes 
kunnen worden doorbroken en dat er dan verrassende oplossingen 
ontstaan die ook nog eens realistisch zijn.

Zonder Omgekeerde brainstorm  Met Omgekeerde brainstorm

Voorbeeld
De klas van juf Rosalie bedenkt nieuwe speeltoestellen voor in de 
speeltuin. Maar telkens komen ze uit bij bestaande objecten: glijbaan, 
klimtoestel, voetbaldoelen. Dan vraagt de juf aan de klas om op te 
sommen wat er allemaal typisch bij een speeltuin hoort. ‘Veel kleuren’, 
zegt Abdel, ‘en je voelt je veilig’. ‘Samen zijn’, zegt Sara. Het wordt een 
lange lijst. ‘En wat is het omgekeerde?’, vraagt de juf. De leerlingen 
antwoorden: ‘Grauw, onveilig, alleen.’ Nu daagt de juf hen uit: ‘Bedenk 
eens iets onverwachts voor een speeltuin dat past bij grauw, onveilig en 
alleen’. Abdel bedenkt een ondergronds stelsel van mollengangen, Sara 
een wolk van mist waarin je elkaar kwijtraakt. Dat is wel even iets anders 
dan een glijbaan!

Stap voor stap
 1   Schrijf de vraag die centraal staat, op het bord, bijvoorbeeld ‘Wat 

is de gymles?’. Teken de tabel met de kolommen Gewoon en 
Tegenovergesteld daaronder.
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 2   Vraag de leerlingen waar ze aan denken en noteer de antwoorden 
met een kernwoord in de kolom Gewoon.

 3   Vraag de klas daarna wat het tegenovergestelde is van zo’n 
woord. Laat de leerlingen dit voor zichzelf opschrijven en kies een 
willekeurige leerling uit om klassikaal antwoord te geven. Noteer 
dat met een woord in de tweede kolom. Vraag of er nog andere 
antwoorden zijn.

 4   Kies een of twee woorden uit de kolom Tegenovergesteld. Geef een 
voorbeeld van een omgekeerd idee.

 5   Kies een ander woord en laat elke leerling er iets mee verzinnen en 
dat opschrijven. Benadruk dat elk idee goed is, het mag juist raar 
zijn. Laat weer een willekeurige leerling zijn idee vertellen. Vraag 
eventueel nog twee leerlingen om hun idee bij deze woorden te 
vertellen.

 6   Laat iedereen nog een paar ideeën verzinnen bij andere 
tegenovergestelde woorden uit de lijst. Loop langs om te begeleiden 
en geniet er samen van.

 7   Laat de leerlingen de leukste rare ideeën met elkaar delen. Dan 
ontstaat er een soort benchmark: zijn ze wel goed raar bezig of zijn 
ze nog te braaf aan het denken? Vraag de leerlingen wat ze nodig 
hebben om iets nog gekkers te bedenken en geef ze nog een paar 
denkminuten.

  
Veel bewegen Stil zitten

Samen spelen Alleen spelen

Binnen Buiten

Toestellen Lege ruimte

Gevaarlijk Veilig

Lenig worden Stijf blijven

Sterk worden Slap worden

Hoog gebouw Laag gebouw

Rechthoek Organische vorm

Lijnen op de grond Niks op de grond/ tekeningen

Gymkleren Eigen kleren

Netten en palen Projecties
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Wachten Gelijk beginnen

Ruzie Vrede

Gymleraar Zelf doen

Groepjes Ieder voor zich

Verliezen en winnen Allemaal gelijk

Moe worden en zweten Veel energie krijgen en lekker 
ruiken

Luisteren Niet luisteren

De beste zijn De slechtste zijn

Elkaar helpen Elkaar tegenwerken

Tips
   Vul de tegengestelden-kolom klassikaal in, als leerlingen lastig 

op gang komen en/of om duidelijk te maken dat het niet om het 
perfecte tegengestelde woord gaat, maar om ‘iets heel anders’.

   Zoek samen met leerlingen die het lastig vinden om buiten de 
kaders te denken naar de oorzaak en oefen de Omgekeerde 
brainstorm nog een keer met hen met een ander onderwerp.

   Let bij het zoeken van wat gewoon is op verschillende aspecten, 
zoals: hoe het eruitziet, hoe het gebruikt wordt, de omgeving, wie  
het gebruikt, de beleving.

Materialen
   Papier, pennen en tekenmaterialen
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