
 

 

Vind samen een oplossing 
 
 
Geschikt voor: alle niveaus vo en mbo 
Doel: creatief en oplossingsgericht werken, onderzoekend leren, out of the box denken, samenwerken en 
versterken groepsgevoel 

 
Benodigdheden: overlegtool met Breakoutroom optie (TEAMS, ZOOM, GOOGLE MEET, grote vellen of 
MURAL (online whiteboard), groepsindeling  

 
WAT 
Laat leerlingen samen een probleem of vraagstuk oplossen. Doel is het bestuderen en oplossen van 
vraagstukken, goed leren samenwerken en het voelen van eigenaarschap. Zorg daarom dat de 
vraagstukken aansluiten bij de belevingswereld van jouw klas en dus ook daadwerkelijk relevant zijn voor 
de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken als: Hoe kunnen we het eindfeest vieren in een 1,5 
meter-samenleving? Hoe kunnen we zorgen voor sociale nabijheid op 1,5 meter afstand? Of hoe kunnen 
we zorgen dat we een hechte klas blijven ondanks de afstand? 

‘HOW MIGHT WE…’ 
Ideeën moeten ergens beginnen. Door gebruik te maken van ‘how might we-vragen’ (vaak afgekort tot 
HMW) stimuleer je leerlingen om te brainstormen en te denken in oplossingen.  De juiste framing zorgt 
ervoor dat je uitdagingen zo formuleert dat deze het creatieve proces een kickstart geven en de uitdaging 
op een eenvoudige maar krachtige manier vormgeeft.  

 
STAPPEN 

1. Kies een probleem of vraagstuk 
2. Zet deze om naar een HMW (how might we-vraag) 
3. Deel de klas op in groepjes (In de klas of Break out rooms) 
4. Laat de leerlingen in groepjes brainstormen (papier of via een digitale tool als MURAL) 
5. Elk groepje kiest twee ideeën om met anderen te delen 
6. Elke leerling krijgt 3 stickers om te kiezen wat ze het beste idee vinden van alle ideeën die er 

gedeeld zijn 
7. De ideeën met de meeste stickers worden in groepjes uitgewerkt tot een plan (van aanpak): welke 

kleine stap kunnen we morgen al zetten?  
8. Delen van stappen en maken van afspraken hoe hier mee verder 

 



 

 

HOE TE GEBRUIKEN? 
Het gaat erom je probleem als een vraag te formuleren; een simpele vraag die de geest opent voor 
mogelijkheden. Stel het vraagstuk (probleem) eenvoudig opnieuw in als: "Hoe kunnen we ..." 

• “HOW” (hoe) is open en verbreedt de reikwijdte. 

• "MIGHT" (kunnen) is een uitnodiging voor alle ideeën, hoe vergezocht ook. 

• "WE" (we) leidt tot samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid. 

• “…” is het verwoorden van de ambitie om te bereiken. Meestal gaat het om een wie (de doelgebruikers) 
en het wat. 

HMW stimuleert mogelijkheden door de uitdaging als een open vraag te stellen.  

 

BRAINSTORMREGELS  

Lees nog even deze ‘regels’ voordat je gaat brainstormen.  

• Geen “maar” maar “ja en” 
• Elkaar uit laten praten  
• Ieder idee is een goed idee  
• Genereer zo veel mogelijk ideeën (kwantiteit)  
• Van de hak op de tak is juist goed  
• Lift mee op andermans ideeën  
•  Ideeën zijn nooit eigendom van één persoon, maar altijd een groepsinspanning  

 
 

 

 

 

APPLICATIES 

Instructie video’ s voor online werken in groepjes en op een online whiteboard in verschillende 
programma’s: 

1.Microsoft TEAMS: https://www.youtube.com/watch?v=W1JRLlebbM0  

2. ZOOM:  https://www.youtube.com/watch?v=172R28-FXHE 

3. Google Meet: https://www.youtube.com/watch?v=GxgTRMn8fQE (Download hierbij ook de Google 
extentie om je tabblad op mute te kunnen zetten.  

(Voor Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/mute-
tab/blljobffcekcbopmkgfhpcjmbfnelkfg)  

4. Blackboard: https://www.youtube.com/watch?v=D4dudLGevhw (LET OP: hiervoor heeft de school 
een abonnement op Blackboard nodig) 

5. MURAL (online whiteboard): https://support.mural.co/en/articles/2703457-video-tutorial-creating-
murals-and-rooms 

6. MIRO:  

  

 


