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Brainwriting varianten 

 

Een specifieke vorm van brainstorm is 

de brainwrite. Er bestaan verschillende 

brainwriting varianten zoals de walking 

brainwrite, de brainwriting pool, de 

brainwriting-kaart en de collectieve 

notebooktechniek. 

 

 

WALKING BRAINWRITE 

 

De walking brainwrite is een dynamische 

brainwritemethode die geschikt is om te 

brainstormen over meerdere vragen. Voor de 

diverse (parallelle) brainstormvragen  worden 

evenveel flipovervellen opgehangen in de 

workshopruimte (of voor elke vraag wordt een 

flipoverstaander voorzien). De werkwijze zit 

als volgt in elkaar. 

De groep wordt ingedeeld in subgroepen die 

in carrousel “wandelen” langs de verschillende 

flipovers. 

 

Voorbereiding 

▪ Neem zoveel flipovervellen (of –

staanders) als er brainstormvragen zijn. 

▪ Schrijf bovenaan elk flipovervel de 

betreffende brainstormvraag. 

▪ Verspreid de flipoverstaanders  over de 

ruimte, of plak losse flipovervellen 

verspreid aan de muur. 

Stap 1 | intro 

▪ Kader de opdracht en de verschillende 

brainstormvragen. Check of de vragen 

voor iedereen duidelijk zijn. 

▪ Deel de groep in in subgroepen. Al 

naargelang de groepsgrootte maak je 

subgroepen van 2 tot 5 deelnemers. 

▪ Geef elke subgroep een stift en wijs hen 

een flipovervel toe om te starten. In ideale  

 

 

omstandigheden heb je aan elk flipovervel 

een subgroep, maar dat hoeft niet. Bvb. 

12 deelnemers over 4 

vragen/flipovervellen = subgroepen van 3 

deelnemers per flipovervel/vraag. Heb je 

bvb. slechts 9  

deelnemers voor 5 vragen, en je werkt in 

subgroepen van 3, dan start je met de 

eerste drie vragen/flipovervellen. 

Stap 2 | ronde 1 – ca. 5’ 

Laat de deelnemers alle ideeën opschrijven 

ivm de de brainstormvaag van hun respectief 

flipovervel. Geef na 5’ een signaal om door te 

draaien naar het volgende flipovervel. 

Stap 3 | volgende rondes 

De deelnemers lezen de ideeën die door de 

vorige subgroep(en) zijn genoteerd en vullen 

aan met hun ideeën.  

 

Herhaal deze werkwijze tot wanneer elke 

subgroep langs elk flipovervel is gepasseerd. 

Stap 4 | bespreking 

Bespreek elke flipover. Laat de ideeën 

toelichten. Laat deelnemers argumenteren 

vanwaar het idee. 

 

Stap 5 | Prioritiseren/kiezen 

Maak per flipover een keuze aan de hand van 

een bepaalde selectietechniek. 
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BRAINWRITING POOL - TECHNIEK 

 

Deelnemers schrijven op fiches of post its 

ideeën op en leggen deze in de “ideeënpool” 

in het midden van de tafel.  Deelnemers 

kunnen een kaart uit de pool halen om zich te 

laten inspireren, en zo tot nieuwe ideeën of 

variaties te komen.   

 

Variant: om de creativiteit te stimuleren 

kunnen de kaarten voorzien worden van 

trefwoorden, beelden, of een eerste idee. 

BRAINWRITING KAART - TECHNIEK 

 

Deelnemers schrijven hun idee op een kaart of 

blad, en geven vervolgens het blad door aan 

hun linkerbuur, die verder aanvult. Vervolgens 

weer doorgeven aan linkerbuur.  In deze 

variant mag best wel wat tempo zitten. 

 

COLLECTIEVE NOTEBOOK - TECHNIEK 

 

De collectieve notebook-techniek is een 

individuele techniek voor het toepassen van 

brainwriting. De deelnemers worden niet 

fysiek bij elkaar gebracht. In een 

gemeenschappelijke notebook (of schrift) 

wordt de probleemstelling uitvoerig 

omschreven zodat het probleem duidelijk is 

voor alle deelnemers. 

Eén deelnemer uit de brainwritegroep mag 

het notebook een of meerdere dagen (af te 

spreken) bij houden en er zijn ideeën in 

opschrijven.  

Volgens afgesproken tijdstippen (vb. elke twee 

dagen), wordt het boek doorgegeven aan een 

volgend lid van de brainwrite-groep. Deze 

bouwt voort op de ideeën van de vorige 

deelnemers via associaties, combinaties en 

analogieën. 

Soms kan de notebook-techniek zo worden 

georganiseerd dat elke deelnemer zijn eigen 

notebook heeft en worden de ideeën slechts 

op het einde bij elkaar gebracht. Op deze 

wijze mist men echter het stimulerend effect 

van het lezen van andermans ideeën. 

De collectieve notebook-techniek heeft de 

minste beperkingen van de beschreven 

brainwritingtechnieken. Er wordt immers geen 

tijdslimiet ingelast en ook het aantal ideeën 

dat bij elkaar moet worden gebracht is niet op 

voorhand vastgesteld. 

 

 


