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Beoogd doel

Aantal studenten

Inzichtelijk krijgen als groep wie jouw idee/mening deelt (doordat men zich voegt bij
jou) en wie niet, en zo alle meningen boven water krijgen zonder oordeel. Kennis
nemen als deelnemer van andere ideeën/meningen die er zijn.

Aantal maakt niet uit, kan in kleine groepen (10 p), maar ook goed in grote groepen
(60 p).

Korte omschrijving

Duur werkvorm

Alle aanwezigen gaan in een kring staan, de gespreksleider stelt een vraag aan de
hele groep, bijv. Wat is je ervaring met …..
Aanwezigen worden uitgenodigd als zij iets willen delen een stap naar voren te doen
en antwoord te geven op de vraag. Als overige aanwezigen zich hierin herkennen,
doen zij een stap naar voren. Zo krijg je inzicht in wie het met je eens is, en ook wie
niet. De personen die blijven staan worden door de gespreksleider bevraagd om te
vertellen waarom zij blijven staan, en misschien hun mening te delen. Dit proces van
instappen en terug stappen kan telkens herhaald worden totdat alle antwoorden
gedeeld zijn.

Minimaal 20 minuten, maximaal 40 minuten.

Benodigde voorbereiding/materialen c.q. stappen
Van tevoren door gespreksleider (docent) vragen bedenken om in de groep te delen,
bij start melden veilige omgeving. Docent begeleidt het proces, zorgt ervoor dat alle
studenten zoveel mogelijk aan bod komen, spreekt studenten aan. Grijpt in als er
reuring ontstaat, bijvoorbeeld als men in discussie gaat, bewaakt het proces van
instappen, bijstappen, en terugstappen, en doorgaan naar de nieuwe vraag.

Voorbeeld uit de praktijk
Tijdens de interprofessionele middag van de 4 middagen module PZ voor artsassistenten LUMC komen AIOS huisarts, SO en medisch specialist samen. Als start
staan we in de cirkel, met de vraag: hoe vind jij dat samenwerking gaat tussen de 1e
en 2e lijn? Daarop komen altijd veel positieve en negatieve reacties, bijvoorbeeld: het
gaat goed, ik weet wie ik kan bellen of het gaat slecht, niemand is telefonisch
bereikbaar.
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