
  

   

STAPPENPLAN BEELDSESSIE 

Stappen voorbereiding 

1. De expert zet de Beeldtafel aan de oplader klaar. 

2. Expert gaat naar Beeldsessie en zet een nieuwe sessie voor deelnemers klaar met 
praktijkvideo en sessiedoel over het te behandelen thema. 

Stappen verzorging 

1. Expert verwelkomt deelnemers, zorgt voor verbinding en legt het doel en de opzet van de 
werkvorm uit. 

2. Expert nodigt deelnemers uit aan de Beeldtafel. 

3. Deelnemers gaan rond de Beeldtafel staan. 

4. Expert legt het sessiedoel uit en geeft aan dat deelnemers zelf de Beeldtafel mogen bedienen. 

Voorbeelden van het sessiedoel zijn: selecteer de 6 belangrijkste argumenten over het te 
behandelen thema, selecteer de 6 belangrijkste verbeterpunten over het te behandelen 
thema, selecteer de 6 meest lastige werksituaties over het te behandelen thema, etc. 

5. Deelnemers bekijken de eerste uitlegvideo en starten dan de sessie. 

6. Deelnemers melden zich aan door hun namen in te voeren. 

7. Deelnemers gaan bij hun naam staan en bekijken gezamenlijk voor de eerste keer de 

Praktijkvideo; de expert gaat buiten de groep staan. 

8. Deelnemers bekijken voor de tweede keer de Praktijkvideo en ieder selecteert individueel 6 
beelden die voldoen aan het sessiedoel. 

9. Deelnemers zien daarna alle beelden en gaan in dialoog om gedeelde betekenis te vormen 

over de 6 belangrijkste beelden. 

10. Deelnemers bekijken de tweede uitlegvideo. 

11. Deelnemers leggen het specifieke moment vast dat ze willen onthouden. 

12. Deelnemers geven titels aan de 6 beelden. 

13. Deelnemers slepen de beelden in prioriteitsvolgorde. 

14. Deelnemers ronden af en krijgen het Beeldoverzicht te zien. 

15. Expert voegt zich bij de deelnemers en geeft een samenvatting van 6 beelden en sessiedoel. 

16. Expert rond plenair af en geeft aan wat de vervolgactiviteiten zijn. 

  

  



  

   

  

  

Vervolgactiviteiten 

1. Deelnemers gaan in kleine groepjes aan de slag met een verdiepende oefening (45 min.). 

2. Deelnemer speelt op telefoon de Leergame met de 6 gekozen beelden in 3 rondes (3x 5 min.) 

 


