
C 3 open wanddiscussie 
 
Vraag: hoe kunt u de bespreking op een verenigingsavond diepgang geven? of: positief 
beïnvloeden? 
of: hoe kunt u zorgen voor een goede bijbelstudie op de vereniging? 
Doel: inventariseren van meningen of ideeën over bovengenoemde vragen 

van ieder groepslid, betrekken van alle deelnemers. 
Benodigd materiaal:  flaps + stiften, bus lijmspray, papier ter grootte correspondentiekaart 

(ruime hoeveelheid) 
Tijdsduur:   meningen : 10-15 min. 
   clusteren : 10-15 min. 
   bespreken : 30 min. 
Aantal deelnemers: onbeperkt 
 
Beschrijving van de werkvorm: 
1. Hang een aantal flaps op en spuit die licht in met lijm. 
2. Noteer de vraag of het onderwerp en hang deze voor iedereen duidelijk op. 
3. Geef iedere deelnemer een aantal kaartjes en een stift. 
4. Schrijf met VILTSTIFT letters van ongeveer 1 cm. grootte en max. 10 woorden per 
kaart. 
5. Niet meer dan één onderwerp per kaartje!! 
6. Schrijf vraag, mening of idee over het thema op kaartje. 
7. Plak een beschreven kaartje willekeurig op een flap. 
8. Lees wat anderen schrijven, misschien brengt u dat nog op een idee. 
9. Stel zodanig een gespreksleider aan (deze dag al in voorzien). 
10. De gespreksleider vraagt wie nog bij welk kaartje verduidelijking wil. 
11. Rangschik onder leiding van de begeleider of lid briefjes die hetzelfde onderwerp 

betreffen, doe dat met elkaar. 
12. Maak daar titels bij. 
13. Wat dubbel voorkomt kunt u  er uit halen. 
14. Bespreek één of meerdere van de geclusterde thema's, afhankelijk van de beschikbare 
tijd. 
15. Trek eventueel conclusies. 
 
Mogelijke variaties: 
- uitstekende manier om te inventariseren wat er in de groep leeft, bijv. bij verandering, 
evaluatie, brainstorm; 
- kan prima gecombineerd worden met stickerparade; 
- openwand is ook toe te passen bij de werkvormen kernwoorden, woordmagneet en (stille) 
wanddiscussie. 
 
Aanwijzingen voor gebruik: (ervaringen met deze werkvorm): 
Doordat iedereen in beweging komt, ontstaan gemakkelijk spontane gesprekken 


