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Online oprollen of 1-2-4-All  
Duur: 15 min. 
Grootte: 12 

Doel 
Samenvoegen van ideeën van individuele deelnemers. 
 
Bruikbaar bij 
Visievorming, opstellen van een lijst met onderwerpen die besproken moet 
worden, selecteren van ideeën etc. 
 
Meervoudige Interesse 
Verbaal-linguïstisch en interpersoonlijk. 
 
Aanpak 
In de hieronder beschreven aanpak is gebruik gemaakt van Zoom. Natuurlijk 
werkt de techniek ook met een ander videoconferencing tool. Voorwaarde is 
wel dat het tool de mogelijkheid biedt break-out rooms te maken. 
 
De aanpak wordt uitgelegd aan de hand van de volgende vraag: 
Voorafgaand aan een presentatie wil de spreker van de deelnemers (12 
personen) weten welke 6 onderwerpen de deelnemers behandeld willen 
hebben. 
 

 Geef een goede instructie over de werkvorm. Dit kun je doen door de slide 
op de volgende pagina te gebruiken. Deze bouwt op in drie blokken. Toon 
alleen het eerste blok. 

 Laat de deelnemers ieder voor zich twee onderwerpen opschrijven. Geef ze 
daar een paar minuten voor. 

 Maak intussen 6 break-out rooms aan en wijs aan elke break-out room 2 
deelnemers toe. Stel de tijd voor de break-out op bijvoorbeeld 5 of 10 
minuten in. 

 Toon nu blok 2 uit de slide. Leg uit wat de deelnemers moeten doen en 
open de break-out rooms. 

 Als de deelnemers terugkeren naar de main room, geef dan aan dat ze heel 
even moeten wachten. 

 Pas de break-out rooms aan door de deelnemers uit room 2 te verplaatsen 
naar room 1, uit room 4 naar 3  en uit room 6 naar 5. 

 Toon nu blok 3 uit de slide. Leg uit wat de deelnemers moeten doen en 
open de break-out rooms. 

 Als de deelnemers teruggekeerd zijn in de main room, laat dan de 
onderwerpen uit elke break-out room opnoemen en noteer deze 
bijvoorbeeld in de powerpoint.  

 
 
Variaties 
Je kunt dit ook doen door deelnemers: 

 Ideeën van deelnemers te prioriteren. 
 Een missie voor het team te laten maken en deze samen te voegen tot één 

missie. 
 Etc. 
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