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Tijdsduur 
(in minuten)  

(30 minuten)  

 

Doel Student geeft zelf betekenis aan dat wat hij/ zij aan het leren is: 
Door het maken van een moodboard onthoud je het thema of onderwerp beter.  
Met een moodboard kunnen studenten het doel van de les in beeld brengen.                                   
Het helpt bij het visualiseren van het doel, waardoor studenten beter zicht krijgt op de 
stappen die ze kunnen zetten om het doel ook echt te realiseren. Doordat studenten hier 
verschillende zintuigen bij gebruiken, wordt de ervaring intenser, waardoor ze het thema of 
onderwerp beter onthouden.  

Maakt  
gebruik van 
breinprincipe  

Voorbereiding  Optie 1: studenten kunnen een online een moodboard maken 
- Computer  

 Optie 2: studenten maken een moodboard op papier 
- Zorg voor grote vellen wit en/of gekleurd papier 
- Neem voldoende tijdschriften, bladen en kranten mee 
- Scharen, plaksel, plakband etc.  

Uitvoering  Vertel het doel van de werkvorm.  
 Leg de studenten uit wat een moodboard is, als zij dit nog niet weten: Een moodboard is 

een visualisatie van een concept, idee, gedachte of gevoel.  
Het is een hulpmiddel waarmee je bijvoorbeeld ook keuzes kunt maken en waarmee je 
doel of wens tastbaarder wordt: je verzamelt allerlei afbeeldingen en teksten die de 
sfeer en inhoud van het doel dat je wilt bereiken, weergeven. En van die afbeeldingen 
en teksten maak je een collage. 

 Vraag de studenten om een moodboard te maken.  
 Rond de werkvorm af en vraag aan de studenten wat zij ervan vonden.  

Nabespreking Je kunt met de studenten de werkvorm nabespreken door te vragen naar ervaringen.  
Stel vragen als: 
 In hoeverre denk jij, door het maken van een moodboard, je doel en/of de lesstof beter 

te onthouden en te begrijpen?  
 Heb je nieuwe leerstof tot je kunnen nemen? 
 Wat vond je moeilijk aan deze werkvorm? 
 Wat vond je leuk aan deze werkvorm? 

 

    Moodboard (collage) maken  


