
Goed. Samen. Werken.

https://merging-minds.webflow.io/


Stel je kort voor en
beschrijf een interessante, leuke... ervaring 

die je had de voorbije week. 



Waarom?

Betere teams?
Betere toekomst!

21st century skills: creativiteit, communicatie, 
samenwerking en kritisch denken (4C’s)

Student (technoloog, wetenschapper, 
econoom...) als cocreator in multidisciplinaire 
teams om wicked problemen op te lossen

Docent als facilitator en begeleider van 
groepswerk, creator van een veilige 
omgeving

https://www.mergingminds-luca.be


Wat - Hoe?

TIPS
TOOLS

CANVASSES
om te gebruiken in je teamwerk

om als facilitator te gebruiken 
bij cocreatie-workshops

om in je lessen toe te passen

wetenschap over

groepsdynamica
&

persoonlijkheid



Hoe in (digitaal) onderwijs?

(ONLINE) DESIGN SPRINT
5 daags multidisciplinair lab 

OPO COMMUNICATIE
leermodule: This is me / This is me in a team

PROJECTONDERWIJS 
Teamsamenstelling 

Kick-Off Project en doorheen het project

Zoom / Collaborate

Mural / Miro

Slack / Toledo



SPIRIT ANIMALS

Wie je zelf bent en hoe jij je gedraagt 
in een team

TOOLS

Hoe je een team samenstelt, doet presteren en 
voorbij hordes loodst

SCIENCE

 Hoe dit alles gebouwd is 
op wetenschappelijke principes



Wetenschap 

Big Five Persoonlijkheid

Openheid voor ervaring
Meegaandheid

Consciëntieusheid
Neuroticisme
Extraversie

Paradijsvogel
Zelfzekere artiest

Neuroticisme     Hoog
Meegaandheid     Laag
Consciëntieusheid     Laag
Openheid     Hoog

persoonlijkheidstest
of

eigen keuze van 
spirit animal

hulpmiddel om over persoonlijkheid na te denken



Persoonlijkheidskenmerken: hoge versus lage scores

Openheid voor
ervaring 
HOOG

creatief
onconventioneel
weetgierig
oog voor schoonheid
orginieel

LAAG

behoudsgezind
down-to-earth
traditioneel

Consciën-
tieusheid
T E L
HOOG

nauwgezet
ordelijk
bedachtzaam
perfectionistisch
ijverig

LAAG

wanordelijk
nonchalant
chaotisch

Meegaand-
heid
HOOG

flexibel
verdraagzaam
zachtaardig
vergevingsgezind
geduldig

LAAG

dominant
kritisch
competitief

Neuroticisme

HOOG

emotioneel
angstig
bezorgd
afhankelijk
stressgevoelig

LAAG

stressbestendig
kalm
stabiel

Extraversie

HOOG

levendig
sociaal
hartelijk
avontuurlijk

LAAG

introvert
teruggetrokken
gereserveerd

Zie ook https://www.toolshero.nl/psychologie/hexaco-test/

https://www.toolshero.nl/psychologie/hexaco-test/


Persoonlijkheidskenmerken: facetten

Openheid 
voor ervaring 

intellectuele 
autonomie
FACETTEN

fantasie
esthetiek
gevoelens
veranderingen
ideeën
waarden

Consciën-
tieusheid

ordelijkheid
T E L

FACETTEN

doelmatigheid
ordelijkheid
betrouwbaarheid
ambitie
zelfdiscipline
bedachtzaamheid

Meegaand-
heid
vriendelijkheid

FACETTEN

vertrouwen
oprechtheid
zorgzaamheid
inschikkelijkheid
bescheidenheid
medeleven

Neuroticisme

emotionaliteit

FACETTEN

angst
ergernis
depressie
schaamte
impulsiviteit
kwetsbaarheid

Extraversie

FACETTEN

hartelijkheid
sociabiliteit
dominantie
energie
avonturisme
vrolijkheid

Uitgebreide test https://hexaco.org/hexaco-online

https://hexaco.org/hexaco-online


Hoe in onderwijs?

In OPO Communicatie

This is me
leermodule : BIG FIVE + HEXACO

https://hexaco.org/

Reflectie-Opdracht

• Reflecteer over jouw persoonlijkheid aan de hand van 

de 5 karaktertrekken. 

• Beschrijf per karaktertrek en per facet hoe jij denkt in 

mekaar te zitten. 

• Bespreek dit met iemand die jou goed kent en vraag 

of die persoon aanvullingen kan doen. 

https://hexaco.org/


Aan de slag met je team!

(in OPO Design Thinking & in Design for Impact)

SPIRIT ANIMALS
ga naar

https://www.mergingminds-luca.be/

1 Doe de persoonlijkheidstest

2 Vind je spirit animal

3 Bespreek welke persoonlijkheden in je 

team zitten, welke innovatie sterktes en 

aandachtspunten de teamleden hebben



Wetenschap

De 5 elementen
van een team klimaat

VISIE
VEILIGHEID

ONDERSTEUNING
KWALITEIT

FREQUENTIE

https://drive.google.com/file/d/1BkfghZchGc71bkl7u9FVSxHqGpm5s4Py/view?usp=sharing


BOUW JE 
DROOM TEAM

Met diverse en complementaire 
persoonlijkheden hoog scorend op

-openheid
-meegaandheid

-consciëntieusheid
-laag op neuroticism

MAAK JE TEAM 
STERKER

Door oefeningen te integreren op

visie
veiligheid
kwaliteit

ondersteuning
frequentie

SPEEL 
SCENARIO’S

Omgaan met wrijving of onbegrip

bekijk de scenario kaarten
kies jouw team uitdaging

kies een actie of oefeningen

op weg naar team magie



Visie
MEEST BEPALENDE FACTOR 
VOOR EEN INNOVEREND 
TEAMKLIMAAT

Wil je de doelgerichtheid of de 
identiteit van je team versterken? 

Zoek je een oefening om tot 
een heldere, zinvolle en liefst 
haalbare doelstelling te komen? 
Eentje die gedragen wordt door 
iedereen. 

Of wil je zorgen dat je project 
een maatschappelijke 
meerwaarde heeft?

Veiligheid
TWEEDE BEPALENDE FACTOR 
VOOR EEN INNOVEREND 
TEAMKLIMAAT

Wil je een omgeving creëren 
waarin teamleden zich veilig 
voelen en vrij en eerlijk durven 
spreken? 

Wil je dat er meer kennis, 
inzichten en ideeën gedeeld 
worden? Dat teamleden meer 
invloed hebben op elkaar met 
hun kennis, inzichten en ideeën? 

Zorg ervoor dat iedereen zich 
op zijn of haar gemak voelt en 
versterk het vertrouwen zodat 
teamleden hun kennis, inzichten 
en ideeën met elkaar durven 
delen.

Ondersteuning 
ELKAAR HELPEN IN 
VERNIEUWING

Je wil je team meer 
ondersteuning voor nieuwe 
ideeën en initiatieven laten 
uitspreken? 

Of je wil hun initiatief voelen om 
nieuwe ideeën en initiatieven uit 
te voeren? 

Kwaliteit
EEN KRITISCH, VERANTWOOR-
DELIJKE, CONSTRUCTIEVE 
HOUDING 

Wil je heldere kwaliteitsrichtlijnen 
en heldere afspraken qua 
planning.?

Wil je dat teamleden elkaar 
feedback geven over hoe beter 
samen te werken, over hoe het 
product beter kan en het team 
nog beter presteert?

Wil je  reflecteren over hoe het 
loopt?



https://www.mergingminds-luca.be

https://www.mergingminds-luca.be


Hoe in onderwijs?
Design Sprint



Hoe in onderwijs?
Design Sprint + Merging Minds



Hoe in onderwijs?

OPO Design Research
• leermodule (flipped classroom) 
• templates

Brainstorm

Onderzoeksaanpak

Feedback: Design Critique

BRAINWRITING 
THEMA BAP

IDEEËN
Schrijf zo veel mogelijk ideeën op voor je combinatie Thema - Technologie - SDG

TECHNOLOGIEËNSDG-KAART

KIES EEN IDEE
Pitch het aan je medestudent die je idee beter maakt

Originaliteit

Wordt via onderzoek originaliteit (innovation sweet spot) opgezocht? 
Komt het idee goed over? Geef suggesties, tips, vragen: wie, hoe, wat, waarom? 

Consistentie

Is het onderzoek goed uitgewerkt en onderbouwt het de BAP?  
Geef suggesties, tips, vragen: wie, hoe, wat, waarom? 

Relevantie

Wordt via onderzoek de relevantie van de bachelorproef aangetoond? 
Reason why? Geef suggesties, tips, vragen: wie, hoe, wat, waarom? 

Overig

Overige tips, suggesties, vragen?



M A A K  E E N  W O R K S H O P  ( 2 0  M I N )

Check- in

Selecteer 1 oefening uit veiligheid, visie, ondersteuning of kwaliteit

Kies een retrospectieve check-out

P I T C H  J E  W O R K S H O P  ( 1 0  M I N )

K I E S  1  O E F E N I N G  U I T  O M  M E T  E E N  A N D E R  T E A M  T E  D O E N 
( 2 0  M I N )
 

Oefening: werk bewust op de 
groepsdynamiek

ga naar

https://www.mergingminds-luca.be/

Aan de slag!

(in OPO Communicatie & in Design for Impact)

https://www.mergingminds-luca.be/


K E N N I S  D E L E N  S T I M U L E E R T  C R E AT I V I T E I T

Een veilige omgeving zorgt voor goede team communicatie zorgt voor 

kennisdeling zorgt voor creativiteit en innovatie.

I N D I V I D U E L E  V O O R B E R E I D I N G  &  R I C H T L I J N E N

Individuele voorbereiding zorgt voor betere brainstorms
Richtlijnen (geen carte blanche) zorgt voor betere brainstorms

 

C O N S T R U C T I V E  C O N T R O V E R S Y

Conflict zorgt voor nieuw inzicht
Taakconflict versus persoonsconflict

A M B I D E X T E R I T E I T

Creatief vernieuwen, kwalitatief uitvoeren

https://www.mergingminds-luca.be/science

Extra: Wetenschap 

 https://www.mergingminds-luca.be/science


wetenschap + creativiteit  

+ diverse teams

=

vuurwerk  

waarmee je de wereld kan redden!

https://www.mergingminds-luca.be/

https://www.mergingminds-luca.be/
https://www.mergingminds-luca.be/
https://www.mergingminds-luca.be/
https://www.mergingminds-luca.be/
https://www.mergingminds-luca.be/


One word before leaving

https://app.mural.co/t/designthinking2601/m/designthinking2601/1652026646713/e482f9a2433b241cff3c54986d4d6a2323c307c9?sender=fabiennebeernaert4552

