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De archetypische Schrijfcarrousel-methode 
Deelnemers werken samen aan een eigen tekst en bespreken hun bevindingen


Doel 
Deelnemers formuleren in viertallen een advies om de tekst van een van de leden van het viertal te 
verbeteren. Om dat advies te formuleren passen ze eerst drie Schrijfcarrousel-kaarten toe op de 
tekst.


Benodigdheden 
• Schrijfcarrousel-kaartenset

• Iedere deelnemer heeft een tekst van eigen hand

• Ieder groepje werkt aan de tekst van een van de groepsleden

• Minimaal 6 deelnemers

• Pen en papier of laptops


Duur 
30 - 45 minuten


De carrousel 

Groepjes vormen 
Deelnemers vormen groepjes van 4 deelnemers. 


Tekst kiezen 
Ieder groepje gaat werken met de tekst van een van de leden van het groepje. Het groepje 
bepaalt zelf met welke tekst ze werken.


Blind kaarten trekken 
Ieder groepje trekt zo veel opdrachtkaarten van de Schrijfcarrousel-kaartenset als er groepsleden 
zijn. 


Ronde 1 
Iedere deelnemer trekt blind een kaart van de Schrijfcarrousel en krijgt 8 minuten de tijd om de 
opdracht op de kaart uit te voeren.

N.B. De auteur van de tekst trekt ook een kaart en voert die ook uit.


Ronde 2 
Na 8 minuten geeft elke deelnemer zijn opdrachtkaart aan een groepslid. Wederom voert iedereen 
de opdracht in 8 minuten uit.


Ronde 3 
De deelnemers wisselen nog eens van kaart. Elke deelnemer krijgt weer 8 minuten de opdracht 
op de kaart toe te passen op de tekst.


Bespreken 
Deelnemers bespreken in hun groepje de resultaten. Wat werkt en wat werkt niet? De bespreking 
kent vier onderdelen:

• Deelnemers vragen wat anderen met de opdrachten deden  



• Deelnemers bespreken welke opdrachtkaarten ze het meest waardevol vinden

• Deelnemers doen suggesties voor verbeteringen in de tekst

• De auteur vertelt welke suggesties hij het meest waardevol vindt en wat de sessie voor hem 

oplevert.


Evaluatie 
Tot slot volgt een evaluatie. Bij meerdere groepjes doe je dit plenair. De vraag luidt wat de sessie 
heeft opgeleverd. Je werkt met meerdere groepjes: je kunt nu aan crowdsourcing doen. 
Identificeer hoe de groepjes te werk gingen die naar eigen zeggen de beste resultaten behaalden.


