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Interviews

In deze werkvorm krijgt elke deelnemer de tijd om zelf 
op ideeën te komen, en worden ze vervolgens per twee 
gezet om elkaar te helpen hun ideeën te verfijnen. 
Op het einde zet iedereen hun idee op een online 
platform, en kan je ze nog samen nabespreken. 

Duur: 15-20min

Groepsgrootte: vanaf 2 deelnemers

Begeleiding: 1 persoon volstaat

Verslag: gebeurt tijdens de werkvorm door de deelnemers zelf

Benodigdheden: 

 Een online vergaderruimte waarin je mensen in breakout rooms kan plaatsen.

 De presentatie die je kan gebruiken om stappen toe te lichten.

 Je persoonlijke link naar Bpart Live. 

Heb je vragen bij de voorbereiding? Wil je graag dat iemand het voor jou 

komt begeleiden? Heb je geen online vergaderruimte met breakout rooms? 

Iets anders? Vraag het aan info@amai.vlaanderen

mailto:info@amai.vlaanderen
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Verloop in vogelvlucht

1. Voorbereiding

Alles klaar voor een goede start

2. Introductie - 5’

Doel en verloop van de werkvorm

3. Zelfreflectie - 4’

Iedereen noteert hun eigen gedachten

4. Interviews – 7’

Per twee maak je de ideeën helder

5. Uploaden - 2’

Iedereen zet hun ideeën online

6. Optioneel: Nabespreken

Je gaat samen door alle ideeën
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1. Voorbereiding

Voorzie 20 minuten tijd met je groep. 

Bekijk de presentatie die je zal gebruiken tijdens de werkvorm zodat je weet wat je zal 

toelichten. 

Zorg dat alles helder is voor jezelf en bereid technische zaken voor.

Heb je graag hulp nodig om voor te bereiden? Of wil je graag dat iemand 

anders voor jou komt begeleiden? Heb je geen online vergaderruimte met 

breakout rooms? Iets anders? Vraag het aan info@amai.vlaanderen

2. Introductie - 5 minuten

Schets kort de reden waarvoor je deze oefening doet. Je kan je daarvoor baseren op de 

doelstellingen van amai!, maar geef hier gerust een eigen betekenis aan.

Licht de verschillende stappen toe die je zal doorlopen in deze werkvorm.

Geef enkele voorbeelden van toepassingen van AI die relevant zijn.

3. Zelfreflectie - 4 minuten

Vraag iedereen om iets bij de hand te nemen om gedachten te noteren.

Vraag de deelnemers om een thema te kiezen, of geef aan binnen welk thema je zal 

werken

  Thema’s: Klimaat en milieu / Mobiliteit / Gezondheid / Werk

mailto:info@amai.vlaanderen
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Vraag de deelnemers om na te denken over de volgende vragen:

  Welke concrete vraag heb je voor je thema waarbij AI mogelijk een rol kan 

spelen?

  Heb je zelf al ideeën voor een mogelijke oplossing?

4. Interviews - 8 minuten

Geef aan dat de deelnemers zo meteen per twee worden gezet om elkaar te 

interviewen.

Geef aan wat hun rol is wanneer ze interviewer zijn:

  Het doel is om de vraag en oplossing van de ander helder te krijgen.

  Luister, en stel bijvragen

  Wees nieuwsgierig, probeer te begrijpen hoe de andere het ziet

  Gaat niet in discussie

In de presentatie staan suggesties voor bijvragen die je kan meegeven.

Geef opnieuw aan dat wanneer ze per 2 zijn, ze meteen afspreken wie wie eerst 

interviewt, en meteen beginnen aan het interview. Ze krijgen 3 minuten, daarna wordt 

er gewisseld van rol en krijgen ze opnieuw 3 minuten.

Zet de deelnemers per twee in een breakout room. Na drie minuten geef je de 

boodschap om van rol te verwisselen. Zie bijlage technische instructies op populaire 

platformen. 

Is een boodschap naar alle breakout rooms niet mogelijk? Geef dan aan dat ze 

6 minuten krijgen en zelf moeten bewaken dat ze na 3 minuten van rol wisselen.
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5. Uploaden - 2 minuten

Deel de link naar jouw persoonlijk Bpart Live platform met je deelnemers in de chat:

https://live.amai.vlaanderen/

Laat de deelnemers de juiste vergadering kiezen en vraag hen om hun vraag en idee 

in te geven als reactie op het platform. 

Let op: hou het beknopt! Je hebt max 240 tekens. Deelnemers kunnen 

meerdere reacties ingeven.

6. Optioneel: nabespreken

Heb je nog tijd over?

Wanneer deelnemers hun antwoorden hebben geüploaded kan je deze presenteren 

voor de groep en samen overlopen.  Zie bijlage voor technische instructies.

Veel denkplezier!

https://live.amai.vlaanderen/

