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integreren in het onderwijs’
Deze eindpublicatie bevat interviews, recepten,
verhalen en tips voor scholen om cultuureducatie
te integreren in het onderwijs
Onderzoeksrapport 'Kwaliteit en effecten van
cultuureducatie in het basisonderwijs'
WIKI met alle ontwikkelde activiteiten,
handvaten en tools
BinK is een instrument voor scholen dat
cultuureducatie zichtbaar maakt
www.metbink.nl
SIEN-academie is een online omgeving die cultuur
coördinatoren helpt cultuureducatie te integreren
en/of in te zetten in het onderwijs
www.sienacademie.nl

SIEN is een leergemeenschap van 23 onderwijsstichtingen in Limburg. Het
motto: doe, denk en deel is kenmerkend voor SIEN. De reis begon medio
2013 met een ambitieuze groep scholen, een breed cultureel veld en
gemeentelijke partners die samen het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit gingen uitvoeren. De insteek in Limburg is ‘anders’. Anders door
het onderwijs of beter gezegd ‘het kind’ als vertrekpunt te nemen. Onze
missie is kinderen brede ontwikkelingskansen te bieden door- met cultuur
als middel -ze beter en anders te leren leren. Het gevolg van deze missie is
dat de school en het team versterkt moesten worden. Daarom lag de regie
van alle acties binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in
Limburg bij de school, met het culturele veld als partner.
We hebben het programma vormgegeven als een reis, een zoektocht naar
de ideale plek voor cultuureducatie in het curriculum van het onderwijs.
Een zoektocht die werd vormgegeven vanuit de vier doelstellingen
van de landelijke regeling. Scholen hebben experimenten gedaan naar
hoe je cultuur een plek geeft in het schoolprogramma. Er zijn nieuwe
producten en activiteiten in co-creatie tussen school en culturele expert
ontwikkeld. We hebben ontdekt wat cultuur voor kinderen kan betekenen.
Samen is onderzocht hoe we deze ontwikkelingen kunnen borgen in het
onderwijssysteem en – niet onbelangrijk- of we kunnen bewijzen dat
cultuureducatie kinderen beter ‘leert leren’.
De zoektocht naar de ultieme plek in het curriculum voor cultuur was en is
een proces van langere adem.
Op 31 december 2016 is de formele eindstreep van het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 en draagt SIEN als penvoerder
het stokje over aan vijf nieuwe penvoerders voor het vervolg van het
programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg 2017-2020.
Deze publicatie is een onderdeel van de eindevaluatie en bevat deel 2 van
het onderzoeksrapport van de Universiteit Maastricht naar de kwaliteit
en effecten van de Limburgse aanpak voor Cultuureducatie met Kwaliteit.
Het onderzoek gaat in op de vraag of het inzetten van cultuureducatie als
middel bijdraagt aan de ontwikkeling van 21e eeuw vaardigheden.
We blikken terug op vier prachtige jaren die zich gekenmerkt hebben
door veel ontwikkeling in de scholen, krachtig eigenaarschap van het
onderwijs, een reeks mooie nieuwe activiteiten en producten, een breed
en gekleurd palet van samenwerkingen tussen onderwijs en cultuur, een
veelheid aan informatie en inspiratie rondom cultuureducatie. Kortom: een
onuitputtelijke bron voor de toekomst.
SIEN houdt niet op te bestaan op 31 december 2016. SIEN blijft een
leergemeenschap waarbinnen 23 onderwijsstichtingen samenwerken,
kennis delen, impulsen geven aan vernieuwing en initiatieven verbinden. Je
kunt SIEN zien als collectief geheugen en een platform, zowel digitaal als
fysiek. Gericht op bestuurders, leerkrachten en leerlingen. Het onderwijs
blijft samenwerken en kennisdelen op drie en techniek.
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// VOORWOORD
In 2015 gaf SIEN opdracht aan de Universiteit Maastricht voor een
tweeledig onderzoek naar het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit in Limburg. In het eerste deel van het onderzoek, dat in
augustus 2016 is afgerond, is gekeken naar het kwaliteitsvraagstuk en
de effecten van cultuureducatie met betrekking tot drie van de vier
invalshoeken van dit programma: het leren van kinderen (rekenen,
taal, lezen, wereldoriëntatie), de sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen en als derde de cultuur op school (integratie in
het onderwijsconcept). Cultuur als middel om de 21e-eeuwse
vaardigheden te ontwikkelen is de vierde en laatste invalshoek. In het
voorliggende onderzoeksrapport staan de 21e-eeuwse vaardigheden
en de praktische invulling daarvan centraal.
De leiding en eindverantwoordelijkheid voor het onderzoek berustte bij dr.
Joop de Jong. Vanuit de Universiteit Maastricht maakten verder drs. Anna
Elffers, drs. Pieternel Fleskens, dr. Emilie Sitzia en Floor Vierenhalm MA,
deel uit van het onderzoeksteam. Floor Vierenhalm en Pieternel Fleskens
hebben belangrijke delen van de uitvoering voor hun rekening genomen.
Astrid Riona Cats heeft daarbij enkele maanden geassisteerd. Ook vanuit
de Hogeschool Zuyd is een bijdrage geleverd aan het onderzoek, door
Karel Janssen van Creative City Zuyd met betrekking tot creativiteit en
innovatie, en door Marc Rutten MA van het Conservatorium Maastricht op
het gebied van creativiteitsbevorderende didactiek.
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Wij willen de leerlingen, leerkrachten, icc’ers, schooldirecteuren, culturele
partners, cultuurcoaches, De Vrienden van Bibi, leden van het Platform
Onderzoek en van de Kenniskring en kennisgemeenschap SIEN en alle
anderen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt hiervoor graag
bedanken. Ankie Rutten, José Morales Belmar en Thijs Rutten willen wij
hierbij in het bijzonder noemen: bedankt voor de onderzoeksopdracht en
voor de prettige en inspirerende samenwerking.
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1/1
ACHTERGROND
EN AANLEIDING
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1// INLEIDING

In het voorjaar van 2015 gaf SIEN
opdracht aan de Universiteit
Maastricht om een metaonderzoek te doen naar de
resultaten van het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit
in Limburg. Dit programma
loopt vanaf 2013 en heeft als
doel om een kwaliteitsimpuls te
geven aan het cultuuronderwijs
op basisscholen. Vanuit de
landelijke regeling wordt ingezet
op de volgende drie doelen:
integratie en doorgaande lijnen
in het curriculum; inhoudelijke
deskundigheid van docenten en
anderen die zijn betrokken bij
cultuureducatie en samenwerking
tussen scholen, het culturele veld
en andere relevante actoren.
Specifiek voor de aanpak van SIEN
is dat zij de inzet van cultuur als
middel voor bepaalde onderwijsdoelen stimuleert, en gedurende
het programma scholen heeft
geholpen bij het formuleren van
een visie en vragen met betrekking
tot cultuureducatie. Ook helpt zij
bij het verbinden van het culturele
veld met de scholen. De praktische
invulling vindt plaats in zogenaamde SIEN-labs en co-creaties. In
een SIEN-lab ligt de nadruk op het
ontwikkelen van een doorgaande
leerlijn voor cultuuronderwijs, in
een co-creatie worden concrete
producten en activiteiten ontwikkeld naar aanleiding van de doorgaande leerlijn.
Scholen kunnen ervoor kiezen om
cultuur als middel in te zetten voor
de volgende invalshoeken:

• Het leren van kinderen (rekenen,
taal, lezen, wereldoriëntatie);

• De sociaal-emotionele

ontwikkeling van kinderen;

• De cultuur op school (integratie in
het onderwijsconcept);
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1/2
ONDERZOEKSOPZET

• Cultuur als middel om de

21e-eeuwse vaardigheden te
ontwikkelen.

Waar in een eerste onderzoek
(augustus 2016) is gekeken naar het
kwaliteitsvraagstuk en mogelijke
effecten van cultuureducatie op de
eerste drie invalshoeken, staan de
21e-eeuwse vaardigheden en de
praktische invulling daarvan in dit
onderzoek centraal.
Het huidige curriculum geeft
scholen en leraren de ruimte om
een eigen invulling te kiezen voor
de 21e-eeuwse vaardigheden. Er
is echter weinig richting of stimulans en geringe aansluiting op de
bestaande methodes (SLO, 2014,
p. 7). Volgens SLO (2014) geven
leerkrachten vooral aandacht aan
samenwerken, sociale en culturele
vaardigheden en kritisch denken,
en dit vaak niet doelgericht of
structureel (p. 8). Creativiteit en
probleemoplossende vaardigheden zouden het minste aandacht
krijgen. Volgens SIEN zijn het “wat
en het waarom” van de 21e-eeuwse vaardigheden duidelijk, maar
zijn het “hoe” deze vaardigheden
op school structureel in te vullen,
en de relatie met cultuureducatie,
dat nog niet. De opvatting van
SIEN is dat cultuureducatie aan alle
vaardigheden kan bijdragen, maar
de vraag is in hoeverre dit op basis
van literatuur en in de praktijk ook
zal blijken. Deels is het antwoord
daarop gezocht in de praktijk: in
SIEN-labs en co-creaties, en in
het bijzonder in het SIEN Megalab
21e-eeuwse vaardigheden. Het
Megalab vertrok vanuit de onderzoeksvraag: hoe geef je vorm
en inhoud in de praktijk van onze
scholen aan de 21e-eeuwse vaardigheden met behulp van cultuureducatie? In het lab gingen twaalf
scholen en culturele experts
samen op zoek naar een aanpak
voor integratie van 21e-eeuwse
vaardigheden en cultuureducatie
en naar het bewijs dat cultuureducatie effect heeft op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

// HET “WAT EN HET
WAAROM” VAN
DE 21E-EEUWSE
VAARDIGHEDEN ZIJN
DUIDELIJK, MAAR
ZIJN HET “HOE” DEZE
VAARDIGHEDEN OP SCHOOL
STRUCTUREEL IN TE
VULLEN, EN DE RELATIE
MET CULTUUREDUCATIE,
NOG NIET.

De doelen van dit onderzoek zijn
het leveren van een bijdrage in de
vorm van een theoretisch kader
en een hulpmiddel waarmee
scholen aan zowel cultuureducatie
als 21e-eeuwse vaardigheden, in
het bijzonder creativiteit, kunnen
werken. Ook wordt gekeken
naar mogelijke effecten van
cultuureducatie op de ontwikkeling
van deze vaardigheden in de
literatuur en de praktijk op
deelnemende scholen.
Zeven onderzoeksvragen worden
beantwoord door middel van
een literatuurstudie om zo een
theoretisch kader te vormen voor
het veldonderzoek:

• Hoe definiëren verschillende

auteurs, overheden en organisaties
21e-eeuwse vaardigheden?
• In welke context en tegen welke
achtergrond heeft het thema van
de 21e-eeuwse vaardigheden zich
ontwikkeld?
• Welke opvattingen over en
betekenissen van creativiteit zijn er
en hoe verhouden de 21e-eeuwse
vaardigheden zich daartoe?
• Hoe verhouden de 21e-eeuwse
vaardigheden zich tot de theorie
en praktijk van cultuureducatie
en creativiteitsbevorderende
didactiek?
• Hoe kan creativiteitsbevordering
in het basisonderwijs worden
gemeten?

• Wat zijn eventuele gevolgen van de
dubbele oriëntatie van creativiteit
(cultureel en maatschappelijk/
economisch) voor het inzetten van
cultuur in het onderwijs als middel
om de 21e-eeuwse vaardigheden
te bevorderen?
• Wat zijn mogelijke effecten van
cultuureducatie als middel om
de 21e-eeuwse vaardigheden te
bevorderen?
Vervolgens wordt gekeken hoe de
bevindingen uit de literatuurstudie
zich verhouden tot de praktijk van
de scholen die zich in SIEN-verband
richten op de vierde invalshoek.
Hierbij zijn de vragen:

• Hoe geven scholen in het verband

van CMK Limburg invulling aan
de 21e-eeuwse vaardigheden
met behulp van cultuureducatie,
en hoe verhoudt zich dat tot de
literatuur?
• Wat zijn de voorlopige resultaten
op de geselecteerde scholen met
betrekking tot cultuureducatie en
de 21e-eeuwse vaardigheden?
• Hoe kunnen scholen in het vervolg
werken aan de 21e-eeuwse
vaardigheden met behulp van
cultuureducatie?
Aan het eind wordt een quickscan
voorgelegd. De quickscan is
een middel voor scholen om om
mesoniveau te reflecteren op
de praktijk en bepaalde kans- en
ontwikkelgebieden te identificeren,
op basis van de eigen begin- en
gewenste situatie met betrekking
tot de 21e-eeuwse vaardigheden en
(eventueel) cultuureducatie.

1/3 LEESWIJZER
Om de context van de 21e-eeuwse vaardigheden te duiden, wordt in hoofdstuk 2 antwoord gegeven op
de eerste twee vragen: hoe definiëren verschillende auteurs, overheden en organisaties 21e-eeuwse
vaardigheden? In welke context en tegen welke achtergrond heeft het thema van de 21e-eeuwse
vaardigheden zich ontwikkeld? In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op creativiteit en wordt onder
andere gekeken naar de verhouding tot de 21e-eeuwse vaardigheden en cultuureducatie. Ook worden
bevorderende en belemmerende onderwijscontexten behandeld. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van
het veldonderzoek besproken. In hoofdstuk 5 wordt afgesloten met een conclusie en aanbevelingen.
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2/1
DEFINITIES
Over het belang van 21e-eeuwse
vaardigheden voor het onderwijs
bestaat een redelijke mate
van overeenstemming in de
literatuur. Auteurs verwijzen naar
maatschappelijke veranderingen
tijdens de laatste decennia,
voornamelijk globalisering en
ontwikkelingen op het gebied
van technologie en ICT. Er wordt
verondersteld dat burgers dienen
te beschikken over specifieke
kennis en kunde om in de
veranderende samenleving te
kunnen (blijven) functioneren
(o.a. Jerald, 2009, p. 21; Platform
Onderwijs 2032, 2016, pp. 13-15;
SLO, 2014, pp. 15-16).

2//
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DE 21E-EEUWSE
VAARDIGHEDEN

Met het begrip ‘21e-eeuwse
vaardigheden’ doelen auteurs
vooral op de kunde: de
competenties en vaardigheden
die de burger van de toekomst
dient te hebben. Auteurs,
organisaties en experts benoemen
hierbij echter verschillende
vaardigheden. Een verklaring
hiervoor kan zijn dat de
identificatie van vaardigheden
plaatsvindt door het bevragen
van zelfbenoemde experts, zoals
managers in het bedrijfsleven.
Onderzoekers observeren de
vaardigheden niet zelf, maar
brengen slechts in kaart welke
vaardigheden door anderen
worden genoemd als relevant
voor de toekomst. Het is denkbaar
dat als gevolg van deze methode
steeds verschillende vaardigheden
zijn belicht. Hier dient te worden
benadrukt dat de identificatie van
21e-eeuwse vaardigheden geen
objectief maar intersubjectief
proces is (door meerdere
subjecten gedeeld).
Voor dit onderzoek zijn modellen
van verschillende nationale
en internationale organisaties
met elkaar vergeleken. Dit zijn
veelal particuliere en publieke
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organisaties uit de Verenigde
Staten, die de toon zetten voor
de definities en modellen die
worden gehanteerd door onder
andere UNESCO, de OESO en de
EU. Ten slotte is er nadrukkelijke
aandacht voor het Nederlandse
onderwijsdiscours, dat nauw
samenhangt met de motivatie van
het huidige onderzoek. In totaal
worden dertien modellen met
elkaar vergeleken. Het overzicht
hiervan is te vinden in bijlage I.
De modellen van ATCS, EnGauge,
NETS/ISTE, uit de VS, identificeren
een aantal vaardigheden
(circa vier), die ieder worden
onderverdeeld in competenties.
Hoewel de vaardigheden
verschillend worden benoemd,
vertonen de categorieën duidelijke
parallellen. Waar het platform
EnGauge spreekt van inventief
denken, effectieve communicatie,
digitale geletterdheid en
hoge productiviteit, benoemt
ATCS respectievelijk manieren
van denken, manieren van
werken, instrumenten en
wereldburgerschap. In deze
categorieën worden echter
overeenkomstige competenties
benoemd.
Het in de literatuur veelgenoemde
P21-model beperkt zich tot twee
categorieën van competenties.
Onder ‘competenties om te
leren en te innoveren’ schaart
het model creativiteit en
innovatie, kritisch denken en
probleemoplosvaardigheden,
communicatie, samenwerken,
informatievaardigheden,
mediageletterdheid en ICTvaardigheden. De categorie
‘loopbaan- en levensvaardigheden’
omvat sociale en culturele
vaardigheden, productiviteit en
verantwoordelijkheid, initiatief
en zelfregulering, flexibiliteit
en aanpassingsvermogen,
en leiderschap en

verantwoordelijkheid. Opvallend
is de aspecifieke benaming van de
competenties, vooral in de tweede
categorie.
De Nederlandse literatuur, vaak
geschreven met het oog op
onderwijsinnovaties, verwijst
veelal naar het grondige
literatuuronderzoek van Voogt
en Pareja Roblin (2010), die de
verschillende internationale
modellen voor 21e-eeuwse
vaardigheden in kaart hebben
gebracht. Voogt en Pareja
Roblin identificeren een aantal
vaardigheden of competenties die
herhaaldelijk worden genoemd
in de internationale literatuur:
creativiteit, kritisch denken,
probleemoplosvaardigheden,
communicatie, samenwerking,
ICT-geletterdheid, productiviteit
en zelfregulering. Onder
zelfregulering scharen zij het leren
leren (metacognitie), plannen,
flexibiliteit, aanpassingsvermogen
en cognitieve vaardigheden.
Het onderzoek van Voogt en
Pareja Roblin dient als fundering
van onder andere het model van
21e-eeuwse vaardigheden van Kennisnet, van SLO (2014), als ook van
het landelijke onderzoek door Hogeschool Windesheim (2015). In het
model van Kennisnet en het D21-onderzoek (Didactiek 21e-eeuw) van
Windesheim wordt de vaardigheid
'productiviteit en zelfregulering'
niet genoemd. SLO pleit er echter
voor om zelfregulering wel op te
nemen als een van de 21e-eeuwse
vaardigheden, omwille van het belang dat vele auteurs, ook Voogt en
Pareja Roblin, aan deze vaardigheid
hechten. Productiviteit zou echter
kunnen worden gezien als een aspect van zelfregulering (Thijs, Visser
& Van der Hoeven, 2014).
Uit een gesprek met de kenniskring
van SIEN (februari 2016) bleek
dat deze mogelijkheden ziet voor
cultuureducatie ter bevordering
van juist die competenties, die
in de literatuur vaak worden
genoemd onder de vaardigheid

‘zelfregulering’. Tijdens de
bijeenkomst werd met name
gesproken over de competenties
van het ‘leren leren’ (metacognitie),
gedisciplineerd kunnen werken en
het kunnen reflecteren op het eigen
handelen en proces. Het schema
in bijlage I geeft tevens zicht op de
behandeling van deze en verwante
vaardigheden in de literatuur.
Ondanks het bestaan van zeer
uiteenlopende modellen kwamen
Voogt en Pareja Roblin (2010)
tot een identificatie van acht
vaardigheden die regelmatig
worden genoemd. De Nederlandse
(onderwijs)literatuur herhaalt
telkens zeven of acht van deze
vaardigheden, waarbij de
vaardigheid ‘zelfregulering’ soms
wel of niet wordt genoemd. Dit is
tevens de vaardigheid waarover
in de literatuur weinig consensus
lijkt te bestaan. Omwille van de
interesse van SIEN en de mogelijke
relatie tussen cultuureducatie
en zelfregulering, wordt deze
vaardigheid in dit onderzoek
wel in beschouwing genomen.
In overeenstemming met Voogt
en Pareja Roblin (2010) worden
in dit onderzoek ‘leren leren’ en
‘productiviteit’ als aspecten van
de vaardigheid zelfregulering
beschouwd.

2/2
CONTEXT EN
ACHTERGROND
De oorsprong of eerste vermelding
van het begrip ‘21-eeuwse
vaardigheden’ is onbekend
(Windesheim, 2015a, p. 35). De
term lijkt overgewaaid uit de VS,
waar sinds het begin van deze
eeuw wordt gesproken over 21st
century skills, advanced skills of
generic skills and competences.
De algemene strekking is dat
deze generieke vaardigheden of
competenties noodzakelijk worden

geacht voor succes op de huidige en
toekomstige arbeidsmarkt.
Voorop in het onderzoek naar
deze vaardigheden lopen
toonaangevende bedrijven. Zij
beogen te benoemen over welke
vaardigheden hun werknemers
moeten beschikken om hun bedrijf
vooruit te helpen (ter illustratie:
Cisco, Intel en Microsoft sponsoren
gezamenlijk het AC21TS-onderzoek,
en de Metiri Group en LPA
ontwikkelden samen het platform
EnGauge.) Deze onderzoeken
worden op de voet gevolgd door
educatieve organisaties, waaronder
de International Society for
Technology in Education (ISTE) en
National Assessment of Educational
Progress (NAEP) door de National
Assessment Governing Board
van de VS. Zowel particuliere
als publieke organisaties
verenigen zich daarnaast in het
onderzoeksnetwerk Partnership
for 21st Century Skills (P21) (met
sponsoren als Apple Computer,
Cisco Systems, Dell Computer
Corporation, Microsoft Corporation
en National Education Association).
Doel van deze organisaties is om
nieuwe standaarden en modellen
voor het onderwijs te ontwikkelen
die aansluiten op de vermeende
vraag van de toekomst. Kort gezegd
is het ontstaan van het begrip van
21e-eeuwse vaardigheden in de VS
vooral economisch geïnspireerd. De
EU onderstreept de economische
waarde en spreekt van ‘a generic
framework of key competences’
voor ‘economic competitiveness’
(o.a. Voogt & Pareja Roblin,
2012, p. 5).
De Nederlandse literatuur lijkt
in het bijzonder gericht op het
vormgeven van het onderwijs.
Hoewel het economisch belang
van 21e-eeuwse vaardigheden
wordt onderkend, wordt ook
nadruk gelegd op andere aspecten
van de maatschappij. SLO spreekt
van “vaardigheden en daaraan
te koppelen kennis, inzicht en
houdingen die nodig zijn om te
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kunnen functioneren in en bij te dragen aan de 21e eeuwse samenleving”
(Thijs, Fisser & Van der Hoeven, 2014). Windesheim noemt de
“noodzaak tot aansluiting bij eigentijdse samenleving” (2015).

// “JUIST DOOR HET
OVERSCHRIJDEN
VAN DE GRENZEN
VAN VAKGEBIEDEN
ONTSTAAT
RUIMTE VOOR HET
ONTWIKKELEN VAN
DIE VAARDIGHEDEN,
DIE VOOR DE
21E-EEUW VAN
BELANG WORDEN
GEACHT.”

Verschillende auteurs plaatsen kritische kanttekeningen bij de
overwegend economische motivatie die in de literatuur naar voren komt
(o.a. Logsdon, 2013). In het D21-onderzoek van Windesheim wordt de
vraag gesteld of het “economische perspectief het juiste uitgangspunt is
om de problemen van de nieuwe tijd tegemoet te treden” en “of vanuit
het ingenomen perspectief de verzamelde vaardigheden voldoende
adequaat zijn” (2015a, p. 36). In het rapport wordt verwezen naar de
pedagoog Gert Biesta (2011), die stelt dat de behandeling van 21e-eeuwse
vaardigheden te veel productie-gericht is, en er te weinig wordt
stilgestaan bij het waarom van deze vaardigheden en waartoe zij dienen.
Volgens Biesta is het huidige discours te veel economisch en politiek
gemotiveerd en is er hierbinnen te weinig aandacht voor socialisatie en
subjectivering (Windesheim, 2015a, p. 24). Samenvattend, om Voogt &
Pareja Roblin (2010) te citeren:
De noodzaak van 21st century skills lijkt sterk geïnitieerd te zijn door
de private sector, maar de economische belangen en de ‘verborgen
agenda’ van de bedrijven en instellingen die zich achter deze
initiatieven scharen is niet altijd duidelijk. De onderwijsgemeenschap
(beleidsmakers, professionals en docenten) maken schijnbaar geen
deel uit van het debat over 21st century skills en de plaats daarvan in
het curriculum. (p. 12)
Onder anderen Voogt en Pareja Roblin stellen dat er vraagtekens kunnen
worden geplaatst bij de nieuwheid van de 21e-eeuwse vaardigheden.
Toch zou het belang om ze op een geïntegreerde manier door het gehele
curriculum en in de onderwijspraktijk te bevorderen om een complexe
vernieuwing vragen (2012, p. 316). Hoewel er overeenstemming over
de vaardigheden bestaat, is een operationele definitie van elk van de
competenties volgens Voogt en Pareja Roblin vereist om te kunnen
bepalen wat van leerlingen op verschillende leeftijden kan worden
verwacht. Daarnaast zouden de connecties tussen kernvakken en de
21e-eeuwse vaardigheden duidelijk moeten worden gemaakt (p. 317).
Uit een gesprek met de SIEN-kenniskring bleek dat er onduidelijkheid
en verschillende opvattingen bestaan over de plaats van 21e-eeuwse
vaardigheden binnen het (vak)onderwijs en de verhouding tussen de
ontwikkeling van 'kennis en kunde'. In de literatuur uit de VS wordt
gesproken over de verhouding tussen fundamentele kennis (ook wel de
drie r’en van reading, writing en arithmetic), het vermogen om de kennis
toe te passen, waaronder numeracy (literacies, ofwel geletterdheden),
en (21e-eeuwse) vaardigheden (de vier c’s van creativity, critical thinking,
communication en collaboration) (o.a. Jerald, 2009, p. 35; P21, 2009, p. 1).
Verschillende auteurs merken op dat het aanleren van kennis, het leren
toepassen, en het leren van vaardigheden simultaan dient te gebeuren,
liefst in vakoverstijgende vorm. Juist door het overschrijden van de
grenzen van vakgebieden, bijvoorbeeld door het werken aan de hand van
een thema, ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van die vaardigheden,
die voor de 21e-eeuw van belang worden geacht.
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// ''DE OPVATTING DAT
CREATIVITEIT EEN BELANGRIJKE
FACTOR IS BINNEN (BEDRIJFS)
INNOVATIE, IS OOK IN DE
PROVINCIE LIMBURG DE
AFGELOPEN DECENNIA EEN
STEEDS ESSENTIËLERE ROL
GAAN SPELEN."

2/3
CREATIVITEITSEN INNOVATIEAGENDA
Karel Janssen

// ''ER ONTSTOND
BEHOEFTE AAN
MEER STRUCTUUR
BINNEN HET
FENOMEEN
CREATIEVE
INDUSTRIE.''
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// ''DE NEDERLANDSE
CREATIEVE
INDUSTRIE IS
INTERNATIONAAL
EEN TOP
10-SPELER. ''

Deze bijdrage begint met een
verkenning vanuit de Limburgse
beleidsnota’s met betrekking
tot de creatieve industrie vanaf
eind vorige eeuw tot 2016,
afgezet tegen de landelijke
ontwikkelingen. De opvatting
dat creativiteit een belangrijke
factor is binnen (bedrijfs)
innovatie, is ook in de provincie
Limburg de afgelopen decennia
een steeds essentiëlere rol gaan
spelen. Hierdoor werd het begrip
‘creatieve industrie’ een belangrijk
beleidsinstrument.
Een kleine terugblik
In 2013 besloot de provincie
Limburg een onderzoek naar de
mogelijkheden om een Human
Capital Agenda (HCA) voor de
creatieve industrie te starten.
Dit onderzoek kwam voort uit
het Ambitiedocument Creatieve
industrie 2013-2016 verbindingen
naar de nieuwe economie (Provincie
Limburg, z.d.). Dit document leunt
sterk op de visie van het landelijke
topsectorenbeleid. Het onderzoek
naar een mogelijke HCA was in
die zin een logische stap van de
provincie, die onder andere al
HCA’s voor chemie (CHILL) en zorg
(EIZT) had opgezet en landelijk
beleid volgde.
Wat ging hieraan vooraf?
Vanaf eind 20e-eeuw kwam met
Charles Landry’s The Creative
City. A Toolkit for Urban Innovators
(2000) en Richard Florida’s The
Rise of the Creative Class: And how
It's Transforming Work, Leisure,
Community and Everyday Life
(2002), een nieuwe dynamiek op
gang. Hun publicaties gaven blijk
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van een nieuwe visie op mogelijke
economische ontwikkelingen.
Vooral Florida, die in Cities and
the Creative Class (2005, p. 37),
mede gebaseerd op ervaringen
van onder andere Silicon Valley,
zijn theorie vormgaf over de
samenhang van de drie t’s:
talent, tolerantie en techniek drie eigenschappen waarover
creatieve mensen in hoge mate
zouden beschikken. In een stad
met veel creatieve mensen zou
volgens Florida een klimaat
van innovatie ontstaan, dat
vervolgens nieuw werk aantrekt.
Een bijkomend perspectief
is dat niet de mens het werk
volgt, maar het werk de mens.
Dit is een transformatie van
de traditionele industrie naar
een kenniseconomie, een
gewild beleidsdoel voor politici.
Hierin lag voor veel steden een
legitimatie voor nieuw beleid.
Amsterdam was de eerste grote
stad in Nederland die Richard
Florida in 2004 uitnodigde
(Florida, 2005).
Na Amsterdam volgden andere
steden om eveneens gebruik te
maken van de mogelijkheden
die de creatieve industrie
bood. Landelijk werd het
opgepakt door het toenmalig
kabinet door onder andere het
innovatieplatform op te richten,
met premier Balkenende als
voorzitter (Nauta, 2008). De
creatieve industrie belandde
in het topsectorenbeleid. Er
ontstond behoefte aan meer
structuur binnen het fenomeen
creatieve industrie. Dit leidde
ertoe dat meerdere steden, om
hun beleidsvisie voor de creatieve

industrie vorm te geven, TNO de
opdracht gaven de mogelijkheden
daartoe te onderzoeken. Het was
TNO, en met name Paul Rutten,
die een standaard formuleerde,
die een behoorlijk aantal jaren als
basis diende voor het beleid van
de creatieve industrie. De klassieke
indeling bestond uit: kunsten,
media en entertainment en
creatieve zakelijke dienstverlening.
Ook Maastricht volgde het landelijk
beleid. In 2005 werd op initiatief
van de gemeente Maastricht en de
provincie Limburg in samenwerking
met de steden Heerlen en Sittard
(samen de Tripool), opdracht
gegeven aan TNO om de
mogelijkheden voor de Tripool te
onderzoeken. Dit resulteerde in
het rapport De creatieve industrie
in de zuidelijke Tripool Maastricht,
Heerlen, Sittard-Geleen (Rutten,
Manshanden, Bodea & Jonkhoff,
2005). Dit rapport is het eerste
en een belangrijk document in de
recente ontwikkelingen van de
creatieve industrie in Limburg. Op
basis van, of geïnspireerd door
deze nota, volgden vele initiatieven
die allemaal aantonen, of wilden
aantonen, dat creativiteit en kunst,
belangrijk zijn voor (economische)
ontwikkeling. Innovatie en het
aantrekken van creatief en
innovatief talent werd een steeds
duidelijker speerpunt in
de ontwikkelingen.
Doordat in het hele land veel
initiatieven ontstonden werd de
creatieve industrie al snel een
containerbegrip. De kern van de
creatieve industrie, het creëren
van betekenis, werd vanuit
de topsectoren als te weinig

economisch relevant ervaren. De
commissie Scheepbouwer, ingesteld
door premier Balkenende, moest
onderzoeken en adviseren hoe
verder te gaan met dit beleid. Dit
resulteerde in een gele kaart voor
de sector van de creatieve industrie.
Het probleem was dat de creatieve
sector nauwelijks georganiseerd
was en daarom zeer moeilijk
meetbaar. Rapporten volgden
elkaar in een snel tempo op.
In opdracht van het ministerie van
Economische Zaken verscheen
de Verkenning creatieve industrie
(2009). Dit was een belangrijk
rapport omdat hierin de focus
meer op het economische aspect
kwam te liggen. Hierdoor werden
design, mode en architectuur
als belangrijkste onderdelen van
de creatieve industrie gezien.
Media, en dan met name de gameindustrie, vond men ook een
kansrijk onderdeel, maar dit werd
volledig toegespitst op het gebied
rondom Hilversum-Amersfoort. Als
majeur knelpunt werd een gebrek
aan ondernemerschap binnen de
creatieve industrie genoemd.
In 2010 werd bij formatie
van een nieuw kabinet het
topsectorenbeleid opnieuw
vastgesteld. De creatieve industrie
heeft daarin haar plaats kunnen
behouden. Het werd steeds
duidelijker dat de creatieve
industrie als innovatiemotor
werd gezien:
"De topsector Creatieve
Industrie is de meest dynamische
topsector van de Nederlandse
economie. De creatieve
sectoren (zoals design, media

en entertainment, mode,
gaming en architectuur) zijn
een aanjager van innovatie in
andere sectoren. Ook leveren
ze creatieve oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen
op gebieden als zorg, veiligheid
en energie. De Nederlandse
creatieve industrie is
internationaal een top 10-speler.
Dat komt door internationaal
opererende bedrijven als
Endemol, G-star, Guerilla
Games, Layar en Droog Design”.
(Topsectoren, z.d.)
Een van de belangrijkste agenda’s
van het nieuwe topsectorenbeleid
is de Human Capital Agenda.
In de Human Capital Agenda’s
(HCA’s) geven de topsectoren
aan hoe vraag en aanbod van
goedgeschoolde arbeidskrachten
zich de komende jaren zullen
ontwikkelen. In de HCA’s doen de
topsectoren voorstellen om het
onderwijs en de arbeidsmarkt
beter op elkaar te laten aansluiten.
Zo investeren de topsectoren
bijvoorbeeld in Centra voor
Innovatief Vakmanschap
in het mbo en Centers of
Expertise in het hbo. Dit zijn
samenwerkingsverbanden tussen
bedrijven en onderwijsinstellingen.
De topsectoren kondigden ook aan
dat zij duizend beurzen per jaar
gaan uitreiken aan getalenteerde
mbo-, hbo- en universitaire
studenten. Zoals eerder vermeld
volgde de Provincie Limburg deze
ontwikkelingen en kwam daarmee
ook in Limburg de nadruk op
design, met mode en architectuur
te liggen. Innovatie werd een
speerpunt in het campussenbeleid
en de daaruit voortkomende HCA’s.

17

SIEN | CULTUUREDUCATIE & 21E-EEUWSE VAARDIGHEDEN

// '' CREATIVITEIT IS
. . . IN ESSENTIE
EEN ALGEMEEN,
NIET LOUTER
OP DE KUNSTEN
BETREKKING
HEBBEND BEGRIP,
NAMELIJK HET
‘BEDENKEN VAN
ONMOGELIJKHEDEN’.”
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De behoefte aan creativiteit in de bedrijfsinnovaties
Hierboven is in grote lijnen de ontwikkeling geschetst van de creatieve
industrie, die een steeds belangrijkere plaats heeft verworven binnen
de economie. In deze ontwikkeling staat innovatie centraal. Uit een
onderzoek van Creative City Zuyd, in samenwerking met het Research
Centre for Education and the Labor Market ROA (Limburg Onderneemt,
2012), blijkt dat de behoefte aan creatieven evident is. Ook is de
afgelopen tien jaar veel ervaring opgedaan met de inzet van kunstenaars,
wat volgens dit onderzoek opmerkelijke resultaten opleverde. Vanuit
Creative City Zuyd is met de Amsterdam School of Management (ASOM),
in samenwerking met het Interregionaal Platform Creatieve Industrie
en Cultureel Ondernemerschap (IPCICO), veel ervaring opgedaan en
onderzoek gedaan naar de relatie tussen innovatie en kunstenaars. Vanuit
IPCICO is daarvoor een model ontwikkeld (ibid.) Dit model laat zien welke
type inzet (kunstdiscipline) bij welke innovatie nodig is. Het onderzoek
suggereert dat het creatief vermogen van kunstenaars een wezenlijke
bijdrage levert aan innovaties.
De vergissing mag echter niet gemaakt worden alsof binnen andere
sectoren geen creativiteit of creatief denken voorkomt. “Creativiteit is . . .
in essentie een algemeen, niet louter op de kunsten betrekking hebbend
begrip, namelijk het ‘bedenken van onmogelijkheden’.” (Hagoort, 2012,
p. 8) Als we dit begrip aanhouden en het los zien van de kunsten, is het
een vaardigheid die op en in vele disciplines aangeleerd en ontwikkeld
kan worden. Deze vorm van creativiteit gaat aan innovatie vooraf en door
artistieke interventies kan de innovatiekracht worden aangescherpt (ibid.,
p. 19). Omgekeerd geldt ook: wil een artistieke interventie nog effectiever
worden, dan is een creatief begrip nodig.
De vraag is welke creativiteit nodig is voor innovaties en hoe deze
ontwikkeld kan worden. Veel mensen vinden het moeilijk om creatief
te denken. Daar dragen de rigide maatschappelijke systemen en onze
op cognitieve vaardigheden gerichte schoolsystemen aan bij. Zoals er
verschillen in aanleg voor cognitieve vaardigheden bestaan, bestaan deze
ook bij creativiteit. Wat nodig is, is op zijn minst een basale vorm van
creatief denken waardoor mensen ontvankelijker worden voor creativiteit.
Dit zal op termijn een positief effect hebben op innovatieprocessen.
Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de kunsten, zo ook in de
vorm van cultuureducatie. De kunsten, met hun verbeeldingskracht,
kunnen een bron voor deze creativiteit leveren, zowel in het onderwijs
als in innovatieprocessen. Maar zoals gezegd is creatief denken niet
voorbehouden aan kunstenaars.
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3/1
OPVATTINGEN EN BETEKENISSEN

3//
CREATIVITEIT

Van creativiteit bestaan er meer dan honderd definities waarvan er
niet één universeel wordt geaccepteerd (Treffinger, Young, Selby &
Shepardson, 2002, p. 5). Creativiteit zou daarmee gezien kunnen worden
als ‘grote onbekende’ voor zowel wetenschappers als leken (Glăveanu,
2011, p. 6). Toch lijkt er in de literatuur enige consensus te bestaan over
de elementen waaruit creativiteit bestaat. De aspecten nieuwheid/
originaliteit en effectiviteit/nut/geschiktheid worden vaak genoemd.
Originaliteit zou essentieel zijn voor creativiteit, maar niet genoeg.
Ideeën of producten die origineel zijn kunnen tevens “waardeloos” zijn.
Originele dingen moeten daarom effectief/nuttig/geschikt zijn om creatief
genoemd te kunnen worden (Runco & Jaeger, 2012, p. 92).
De meeste definities van creativiteit, zoals van creatieve ideeën of
producten, bestaan uit een samenstelling van twee of drie componenten:
1. zij moeten iets anders, nieuws, of innovatiefs vertegenwoordigen,
2. waardevol/van kwaliteit zijn en
3. geschikt/passend zijn voor de betreffende taak of domein.
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Een creatieve reactie op een probleem is daarmee nieuw, goed en
relevant (Kaufman & Sternberg, 2007, p. 55; Barbot, Besançon &
Lubart, 2011, p. 59; Stein, 1974, p. 7). Voorbeelden zijn de definities van
de NACCCE (1999), onder leiding van Sir Ken Robinson: “imaginative
activity fashioned so as to produce outcomes that are original and of
value” (p. 29). SLO (2016) definieert creativiteit - enkel in het leergebied
Kunstzinnige oriëntatie - als “het scheppend vermogen om nieuwe en/of
ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor bestaande problemen
te vinden”.
Wat dan origineel of geschikt wordt bevonden, hangt veelal af van een
bepaalde sociale, culturele en historische context (Beghetto & Kaufman,
2014, p. 54). Het verschilt bijvoorbeeld per cultuur hoeveel prioriteit
wordt toegekend aan aspecten als nieuwheid of originaliteit en nut
of geschiktheid. In het Westen zouden mensen kijken naar nieuwheid
en geschiktheid voor het oplossen van problemen, en wordt vooral
nieuwheid of originaliteit gewaardeerd. In het Oosten zou vooral
geschiktheid worden gewaardeerd. In het Westen zou de nadruk liggen
op procesgeoriënteerde creativiteit, terwijl in het Oosten de nadruk juist
zou liggen op productgeoriënteerde creativiteit (Newton & Newton,
2014, p. 576).
Het probleem van de term ‘creativiteit’, zoals deze gewoonlijk wordt
gebruikt, is volgens psycholoog Csikszentmihalyi (1996) dat deze te
breed is. Met het woord wordt volgens hem naar te veel entiteiten
verwezen, wat alleen maar voor verwarring zorgt (p. 25). Verschillende
onderzoeksvelden benaderen creativiteit met hun eigen methodes
en komen daardoor tot verschillende conclusies (Ferrari, Cachia &
Punie, 2009, p. 6). Hoewel de componenten van creativiteit enigszins
overeenkomen in verschillende onderzoeken, zijn de definities van
deze componenten vervolgens niet eenduidig. Ook na decennia van
onderzoek duren de discussies over het definiëren van creativiteit dus
nog voort:

Benadering
Although most researchers and
theorists agree that creativity
involves the development of a
novel product, idea, or problem
solution that is of value to the
individual and/or the larger
social group, psychologists have
had great difficulty finding
consensus as to definitional
components that reach beyond
these two criteria of novelty
and appropriateness (value).
(Hennessey & Amabile, 2010, p.
572)
Om enig zicht te krijgen op de
verschillende benaderingen
en betekenissen, biedt de
literatuurreview van Ferrari et al.
(2009) uitkomst. Zij clusterden
verschillende benaderingen binnen
creativiteitsonderzoek in vijf
hoofdcategorieën (zie schema).

Psychometrische
benadering

Kenmerken
• Creativiteit als meetbare kwaliteit;
• Iedereen bezit creativiteit als kwaliteit;
• Bijvoorbeeld Torrance Test of Creative Thinking (1974).

Psychoanalytische
benadering

• Creativiteit als manifestatie van het onbewuste voor artistieke
doeleinden;
• Theoretische achtergrond in Freud en de spanning tussen bewuste
en onbewuste processen;
• Bijvoorbeeld ‘eureka’-moment, dagdromen, drugs en psychische
stoornissen.

Zelfexpressie
en mystieke
benadering

• Creativiteit als de behoefte om je op unieke wijze te uiten;
• Nadruk op esthetische en expressieve uitkomsten;
• Meer gebaseerd op brede aannames en impliciete theorieën dan op
wetenschappelijk onderzoek;
• Creativiteitsconcept verweven met associaties met talent en
inspiratie;
• Vooral toegepast in de beeldende kunsten, muziek en schrijven;
• Gerelateerd aan het artistieke domein en de opvatting dat
creativiteit niet aangeleerd kan worden;
• Nadruk op originaliteit;
• Spill-over effect in onderwijs: wanneer gesproken wordt over de
creativiteit van een kind, wordt gedacht aan artistiek of muzikaal
talent. Dit zou de rol en relevantie van creativiteit in andere
domeinen en kennisgebieden ondermijnen, evenals het concept van
creativiteit als een vaardigheid die geleerd kan worden.

Eindproductbenadering

• Creativiteit als proces dat resulteert in een product, werk of output;
• Creativiteit gezien als tegenovergestelde van de reproductieve
ervaring;
• De aanname dat creativiteit zich manifesteert in output zou
achter veel theorieën schuilen en een factor zijn die veelal wordt
aangenomen;
• Bijvoorbeeld evident in design, beeldende kunsten, muziek, en de
‘creatieve industrieën’, waar producten worden gezien als resultaat
van een creatief proces. Creativiteit wordt geassocieerd met creaties;
• Tevens wordt erkend dat niet alle artistieke producten creatief zijn.
• Creativiteit als cognitieve en denkvaardigheid of als denkproces;
• Probeert het denkproces achter creatieve gedachtes te begrijpen;
• Mogelijk het meest prominente onderzoeksgebied in het
creativiteitsdebat.
• Omvat verschillende scholen zoals fase-georiënteerde studies,
pragmatische methodes en denktheorieën, die met elkaar overlappen
in de zin dat zij alle creativiteit zien als een proces en een mentale
representatie.

Cognitieve
benadering

Fase-georiënteerde studies verkennen de verschillende stappen van
het creativiteitsproces. Creativiteit wordt niet gezien als irrationeel
en plotseling, maar als iets dat zich over verschillende stadia/fases
opbouwt.
De benadering van pragmatische methodes beoogt creativiteit te
ontwikkelen met een reeks technieken, bijvoorbeeld brainstorm
(Osborn, 1953) en de zes-hoeden-methode (De Bono, 1985).
Onder de koepel denktheorie worden verschillende wetenschappelijke
bijdragen geschaard, van studies naar persoonlijkheid tot naar de
omgevingsvariabelen van creativiteit. Veelal ligt de focus op het
bestuderen van het genie, waarbij wordt geprobeerd persoonlijke
kenmerken in kaart te brengen die deze genieën tot succesvolle
wetenschappers, kunstenaars, uitvinders of ‘scheppers’ hebben
gemaakt. Anderen maken de link tussen creativiteit met de idee van
intelligentie of persoonlijke eigenschappen. De focus ligt veelal op
intellectuele ontwikkeling en culturele verandering in relatie tot de
ontwikkeling van creativiteit.

(Ferrari et al., 2009, pp. 6-7)
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Binnen het onderwijs(beleid) zou de term ‘creativiteit’ vaak worden
gebruikt, maar zelden worden gedefinieerd. Ferrari et al. (2009) wijzen
op het contrast tussen enerzijds wat door onderzoek wordt aangetoond,
en anderzijds de creativiteitsopvattingen die zouden bestaan onder
leerkrachten, ouders, kinderen en andere actoren, die tot uiting komen
in meningen en verwachtingen. Deze “stille” en gedeelde opvattingen
zouden zorgen voor een reeks “impliciete theorieën” die bepalen hoe
mensen over creativiteit denken. Deze staan tegenover de “expliciete
theorieën” die door wetenschappers worden beschreven en onderzocht
(pp. 16-17).
Impliciete theorieën over
creativiteit
(aannames)

Expliciete theorieën over
creativiteit
(onderzoek)

Beperkt tot de kunsten

Van toepassing op elk vakgebied

Puur talent

Vaardigheid die te leren is

Plezier

Hard werk

Originaliteit

Zowel originaliteit als waarde

Geen voorkennis

Veldkennis is noodzakelijk

Grote doorbraak

Denkvaardigheid

Vrij spel en ontdekking

Stimuleren van spel en ontdekking
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(Ferrari et al., 2009, p. 17)
Het zijn dus vooral de aspecten uit de rechterkolom die binnen de
onderzoeksliteratuur naar voren komen, al bestaat er over sommige
theorieën nog discussie (zoals de noodzaak van veldkennis).
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3/2
DE VIER P’S

// ''IEMAND KAN NOG
ZOVEEL VAARDIGHEDEN
OF EXPERTISE HEBBEN:
MOTIVATIE BEPAALT
UITEINDELIJK WAT
EEN PERSOON ZAL
DOEN."

Een manier om
creativiteitsonderzoek en de
uitkomsten ervan te structureren,
is het model van de vier p’s
van Rhodes (1961). Om de
vele bestaande definities te
synthetiseren, maakte hij een
onderscheid tussen persoon,
proces, product en press (van
pressure, invloed vanuit de
omgeving) (Runco, 2004, p. 660;
Treffinger et al., 2002, p. 7).
Ondanks deze gangbare indeling,
zou veel onderzoek volgens
Runco (2004, p. 663) niet in deze
categorieën passen. Hoewel
verschillende wetenschappers
vanuit hun eigen discipline de
focus op één van de vier p’s
leggen, geeft Torrance (1993,
p. 233) aan dat uiteindelijk
ook de andere drie p’s een rol
spelen. Ondanks het feit dat de
categorieën dus niet losstaan van
elkaar, is het voor nu een manier
om opvattingen en betekenissen
te ordenen.
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3/2/1 PERSOON
Bij de persoonsopvatting van
creativiteit wordt gekeken naar
eigenschappen of kenmerken van
creatieve mensen. De nadruk op
het creatieve individu of genie is
cultuurspecifiek en vooral westers.
In veel culturen is creatief werk
namelijk anoniem en onderdeel
van de gemeenschap (Kaufman
& Sternberg, 2007, p. 58). Een
voorbeeld van het perspectief op
persoonskenmerken is te vinden
in het werk van de invloedrijke
psycholoog Guilford (1950). Hij was
één van de eerste onderzoekers
die creativiteit beschouwde vanuit
het perspectief van creatieve
disposities, waarnaar vaak wordt
verwezen als psychologische
kenmerkentheorie (Lucas,
Claxton & Spencer, 2013, p. 12).
Hij hanteert een definitie van
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creativiteit die “[i]n its narrow
sense . . . refers to the abilities
that are most characteristic of
creative people” (p. 444). Guilford
vraagt: hoe kunnen we creatief
potentieel in onze kinderen en
jeugd ontdekken en bevorderen
(1950, p. 445)? Er is een groeiende
overeenstemming tussen
onderzoekers dat creativiteit
in het individu afhangt van
meerdere componenten, namelijk
persoonlijkheidskenmerken,
affectieve processen, cognitieve
vermogens, cognitieve
stijl, expertise, motivatie,
denkvaardigheden, een
ondersteunende culturele
omgeving, verbeelding en
evaluatie (Ferrari et al., 2009, p.
14; Batey & Furnham, 2006, p.
361). Enkele van de prominentste
theorieën hanteren een
confluentiebenadering: creativiteit
vloeit voort uit een mix van zowel
individuele als sociale factoren
(Beghetto & Kaufman, 2014, p.
58). Dergelijke factoren worden
hieronder besproken.
I. Intrinsieke motivatie
Iemand kan nog zoveel
vaardigheden of expertise hebben:
motivatie bepaalt uiteindelijk wat
een persoon zal doen (Amabile,
2000, p. 1). In de literatuur
wordt intrinsieke motivatie vaak
genoemd als kerneigenschap
van creatieve personen en als
belangrijke voorwaarde voor
creativiteit (Runco, 2004, p. 661;
Nickerson, 1999; Sternberg, 2006,
p. 89; Ferrari et al., 2009, p. 12;
Gauntlett, 2011, p. 221; Hennessey
& Amabile, 2010, p. 581) en het
leerproces (Hennessey, 2015, p.
118). Intrinsieke motivatie komt
vanuit het individu en kan worden
gedefinieerd als de drijfveer om
iets te doen voor het plezier,
de waarde en/of persoonlijke
uitdaging van de taak zelf, in
plaats van een externe motivator
(Hennessey & Amabile, 2010, p.
581). Emotionele betrokkenheid
bij een taak vergroot daarnaast de
creatieve productie (Russ, 2016,

p. 22). Organisatorisch gezien is het
tijdrovend om direct de expertise
of creatieve denkvaardigheden
van werknemers te beïnvloeden.
Volgens Amabile (2000) is het
gemakkelijker om intrinsieke
motivatie te beïnvloeden, en zijn
resultaten vaak directer (p. 1).
II. Intelligentie
In relatie tot de persoonsopvatting
wordt vaak gekeken naar de relatie
tussen creativiteit en intelligentie.
De aanname dat creativiteit is
verbonden aan een hoog IQ of hoge
intelligentie is volgens Guilford
onjuist (1950, p. 454). Sternberg
(2005) spreekt in zijn theorie van
succesvolle intelligentie ook over
‘creatieve intelligentie’, die hij
omschrijft als:
1) the ability to achieve one’s
goals in life, given one’s
sociocultural context;
2) by capitalizing on
strengths and correcting or
compensating for weaknesses;
3) in order to adapt to, shape,
and select environments; and,
4) through a combination
of analytical, creative, and
practical abilities. (p. 189)
Een persoon heeft creatieve
vaardigheden en aanleg nodig om
ideeën te generen, analytische
vaardigheden en disposities om
te bepalen of het goede ideeën
zijn, en praktische vaardigheden
en disposities om de ideeën
te implementeren en anderen
te overtuigen van hun waarde
(Sternberg, 2005, p. 191). In veel
landen leggen onderwijssystemen
volgens Sternberg de nadruk
op instructie en beoordeling op
het gebied van geheugen en, in
mindere mate, analyse. Leerlingen
die goed zijn in deze vaardigheden
profiteren van dit systeem.
Kinderen wier sterktes op andere
gebieden liggen, worden echter
tekort gedaan (p. 200).
In het onderzoek is in de afgelopen
periode de nadruk verschoven van

het niveau van creativiteit (hoe
creatief is iemand?) naar een nadruk
op de stijl van creativiteit (hoe is
iemand creatief?) (Treffinger et al.,
2002, pp. 10-11; Barbot et al., 2011,
p. 62). Creativiteit kan zo worden
gekoppeld aan Gardner’s theorie
van meervoudige inteligenties
(o.a. mathematisch, linguïstisch,
lichamelijk-kinesthetisch, ruimtelijk,
interpersoonlijk, intrapersoonlijk
en naturalistisch) (Runco, 2004,
p. 678). De nieuwe focus sluit ook
aan op de multidimensionaliteit en
domeinspecificiteit van creativiteit
(Barbot et al., 2011, p. 62; Parker,
2005, p. 187).
III. Basis- en domeinkennis en
expertise
In de literatuur wordt veelal gesteld
dat creativiteit sterk verbonden is
aan domeinspecifieke expertise
en domein- of basiskennis (Baer,
2016, p. 13; Barbot et al., 2016,
p. 37). Of, zoals verwoord door
Guilford (1950, p. 448): “No creative
person can get along without
previous experiences or facts;
he never creates in a vacuum or
with a vacuum.” Het is nodig om
te weten wat en waar een veld is
om waardevolle en vernieuwende
ideeën of producten te kunnen
bedenken die het veld verder
brengen. Kennis kan creativiteit
ook hinderen: veld- of vakkennis
kan bijvoorbeeld resulteren in
een gesloten en ingeworteld
perspectief, waardoor een persoon
niet verder komt dan de manier
waarop hij/zij problemen al zag
(Sternberg, 2006, p. 89). Hoewel
domeinkennis volgens meerdere
onderzoekers een belangrijke
voorwaarde is voor creativiteit, stelt
Simonton (2012, p. 219) dat er toch
algemene persoonlijke variabelen
zijn die bepaalde mensen over de
hele linie creatiever maken.
IV. Eigenschappen en
vaardigheden
Bepaalde algemene persoonlijke
variabelen, zoals eigenschappen
en vaardigheden, komen in de
literatuur min of meer steeds

terug. Voorbeelden hiervan zijn:
het vermogen en de bereidheid
om ambiguïteit te tolereren (Cote,
2010, pp. 131-132; Collard & Looney,
2014, p. 350; Sternberg, 2006,
pp. 88-89); een sensitiviteit voor
problemen (Guilford, 1950, p. 454);
problemen op nieuwe manieren
kunnen zien, op nieuwe manieren
kunnen denken (Sternberg, 2006,
pp. 88-89); het vermogen om
nieuwe ideeën te genereren, dieper
in ideeën te duiken, te verkennen,
problemen, ideeën en bronnen
etc. te synthetiseren, analyseren,
reorganiseren, herdefiniëren en
evalueren (Guilford, 1950, p. 454;
Collard & Looney, 2014, p. 350;
Sternberg, 2006, pp. 88-89; Gardner,
1993, p. 35; Treffinger et al., 2002
in Lucas et al., 2013, p. 12; Ferrari et
al., 2009, p. 14; Thijs et al., 2014, p.
32); anderen kunnen overtuigen van
de waarde van ideeën (Sternberg,
2006, pp. 88-89), zelfeffectiviteit en
zelfwerkzaamheid (Sternberg, 2006,
pp. 88-89; Collard & Looney, 2014,
p. 350); doorzettingsvermogen,
de bereidheid om obstakels aan te
pakken en te overwinnen (Collard
& Looney, 2014, p. 350; Sternberg,
2006, pp. 88-89; Cote, 2010, pp.
131-132); het kunnen zien en
maken van nieuwe verbindingen en
samenhangen, bijvoorbeeld tussen
vakgebieden (Cote, 2010, pp. 131132; Thijs et al., 2014; Cremin, 2015,
pp. 35-36; Ferrari et al., 2009, p. 14);
het kunnen en durven nemen van
(weloverwogen/verstandige) risico’s
(Cote, 2010, pp. 131-132; Thijs et
al., 2014; Collard & Looney, 2014, p.
350; Sternberg, 2006, pp. 88-89);
metaforisch kunnen denken (Cote,
2010, pp. 131-132); divergent kunnen
denken (Ferrari et al., 2009, p. 14),
buiten de gebaande paden (Thijs
et al., 2014); expertise (technische,
procedurele en intellectuele kennis);
creatieve denkvaardigheden (hoe
flexibel en verbeeldingsrijk iemand
problemen benadert) (Amabile,
2000, p. 1); onderzoekende en
ondernemende houding (Thijs et
al., 2014); fouten kunnen zien als
leermogelijkheden (Thijs et al.,
2014; Cremin, 2015, pp. 35-36); het
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kennen van creatieve technieken
(Thijs et al., 2014); zelfvertrouwen
en kennis om uitdagingen aan
te gaan en door te zetten, het
gevoel creatief te zijn (Cote, 2010,
pp. 131-132; Cremin, 2015, pp.
35-36; Collard & Looney, 2014, p.
350); nieuwsgierigheid (Cremin,
2015, pp. 35-36; Collard & Looney,
2014, p. 350); enthousiasme
en toewijding/betrokkenheid
(Cremin, 2015, pp. 35-36; Collard
& Looney, 2014, p. 350); openheid
voor ervaringen (Collard & Looney,
2014, p. 350) en het vermogen
om dingen te betwijfelen en
kritisch te reflecteren (Collard &
Looney, 2014, p. 350). Sommige
persoonlijkheidskenmerken zouden
creativiteit overigens in bepaalde
domeinen kunnen faciliteren of
beperken. Zo zou neuroticisme in
de artistieke populatie groter zijn,
emotionele stabiliteit in creatieve
leiders, en is een consciëntieus
persoon wel succesvol in de
wetenschappen, maar bijvoorbeeld
niet op artistiek vlak (Batey &
Furnham, 2006, p. 360).
V. De hersenen
Binnen de neurowetenschappen
wordt creatief gedrag gekoppeld
aan activiteiten binnen en tussen
netwerken in de hersenen. Jung
et al. (2009) waarschuwen ervoor
dat vereenvoudigingen van dit
complexe cognitieve construct
vermeden moeten worden (p.
399). Volgens Sawyer (2006) wijst
onderzoek uit dat het onjuist
is om ofwel de linker- ofwel de
rechterhersenhelft te associëren
met een bepaald domein van
creatieve activiteit. Er zouden
verschillende componenten van
vaardigheden vereist zijn voor
een prestatie in een creatief
domein. Componenten als
motivatie, inspiratie, prestatie,
perceptie en evaluatie worden
meer aangesproken naarmate
domeinexpertise toeneemt. De
mate van training in een domein
lijkt hierop invloed te hebben.
Er is dus geen specifieke locatie
voor creativiteit in de hersenen
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gevonden; creatief vermogen
betrekt beide hemisferen. Er zijn
onderzoekers die de hypothese
stellen dat er bij creatieve
personen sprake is van sterkere
communicatie tussen beide
hemisferen (pp. 81-83).
Simonton (2012) stelt dat zeer
creatieve mensen stimuli zouden
opmerken waarvan zij weten
dat ze irrelevant zijn, waardoor
zij beter buiten kaders kunnen
denken (pp. 218-219). Ook Cassotti
et al. (2016) trekken een dergelijke
conclusie. Het creatief oplossen
van problemen en genereren
van ideeën zouden niet alleen te
maken hebben met het vermogen
om intuïtieve associaties te maken,
maar ook met het vermogen
om eerder vergaarde kennis of
heersende klassieke oplossingen
te onderdrukken. Zij zagen
bewijs dat het vermogen om
intuïtief-heuristisch redeneren
te onderdrukken, dat tot fixatie
leidt, noodzakelijk is om creatieve
oplossingen te bedenken door
andere manieren van redeneren
toe te laten (p. 69).
VI. Alledaagse of buitengewone
creativiteit
Creativiteitsdefinities zouden
het meest verschillen in de mate
waarin hun aanhangers proberen
creativiteit te identificeren als
generieke menselijke eigenschap,
of als iets wat zeer creatieve
mensen speciaal maakt (Sharp,
2004, pp. 5-6). Op basis van
de literatuur kan aangenomen
worden dat creativiteit leeren ontwikkelbaar is en een
vaardigheid waarover iedereen
kan beschikken (Ferrari et al.,
2009, p. 14), wat geanalyseerd
kan worden als disposities op
individueel niveau, maar wat sterk
beïnvloed kan worden door de
context en sociale factoren (Lucas
et al., 2013, p. 6).
In het NACCCE-rapport (1999, p.
30) wordt onderscheid gemaakt
tussen historische, relatieve

en individuele creativiteit. De
historische originaliteit is beperkt
tot ‘genieën’. Relatieve originaliteit
wordt bereikt wanneer een
kind een aanpak kiest of tot een
uitkomst komt die origineel is in
vergelijking met die van andere
kinderen. Individuele originaliteit
is gerelateerd aan het eerdere
werk van een kind, wat inhoudt
dat wanneer een kind onbekende
manieren van het aanbrengen van
verf of een wiskundig patroon voor
het eerst ontdekt, dit gezien kan
worden als origineel.
Boden (2010) definieert creativiteit
als het vermogen om met ideeën
of artefacten te komen die nieuw,
verrassend en waardevol zijn (p. 39).
Zij onderscheidt psychologische
creativiteit en historische
creativiteit en noemt deze
‘P-creativiteit’ en ‘H-creativiteit’. Zij
spreekt van P-creativiteit wanneer
het gaat om het bedenken van
een verrassend, waardevol idee
dat nieuw is voor de persoon die
het heeft bedacht. Het maakt hier
dus niet uit hoeveel mensen het
idee al hebben gehad. Als een idee
H-creatief is, dan betekent dit dat
niemand - voor zover bekend - het
idee eerder heeft gehad: het komt
voor het eerst op in de menselijke
geschiedenis (p. 30).
Een focus op historische creativiteit
is te vinden in het onderzoek
naar creatieve personen van
Csikszentmihalyi (1996). Hierin
wordt creativiteit opgevat als:
“any act, idea, or product that
changes an existing domain,
or that transforms an existing
domain into a new one” (p. 28).
In zijn systeemtheorie is het van
belang dat een domein niet kan
worden veranderd zonder de
toestemming van het veld dat
ervoor verantwoordelijk is. Voor
een benadering van creativiteit op
persoonlijk of individueel niveau
is dit citaat van Beattie (2000, p.
180) van toepassing: “A definition
of creativity for youth would
emphasise a process resulting in a

product that changes the existing
domain as a youngster grasps it.”
Craft (2001) onderscheidt
creativiteit met een ‘grote-C’ en
een ‘kleine-c’. De democratische,
kleine c-conceptualisering van
creativiteit zou volgens Ferrari et
al. (2009) geschikter zijn voor het
onderwijs, aangezien deze erkent
dat het voor iedereen mogelijk
is creativiteit te ontwikkelen. De
creativiteitskenmerken nieuwheid
en waarde moeten worden gezien
op individueel niveau, en niet op
niveau van de samenleving (p. 30).
Kaufman en Beghetto (2009)
voegen de termen ‘mini-c’ en
‘pro-c’ toe aan het model omdat
de eerdere twee categorieën van
grote-C en kleine-c volgens hen veel
soorten creativiteit ten onrechte
zouden samenvoegen. De kleine-c
categorie negeert volgens hen de
creatieve inzichten die leerlingen
kunnen hebben wanneer zij een
nieuw concept leren of een nieuwe
metafoor bedenken. De categorie
mini-c is toegevoegd om ook de
creativiteit die inherent is aan het
leerproces mee te nemen. Mini-c
wordt gedefinieerd als: de nieuwe
en persoonlijk betekenisvolle
interpretatie van ervaringen, acties
en gebeurtenissen. Als vierde
categorie omschrijven zij Pro-c, de
creativiteit waarover professionals
in een bepaald beroep beschikken,
maar die nog niet de status van
grote-C heeft bereikt. De grote-C
vereist vaak veel tijd en hangt af
van sociale factoren (Kaufman &
Beghetto, 2009, pp. 4-5). Feedback
is één van de belangrijkste aspecten
om mini-c ideeën te helpen
ontwikkelen richting kleine-c
bijdragen die ook door anderen als
creatief kunnen worden beschouwd
(Beghetto & Kaufman, 2014, p. 55).
Kritiek op het onderscheid tussen
de c-categorieën komt van Runco
(2014; 2016). Volgens hem is het
onderscheid tussen de kleine-c en
grote-C een valse dichotomie die
de continuïteit van creativiteit in

een levensloop negeert. Daarnaast
zijn de elementen die grote-C en
kleine-c van elkaar onderscheiden
persoonlijkheid, kennis en
gelegenheid - en niet zozeer
creativiteit: “All Big C creators had
little c creative potential” (Runco,
2016, p. 102). Dezelfde kritiek
uit Runco overigens ook op de
toevoegingen van categorieën als
‘pro-c’ en mini-c. Onderwijs voor
creativiteit zou zich volgens hem
moeten focussen op het vervullen
van creatief potentieel.
Volgens Glăveanu staan de twee
opvattingen op gelijke voet, en doet
creativiteit met de kleine-c niet
onder voor die met een grote-C:
‘Ordinary’ creativity can and
does have ‘extraordinary’
effects, and among them is
the maintenance and constant
re-generation of human
culture. Furthermore, what
this ‘extended definition’ does
in the end is to reveal the false
dichotomy between ‘ higher’
and ‘lower’ forms of creativity.
These are not separated by a
‘gap’, and neither placed on a
‘continuum’, but the ‘ higher’ is
built upon the ‘lower’, without
which it would not exist. . . In
fact, Vygotsky himself stated
that “one of the most important
questions of child psychology
and pedagogy is the question
about creativity in children, its
development and its significance
for the general development of
the child (Vygotsky, 1930/1967,
cited in Smolucha, 1992, p. 51).
(2011, p. 18)
Volgens Wegerif (2010, p. 38) is het
niet mogelijk om creativiteit met
de grote C te krijgen zonder eerst
veel kleine c-creativiteit te hebben.
Meermaals klinkt het geluid dat
de ontwikkeling van creatief
potentieel in kinderen belangrijk
is voor de ontwikkeling van
‘grootsere’ vormen van creativiteit
in de toekomst (Glăveanu, 2011;
Runco, 2014).
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// ''DISCONTINUÏTEIT
IN CREATIVITEIT
KAN WORDEN
BEGREPEN VANUIT
HET PERSPECTIEF VAN
DE ‘NATUURLIJKE’
ONTWIKKELING VAN
VERSCHILLENDE
HULPBRONNEN
DIE BIJDRAGEN
AAN CREATIEF
POTENTIEEL."

VII. Individuele verschillen in
creativiteitsontwikkeling
Er wordt wel eens naar voren
gebracht dat de oprechte
belangstelling en inherente
nieuwsgierigheid van kinderen
door het onderwijs af zouden
nemen (Azzam, 2009; Sarason,
1990; Sharan & Chin Tan, 2008;
Sternberg, 2006; Robinson, 2006).
Dit zou komen doordat veel
wat kinderen op school leren,
gebaseerd is op een idee van ‘het
juiste antwoord’ en een standaard
manier om daartoe te komen.
Hoe ouder kinderen worden, hoe
minder zij anders zouden durven te
denken en hoe meer zij proberen
om fouten te vermijden. De vraag
is in hoeverre dit een normale
ontwikkeling is of te wijten is aan
scholing (Sahlberg, 2009, p. 338).
Torrance keek in een longitudinaal
onderzoek in de VS naar dalingen
in divergent denken. De eerste
daling zou zich rond vijfjarige
leeftijd voordoen, de tweede rond
de negen - de beruchte “fourthgrade slump” - en de derde rond de
twaalf jaar. Deze dalingen hebben
veel aandacht gekregen, ondanks
methodologische problemen
(Barbot et al., 2016, p. 36; Sharp,
2004, p. 6). Ook buiten de VS
zou er bewijs zijn gevonden voor
hetzelfde effect (Runco, 2004, p.
668). Voor individuele verschillen
in creativiteitsontwikkeling
noemen Barbot et al. (2016) drie
complementaire verklaringen:
- Asynchroniteit
Discontinuïteit in creativiteit kan
worden begrepen vanuit het
perspectief van de ‘natuurlijke’
ontwikkeling van verschillende
hulpbronnen die bijdragen aan
creatief potentieel. Piaget stelde
in zijn stadia-benadering dat
kinderen rond de negen jaar qua
ontwikkeling “concrete denkers”
zijn, wat aansluit op de eerder
genoemde “fourth-grade slump”,
aangezien kinderen dicht op de
realiteit blijven en geen ideeën
naar voren brengen die origineel
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zijn. Benaderingen die zich
richten op ‘ontwikkelingsgolven’
brachten naar voren dat niet
alle denkcomponenten zich
tegelijkertijd ontwikkelen en
dat de afname van creatief
denken gekoppeld kan worden
aan de opkomst van nieuwe
vaardigheden in andere
gebieden, zoals een daling in
divergent denken die gepaard
gaat met een toename in logisch
redeneren (Barbot et al., 2016,
pp. 37-38).
- Omgevingsinvloeden
Torrance stelde dat
creativiteitsdalingen kunnen
worden toegeschreven aan de
normatieve effecten van de
schoolomgeving, aangezien
deze plaatsvinden in periodes
waarin kinderen wordt geleerd
dat zij schoolregels moeten
respecteren en binnen de
klassennorm moeten passen.
Deze uitleg vindt ook weerklank
in onderzoek waarin de
dalingen op verschillende
punten in de tijd plaatsvinden,
afhankelijk van specifieke
culturele en contextuele eisen,
zoals het moeten maken
van toelatingsexamens/toetsen. Deze effecten zouden
verminderd kunnen worden door
de invloed van leerkrachten en
het type pedagogiek. Ook de
familieomgeving is een kritische
factor binnen de ontwikkeling
van creatief potentieel (Barbot
et al., 2016, p. 38).
-Taakspecificiteit en
methodologische artefacten
Dat bepaalde discontinuïteit in
de ontwikkeling van creativiteit is
aangetoond, kan volgens Barbot
et al. ook te maken hebben met
methodologische beperkingen
van de onderzoeken zelf. Zo kan
het verschil in de soort taken
die in onderzoeken zijn gebruikt
om creativiteit te meten, ook
de variaties in het bestaan en
de timing van dalingen van
creativiteit verklaren (2016, p. 39).

Implicaties van een
persoonsbenadering van
creativiteit voor het onderwijs
Het is van belang te weten welke
factoren het meer of minder
waarschijnlijk maken dat leerlingen
hun creatief potentieel zullen
delen of ontwikkelen. Voor het
ontwikkelen van creativiteit binnen
de klas is de leeromgeving één van
de belangrijkste factoren (Beghetto
& Kaufman, 2014, p. 54). Om te
weten op welke manier creativiteit
kan worden ondersteund
binnen het onderwijs, is het van
belang enkele componenten van
creativiteit bij jonge kinderen in
kaart te brengen. Volgens Sharp
(2004) hebben kinderen een
combinatie van eigenschappen
nodig om creativiteit uit te drukken.
Hoewel sommige kinderen de
benodigde componenten al hebben,
hebben anderen wellicht nog hulp,
aanmoediging en de ontwikkeling
van vaardigheden nodig. Een kind
kan er bijvoorbeeld voor kiezen om
niet bij een creatieve denkopdracht
betrokken te zijn omdat het geen
zelfvertrouwen heeft en denkt niets
waardevols te kunnen toevoegen.
Een kind kan ook bang worden
wanneer er opdrachten worden
gegeven waarin er meerdere
mogelijke oplossingen zijn (p. 7).
Volgens Runco (2008) zijn veel
creativiteitstheorieën niet
geschikt voor de onderwijspraktijk.
Vooral degene die gericht zijn op
prestaties of producten zouden
geen recht doen aan creativiteit (p.
97). Runco stelt dat er sprake zou
zijn van een productiviteitsbias en
een kunstbias, waarmee hij bedoelt
dat een onderwijzer (of ouder)
creatief potentieel gelijkstelt
aan artistiek talent. Het gevaar
bij de kunstbias is dat kinderen
die niet artistiek getalenteerd
zijn ten onrechte als niet-creatief
worden gezien. Hetzelfde kan
plaatsvinden wanneer de leerling
zich productief toont in de zin van
verhalen, oplossingen, ideeën of
originele bijdragen aan de klas,
terwijl een andere leerling niet op

die manier productief is. Die laatste
zou creatief kunnen zijn ook al is
dat niet duidelijk door matige of
lage productiviteit. Onderwijzers
zouden zich volgens Runco juist
moeten richten op het proberen te
vervullen van creatief potentieel.
Dit creatief potentieel vat hij op
als de capaciteit om originele
en bruikbare interpretaties te
construeren. Dit kan van toepassing
zijn op zowel interpretaties, ideeën,
als observeerbare producten.
Runco stelt dat de nadruk vooral
op het proces moet liggen (p. 98).
Toch brengt ook deze benadering
problemen met zich mee wanneer
wordt gekeken of een proces van
een kind echt creatief te noemen
is. Een belangrijk punt is volgens
Glăveanu de intentie die iemand
heeft bij een proces. Om die
reden zouden doelgerichtheid
en bewuste actie meer aandacht
hebben gekregen. Creativiteit zou
volgens velen een intentioneel
aspect moeten integreren omdat
anders dromen of ongelukken ook
als creatief zouden kunnen worden
bestempeld (2011, pp. 9-10).

3/2/2 PROCES
Creativiteit in kinderen zou volgens
Ferrari et al. (2009) zichtbaarder
zijn wanneer volwassenen meer
aandacht geven aan het proces
in plaats van het product. De
ontwikkeling van denkvaardigheden
neemt hierbij een belangrijke
rol in. Het bevorderen van
creativiteit in het leren zou om
een procesgerichte aanpak vragen
(p. 18). Hierbij zijn meerdere
benaderingen mogelijk.
I. Flow
Csikszentmihalyi (1996) is vooral
bekend vanwege zijn concept
flow: een status van optimale
betrokkenheid. In de voorwaarden
voor het creatieve proces ziet hij
veel overeenkomsten met flow,
en identificeert hiervoor negen
voorwaarden:

1. Heldere doelen in elke stap
van het proces: het creatieve
proces kan beginnen met een
helder doel, zoals een bepaald
probleem of vraagstuk dat
opgelost moet worden.
2. Directe feedback op iemands
acties: voor het creatieve
proces is het van belang dat
iemand weet of hij of zij op
de goede weg zit, zij het door
directe feedback van anderen
of zichzelf.
3. De uitdaging is in balans met
de vaardigheden: de uitdaging
die het probleem biedt,
moet in balans staan met de
vaardigheden van de leerling.
De uitdaging moet dus niet te
moeilijk zijn, maar ook niet te
gemakkelijk.
4. Handelingen en bewustzijn
zijn verweven: wanneer de
uitdagingen precies goed zijn,
raakt de persoon in een creatief
proces door een verweving van
de acties en het bewustzijn: de
persoon is volledig betrokken
bij een actie.
5. Afleiding is uitgesloten van
het bewustzijn: afleiding
kan een creatief proces
tegenwerken of onderbreken.
Voor een deel kan afleiding
komen door bijvoorbeeld
persoonlijke problemen of
familieomstandigheden,
maar ook vanuit de directe
omgeving.
6. Er is geen angst om te falen
of fouten te maken: in een
proces van flow, is iemand
te betrokken om zich zorgen
te maken over eventueel
falen. Falen, of het maken
van fouten, is geen probleem
omdat het duidelijk is wat
er moet gebeuren en de
uitdaging in balans is met
iemands vaardigheden.
7. Zelfbewustzijn verdwijnt: in
een toestand van flow verliest
iemand zelfbewustzijn door
volledig op te gaan in een
situatie. Wanneer de periode
van flow over is, kan het
zelfbewustzijn echter wel een
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stimulans krijgen: iemand
heeft door de ervaring
bijvoorbeeld een sterker
zelfbeeld.
8. Besef van tijd vervaagt:
over het algemeen vergeet
iemand in een toestand van
flow de tijd: de ervaren tijd
komt niet overeen met de
werkelijke tijd en het besef
van hoeveel tijd is verlopen
hangt af van de activiteit.
9. De activiteit wordt waardevol
op zichzelf: de activiteiten
zijn op zichzelf waardevol
en worden vanuit intrinsieke
motivatie uitgevoerd
(pp. 115-123).
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II. Stadia in het creatieve proces
In de voorwaarden voor flow zijn al
enkele stappen te zien. Van belang
is aan te stippen dat stadia in een
creatief proces niet lineair of op
een systematische of geordende
manier hoeven te verlopen (Stein,
1974, p. 14; Cote, 2010, p. 131). Het
creatieve proces zou juist worden
gekenmerkt door momenten van
onbewuste incubatie, ongelukken
en ontdekkingen, het verdwalen
en de weg weer vinden. Het
proces vindt daarnaast plaats
in interactie met de fysieke en
sociale omgeving (Glăveanu (2011,
pp. 10-11). De exacte uitkomst van
een proces kan dan ook tussen de
planning en uitvoerende stadia
veranderen (Eaude, 2015, p. 59).
Wat betreft de stadia in het
creatieve proces wordt vaak
verwezen naar het fasenmodel
van Wallas uit 1926 dat, hoewel
betwist, nog steeds wordt
toegepast (Parker, 2005, p. 191).
Wallas definieerde vier belangrijke
stadia in het creatieve proces:
preparatie (het vaststellen van een
probleem en het verzamelen van
data), incubatie (een bepaalde tijd
afstand nemen van het probleem),
illuminatie (het ontstaan van
een nieuw idee of oplossing,
vaak onverwacht) en verificatie
(het nieuwe idee of oplossing
wordt onderzocht en getest op
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houdbaarheid, bruikbaarheid en
validiteit) (Treffinger et al., 2002,
p. 8; Hoogeveen & Bos, 2013, p. 48;
Simonton, 2012, p. 219).
Stein (1974) definieert creativiteit
als een proces dat resulteert
in een nieuw werk dat wordt
geaccepteerd als nuttig,
houdbaar of bevredigend
door een significante groep
mensen op een bepaald
moment. Hij noemt de volgende
stadia: hypothesevorming,
hypothesetoetsing en
communicatie van de resultaten
(Stein, 1974, p. 6). In deze indeling is
het creatieve proces dus in wezen
opgebouwd als een onderzoek.
Ma (2009) onderscheidt vijf
vergelijkbare fasen bij het
creatief denken en oplossen van
problemen:
1) definiëren van het probleem,
2) verzamelen van
probleemgerelateerde kennis,
3) verzamelen van mogelijke
oplossingen,
4) genereren van criteria voor
de beoordeling van geschikte
oplossingen en
5) het selecteren van de
oplossingen en het uitvoeren
ervan.
In fasen 1 en 2 zijn basiskennis
vereist, divergent denken in 3 en
4 en convergent denken in 5. Het
creatieve proces bestaat uit hard
werken, maar ook uit incubatietijd
(Hoogeveen & Bos, 2013, p. 48).
Ook geldt dat er ruimte moet
zijn om fouten te maken, wat kan
betekenen dat een stap terug
wordt gedaan om een fout te
herstellen (Cote, 2010, p. 131).
Het kunnen maken en leren van
fouten is immers een belangrijke
voorwaarde.
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3/2/3 PRODUCT
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De productbenadering
van creativiteit kijkt naar
waarneembare producten die
zowel nieuw als bruikbaar zijn zoals
gedefinieerd binnen een sociale
context (Plucker, Beghetto & Dow,
2004, p. 90). Ook hier gelden
als onderliggende criteria dat
creatieve uitkomsten ten minste
nieuw en bruikbaar of relevant
zijn (Sowden et al., 2015, p. 129).
Onder creativiteitsexperts zou
er een brede overeenstemming
zijn dat creatief werk (zij het van
‘grote-C’ of ‘kleine-c’ aard) nieuw
is, passend bij de betreffende
taak, en van goede kwaliteit in
vergelijking tot referentiegroepen.
Wat betreft originaliteit merken
Collard en Looney (2014) op
dat de waarde die eraan wordt
gehecht pas in de negentiende
eeuw als construct is ontstaan
en zelden buiten het Westen van
toepassing is (p. 351). De vraag is
volgens Batey en Furnham (2006)
of de nieuwheid van een product
wel kan worden bepaald, door
een individu of de samenleving.
Volgens hen zou een vereiste als
het element ‘verrassing’ passender
zijn (p. 359).
Een aanname zou zijn dat het
bestuderen van creatieve
producten (zoals publicaties,
schilderijen, gedichten of
ontwerpen) objectief is
en daarmee vatbaar voor
wetenschappelijke methodes.
Producten kunnen immers geteld
worden en aantallen gemeten. Het
probleem met deze benadering is
volgens Runco dat wordt gekeken
naar productiviteit en niet zozeer
creativiteit. Iemand kan productief
zijn zonder origineel te zijn (2004,
p. 663). Ook volgens Collard &
Looney (2014) hoeft het aantal
ideeën dat iemand genereert
niets te zeggen over de waarde
of het nut ervan. Creatieve
mensen zouden juist in staat
zijn tot de ‘beste’ oplossing te
komen, in de kortste tijd of met
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de grootste eenvoud (p. 249). Ook
Glăveanu (2011, pp. 8-9) wijst een
nauwe, productgerichte focus
van creativiteit af. Hoewel er in
onderzoek veel is gekeken naar
een productgerichte benadering
van creativiteit zou, hoewel
moeilijker te vatten, meer moeten
worden gekeken naar het proces.
Een procesgerichte benadering
van creativiteit zou geschikter
zijn voor het bestuderen van
creativiteit van ‘gewone’ mensen
en kinderen. Hoewel het proces
vaak de nadruk krijgt, zou te veel
aandacht voor het creatieve proces
volgens Collard en Looney (2014)
echter kunnen afleiden van acties
om de kwaliteit van de uitkomst
of het product te verbeteren. Een
paradox van creatieve processen
zou zijn dat zij geen garantie
bieden voor producten met
kwaliteit (p. 357).
Batey & Furnham (2006) definiëren
creativiteit in een product als het
resultaat van een samenstelling
van verschillende eigenschappen:
1. Eigenschappen van het
product zelf die nieuw en
bruikbaar zijn in relatie tot
een bepaalde sociaal-culturele
groep.
2. Eigenschappen van de
personen die het product
hebben gegenereerd.
3. Eigenschappen van de
personen die de creativiteit
van het product/de uitkomst
beoordelen.
4. Eigenschappen van de
omgeving (voor zowel de
makers als de beoordelaars),
waaronder de bron
van evaluatie, steun of
hulpmiddelen en van
stimulatie of inspiratie
(p. 359).
In de systeemtheorie van
Csikszentmihalyi (2006) heeft de
omgeving twee aspecten: een
cultureel of symbolisch aspect:
het domein, en een sociaal aspect:
het veld. Creativiteit kan volgens
Csikszentmihalyi enkel worden

waargenomen in het kruispunt
van interactie tussen individuen,
domeinen en velden. Om
creativiteit te laten plaatsvinden
moeten regels en praktijken worden
overgebracht van het domein naar
het individu. Het individu moet dan
een nieuwe variatie in de inhoud
van het domein aanbrengen en
deze variatie moet door het veld
worden geselecteerd voor opname
in het domein (p.3). De sociale
context van creativiteit neemt hier
dus een belangrijke plek in.
Gauntlett (2011) heeft op deze
benadering de kritiek dat wanneer
creativiteit wordt gezien als het
produceren van iets wat nog
niet eerder is geproduceerd, je
creativiteit niet kan identificeren
door het te zien of te voelen,
en een gedetailleerd historisch
overzicht moet hebben van
alles wat al gecreëerd is. In de
benadering van Csikszentmihalyi,
in de sociologische studie van
het ontstaan van een bepaald
fenomeen, is dit logisch. Buiten die
context zou het volgens Gauntlett
vreemd zijn dat we niet in staat
zijn te zeggen of creativiteit
heeft plaatsgevonden of niet,
zonder dat experts over het
onderwerp worden geraadpleegd.
De creativiteitsbenadering van
Csikszentmihalyi zou volgens
Gauntlett negeren dat creativiteit
een ervaring, gevoel of proces is
(p. 74). De definitie die Gauntlett
geeft houdt rekening met de
rol die het proces inneemt bij
creativiteitsuitkomsten:
Everyday creativity refers to a
process which brings together
at least one active human mind,
and the material or digital
world, in the activity of making
something. The activity has not
been done in this way by this
person (or these people) before.
The process may arouse various
emotions, such as excitement
and frustration, but most
especially a feeling of joy. When
witnessing and appreciating

the output, people may sense
the presence of the maker,
and recognize those feelings.
(Gauntlett, 2011, p. 76)

3/2/4 PRESS
Het concept ‘press’ (van pressure)
betreft de omgeving van het
creatieve proces of personen. Het
kan hier gaan om de relatie tussen
mensen en hun omgeving en om
impliciete waardering en traditie
die bijvoorbeeld beïnvloed zijn door
cultuur, organisatie of familie. Een
cultuur kan creativiteit toestaan en
aanmoedigen, of juist niet (Wegerif,
2010, p. 55).

3/2/4/1
CREATIVITEITSBEVORDERENDE
OMGEVINGSINVLOEDEN
In deze paragraaf wordt een
overzicht gegeven van aspecten
die volgens de literatuur
creativiteitsbevorderend werken.
Dit is geen uitputtend overzicht,
maar brengt enkele belangrijke
punten in kaart. Deze zijn in
samenhang te zien en er kan sprake
zijn van overlap.
Voldoende tijd. Tijd wordt in de
literatuur erkend als belangrijke
voorwaarde, soms zelfs de
belangrijkste (NACCCE, 1999).
Creatief inzicht zou niet zozeer een
snel “aha!” zijn, maar pas na lange
duur optreden (als het al optreedt).
Leerlingen - en leerkrachten zouden daarom genoeg tijd moeten
krijgen om ideeën te genereren,
creatief te denken en creatief werk
te leveren: dat wil zeggen op eigen
tempo aan taken en projecten
te werken, te internaliseren, te

experimenteren en fouten te
maken, te verfijnen en verbindingen
te maken, te reflecteren en te
evalueren (Runco, 2004, p. 662;
Sharp, 2004, p. 8; Davies et al., 2013,
p. 86; Ferrari et al., 2009, p. 23;
Beghetto & Kaufman, 2014, p. 60;
Hennessey & Amabile, 2010, p. 585;
Péter-Szarka, 2012, p. 1022; Cremin,
2015, pp. 36-37).
Aanmoediging en ondersteuning.
Steun en aanmoediging voor
nieuwe ideeën, creatief gedrag,
verkenning en onafhankelijk werk
en waardering van originaliteit
zijn enkele kenmerken van een
ondersteunend klimaat voor
creativiteit (Craft, 2003, p. 120;
Kaufman & Sternberg, 2007, p. 58;
Collard & Looney, 2014, p. 350). Aan
leerlingen vragen om meer creatief
te zijn, zou bevorderend kunnen
werken wanneer de leerlingen
daardoor geloven dat de beslissing
om creatief te zijn meer beloond
dan bestraft zal worden (Sternberg,
2006, p. 90). Creativiteit zou niet
worden bevorderd als mensen
simpelweg wordt gezegd dat ze
origineel of creatief moeten zijn
(Hennessey & Amabile, 1989, p.
674). Net zoals leerlingen steun
en aanmoediging voor creativiteit
nodig hebben, geldt dat ook voor
leerkrachten. Schooldirecties
spelen daarom een sleutelrol in het
ontwikkelen van een schoolbrede
omgeving die creativiteit steunt
met genoeg structuur maar ook
genoeg curriculaire flexibiliteit
voor leerkrachten. Leerkrachten
kunnen ook steun vinden door
met andere leerkrachten samen te
werken en met andere organisaties
en experts die kunnen helpen bij
het ontwikkelen van creatieve
leeromgevingen binnen en
buiten het klaslokaal (Beghetto &
Kaufman, 2014, p. 65; Hennessey &
Amabile, 2010, p. 585).
Eigenaarschap en autonomie.
Er is sterk bewijs dat wanneer
kinderen meer controle over hun
eigen leren/leerproces krijgen, en
aangemoedigd worden om risico’s
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te nemen met de juiste balans
tussen een duidelijke structuur
en vrijheid, hun creativiteit wordt
vergroot (Davies et al., 2013, p. 85;
Ferrari et al., 2009, p. 21; Runco,
2004, p. 661; Sharp, 2004, p. 7;
Hennessey & Amabile, 2010, p.
585; Jeffrey, 2006, p. 401). Dit
vraagt onder andere om tijd, en
van leerkrachten om een stap naar
de achtergrond te doen en een
coachende rol aan te nemen (Craft
et al., 2014, p. 5; Ferrari et al., 2009,
p. 22). Creativiteit zou sterker
zichtbaar en ontwikkeld worden
wanneer volwassenen minder
vastzitten aan voorschrijvende
onderwijsmethoden en meer
observatoren en interpretatoren
worden van situaties en zo
aandachtiger zijn voor de
cognitieve processen van kinderen
in plaats van voor de resultaten
(Gandini, 2012, p. 52; Cremin, 2015,
p. 37). Ook creatieve leerkrachten
zouden een grote mate van
eigenaarschap tonen in relatie
tot het plannen, lesgeven en
beoordelen (Cremin, 2015, p. 40).

genoemd dat naast uitdaging
veiligheid biedt, waarin
onzekerheid wordt getolereerd
en het nemen van risico’s wordt
aangemoedigd, waarin fouten
mogen worden gemaakt en
iemand ongelijk mag hebben
(Craft, 2003, p. 120; Runco,
2004, p. 661; Sahlberg, 2009, p.
343; Ferrari et al., 2009, p. 21;
Hennessey & Amabile, 2010, p. 585;
Eaude, 2015, p. 65). Leerkrachten
kunnen een veilige omgeving
creëren die leerlingen aanmoedigt
anders te denken, alternatieve
mogelijkheden te verkennen,
hun verbeelding te gebruiken, te
experimenteren, problemen op
te lossen, uit te leggen en risico’s
te nemen (Newton & Newton,
2014, pp. 579-580; Eaude, 2015,
p. 65). Nodig voor vertrouwen
zijn communicatie, dialoog,
samenwerking, het belonen
van moeite en ideeën, en een
atmosfeer van wederzijds respect
(Beghetto & Kaufman, 2014, p. 59;
Cremin, 2015, p. 37; Ferrari et al.,
2009, p. 43; Sahlberg, 2009, p. 343).

Stimuleren van spel. Er lijkt
sprake van het belang van
spel (play) ten behoeve van
creativiteitsbevordering, zoals
het gebruiken van de verbeelding
(onder andere rollenspel) en vrije
keuze binnen activiteiten om
selectie, intrinsieke motivatie en
doorzettingsvermogen aan te
moedigen (Davies et al., 2013,
p. 86; Eaude, 2015, p. 66; Russ,
2016; Beghetto & Kaufman,
2014, p. 58; Sharp, 2004, p. 7;
Wegerif, 2010, pp. 48-49; Wood,
2015, p. 50). Dit houdt onder
andere in dat een meer spelachtige of speelse benadering
van leren wordt gekozen, de
druk wordt verminderd en
een gestructureerde doch
meer flexibele, zelfgestuurde
leerervaring wordt toegelaten
(Beghetto & Kaufman, 2014, p. 59).

Feedback en steun. Het is
belangrijk dat leerlingen, maar
ook leerkrachten, de nodige
feedback en steun krijgen om
de praktijk op het gebied van
creativiteit te verbeteren. Dit
betekent ontwikkelingsgerichte
feedback en een steuntje in
de rug op basis van de praktijk
zoals die in de klas plaatsvindt,
systematisch geëvalueerd en niet
op basis van toetsscores. Dit vraagt
van de docent om de fasen van
het creatieve proces te kunnen
herkennen (Collard & Looney, 2014,
p. 358; Hoogeveen, 2015, p. 43;
Hennessey & Amabile, 2010, p. 585).
Om de kans op flow te vergroten,
kan een docent naast het bieden
van een veilig klimaat, heldere
doelen stellen en de leerling
regelmatig van feedback voorzien
(Csikszentmihalyi, 1996, p. 125).

Veiligheid. Als belangrijke
omgevingsinvloed wordt in de
literatuur een onderwijsklimaat

Creatieve rolmodellen. Het
bevorderen van creatieve
vaardigheden vraagt van de

mensen voor de klas om zelf ook
creatief te zijn en leerlingen te
voorzien van een cultuur waarin
creativiteit wordt gewaardeerd
(Craft, 2005 in Ferrari et al., 2009,
p. 21; Sharp, 2004, p. 8). Runco
(2008) verwijst naar de sociale
leertheorie die stelt dat kinderen
gerespecteerde modellen zouden
imiteren. Kinderen abstraheren
ook waarden van de modellen die
zij zien. Wanneer een leerling ziet
dat zijn of haar leraar originele
interpretaties geeft, realiseert
en internaliseert deze zich
waarschijnlijk dat originaliteit
goed en waardevol is (p. 99).
Modellen voor creatief gedrag
kunnen ook uit boeken en films
worden gehaald (p. 103). Scholen
moeten ook openstaan voor de
bredere gemeenschap als zij
leerlingen willen aanmoedigen
om nieuwsgierig te zijn en open
te staan voor nieuwe ervaringen
(Collard & Looney, 2014, p. 358).

// ''HET IS BELANGRIJK
DAT LEERLINGEN, MAAR
OOK LEERKRACHTEN,
DE NODIGE FEEDBACK
EN STEUN KRIJGEN
OM DE PRAKTIJK
OP HET GEBIED VAN
CREATIVITEIT TE
VERBETEREN.”

Relevantie en aansluiting op
de leefwereld. Wanneer de
lesstof wordt verbonden met de
leefwereld van de leerlingen zou
dit de leerervaring verbeteren en
bijdragen aan de betrokkenheid
van de leerling. Leerlingen leren
het beste wanneer zij de relevantie
zien van wat zij doen en wanneer
zij intrinsiek geïnteresseerd zijn in
een activiteit of taak omdat het
leren betekenisvol is (Cote, 2010,
p. 128; Ferrari et al., 2009, p. 22;
Jeffrey, 2006, p. 401). Dit houdt in
dat de interesses en keuzes van de
leerlingen worden meegenomen of
dat emotionele en/of persoonlijke
verbindingen worden gemaakt
(Beghetto & Kaufman, 2014, p.
64; Cremin, 2015, p. 36). Creatieve
leerkrachten hebben een oprechte
belangstelling voor de leefwereld
en interesses van hun leerlingen
en zien deze als essentieel om
verbindingen te maken (Cremin,
2015, p. 39).
Samenwerking. De creativiteit van
een leerling zou nauw verbonden
zijn met gelegenheid om samen

te werken met anderen (Davies
et al., 2013, p. 86). Zelden zou een
individu in staat zijn om originele
ideeën te bedenken die waarde
hebben zonder interactie met
en invloed van anderen. Daarom
zou één van de voorwaarden
van creatieve scholen een sterke
samenwerkingscultuur zijn, zowel
in de vorm van professionele
collegialiteit als samenwerkend
leren (Sahlberg, 2009, p. 343;
Ferrari et al., 2009, p. 22).
Creativiteit zou ontwikkeld kunnen
worden door zowel zelfstandige als
groepsopdrachten, enerzijds om
te leren alleen te zijn en te werken,
de diepte in te duiken en op ideeën
te broeden en te reflecteren,
en anderzijds om te leren
samenwerken (Csikszentmihalyi,
1996, pp. 327-328). Ook voor flow
is samenwerking met anderen
een belangrijk element (Wegerif,
2010, p. 61). Deze werkvorm
hoeft overigens niet altijd de
meest creatieve uitkomsten op
te leveren (Runco, 2004, p. 673).
Allen en Van der Velden (2012)
benadrukken dat samenwerkend
leren alleen positieve resultaten
op prestaties geeft wanneer
aan twee voorwaarden wordt
voldaan: helder gedefinieerde
groepsdoelen en individuele
verantwoordelijkheid. Als deze
randvoorwaarden niet aanwezig
zijn zou het onwaarschijnlijk zijn
dat samenwerkend leren effectief
is (p. 39).
Voldoende hulpbronnen. Om
creativiteit te bevorderen zijn er
voldoende hulpmiddelen nodig,
zoals de ruimte om te denken,
verbeelden, plannen, verkennen
en reflecteren. Deze ruimte kan
fysiek en/of emotioneel zijn, soms
individueel en soms in een groep
(Eaude, 2015, p. 66; Sharp, 2004,
p. 120) Gemakkelijke toegang
tot hulpmiddelen (Runco, 2004,
p. 663) en relevante informatie
(Craft, 2003, p. 120) zijn van belang,
evenals ‘realia’ zoals technologie
en interactieve middelen (Ferrari et
al., 2009, p. 46). Dit geldt ook voor
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werknemers (Amabile, 2000, p.
2). Bovenal zouden leerkrachten
ondersteuning nodig hebben,
in de vorm van training en een
begrip van creativiteit, zonder
impliciete aannames, en extra
tijd, vrij van het curriculum,
om te innoveren, assimileren,
uitproberen en te exploreren
(Ferrari et al., 2009, p. 45).

// ''IF TOO FEW
OPPORTUNITIES FOR
CURIOSITY ARE
AVAILABLE, IF TOO
MANY OBSTACLES
ARE PLACED IN
THE WAY OF RISK
AND EXPLORATION,
THE MOTIVATION
TO ENGAGE IN
CREATIVE BEHAVIOR
IS EASILY
EXTINGUISHED.”
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Csikszentmihalyi, 1996, p. 11
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Externe omgeving.
Kinderen meenemen om de
omgeving te verkennen en in
een andere omgeving, buiten
de school te werken kan
hun creatieve vaardigheden
vergroten. Ook is er sterk bewijs
dat betrokkenheid bij externe
organisaties, zoals lokale bedrijven
of sport- en kunstverenigingen,
kan bijdragen aan een creatieve
leeromgeving (Davies et al., 2013,
p. 87; Péter-Szarka, 2012, p. 1022).
De betrokkenheid van externe
partners zou belangrijk zijn voor
een productieve dialoog, voor
de co-constructie van kennis
en reflectie op de praktijk om
leerkrachten te helpen creatieve
leeromgevingen vorm te geven
(Davies et al., 2013, p. 88).
Basiskennis/-vaardigheden.
Basiskennis en een zekere ervaring
lijken nodig om in een veld creatief
te kunnen zijn. Leerlingen en
leerkrachten moeten weten hoe
te denken, hoe verbindingen te
maken, en hoe naar problemen
en oplossingen te zoeken.
Cognitieve vaardigheden als
divergent denken, het oefenen
met alternatieve oplossingen,
gevoeligheid voor problemen, en
het vermogen om te evalueren
zijn hiervoor nodig (Ferrari et al.,
2009, p. 44). Csikszentmihalyi
(1996) stelt: “Without developing
a skill he or she is confident in,
without having the experience
of acquiring a knowledge base,
a young person may never get
up enough nerve to change the
status quo” (p. 329). Craft (2003)
geeft aan dat creativiteit relevant
is in het gehele curriculum en

niet vakspecifiek is. Zij stelt
dat het mogelijk beperkend is
voor creativiteit wanneer het
curriculum in losstaande vakken
wordt gegeven, in plaats van
dat leerlingen en leerkrachten
worden aangemoedigd om over
vakoverstijgende thema’s na te
denken (p. 119).
Individualisering en
differentiatie. Een ervaring die
creativiteit bij de meerderheid van
de leerlingen onderdrukt, kan voor
andere leerlingen creativiteit juist
bevorderen. Leerkrachten kunnen
zelf het beste inschatten of en
wanneer te differentiëren en te
individualiseren op basis van hun
kennis van leerlingen (Beghetto &
Kaufman, 2014, p. 60). Ook zijn er
aanwijzingen dat om de creativiteit
van leerlingen te bevorderen,
leerkrachten bewust moeten zijn
van de behoeften van leerlingen,
waaronder die verbonden aan
meervoudige intelligenties en
verschillende leerstijlen (Davies et
al., 2013, p. 88).
Flexibiliteit. Flexibiliteit in de
fysieke en pedagogische omgeving
wordt ook genoemd als belangrijk
punt. Davies et al. noemen verder
een flexibel gebruik van tijd en
het toestaan dat leerlingen in hun
eigen tempo werken zonder druk
(2013, p. 88).
Dialoog. Dialoog, uitwisseling
van kennis, ervaringen en ruimte
voor meerdere perspectieven
worden ook belangrijk geacht voor
de bevordering van creativiteit
(Wegerif, 2010, p. 46; PéterSzarka, 2012, pp. 1018-1019).
Creativiteit zou in de klas vaak
tot stand komen in dialoog, en de
vorm aannemen van vele kleine
“vonken van inzicht” die bij elkaar
een belangrijk nieuw wereldbeeld
vormen (Wegerif, 2010, p. 54;
Davies et al., 2013, p. 86). Teams
met diverse perspectieven zouden
meer creativiteit genereren dan
homogene groepen (Amabile,
2000, p. 2).

Bevorderen van intrinsieke
motivatie. Bij de
persoonskenmerken, maar ook
binnen het creatieve proces
werd intrinsieke motivatie al als
belangrijke voorwaarde genoemd.
Bij het gebruik van extrinsieke
motivatoren, moeten de waarde
en het belang van een taak worden
benadrukt in plaats van leerlingen
te motiveren door bij hun een
schuldgevoel aan te praten of door
een meer controlerend taalgebruik
(Beghetto & Kaufman, 2014, p. 65).
Extrinsieke motivatoren kunnen
creativiteit soms ook ondersteunen,
bijvoorbeeld wanneer moet worden
doorgezet (Beghetto & Kaufman,
2014, p. 62).
Beoordeling. Een beoordeling
gericht op creatief leren zou
leerlingen helpen om de kwaliteit
van hun leren te vergroten, en
laat zien dat creativiteit wordt
gewaardeerd. De beoordeling
moet niet tot doel hebben een
oordeel te geven, maar zorgen
voor begrip. Een formatieve
beoordeling ligt voor de hand
omdat het om ontwikkelingsgericht
leren gaat. Leerlingen zouden niet
met elkaar vergeleken moeten
worden, de focus zou moeten
liggen op het verbeteren van de
eigen ontwikkeling. De beoordeling
kan op verschillende manieren
plaatsvinden, en kan ook op een
voor leerlingen interessante en leuke
manier worden gedaan, bijvoorbeeld
via verschillende media zoals (e-)
portfolio’s, filmpjes, projecten,
ongewone taken en opdrachten
etc. Daarnaast is een goede balans
tussen originaliteit en relevantie van
belang (Ferrari et al., 2009, pp. 42-43;
Hoogeveen, 2015, p. 43).
Zichtbaarheid. Om het belang
van het creatieve proces aan te
tonen kan het laatste zichtbaar
worden gemaakt in de vorm
van bijvoorbeeld foto’s of
kladversies, dus niet alleen door
het eindproduct. Het proces
krijgt hiermee meer waarde en
legitimiteit (Wegerif, 2010, p. 72).

Het creatieve proces kan afgesloten
worden door een presentatie voor
medeleerlingen en/of ouders, zoals
een spreekbeurt, tentoonstelling
of voorstelling (Hoogeveen, 2015,
p. 43).
Lesgeven om creativiteit te
bevorderen. Dit is iets anders dan
creatief lesgeven en houdt in dat
de pedagogiek zo is ontworpen dat
leerlingen worden aangemoedigd
om creatief te denken (Azzam,
2009; Newton & Newton, 2014, p.
578). Dit zou op meerdere manieren
kunnen, waaronder:
- Het stellen van open vragen;
reflecteren op vragen die
worden gesteld (Cremin, 2015,
p. 37; Hoogeveen, 2015 p. 43;
Wegerif, 2010, pp. 48-49).
Mogelijkheidsdenken door op
meerdere manieren, de vraag
“wat als?” te stellen (Jeffrey &
Craft, 2004, p. 9; Craft, 2001;
2002).
- Leerlingen uitdagen om ideeën
te genereren (Hoogeveen, 2015
p. 43), problemen en meerdere
hypothesen te formuleren (PéterSzarka, 2012, p. 1022).
- Ambiguïteit tolereren, experiment
en doorzettingsvermogen
aanmoedigen, het erkennen
van kinderen die onverwachte
antwoorden geven, creatieve
ideeën en producten
belonen, het maken van
verbindingen, aanspreken van
de verbeeldingskracht, en het
stimuleren van nieuwsgierigheid,
vindingrijkheid, autonomie,
originaliteit, spel en verkenning
(Sharp, 2004, p. 8; Collard &
Looney, 2014, p. 358; Kaufman &
Beghetto, 2009, p. 6; Craft et al.,
2014, p. 4; Cremin, 2015, p. 37;
Péter-Szarka, 2012, p. 1022).
- Het nemen van weloverwogen
risico’s aanmoedigen en het
maken van fouten toestaan
(Wegerif, 2010, pp. 48-49; PéterSzarka, 2012, p. 1022; Hoogeveen,
2015 p. 43).
- Vakoverstijgend denken (Cremin,
2015, p. 39).

- Af en toe een stap terug te doen
om de processen van leerlingen te
observeren (Gandini, 2012, p. 52;
Cremin, 2015, p. 37).
- Eigenaarschap en betrokkenheid
van kinderen faciliteren, zoals
door strategieën om te leren
leren, of nieuwe mogelijkheden te
verkennen, om nieuwsgierigheid
en leermotivatie in kinderen op te
roepen (Lin, 2011, p. 152).
Beghetto en Kaufman (2014)
stellen dat het ondersteunen
van het creatieve potentieel van
leerlingen niet zozeer gaat om
het vinden van korte-termijn
creativiteitstechnieken. Het gaat
juist om het verkennen van wat
leerkrachten al doen, en dat zij zich
daar bewust van zijn of worden,
wat mogelijk de ontwikkeling van
creatief potentieel kan helpen of
tegenwerken (p. 56; Loveless,
2015, p. 129).

3/2/4/2
CREATIVITEITSBELEMMERENDE
OMGEVINGSINVLOEDEN
If too few opportunities for
curiosity are available, if too
many obstacles are placed in the
way of risk and exploration, the
motivation to engage in creative
behavior is easily extinguished.
(Csikszentmihalyi, 1996, p. 11)
De creativiteitsbelemmerende
omgevingsinvloeden zijn
logischerwijs de tegenhangers van
de bevorderende aspecten.
Prestatiedruk en
standaardisatie. In het D21onderzoek wordt gewezen op
de invloed van opbrengstgericht
werken en passend onderwijs:
“Sinds schooljaar 2008-2009
hecht de onderwijsinspectie veel
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waarde aan opbrengstgericht
werken op het gebied van taal
en rekenen bij het beoordelen
van basisscholen” (Windesheim,
2015d, p. 9). De opbrengstgerichte
werkwijze krijgt kritiek omdat deze
negatieve effecten teweeg zou
brengen, zoals: “verwaarlozing
van curriculumonderdelen die niet
getoetst worden, vermindering
van leertijd door veelvuldig
toetsen, verschuiving van de
balans tussen formatieve en
summatieve toetsing in het
nadeel van de eerste, ongezonde
prestatiedruk op leraren en
leerlingen en strategisch gedrag”
(ibid.). Deze kritiek is ook te vinden
bij de creativiteitsbelemmerende
factoren die in de buitenlandse
literatuur worden genoemd.
In de literatuur lijkt brede
overeenstemming dat de algemene
prestatiedruk in het onderwijs
leidt tot een gebrek aan tijd en
ruimte voor en waardering van
creativiteit (Davies et al., 2013, p.
88; Hennessey & Amabile, 2010, p.
585; Collard & Looney, 2014, p. 355;
Beghetto & Kaufman, 2014, p. 61;
Cachia et al., 2010, p. 25). Sahlberg
(2009) vat deze barrières samen
als competitie, standaardisatie en
toetsgerichte verantwoording.
Elk zou schadelijk zijn voor het
vertrouwen, het nemen van risico’s
en de creativiteit in scholen (pp.
341-342).
Spanning tussen beleid en
praktijk. Craft (2003) noemt
implicaties van een centraalgecontroleerde pedagogiek, zoals
problemen met de terminologie
rond creativiteit, conflicten
tussen beleid en praktijk en
beperkingen in de organisatie
van het curriculum (p. 124). Het is
van groot belang dat alle actoren
een heldere en gedeelde visie,
bewustzijn en begrip hebben van
creatieve processen (Cachia et al.,
2010, p. 35).
Onveilig klimaat. Samenhangend
met de prestatiedruk vormt een
onveilig klimaat een belemmering
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voor creativiteit. Angstige
gevoelens zouden leerlingen
terughoudend kunnen maken,
hun denkproces beknotten en het
moeilijk maken om nieuwe ideeën
te bedenken. Er kunnen zich
spanningen voordoen tijdens een
taak, wanneer het denken moet
verschuiven van het bedenken van
ideeën naar kritische evaluatie
(Newton & Newton, 2014, p. 579).

4. Misplaatste nadruk op
geslachtsrollen: het
stereotyperen van
geslachtskenmerken en –
gedrag.
5. Divergentie staat gelijk aan
abnormaliteit: leerkrachten
zouden het kind of de
volwassene die afwijkt van de
gedragsnormen niet minder
moeten waarderen maar
moeten kijken naar tekenen van
creatief potentieel.

Creativiteitsbeperkende
onderwijspraktijk.
Torrance (1966 in Cote, 2010, p.
129) omschrijft vijf ‘schadelijke’
onderwijspraktijken:
1. Oriëntatie op succes: wanneer
scholen enkel voorbereiden
op succes, is dat schadelijk
voor creatieve groei omdat
creatief leren uitgaat van
experimenteren, het nemen
van risico’s, het maken van
fouten en het corrigeren
daarvan. Kinderen zouden dus
een veilige omgeving moeten
krijgen waarin zij kunnen
experimenteren, zonder
de bijkomende stress van
faalangst.
2. Oriëntatie op klasgenoten: een
cultuur waarin leerlingen meer
bezig zijn met wat hun klas-/
groepsgenoten van hen vinden
zou ook belemmerend zijn,
nog meer dan wat ouders,
leerkrachten en andere
personen met gezag zouden
vinden. Groepsdruk draagt
bij aan een onderdrukking
van creativiteit in de zin
dat originele ideeën vaak
doelwit zijn van de druk om
te conformeren. Sommige
kinderen zouden zo bezig
zijn met “erbij horen” dat ze
alle moeite om te leren en te
denken op zouden geven.
3. Straffen van vragen en
verkennen: een klimaat waarin
kinderen leren om bang te
zijn om vragen te stellen, wat
echter noodzakelijk is voor
onderzoek en enthousiasme in
het leerproces.

// ''HET IS VAN GROOT
BELANG DAT ALLE
ACTOREN EEN HELDERE
EN GEDEELDE VISIE,
BEWUSTZIJN EN BEGRIP
HEBBEN VAN CREATIEVE
PROCESSEN”

Sharp (2004, p. 8) stelt dat
volwassenen creativiteit kunnen
beperken door de fantasie van
kinderen te ontmoedigen, of
door te lage verwachtingen te
hebben van kinderen. Wilson
(2015) noemt een nadruk op het
belang van ‘correcte’ antwoorden
en op het reproduceren van
informatie, en het onderschatten
van de capaciteit voor divergent
denken van leerlingen (p. 1). Enkel
extrinsieke vormen van motivatie,
zoals beloning, zouden creativiteit
ook tegenwerken (Hennessey &
Amabile, 1989, p. 674). Opgelegde
tijdsbeperkingen, zoals deadlines,
kunnen een negatieve impact
hebben op de intrinsieke interesse
en creatieve expressie (Beghetto &
Kaufman, 2014, p. 60).
Gebrek aan hulpbronnen.
Runco (2004) noemt naast een
gebrek aan waardering voor
originaliteit: bureaucratie,
dwang, gebrek aan autonomie
en hulpbronnen, ongepaste
normen, projectmanagement,
feedback, tijdsdruk, competitie
en onrealistische verwachtingen.
Sommige invloeden, zoals
competitie en gebrek aan
hulpmiddelen zouden echter
subjectief zijn en creativiteit
in sommige gevallen kunnen
bevorderen (Runco, 2004, p.
662). Een andere barrière is een
gebrek aan relevante training en
begeleiding (Collard & Looney,
2014, p. 355). Newton en Newton
(2014) wijzen op wereldwijd bewijs
dat leerkrachten begeleiding

nodig hebben wat betreft kennis
en begrip van creativiteit en hoe
zij het creatieve proces kunnen
ondersteunen en voeden bij
hun leerlingen. Leerkrachten
zouden echter in een vicieuze
cirkel zitten waarin systemische,
culturele en individuele barrières
de ontwikkeling van creativiteit
belemmeren. Newton en Newton
verwijzen naar Cheng (2010), die
stelt dat een top-down model voor
het introduceren van creativiteit in
het curriculum niet werkt. Nodig
is dat eerst wordt begonnen met
het trainen van leerkrachten,
zowel in hun opleiding als middels
deskundigheidsbevordering
(Newton & Newton, 2014, p. 585).
Het belang van het herijken en
hervormen van opleidingen om
leerkrachten voor te bereiden op
het integreren van meer diverse
en innovatieve methodes, wordt
gezien als de sleutel. Ook zouden
leerkrachten ondersteund moeten
worden om creatieve risico’s te
nemen binnen de beperkingen van
traditioneel onderwijs (Cachia et al.,
2010, p. 10).
Balans. De grootste uitdaging
om creativiteit in het onderwijs
te bevorderen zou liggen in
de waarden die creativiteit en
innovatie kenmerken (zoals
het nemen van risico’s, het
verkennen voorbij de regels, en
non-conformiteit), die in sterk
contrast staan met schoolwaarden
(standaardisatie, gehoorzaamheid,
relevantie en correctheid). Het
zou al met al gaan om een nieuw
evenwicht van het curriculum
(Ferrari et al., 2009, pp. 43-44), om
het vinden van een nieuwe balans
tussen structuur en vrijheid binnen
de kaders (Hoogeveen, 2015, p.
43). Er is een tijd en een plaats voor
creativiteit (Beghetto & Kaufman,
2014, p. 53). Leerlingen moeten
weten wanneer zij origineel mogen
zijn (zoals bij open vragen en taken)
en wanneer zij zich wel moeten
conformeren (zoals wanneer zij
worden gevraagd naar bepaalde
feiten) (Runco, 2008, p. 98). Ook
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volgens Runco moet creativiteit
zeker niet continu worden
aangemoedigd:
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// ''CREATIEF LEREN
GAAT HIER OM
BETEKENISGEVING,
HET ZELF
UITVINDEN, EN
NIET-CREATIEF
LEREN OVER HET
LEREN VAN FEITEN."
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Here again, discretion is vital.
As noted previously, children
should not always be creative
nor original. There is a time
and a place for it. Sometimes,
memorization is best. Sometimes
conventional thinking is best.
Sometimes even conformity is
best. No one wants children who
are wonderfully original but do
not know their alphabet or times
tables. What is needed, then, is a
balance. (Runco, 2008, p. 99)
Ferrari et al. (2009) stellen dat
zowel creatief als niet-creatief
leren belangrijk zijn voor
onderwijs en naast elkaar moeten
bestaan. Creatief leren gaat
hier om betekenisgeving, het
zelf uitvinden, en niet-creatief
leren over het leren van feiten.
Het zou onvermijdelijk zijn om
eerst een bepaalde hoeveelheid
niet-creatief leren te hebben,
voordat het mogelijk is om
nieuwe verbindingen te maken
of te beginnen een onderwerp
te begrijpen. Niet-creatief leren
zou echter niet genoeg zijn,

omdat begrip fundamenteel is
voor de cognitieve en culturele
ontwikkeling van kinderen (p. 20).
Leerkrachten moeten deze kaders
en verwachtingen zelf helder
hebben en helder kunnen maken
naar leerlingen toe. Zij kunnen
laten zien waar en wanneer
origineel denken en het nemen
van risico’s toegestaan wordt voor
een bepaalde opdracht of taak
(Beghetto & Kaufman, 2014, p. 63).
Allen en Van der Velden (2012)
stellen dat een nadruk op
21e-eeuwse vaardigheden andere
belangrijke vaardigheden niet
moet laten ondersneeuwen (p.
13). Discussies over vaardigheden,
zij het ‘basisvaardigheden’ of
‘21e-eeuwse vaardigheden’ zijn
volgens hen zodanig gefixeerd
op generieke vaardigheden, dat
het gevaar bestaat dat het belang
van meer specifieke kennis en
vaardigheden voor het goed
functioneren in het werk en in
het alledaags leven onderschat
wordt (p. 15). Voor het vergaren
van dergelijke noodzakelijke
basiskennis is structuur nodig, en
zal de leerkracht niet enkel een
begeleidende of coachende rol
moeten spelen (p. 40).
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3/3 HET
METEN VAN
CREATIVITEITSBEVORDERING
Er zijn minstens zoveel technieken
ontwikkeld om creativiteit te meten
als dat er definities van creativiteit
zijn (Barbot et al., 2011, p. 59).
Ferrari et al. (2009) noemen drie
punten die het in de praktijk moeilijk
maken om uitingen van creativiteit
te meten:
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- Een creatief proces resulteert
niet altijd in tastbare uitkomsten
waardoor het moeilijk is om er
bewijs van te vinden;
- Creativiteit is blootgesteld
aan subjectiviteit, willekeur en
interpretatie; wat het lastig maakt
om data te vergelijken;
- Beleid wordt niet altijd
weerspiegeld in de praktijk: het
aanmoedigen van creativiteit
in beleid is niet genoeg,
aangezien er behoefte is aan
een supportmechanisme voor de
praktische implementatie (p. 41).
Treffinger et al. (2002) bespreken
al uitvoerig verschillende meeten beoordelingsvraagstukken en
–instrumenten. Allereerst is het
van belang helder te hebben wat
onder creativiteit wordt verstaan
voordat bepaald kan worden
welke elementen gemeten kunnen
worden en welk instrument kan
worden gebruikt (pp. 2-3). Ook is
het van belang om te weten op welk
niveau naar creativiteitsaspecten
wordt gekeken, bijvoorbeeld op
organisatie- of op leerlingniveau.
Wat betreft het
organisatieniveau bestaan er
bijvoorbeeld vragenlijsten als de
Situational Outlook Questionnaire
(SOQ) en KEYS waarin de (perceptie
van) ondersteunende aspecten
van het creatieve klimaat binnen
organisaties gemeten kunnen
worden (Péter-Szarka, 2012,
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pp. 1019-1020). Ferrari et al.
(2009, pp. 43-46) omschrijven
creativiteitsbevorderende
elementen die te gebruiken
zijn als zelfmonitoring checklist
om te reflecteren op de
onderwijspraktijk, maar deze zijn
volgens Péter-Szarka niet bruikbaar
voor systematisch en vergelijkend
onderzoek (2012, p. 1021).
Barbot et al. (2016, pp. 59-60)
stellen dat instrumenten om
creativiteit van personen te meten
grofweg in te delen zijn aan de
hand van drie hoofdvragen: is deze
persoon creatief? (creativiteit
als status); hoe creatief is deze
persoon? (creativiteit als niveau);
en recentelijk een grotere nadruk
op de stijl: hoe is deze persoon
creatief? Volgens Plucker en Makel
(2010 in Lucas et al., 2013) zijn
creativiteitstests, waarmee dus
ook creativiteitsontwikkeling in
het onderwijs gemeten zouden
kunnen worden, samen te vatten
onder de volgende noemers:
- Psychometrische tests voor
divergent denken;
- Gedrags- of persoonlijkheidstests
van eerder gedrag en
persoonlijkheidskenmerken;
- Persoonlijkheidstests van
persoonlijkheidscorrelaties met
creatief gedrag;
- Activiteitenchecklists van
ervaringen die worden
geassocieerd met creatieve
productie;
- Schalen die attitudes ten
opzichte van belangrijke
aspecten van creativiteit of
divergent denken beoordelen;
- Geavanceerde technieken voor
de beoordeling van creatieve
producten;
- Expertbeoordelaars die het
niveau van creativiteit in
een product of een reactie
beoordelen;
- Zes componenten om een
creatief ontwerp of product
te beoordelen: nieuwheid,
mogelijkheid om problemen op
te lossen, niveau van ‘plezier’ dat

wordt opgewekt, mogelijkheid
om te voldoen aan de behoeften
van de klant; belang van de
behoeften van de klant, niveau
van wenselijkheid en noodzaak
(p. 10).
Volgens Kaufman en
Beghetto (2009) zal het bij
basisschoolleerlingen meestal
om mini-c creativiteit gaan.
In dit geval is het doel om
creatieve ideevorming te
steunen en creativiteit van
leerlingen te voeden. Op dit
niveau zouden zelfbeoordeling
en microgenetische methoden
(dat wil zeggen met herhaalde
metingen) het meest logisch
zijn. Op een niveau van kleine-c
creativiteit kan zelfbeoordeling
nog steeds worden toegepast,
maar kunnen ook beoordelingen

van leerkrachten en ouders, of van
een creatieve expert nuttig zijn
(p. 8). Omdat er geen specifieke
referentiekaders zijn voor
creatieve disposities, wordt de
ontwikkeling van leerlingen vaak
gevolgd aan de hand van zijn of
haar eerdere prestaties, ook wel
‘ipsatieve beoordeling’ genoemd
(Collard & Looney, 2014, p. 354).
Een formatieve beoordeling ligt
voor de hand omdat de focus
moet liggen op het verbeteren van
de eigen creatieve ontwikkeling
(Hoogeveen, 2015, p. 43). Voor de
OECD hebben Lucas et al. (2013)
onderzocht hoe op formatieve
wijze de creativiteitsontwikkeling
van leerlingen gemeten kan
worden. De lijsten van creatieve
disposities waren vaak te lang
voor leerkrachten om bruikbaar

te zijn (p. 12). Om van formatief
nut te kunnen zijn, wilden de
onderzoekers een raamwerk
ontwikkelen met beoordeelbare
gedragselementen die leerbare
disposities vertegenwoordigen
waarover individuen enige
controle hebben (p. 14). Voor
het ontwikkelen van een
beoordelingsinstrument hebben
zij gekeken naar de volgende
punten:
- Nut voor leerkrachten;
- Niet te abstract zodat
de elementen direct te
observeren zijn, maar vanwege
toepasbaarheid ook niet te
gedetailleerd;
- Helder en toegankelijk in het
gebruik van terminologie;
- Toepasbaar op een breed bereik
van ‘echte-wereldtypen’ van
creativiteit.

Lucas et al. (2013) kwamen tot een voorlopig formatief meet-/beoordelingsinstrument met ontwikkelingsschalen dat
door leerkrachten nuttig werd gevonden (zie figuur 1) (p. 26).

FIGUUR 1/ CONCEPT-INSTRUMENT ONTWIKKELD DOOR LUCAS ET AL. (2013, P. 18) MET SCHAALINDELING
VAN CREATIVITEITSONTWIKKELING.
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In opdracht van het ministerie
van OCW heeft TNO een
instrument ontwikkeld om het
creatief vermogen van leerlingen
te meten. Er is gekozen voor
een zelfevaluatie-instrument
met zeven-punts likertschalen
per creativiteitscomponent
(2015, p. 24). TNO koos voor de
componenten van creativiteit
zoals oorspronkelijk beschreven
door Treffinger et al. (2002), en
later verfijnd door Lucas et al.
(2013) (zoals te zien in figuur 1)
(TNO, 2015, p. 23). TNO heeft
de componenten van Lucas et
al. vertaald naar: nieuwsgierig,
volhardend, vindingrijk,
interacterend met anderen en
strevend naar kwaliteit/outputgericht, en voorzien van een
toelichting (p. 27). Ook zijn de
subcomponenten vertaald. Bij
het testen van het instrument
bleek echter dat de verschillende
mogelijke interpretaties van deze
termen een probleem vormden
(2015, p. 27). Dit is uiteraard een
barrière voor het meten van
creativiteit waarbij componenten
door leerkrachten, maar ook door
culturele partners, onderzoekers
en beleidsmakers anders worden
geïnterpreteerd.
De voorgaande manieren van
testen kijken naar creativiteit
op persoonlijk vlak. Newton
en Newton (2014) kijken hoe
creativiteit aan de hand van een
product, prestatie of proces
geobserveerd kan worden,
waarbij de leerling commentaar
kan geven op het product en
hoe hij/zij daartoe gekomen is
(p. 583). Deze benadering heeft
de potentie voor een brede
toepassing in de klas waar twee
of meerdere leerkrachten kunnen
samenwerken bij het beoordelen
van werk van leerlingen. De
expertise van de leerkracht
moet dan echter zowel het vak
bestrijken als de soorten creatieve
producten die typerend zijn
voor de betreffende leerlingen.
Deze benadering hangt af van
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// ''AUTHENTIEK CREATIEF
GEDRAG VEREIST
SPONTANITEIT, DUS WANNEER
EEN LEERLING EEN TOETS
MOET MAKEN ZAL HET
RESULTAAT NIET WERKELIJK
EEN INDICATIE GEVEN VAN
CREATIVITEIT."

een gedeeld, expliciet begrip
van creativiteit en de aspecten
die worden gewaardeerd. In
afwezigheid van dit begrip, zouden
de evaluaties van leerkrachten
enkel de diversiteit van hun
concepties weerspiegelen (Newton
& Newton, 2014, pp. 583-584).
Daarnaast zouden de prestaties
van leerlingen in één taak niets
hoeven te zeggen over hun
creatieve vermogen(s). Training
die componenten van creativiteit
aankaart, zoals nieuwheid
en geschiktheid, kunnen het
vermogen van een leerkracht
om creativiteit in een bepaald
vak te herkennen verbeteren.
Andere informatiebronnen zijn de
gedachten van de leerlingen zelf
over hun activiteiten om creatief
te zijn. Dit zou echter geschikter
worden geacht voor oudere of
meer welbespraakte leerlingen
(Newton & Newton, 2014, p. 584).
Ook kunnen experts in een
bepaald domein de creativiteit
van artefacten/ideeën in dat
domein beoordelen, maar
pogingen om creativiteit in een
gestandaardiseerd format te
beoordelen hebben vooralsnog
weinig succes gehad (Baer, 2016, p.
11). Baer (2016) stelt dat creativiteit
niet alleen contentspecifiek,
maar ook taakspecifiek is. Dit
houdt in dat creativiteit in het ene
domein niet voorspellend is voor
creativiteit in andere domeinen (p.
13). Dit geldt overigens ook voor
het oplossen van problemen. Het
leren oplossen van het ene type

probleem zou zelden garant staan
voor het oplossen van andere typen
problemen (Dow & Mayer, 2004,
p. 389 & 397 in Baer, 2016, p. 14).
Baer concludeert dat creativiteit
niet in een vacuüm plaatsvindt
en altijd gericht moet zijn op een
specifieke inhoud (p. 15). Dit pleit
wederom voor een goede balans
tussen convergente en divergente
opdrachten. Vakspecifieke
vaardigheden en inhoud zijn
nodig voordat daarop creatief kan
worden voortgebouwd.
Een domeinspecifieke opvatting
heeft volgens Barbot et al. (2011)
implicaties voor het onderwijs. Zo
zouden periodes van ontwikkeling
in een bepaald vak het beste
zijn voor het bevorderen van
algemene creatieve prestaties, en
in andere periodes kan het beter
zijn om te focussen op specifieke
creatieve activiteiten (p. 62).
Barbot et al. stellen daarom voor
om instrumenten te ontwikkelen
die creatief potentieel langs
verschillende (relevante) domeinen
kan meten en door verschillende
denkwijzen om de reikwijdte van
creatieve vermogens te vatten
(p. 62).
Op elk van de voorgenoemde
categorieën is kritiek te vinden.
Runco (2016) is bijvoorbeeld
kritisch op tests die vooral
divergent denken meten als zijnde
creativiteit. Volgens hem vergeten
onderzoekers vaak dat er niet
zoiets is als een creativiteitstest.
Volgens hem bieden toetsen
enkel schattingen van creatief

potentieel. Authentiek creatief
gedrag vereist spontaniteit, dus
wanneer een leerling een toets
moet maken zal het resultaat
volgens hem niet werkelijk een
indicatie geven van creativiteit.
Toetsscores worden volgens
Runco daarom ten onrechte
gezien als creativiteitsscores. Hij
pleit bijvoorbeeld voor speelse,
spelachtige opstellingen om
creatief gedrag te meten (p. 100).
Barbot et al. (2016) uiten
kritiek op het spreken over
een enkelvoudig creatief
vermogen. Ondanks bewijs
voor de multidimensionaliteit
en domeinspecificiteit, zou
vaak worden aangenomen dat
creativiteit een gegeneraliseerde
en unitaire entiteit is (p. 34).
Metingen van componenten
waaruit creativiteit zou bestaan,
vooral divergent denken, zouden
ten onrechte worden gezien
als “zuivere metingen” van
“algemeen” creatief potentieel
(p. 59). Het zou algemeen
geaccepteerd zijn dat niet één
enkel vermogen of kenmerk de
sleutel is tot creativiteit. Het zou
juist gaan om een combinatie van
cognitieve (informatieverwerking),
connatieve
(persoonlijkheidskenmerken,
motivatieaspecten) en emotionele
factoren (affectieve staat,
karaktertrekken), die in een
dynamisch samenspel met de
omgeving (die het uiten van
creatief potentieel stimuleert of
beperkt) resulteert in een uniek
creatief proces of product (ibid.).
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bij de 21e-eeuwse vaardigheden het
voornaamst (Shaheen, 2010, p. 166).
Door de toenemende complexiteit
van de samenleving zou creativiteit
belangrijker zijn dan ooit als deel
van het probleemoplossende
proces en omdat creatieve
ideevorming het individu in staat
zou stellen flexibel te blijven
(Runco, 2004, p. 658), of te kunnen
omgaan met veranderingen en
wisselingen tussen werkgevers
tijdens een loopbaan (Sharp & Le
Métais, 2000, p. 3). Creativiteit
wordt gezien als een basiscapaciteit
om sociaal en economisch te
overleven en succesvol te zijn.
De relatie tussen creativiteit en
het onderwijs is daarmee van
persoonlijke ontwikkeling en
zelfrealisatie meer gegaan richting
het toerusten van jonge mensen
met de basiscapaciteit voor de
toekomst (Lin, 2011, p. 151).

3/4 VERHOUDING 21E-EEUWSE
VAARDIGHEDEN TOT OPVATTINGEN
EN BETEKENISSEN VAN
CREATIVITEIT
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// ''CREATIVITEIT
VEREIST KRITISCH
DENKEN. MET
CREATIEF DENKEN
KUNNEN IDEEËN
WORDEN GEGENEREERD,
MET KRITISCH DENKEN
KUNNEN DEZE WORDEN
GEËVALUEERD OP HUN
WAARDE."

Op basis van de verschillende opvattingen en definities van creativiteit lijkt
er sprake te zijn van een samenspel en een overlap tussen verschillende
21e-eeuwse vaardigheden. Zo is zelfregulering volgens meerdere
creativiteitsonderzoekers een fundamenteel aspect van het creatieve
proces (Parker, 2005, p. 190). Ook is er overlap met het oplossen van
problemen, het vinden van problemen (Sawyer, 2012) of met het
identificeren van problemen en het definiëren en herdefiniëren van
problemen (een probleem werkbaar maken). Hoewel creativiteit door
sommigen wordt opgevat als enkel het oplossen van problemen is dit
volgens Runco (2004) onjuist: “[n]ot all creativity involves problem solving,
and not all problem solving requires creativity” (p. 680).
Creativiteit vereist kritisch denken. Met creatief denken kunnen ideeën
worden gegenereerd, met kritisch denken kunnen deze worden
geëvalueerd op hun waarde (Hoogeveen & Bos, p. 48). Kritisch denken
vraagt om de bereidheid om metacognitieve vaardigheden toe te passen,
zoals ook het geval is bij zelfregulering. De motivatie die nodig is voor
het creatieve proces, speelt dus een rol in de bereidheid en mogelijkheid
van een individu tot kritisch denken, het oplossen van problemen en
zelfregulering (Dwyer et al., 2014, p. 47). Kritisch denkvermogen zou ook
vaak significant gecorreleerd zijn met motivatie om te leren (Dwyer et
al., 2014, p. 47). Motivatie bleek ook een belangrijke voorwaarde voor
creativiteit. Daarnaast bleek het belang van de sociale en culturele context
en van samenwerken en communiceren.
Voor het belang van creativiteit voor nu en de toekomst is sinds de jaren
‘90 van de vorige eeuw meer interesse gekomen vanuit het onderwijs,
het beleid en de samenleving (Craft, 2003, p. 113; Shaheen, 2010, p.
166; Lin, 2011, p. 151). Dat creativiteit als leerbare denkvaardigheid
wordt gedefinieerd heeft deels te maken met een wending binnen
het creativiteitsdiscours, namelijk van een focus op het buitengewone
en geniale, richting het gewone en alledaagse vormen van creativiteit
(Craft, 2003, p. 115; Runco, 2004, p. 678; Barbot et al., 2011, p. 58).
Daarnaast werd creativiteit sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw in
toenemende mate gezien als belangrijke eigenschap voor professioneel
succes en persoonlijke ontwikkeling (Besançon & Lubart, 2007, p. 381).
Het sociale belang van creativiteit waar Guilford (1950) al over sprak,
zocht hij in de context van wetenschap en technologie, en met een
economische inslag: “The enormous economic value of new ideas is
generally recognized” (p. 445). Hij gaf aan dat hoewel afgestudeerden
prima overweg konden met de technieken die zij hadden geleerd, zij
hulpeloos waren wanneer zij een probleem moesten oplossen waarvoor
nieuwe wegen vereist waren (p. 446).
Binnen het beleid zijn verschillen in retoriek terug te vinden, van
democratische (creativiteit in relatie tot empowerment) tot economische
(neoliberale gronden, economische concurrentie) (Craft & Jeffrey, 2008, p.
577; Sharp & Le Métais, 2000, p. 3). Het economische argument lijkt net als
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// ''DE SAMENLEVING EN
DE ARBEIDSMARKT
DOEN EEN STEEDS
GROTER BEROEP OP
DE BEHEERSING VAN
VAARDIGHEDEN DIE
NIET ZIJN GEBONDEN
AAN EEN SPECIFIEK
VAK.”

In een onderzoeksrapport over
creativiteit en innovatie in het
onderwijs binnen de EU-lidstaten
(Ferrari et al., 2009), wordt
erkend dat Europa haar capaciteit
voor creativiteit en innovatie
moet versterken om effectief
te reageren op de ontwikkeling
van de ‘kennismaatschappij’
en competitiever te worden
op economisch en sociaal vlak.
Creativiteit zou een vaardigheid
zijn waarmee individuen nieuwe
oplossingen kunnen vinden, dingen
in een ander perspectief kunnen
zien en nieuwe ideeën kunnen
genereren en evalueren (p. 1). De
Europese Commissie ziet creativiteit
en innovatie als essentiële
vaardigheden die ontwikkeld
moeten worden. Creativiteit zou
op alle gebieden van menselijke
activiteit van toepassing zijn en op
elk onderwijsniveau kunnen worden
ontwikkeld (p. 2). Creativiteit wordt
door de Commissie gezien als
“oneindige bron van innovatie” (p. 5).
Creativiteit komt wereldwijd
naar voren als prioriteit voor
het onderwijs en in het discours
over het leren in de 21e eeuw

(Collard & Looney, 2014, p. 348).
Ook buiten Europa zijn in (o.a.)
Australië, Canada, Engeland,
Hong Kong, Singapore, Taiwan,
Japan, Zuid-Korea, China en de VS
beleidsinitiatieven ontwikkeld die
gericht zijn op het bevorderen van
creativiteit van leerlingen (Collard
& Looney, 2014, p. 248; Lin, 2011,
p. 150). Ook het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) stelt dat zij “werkt aan een
slim, vaardig en creatief Nederland”
(Rijksoverheid, 2015). In 2016
reageert de Rijksoverheid in een
kamerbrief op het onderwijsadvies
van Platform Onderwijs2032. In
het advies voor het kerncurriculum
heeft creativiteit een plek bij de
“vakoverstijgende vaardigheden”:
De samenleving en de
arbeidsmarkt doen een steeds
groter beroep op de beheersing
van vaardigheden die niet zijn
gebonden aan een specifiek vak.
De volgende vijf vakoverstijgende
vaardigheden behoren tot de
vaste basis voor alle leerlingen:
samenwerken, kritisch denken,
leervaardigheden, creativiteit en
probleemoplossend vermogen.
(Ministerie van OCW, 2016, p. 4)
Dit klinkt terug in de uitspraak van
staatssecretaris van OCW, Sander
Dekker: “Om de uitdagingen van
deze eeuw goed aan te kunnen,
hebben leerlingen, naast een
stevige kennisbasis, creativiteit,
kritisch denkvermogen en een
ondernemende houding nodig”
(2016, p. 1).
Het lijkt in het discours algemeen
aanvaard dat creativiteit de sleutel
is tot innovatie, vooruitgang
of zelfs overleving (Runco,
2016, p. 98), vooral met oog
op de kennissamenleving en
veranderende arbeidsmarkt. Naast
de internationaal dominante focus
op creativiteit ten behoeve van
sociale en economische innovatie,
heeft creativiteit echter ook een
meer individuele dimensie, zoals
zelfexpressie en identiteit (Collard
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& Looney, 2014, p. 348) die meer
past bij artistieke vormen van
creativiteit. Een creatief individu
zou “vervuld” zijn, en iemand die
het leven in eigen hand neemt en
er iets van maakt. Maslow (1970)
was mogelijk de eerste die dit
verwoordde (Craft, 2003, p. 114).
Hoewel creativiteit vooralsnog
niet of slecht gedefinieerd wordt,
lijkt er dus sprake te zijn van een
dubbele oriëntatie van creativiteit.

3/5 EVENTUELE
GEVOLGEN
VOLGENS DE
LITERATUUR
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Creativity . . . seems to be
another of those ill-defined
terms. Some use it to attack
the centralising tendencies of
the government. Some see it in
terms of personal identity and
self-expression. Others use it
to describe a sort of life-style.
Politicians talk of it in terms of
the future needs of the economy,
while management consultants
use it to sell seminars that
promise businesses the ultimate
competitive advantage. While
users often combine more than
one meaning, nowhere do we
find a negative view of creativity.
(Gibson, 2005, p. 153)
Gibson (2010) wijst op twee
grote thema’s die er uitspringen
in het creativiteitsdiscours.
Het ene verbindt creativiteit
aan de behoeften van de
economie, waarin het onderwijs
de benodigde vaardigheden,
competenties en bekwaamheden
moet leveren, het andere meer
aan de behoeften van het individu.
Een gevolg van deze tweedeling
is volgens Gibson dat creativiteit
door verschillende personen
en instanties met verschillende
waarden wordt geassocieerd,
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terwijl deze waarden niet worden
besproken of ter discussie worden
gesteld (p. 156).
Craft (2006) uit kritiek op de
vooral economische, westerse en
individualistische strekking van
creativiteit in het beleidsdiscours.
Zij vraagt zich af wat deze
betekent voor het onderwijs.
Een probleem dat zij noemt is de
nadruk op de rol van creativiteit
in het verkopen van ideeën en
producten (p. 340), wat alleen
maar zou bijdragen aan een
wegwerpsamenleving. Zij pleit
voor een waardenraamwerk,
waardoor creativiteit kan worden
benaderd met wijsheid:
It could certainly be argued that
creativity, developed without
wisdom, may not serve children,
their families and communities,
and the wider social and
cultural groupings to which they
belong—and thus may be seen
as a questionable endeavour.
(Craft, 2006, p. 344)
Het gevaar van het economische
perspectief op creativiteit
is volgens Craft (2003) dat
innovatie om de innovatie wordt
toegejuicht, terwijl het nodig is
om een cultuur te ontwikkelen
waarin wordt gekeken hoe iets kan
worden gemaakt of gerepareerd,
in plaats van te veranderen wat
mogelijk al goed werkt, zij het een
systeem, een relatie, een dienst
of een product (p. 121). Ook zou
het van belang zijn dat meerdere,
en eventueel conflicterende,
perspectieven worden
meegenomen (p. 122).
De balanstheorie van Sternberg
biedt volgens Craft (2003) een
mogelijk raamwerk voor het
ontwikkelen van creativiteit met
wijsheid binnen de klas, aangezien
deze een verscheidenheid aan
perspectieven benadrukt. Het
gaat hierin om het balanceren van
intrapersoonlijke, interpersoonlijke
en extrapersoonlijke belangen (p.

344). Creativiteit zou volgens Craft
altijd gepaard moeten gaan met
een moreel en ethisch raamwerk,
waarbinnen het bestaan van
meerdere perspectieven wordt
erkend (p. 347). De opvatting van
Craft lijkt ook aan te sluiten op de
balans die Gardner (2007) in ‘five
minds for the future’ biedt en die
volgens hem noodzakelijk is voor
de toekomst: de gedisciplineerde,
synthetiserende, creërende,
respectvolle en ethische ‘minds’
zijn alle nodig en hangen met elkaar
samen. Gardner onderbouwt deze
ideeën echter niet met empirisch
bewijs en geeft ook niet aan hoe
deze ‘minds’ kunnen worden
ontwikkeld en beoordeeld.
Een ander gevolg van de
economische retoriek is volgens
Craft en Jeffrey (2008) dat de snelle
toename van creativiteitsbeleid
gepaard is gegaan met een
uitbreiding van een prestatiebeleid
dat sterk gericht is op controle
en beoordeling. Het naast elkaar
bestaan van een creativiteitsbeleid
in het onderwijs, naast beleid
dat prestatiecriteria, targets en
marktconcurrentie creëert, zorgt
voor spanningen voor de mensen
die betrokken zijn bij het lesgeven
en leren. De schommeling in beleid
om creativiteit te implementeren
staat dus in contrast met de
voor(t)gaande auditcultuur,
waarin weinig vertrouwen wordt
toegekend aan het professionele
oordeel van leerkrachten zelf,
maar juist aan technocratisering.
Aan de ene kant zou dit mensen
in de praktijk “bevriezen”, en
onzeker maken of de veranderde
waarden van eigenaarschap en
betrokkenheid zullen blijven of
niet. Aan de andere kant zouden
leerkrachten en creatieve partners
geïnspireerd kunnen raken door
het veranderende landschap om de
nadruk te leggen op het stimuleren
van de creativiteit van kinderen (pp.
579-580).
Ferrari et al. (2009) stellen ook
dat er steeds meer druk wordt

gelegd op leerkrachten om zich
op meerdere prioriteiten te
richten. Van leerkrachten wordt
verwacht dat zij het curriculum
behandelen, aan standaarden
voldoen, beoordelen op meerdere
en steeds veranderende
manieren, deze administratief
bijhouden en focussen op taalen rekenvaardigheid of op een
andere actuele beleidsfocus van
de overheid. Daar zou bovenop
komen dat zij creatief moeten
zijn en innovatieve en effectieve
lesmethoden en –formats moeten
toepassen. Een deel van de druk
zou daarom weggehaald moeten
worden, allereerst door vanuit
de overheid heldere en nietconflicterende prioriteiten te
stellen. Daarbovenop zou beleid
een balans moeten kennen tussen
vrijheid en controle en genoeg tijd
moeten bieden (pp. 22-23).
Een gevolg van de prestatie- en
verantwoordingscultuur is dat
leerkrachten eerder kiezen voor
traditionele lesmethodes en
klassikale situaties vermijden
waarin creatief en kritisch denken
en problemen oplossen een plek
hebben. Het zou conflicterend zijn
dat overheden tegelijkertijd van
leerkrachten eisen dat zij zowel
zorgen voor hoge testscores
als lesgeven om creativiteit te
bevorderen (Newton & Newton,
2014, p. 581).
De twee agenda’s hoeven elkaar
echter niet per definitie uit te
sluiten, stellen Lucas et al. (2013,
p. 9). Het zou goed mogelijk zijn
om zowel creatieve disposities als
schoolprestaties te verbeteren.
Op vlak van meta-cognitieve
processen zou het implementeren
van creatieve (en andere leer-)
disposities in lessen juist algemene
schoolprestaties kunnen verhogen
(ibid.). Een mogelijk resultaat
van deze dubbele oriëntatie
is echter dat wanneer iets als
cultuureducatie instrumenteel
wordt ingezet voor het vergroten
van creativiteit ten behoeve van

economische en sociale effecten,
de waarde van cultuureducatie op
cultureel vlak ondermijnd wordt
wanneer cultuur niet een effectief
of efficiënt middel blijkt om
creativiteit en andere 21e-eeuwse
vaardigheden te bevorderen
(Schrijvers, Keizer & Engbersen,
2015, p. 10).

3/6 MOGELIJKE
EFFECTEN
Voor de inhoud van de
21e-eeuwse vaardigheden wordt
in dit onderzoek verwezen naar de
definities van Thijs, Fisser en Van
der Hoeven (2014). Deze worden
immers het meeste gehanteerd,
onder andere in het D21onderzoek (2015a, pp. 28-34). De
overlap tussen de vaardigheden is
duidelijk en wordt ook erkend in
het D21-onderzoek, naast de vraag
of er sprake is van hiërarchie,
waarin creativiteit hypothetisch
de meest relevante wordt geacht
in relatie tot cultuureducatie.
Hierbij wordt aangegeven dat
hoewel deze relatie aannemelijk
lijkt, deze nog niet is aangetoond
(Windesheim, 2015a, p. 37).
Richards (2007) omschrijft
het debat over de focus van
kunst- en cultuureducatie
als enerzijds een focus op de
‘essentialistische’ kwaliteiten
van de kunst (kwaliteiten waarin
alleen de kunsten kunnen
voorzien), tegenover anderzijds de
‘contextuele’ kwaliteiten (wanneer
de kunsten worden toegepast
op andere curriculaire doelen)
(p. 505). Er zijn veel pogingen
gedaan om de positieve effecten
van kunst- en cultuureducatie op
allerlei gebieden aan te tonen, zo
ook in het onderwijs, maar niet
altijd met succes. Daarnaast zou
volgens Fleming (2010) erkend
moeten worden dat verschillende
kunstvormen verschillende
bedoelingen en effecten kunnen
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hebben. Het spreken over “de
effecten” van cultuureducatie als
één generiek concept is daarmee
misleidend (p. 58).
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In opdracht van de OECD
verrichtten Winner, Goldstein
en Vincent-Lancrin (2013) een
meta-analyse van meer dan 500
onderzoeken naar de effecten van
kunsteducatie op leerprestaties
en vaardigheden buiten de
kunstvakken. Zij analyseerden
enkel empirisch bewijs van het
leren in en door kunsteducatie
(kunst als middel) en dus niet over
kunst of cultuureducatie. Hoewel
Winner et al. niet expliciet spreken
over effecten op de 21e-eeuwse
vaardigheden hebben zij het over
“skills for innovation”, gekoppeld
aan de innovatie-agenda van
de OECD (Winner et al., 2013,
p. 249). Zij vonden echter niet
veel onderzoeken die specifiek
keken naar deze vaardigheden en
aansloten op hun selectiecriteria.
Creativiteit. Hoewel de kunsten
vaak worden geassocieerd met
creativiteit, is niet duidelijk
waarom kunsteducatie creativiteit
zou vergroten (Winner et al.,
2013, p. 185). Het zou meer gaan
om hoe kunsteducatie wordt
gegeven dan kunsteducatie zelf.
Hetland, Winner, Veenema en
Sheridan (2013) zagen in hun
onderzoek bijvoorbeeld dat
beeldende kunstdocenten hun
leerlingen aanspoorden om risico’s
te nemen, te experimenteren
en nieuwe dingen te proberen.
Als dit soort discours typerend is
voor alle soorten kunstonderwijs,
dan stellen Winner et al. dat te
verwachten is dat kunstlessen
leerlingen trainen om creatiever te
zijn in het betreffende domein. Of
er vervolgens transfer plaatsvindt
naar andere gebieden, blijft
de vraag; domeinkennis zou
noodzakelijk zijn voor creativiteit
(Winner et al., 2013, p. 186).
Onderzoeken naar creativiteit
maken vaak gebruik van Torrance
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Tests of Creative Thinking (TTCT).
Deze meten vier aspecten van
divergent denken; vloeiendheid,
flexibiliteit, originaliteit en
elaboratie. Dit zijn dus vaak
tests met pen en papier en
meten domein-algemene, geen
domeinspecifieke creativiteit
(Winner et al., 2013, p. 186).
Hoewel positieve effecten van
kunsteducatieprogramma’s op
creativiteitsscores in tests zijn
gevonden, wordt niet aangetoond
dat kunsteducatie werkelijk dit
effect veroorzaakte, maar wel
dat wanneer kunsteducatie op
bepaalde manieren onderwezen
wordt, sommige aspecten van
creativiteit kunnen worden
aangesproken (Winner et al.,
2013, p. 191). Het bewijs dat
beeldende vorming creativiteit
versterkt, is binnen de weinige
studies die zij vonden zwak (p.
193). De sterkste aanwijzingen, in
de vorm van positieve correlaties,
werden gevonden bij drama.
Experimentele studies toonden
bijvoorbeeld betere scores op de
TTCT (pp. 193-194).
In enkele onderzoeken die na
het rapport van Winner et al.
(2013) zijn verschenen, zijn
eveneens positieve effecten van
cultuureducatie waargenomen.
Sowden, Redlich, Lewis en
Clements (2015) keken in een
kleinschalig onderzoek onder
basisschoolleerlingen naar de
directe effecten van enkele
improvisatie kunsteducatieactiviteiten op creativiteit en
divergent denken. Zij zagen hogere
creativiteitsscores bij kinderen die
improvisatiedans hadden gedaan
waarin zij divergent moesten
denken (tegenover een groep
die ‘gewone’ dansinstructies
kreeg) (Sowden, Redlich, Lewis
& Clements, 2015, p. 132).
Aansluitend pleiten Sowden et
al. voor eenvoudige, kunstzinnige
improvisatieactiviteiten in de
vorm van dans of acteren om
divergente denkvaardigheden
en creativiteit bij kinderen in het

primair onderwijs te vergroten (p.
129). Het is echter niet duidelijk
of de effecten ook nog na langere
tijd zouden zijn aangetroffen (p.
135). In Hong Kong onderzochten
Hui, He en Sam Ye (2015) de
creativiteitsbevordering van jonge
kinderen (790) in een jaarlang
onderwijsprogramma waarbij
kunstdisciplines (drama, beeldende
kunst en kunstintegratie) werden
ingezet en waarbij leerkrachten
samenwerkten met kunstenaars.
Op basis hiervan zag zij positieve
effecten op de figuurlijke en
verbale creativiteit van kinderen in
de creativiteitstests (pp. 323-324).
Dergelijke resultaten zijn echter
moeilijk te generaliseren.

// ''ENIG BEWIJS DAT
KUNSTEDUCATIE
VORMEN VAN SOCIAAL
GEDRAG/SOCIAAL
BEGRIP VERBETERT
KOMT MET NAME VAN
HET DOMEIN VAN
THEATER EN DRAMA.”

Zelfregulering. Winner et al.
(2013, p. 207) verwijzen naar een
onderzoek van Baum en Owen
(1997), waarin meer zelfregulerend
gedrag werd gemeten in klassen
die de kunsten integreerden (zoals
gemeten door het hebben van
aandacht/opletten, doorzetten,
oplossen van problemen, eigen
initiatief, vragen stellen, risico’s
nemen, samenwerken, gebruik
van feedback en voorbereiding).
Een ander onderzoek dat
wordt genoemd komt van
Csikszentmihalyi en Schneider
uit 2000 waarin leerlingen bij
kunstlessen hogere niveaus van
flow hadden dan bij zaakvakken
(Winner et al., 2013, p. 208). Er
is enig bewijs dat kinderen die
muziekles kregen beter presteerden
op taakgerichte aandacht (Winner
et al., 2013, p. 208) en dat leren
in/door de kunsten gerelateerd
is aan sterkere betrokkenheid
en motivatie. Door gebrek aan
experimenteel onderzoek kan
echter niet van een causaal verband
worden gesproken.
Kritisch denken. Winner et al.
vonden geen studie naar de impact
van algemene kunsteducatie op
kritisch denken (2013, p. 254).
In een onderzoek dat kijkt naar
een vorm van danseducatie die
werd ingezet om kritisch denken

te vergroten door middel van
probleemgestuurde pedagogiek,
wordt een positieve impact op
zelfeffectiviteit gevonden met
betrekking tot het oplossen van
problemen, maar niet op het
oplossen van problemen op zich.
Ook waren er positieve uitkomsten
met betrekking tot kritisch
denken. Wel is het de vraag of
deze effecten werkelijk optraden
door danseducatie of door de
probleemgestuurde pedagogiek die
werd gehanteerd (p. 180).
Sociale vaardigheden. Enig
bewijs dat kunsteducatie vormen
van sociaal gedrag/sociaal begrip
verbetert komt met name van
het domein van theater en drama
(Winner et al., 2013, p. 213), al
is het empirisch bewijs nog niet
sterk. Er is ook geen sterk, helder
of consistent bewijs dat multikunsteducatie het zelfbeeld van
kinderen verbetert, maar dit is
tevens weinig onderzocht (ibid.).
Winner et al. speculeren echter
dat enige effecten van muziek
zouden kunnen komen door een
vergroot gevoel van competentie
en/of zelfvertrouwen door het
optreden voor publiek (p. 217).
In beide gevallen kan gezegd
worden dat muziek vervangbaar
is door elke andere training die
gevoel van competentie vergroot
of waarbij voor een publiek wordt
opgetreden. Er zijn enkele studies
die aantonen dat muziek het sociale
klimaat in de klas verbeterde, in
de zin dat er bijvoorbeeld minder
sociaal-geïsoleerde leerlingen
waren, minder competitie en meer
verbondenheid (p. 218). Op het
gebied van beeldende kunst vonden
Winner et al. nog geen bewijs (p.
222). Wel vonden zij enig bewijs
voor de hypothese dat drama-/
theatereducatie bijdraagt aan
empathisch vermogen (p. 230) en
dat rollenspel bijdraagt aan het
verbeteren van probleemgedrag
en aan het kunnen nemen
van een ander perspectief (p.
231). Het meest veelbelovende
kunsteducatiegebied is theater
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in relatie tot het verbeteren van
empathie, perspectiefname en
emotieregulering (p. 236).
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// ''DE VOORNAAMSTE
BIJDRAGE VAN
KUNSTEDUCATIE AAN
INNOVATIE LIGT IN
DE ONTWIKKELING
VAN BREDE EN
BELANGRIJKE
“HABITS OF MIND” OF
DENKGEWOONTEN."

Conclusie. Winner et al.
concluderen op basis van de
meta-analyse dat er nog geen
empirisch bewijs is voor de
effecten van kunsteducatie
op genoemde vaardigheden.
De voornaamste bijdrage van
kunsteducatie aan innovatie ligt
volgens hen in de ontwikkeling
van brede en belangrijke “habits
of mind” of denkgewoonten
(2013, p. 249). Volgens het
rapport is er te weinig langdurig,
experimenteel onderzoek gedaan
naar de impact van kunsteducatie
op leerlinguitkomsten als
creativiteit, kritisch denken,
doorzettingsvermogen, motivatie
en zelfbeeld. De aanname dat
kunsteducatie daar toch aan zou
kunnen bijdragen wordt echter
wel plausibel geacht, er is dan
ook enig bewijs dat het soms het
geval is (zie bijv. het onderzoek
van Burton, Horowitz & Abales,
2000). Positieve uitkomsten
zouden volgens Winner et al.
echter meer afhankelijk zijn van
hoe de kunstvakken onderwezen
worden. Alles kan volgens hen
zodanig gegeven worden dat
creativiteit en verbeelding
worden gestimuleerd of juist
verstikt (2013, p. 254). Er zijn
redenen om te verwachten dat
kunsteducatie wel een goede
bodem biedt:
[P]articularly engaging
pedagogies may be more
often used in arts classes than
in other subjects; infusing
the arts might change the
school culture and make the
culture more inquiry based,
which in turn could lead to
better motivational outcomes;
students might enjoy the arts
more because they are “ low
stakes”, or because they do
not have right and wrong
answers, and this enjoyment
might eventually change their
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relation to schooling and school
learning; or. . . students might
notice that their peers value
the arts, which could then raise
their own engagement. (Winner
et al., 2013, p. 255)
Winner et al. pleiten tevens
voor meer onderzoek naar de
‘unieke’ kwaliteiten van kunst- en
cultuureducatie. Deze zijn al naar
voren gebracht, bijvoorbeeld
door Eisner (1999), die stelt dat
kunsteducatie gelegenheden
biedt om aan problemen te
werken die meer dan één
correcte oplossing kunnen
hebben of vragen aankaarten die
meer dan één correct antwoord
kunnen hebben. Ook stimuleren
de kunsten het gebruik van de
verbeelding (pp. 136-137). Het
kunnen nemen van verschillende
perspectieven, en het kunnen
omgaan met onzekerheden,
zijn ook aspecten waarvan is
gezegd dat de kunsten die
zouden kunnen ontwikkelen
(Fleming, 2010, p. 58). Degenen
die de specifieke denkwijzen van
het kunstdomein beheersen,
zoals waarnemen, verbeelden,
uitvinden, creëren en nadenken,
zouden in staat zijn nieuwe
patronen te zien, weten hoe zij
van hun fouten moeten leren
en hoe zij nieuwe oplossingen
kunnen bedenken en met nieuwe
antwoorden kunnen komen (Van
de Kamp, Admiraal & Rijlaarsdam,
2012, p. 1).
De denkgewoonten die Winner
et al. noemen zijn terug te vinden
in het studio thinking-kader van
Hetland, Winner, Veenema,
Sheridan en Perkins (2007). Dit
kader is te zien als reactie op de
instrumentele claims rondom
kunsteducatie. Hetland et al.
onderzochten wat kinderen
specifiek door onderwijs in en
over de kunsten leren. Op basis
hiervan kwamen zij tot acht
belangrijke denkvaardigheden
die worden ontwikkeld door
kunsteducatie (zie figuur 2).

1. Ontwikkelen van een vak

Techniek: het leren gebruiken van gereedschappen,
materialen; het leren van artistieke conventies.
Studiopraktijk: het leren zorgdragen voor gereedschappen,
materialen en ruimte.

2. Betrokken zijn en doorzetten

Het leren omarmen van relevante problemen binnen de
kunstwereld en/of van persoonlijk belang, het ontwikkelen
van focus en andere mentale disposities die werken en
doorzetten in kunsttaken bevorderen.

3. Verbeelden

Het leren om mentaal te verbeelden wat niet direct
kan worden geobserveerd alsmede het verbeelden van
mogelijke vervolgstappen in het maken van een werk.

4. Uitdrukken

Het leren creëren van werken die een idee, gevoel of
persoonlijke betekenis uitdrukken.

5. Observeren

Het leren om visuele contexten dichterbij te beschouwen
dan dat normaal “kijken” vraagt, en zo het leren zien van
dingen die anders misschien niet zouden worden gezien.

6. Reflecteren

Vragen en uitleggen: het leren denken en praten
met anderen over een aspect van het (eigen) werk of
werkproces.
Evalueren: het leren beoordelen van het eigen werk en
werkproces, en van het werk van anderen in relatie tot de
standaard in het betreffende veld.

7. Uitrekken en verkennen

Het leren verder te reiken dan de eigen veronderstelde
capaciteiten, het spelenderwijs verkennen zonder een
vooraf bedacht plan, en het omarmen van de mogelijkheid
om van fouten en ongelukjes te leren.

8. Het begrijpen van de kunstwereld

Domein: het leren over kunstgeschiedenis en de
hedendaagse praktijk.
Gemeenschappen: het leren interacteren als een
kunstenaar met andere kunstenaars (in het klaslokaal,
lokale kunstorganisaties, het kunstveld) en binnen de
bredere samenleving.

FIGUUR 2/ ACHT DENKGEWOONTEN DIE DOOR KUNSTEDUCATIE WORDEN ONTWIKKELD (HETLAND ET AL.,
2007, P. 6)
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Hoewel Hetland et al. ervoor
waarschuwen niet te spreken
over enkel transfereffecten,
is het volgens hen voor te
stellen dat meerdere van deze
disposities ook van toepassing
zijn op andere leergebieden
(2007, p. 7).
In navolging van het NACCCErapport (1999) zijn creatieve
partnerschappen opgezet.
OFSTED (Office for Standards
in Education) onderzocht de
effecten van een initiatief waarbij
2500 scholen en 3500 creatieve
partners betrokken waren om
creativiteit in het curriculum,
in school en daarbuiten een
vaste plek te geven (2006, p. 5).
Volgens het OFSTED-rapport
waren de meeste creatieve
partnerschapsprogramma’s
effectief in het ontwikkelen van
creatieve persoonskenmerken
zoals: het vermogen om te
improviseren en risico’s te
nemen, veerkracht en het kunnen
samenwerken met anderen (p.
6). Daarnaast rapporteerden
scholen in hun evaluaties
ook dat de partnerschappen
bijdroegen aan de persoonlijke
en sociale ontwikkeling van
leerlingen. Uitkomsten bij de
leerlingen waren verbeteringen
op het vlak van gedrag,
samenwerking, enthousiasme,
trots en vaardigheden als taal
(vooral schrijven en spreken),
rekenen, ICT, zelfvertrouwen,
een vermogen om ondernemend
te zijn en met verandering om
te gaan (pp. 9-10). Hoewel er
geen grote veranderingen in
de curriculumontwikkeling
werden geconstateerd, zagen de
onderzoekers bijvoorbeeld wel

dat leerkrachten hun planning
aanpasten en zich meer richtten
op open uitkomsten en leerlingen
meer eigenaarschap gaven over
hun leerproces (p. 12).
Een voorbeeld van een
onderzoek waarin de manier van
lesgeven centraal staat, en niet
zozeer kunsteducatie, is dat van
Claxton, Lucas en Spencer (2012).
Claxton et al. onderzochten de
effecten van studio teaching
op leerkrachten en leerlingen
en hoe lessen zodanig konden
worden georganiseerd dat
deze meer overeenkwamen
met de praktijk binnen een
kunstatelier of –werkplaats dan
een conventioneel klaslokaal.
De onderzoekers keken of
leerkrachten na verloop van
tijd zelf dergelijke ‘atelier-stijl’
lessen konden ontwikkelen
die de betrokkenheid en
prestaties van leerlingen
verbeterden, en de soorten
leergewoonten of bredere
vaardigheden ontwikkelden
die volgens hen kenmerkend
zouden zijn voor “succesvolle
21e-eeuwse lerenden” (vi).
Het soort probleemoplossend
vermogen dat nodig is in de
kunsten zou leergeoriënteerde
denkgewoonten bevorderen
die ook van pas komen wanneer
nieuwe uitdagingen en
veranderingen zich voordoen.
Leren in en door de kunsten zou
hiervoor beter geschikt zijn dan
de meer abstracte vormen van
leren die sterker gewaardeerd
worden in traditionele scholen
(Claxton et al., 2012, p. 3). De
atelier-opzet bevindt zich op de
linkerzijde van figuur 3 en de
traditionele aan de rechterzijde.

Atelier-opzet

Traditionele opzet

Faciliterend

Rol van de leerkracht

Didactisch

Authentiek

Aard van de activiteiten

Geforceerd

Verlengd

Organisatie van tijd

Roostergebonden

Werkplaats

Organisatie van ruimte

Klaslokaal

Groepsmatig

Benadering van taken

Individueel

Hoog

Zichtbaarheid van processen

Verborgen

Zelfsturend

Rol van de leerling

Aangestuurd

FIGUUR 3/ DIMENSIES VAN ‘STUDIO TEACHING’ (VRIJ VERTAALD UIT CLAXTON ET AL., 2012, P. 8)
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// ''CREATIVITEIT
WORDT IN HET
RAPPORT VAN
PLATFORM ONDERWIJS
2032 REGELMATIG ALS
VAKOVERSTIJGENDE
VAARDIGHEID
GENOEMD, MAAR
OOK IN VERBAND
GEBRACHT MET DE
KUNSTVAKKEN."

Als grootste verandering door
deze atelier-opzet zagen Claxton
et al. een vergroot niveau van
onafhankelijke besluitvorming bij
leerlingen, die gepaard ging met
onder andere meer motivatie en
betrokkenheid (2012, p. 48). Dit
sluit aan op bevindingen uit ander
onderzoek. Zo vonden Davies et al.
bewijs voor toegenomen motivatie,
betrokkenheid, enthousiasme,
plezier, concentratie en focus
van leerlingen die deelnamen
aan creatieve initiatieven (2013,
p. 87). Claxton et al. (2012) zagen
bij leerlingen vooruitgang op de
volgende punten:
- Vindingrijkheid: leerlingen
waren flexibeler en namen
meer verantwoordelijkheid
voor het beheren van de
middelen die zij tot hun
beschikking hadden.
- Veerkracht: leerlingen werden
zelfverzekerder en beter in
staat om problemen aan te
pakken.
- Reflectie: leerlingen waren
beter in staat om na te
denken over hun werk en het
verbeteren ervan.
- Relaties: leerlingen
namen samenwerkende
leerbenaderingen aan en
waren bereid om anderen te
helpen en te coachen (p. 55).

sterk empirisch bewijs voor het
werkelijke effect van alternatieve
pedagogiek op de creativiteit
van kinderen. Er zijn positieve
aanwijzingen, maar zoals Besançon
en Lubart in hun literatuurreview
aankaarten, is het moeilijk op basis
van bestaand onderzoek conclusies
te trekken, bijvoorbeeld omdat
variabelen niet in overweging
worden genomen (zoals de aard
van de creatieve taken), het
ontbreken van een nulmeting van
leerlingen voor het experiment, of
conceptuele onduidelijkheden over
creativiteit (pp. 382-383).
Harland (2008) maakt een indeling
in primaire en secundaire effecten
van kunsteducatie (p. 12). De
eerste categorie effecten hangt
meer samen met de specifieke
leerdoelen en competenties
voor het leergebied kunstzinnige
oriëntatie. Vervolgens zijn er
ook nog de subcategorieën van
de primaire effecten, op basis
waarvan doelen voor kunst- en
cultuureducatie zouden kunnen
worden geformuleerd. Een
deel hiervan komt overeen met
21e-eeuwse vaardigheden als
creativiteit, kritisch denken,
probleemoplossend vermogen,
culturele en sociale vaardigheden:

• Kennis van de kunstdiscipline,

Deze vier punten overlappen
met 21e-eeuwse vaardigheden
als probleemoplossend
vermogen, sociale vaardigheden
en zelfregulering en deels
creativiteit. Een kanttekening die
de onderzoekers plaatsen is dat,
hoewel zij bewijs vonden voor
gedragsveranderingen op elk van
deze vier punten, zij niet weten
of deze werkelijk ingebed en
dispositioneel waren (Claxton et al.,
2012, p. 55).
Besançon en Lubart (2007)
onderzochten de effecten van
een traditionele en alternatieve
pedagogiek op de creativiteit van
kinderen. Zij vonden nog geen
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•

technieken en vaardigheden
Het versterken van kennis en
begrip van de verschillende
kunstdisciplines en hun context;
het ontwikkelen van de
interpretatieve vaardigheden
die nodig zijn om kunstwerken
en kunstprocessen te kunnen
‘ontcijferen’; toenemende
waardering van kunst, groei in
esthetisch oordeelsvermogen;
ontwikkelingen in technische
vaardigheden bij het eigen
praktisch werk; versterken
van kritische en actieve
luistervaardigheden en het
waarnemingsvermogen.
Creativiteit en denkvaardigheden
Het ontwikkelen van
creativiteit en het vermogen

•

om te experimenteren en te
vernieuwen; toename van de
verbeeldingskracht; verwerven
van denk- en probleemoplossend
vermogen.
Onderzoeken en uitdrukken van
betekenis
Een toename van de
mogelijkheden en vaardigheden
van leerlingen die nodig zijn om
beweringen te doen over de
wereld en zichzelf, evenals het
ontwikkelen van vertrouwen
om zichzelf te uiten door
middel van beeld, muziek et
cetera; meer culturele kennis;
grotere bewustwording van de
omgeving; groeiend begrip van
sociale en morele kwesties
(pp. 19-20).

Met cultuureducatie zou volgens
Harland continu evenwichtige
aandacht moeten worden
besteed aan deze drie met elkaar
samenhangende kernwaarden, om
alle effecten te kunnen bereiken
(2008, p. 20).
In de literatuurstudie van het D21onderzoek wordt ook ingegaan op
de effecten van cultuureducatie.
Er wordt niet direct verwezen
naar empirisch onderzoek, maar
veeleer aangegeven wat goed
cultuuronderwijs zou moeten
nastreven en welke mogelijkheden
cultuuronderwijs in het bijzonder
biedt. Er wordt verwezen naar
de rol van cultuureducatie in het
ontwikkelen van cultureel (zelf)
bewustzijn en het leren uitdrukken
in verschillende media (Van
Heusden, 2011), leren voelen,
ervaren en zich inleven, creatief
denken en doen, reflecteren en
goed nadenken (Van de Kamp,
2012). Ook de lessen die kinderen
van kunst leren volgens Eisner
(2002) worden als voorbeeld
gegeven (Windesheim, 2015a, p.
52). Wat leraren doen in het basisen voortgezet onderwijs op het
vakgebied kunst en cultuur zou
hoog scoren op alle 21e-eeuwse
vaardigheden (Windesheim, 2015a,
p. 55).

Kunsteducatie kan volgens De
Backer et al. (2012) leerlingen
gelegenheid bieden om divergent
denken te ontwikkelen, aangezien
kunstenaars de realiteit vanuit
verschillende perspectieven
benaderen. Dat wil volgens hen
niet zeggen dat kunstdisciplines
automatisch creativiteit
bevorderen: artistieke activiteiten
zijn niet vanzelfsprekend creatief.
Kunstvakken kunnen ook zodanig
gegeven worden dat er geen enkele
creativiteit wordt gevraagd of
ontwikkeld (p. 55). Leerkrachten
zouden de kunstzinnige doelen op
een traditionele manier aanpakken.
Een belangrijke reden hiervoor
is volgens De Backer et al. dat
leerkrachten niet toegerust zijn
om creativiteit te initiëren, uit te
voeren of te evalueren (pp. 55-56).
In eerder onderzoek kwam ook
al naar voren dat voor werkelijke
duurzame uitkomsten het van
belang is dat nieuwe manieren van
werken, technieken of manieren
van experimenteren alleen door
leerkrachten werden overgenomen
wanneer kunstenaars de school
gedurende een langere periode
herhaaldelijk bezoeken. In het
onderzoek van De Backer et al. bleek
echter dat de meeste projecten
kortstondig zijn en de hulpbronnen
voor een langer programma beperkt
(p. 62).
Een voorlopige conclusie die
op basis van de literatuur kan
worden getrokken is dat er geen
sterk empirisch bewijs is voor de
effecten van cultuureducatie op
de 21e-eeuwse vaardigheden. Het
gaat vooral om hoe cultuureducatie
wordt gegeven. De leerkracht is
hierin de sleutelfiguur. Creatieve
partnerschappen, bijvoorbeeld
met kunstenaars, kunnen mogelijk
bijdragen aan het vergroten van
een meer creativiteitsbevorderende
pedagogiek en didactiek, maar
hiervoor is langdurige samenwerking
met bijhorende monitoring en
evaluatie van belang om meer
structurele effecten te kunnen
verwachten.

3/7 DE
VERHOUDING
van de 21e-eeuwse vaardigheden
tot de theorie en praktijk
van cultuur- educatie en
creativiteitsbevorderende
didactiek
Hoewel creativiteit in de literatuur
als vakoverstijgende vaardigheid
wordt gezien, en er nog geen
sterk bewijs is voor effecten van
cultuureducatie op creativiteit,
wordt creativiteit alsnog vaak
met de kunst- en cultuurvakken
geassocieerd. Dat creativiteit
veelal aan de kunstvakken wordt
gekoppeld is terug te zien in de
curricula in verschillende Europese
landen. Daarin wordt de term bijna
twee keer zo vaak bij de kunsten
genoemd als bij andere vakken.
Dat creativiteit een eigenschap
is van alle disciplines lijkt dus
niet gereflecteerd worden in de
nationale curriculumonderwerpen.
De hoge frequentie van de term bij
de kunstvakken zou de perceptie
dat creativiteit samenhangt met de
kunstvakken onderschrijven, wat
aangeeft dat er een gebrek aan
overeenstemming is over de rol van
creativiteit in alle vakgebieden (Wyse
& Ferrari, 2015, p. 36).
Creativiteit wordt in het rapport van
Platform onderwijs 2032 regelmatig
als vakoverstijgende vaardigheid
genoemd, maar ook in verband
gebracht met de kunstvakken
(Windesheim, 2015d, p. 11). SLO
definieert creativiteit vooralsnog
ook enkel in het leergebied
Kunstzinnige oriëntatie (2015).
De Rijksoverheid (2016a) noemt
cultuureducatie “belangrijk voor
de persoonlijke ontwikkeling en de
creativiteit” en daarnaast “onmisbaar
voor de vorming van jonge mensen
tot kritische volwassenen” (2016b).
In 2013 maakte minister van
Cultuur, Jet Bussemaker, haar visie
op cultuuronderwijs bekend in het
kamerstuk Cultuur beweegt. Hierin
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verbindt zij cultuuronderwijs
met creativiteit en vaardigheden
die nodig zouden zijn voor de
arbeidsmarkt:
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Cultuuronderwijs geeft kinderen
en jongeren kennis mee over
kunst, media en erfgoed. De
kunstvakken in het bijzonder
hebben een functie in het
stimuleren van creativiteit en
het ontwikkelen van creatieve
vaardigheden. Cultuuronderwijs
heeft een rol in de sterk
veranderende arbeidsmarkt in
de Westerse wereld, waarbij de
vraag naar zowel handarbeid
als routinematig administratief
werk afneemt en die naar nietroutinematige vaardigheden
toeneemt. (Bussemaker, 2013,
pp. 2-3)
Ook in het Robinson-rapport
(NACCCE, 1999, p. 44) wordt
expliciet de link gelegd tussen
creativiteit en cultuureducatie.
De NACCCE kiest bewust een
definitie van cultuureducatie die
verder gaat dan de kunsten en
rekening houdt met het doel van
het rapport, namelijk: “enabling
young people, through education,
to understand and make their way
in the increasingly challenging
social and personal circumstances
of the contemporary world”
(p. 46). Het rapport definieert
cultuur als: “The shared values
and patterns of behaviour that
characterise different social
groups and communities” (p. 47).
De NACCCE stelt dat de culturele
context en kennis van bepaalde
kunst- en cultuuruitingen nodig
zijn voor creativiteit in de zin dat
op de bestaande kennis wordt
voortgebouwd of gereageerd
met aanvullingen of juist
tegenreacties:
In our view, creative education
and cultural education are
intimately related. First, creative
processes draw directly from the
cultural contexts in which they
take place. Artists draw from the
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work and inspiration of other
artists, styles and traditions
just as scientists build on the
insights and achievements of
the wider scientific community.
Sometimes the relationship
between innovation and received
knowledge is positive: refining
and adding to what is already
known or done. Sometimes it is a
reaction against them: developing
radically new ways of seeing.
This is true in all fields of human
action. (NACCCE, 1999, p. 58)
In het Nederlandse D21-onderzoek
wordt een vergelijkbare brede
opvatting van cultuureducatie
gehanteerd, te weten: al het
menselijk denken en handelen dat
uitgedrukt is en uitgedrukt kan
worden in een kunstzinnige vorm.
Hierbij gaat het niet alleen om de
traditionele uitingsvormen zoals
dans, muziek, beeldende kunst,
maar ook om film, games, inrichting
van de openbare ruimte, kleding,
ceremonies en verhalen. Productie
en/of reproductie ((na)maken),
receptie (meemaken) en reflectie
hebben hierin allemaal een plek
(Windesheim, 2015a, pp. 44-45).
Alle kunstvakken zouden een
cyclisch creatief proces (te zien in
figuur 4) hanteren met de volgende
fasen, die zowel chronologisch als
door elkaar kunnen plaatsvinden:
- Oriënteren (waarnemen,
beschouwen, associëren,
fantaseren, ideeën opdoen);
- Onderzoeken (bedenken van
verschillende mogelijkheden
en oplossingen voor een
opdracht);
- Uitvoeren (maken/uitvoeren
van een product/proces op
basis van de eerste twee fasen
waarbij vakspecifieke kennis
en vaardigheden worden
toegepast);
- Evalueren (evaluatie van
het product en proces)
(Windesheim, 2015a, p. 45).

FIGUUR 4/ HET CYCLISCHE CREATIEVE PROCES BINNEN
KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE (SLO, 2016).

// ''CULTUURONDERWIJS
GEEFT KINDEREN EN
JONGEREN KENNIS
MEE OVER KUNST,
MEDIA EN ERFGOED.”

In het D21-onderzoek is voor de
verdere conceptualisering van
cultuureducatie gekozen voor de
theorie van Cultuur in de Spiegel
(Van Heusden, 2010) en het daarbij
ontwikkelde leerplankader van
SLO (Van der Hoeven et al., 2014)
(Windesheim, 2015a, p. 54). Om
de verbinding tussen 21e-eeuwse
vaardigheden en cultuureducatie
te kunnen toepassen op
scholenonderzoek is in het D21onderzoek gebruik gemaakt van de
schooltypologie van Hooiveld uit
2011 (Windesheim, 2015a, pp. 5859). Hoewel deze typologie geschikt
is voor praktische toepassing, is er
tevens het risico van stereotypering
en oppervlakkigheid, gebrek aan
nuance en wetenschappelijke
onderbouwing van het model. Toch
is ervoor gekozen, omdat dit model
beter toepasbaar zou zijn op alle

scholen aan de hand van algemene
kenmerken. In de schooltypologie
wordt een indeling gemaakt in vier
typen scholen: de neoklassikale
school, de geïndividualiseerde
school, de ontwikkelingsschool en
de gemeenschapsschool. Tevens
wordt onderscheid gemaakt
tussen drie dimensies: curriculum,
pedagogiek en organisatie. Deze
dimensies worden hier toegelicht.

I. CURRICULUM
De houding van de school ten
opzichte van de ordening van inhoud
en doelen van het onderwijs. De
didactiek staat hier centraal.
Lineair curriculum: het
programma is “opgesplitst in delen
met een relatief vaste volgorde.
De leraar maakt kleine stapjes
en hanteert een cursorische
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vormgeving van het onderwijs.
De leerkracht maakt gebruik
van programma’s, methoden of
richtlijnen. De leerkracht kan je zien
als uitvoerder van reeds bedacht
onderwijs, gericht op aanleren van
vaardigheden en terugvraagbare
kennis. De nadruk ligt op instructie
en oefenen. Deze vorm sluit aan bij
een behaviorisme kijk [sic] op leren
en onderwijzen.” (Windesheim,
2015a, p. 60)
Concentrisch curriculum:
leerkracht en leerlingen “werken
met en rond betekenisvolle
gehelen, zoals thema’s en
projecten, waarbij er gebruik
gemaakt wordt van verschillende
oorspronkelijke bronnen. De
leerkracht is dan zelf ontwerper
en uitvoerder van het onderwijs.
Vaak is hier sprake van ontdekkend
leren en leren door gesprek.
Reflectie en authentiek toetsen
zijn belangrijke bestanddelen van
het onderwijs. Een concentrisch
curriculum sluit aan bij een (sociaal)
constructivistische kijk op leren
en onderwijzen. Het gaat om
kennisconstructie en niet om
kennisoverdracht (Vygotsky, 1978).”
(Windesheim, 2015a, p. 61)

II. ORGANISATIE
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Keuzes ten aanzien van de regels,
afspraken, normen en bijhorende
waarden die op school- en
klassenniveau gelden. De manier
van omgang met gedrag, normen en
waarden.
Conformisme: regels zijn
belangrijk en normen nodig.
“Leerkrachten spreken leerlingen
regelmatig aan op norm
overschrijding [sic] en zij zijn
gericht op controle. Het gaat hier
om duidelijkheid, consequent
zijn met straffen en belonen
als sturingsmiddel. Bij deze
pedagogische aanpak geldt:
‘Structuur = Gedragsregels’.
Respect hebben betekent het
overnemen van de norm en
aanvaarden van de autoriteit.”
(Windesheim, 2015a, p. 61)
Non-conformisme: ook wel
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“waarden-georiënteerd onderwijs
waarbij er ruimte aan leerlingen
gegeven wordt. Er wordt
uitgegaan van vertrouwen en
‘anders-zijn’ mag. Het gesprek
(dialoog) tussen leraar en
leerlingen, of tussen leerlingen
onderling, is het sturingsmiddel.
Bij deze pedagogische aanpak
geldt: ‘Structuur = Procedures’.
Respect hebben betekent het
aanvaarden van elkaars identiteit”
(Windesheim, 2015a, p. 61).

III. PEDAGOGIEK
Keuzes ten aanzien van de regels,
afspraken, normen en bijhorende
waarden die op school- en
klassenniveau gelden. De manier
van omgang met gedrag, normen en
waarden.

•

•

•

organisatie en conformistische
pedagogiek.
De geïndividualiseerde school:
scoort hoog op een lineair
curriculum, individueel gericht
organiseren en conformistische
pedagogiek.
De ontwikkelingsschool:
scoort hoog op concentrisch
curriculum, individueel
gericht organiseren en nonconformistische pedagogiek.
De gemeenschapsschool:
scoort hoog op concentrisch
curriculum, groepsgerichte
organisatie en een nonconformistische pedagogiek
(Windesheim, 2015a, p. 62).

Conformisme: regels zijn
belangrijk en normen nodig.
“Leerkrachten spreken leerlingen
regelmatig aan op norm
overschrijding [sic] en zij zijn
gericht op controle. Het gaat hier
om duidelijkheid, consequent
zijn met straffen en belonen
als sturingsmiddel. Bij deze
pedagogische aanpak geldt:
‘Structuur = Gedragsregels’.
Respect hebben betekent het
overnemen van de norm en
aanvaarden van de autoriteit.”
(Windesheim, 2015a, p. 61)
Non-conformisme: ook wel
“waarden-georiënteerd onderwijs
waarbij er ruimte aan leerlingen
gegeven wordt. Er wordt
uitgegaan van vertrouwen en
‘anders-zijn’ mag. Het gesprek
(dialoog) tussen leraar en
leerlingen, of tussen leerlingen
onderling, is het sturingsmiddel.
Bij deze pedagogische aanpak
geldt: ‘Structuur = Procedures’.
Respect hebben betekent het
aanvaarden van elkaars identiteit”
(Windesheim, 2015a, p. 61).

In het D21-rapport wordt een
samenvatting geboden van alle
constructen met aspecten en
indicatoren voor het meten van
cultuuronderwijs, 21e-eeuwse
vaardigheden en schooltypering.
Deze samenvatting is ook in het
praktijkonderzoek naar de SIEN-labs
toepasbaar (zie bijlage II).
In het kwantitatieve deel van het
D21-onderzoek is via enquêtes
gevraagd naar de perceptie van
directeuren van basisscholen
over de eerder besproken
schooltypering, cultuureducatie
en 21e-eeuwse vaardigheden. De
uiteindelijke resultaten moeten
echter als ruwe schatting worden
gezien vanwege de lage respons
(67 schooldirecteuren). Uit de
antwoorden blijkt een sterk verband
tussen de mate van aandacht van
een school voor cultuureducatie
en de mate van aandacht voor
21e-eeuwse vaardigheden (2015b,
p. 36). Hiermee wordt echter geen
causaal verband aangetoond,
enkel dat er volgens de directeuren
meer aandacht gegeven wordt aan
cultuureducatie en 21e-eeuwse
vaardigheden. Dit betekent dus ook
niet dat dit werkelijk zo is.

De vier schooltypen verhouden zich
als volgt tot deze indeling:
• De neoklassikale school:
scoort hoog op een lineair
curriculum, groepsgerichte

Qua schooltypen zagen de
onderzoekers de sterkste
verbanden tussen de subschalen
van de 21e-eeuwse vaardigheden
en de ontwikkelingsschool en

gemeenschapsschool, waarbij
voor de gemeenschapsschool
de hoogste correlatie met de
subschaal creativiteit werd
gemeten. Deze twee schooltypen
worden gekenmerkt door een
concentrisch curriculum en een
non-conformistische aanpak (2015b,
p. 25). Een negatieve correlatie zag
men bij tussen de neoklassikale
school en creativiteit. Hoewel de
verbanden en de representativiteit
niet sterk zijn omdat het percepties
van schooldirecteuren betreft,
zijn er aanwijzingen dat een
concentrisch curriculum en nonconformistische pedagogiek een
stimulerende omgeving zouden
bieden voor het ontwikkelen van
cultureel zelfbewustzijn, cognitieve
vaardigheden en kunstzinnige
uitgangsvormen (p. 26).
Basisschooldirecteuren zouden
de bevorderende rol van
cultuureducatie vooral terugzien
bij de volgende vaardigheden:
creativiteit, samenwerken,
informatievaardigheden en sociale
en culturele vaardigheden (p. 29).
De D21-onderzoekers identificeren
deze vier vaardigheden dan ook
als vaardigheden die bijzondere
aandacht verdienen in verder
onderzoek. (NB: in het D21onderzoek wordt de vaardigheid
zelfregulering buiten beschouwing
gelaten.)
In het D21-onderzoek is vervolgens
door middel van kwalitatief
onderzoek op tien basisscholen
gekeken hoe zij via cultuureducatie
aan 21e-eeuwse vaardigheden
werken. Deze basisscholen waren
geselecteerd vanuit landelijke
‘good practices’. Per school zijn via
documentstudie, interviews en
observaties data verzameld die
vervolgens tot thick descriptions
zijn samengevoegd (Windesheim,
2015c, pp. 20-21). Interessant in
relatie tot de aanpak van SIEN zijn
de schoolprofielen die op basis
van het onderzoek zijn opgesteld.
Op basis van die profielen kan
namelijk gekozen worden voor een

goede manier om cultuureducatie
te ontwikkelen van iets wat
toegevoegd is tot iets wat meer
geïntegreerd is. De profielen zijn
(beknopt):
- De co-creërende school, die wordt
gekenmerkt door intensieve
samenwerking tussen de
leerkracht en culturele partners;
- De holistische school, die wordt
gekenmerkt door een zingevende
integratieve benadering;
- De onderzoekende school,
gekenmerkt door informatief
en artistiek onderzoek door
leerlingen (Windesheim, 2015c,
pp. 78-80).
Het is echter lastig om uit te gaan
van een profilering op basis van een
casestudie van tien basisscholen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het
onderscheid tussen deze profielen in
de praktijk niet als zodanig bestaat
en dat meerdere kenmerken door
elkaar lopen.
Op basis van het
literatuuronderzoek, het
kwantitatieve en kwalitatieve
onderzoek zijn uit het D21onderzoek conclusies en
aanbevelingen geformuleerd, die
kunnen helpen bij het werken aan
21e-eeuwse vaardigheden middels
cultuureducatie.
Creërende en onderzoekende
schoolcultuur. Creativiteit lijkt de
centrale vaardigheid als het gaat
om de combinatie cultuureducatie
en 21e-eeuwse vaardigheden.
Creativiteit wordt onder andere
opgevat als exploreren, divergent
denken, combineren, eigen
invullingen geven en fouten mogen
maken. Creativiteit zou het meest
samenhangen met een creërende
en onderzoekende schoolcultuur,
gekenmerkt door:
- Overeenstemming tussen de
onderwijsvisie en -praktijk;
- Een concentrisch curriculum;
- Een non-conformistische
pedagogiek;
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- Thematische en kunstvaklessen;
- Onderzoeken en creëren als
didactiek;
- Sociale en ‘zelf’-vaardigheden
van leerlingen;
- Structurele samenwerking met
culturele partners;
- Verbindende rol van de icc’er
(Windesheim, 2015d, p. 27).
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Overeenstemming tussen visie
en praktijk met betrekking
tot cultuureducatie. Wanneer
cultuureducatie niet verankerd
is in de onderwijsvisie zou
deze fragmentarisch en
pragmatisch worden uitgeoefend.
Cultuureducatie en 21e-eeuwse
vaardigheden zouden in de
pedagogische onderwijsvisie
beschreven moeten staan en er zou
een vertaling moeten zijn naar de
onderwijspraktijk (p. 27).
Concentrisch curriculum en nonconformistische pedagogiek.
De ontwikkelingsschool en
gemeenschapsschool lijken op
basis van de onderzoeksresultaten
een goede voedingsbodem
voor cultuureducatie en de
21e-eeuwse vaardigheden.
Beide hebben een concentrisch
curriculum en non-conformistische
pedagogiek. Neoklassikale en
geïndividualiseerde scholen
zouden in die zin een stap richting
meer concentrisch en nonconformistisch werken (open
dialoog, leerkracht als coach,
zelfstandigheid en zelfsturing
leerlingen, samenwerking) kunnen
zetten om cultuureducatie en
21e-eeuwse vaardigheden verder
te ontwikkelen. Dit kan onder
andere door het werken met
betekenisvolle thema’s (p. 28).
Onderzoeken en creëren.
Onderzoeken en creëren zouden
als didactiek geschikt zijn om via
cultuureducatie aan 21e-eeuwse
vaardigheden te werken. De
leerling blijft hierin eigenaar van
het onderzoek en de leerkracht of
kunstvakprofessional “inspireert en
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coacht de leerling”. Bij het aanleren
van technieken en dergelijke wordt
een sturende rol van de leerkracht
of kunstvakprofessional wel
belangrijk geacht (pp. 30-31).
Samenwerken en relevantie. Aan
sociale en zelfvaardigheden kan
gewerkt worden door leerlingen
zelfstandig samen aan opdrachten
te laten werken, aan te sluiten bij
hun interesses en capaciteiten, en
hen uit te dagen (niet te moeilijk
maar uitdagend), waarbij het
belangrijk is dat leerlingen anders
mogen zijn en dat dit als een
kwaliteit wordt gezien (p. 31).
Structurele samenwerking
met culturele partners.
Structurele samenwerking
tussen kunstvakprofessionals
en leerkrachten is ook een
belangrijk aspect van 21e-eeuws
cultuuronderwijs waarbij op elkaars
expertise wordt aangesloten en
van elkaar wordt geleerd. Hiervoor
is gegevensuitwisseling over
bijvoorbeeld leerlingontwikkeling
en de lesinvulling van belang
(p. 31).

// ''STRUCTURELE
SAMENWERKING TUSSEN
KUNSTVAKPROFESSIONALS
EN LEERKRACHTEN
IS EEN BELANGRIJK
ASPECT VAN 21E-EEUWS
CULTUURONDERWIJS
WAARBIJ OP ELKAARS
EXPERTISE WORDT
AANGESLOTEN EN
VAN ELKAAR WORDT
GELEERD."

Interne cultuurcoördinator. De
verbindende rol van de icc’er met
betrekking tot de onderwijsinhoud,
communicatie en afstemming met
externe culturele partners wordt
ook als belangrijk punt genoemd
(p. 32).
De genoemde kenmerken kunnen
helpen de verhouding tussen
cultuureducatie, creativiteit en
andere 21e-eeuwse vaardigheden
op een school te duiden, en
zullen dan ook worden gebruikt
als leidraad in het onderzoek op
de scholen die middels een SIENlab werken aan creativiteit en/of
andere 21e-eeuwse vaardigheden
met cultuureducatie.
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3/8
CREATIVITEITSBEVORDERENDE
DIDACTIEK IN
SCHOLEN IN
ZUID-LIMBURG
Bijdrage van Marc Rutten
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//

''SCHOOLLEIDERS
GEVEN AAN HUN
PROFESSIONELE
AUTONOMIE TE
HEBBEN VERLOREN.''

66

Deze paragraaf is gebaseerd op het
onderzoek voor de masterscriptie
Onderwijswetenschappen (Open
Universiteit, 2016) Je hebt het of
je hebt het niet. En als je het niet
hebt, waar kun je het vinden? Een
beschrijvend onderzoek op het terrein
van de creativiteitsontwikkeling binnen
de groepen 3-4-5 van de basisschool.
Het doel van dit onderzoek was
om zicht te krijgen op de wijze
waarop in de groepen 3-4-5 van de
basisschool creativiteitsbevordering
plaatsvindt; wat de drijfveren
zijn van groepsleerkrachten,
over welke eigenschappen
of vaardigheden zij dienen te
beschikken en in hoeverre zij hierin
gefaciliteerd worden door de school.
Daarnaast werd bekeken welke
belemmeringen en mogelijkheden
groepsleerkrachten en schoolleiders
ervaren in de realisatie van een
creativiteitsbevorderende didactiek.
Het betreft een descriptief
onderzoek op basis van twee
focusgroepsgesprekken en drie
interviews. Aan de groepsgesprekken
namen vier mannelijke en vier
vrouwelijke groepsleerkrachten deel,
allen werkzaam in groep 3, 4 of 5,
werkzaam onder vijf verschillende
schoolbesturen of onderwijskoepels
in Zuid-Limburg. Aan het tweede
focusgroepsgesprek namen drie
schoolleiders deel, eveneens
opererend onder verschillende
schoolbesturen. De vragen en
bevindingen die uit beide gesprekken
voortgekomen zijn, zijn middels
interviews voorgelegd aan drie
deskundigen.

De algemene conclusie is dat
creativiteitsbevordering een
complex fenomeen is dat
zich afspeelt op meerdere
niveaus. Groepsleerkrachten
zien creativiteit daarbij als een
vakoverstijgende competentie die
integraal aangeboden zou moeten
worden. Door schoolleiders en
experts wordt creativiteit sterker
geassocieerd met kunstvakken en
wordt creativiteitsbevordering vaak
weggezet binnen het
cultuureducatieprogramma
van de school. Aangezien de
betrokkenen op verschillende
niveaus geen afgebakende
betekenis van creativiteit
en creativiteitsbevordering
hanteren, deze begrippen op veel
verschillende onderwijssituaties
toepassen en zeer breed
interpreteren, kan gesproken
worden van inconsistentie.
Zowel groepsleerkrachten
als schoolleiders geven aan
in hun curricula aandacht te
schenken aan creativiteit en
er ook belang aan te hechten,
er wordt echter geen melding
gemaakt van een aanwijsbare
creativiteitsbevorderende
didactiek, een vaste leerlijn
of methodiek. Dit is in
overeenstemming met hetgeen de
SLO expert aangeeft; creativiteit
maakt als vakoverstijgende
vaardigheid geen expliciet deel
uit van het programma en er is
geen sprake van een opbouw,
een toenemende complexiteit of
stapsgewijze aanpak. Wel vinden op
brede schaal onderwijsactiviteiten
plaats die een beroep doen op de
inzet of stimulatie van creativiteit.
Groepsleerkrachten, schoolleiders
en experts geven aan creativiteit
niet te willen toetsen. Er worden
echter geen steekhoudende
argumenten gegeven waarom de
toetsing van de creativiteit niet
wenselijk is. Creativiteit wordt
enerzijds beschouwd als een
zeer relevante vakoverstijgende
vaardigheid, anderzijds
willen groepsleerkrachten en

// ''OM CREATIVITEIT DEEL
UIT TE LATEN MAKEN VAN DE
SCHOOLCULTUUR DIENEN SELECTIE EN
SAMENSTELLING VAN HET PERSONEEL,
DE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
EN DE KWALITEITSZORG DAAROP
AFGESTEMD TE ZIJN."

schoolleiders niet een volgend
resultaatgericht vakgebied op
het menu krijgen. Het formatief
beoordelen en evalueren van
de creativiteit vindt enkel plaats
binnen de scholen waarbij dit
aansluit bij de vastgestelde visie en
uitgangspunten.
Wat moeten groepsleerkrachten
kunnen om de creativiteit van
leerlingen te bevorderen en
welke didactische handelingen
en welke eigenschappen of
kenmerken worden gegeven in de
literatuur en via internetbronnen?
In de literatuur worden enerzijds
persoonlijkheidseigenschappen
en competenties gegeven,
anderzijds aanwijzingen voor
het pedagogisch en didactisch
handelen. Sleutelkenmerken van
de creativiteitsbevorderende leraar
zijn nieuwsgierigheid, het kunnen
maken van verbindingen, autonomie,
eigenaarschap en originaliteit
(Cremin, 2009; Henriksen & Mischra,
2013). In het framework for creative
teaching worden deze kenmerken
gerelateerd aan de persoonlijkheid
en het pedagogisch vermogen
(Wilson, 2014). De creatieve
leerkracht is een autonome
professional die actief creativiteit
demonstreert en ter inspiratie
aanwendt in de klas (Cremin, 2009;
Runco, 2014; Wilson, 2014;). Runco
(2014) geeft de volgende creative
attitudes: positiviteit, divergentie
in het denken en demonstreren,
flexibiliteit, openheid, discretie,
waardering uitspreken,
ondersteuning en uitdagingen
bieden.
De bevraagde leerkrachten
hebben in het algemeen een
voorkeur voor methodisch
werken, zoals ook gesteld wordt

in de literatuur (Hoogeveen & Bos,
2013). Projectmatig werken biedt
leerkrachten mogelijkheden om
onderlinge deskundigheid uit te
wisselen. Leerkrachten voelen
zich niet altijd capabel of ervaren
belemmeringen in de realisatie van
creativiteitsbevordering in de klas.
Om creativiteitsbevordering minder
leerkrachtafhankelijk te laten zijn,
zijn expertisedeling, de inzet van
externe expertise en co-teaching
bewezen effectieve strategieën.
Om creativiteit deel uit te laten
maken van de schoolcultuur
dienen selectie en samenstelling
van het personeel, de
deskundigheidsbevordering en de
kwaliteitszorg daarop afgestemd
te zijn. Zowel groepsleerkrachten
als schoolleiders hechten belang
aan autonomie en professionaliteit.
De schoolleider bevindt zich in de
positie de groepsleerkrachten te
stimuleren en (rooster)ruimte te
bieden om in te spelen op situaties
in de klas, vraaggestuurd te werken,
leerlingen ruimte te geven om te
spelen en te experimenteren en
daarbij een beroep te doen op hun
eigen (onderwijskundige) creativiteit
en autonomie. Professionaliteit
betekent dat er sprake is van een
bewust gehanteerd theoretisch
kader, van bewustzijn van de inzet
van eigen creatieve vermogens, en
van gezamenlijke doelgerichtheid.
Uit het scriptieonderzoek
kan geconcludeerd worden
dat de mate waarin gerichte
creativiteitsbevordering in de
basisschool plaatsvindt afhankelijk is
van een op teamniveau gehanteerd
theoretisch kader. De kwaliteit van
het aanbod is afhankelijk van de
motivatie en eigenschappen van
de individuele groepsleerkracht.

Expertise-uitwisseling binnen het
team, gespreid leiderschap en het
inroepen van deskundigheid van
buiten de school ondersteunen
teams in de realisatie van
creativiteitsbevorderende didactiek.
De belemmeringen voor
creativiteitsbevorderende didactiek
die door groepsleerkrachten en
schoolleiders het meest genoemd
zijn, hebben betrekking op
regelgeving en opgelegde kaders
vanuit diverse overheden. Eisen die
voortkomen uit inspectiekaders of
beleid vanuit het bestuursniveau
veroorzaken administratieve
overload op verschillende niveaus
in de school. Schoolleiders
en groepsleerkrachten zijn
daardoor minder gericht op een
procesgerichte didactiek en bieden
weinig ruimte voor experiment of
alternatieve onderwijsoplossingen.
Schoolleiders geven aan hun
professionele autonomie te hebben
verloren. Geld- en tijdgebrek
en overbodige bureaucratie
bemoeilijken een koerswijziging.
Een belangrijke belemmerende
factor is ook het gegeven dat de
meeste scholen niet beschikken
over een geëxpliciteerde visie en
uitgangspunten die betrekking
hebben op de bevordering van
creativiteit. Het personeelsbeleid
en de curriculuminhoud zijn in deze
gevallen ook niet expliciet gericht op
de creativiteit.
Tot slot geven Pabo’s te weinig
ruimte voor specialisatie. Studenten
worden opgeleid als generalisten
waardoor er ten aanzien van
specifieke kennisgebieden zoals
creativiteit in de klas een zekere
handelingsverlegenheid ontstaat.
De opleidingscultuur wordt zo
voortgezet in de schoolcultuur.
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// ''STUDENTEN WORDEN OPGELEID ALS
GENERALISTEN WAARDOOR ER TEN AANZIEN
VAN SPECIFIEKE KENNISGEBIEDEN ZOALS
CREATIVITEIT IN DE KLAS EEN ZEKERE
HANDELINGSVERLEGENHEID ONTSTAAT. DE
OPLEIDINGSCULTUUR WORDT ZO VOORTGEZET
IN DE SCHOOLCULTUUR."
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RESULTATEN
VAN HET
VELDONDERZOEK

1
De Vrienden van Bibi is
een educatief ontwerp-/
onderzoekscollectief dat
samenwerkt met verschillende
scholen binnen CMK Limburg –
waaronder die in het Megalab.
Zij begeleidt scholen o.a. in hun
proces, zoals bij het formuleren van
vragen, doelen en de verbinding
met culturele partners.
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4/1 INLEIDING

(leerkrachten, icc’ers, directie) per
school.

In het literatuuronderzoek zijn
verschillende aspecten belicht
van de 21e-eeuwse vaardigheden,
waarvan creativiteit in het
bijzonder. Ook is gekeken naar
de relatie met cultuureducatie
en effecten van cultuureducatie
op deze vaardigheden. Hieruit
volgde de conclusie dat het vooral
gaat om hoe cultuureducatie
wordt gegeven. Om dat ‘hoe’
te verkennen zijn indicatoren
en bevorderende factoren
beschreven. De laatste stap in dit
onderzoek is te kijken hoe deze
bevindingen uit de literatuur zich
verhouden tot de praktijk op de
scholen die zich in SIEN-verband
richt(t)en op de invalshoek van de
21e-eeuwse vaardigheden.

Onderzoeksgroep
Voor het onderzoek zijn scholen
geselecteerd die zich in SIENverband specifiek hebben gericht
op de 21e-eeuwse vaardigheden. In
september 2015 startte een SIENMegalab 21e-eeuwse vaardigheden
op twaalf scholen, waarvan zes
in Noord- en zes in Zuid-Limburg.
Het Megalab is een pilot van
SIEN waarin scholen samen met
culturele experts op zoek gaan
naar een aanpak om 21e-eeuwse
vaardigheden in het onderwijs
te integreren met behulp van
cultuureducatie. Daarnaast wil men
in de praktijk onderzoeken wat
de effecten van cultuureducatie
zijn op de ontwikkeling van
die vaardigheden (Kwaliteit en
effecten van cultuuredcuatie in
het basisonderwijs, SIEN, 2016).
De bedoeling is dat er uit het
Megalab een eindproduct volgt
waarmee scholen verder invulling
kunnen geven aan 21e-eeuwse
vaardigheden met behulp van
cultuureducatie. De scholen uit
het Megalab vormen daarmee een
geschikte groep om te betrekken in
het veldonderzoek.

Methode
Net als in het eerste onderzoek
(in 2016 door SIEN gepubliceerd)
is er gekozen voor een theoriegestuurde analyse (Galloway, 2009;
Van Eijck, 2016). De onderbouwing
voor deze keuze is te vinden in
onderzoeksrapport 'Kwaliteit en
effecten van cultuureducatie in het
basisonderwijs' (zie pp. 37 & p. 60).
Samengevat wordt gekeken naar
de context en omstandigheden
die er volgens de theorie(ën)
mogelijkerwijs toe leiden dat
een bepaalde aanpak zal werken.
Aangezien elke school te maken
heeft met een andere context is
het van belang hier rekening mee
te houden. In het eerste onderzoek
naar projecten van SIEN (2016)
is gekeken naar factoren die de
kwaliteit van cultuureducatie
bepalen. In dit onderzoek gaat
het om de omstandigheden
en processen die volgens de
theorie bevorderend zijn voor
het verwerven van 21e-eeuwse
vaardigheden, met name
creativiteit, door cultuureducatie.
Een meervoudige casestudie
vormt wederom het uitgangspunt,
bestaande uit observaties en
interviews met betrokkenen

Uiteindelijk hebben elf
scholen meegewerkt aan een
interview, waarvan vier scholen
vertegenwoordigd zijn door twee
meerscholendirecteuren. Anders
dan in het eerste onderzoek, zijn
interviews echter (op één school
na) beperkt tot de schoolleiding en/
of icc’er. Het bleek niet mogelijk
om lessen te observeren omdat
er ten tijde van het veldonderzoek
nog niets structureels was
ontwikkeld. Het gaat dus om een
terug- en vooruitblik. Interviews
zijn aangevuld met beschikbare
documenten, zoals de uitkomsten
van observaties en evaluaties die
tijdens de activiteiten van het
Megalab zijn uitgevoerd door/
onder leiding van een vaste
partner van SIEN, De Vrienden
van Bibi1. Aanvullende relevante

documentatie is tevens bij De
Vrienden van Bibi opgevraagd,
om een beeld te krijgen van de
verdere context. Daarnaast is een
evaluatiebijeenkomst bijgewoond
van de scholen uit regio Zuid.
De evaluatiegegevens van de
bijeenkomst van de scholen uit regio
Noord zijn via SIEN opgevraagd.
Daarnaast zijn twee scholen
geselecteerd buiten het Megalab,
om te kijken of de processen
en ervaringen overeenkwamen
met die van het Megalab. Deze
scholen zijn niet bezocht, gegevens
zijn wederom via De Vrienden
van Bibi verkregen. Via partners
verstrekte gegevens kunnen
gekleurd zijn. Aangezien het doel
van dit rapport echter niet is om
het programma te evalueren, maar
te komen tot praktische conclusies
en aanbevelingen voor scholen,
zijn deze data waar relevant toch
geraadpleegd en verwerkt.
Opzet van het Megalab
Fase 1. De eerste fase van het
SIEN-Megalab bestond uit een
zogenaamde doe-dag op elke
school, die op verschillende data
plaatsvond. Op deze dagen namen
culturele en creatieve experts
de school een dag(deel) over.
Voor de dag waren lesdoelen van
de scholen verzameld met de
bedoeling dat de experts deze
gebruikten voor hun lessen. Met
de workshops werd afgeweken van
de gangbare lesstructuren, waarbij
de 21e-eeuwse vaardigheden
uitgangspunt waren en de regie
aan de kinderen werd gegeven.
Met dat laatste wordt bedoeld
dat kinderen vrijheid kregen
in hun keuze voor workshops,
creatieve experts en in de inhoud
van workshops. Overigens kon de
opzet per school ietwat afwijken,
bijvoorbeeld qua beoogde
leerdoelen en hoe invulling werd
gegeven aan de keuzevrijheid van
leerlingen. De experts bestonden
uit zzp’ers die werkzaam zijn in
verschillende kunstdisciplines, zoals
muziek, dans, beeldende kunst
en theater. Per school waren er

ook leerlingen, medewerkers en
ouders die mochten observeren
en daarvan notities maakten. Het
aantal observanten verschilde per
school en was afhankelijk van de
aanmeldingen. Op alle scholen is
na de doe-dag geëvalueerd met de
observanten/onderzoekers.
Fase 2. In de fase na de inspiratie-/
doe-dag is gekeken wat scholen
nodig hadden om verder te gaan en
zijn vervolgvragen geformuleerd.
De regie werd door SIEN bij het
onderwijs gelegd en het was dus
aan de scholen hoe zij verder
gingen, bijvoorbeeld met de hulp
van externe (culturele) experts of
niet. Ook in de keuze wat betreft
de 21e-eeuwse vaardigheden, en
om cultuureducatie wel of niet aan
de vaardigheden te koppelen, zijn
scholen vrij gelaten.
Tijdens het schrijven van dit rapport
bevinden de scholen zich nog in
de uitwerking van de tweede fase.
In de bespreking en analyse van
de bevindingen in de volgende
paragrafen, wordt stilgestaan bij
de ervaringen van en op de scholen
tijdens beide fases.

4/2 ANALYSE
EN BESPREKING
VAN DE
RESULTATEN
In deze analyse en bespreking
wordt onderscheid gemaakt
tussen de niveaus van de school,
leerkrachten en leerlingen.

4/2/1
SCHOOLNIVEAU
Scholen verschilden wat
betreft hun ontwikkeling en de
accenten die zij legden binnen
de 21e-eeuwse vaardigheden

en cultuureducatie. Toch zijn
overeenkomsten te zien tussen
hun ervaringen, processen en met
de bevindingen uit de literatuur.
Op de scholen bestaan er
verschillende opvattingen over
creativiteit
Zoals de literatuurstudie al
voorspelde, zijn er verschillende
im- en expliciete opvattingen
van creativiteit te herkennen bij
de betrokkenen op de scholen.
Deze zijn grofweg te plaatsen
in de ‘zelfexpressie en mystieke
benadering’, en de ‘cognitieve
benadering’ (Ferrari et al.,
2009, pp. 6-7). Door een aantal
betrokkenen werd creativiteit
verbonden aan kunstzinnige
vorming en niet per se gezien als
onderdeel van andere vakken.
Men spreekt op die scholen dan
van “crea” of “creatieve vakken”,
waarin er bijvoorbeeld sprake is
van expressie of iets wat gemaakt
wordt. Deze opvatting, door Runco
omschreven als de kunstbias
(2008, p. 98), kan eraan bijdragen
dat groepsleerkrachten zich niet
bekwaam voelen om creativiteit
te onderwijzen en dat zij dit
meer zien als het terrein van de
kunstenaars/culturele experts.
Daarnaast kunnen de opvattingen
op directie- en leerkrachtniveau
verschillen. Zo gaf een directeur
aan dat leerkrachten op haar
school creativiteit nog zien als
onderdeel van handvaardigheid
en tekenen, terwijl zijzelf het
begrip in relatie tot de 21e-eeuwse
vaardigheden opvat als creatief
denken, handelen en oplossen:
“men moet af van het oude
denken over creativiteit”. Deze
bevinding staat overigens haaks
op de conclusie uit het onderzoek
van Rutten (2016), waarin juist de
leerkrachten creativiteit opvatten
als vakoverstijgende competentie,
terwijl de schoolleiding creativiteit
meer associeerde met de
kunstvakken (zie paragraaf 3.8).
Creativiteit werd op sommige
scholen ook gezien als tak van
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de meervoudige intelligenties,
als iets dat verankerd moet
worden en niet op zichzelf staat,
waarbij naast het inzetten van
cultuur als middel, thematisch
werken als oplossing werd
genoemd. Creativiteit werd verder
omschreven als denkvaardigheid,
in de zin dat kinderen zelf met
vragen, oplossingen, presentaties
en producten mogen komen. Een
icc’er zei hierover: “Veelal wordt
dan gedacht aan iemand die goed
kan tekenen en schilderen, maar
een creatief iemand kan met
andere oplossingen of manieren
komen om iets aan te pakken.”
Volgens dezelfde school bood
de opzet van de workshops in
het Megalab gelegenheid om
die creativiteit van kinderen naar
boven te laten komen.

// "VEELAL WORDT DAN
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GEDACHT AAN IEMAND
DIE GOED KAN TEKENEN
EN SCHILDEREN, MAAR
EEN CREATIEF IEMAND
KAN MET ANDERE
OPLOSSINGEN OF
MANIEREN KOMEN OM
IETS AAN TE PAKKEN.”

Ook opvallend was dat er door
een directeur werd gesproken
over kinderen die juist niet creatief
zouden zijn en op de doe-dag
niet goed om konden gaan met
de werkvormen. De literatuur
geeft juist aan dat iedereen
creatief potentieel heeft, zij het
op verschillende manieren, en er
dus eigenlijk geen niet-creatieve
kinderen zijn (zie paragraaf
3.2.1). Drie scholen benoemden
creativiteit helemaal niet in de
gesprekken, wat een mogelijke
indicator is dat creativiteit voor
hen geen (bewust) aandachtspunt
is binnen de 21e-eeuwse
vaardigheden, maar wat niet hoeft
te betekenen dat er in de praktijk
niet aan wordt gewerkt.
Hoewel er betrokkenen
waren waarbij de opvattingen
overeenkomen met expliciete
theorieën over creativiteit, wekt
het veldonderzoek de indruk
dat impliciete aannames nog
een aanzienlijke rol spelen op
scholen, en dat een gedeeld
referentie- of theoretisch kader
ontbreekt. Een risico hiervan is dat
leerkrachten creatief potentieel
van leerlingen of zichzelf niet
zien of vervullen. Het is belangrijk
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dat op de scholen die iets met
creativiteitsontwikkeling willen
doen in hun onderwijs, er eerst een
gedeeld begrip of referentiekader
is omtrent creativiteit en creatieve
processen (Ferrari et al., 2009, p.
17; Cachia et al., 2010, p. 35).
Cultuureducatie is niet voor alle
scholen een aandachtspunt
De relatie tussen cultuureducatie
en de 21e-eeuwse vaardigheden
blijkt verschillend op de
deelnemende scholen. Voor
de meeste scholen lijkt de
algemene onderwijsvisie leidend,
en is er geen aparte visie op
cultuureducatie. Voor sommige
scholen speelde echt het doel
om cultuureducatie meer te
integreren en in te zetten als
middel, voor andere scholen was
cultuureducatie een bijzaak en
waren zij puur aangehaakt bij het
Megalab vanwege de 21e-eeuwse
vaardigheden. Er werd wel een
aantal specifieke bijdragen van
cultuureducatie genoemd, die ook
in het eerste onderzoek voor SIEN
naar voren kwamen (Kwaliteit en
effecten van cultuureducatie in
het onderwijs, 2016, p. 76). Daarbij
lijkt het wederom, en zoals in de
literatuur is aangegeven (Winner
et al., 2013), vooral belangrijk
hoe cultuureducatie wordt
gegeven. Cultuureducatie lijkt zich
bijvoorbeeld goed te lenen voor
alternatieve werkvormen.
Een punt dat uit de interviews
naar voren komt is dat het bij
cultuureducatie voor leerkrachten
mogelijk gemakkelijker is om uit
te gaan van andere werkvormen
omdat men bij cultuureducatie
minder bang is om doelen niet
te halen, en bij vakken als taal
en rekenen wel. Als cultuur
echter wordt ingezet om
taal- en rekendoelen te halen,
zoals op meerdere scholen het
geval was, blijft deze angst
wel bestaan. Het was voor
scholen belangrijk om te zien
dat met de andere werkvormen,
naast de vaardigheden, vooral

kennisdoelen werden bereikt. Als
dat niet het geval was, was dat
een minpunt.
Verder werd aangegeven dat
leerlingen door cultuureducatie
leren om verbanden te leggen en
dat de leerstof samenhangender
en betekenisvoller wordt. Ook
dit heeft meer te maken met de
manier waarop cultuureducatie
wordt aangeboden. Daarnaast
werd meermaals genoemd dat via
cultuureducatie de meervoudige
intelligenties aan bod komen en
dat andere talenten van leerlingen
(en leerkrachten) worden
aangesproken. Scholen gaven
verder aan dat zij cultuureducatie
meer willen inpassen in de
bestaande leerstof in plaats
van losse activiteiten naast het
lesprogramma. Scholen die een
specifieke rol voor cultuureducatie
voor ogen hadden in het Megalab
en hun ontwikkeling, benoemden
het belang van een verbindende
en onderzoekende icc’er, een
kartrekker, en een cultureel
netwerk in de omgeving. Scholen
gaven aan de vraaggerichte
werkwijze met het culturele
veld te waarderen omdat zo
beter wordt aangesloten bij
onderwijsbehoeften. Net als in
het eerste onderzoek (Kwaliteit
en effecten van cultuureducatie
in het onderwijs, 2016, pp. 7677), gaven scholen aan dat het bij
cultuureducatie en 21e-eeuwse
vaardigheden, maar ook in het
onderwijs in het algemeen, meer
moet gaan om integreren; denken
in termen als “in plaats van” en niet
“iets erbij”.
Thematisch en
groepsdoorbrekend werken
In het Megalab werd er thematisch,
school- of bouwbreed en (deels)
groepsdoorbrekend gewerkt
op scholen. Voor meerdere
scholen was het voor het eerst
dat met dergelijke aanpakken
werd geëxperimenteerd. Vrijwel
alle scholen erkenden een
thematische werkwijze als manier

om aan 21e-eeuwse vaardigheden
te werken en tegelijk meer
samenhang in het lesaanbod aan
te brengen. Sommige scholen
werkten al thematisch en/of
groepsdoorbrekend en andere zijn
zich daar in hun vervolgfase na de
doe-dag verder op gaan richten.
Het werken langs betekenisvolle
thema’s kan gezien worden als stap
richting een meer concentrisch
curriculum - en weg van een
lineair curriculum - dat in het D21onderzoek wordt genoemd als een
goede basis voor de ontwikkeling
van 21e-eeuwse vaardigheden
en cultuureducatie (Windesheim,
2015). Het is met name het
leergebied Wereldoriëntatie waar
een thematische werkwijze wordt
toegepast en waar verbindingen
met cultuureducatie gemakkelijker
worden gelegd. In het eerste
onderzoek (Kwaliteit en effecten
van cultuureducatie in het
onderwijs, 2016, p. 63) bleek ook al
dat het soepeler ging om cultuur te
integreren in Wereldoriëntatie en
thematisch onderwijs.
Onderzoekend en ontwerpend
leren - onderzoekende en
creërende schoolcultuur
Ook veelgenoemd zijn
onderzoekend en ontwerpend
leren als aandachtspunten waar
scholen zich op (willen) richten
en willen ontwikkelen. Een
school buiten het Megalab, die
de 21e-eeuwse leidend heeft
gemaakt binnen het handelen
van het schoolteam, zoekt
bijvoorbeeld gezamenlijk als
team naar antwoorden op vragen
van kinderen. Ook de andere
school buiten het Megalab heeft
onderzoeksvragen van kinderen
tot uitgangspunt gemaakt, en
liet bijvoorbeeld twee groepen
dezelfde vraag onderzoeken,
wat leidde tot verschillende
antwoorden en manieren om
daartoe te komen.
Onderzoekend en ontdekkend
leren kunnen een veilige manier
zijn om te werken aan zowel

cultuureducatie, creativiteit als
andere 21e-eeuwse vaardigheden.
De gefaseerde aanpak heeft
raakvlakken met stadia in een
creatief proces (Treffinger et al.,
2002, p. 8; Hoogeveen & Bos,
2013, p. 48; Simonton, 2012, p.
219; Stein, 1974). Het cyclisch
creatief proces dat SLO (2016)
formuleert voor kunstzinnige
oriëntatie kan hier ook aan
verbonden worden. Naast ruimte
voor zelfsturing van leerlingen,
zijn er tevens een structuur en
heldere doelen/problemen om
het proces in te kaderen. Wel zijn
kennis van deze stadia - die niet
lineair hoeven te verlopen - en het
kunnen begeleiden ervan nodig.
Zoals genoemd in de literatuur,
zijn heldere doelen, regelmatige
feedback en een veilig klimaat
belangrijk om een creatief proces
te bevorderen en flow mogelijk
te maken (Collard & Looney, 2014,
p. 358; Hoogeveen, 2015, p. 43;
Hennessey & Amabile, 2010, p. 585;
Csikszentmihalyi, 1996, p. 125).
Wisselwerking tussen beleid en
praktijk
Op de ene school was het hele
team meegenomen, op de andere
slechts enkele leerkrachten. Niet
overal waren de leerkrachten
op de hoogte van waarom
de school meedeed aan het
Megalab. Mogelijk was het dan
ook niet overal duidelijk wat
de verschillende doelen waren.
Het lijkt wel belangrijk dat de
school het Megalab omarmde als
onderdeel van een proces en niet
als losstaand iets of iets externs.
De school moest in die zin het
proces van het Megalab ook toeeigenen. In dat proces waren en
zijn er wel hobbels te nemen. Zo
werd de werk- en prestatiedruk
door sommige scholen genoemd
als belemmerende factor om meer
aan 21e-eeuwse vaardigheden
te werken. Een schooldirecteur
zei bijvoorbeeld druk te ervaren
van buitenaf - van inspectie,
ouders en de MR - om zichtbare en
kortetermijnresultaten te leveren.
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Dit staat een verschuiving naar
een meer procesgerichte aanpak
met resultaten op de lange
termijn in de weg.
Dergelijke prestatiedruk wordt
in de internationale literatuur
erkend als grote belemmering
voor het ontwikkeling van
creativiteit in het onderwijs
(Davies et al., 2013, p. 88;
Hennessey & Amabile, 2010, p.
585; Collard & Looney, 2014,
p. 355; Beghetto & Kaufman,
2014, p. 61; Cachia et al., 2010,
p. 25; Sahlberg, 2009, pp. 341342). De negatieve effecten van
opbrengstgericht werken die in
het Nederlandse D21-onderzoek
worden genoemd (Windesheim,
2015d, p. 9), zijn dus ook op de
Limburgse scholen van invloed.
Hoewel dit klimaat deels te wijten
is aan beleid en bestuurlijke
kaders (Rutten, 2016), erkende
een aantal directeuren expliciet
hun eigen rol in het faciliteren van
leerkrachten. Zo zei een directeur
dat het belangrijk is om veel ruimte
te geven aan het team: “dus het
niet onder controle willen houden,
maar leerkrachten de kans en
het vertrouwen geven dat ze iets
mogen uitproberen en dat het een
keertje mislukt”, en “het laten delen
van wat ze hebben geprobeerd,
zodat ze elkaar met een goed
voorbeeld kunnen inspireren”. Een
andere directeur gaf aan dat het
belangrijk is dat zij leerkrachten de
vrijheid geeft en hen laat ervaren
dat alles goed is. Een dergelijk
veilig klimaat kwam eerder naar
voren als belangrijke voorwaarde
voor creativiteitsbevordering, o.a.
bij medewerkers (Craft, 2003, p.
120; Runco, 2004, p. 661; Sahlberg,
2009, p. 343; Ferrari et al., 2009,
p. 21; Hennessey & Amabile, 2010,
p. 585; Eaude, 2015, p. 65). Zoals
Cachia et al. (2010) aangaven
moeten leerkrachten ondersteund
worden om creatieve risico’s te
nemen binnen de restricties van
traditioneel onderwijs (p. 10). Een
directeur van een school buiten
het Megalab zei hierover: “Je kunt
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heel goed onderwijs maken met
een goed team. Veel leerkrachten
zijn topleerkrachten maar worden
een robot als hen niets wordt
gevraagd.” Het is van belang om
mensen in hun kracht te zetten en
individuele kwaliteiten te benutten.
Er was enige contradictie
merkbaar, in de zin dat structuur
bijdraagt aan een veilig klimaat
voor zowel leerlingen als
leerkrachten, maar dat het minder
strak organiseren/structureren
betrokkenheid bevordert, ruimte
biedt voor het creatieve proces
en het werken vanuit zelfsturing
en intrinsieke motivatie. Om
een procesgerichte aanpak
te versterken, werd door een
aantal scholen aangegeven dat
het helpt wanneer het proces
zichtbaar wordt gemaakt (woord
of beeld). Dit werd in de literatuur
ook genoemd als manier om het
proces waarde en legitimiteit te
geven (Wegerif, 2010, p. 72).
De grote uitdaging lijkt te zijn om,
binnen de kaders, balans te vinden
tussen curriculum, structuur en
vrijheid (Hoogeveen, 2015, p. 43).
Eén van de basisscholen (buiten
het Megalab), brengt deze balans
bijvoorbeeld door in de ochtenden
te werken aan kernvakken taal,
lezen en rekenen, en in de middag
aan andere leergebieden in de
vorm van ateliers en workshops.
Deze school beroept zich voor
de cognitieve vaardigheden
op methodes en CITO als
informatiebronnen, maar heeft
met oog op de 21e-eeuwse
vaardigheden zelf nieuwe
werkvormen ontworpen om
aan de persoonsontwikkeling
van leerlingen te werken (zoals
workshops, ateliers, ‘challenges’
en een stiltelokaal, wekelijkse
colleges door externen op basis
van vragen van leerlingen).
Samenwerking met culturele
partners
Een doorslaggevende factor die
werd genoemd met betrekking

tot de samenwerking met
culturele partners, was de
kwaliteit van de partner, en niet
zozeer de culturele discipline.
Omdat de kunstenaars experts
waren in hun vakgebied, konden
zij volgens scholen andere
verbindingen maken en de
stof op een andere manier
aanbieden, terwijl dit door
leerkrachten nog als lastig werd
ervaren. Het kunnen maken van
verbindingen werd in de literatuur
al beschreven als eigenschap van
de creativiteitsbevorderende
leerkracht (Cremin, 2009;
Henriksen & Mischra, 2013).
De komst van culturele partners
maakte voor sommige scholen
duidelijk dat leerkrachten niet
op alle culturele gebieden
competent zijn. De voorbeelden
op de Megalab doe-dag waren
vooral inspirerend wanneer
leerkrachten zagen dat de
lesdoelen ook daadwerkelijk
werden behaald, en dat culturele
partners niet zomaar overal
hetzelfde “kunstje” uitvoerden.
Soms werd er volgens scholen
geen rekening gehouden met
hun doelen. Het verhelderen van
de doelen vooraf, werd ook in
het eerste onderzoeksrapport
(Kwaliteit en effecten van
cultuureducatie in het onderwijs,
2016) al geïdentificeerd als
kwaliteitsindicator (p. 51).
Contact tussen de school en
kunstenaars vooraf werd een
aantal keren genoemd als
belangrijk verbeterpunt.
Daarnaast werd meermaals
genoemd dat culturele partners
over voldoende didactische
vaardigheden moeten beschikken
wanneer zij als begeleider/
docent optreden. Ook was het
belangrijk dat zij leerlinggericht
waren, konden individualiseren en
differentiëren, heldere instructie
gaven en verantwoordelijkheid
namen (ook over het opruimen
bijvoorbeeld). In de literatuur
werd aangegeven dat als het de

bedoeling is dat leerkrachten
manieren van werken overnemen
of experimenteren, een
eenmalige kennismaking niet
voldoende is en kunstenaars de
school langere tijd en meermaals
zouden moeten bezoeken (De
Backer et al., 2012, p. 62; Van
Meerkerk, 2016). Hoewel scholen
graag vaker culturele partners
zouden inzetten, gaven zij aan
hiervoor niet voldoende middelen
te hebben.

4/2/2
LEERKRACHTNIVEAU
Hoewel het Megalab gericht was
op effecten bij leerlingen en het
kind centraal stelde, erkenden
scholen dat de veranderingen die
zij in hun onderwijs en bij leerlingen
willen creëren, moeten beginnen
bij de leerkrachten.
Onderzoekende houding en
eigenaarschap
Om op betekenisvolle wijze aan
21e-eeuwse vaardigheden te
werken, werd - net als in het
eerste onderzoek (Kwaliteit en
effecten van cultuureducatie in
het onderwijs, 2016, p. 72) - de
onderzoekende en ontwerpende
houding van leerkrachten door
scholen min of meer als de kern
genoemd. Het Megalab werd in
die zin door meerdere scholen
omschreven als een “eye-opener”
die leerkrachten ervan bewust
maakte dat het “anders kan”,
zoals kinderen meer zelf laten
doen, laten werken vanuit de
eigen interesse en motivatie,
dat er vakoverstijgend wordt
gedacht en gewerkt, en eens
een keer buiten het boekje/de
methode. De eerder aangekaarte
prestatiedruk leidt er in de praktijk
juist toe dat leerkrachten een
voorkeur hebben voor methodisch
werken (Hoogeveen & Bos, 2013).
Leerkrachten moesten in het

Megalab echter loslaten, namen
een meer observerende rol aan
en konden zo ook het gedrag bij
hun leerlingen meer op afstand
waarnemen. Hierdoor zagen
zij waar bepaalde leerlingen
goed in waren of begeleiding
bij nodig hadden. Zoals in de
literatuur naar voren kwam bij de
creativiteitsbevorderende factoren,
werkt het naar verwachting
positief wanneer leerkrachten
zich bewuster zijn van verschillen
in behoeften en leerstijlen van
leerlingen (Davies et al., 2013, p. 88).
Van belang om aan te stippen
is dat leerkrachten verschillend
aankeken tegen de werkwijze in
het Megalab. Respondenten gaven
aan dat sommige leerkrachten het
bijvoorbeeld niet strak genoeg
georganiseerd vonden, en in
hun opvatting bevestigd werden
wanneer zaken niet gingen zoals
gepland. Voor andere leerkrachten
werd juist bevestigd dat niet alles
strak georganiseerd hoeft te
worden omdat de betrokkenheid
van leerlingen toenam. De ene
leerkracht zou daarnaast meer
behoefte hebben aan structuur en
de houvast van een methode dan
de ander.
Terwijl enkele scholen expliciet
aangaven dat het gaat om een
verandering in gedrag en houding
bij leerkrachten, werd door vrijwel
alle scholen aangegeven dat er
behoefte is aan hulpmiddelen, zoals
concreet uitgewerkte activiteiten,
handvatten en leerlijnen voor
de 21e-eeuwse vaardigheden.
De vraag is in hoeverre kant-enklare activitieiten en handvatten
bijdragen aan de eerder genoemde
onderzoekende en ontwerpende
houding. Een school gaf aan
dat het hele team gezamenlijk
moet worden meegenomen in
een visie of onderwijsconcept,
en een kader of bodem nodig
heeft om op terug te vallen. Het
belang van een gedeelde visie en
kader, werd ook al in het eerste
onderzoek naar de overige drie
invalshoeken van SIEN (Kwaliteit
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// ''SCHOLEN IN HET
EERSTE ONDERZOEK
NOEMDEN DAT HET
BELANGRIJK IS OM
AAN TE SLUITEN
OP DE INTERESSES
EN TALENTEN VAN
LEERKRACHTEN.
ZO WORDT DE KANS
OP AUTHENTIEKE
LESERVARINGEN
DOOR LEERLINGEN
VERGROOT.”
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en effecten van cultuureducatie
in het onderwijs, 2016, p. 71) en in
andere onderzoeken benadrukt
(o.a. Rutten, 2016; Van Meerkerk,
2016). Dit was op de meeste
scholen nog een ontwikkelpunt.
Op de lange termijn werkt het niet
als veranderingen van bovenaf
opgelegd worden, deze zullen
vanaf de werkvloer stapsgewijs
opgebouwd moeten worden.
Een school (buiten het Megalab)
omschrijft een staat van flow
binnen het team, waarbij naast hard
werken sprake is van eigenaarschap
en plezier, en dichtbij het gevoel
blijven van “hier ben ik leerkracht
voor geworden”. Dit vraagt om tijd
en facilitering, om het vertrouwen
van leerkrachten in hun eigen
competentie, om het opdoen van
ervaring en het zien van positieve
effecten bij leerlingen wanneer
een andere aanpak wordt gekozen
(Van Meerkerk, 2016, p. 35; zie
ook pp. 34-35 van het eerste
onderzoeksrapport 'Kwaliteit en
effecten van cultuureducatie in het
onderwijs,' voor SIEN uit 2016).
Wat betreft creativiteitsbevorderende didactiek, is het
van belang om te verkennen wat
leerkrachten al doen, om ervoor
te zorgen dat zij zich daarvan
bewust zijn en zo weten wat
de ontwikkeling van creatief
potentieel in de weg staat of juist
bevordert (Beghetto & Kaufman,
2014, p. 56; Loveless, 2015, p.
129). Creativiteit zou het sterkst
ontwikkeld worden wanneer
leerkrachten voortschrijvende
methodes meer loslaten en een
grote(re) mate van eigenaarschap
laten zien ten opzichte van de
planning, het lesgeven en het
beoordelen (Gandini, 2012, p. 52;
Cremin, 2015, p. 37; Cremin, 2015,
p. 40). Vanuit organisatorisch
perspectief is de meest effectieve
manier om creativiteit van
leerkrachten te bevorderen, hen
zoveel mogelijk uit hun intrinsieke
motivatie te laten werken (Amabile,
2000, p. 1). Scholen in het eerste
onderzoek noemden ook al dat

het belangrijk is om aan te sluiten
op de interesses en talenten van
leerkrachten (2016, pp. 70-71).
Zo wordt de kans op authentieke
leservaringen door leerlingen
vergroot.

4/2/3
LEERLINGNIVEAU
Typerend voor de doe-dag van het
Megalab was volgens scholen dat
kinderen en hun keuzes leidend
waren, in plaats van de organisatie.
Eigenaarschap en zelfsturing
Men sprak over ander gedrag
bij kinderen tijdens de doedag van het Megalab. Zo
viel het meerdere scholen
op dat leerlingen tijdens de
cultuureducatieve workshops
meer eigenaarschap toonden.
Als mogelijke redenen hiervoor
werden genoemd dat met
cultuureducatie werd ingespeeld
op de meervoudige intelligenties
van kinderen, dat werd
aangesloten op hun interesses
en dat kinderen zeggenschap
en keuzevrijheid hadden in wat
zij wilden doen en hoe. Op de
doe-dagen viel tevens op dat
het ene kind zelf eigenaarschap
nam en dat het andere meer
behoefte had aan begeleiding en
om hulp vroeg. Eigenaarschap
en zelfsturing zijn door bijna
alle scholen belangrijke
aandachtspunten genoemd en
het blijft voor hen nog zoeken
hoe aan deze vaardigheden
kan worden gewerkt in het
reguliere programma. Een
aantal scholen heeft daarin
elementen overgenomen uit het
Megalab, zoals het bieden van
keuzevrijheid en werken vanuit
meervoudige intelligenties.
Het faciliteren van eigenaarschap
bij kinderen, door hun bijvoorbeeld

meer controle over hun eigen
leerproces te geven en zelf keuzes
te laten maken, bleek uit de
literatuurstudie belangrijk voor
creativiteitsbevordering. Hierbij
is het wel van belang dat er een
goede balans is tussen structuur en
vrijheid (Lin, 2011, p. 152; Davies et
al., 2013, p. 85; Ferrari et al., 2009,
p. 21; Runco, 2004, p. 661; Sharp,
2004, p. 7; Hennessey & Amabile,
2010, p. 585; Jeffrey, 2006, p. 401).
Leerkrachten nemen in dit proces
een coachende rol aan (Craft et al.,
2014, p. 5; Ferrari et al., 2009, p. 22).
Een ontwikkeling die op een
aantal scholen te zien is dat
leerlingen bijvoorbeeld meer
vorm mogen geven aan hun
eigen leerdoelen, en dat deze
uitgangspunt vormen voor
besprekingen tussen leerkrachten,
ouders en leerlingen. Eén van de
scholen buiten het Megalab geeft
vorm aan zelfsturing door een zelfontwikkelde kijkwijzer. Deze werkt
als volgt: (1) De leerling neemt
zelf verantwoordelijkheid voor de
eigen ontwikkeling, kiest (binnen
een bepaald leergebied) een doel
voor de volgende periode, denkt
zelf na over hoe hij/zij dit doel wil
bereiken en wat hiervoor nodig
is. (2) De leerkracht organiseert
het aanbod, de werkvorm en
activiteiten om aan die doelen te
werken en het gewenste resultaat
zoveel mogelijk te behalen. In dit
proces vormt gesprek een belangrijk
middel, waarbij regelmatig feedback
wordt gegeven in het proces om zo
eventueel het aanbod aan
te passen.
Plezier, betrokkenheid en andere
kwaliteiten van kinderen
Scholen rapporteerden over grote
betrokkenheid bij leerlingen op
de doe-dag, zagen “stralende
ogen”, enthousiasme, plezier en
kinderen die opleefden. Plezier is
mogelijk een teken van intrinsieke
motivatie, een veelgenoemde
creativiteitsbevorderende factor
(Runco, 2004; Nickerson, 1999;
Sternberg, 2006; Ferrari et al.,

2009; Gauntlett, 2011; Hennessey
& Amabile, 2010). Men sprak over
kinderen die ontspannen waren
en het gevoel hadden dat alles
goed was en kon. Ook zag men
dat kinderen die normaal lastiger
zijn, of minder goed meegaan, nu
juist betrokken waren of iets goed
konden. Op sommige scholen
werd bijvoorbeeld aan taal en
rekenen gewerkt, en zag men
opeens bij leerlingen die daar
normaliter afhaken, betrokkenheid
en motivatie. Een directeur gaf aan
dat zij zag dat wanneer lesstof in
verbinding tussen verschillende
disciplines wordt aangeboden,
kennis ook beter beklijft. De
eigenheid van kinderen en hun
onderlinge verschillen werden
volgens betrokkenen goed zichtbaar
in de workshops.
Vrijwel dezelfde resultaten
kwamen in het eerste onderzoek
voor SIEN naar voren (Kwaliteit en
effecten van cultuureducatie in
het onderwijs, 2016, zie pp. 6869). Dergelijke uitkomsten zijn in
de literatuur verbonden aan als
resultaten van een ‘atelier-opzet’,
waarvan groepsmatig werken,
zelfsturing, zichtbaarheid van
processen en een begeleidende
rol van de leerkracht kenmerkend
zijn (Claxton et al., 2012, p.
48). Meerdere scholen willen
eigenaarschap versterken in het
reguliere onderwijs en meer
inspelen op talenten van leerlingen,
al blijft de vraag hoe dit te doen.
Overigens werd ook aangegeven
dat er een kleine groep kinderen
was die onzeker werd en meer
baat heeft bij een gestructureerde
omgeving en duidelijke uitkomsten,
wat ook in het eerste onderzoek
werd genoemd (Kwaliteit en
effecten van cultuureducatie in het
onderwijs, 2016, p. 69).
Observaties tijdens de doedagen: het leerproces en
21e-eeuwse vaardigheden
Op basis van de gesprekken die
na de doe-dagen zijn gehouden
met observanten (leerlingen,

medewerkers, ouders) op de helft
van de scholen, komen ook enkele
punten naar voren die min of
meer het beeld uit de interviews
versterken.
Qua resultaten op leerlingniveau
bericht men meermaals over
betrokkenheid en enthousiasme.
Er werd in de workshops vooral
gezien dat er veel sprake was van
samenwerking en gebruik van
sociale vaardigheden (zoals op
je beurt wachten, presenteren,
luisteren). Samenwerking werd
in de literatuur al genoemd als
creativiteitsbevorderende factor
en een belangrijk element van
flow (Davies et al., 2013, p. 86;
Sahlberg, 2009, p. 343; Ferrari et
al., 2009, p. 22; Csikszentmihalyi,
1996, pp. 327-328; Wegerif, 2010,
p. 61). Ook zag men creativiteit,
communicatie en kritisch denken
- al is niet duidelijk hoe deze
begrippen zijn geïnterpreteerd.
Probleemoplossend vermogen
werd weinig gezien.
Qua werkvormen werden de eigen
inbreng en de vrijheid van invulling
en keuze die leerlingen kregen
gewaardeerd. Observanten gaven
meermaals aan dat het belangrijk
is dat er toch enige kaders worden
geboden aan leerlingen, zoals dat
het gewenste einddoel/-resultaat
duidelijk moet zijn voor kinderen,
hoewel zij in het proces ernaartoe
wel meer (keuze)vrijheid hebben.
Een gebrek aan heldere doelen
of enige richting maakt het voor
leerlingen onduidelijk waartoe zij
leren. Ook in de literatuurstudie
werd al benadrukt dat
samenwerkend leren alleen effectief
is wanneer er helder gedefinieerde
groepsdoelen zijn en sprake is van
individuele verantwoordelijkheid
(Allen & Van der Velden, 2012, p. 39).
Verder viel op dat het proces meer
aandacht kreeg dan het product,
alhoewel ook genoemd werd dat
kinderen behoefte zouden hebben
aan zichtbaarheid van tussentijdse
en eindresultaten. Daarbij werd
door observanten aangegeven
dat het een meerwaarde heeft
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als het creatieve proces wordt
afgesloten door een zichtbare
eindpresentatie, en dat leerlingen
weten waar ze naartoe werken. Dit
werd ook in de literatuur genoemd
(Hoogeveen, 2015, p. 43). In de
literatuur kwam al naar voren dat
creativiteit gericht moet zijn op een
specifieke inhoud en niet in een
vacuüm plaatsvindt (Baer, 2016,
p. 15). Een onderzoeks- of creatief
proces vraagt om zowel divergent
denken, zoals bij het verzamelen
van mogelijke oplossingen of
ideeën, als om convergent denken
bij het uiteindelijke selecteren ervan
(Hoogeveen & Bos, 2013, p. 48).
Men waardeerde de actievere
werkvormen met meer beweging
en een minder klassikaal-frontale
aanpak. Ook spelelementen en
het aanspreken van de fantasie
zijn benoemd als pluspunten.
Eigenaarschap en de ruimte
die werd geboden om te
experimenteren en ontdekken,
leidden volgens sommigen tot
diepere inzichten bij kinderen. Het
stimuleren van spel, experiment
en ontdekking, en het aanspreken
van de verbeelding werden in
de literatuur ook genoemd als
creativiteitsbevorderend
(Davies et al., 2013, p. 86; Eaude,
2015, p. 66; Russ, 2016; Beghetto &
Kaufman, 2014, p. 58; Sharp, 2004,
p. 7; Wegerif, 2010, pp. 48-49;
Wood, 2015, p. 50).
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// "SCHOLEN

RAPPORTEERDEN OVER
GROTE BETROKKENHEID
BIJ LEERLINGEN OP
DE DOE-DAG, ZAGEN
“STRALENDE OGEN”,
ENTHOUSIASME,
PLEZIER EN KINDEREN
DIE OPLEEFDEN.”
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Verder zag men dat werd
ingespeeld op andere vormen van
intelligentie. Belangrijk was wel dat
er bij groepsdoorbrekend werken
goed wordt gedifferentieerd.
Niet alle culturele partners waren
hier even goed in volgens de
betrokkenen. Het viel op dat er
tijdens de doe-dag opmerkingen
werden gemaakt, zoals “alles is
goed”, of: “het kan niet mislukken,
we doen het altijd goed”, dat er
complimenten werden gegeven
(zowel door de culturele experts
als de leerlingen onderling), er was
respect en waardering voor ieders
eigen inbreng.

Ook in de opmerkingen van
medewerkers naar aanleiding van
de observaties kwam weer de
spanning naar voren tussen het
graag “anders willen” maar tevens
de blijvende druk ervaren van
te behalen doelen en toetsing.
Leerkrachten zagen op een aantal
scholen vooral vaardigheden
terugkomen, en hadden graag meer
kennis gezien en kennisdoelen
behaald zien worden. De winst
zou zitten in het combineren van
beide. Daarnaast zou deze manier
van werken tijdrovend zijn terwijl
doelen niet worden gehaald. Een
vraag die overbleef is hoe men
kan omgaan met bijvoorbeeld
de vrije keuze in reguliere lessen.
Leerkrachten merkten op behoefte
te hebben aan concrete activiteiten
en handvatten, gekoppeld aan
doelen, die zij in kunnen zetten:
“Je kunt pas iets loslaten als je iets
anders hebt om vast te pakken.”

// ''JE KUNT PAS IETS
LOSLATEN ALS JE
IETS ANDERS HEBT
OM VAST TE PAKKEN."
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// ''CONTACT TUSSEN DE
SCHOOL EN KUNSTENAARS
VOORAF WERD EEN
AANTAL KEREN
GENOEMD ALS
BELANGRIJK
VERBETERPUNT."
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5//
CONCLUSIE EN
AANBEVELINGEN

// "HET HELE TEAM ZOU

SIEN | CULTUUREDUCATIE & 21E-EEUWSE VAARDIGHEDEN

DE NOODZAAK OF HET
BELANG MOETEN ZIEN
VAN EEN BEPAALDE
KOERS EN DAARIN
MEEGENOMEN MOETEN
WORDEN.”

Dit rapport is het tweede en
laatste deel van het metaonderzoek dat voor SIEN is verricht
in het kader van het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit
in Limburg. Hierin is gekeken
naar de context en inhoud van
de 21e-eeuwse vaardigheden in
relatie tot het basisonderwijs.
Centrale vraag is hoe scholen, met
behulp van cultuureducatie, aan de
21e-eeuwse vaardigheden kunnen
werken en aan creativiteit daarbij
in het bijzonder. De mogelijke
effecten van cultuureducatie op
het ontwikkelen van 21e-eeuwse
vaardigheden zijn hiervoor
verkend. Bevorderende en
belemmerende omstandigheden
voor in het bijzonder creativiteit
zijn op basis van literatuur in
kaart gebracht. Daarnaast is
een meervoudige casestudie
gedaan onder scholen die zich in
SIEN-verband hebben gericht op
de 21e-eeuwse vaardigheden,
waarvan elf in het Megalab,
en twee los daarvan. Middels
interviews en observatiegegevens
is inzicht verkregen in onder
andere de effecten, en
omstandigheden die wel of niet
bevorderend worden geacht door
de betrokkenen bij het programma
(Galloway, 2009). Op die manier
konden de bevindingen uit de
literatuurstudie naast die uit de
praktijk worden gelegd. Hieruit
vloeien de volgende kernpunten
voort.

5/1
BEVINDINGEN
Voortbouwend op de conclusies
uit het eerste onderzoek (Kwaliteit
en effecten van cultuureducatie
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in het onderwijs, 2016 ) en de
bevindingen uit dit onderzoek, is te
zien dat zowel cultuureducatie als
creativiteit en andere 21e-eeuwse
vaardigheden, samenhangen met
factoren en randvoorwaarden
op verschillende niveaus: de
overheid, de schoolbesturen, de
schooldirecties, de leerkrachten
en de leerlingen. De processen
en ervaringen die te zien zijn in
de onderzochte scholen (het
Megalab - en op de andere
twee scholen) zijn vergelijkbaar
met die van scholen uit het
eerste onderzoek. Uiteindelijk
gaat het om veranderingen die
werkelijk tot betere kwaliteit
op de lange termijn leiden,
zij het van onderwijs gericht
op cultuureducatie of op
21e-eeuwse vaardigheden. Dit
maakt de conclusies uit het eerste
onderzoek ook relevant voor deze
scholen en andersom.
Allereerst is het belangrijk
gebleken dat er overeenstemming
bestaat tussen beleid en
praktijk op gebied van
21e-eeuwse vaardigheden en
cultuureducatie (Windesheim,
2015d, p. 27). Ook over de rol
van creativiteit daarbinnen is
overeenstemming van belang.
Het hele team zou de noodzaak
of het belang moeten zien van
een bepaalde koers en daarin
meegenomen moeten worden.
Een ondersteunende directie,
die met het team vormgeeft
aan beleid en praktijk, en daarbij
de ruimte en facilitering biedt
om te experimenteren, vormt
een belangrijke spil (Beghetto &
Kaufman, 2014, p. 65; Hennessey
& Amabile, 2010, p. 585).
Hoewel het Megalab scholen liet
zien hoe (cultuur)onderwijs kan
op andere manieren, die meer
aansluiten op de kaders omtrent
de 21e-eeuwse vaardigheden,
is het wel van belang dat zij zelf
de regie houden over het proces
en de stappen die vóór, en naar
aanleiding van het Megalab

worden gezet, op basis van hun
specifieke situatie. Het Megalab
bood ruimte voor experiment, maar
betrok de leerkrachten nog niet
inhoudelijk in de ontwikkeling van
lessen, en gaf daarnaast – al dan
niet bewust – geen kant-en-klare
voorbeelden. Het bood wel stof
tot nadenken, ter inspiratie en tot
discussie. Het is aan de scholen zelf
geweest om hier actief mee verder
te gaan. De scholen die buiten
het Megalab met deze invalshoek
aan de slag zijn gegaan zijn met
vergelijkbare processen bezig.

// ''SCHOLEN IN HET
EERSTE ONDERZOEK
NOEMDEN DAT HET
BELANGRIJK IS OM
AAN TE SLUITEN
OP DE INTERESSES
EN TALENTEN VAN
LEERKRACHTEN.
ZO WORDT DE KANS
OP AUTHENTIEKE
LESERVARINGEN
DOOR LEERLINGEN
VERGROOT.”

Uit het onderzoek kan verder
geconcludeerd worden dat er op de
scholen verschillende (impliciete)
opvattingen en deels ook aannames
over creativiteit bestaan. Voordat
aan creativiteitsbevordering
kan worden gewerkt moet het
begrip expliciet worden gemaakt
en gedeeld worden binnen een
schoolteam, als gezamenlijk
referentiekader. Ook moet de
nodige ruimte worden geboden
om het curriculum te kunnen (re)
organiseren (Craft, 2003, p. 124;
Cachia et al., 2010, p. 35). Hier
wordt per school anders mee
omgegaan. Belangrijk is dat wordt
erkend dat iedereen beschikt over
creatief potentieel, dat creativiteit
te zien is als denkvaardigheid en in
alle vakken een plek kan hebben
(Ferrari et al., 2009, p. 17). Ook een
bewustzijn van de bevorderende
en belemmerende factoren is van
belang (zie hiervoor paragraaf
3.2.4.1 en 3.2.4.2).
De 21e-eeuwse vaardigheden
werden door scholen niet per se
als nieuw gezien. Wel is benadrukt
dat de bestaande aanpakken en
denkwijzen moeten veranderen
om op gepaste wijze aan die
vaardigheden te werken in het
onderwijs. Dat het integreren
van 21e-eeuwse vaardigheden in
het hele curriculum en de praktijk
om een “complexe vernieuwing”
vraagt, werd ook al naar voren
gebracht door Voogt en Pareja
Roblin (2012, p. 316). Zo lijken

de bevraagde scholen nog sterk
kennisgericht, en bestaan er angst
en onzekerheid om te werken
buiten de methodes om. De
prestatiedruk lijkt ervoor te zorgen
dat leerkrachten angst hebben
doelen niet te halen. Volgens de
literatuur hoeft het zeker niet te
gaan om een verschuiving naar
enkel vaardigheden, de uitdaging
ligt hem juist in het vinden van een
balans van het curriculum (Ferrari et
al., 2009, pp. 43-44).
De rol van cultuureducatie is
in het Megalab wisselend te
noemen. Cultuureducatie was
voor sommige scholen hoofd- en
voor andere bijzaak ten opzichte
van de 21e-eeuwse vaardigheden.
Als er een specifieke meerwaarde
werd genoemd, leek deze vooral
te zitten in de toepassing van
andere werkvormen, de verbinding
met meervoudige intelligenties
en talenten van leerlingen, de
aansluiting op de belevingswereld
en interesses van leerlingen. Een
thematische onderwijsaanpak
lijkt bevorderlijk te zijn voor zowel
het op een samenhangende
manier werken aan 21e-eeuwse
vaardigheden als cultuureducatie.
Hoewel het onjuist is om
cultuureducatie en creativiteit per
definitie aan elkaar te koppelen,
kan cultuureducatie de ruimte
bieden om verschillende manieren
van creativiteit naar boven te
laten komen, door de vraag te
stellen: hoe is een leerling creatief
(Runco, 2004, p. 678)? Inzicht van
leerkrachten in het laatste, kwam in
het Megalab op meerdere scholen
naar voren.
Met name de aspecten
eigenaarschap en zelfsturing
kwamen naar voren als punten
die scholen willen versterken
in hun reguliere onderwijs. Het
Megalab bood hiervoor een
(eerste) kennismaking. Op basis
van het onderzoek is te zeggen dat
deze mogelijk bevorderd werden
door middel van het bieden van
keuzevrijheid - kinderen laten
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''KORTE PROJECTEN
ZOUDEN ALTIJD IN
EEN GROTER KADER
MOETEN PASSEN, EN
LEERKRACHTEN VERDER
MOETEN BRENGEN IN
EEN ONDERZOEKENDE
HOUDING. DIT VRAAGT
OM BETROKKENHEID
VAN EN DRAAGVLAK
BINNEN HET HELE
TEAM.”
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kiezen op basis van hun intrinsieke
motivatie, en meer ruimte voor
eigen invulling en ontdekking
toestaan. Een veilig klimaat is van
belang gebleken voor creativiteit,
en bijvoorbeeld het vergroten van
de kans op flow, waarin tevens
heldere doelen worden gesteld en
leerlingen regelmatig van feedback
worden voorzien (Csikszentmihalyi,
1996, p. 125). Dit vraagt van
leerkrachten dat zij bepaalde kaders
en verwachtingen helder hebben,
en weten wanneer zij ruimte bieden
voor wel- of niet-creatief leren
(Ferrari et al., 2009, p. 20; Beghetto
& Kaufman, 2014, p. 63).
De rol van begeleider en
coach die is voorgesteld in het
concentrisch curriculum - dat
het meest zou samenhangen
met een bevorderend klimaat
voor 21e-eeuwse vaardigheden
(Windesheim, 2015b, p. 25) - lijkt
daarmee meer een dubbelrol te
zijn. Leerkrachten dienen - afgaande
op de literatuur - ook nog altijd de
structuur te bieden om te zorgen
dat de nodige basiskennis wel
aanwezig is (Allen & Van der Velden,
2012, p. 15). Ook voor creativiteit
is basiskennis immers van belang
(Baer, 2016, p. 13; Barbot et al.,
2016, p. 37). Die balans kan worden
gevonden in bepaalde aanpakken,
die zowel in de literatuur als praktijk
zijn erkend als bevorderlijk, zoals
het werken met vakoverstijgende,
betekenisvolle thema’s (Cremin,
2015, p. 39; Craft, 2003;
Windesheim, 2015d, pp. 28-31), en
onderzoekend en ontdekkend leren
(Windesheim, 2015) of het werken
in ateliers (Claxton et al., 2012) en
met spelelementen (Davies et al.,
2013, p. 86; Eaude, 2015, p. 66; Russ,
2016; Beghetto & Kaufman, 2014, p.
58; Sharp, 2004, p. 7; Wegerif, 2010,
pp. 48-49; Wood, 2015, p. 50).
Naast het belang van een
ondersteunend schoolklimaat,
brengt dit ons terug op de
onderzoekende houding van
leerkrachten die ook in het
eerste onderzoek (Kwaliteit en
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effecten van cultuureducatie in
het onderwijs, 2016) als centraal
thema naar voren kwam. Voor
een deel vraagt dit om het durven
en kunnen nemen van initiatief
door leerkrachten zelf. Zoals
aangegeven, wordt het huidige
systeem vaak als belemmerend
genoemd door de prestatiedruk,
wat ook creativiteitsbevordering
in de weg staat (Davies et al., 2013,
p. 88; Hennessey & Amabile, 2010,
p. 585; Collard & Looney, 2014, p.
355; Beghetto & Kaufman, 2014,
p. 61; Cachia et al., 2010, p. 25).
Facilitering blijft dus belangrijk,
bijvoorbeeld in tijd (vrijroosteren)
of coaching. Wat betreft het
bevorderen van creativiteit
van leerkrachten, is het naar
verwachting het effectiefst en
treden het snelst resultaten op
wanneer zij meer vanuit intrinsieke
motivatie kunnen werken (Amabile,
2000, p. 1).

zou in de meeste gevallen nog om
meer tijd en begeleiding vragen.
Volgens scholen zijn hiervoor nog
steeds meer handvatten nodig.
Maar ook het trainen en onderlinge
coaching van leerkrachten zijn
opties. Het moet hierbij duidelijk
zijn voor leerkrachten dat een
verandering voor langere termijn
zal zijn en niet het zoveelste
passerende speerpunt, en dat zij
zelf de belangrijkste (f)actor zijn bij
creativiteitsbevorderend onderwijs.

5/2
AANBEVELINGEN
Voor scholen die willen werken
aan creativiteit en andere
21e-eeuwse vaardigheden, met
behulp van cultuureducatie, zijn
in dit onderzoek bevorderende
factoren en mogelijke aanpakken/

werkwijzen aangereikt. Zonder dat
erkend wordt dat deze factoren
zich bevinden op verschillende
niveaus (bestuur, school,
leerkrachten), en beïvloed worden
door meerdere actoren, zal de
benodigde overeenstemming
tussen praktijk en beleid mogelijk
niet worden gerealiseerd. Dit
vraagt om een dialoog tussen de
verschillende betrokkenen en een
gedeeld begrip en referentiekader.
Korte projecten zouden in die
zin altijd in een groter kader
moeten passen, en leerkrachten
verder moeten brengen in een
onderzoekende houding. Dit vraagt
om betrokkenheid van en draagvlak
binnen het hele team.
Dit geldt ook voor samenwerkingen
met het culturele veld. Culturele
partners dragen idealiter, samen
met de scholen, gedeelde
verantwoordelijkheid over de

leeropbrengsten voor leerlingen,
maar ook voor de behoeften
die leerkrachten hebben om
aangereikte voorbeelden zelf in
de praktijk te brengen. Langdurige
samenwerking met goed contact
(voor- en achteraf) over leerdoelen
en dergelijke, zijn dan ook van
groot belang. Directies kunnen
een veilig klimaat bevorderen voor
medewerkers door expliciet ruimte
te bieden voor experiment en het
maken van fouten, simpelweg door
dit te communiceren, maar ook
door tijd en middelen te bieden.
Het visualiseren van het proces,
dat met het hele team wordt
doorlopen, geeft het legitimiteit
en waarde. Wanneer leerkrachten
meer in processen gaan denken,
een meer onderzoekende en
ontwerpende houding krijgen, kan
ook op betekenisvolle wijze aan de
21e-eeuwse vaardigheden worden
gewerkt bij leerlingen.

Scholen maken deze beweging
bijvoorbeeld door talenten en
interesses van leerkrachten in
kaart te brengen en deze meer
in te zetten. Ook kan intrinsieke
motivatie worden aangesproken
wanneer leerkrachten ander,
positief gedrag bij leerlingen
zien door een andere aanpak,
of wanneer zij hier zelf meer
voldoening en trots van
ondervinden wanneer zij meer
eigenaar worden van het
onderwijs. Bij de aanpak binnen
het Megalab werd gesproken over
onder andere een toegenomen
mate van plezier, eigenaarschap
en betrokkenheid bij leerlingen,
toen zij meer mochten kiezen,
werken vanuit eigen motivatie en
belangstelling, en hun talenten
werden aangesproken.
In het Megalab, maar ook op
andere scholen binnen CMK
Limburg-verband (2016), waren
fasen van aarzeling en verleiding
te herkennen bij leerkrachten (Van
Meerkerk, 2016). Het zelf kunnen
toepassen, door Van Meerkerk de
fase van toe-eigening genoemd,
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5/3 SAMENVATTING

Onderzoeken en creëren als
schoolcultuur

In de literatuur worden onderzoekend en ontdekkend leren als aanpakken genoemd om aan creativiteit en andere 21e-eeuwse vaardigheden te
werken. Cultuureducatie is daar ook in te integreren, sommige scholen
doen dat bijvoorbeeld door te werken in ‘ateliers’. Verder is het vooral van
belang dat het ‘onderzoeken’ in de schoolcultuur gaat zitten. Door scholen
en in de literatuur wordt onderstreept dat een onderzoekende houding van
leerlingen eerst om eenzelfde houding bij leerkrachten vraagt. Hetzelfde is
weliswaar te zeggen voor creatief denken/handelen, en andere 21e-eeuwse
vaardigheden, maar het is met name de onderzoekende houding die in dit
en eerder onderzoek terugkomt. Daarnaast hangt deze nauw samen met
de andere vaardigheden. Culturele partners zouden een ondersteunende
rol kunnen bieden in het ontwikkelen van een creatieve en onderzoekende
houding bij leerkrachten. Het werkt volgens de creativiteitsliteratuur en enkele bevraagde scholen goed wanneer de talenten en intrinsieke motivatie
van leerkrachten worden aangesproken. Het belang van onderzoekende en
creërende cultuur is ook van toepassing op de Pabo’s en diens teams.

Procesgerichte aanpak

Aansluitend bij een onderzoekende aanpak, en om creativiteit te ontwikkelen, zou de nadruk moeten liggen op het proces. Dit is voor scholen
lastig omdat er nog veeleer de nadruk ligt op een productgerichte aanpak
en toetsbare resultaten. Volgens de literatuur en een aantal scholen kan
het helpen wanneer het proces zichtbaar wordt gemaakt, in woord en bij
voorkeur beeld. Ook dit geldt voor zowel leerkracht- als leerlingniveau. Het
stellen van heldere doelen vooraf, tussendoor in gesprek blijven en regelmatig geven van feedback helpen om structuur te geven aan het proces en
gaandeweg bij te sturen om gewenste resultaten te bereiken.

Eigenaarschap

Een sleutelwoord in het werken aan creativiteit en andere 21e-eeuwse
vaardigheden, al dan niet met behulp van cultuureducatie, is eigenaarschap.
Dit betreft allereerst de praktijk van leerkrachten, die idealiter voortschrijvende methodes meer durven loslaten en zelf eigenaar worden van de
planning, het lesgeven en beoordelen. Ten tweede werkt het goed wanneer
kinderen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces, zoals tijdens het
Megalab en de andere scholen gebeurde. Bijvoorbeeld door kinderen meer
keuzevrijheid te bieden binnen opdrachten en inhoud, of door het onderwijs meer in te vullen op basis van de nieuwsgierigheid, interesses, doelen
en vragen die leerlingen zelf hebben. Eigenaarschap is te scharen onder de
onderzoekende houding, maar vraagt wel om specifieke keuzes.

Thematisch werken

Een thematische aanpak komt uit onderzoek naar voren als manier om
op vakoverstijgende wijze aan 21e-eeuwse vaardigheden te werken met
behulp van cultuureducatie. Het denken in en maken van vakoverstijgende
verbindingen is tevens een creativiteitsbevorderende factor. Het Megalab
bood voor de deelnemende scholen een manier om, soms voor het eerst,
deels groepsdoorbrekend en thematisch te werken. Sommige gaan hier
expliciet mee verder, waarbij de koppeling met het leergebied Wereldoriëntatie vaak als logische eerste stap wordt gezien.

Balans in het curriculum

Uit het onderzoek komt naar voren dat het niet hoeft te gaan om een complete omslag om aan 21e-eeuwse vaardigheden te werken. Voor creativiteit
is een bepaalde basiskennis vereist, en datzelfde geldt ook voor andere
vaardigheden, zoals kritisch denken en communiceren. Bepaalde ‘traditionele’ aanpakken kunnen blijven bestaan, als deze maar in balans zijn met
aanpakken die ruimte laten voor eerdergenoemde aspecten als eigenaarschap, intrinsieke motivatie, onderzoek, creatief denken en handelen, het
proces, etc. In een onderzoekende en creërende schoolcultuur kunnen door
het team zelf passende keuzes worden gemaakt, die daardoor eigen zijn,
anders dan wanneer dit van buiten- of bovenaf zou gebeuren.

In onderstaand schema worden de conclusies en aanbevelingen
samengevat. Hoewel er een onderscheid is gemaakt tussen enkele
elementen, bestaan deze in de praktijk in samenhang en is overlap
denkbaar.

''AANSLUITEND BIJ
EEN ONDERZOEKENDE
AANPAK, EN OM
CREATIVITEIT TE
ONTWIKKELEN, ZOU
DE NADRUK MOETEN
LIGGEN OP HET
PROCES.”

Onderwerp

Conclusies en aanbevelingen

Creativiteit

In de praktijk bestaan verschillende impliciete aannames en interpretaties van het begrip creativiteit
naast elkaar. Deze staan voor een deel haaks op wat
onderzoek zegt over creativiteit. Als scholen bewust
aan creativiteit willen werken, als vakoverstijgende
vaardigheid, vraagt dit om een schoolbreed gedeeld
begrip en (theoretisch) referentiekader.

//

Cultuureducatie
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Samenwerking
met culturele
partners
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Hoewel de programma’s op de betrokken scholen
plaatsvonden vanuit de regeling Cultuureducatie
met Kwaliteit, was cultuureducatie voor de één
hoofd- en de ander bijzaak. Wat betreft effecten van
cultuureducatie op 21e-eeuwse vaardigheden blijkt
uit de literatuur dat het vooral gaat om hoe cultuureducatie wordt gegeven. In de praktijk op de scholen
leek cultuureducatie zich goed te lenen voor (het
experimenteren met) alternatieve werkvormen. Qua
effecten van cultuureducatie op leerlingen werd
gesproken over betrokkenheid, actief ‘doen’, plezier,
het aanspreken van talenten, het leren leggen van
verbanden tussen leergebieden, samenhang en betekenis in de leerstof, aansluiting op de belevingswereld, en het inspelen op meervoudige intelligenties.
Scholen lijken cultuureducatie over het algemeen
meer te willen integreren.
Scholen waarderen een vraaggerichte werkwijze met
het culturele veld omdat zo beter wordt aangesloten
bij de onderwijsbehoeften en het creëren van samenhang in het lesprogramma. Hoewel de voorbeelden van culturele experts voor meerdere scholen
zorgden voor “eye-openers”, leken leerkrachten de
kwaliteit van culturele partners voor een groot deel
te beoordelen op basis van het bereiken van leerdoelen. Om een samenwerking succesvol te laten zijn, is
het belangrijk dat culturele partners zich verdiepen
in de doelen en leerlingpopulatie van de betreffende school(groepen), vooraf contact hebben, en
dat er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid
en langdurige samenwerking – op dit vlak is er nog
ruimte voor verbetering. Wanneer culturele partners
zelf voor de klas staan is het daarnaast belangrijk
genoemd dat zij ook over didactische vaardigheden
beschikken en bijvoorbeeld kunnen individualiseren
en differentiëren.
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Veilig klimaat

Een veilig klimaat is een belangrijke creativiteitsbevorderende omgevingsinvloed. In het Megalab werd
dit gecreëerd door ruimte te bieden voor het maken
van fouten en ieders eigenheid en het geven van
complimenten. Naar leerlingen toe is het belangrijk
om te communiceren dat er fouten mogen worden
gemaakt en dat deze kunnen worden gezien als leermomenten. Waar onder leerkrachten nog veel angst
lijkt te bestaan door o.a. prestatiedruk en mogelijke
onzekerheid in het eigen handelen/zelf ontwerpen
buiten de methode (bijv. ten opzichte van de eigen
creativiteit), is het belangrijk dat de schoolleiding
nadrukkelijk vertrouwen en ruimte biedt om fouten
te maken en te experimenteren.

Gedeelde visie
en overeenstemming tussen
beleid en praktijk

Ten slotte kan het belang van een gedeelde visie
en overeenstemming tussen beleid en praktijk niet
ontbreken. Waar op de ene school het hele team
was meegenomen in een bepaalde koers, en bijvoorbeeld wist waarom de school meedeed aan
het Mega-/SIEN-lab, gold dit niet voor alle scholen.
Ook bood de ene schoolleiding bewust bepaalde
steun (zij het in de zin van vrijroosteren of coaching), en leek dit bij andere nog niet zo te zijn. Het
is noodzakelijk om welke verandering dan ook met
het hele team aan te gaan, waarbij ook de flexibele
schil (zoals invallers) niet vergeten wordt. Zolang er
geen gedeeld begrip en draagvlak bestaan rond de
21e-eeuwse vaardigheden, waaronder creativiteit,
en cultuureducatie, is het onwaarschijnlijk dat beleid
en praktijk samenhangen en er bewust aan deze
gebieden wordt gewerkt.

// ''HET IS NOODZAKELIJK OM
WELKE VERANDERING DAN
OOK MET HET HELE TEAM
AAN TE GAAN, WAARBIJ
OOK DE FLEXIBELE SCHIL
(ZOALS INVALLERS) NIET
VERGETEN WORDT."
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BIJLAGE 1
SLO door Thijs, Fisser
en Van den Hoeven
2014

// BIJLAGEN
SCHEMATISCH
OVERZICHT
DEFINITIES
21E-EEUWSE
VAARDIGHEDEN

D21 Windesheim 2015a

D21 Windesheim 2015b

Wat voor studie

Literatuurstudie

Kwantitatief onderzoek
naar 21e eeuwse vaardigheden, cultuureducatie en
schooltypen in het Nederlandse basisonderwijs

noodzaak van 21e eeuwse
vaardigheden

Onderwijs bereidt jonge mensen voor op deelname aan de samenleving, zowel direct als voor later.
Wegens veranderende
omstandigheden is er een
noodzaak het onderwijs aan
te passen veranderende omstandigheden, het onderwijs nog wel op de juiste manier haar functie vervuld.

generieke vaardigheden en
daaraan te koppelen kennis,
inzicht en houdingen die
nodig zijn om te kunnen
functioneren in en bij te
dragen aan de 21e eeuwse
samenleving

generieke vaardigheden die nodig zijn voor zowel het huidige tijdsgewricht als de nabije toekomst

Pacific Policy Research
Center 2010

Technological Literacy
Voogt & Pareja Roblin 2010 Framework; LEAP21, onderdeel van ITL

P21 (ook gebruikt door
UNESCO)

doel is om vast te kunnen stellen
wat leerlingen in groep 6 (10 jr)
en klas 2 en 4 (14 en 16 jr) moeten kunnen en kennen op het
gebied van ICT (door WestEd iov
National Assessment Governing
Board, VS)

generiek kader; doel 21e eeuwse
vaardigheden te positioneren
in basis- en voortgezet onderwijs (overheid en bedrijven VS);
Unesco: digitale geletterdheid

Wat voor studie

Discussienota gebaseerd op literatuurstudie en expertmeeting

De 21e eeuw vraagt om
een nieuw type onderwijs.
Noodzaak tot aansluiting
bij eigentijdse samenleving
waarin creativiteit een rol
speelt.

noodzaak van 21e eeuwse
vaardigheden

De noodzaak van 21st century
skills lijkt genitieerd door de
private sector; de "verborgen
agenda" is niet duidelijk. De
onderwijsgemeenschap maakt
schijnbaar geen deel uit van het
debat

noodzaak van 21e eeuwse
vaardigheden

Economische, technologische,
informationele, demografische
en politieke krachten veranderen werk en leven. Scholen
moeten het gat dichten tussen
hoe leerlingen leven en leren.

definitie 21e eewse
vaardigheden

definitie 21e eewse
vaardigheden

in curriculum: kernvakken, 21e
eeuwse vaardigheden en interdiciplinaire, actuele thema's

definitie 21e eewse
vaardigheden

definitie 21e eewse
vaardigheden

creativiteit

Competenties on te leren en
innoveren

creativiteit

creativiteit

kritisch denken

kritisch denken

Probleemoplossende
vaardigheden

Probleemoplossend
vermogen

Probleemoplossende
vaardigheden

Probleemoplosvaardigheden en
innovatie

communiceren

communiceren

Communicatie

Communicatie

Communicatie

Samenwerking

Samenwerking

Samenwerken

ICT-geletterdheid

Gebruik van ICT voor leren

Informatievaardigheden
Mediageletterdheid
ICT-vaardigheden

creativiteit
Kennisconstructie en innovatie
inventive thinking

kritisch denken

Creativiteit en innovatie
Kritisch denken en probleemoplosvaardigheden
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effective communication
samenwerken

samenwerken

samenwerken

Digitale geletterdheid
ICT-basisvaardigheden
Informatievaardigheden
Mediawijsheid

Digitale geletterdheid
ICT-basisvaardigheden
Informatievaardigheden
Mediawijsheid

Informatievaardigheden

sociale en -culturele vaardigheden

sociale en -culturele vaardigheden

digital age literacy

sociale en -culturele vaardigheden
high-productivity

Zelfregulering

sociale en -culturele vaardigheden

Loopbaan- en levensvaardigheden
Sociale en culturele vaardigheden

productiviteit

Productiviteit en verantwoordelijkheid

Zelfregulering
Leren leren
Plannen
Flexibiliteit
Aanpassingsvermogen

Initiatief en zelfregulering
Zelfregulering

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
Leiderschap en verantwoordelijkheid

Congitieve vaardigheden
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BIJLAGE 1
AT21CS / ATCS door
Binkley et al. 2012

SCHEMATISCH
OVERZICHT
DEFINITIES
21E-EEUWSE
VAARDIGHEDEN
VERVOLG

EnGauge

EU door Gordon et al. 2009

OESO door Ananiadou & Claro 2009

doel is het ontwikkelen van
standaarden op het gebied
van ICT in het onderwijs
(leerlingen, docenten
en schoolleiders) (door
International Society for
technology in Education)

generiek kader en kerncompetenties;
identificatie van initiatieven in verschillende
landen + aanbevelingen

generiek kader en kerncompetenties;
identificatie van initiatieven in verschillende
landen + aanbevelingen

editorial "21st century skills: International
advancements and recent developments"

Competentiesvoor een wereld waar: Technologie verandert; gemeenschappen diverser
worden; Globalisering afhankelijkheid
veroorzaakt

the label 21st century skills refers primarily
to the increasing importance of these skills
in the 21st century in relation to factual
knowledge and highly specialized content
expertise

Kerncompetenties moeten: - Bijdragen aan
samenleving en het individu. - Individuen in
maatschappelijke behoeften te voorzien. Belangrijk zijn voor iedereen.

higher-order thinking skills and complex
cognitive processes

doel is het ontwerpen van
geschikte beoordelingstaken voor gebruik in de
klas; operationele definitie
(internationaal, gesponsord door Cisco, Intel en
Microsoft)

doel om 21e eeuwse vaardigheden te bevorderen
bij leerlingen, docenten
en schoolleiders; digitale
geletterdheid (VS: Metiri
Group en Learning Point
Association)

Veranderingen in ontwikkelde economieën.
ICT verandert de manier
waarop gewerkt wordt en
de betekenis van sociale
relaties.

Veranderingen, te verwerken informatie en technologie vragen om actuele competenties en competenties
om te functioneren in een
veranderende maatschappij
bij leerlingen.

noodzaak van 21e eeuwse
vaardigheden

De behoefte aan economische competitie: Internationalisering/globalisering ;
Het snelle tempo waarin veranderingen
plaatsvinden en de continue technologische
ontwikkelingen.

definitie 21e eewse
vaardigheden

definitie 21e eewse
vaardigheden

definitie 21e eewse
vaardigheden

definitie 21e eewse
vaardigheden

Manieren van denken
Creatief en innovatief
denken
Kritisch denken, probleemoplosvaardigheden,
beslissingen nemen

Inventief denken
Nieuwsgierigheid, creativiteit en het nemen van risico's

Leren leren (metacognitie)

Aanpassingsvermogen,
met complexiteit om kunnen omgaan en zelfredzaamheid

Manieren van werken
Communicatie
Samenwerken

Denken op hoog niveau en
logisch redeneren

Effectieve communicatie
Interactieve communicatie
Samenwerken met anderen
en in teams, interpersoonlijke vaardigheden
Persoonlijke, sociale en burgerlijke verantwoordelijkheid
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NETS/ISTE

Instrumenten
Informatievaardigheden
ICT-vaardigheden
Wereldburgerschap
Persoonlijke en sociale
verantwoordlelijkheid (inclusief cultureel bewustzijn
en culturele competenties)
Leven en werken (carrière)
Burgerschap (lokaal en
wereldwijd)

Digitale geletterdheid
Geletterdheid t.a.v.
wetenschap economie en
technologie
Visuele en informatie geletterdheid

Creativiteit en innovatie
Creatief denken
Kennis construeren
Het ontwikkelen van producten en processen met
gebruik van ICT

Effectief gebruik maken
van alle mogelijke gereedschappen

Leren om te leren
Creativity
divergent thinking

kritisch denken

Problem-solving

Probleemoplosvaardigheden
en besluitvorming
Communicatie en samenwerken
Leerlingen gebruiken digitale media en omgevingen
om te communiceren en
samen te werken
Technologische operaties
en processen

Informatie en
ICT-vaardigheden

Multiculturele geletterdheid en globaal bewustzijn
Hoge productiviteit
Prioritering, planning, resultaatgerichtheid

Greiff, Neipel en Wustenberg (2015)

Communicatie
communicatie in de moedertaal
communicatie in vreemde talen

Digitale competentie

Interactief gebruiken van instrumenten
Gebruik van tekst, taal en tekens
Gebruik van kennis en informatie
Gebruik van technologie

Collaboration and teamwork

ICT-literacy

Autonoom opereren
Cultureel bewustzijn en uitdrukken
Sociale en burgerlijke competenties

Digitaal Burgerschap
Het begrijpen van humane,
culturele en sociale vraagstukken gerelateerd aan
technologie

Functioneren in heterogene groepen
Goed met elkaar omgaan
Samen (in teams) werken
Omgaan met en oplossen van conflicten

Gevoel van initiatief en ondernemerschap

Functioneren in "het grote plaatje"
Het opstellen en uitvoeren van persoonlijke
ontwikkelingsplannen
Het verdedigen en gerbuik maken van rechten, belangen en behoeften

Relevante en kwalitatieve
producten produceren
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BIJLAGE 2
Construct met
aspecten

Indicatoren

Construct met aspecten

Indicatoren

CULTUUREDUCATIE

21E EEUWSE VAARDIGHEDEN

Creativiteit

SAMENVOEGING
SCHEMA’S
21E-EEUWSE
VAARDIGHEDEN
EN CULTUUREDUCATIE
UIT HET D21ONDERZOEK
(WINDESHEIM, 2015A,
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PP. 71-73; WINDESHEIM,
2015C, P. 11 & 14)

Samenwerken

Digitale
geletterdheid

Informatievaardigheden

Sociale en
culturele
vaardigheden
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- Een onderzoekende en ondernemende houding;
- Kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe
samenhangen kunnen zien;
- Het kennen van creatieve technieken (brainstorming en
dergelijke);
- Risico’s durven nemen en fouten kunnen zien als
leermogelijkheden.
-

Verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen;
Hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;
Een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;
Respect voor culturele verschillen;
Kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in
een team;
- Kunnen functioneren in heterogene groepen;
- Effectief kunnen communiceren.
Basiskennis ICT
- Basisbegrippen en functies van computers en
computernetwerken (‘knoppenkennis’);
- Benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;
- Omgaan met standaard kantoortoepassingen
(tekstverwerkers, spreadshetprogramma’s en
presentatiesoftware);
- Omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;
- Werken met internet (browsers, e-mail);
- Op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en
privacyaspecten.
Computational thinking
- Oplossen van problemen met behulp van ict-technieken en
gereedschappen.
Mediawijsheid
- Begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving,
begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de
werkelijkheid kleuren;
- Gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken,
oriënteren binnen mediaomgevingen;
- Communicatie: informatie vinden en verwerken, content
creëren, participeren in sociale netwerken;
- Strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen
realiseren met media.
Informatievaardigheden
- Definiëren van het probleem;
- Zoeken naar bronnen en informatie;
- Selecteren van bronnen en informatie;
- Verwerken van informatie;
- Presenteren van informatie.
-

Definiëren van het probleem;
Zoeken naar bronnen en informatie;
Selecteren van bronnen en informatie;
Presenteren van informatie.

- Constructief kunnen communiceren in verschillende
sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en
gedragingen;
- Het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale
situaties;
- Eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en
constructief kunnen uiten;
- Het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor
anderen;
- Bewustzijn van de eigen individuele en collectieve
verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.

Media

-

Lichaam: bijvoorbeeld drama, dans, beeldend (handen);
Voorwerpen: bijvoorbeeld gereedschap of instrument;
Taal: bijvoorbeeld een gedicht, verhaal of toneelstuk;
Grafische tekens: bijvoorbeeld tekening of partituur.

Cognitieve vaardigheden

- Waarnemen: zintuiglijk herkennen, observeren, ervaren en lokaliseren van dingen op
basis van overeenkomsten;
- Verbeelden: iets nieuws bedenken en scheppen;
- Conceptualiseren: kunnen categoriseren van objecten en situaties door ze te
benoemen met taal. Wat is iets (bijvoorbeeld een verjaardag)?;
- Analyseren: ontdekkend zoeken naar structuren en verbanden. Oorzaken van
situaties ontdekken.

Cultureel bewustzijn

- Nadenken over de eigen cultuur;
- Het kiezen van een onderwerp dat te maken heeft met cultuur. Dit betekent dat het
onderwerp van een lesactiviteit moet gaan over het menselijk denken en doen, dat
het moet aansluiten bij persoonlijke of collectieve herinneringen van de leerlingen
en dat het moet aansluiten bij wat hen interesseert;
- Reflecteren leerlingen op creaties die ze maken en het plaatsen van deze relfectie in
een breder kader.

Uitgangspunten van
cultuureducatie

- Biedt globale richtlijnen en laat ruimte voor eigen initiatief en exploratie van de
leerling;
- Richt de leeromgeving in op metacognitieve processen. Dit geeft stimulans aan
reflectie;
- Biedt open-eind opdrachten aan.

Belangrijke aspecten
cultuureducatie

-

Hoe wordt cultuureducatie vormgegeven?
Hoe is het draagvlak voor cultuureducatie?
Hoe is de samenwerking met externe culturele instantie?
Wordt er zelf onderwijs vormgegeven zonder methode?

SCHOOLTYPERING
Curriculum: concentrisch

Curriculum: lineair

Organisatie: individugericht

- Werken vanuit thema’s;
- Onderwijs door de leerkracht zelf ontworpen;
- Ontdekkend leren is het uitgangspunt.

- Lineaire opbouw leerstof;
- Methodes basis voor het onderwijs;
- Onderwijs in kleine stapjes vanuit het directe instructiemodel.

- Leerling stuurt het leerproces (mede) aan;
- Individuele afstemming van de leerstof;
- Individuele talenten van de leerlingen staan centraal.

Organisatie: groepsgericht

- Leerkracht bepaalt wat er gebeurt;
- Leerstof afgestemd op de jaargroep;
- Leerdoelen zijn voor de hele groep.

Pedagogiek: conformistisch

- Regels vormen het onderwijs;
- Orde en structuur zijn belangrijk.

Pedagogiek: non-conformistisch

- Gesprekken over waarden;
- Ruimte voor zelfsturing.
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BIJLAGE 2
Rutten, M. (2016). Je hebt het of je hebt het niet. En als je het niet hebt,
waar kun je het vinden? Een beschrijvend onderzoek op het terrein van
de creativiteitsontwikkeling binnen de groepen 3-4-5 van de basisschool.
Masterscriptie Onderwijswetenschappen Open Universiteit Nederland.
SLO (2017).
- Quickscan 21e-eeuwse vaardigheden leraren:
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/
quickscan
- Voorbeeldmaterialen, voorbeeldmatig leerplankader en
achtergrondinformatie:
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden

BRONNEN
SAMENVOEGING
SCHEMA’S
21E-EEUWSE
VAARDIGHEDEN
EN CULTUUREDUCATIE
UIT HET D21ONDERZOEK
(WINDESHEIM, 2015A,

Windesheim (2015). D21: conclusies en adviezen. Hoe kunnen basisscholen
werken aan cultuureducatie in combinatie met 21e eeuwse vaardigheden?
Zwolle: Lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken, Hogeschool
Windesheim.

Leerdoelen
Waarheen leren zij?
Leerinhoud
Wat leren zij?

Toetsing
Hoe wordt hun
leren getoetst?

Tijd
Wanneer
leren zij?

Leeractiviteiten
Hoe leren zij?
Visie
Waartoe
leren zij?

PP. 71-73; WINDESHEIM,
2015C, P. 11 & 14)

Docentenrollen
Wat is de rol van de
leeraar bij hun leren?
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Leeromgeving
Waar leren zij?

Groepseringsvormen
Met wie leren zij?

Bronnen en
materialen
Waarmee leren leren?

Het curriculair spinnenweb (Van den Akker, 2003) voor
leerplanontwikkeling op microsysteem-niveau.

98

99

BIJLAGE 3
Overzicht van de scholen die betrokken zijn geweest bij het veldonderzoek

School
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OVERZICHT
BETROKKEN
SCHOLEN
VELDONDERZOEK

Stichting

Locatie

Datum van bezoek
door onderzoeker

Gesproken met

De Kingbeek

Kindante

Obbicht & Grevenbicht

6 juli 2016

Directeur

De Kring

Kindante

Genhout

12 mei 2016

Directeur, leerkrachten

De Duizendpoot

Kindante

Geleen

19 mei 2016

ICC’er

De Springdonk

Kindante

Susteren

2 juni 2016

Directeur

De Sjtadssjool

Kindante

Sittard

17 februari 2016

Directeur, ICC’er,
leerkrachten

Loedoes

Kindante

Sittard

14 juni 2016

ICC’er en lid MT

De Horizon

Dynamiek

Sevenum

1 juli 2016

Directeur

De Dobbelsteen

Dynamiek

Sevenum

1 juli 2016

Directeur

Onder de Linde

Dynamiek

Hegelsom

4 juli 2016

Directeur

De Kroevert

Dynamiek

Kronenberg

4 juli 2016

Directeur

Onder de Wieken

Dynamiek

Meterik

4 juli 2016

Directeur

De Nieuweschool*

Prisma

Panningen

10 februari 2017

Directeur en leerkracht
maatwerkgroep/meedenker en ontwikkelaar
onderwijsvernieuwingen

De Sleye*

SKOM

Heel

n.v.t.

n.v.t.

*Gegevens via De Vrienden van Bibi en SIEN.
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