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CREATIVITEIT?
Er zijn 1001 definities van creativiteit. De definitie
van neurobioloog Dick Swaab is een hele mooie:
‘Creativiteit is het maken van nieuwe combinaties
uit de
enorme stroom informatie die tot ons komt.’
Deze nieuwe combinaties, ideeën, zijn de basis
voor nieuwe ontwikkelingen in de kunsten, wetenschap en techniek. Vanzelfsprekend is de één
hierin beter dan de ander. Maar volgens Swaab
zijn onze hersenen in het algemeen wel heel
goed in het maken van die nieuwe combinaties.
Hij noemt onze hersenen dan ook een ‘creativiteitsmachine’. Onze hersenen zijn hier zo goed
in omdat creativiteit een belonend gevoel geeft.
Vanuit een evolutionair perspectief zie je dat alles
wat goed is voor ons voortbestaan, in de hersenen
is gekoppeld aan een belonend gevoel: seks, eten,
maar dus ook kunst, muziek en wetenschap. Immers, dat wat een belonend gevoel geeft ga je van
nature meer opzoeken en vaker herhalen.
Er zijn meerdere wetenschappers die stellen dat je
onderwijs niet kan of moet gebruiken om creativiteit te bevorderen, maar dat je onderwijs zo moet
vormgeven dat het de creativiteit het minste remt.
Wij zijn van nature creatieve wezens en kinderen
komen als een vanzelfsprekendheid op de meest

creatieve ideeën. Maar op de een of andere
manier raken velen van ons die creativiteit
langzaam kwijt in een schoolomgeving, wanneer
we moeten gaan denken in rijtjes, procedures,
stappenplannen en formats.
Creativiteit is nodig om verder te komen in het
leven. Zonder creativiteit blijven we steeds in
hetzelfde leef- en denkpatroon. Maar ondanks
dat het een belonend gevoel geeft in de hersenen,
komt creativiteit toch niet vanzelf. Je hebt ruimte
nodig om creatief te kunnen zijn.

‘a little less conversation, a
little more action’
Deze publicatie gaat over
creativiteit, van theorie naar
de praktijk in het basisonderwijs. Met definities van
creativiteit, tips, inspiratie en
praktijkvoorbeelden.

CREATIVITEITSONTWIKKELING

THEORIE

Creativiteitstheorie
Vertaling woord
Vertaling in beeld en naar
praktijk
Definities creativteit

PRAKTIJK

INSPIRATIE LECTORAAT

Aan de slag

Voor leerlingen:
inspiratiehal, activiteiten in
thema’s, werken met experts.

Basisschool de Weiert en
basisschool de Wegwijzer:
Creativiteitsprofiel
Nulmeting op basis theorie
Studiemiddagen
Schoolbrede thema’s
Materialen en opslag

Voor leerkrachten:
Geluksbus, inspiratiehal, bureaulegger I love MAKEN,
Red de Creativiteit, Beuzelsnacks en GNOE.

Waarderen van diversiteit
Ondersteuning studiemdagen
Klassenbezoek en gesprek
leerkrachten
Samen een thema voorbereiden
Diversiteit vanuit een ander
perspectief.
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CREATIVITEITSTHEORIE

De methodiek

Zo langzamerhand is het onderwijs zich bewust dat de ontwikkeling van creativiteit onderdeel zou moeten zijn van
het gehele schoolprogramma. Als je echter vraagt wat het
(cultuur)onderwijs bijdraagt aan creativiteit dan blijft het
veelal hangen in een containerbegrip (“wij bevorderen
creativiteit”) of toegepaste denkvaardigheid (welke op zich
geen creativiteit is maar (inderdaad;) een denkvaardigheid).
Bedenk zelf maar eens wat de definitie van creativiteit voor
jou is. Kom je dan op een, twee of drie beschrijvingen? Als
je namelijk op onderzoek gaat kan het zijn dat je wel
op 100 volwaardige beschrijvingen van creativiteit stuit.
Creativiteit is net alsof je naar een ijsberg kijkt en je jezelf
afvraagt of dat er nog veel meer is wat we niet kunnen zien.
Wat is dus die ijsberg? Wat zit er onder het water wat we
niet zien? Wat zit er in die ijsberg wat we niet zien?
De eerste stap is dus altijd het beschrijven van de visie: wat
is creativiteit en hoe maken we zichtbaar wat nog onzichtbaar is? Frank Tellings heeft samen met de innovatiegroep
CKB uit Bergen op Zoom een methodiek ontwikkeld waarmee we de visie op creativiteit uit het dna van de school
kunnen halen. Anders gezegd, door de onderbouwing in
beeld brengen van de eigen onderwijsvisie op de 21st Century skills kun je de waarden, en daarmee vervolgens zelfs
ook de definities van creativiteit achterhalen die de school
wilt uitdragen. Deze benadering van creativiteit is dus vanuit het persoonlijk onderwijsperspectief.
Meer lezen over achtergrond onderzoek.
De methodiek in concept

Definities vertaald

Aangezien het team van de testschool worstelde met het
taalgebruik zijn de definities van creativiteit vertaald in
woord door Mirjam Zaat en in beeld door de Vrienden van
Bibi.
Vertaling in woord
Op de volgende pagina is de vertaling in beeld te vinden.
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Meer informatie over creativiteit en de kaarten
downloaden? Klik hier

u��uu�
��ea�����e�� onde�s�he�d�!
�e�ande�� onze z�ensw��ze en
�n�e�a���e me� de we�e�d d�e om
ons heen �e�ande��
waa�de �an ��ea�����e��:
p����e�en �an z�n�u��en en n�euwe
�eda�h�en
a�s we de waa�de we� zouden �a�en
�an a��es da� n�euw beda�h� �s,
dan zou ��ea�����e�� n�e� mee�
b��zonde� z��n

Hoe stimuleer je creativiteitsontwikkeling in
Themawerken?

HOE ZET JE CREATIVITEIT IN
OM ANTWOORD TE KRIJGEN OP
JE LEERVRAAG? WAT IS ER OP
CREATIEF GEBIED ALLEMAAL
INZETBAAR?
Dat is het uitgangspunt voor de zoektocht die basisschool de Weiert
en de Wegwijzer aangaan. Ze wilden een boost geven aan de creativiteitsontwikkeling van kinderen en de invulling van creatieve vakken.
Wat moet en wat is goed? Vanuit wat ‘moet’ verbanden gaan leggen
en creativiteit inzetten als werkvorm, passend bij leervragen. Hoe de
zoektocht is verlopen lees je op de volgende pagina’s. .

PRAKTIJK

Visie

De maatschappij vraagt steeds meer om vaardigheden; veel
meer creativiteit (in doen, in denken) dan productiewerk,
bijvoorbeeld. Daar ligt zowel legitimatie als uitdaging. Kinderen hebben vaardigheden nodig als problemen oplossen,
creatieve oplossingen bedenken, samenwerken, flexibel
denken, producten maken waar ze trots op kunnen zijn en
ervaringsgericht werken. Dat zijn allemaal dingen die van
kinderen, en toekomstig volwassenen, worden gevraagd.
De toekomst vraagt dus om heel andere vaardigheden dan
goed kunnen rekenen, lezen en spellen. Wij vinden deze
vaardigheden enorm belangrijk. Daarom hebben we een
visie op creativiteit ontwikkeld en zijn we aan de slag met
het integreren van creativiteit en cultuureducatie binnen
Themawerken.

Actie

1e stap:

Opstellen creativiteitsprofiel
Het DNA- aan de hand van de theorie.

Download hier het creativiteitsprofiel van de Weiert

2e stap:

Nulmeting op basis van profiel in team. Waar willen

we aan gaan werken?

Bekijk hier de enquete ‘Inventarisatie creativiteitsontwikkeling’.
Het resultaat van de enquete
De analyse van de enquete; basis voor DNA

3e stap:

Presentatie DNA en resultaten in studiemiddagen.
Wat is de creatieve kracht van de leerkracht?

Studiedag 1; samen ervaren en ontdekken waar je

goed in bent en waar nog hulp bij nodig is. Ontdekken hoe creativiteit kan bijdragen aan waarderen van diversiteit.

Wauw!
Dat kan ik ook!
Yes, ik wil dit!
En dit kan ik ook heel vaak doen!
Leerkrachten in hart raken.
Inspireren

4e stap:

Leren toepassen creativiteit in schoolbrede
thema’s.
Download hier de voortgangsanalyse en plan van aanpak

Het eerste thema was WATER. Vanuit de vraag op welke manier,
door welke expert en in welke fase van het thema wil je creatieve
coaching in de klas zijn alle groepen aan de slag gegaan.
Onderbouw: Een cultureel expert die helemaal los gaat in de fase
verkennen
Middenbouw: Een cultureel expert die gestructureerd in vrijheid
aan de slag gaat, in de verkennende fase
Bovenbouw: Een cultureel expert die gestructureerd in vrijheid
aan de slag gaat in de fase van onderzoek uitvoeren of de fase van
presenteren.
Een aantal verschillende cultuurmakers werden gekoppeld aan de
leerkrachten en gingen in de praktijk aan de slag.

De hal werd omgetoverd tot een inspiratiehal zodat de omgeving het thema ademt. Dit leverde veel creatieve uitwisseling
en nieuwe ideeen op.

Er kwam een geluksbus met materialen en verrassende werkvomen
om de leerkrachten te inspireren en vooral om te doen. Maar er
waren ook beren op de weg: waar vind ik de tijd, er zijn geen materialen, de ruimtes op school lenen zich niet voor creatief werken.
We maakten de keuze om het daaropvolgende thema anders uit te
werken en te investeren in materialen.
Vanuit het handelingskader van de groepen zijn er suggesties gemaakt voor het thema Wonen en Werken. De school stapte over op
een andere methode. Faqta gaf handvaten om vanuit de doelen en
tegels ideeen aan te reiken om creativiteit te verbinden.
Het ‘wat moet en wat is goed’ is vertaald in zogenaamde
DOE-woorden en MATERIAAL-lijsten.
Download hier de lijsten

Maak een
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5e stap:

Doorontwikkelen van manier van werken
Studiedag 2: Aan de slag: thema uitwerken. In de bouw brain-

stormen over thema water en inzet kunst en technologie aan de hand
van een woordweb. Inspiratie voor leerkrachten door het inrichten
van een Waterroute door het gebouw en energizers.

6e stap:

Integreren in thema’s/methode.

In deze stap werden thema’s uitgewerkt, voorzien van ideeen en
suggesties door Cultuurpad en gingen leerkrachten- al dan niet met
hulp van cultuurmakers- aan de slag. Het team onderzocht samen
met Cultuurpad hoe inspiratie en suggestie aangereikt konden worden.
Het resultaat: woordclouds rondom thema’s- terug te vinden op
www.cultuurpad.nl met o.a. de thema’s: Tijd, broeikaseffect, Multimedia, Je lijf, Aarde, Oorlog en Holocaust.
Daarnaast werden talenten van leerkrachten zichtbaar gemaakt en
waar mogelijk gekoppeld aan thema’s.

7e stap:

Organiseer een
Paarse vrijdag op
schl

Veilig internet- hoe werkt dat?
Maak een vrlichtingsvlog

Maak een songtekst over
de puberteit

Workshop seksuolg

n of animatie

Lentekriebels
groep 7-8

weerbaarheidstraining

Maak je eigen
Dr. Corry journaal

zo - online
erm

tiefilm
erie
het ontstaan
rmoeder

workshop seksuolg

Baonnen
opblazen met
gist

Stereotypen: mannen en vrouwen. Wat zie jij
in de media?
Dit ben ik!!!

Ben jij k op
mij?

creer met gekke
spuen een baarmoeder en film met een
360 graden camera de groei van een
embryo (van 2 naar 7 miljard ceen)
www.cultuurpad.nl

Investeren in materialen.
Op verzoek van het team is er geinvesteerd in een reeks creatieve
materialen en oplossingen. Waarom?
• Aanbod, materialen, gereedschappen in een geordende en gestructureerde omgeving draagt bij aan CREATIVITEIT!
• We laten leerlingen kennis laten maken met verschillende materialen & gereedschappen
• We hebben een vaste, ingerichte ruimte die altijd gebruiksklaar
is - ook voor het ‘gewone’ werk
• Leerlingen kunnen vanuit EIGENAARSCHAP hier zelf mee aan
de slag - waar nodig onder begeleiding en in
• alle veiligheid
• We voegen op deze manier DOEN toe aan ons onderwijsaanbod
- passen bij de meervoudige intelligenties
• We kunnen de ruimte op diverse manieren gebruiken als het gaat
om ONDERZOEKSVRAGEN, protoypes maken, ideeën opdoen,
proefjes uitvoeren & geinspireerd raken
• Vanuit onze visie (inclusief ons creativiteitsprofiel) biedt dit
ruimte & kansen om cultuureducatie te integreren in onze dagelijkse praktijk
Download hier het plan voor de berging en materialen.

Thema WATER - halinrichting

Interview met cultuurcoordinator
We zijn vorig jaar gestart met cultuureducatie als
rode draad, leren op een andere manier. Kinderen
ervaren nu op welke andere manier ze kunnen
leren en zich de leerstof eigen maken.
De ervaring is dat dit goed werkt voor kinderen.
Alle wereldoriëntatievakken van de groepen 1
tot en met 8 werken met thema’s. Onderlegger daarbij is Faqta. Dat bestaat uit opdrachten
waarbij samen met leerlingen creatieve oplossingen worden bedacht.
Een thema bestaat uit twaalf tegels zoals tv,
filmpjes, vragen en doe-dingen. Daarbij worden
naast de laptop ook culturele dingen gedaan,
variërend van handvaardigheid tot liedjes tot
een greenscreen. Het is een andere manier om je
doelen te bereiken door kinderen het zich eigen
te laten maken.
Binnen elk thema zetten we cultuureducatie in.
Onze manier van denken over cultuureducatie is
hierdoor veranderd. Cultuureducatie is niet één
keer naar het theater en dan niks meer. Dat is
zonde. Vanuit onze doelen voegen we cultuureducatie toe. Door het verder uit te diepen en zo’n
bezoek in te voegen bij de lessen heeft dat een
meerwaarde. Een losstaand bezoek zoals dat
voorheen ging had weinig op de kous omdat er
geen vervolg was. In die zin is cultuureducatie nu
onderdeel van de lessen en niet een losstaand
iets.
Wendy, cultuurcoordinator Weiert en Wegwijzer

Compilatie studiedag - cultuurcoordinatoren aan het woord.

INSPIRATIE

Voor leerkrachten

De vertaling naar de praktijk is de uitdaging. In de afgelopen jaren is gezocht naar verschillende manieren om meer
creativiteit in het onderwijs te brengen.
Het begint bij bewustzijn en een theoretische basis. Maar
het staat of valt bij de leerkracht in de klas. Leerkrachten
zijn sleutelfiguren. Daarom inspireren we ze, kietelen we ze
en geven we handvatten om meer creativiteit in het onderwijs te krijgen.
Het onderzoek naar hoe je wetenschap en techniek, ict en
technologie en kunst en cultuur verbindt sluit aan bij vraag
rondom creativiteitsontwikkeling. Welke vaardigheden zijn
van belang voor kinderen? Wat wil je ze laten meemaken
op school?

TIP 1 Begin vandaag nog met de DOE-woorden lijst en je
leerlingen maken gegarandeerd meer mee dan ze durfden
te dromen!!
Ontdek I love MAKEN hier.

TIP 2 De filmpjes van Bennie van Gister zijn gemaakt

als creatief tussendoortje maar ook om bijvoorbeeld de
keersommen op creatieve wijze te oefenen. Een mooi voorbeeld van hoe je creativiteit in kan zetten in het primaire
proces.
Ja, ik wil Beuzelsnacks kijken!

TIP 3 Op zoek naar een out-of-the-box idee voor je

volgende thema? Laat Cultuurpad een woordcloud maken.
Ze denken met je mee vanuit onderwijsdoelen met een
creatieve blik.
Direct aan de slag? Mail info@cultuurpad.nl

TIP 4 Gebruik eens andere werkvormen dan je normaal

doet.

Jan en Ko maakten een lijst met ideeen.
Vanuit het lectoraat (Petra) een reeks spelsuggesties

Lectoraat Waarderen van Diversiteit

Petra Kerstens MA is docent bij Fontys OSO en lid van de kenniskring
Waarderen van diversiteit.

WAARDEREN VAN DIVERSITEIT,
GEEN KUNST TOCH?

HOE KAN DE INZET VAN
KUNST, CREATIVITEIT
EN SPEL ONDERWIJSPROFESSIONALS
HELPEN OM DIVERSITEIT TE WAARDEREN?
Meer lezen

LECTORAAT
Onderzoek

Uit eerder onderzoek blijkt dat leerkrachten vaak een onbewuste vooringenomenheid hebben ten aanzien van sommige
leerlingen en daarmee de kansenongelijkheid kunnen vergroten. In het onderzoek wordt gekeken naar vergroting van kansen, gekoppeld aan leerkrachthandelen. Dat vraagt bewustzijn
van en reflectie op het eigen handelen (en de eigen aannames)
als leerkracht.
De onderzoeksvraag luidt: hoe

kan de inzet van
Kunst, creativiteit en spel bijdragen aan het
waarderen van diversiteit?
In het eerste jaar heeft Petra experts geïnterviewd en workshops gegeven, waarbij onderzocht werd hoe de participanten
daar tegenover stonden. De uitkomsten kwamen verrassend
overeen, waarschijnlijk omdat er ook een keuze werd gemaakt
voor participanten waarbij de affiniteit met kunst, creativiteit
en spel sterk is ontwikkeld.

Het tweede deel van het onderzoek richt zich op scholen/deelnemers die nog zoekend zijn wat de invloed van KCS kan zijn
en die bereid zijn om vanuit een aantal inspiratiebijeenkomsten een en ander toe te passen in hun eigen praktijk. De focus
ligt daarbij op de leerkracht zélf. Hóe helpt de inzet van KCS
om meerdere talenten (in de breedste zin van het woord) van
leerlingen aan te boren, te zien en te waarderen en om de eigen
bevooroordeeldheid daarmee positief te beïnvloeden?
Basisschool de Weiert en de Wegwijzer werden deelgenoot van
dit onderzoek. Petra heeft gedurende een half jaar een aantal
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Ze heeft meegewerkt binnen de Pilot bij het organiseren en uitvoeren van twee studiedagen. Er zijn twee leerkrachten actief als deelnemer betrokken bij het onderzoek. Beiden zijn geïnterviewd, aan het begin
en aan het eind van het traject. De leerkrachten zijn gedurende
enkele maanden in hun eigen praktijk aan de slag gegaan met
de geleverde en eigen inspiratie. Er vonden klassenbezoeken
plaats, waarbij is gefilmd. Deelnemers hebben daarop gereflecteerd. Ook vond er, naast tussentijdse uitwisseling, een extra
inspiratiebijeenkomst plaats met deelnemers en onderzoeker.
Beide deelnemers geven aan veel geleerd te hebben. De drempel voor toepassing van speelse en creatieve werkvormen is
verlaagd en beide participanten benoemen situaties waarin ze
verrast werden door inzet en/of talenten van leerlngen.
Een artikel over het onderzoek

Meer creativiteit in de klas!

