
ZUURSTOF & TEGENWIND - DENKEN 

Een artikel van een creatief denker 

door David van der Kooij 

Creatief denken: 
van herinnering naar 
gedachte en idee 

Logisch, kritisch, probleemoplossend: zomaar 

drie noemers die we gebruiken om manieren 

van denken-denkwijzen-mee aan te duiden. 

Creatief denken is er ook een voorbeeld van. Het 

is typerend voor onze manier van denken (in 

de ruime betekenis van het woord) dat we dit 

onderscheid maken. Het indelen in categorieën 

van alles om ons heen en daar structuren en 

hiërarchieën in aanbrengen, stelt ons namelijk 

in staat om de wereld beter te begrijpen: het 

geeft overzicht en inzicht. In wezen is al ons 

denken gebaseerd op het steeds weer maken van 

categorieën op basis van analogieën (Hofstadter 

en Sander, 2013). 

Het indelen van ons denken in categorieën als 

probleemoplossend en creatief kan misleidend 

zijn. De term creatief denken bijvoorbeeld 

impliceert dat het apart van andere manieren 

van denken staat. Niet is minder waar. 

Probleemoplossend denken is bijvoorbeeld 

niet los te zien van creatief denken. Er wordt 

gezocht naar de oplossing voor een probleem, 

wat impliceert dat we zoeken naar een idee dat 

er nog niet eerder was, anders was immers het 

probleem al opgelost. Creatief denken is een 

aspect van probleemoplossend denken. Misschien 

is creatief denken wel een aspect van al onze 

denkwijzen -logisch, kritisch, etc. -maar staat de 

'volumeknop niet altijd even hard aan'. 

Een en onder wordt duidelijker wanneer 

we de volgende begrippen, die betrekking 

heboen oo ons denken, in volgorde van links 

neer •ecr-;:s 'lCCS: e <CG' zette,...,: �er·n�e-'....,S, 

terug in gedachte brengen. Door verschillende 

herinneringen met elkaar te verbinden 

-associaties te maken-ontstaan gedachten.

Gedachten zijn bestaande herinneringen

waartussen relaties zijn gelegd en deze (kunnen)

worden opgeslagen als nieuwe herinnering.

Herinneringen Gedachten Ideeën 

figuur 1: Creativiteit als dimensie van denken 
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In feite is dit al creatief denken (in de elementaire 

betekenis van 'een nieuwe gedachte' hebben). 

Naarmate gedachten zich onderscheiden door 

originaliteit (meer vernieuwend of zelfs baan 

doorbrekend zijn) is de term ' idee' op zijn plaats. 

Binnen het onderwijs ligt de nadruk op het 

denken traditioneel aan de linkerkant van dit 

spectrum. Memoriseren en het eigen maken 

van al bestaande ideeën vormt de hoofdmoot: 

kennisoverdracht. Tegenwoordig wordt op 

scholen meer en meer aandacht gegeven aan 

het zelf ontdekken van de kennis en vaardigheden 

die in het curriculum zijn vastgelegd. Hierbij is 

een meer creatieve houding en denkwijze van 

belang. De leerling creëert als het ware zijn eigen 

kennis, al zijn de paden waarlangs (bijvoorbeeld 

lesmethoden) en waar naartoe (bijvoorbeeld 

eindtermen) goeddeels vastgelegd. 

Vooralsnog blijft  er in het volle onderwijs

o·cs-c""'..,....O .-.e·,.,·g :"je en 'Li--,:e VOO'" doe -
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