Creatief Denken
in Onderwijs
Worskhops - Lezingen - Ontmoetingen

Creatieve denkvaardigheden stimuleren
Een praktische introductie
Duur: 1,5 uur.
Aantal deelnemers: 30 (meer in overleg).

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor leerkracht, ICC, IB en plusklasbegeleiders in het basisonderwijs die vooral praktische handvatten zoeken
voor het stimuleren van creatieve denkvaardigheden bij basisschoolleerlingen.

Vorm
Centraal staat een circuit van activiteiten waarin creatieve denkvaardigheden worden geoefend, ervaren en toegelicht. Met korte uitstapjes naar theoretische achtergronden. Vooral samen doen.

Inhoud
In de workshop komen aan bod:
• Creatief denken, wat is dat eigenlijk?
• Creatieve denkvaardigheden en proces.
• Tijdens een aantal activiteiten ervaren deelnemers actief creatieve
denkvaardigheden.
• Morgen aan de slag! Wat doe ik hier morgen mee in de groep?
Deelnemers krijgen na afloop een hand-out mee waarin de inhoud
van de workshop wordt samengevat tezamen met beschrijvingen van
een aantal activiteiten die direct te gebruiken zijn in de klas.

Creatief Denken in Onderwijs
David van der Kooij is initiatiefnemer van
Creatief Denken in Onderwijs. Met een achtergrond in de ICT, vrachtlogistiek en b2bmarketing kreeg David van der Kooij meer
en meer interesse in de creatieve ontwikkeling van mensen en organisaties. Het besef dat creativiteit bijdraagt aan welzijn en
duurzaamheid deed hem besluiten om zich
in te spannen voor de creatieve ontwikkeling van jonge mensen; omdat zij nog altijd
de toekomst hebben.
Van zijn hand verschenen Het Grote Vindingrijkboek en 5 minuten Creatief Denken. Samen met Anouk Wissink ontwikkelde hij het
lesconcept voor creatieve ontwikkeling Het
Ideeëntoestel - Creatieve denkvaardigheden
voor het basisonderwijs. Zij werken daarbij
o.m. samen met prof. dr. Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie en dr. Sanne Dekker
van het onderwijs-wetenschapsknooppunt
van de Radboud Universiteit.

Boeken

Deelnemers kunnen tijdens de workshops de
boeken Het Ideeëntoestel – creatieve denkvaardigheden voor het basisonderwijs en Het
Grote Vindingrijkboek - zo leer je kinderen
creatief denken met korting kopen bij directe
betaling (gepast of via bankieren-app; op-isop).

Faciliteiten & materialen
• R
 uimte met tafeleilanden voor groepjes van vier personen.
• Mogelijkheid voor het projecteren van powerpointslides en video
incl. geluid (vanaf de laptop van de spreker: mac + verloopstekker).

Contact
David van der Kooij
Welna 6
1181NS Amstelveen
Mail: davidvanderkooij@mac.com
Telefoon: 06 2072 1632
Denken Om Een Hoekje
Kvk. 34272822
denkenomeenhoekje.nl

Kosten in overleg

Meer:
facebook.com/creatiefdenkeninonderwijs
creatiefdenkeninonderwijs.nl
ideeentoestel.nl

Creatief Denken
in Onderwijs
Worskhops - Lezingen - Ontmoetingen

Creatief denken en doen stimuleren in de groep
Een eerste stap naar een creatief leerklimaat
Duur: 2,5 – 3 uur.
Aantal deelnemers: 30 (meer in overleg).

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor leerkracht, ICC, IB en plusklasbegeleiders in het basisonderwijs die niet alleen praktische handvatten
zoeken voor het stimuleren van creatieve denkvaardigheden bij de
leerlingen maar ook stappen willen zetten om een klimaat voor creativiteit te ontwikkelen in groep.

Creatief Denken in Onderwijs
David van der Kooij is initiatiefnemer van
Creatief Denken in Onderwijs. Met een achtergrond in de ICT, vrachtlogistiek en b2bmarketing kreeg David van der Kooij meer
en meer interesse in de creatieve ontwikkeling van mensen en organisaties. Het besef dat creativiteit bijdraagt aan welzijn en
duurzaamheid deed hem besluiten om zich
in te spannen voor de creatieve ontwikkeling van jonge mensen; omdat zij nog altijd
de toekomst hebben.

Centraal staat een circuit van activiteiten waarin creatieve denkvaardigheden worden geoefend, ervaren en toegelicht. Tussen de activiteiten door krijgen de deelnemers aangereikt: achtergronden bij
creatief denken en een theoretisch kader voor de ontwikkeling van
een leerklimaat waarin creativiteit optimaal gedijd.

Van zijn hand verschenen Het Grote Vindingrijkboek en 5 minuten Creatief Denken. Samen met Anouk Wissink ontwikkelde hij het
lesconcept voor creatieve ontwikkeling Het
Ideeëntoestel - Creatieve denkvaardigheden
voor het basisonderwijs. Zij werken daarbij
o.m. samen met prof. dr. Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie en dr. Sanne Dekker
van het onderwijs-wetenschapsknooppunt
van de Radboud Universiteit.

Inhoud

Boeken

Vorm

In de workshop komen aan bod:
• Creatief denken, wat is dat eigenlijk?
• Creatieve denkvaardigheden en proces.
• Tijdens een aantal activiteiten ervaren deelnemers actief creatieve
denkvaardigheden.
• Hoe ziet een creatief leerklimaat eruit? De rol van de leerkracht.
• Factoren die een rol spelen bij het realiseren van een creatief denkklimaat.
• Morgen aan de slag! Samen toepassingen zoeken binnen het lesprogramma
Deelnemers krijgen een hand-out mee waarin de inhoud van de
workshop wordt samengevat tezamen met beschrijvingen van een
aantal activiteiten die direct te gebruiken zijn in de klas.

Faciliteiten & materialen
• R
 uimte met tafeleilanden voor groepjes van vier personen.
• Mogelijkheid voor het projecteren van powerpointslides en video
incl. geluid (vanaf de laptop van de spreker: mac + verloopstekker).

Kosten in overleg

Deelnemers kunnen tijdens de workshops de
boeken Het Ideeëntoestel – creatieve denkvaardigheden voor het basisonderwijs en Het
Grote Vindingrijkboek - zo leer je kinderen
creatief denken met korting kopen bij directe
betaling (gepast of via bankieren-app; op-isop).

Contact
David van der Kooij
Welna 6
1181NS Amstelveen
Mail: davidvanderkooij@mac.com
Telefoon: 06 2072 1632
Denken Om Een Hoekje
Kvk. 34272822
denkenomeenhoekje.nl

Meer:
facebook.com/creatiefdenkeninonderwijs
creatiefdenkeninonderwijs.nl
ideeentoestel.nl

