Creatief Denken en Leren
Het mag bekend zijn dat creativiteit ons als mensen onderscheidt en dat het
de motor is achter vernieuwing en de ontwikkeling van individu en
maatschappij. Creativiteit is geen toverwoord, het is overal om ons heen en in
ons. Dit artikel gaat over creativiteit en leren. Het gaat over hoe creativiteit
kan worden aangewakkerd en ingezet bij het leren.
Creativiteit en leren
Eva, Bram en Mark zijn goede, ‘normale’ leerlingen.
Deze week hebben zij hun meester aangenaam verrast.
Eva liet trots haar eigenaardige tekening zien van een
buitenaardse bloem “die vanochtend in mijn hoofd
bloeide”. Bram rekende precies uit hoeveel water er in
een zwembad gaat en vond daar ongevraagd drie
verschillende manieren voor. Mark leverde een
spetterend werkstuk in, vormgegeven als spel waarin de hoofdstukken ‘levels’ zijn en
je kunt kiezen uit drie conclusies, waarvan er een je een ‘leven’ kost.
Eva, Bram en Mark verbaasden hun leerkracht met deze resultaten. Wat hebben deze
drie leersituaties – kind, lesstof, opdracht – met elkaar gemeen? Er worden creatieve
resultaten geleverd die boven de verwachting – de norm – uitsteken. Hoe komt het dat
die ‘drempel’ werd overschreden?
Eva is gek op bloemen en planten, ze helpt haar moeder graag bij het tuinieren en ze
heeft haar eigen stukje grond in de tuin. Ze laat zich niet graag vertellen wat ze moet
tekenen. Bram is een waterrat, hij zwemt graag, zit op waterpolo en leert zeilen bij de
waterscouts. Rekenen vindt hij maar zo zo. Mark brengt veel tijd door met zijn
spelcomputer en is erg goed met strategiespellen. Werkstukken maken vindt hij
eigenlijk zonde van zijn tijd.
Niet alleen zijn bovenstaande prestaties creatief, maar ze zijn juist creatief omdat de
leerlingen gemotiveerd zijn, ze willen. Ondanks Marks aversie tegen schoolwerk, wil
hij een werkstuk maken over zijn favoriete bezigheid; gamen. Bram wordt niet warm
van rekenen, maar als het over zijn element – water – gaat, dan helpt hem dat om
extra te presteren. En Eva? Eva groeit en bloeit als het over planten gaat.
In deze leersituaties komen drie factoren bij elkaar die we steeds terug zien bij
productief leren: kennis, creativiteit en wil. Wanneer deze factoren elkaar overlappen
ontstaat een optimale situatie om te leren en te creëren.
Dit artikel helpt je op weg om optimale leersituaties te creëren door te streven naar
een overlapping van kennis, creativiteit en motivatie. De rol die creativiteit hierin
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speelt, krijgt extra aandacht.
Wat verstaan we onder creativiteit in relatie tot leren, welke vaardigheden komen
daar bij kijken en hoe kunt u een creatieve leeromgeving voor uw leerlingen maken?
Daarom een artikel dat je wil motiveren om een – nog – creatievere en – meer –
inspirerende leerkracht te zijn.
Kennis
Onder kennis verstaan we hier niet alleen feitelijke kennis zoals
jaartallen en topografie, en basisvaardigheden zoals rekenen en
spelling. We bedoelen hier ook het totaal van ideeën en vindingen
en de uitdrukking daarvan in o.m. cultuur, kunst en wetenschap;
een iPod is kennis, de muziek en video’s die erop staan net zozeer.
Een goed vertelde grap is ook kennis. Een deel van de bestaande
kennis – de basis – onderwijzen we op de basisschool en staat vastgelegd in
kerndoelen. Daarnaast wordt scholen meer en meer gevraagd om buiten deze basis
aandacht te geven aan onderwerpen als burger- en ondernemerschap, duurzaamheid
en sociaal-emotionele ontwikkeling; allemaal kennis.
Wat is creativiteit?
Er zijn letterlijk boekenkasten volgeschreven over creativiteit, het internet puilt uit
van websites over creativiteit. Maar wat is creativiteit dan toch, kan het gemeten
worden, vastgepakt? Alle definities van creativiteit komen in de kern overeen.
Creativiteit is het vermogen om nieuwe en binnen de gegeven context passende
resultaten neer te zetten. Onder passend verstaan we dat creativiteit bijdraagt aan het
realiseren van een wens of een verlangen of het oplossen van een vraagstuk of
probleem; het voegt waarde toe.
Als Mark wordt uitgedaagd om een werkstuk te maken en hij uiteindelijk komt met
een werkstuk vormgegeven als een game, dan is dat nieuw – in ieder geval binnen zijn
omgeving en ontwikkeling – en passend – het is een goed werkstuk dat bijdraagt aan
zijn leerresultaten.
Als we goed om ons heen kijken, zien we dat creativiteit overal in verborgen zit. In
bestaande voorwerpen, films, boeken, maar ook in dagelijkse handelingen, een
aangepast maaltijdrecept, een geïmproviseerde boekenplank of een goed vertelde
grap. Dat is niet vreemd of opmerkelijk, creativiteit is het onderscheidende kenmerk
van de mens, en juist omdat het zo vanzelfsprekend is, vergeten we het vaak en laten
de werkelijke kracht van creativiteit zodoende onbenut.
Is creativiteit hetzelfde als leren?
Nee, maar als we goed kijken dan overlappen creativiteit en leren
elkaar voor een groot deel. Als we creativiteit definiëren als alles
dat algemeen als nieuw en zinvol wordt beschouwd dan stelt een
kind dat kennis opneemt een creatieve daad. Zelfs als het gaat om
kennis die al lang en breed bekend is. Voor het kind is het nieuw
en het draagt bij aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid.
Wanneer het kind – en dit geldt net zozeer voor volwassenen –
spontaan door eigen experiment en toetsing kennis vergaart die niet van buiten wordt
aangeboden dan is de creatieve daad ‘groter’, helemaal als deze kennis voorheen in
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een grote(re) groep – of de wereld – onbekend was. Er gebeurt dan meer dan het
enkel reproduceren van kant-en-klare, voorgeschreven basiskennis die wordt
aangeboden door de leerkracht of lesmethode, het gaat daar bovenuit. In de klas is dit
overigens dagelijkse praktijk, want ieder leersituatie is uniek en kan – en mag? – nooit
volledig worden voorzien door enkel “de methode”. Door ruimte en tijd te geven voor
het onverwachte en onbekende is de kans vele malen grote dat er boven – of buiten –
de norm geleerd wordt. Leren ís creativiteit én andersom.
Kennis + Creativiteit = werkelijk leren
Kennis vergaren en creëren is een doorlopend groeiproces; creativiteit kan niet
zonder kennis waarop voortgebouwd kan worden en kennis wordt gebouwd door
creativiteit. De motor van deze cyclus is de wil, motivatie.
Creativiteit en motivatie spelen een grote rol bij het verzamelen en creëren van kennis.
Hoe meer een kind in staat is om creativiteit ten toon te spreiden hoe beter het is
toegerust om met daadwerkelijk nieuwe vondsten te komen en sneller en intenser te
leren. Creativiteit is niet enkel een aangeboren competentie of een karaktertrek, niet
enkel een “talent”. Creatieve vaardigheden (zoals flexibel associëren, analogieën
herkennen en gebruiken, anders waarnemen en verbeelden) kunnen geleerd en
geoefend worden, een creatieve houding kan worden ontwikkeld.
Motivatie
Motivatie zet en houdt het proces in gang, totdat er een bevredigende uitkomst is
bereikt of tot de motivatie wordt weggenomen. Het hart van motivatie ligt in interesse
en voorkeur; affiniteit. Het gaat dan enerzijds om interesse die van binnen zit –
intrinsieke motivatie – en anderzijds om stimulansen van buitenaf.
Een ‘bevredigende uitkomst’ refereert aan het bereiken van een gesteld doel. Een doel
dat zodanig is afgestemd op de leerling dat het uitdaagt, maar wel haalbaar is.
Inspanning, uitdaging is hierbij cruciaal voor de motivatie. Daarnaast wordt motivatie
aanmerkelijk verhoogd door de leeruitdaging te koppelen aan de interesses en
voorkeuren van het kind, zowel inhoudelijk (Eva: …ik ben gek op tuinieren) als
leervoorkeur (…ik leer door doen, zien, horen of voelen).
Anderzijds speelt de omgeving een belangrijke rol bij
motivatie. Daarbij spelen factoren als beoordeling en
beloning een rol en de balans tussen structuur en
vrijheid bij het leren. Ons schoolsysteem legt een grote
en voelbare druk op kinderen door het meten van de
voortgang van de leerprestaties. Wat bedoeld is – of
werd – als instrument om de voortgang van kinderen in
de gaten te houden en zo optimaal te kunnen sturen en ondersteunen is uitgegroeid –
en ik chargeer een beetje – tot een competitie waarin veel kinderen kopje onder gaan.
Kortom, effectief leren wordt mogelijk gemaakt door (1) eerder verworven kennis
waarop voortgebouwd kan worden, (2) creatieve vaardigheden, die de kans op
buitengewone en grensverleggende resultaten verhogen en (3) motivatie om
betrokkenheid te creëren en de aandacht er bij te houden. De Amerikaanse
psychologe Theresa Amabile heeft hier het nodige onderzoek naar gedaan (zie ook
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‘bronnen en literatuur’ aan het eind van dit artikel).
Beoordeling, beloning en competitie
Onderzoek van Amabile e.a. heeft onder meer aangetoond dat beoordeling, competitie
en externe beloning een negatief effect hebben op creativiteit en leerprestaties, en
dan hebben we het nog niet gehad over straf. Het maakt grote groepen kinderen – en
dit geldt ook voor volwassenen – onzeker en angstig en ontneemt ze letterlijk de lust
tot leren en presteren.
Een andere, heel interessante conclusie uit deze onderzoeken is, dat er sterke
aanwijzingen zijn dat creativiteit ook geremd wordt door (te veel) aanmoediging en
beloning. Bewonderend over de schouder meekijken, complimenten en beloning zijn
instrumenten die in balans moeten worden gebruikt; het kind moet zichzelf kunnen
motiveren om de beste prestaties te (blijven) leveren.
Het argument dat kinderen moeten ‘wennen’ aan de competitieve omgeving van de
grote mensenwereld werkt verstikkend op de ontwikkeling van kind, volwassene en
maatschappij.
Andere argumenten als “maar er zijn kinderen die heel goed gedijen in competitieve
omgeving” of “er zijn kinderen die gewoon niet willen of kunnen leren” worden ten
onrechte uitvergroot en komen voort uit onze focus op de uitzondering. De – overigens
hoognodige – aandacht voor hoogbegaafde kinderen en zwakke broeders maakt
leerlingen als Eva, Bram en Mark min of meer de dupe. Zij redden zich immers wel…
Een stimulerende omgeving wordt gecreëerd door de leerling te helpen zijn of haar
leerdoel te bereiken bereiken. Hierbij wordt hen zoveel mogelijk de keuze gelaten in
hoe ze die doelen willen bereiken. Dit kan door de activiteiten af te stemmen op de
interesses, voorkeuren, ontwikkelingssnelheid en mogelijkheden van het kind. Het is
de creatieve en gemotiveerde leerkracht die dit mogelijk kan maken, zelfs – of
misschien juist ook – in een klas met 30 of soms wel meer kinderen. En voor die
leerkracht gelden dezelfde voorwaarden voor motivatie: persoonlijk interesse en
voorkeuren inzetten, de methode niet zien als een keurslijf maar als een “aanbevolen
route” waarop veel reisvarianten mogelijk zijn: wees ondernemend!
Creativiteit in de klas begint bij jezelf
Iedere leerkracht gebruikt bewust of onbewust
creativiteit om het beste uit de leerlingen naar boven te
brengen. Wanneer je als leerkracht bewust en ten volle
creativiteit wilt gebruiken in de dagelijkse
onderwijspraktijk, dan maak je een keuze met
implicaties. Creatief onderwijzen stelt eisen aan de
leerkracht; je moet vertrouwd zijn met creativiteit en
creatief denken en weten welke eisen dit stelt aan – en mogelijkheden biedt voor –het
lesgeven.
Het begint bij jezelf; je eigen kennis, vaardigheid en gedrag met betrekking tot
creativiteit moeten ontwikkeld worden. Dat vergt studie en doen, dat laatste vooral
samen met je collega’s en natuurlijk met de kinderen in de klas. Er is legio literatuur
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over creativiteit in het onderwijs beschikbaar, weliswaar veel in het Engels maar er
zijn ook interessante Nederlandse titels beschikbaar.
De creatieve leerkracht
Het ontwikkelen van een creatieve houding en creatief gedrag is nog belangrijker. Je
geeft daarmee het voorbeeld; de kinderen kijken en luisteren naar je, je bent hun gids.
De kern van deze houding is samen te vatten in:
●

●

●

Een nieuwsgierige en vragende houding is de poort naar creativiteit en hét voorbeeld
voor het aanmoedigen van leergierigheid. Daarbij hoort ook dat je je kwetsbaar durft op
te stellen; de juf weet ook niet alles, dat is een belangrijke les voor de kinderen.
Een zelfstandige en ondernemende leerkracht is een vakmens die weet wat en hoe er
onderwezen moet worden. Het belangrijkste instrument ben je dan ook zelf, methode en
materialen zijn je hulpmiddelen. Blijf gepassioneerd voor je werk, vernieuw,
experimenteer en neem gepaste risico’s. Gebruik je eigen visie en vormkracht om samen
met de kinderen te leren. Kinderen zien dat en zullen je volgen, geef ze daar de ruimte
voor.
Empathie, open staan en je verplaatsen in anderen; luisteren en niet meteen met een
oordeel klaar staan. Dat betekent in de praktijk dat kinderen – passend – invloed hebben
op wat er in de klas gebeurt en ook hoe hun klas er uitziet. Leer je leerlingen kènnen,
breng hun talenten, interesses en voorkeuren in kaart. Gebruik deze kaart om samen te
leren.

In de dagelijkse omgang en werkwijze met de kinderen komen deze aspecten telkens
weer naar voren in pedagogiek en didactiek. Een vragende houding bijvoorbeeld
betekent: ruimte geven aan het stellen van vragen, onderzoeken en formuleren van
probleemstellingen. De afgelopen jaren worden er meer en meer projecten op school
gedaan met betrekking tot bijvoorbeeld duurzaamheid en burgerschap. Er wordt in
deze projecten vaak een beroep gedaan op het ondernemerschap van kinderen. In
aanloop naar deze projecten kunnen we de kinderen helpen door ruimte te geven voor
onderzoek en verkenning, plus het aanmoedigen en hulp geven bij het stellen van
vragen. Een gestructureerde, creatieve brainstorm is een prachtige werkvorm om zo’n
project een succesvolle start te geven.
Creatieve vaardigheden in de klas
Deze houding en werkwijze helpen je om op een creatieve manier les te geven en
creatief gedrag bij kinderen aan te moedigen. Maar er is nog een stap die je kunt
nemen, namelijk de ontwikkeling van creatieve vaardigheden op het lesprogramma
zetten en deze toe te passen in de reguliere lessen. Zoals gezegd kost het – overigens
welbestede – tijd om de basisvaardigheden van creatief denken te begrijpen en toe te
passen. Affiniteit met creativiteit en een creatieve houding vergemakkelijken deze
inspanning. De meeste mensen die voor het eerst met creatieve vaardigheden in
aanraking komen, ervaren dit als een thuiskomst en aanvankelijke scepsis slaat om in
enthousiasme.
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De praktijk leert dat veel leerkrachten kampen met een
drukke agenda en bij het vinden van de balans tussen
werk en privé geen of weinig ruimte overhouden om ‘ook
nog eens’ met creativiteit aan de slag te gaan. Er zijn
echter mogelijkheden om een vliegende start te maken. Er
is voldoende literatuur om met kleine stappen, maar wel
direct met creatieve vaardigheden aan de slag te gaan.
Een sprekend voorbeeld is ‘Creatieve Vaardigheden in de Onderwijspraktijk’
uitgegeven door Onderwijs Maak Je Samen of ‘Actief Creatief’ en ‘Creatief met
Voorwerpen’ van Philippe Brasseur. Neuzen op internet biedt toegang tot veel
literatuur.
Onderwijs dat bewust kiest voor creativiteit zal creativiteit als discipline moeten
toevoegen aan het curriculum van leerkrachtopleidingen. Hiervoor zijn al op een
aantal hogescholen (al) initiatieven genomen.
Er is nog veel meer over creativiteit en leren te leren, daarover zal ik in de toekomst
meer schrijven. Kijk ook eens op de weblog ‘Vindingrijk’ voor inspiratie en lesideeën
(zie hieronder bij ‘bronnen en literatuur’).
Voor nu dank ik je voor je aandacht en wens je veel succes en plezier bij het lesgeven!
David van der Kooij
www.denkenomeenhoekje.nl
Bronnen & Literatuur
Bij het schrijven van dit artikel werd ik geïnspireerd door ideeën en voorbeelden uit
o.m.:
●

●

●

●

●

Amabile, T – Growing up creative
Amabile, T – Creativity in context
Wilson, A e.a. – Creativity in the primary curriculum
Bruyn, R & Vanosmael, P – Hanboek voor creatief denken
Csikszentmuhalyi, M – Flow

Aan de slag met creativiteit in de klas? Kijk eens naar deze titels:
●

●

●

●

●

Creatieve Vaardigheden in de Onderwijspraktijk – OMJS & Denken Om Een Hoekje
Mindmappen met Marja & Moes – OMJS & Denken Om Een Hoekje
Brainstormen met Marja & Moes – OMJS & Denken Om Een Hoekje
Actief Creatief – Philippe Brasseur
Creatief met Voorwerpen – Philippe Brasseur

Creatief denken binnen uw school?
David van der Kooij en Job Christians verzorgen geregeld studiemiddagen voor
schoolteams rondom creatief denken. Interesse in een studiedag of workshop? Neem
dan contact met ons op via info@onderwijsmaakjesamen.nl.
Op de weblog Vindingrijk van Denken Om Een Hoekje vindt u berichten met lestips en
ideeën om creatief denken in het bestaande curriculum op te nemen. Hier kunt ook
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zelf uw eigen lesideeën en lestips kwijt; een kado voor uw collega’s.
http://vindingrijk.wordpress.com

Dit artikel is gedownload van http://www.onderwijsmaakjesamen.nl
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