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Voorwoord en leeswijzer
Dit onderzoek heb ik gedaan voor de Jenaplanopleiding van Het Kan! 2017-2019. Het doel
van mijn meesterstuk is het stimuleren van het creatieve denken bij kleuters binnen mijn
stamgroep.
Kleuters kunnen nog zo mooi en onbevangen denken. Wij noemen dit creatief of origineel
maar misschien is het juist wel heel gewoon en puur hoe deze kinderen denken en leren wij
dit gaandeweg steeds meer af. Ik heb heel bewust voor het kleuteronderwijs gekozen, mede
doordat ik deze manier van denken zo mooi vind. Ik zou de wereld gunnen dat iedereen af
en toe nog zo zou kunnen denken als een kleuter, dan zouden er een hoop problemen
opgelost kunnen worden met ‘creatieve’ oplossingen. Ik ben op zoek naar een manier
waarop we deze manier van denken kunnen stimuleren in plaats van afleren.
Tijdens een inspiratiedag van de kleuteruniversiteit op 3 september 2016 heb ik een
workshop gevolgd over slimme kleuters. Hier werd de nadruk gelegd op het belang van
creatief denken en in het verlengde hiervan werden de denksleutels aan ons
geïntroduceerd. Alle stamgroepleiders van de kleuterbouw van De Kring hebben naar
aanleiding hiervan ook de denksleutels aangeschaft in de groep.
Tijdens het schrijven van dit meesterstuk heb ik samen met de werkgroep
ontwikkelingsvoorsprong de denksleutels en de effecten hiervan in de stamgroepen uitvoerig
besproken. We hebben collega’s enthousiast gemaakt voor het gebruik van de denksleutels
door met leuke voorbeelden en uitwerkingen te komen waar ze direct in hun eigen
stamgroep mee aan de slag konden gaan.
Na de inhoudsopgave begint dit onderzoek met een samenvatting van mijn bevindingen.
Vervolgens zal er ingegaan worden op bestaande literatuur over dit onderwerp. Na iedere
deelvraag geef ik een korte persoonlijke reflectie en geef ik aan wat voor mij belangrijk is uit
deze theorie voor mijn onderzoek. Deze bevindingen neem ik mee tijdens mijn
praktijkonderzoek. Na het theoretisch kader volgt een beschrijving van mijn
praktijkonderzoek. In dit praktijkonderzoek leest u mijn plan van aanpak, de uitvoering en
mijn bevindingen. Ik sluit vervolgens mijn onderzoek af met de conclusie, evaluatie en
aanbevelingen.

Ik wens u veel leesplezier!
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Samenvatting
Dit meesterstuk heb ik geschreven voor Jenaplanschool De Kring te Oegstgeest. Met dit
meesterstuk doe ik onderzoek naar het stimuleren van creatief denken bij kleuters met
behulp van de denksleutels binnen mijn jenaplanonderwijs. Ik ben op zoek gegaan naar een
manier om het creatieve denken van kleuters verder uit te breiden en te stimuleren in plaats
van het (onbewust) af te leren.
Tijdens mijn literatuuronderzoek heb ik de antwoorden op mijn deelvragen gevonden. Er zijn
verschillende definities en interpretaties te vinden van creatief denken maar de kern is
hetzelfde; creatief denken is het vermogen om nieuwe oplossingen te bedenken voor
bestaande vraagstukken door ‘out of the box’ te denken. Het gaat om het doorbreken van de
aangeleerde patronen in de hersenen. Creatief denken is van groot belang voor de burgers
van de toekomst en dus voor de kinderen van nu. Er zullen in onze (toekomstige) wereld
altijd mensen nodig zijn die creatief kunnen denken en innovatief zijn in deze razendsnel
veranderende maatschappij. De kenmerken van een creatieve houding hebben veel overlap
met de houding die wij bij de kinderen willen stimuleren en ontwikkelen binnen het
jenaplanonderwijs.
Kleuters beschikken van nature over veel kenmerken van een creatieve houding. Kleuters
kijken in mogelijkheden en niet in beperkingen en door de vele verbindingen in de hersenen
van kleuters gaat het creatieve denken nog als vanzelf.
Op school wordt het creatieve denken niet automatisch gestimuleerd maar mogelijk juist
afgeleerd. Dit komt door het systeem waar we in zitten, we meten ontwikkeling aan de hand
van goede en foute antwoorden. Zo leren wij de kinderen op school dat antwoorden
belangrijker zijn dan vragen stellen. Creativiteit is niet makkelijk te meten en wordt daarom
veelal verwaarloosd op scholen. Op school kunnen denkvaardigheden aangeleerd worden,
dus ook creatieve denkvaardigheden. Creatieve processen zijn zelfs nodig om tot
fundamenteel leren te komen. In ons onderwijs moeten we zoeken naar een vorm waarbij de
linker- en de rechterhersenhelft gestimuleerd worden en moeten samenwerken. Creatief
denken is aan te leren en te stimuleren. Binnen het jenaplanonderwijs wordt al voldaan aan
een aantal voorwaarden om creatief denken te stimuleren; een uitdagende leeromgeving,
onderzoekend leren en eigen initiatief mogen nemen. In het jenaplanonderwijs gaat het om
meer dan volgzaam de opdrachten van de stamgroepleider uitvoeren. Bijna alle elementen
van creatief denken zijn terug te vinden in de jenaplanessentie creëren. Ook meesterschap,
autonomie en zingeving liggen aan de basis van het jenaplanonderwijs en aan de basis van
creativiteit.
De denksleutels zijn 20 verschillende sleutels om ‘het denken te openen’. Met behulp van de
denksleutels kunnen wij de aandacht van de kinderen in onze stamgroep sturen en ze
(nieuwe en bestaande) denkpatronen laten ontwikkelen. De denksleutels stimuleren de
kinderen om buiten de gebaande paden te denken, verschillende denktechnieken te
gebruiken en maken het denken leuk.
Tijdens dit onderzoek heb ik het belang van creatief denken ontdekt en hoe ik dit kan
stimuleren met behulp van de denksleutels. Ik heb ontdekt wat het effect is op de kinderen,
mijn stamgroep en mijzelf en hoe ik het toe kan passen in alle basisactiviteiten van het
jenaplanonderwijs. Ik heb dit geleerd met behulp van de denksleutels maar ik denk dat ik in
de toekomst dit middel steeds meer los kan gaan laten om aan hetzelfde doel te werken;
creatief denken en handelen.
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Probleembeschrijving
Creatief denken wordt in de kleuterbouw stamgroepen op Jenaplanschool De Kring niet
actief gestimuleerd. Volgens Tony Ryan (2014) is creatief denken belangrijk omdat het ‘het
denken opent’. Een belangrijke vaardigheid voor de toekomst, waarin creatief denken iets
van de mens blijft. Volgens SLO (2017) is creatief denken het vermogen om nieuwe en/of
ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor bestaande vraagstukken te vinden.
Creatief vermogen wordt volgens SLO (2017) het sterkst ontwikkeld in een rijke
leeromgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken. In de
elementen die creatief denken kunnen stimuleren zijn veel overeenkomsten te vinden met
de jenaplanessenties. Creatief denken moet aangeboden, gestimuleerd en ontwikkeld
worden op een jenaplanschool.
Ik zie dat er op onze jenaplanschool veel ruimte is voor de eigenheid en het zijn van de
kinderen. Er wordt nog weinig gedaan aan het stimuleren van de vaardigheid creatief
denken en handelen. Mogelijk door te weinig kennis over het stimuleren van het creatieve
denken en handelen. Of willen we de lerende kleuter toch te veel sturen en leren vanuit ons?
Vinden we het lastig als kleuters kritische vragen stellen? Willen wij altijd een antwoord
hebben? Wij kunnen als stamgroepleiders regelmatig denken in goed of fout antwoorden
terwijl er voor de kleuter heel veel meer is. Ik zie ook dat kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong opvallend ‘goed’ zijn in creatief en kritisch denken en hierin echt
uitgedaagd kunnen worden. Hoe kunnen we de kinderen in de stamgroep bieden wat ze
nodig hebben door deze manier van denken te blijven stimuleren in plaats van dat we dit,
misschien onbedoeld, afleren?
Tijdens een inspiratiedag van de Kleuteruniversiteit waar we met alle stamgroepleiders van
de kleuterbouw aan hebben deelgenomen hebben we bij een workshop over slimme
kleuters kennis gemaakt met de denksleutels om creatief denken te stimuleren. Er is een
korte inleiding geweest over de achtergrond van de denksleutels en daarna hebben we
voorbeelden gekregen van de verschillende denksleutels en het praktisch gebruik hiervan. In
alle kleuterbouw stamgroepen zijn de denksleutels nu aanwezig. Ik ben de week daarop een
denksleutel gaan uitproberen in mijn stamgroep. Het thema was toen ‘eten en drinken’ en ik
heb de ‘ander gebruik’ sleutel gedaan met de kinderen in de kring. ‘Waar kun je deze vork
nog meer voor gebruiken?’ luidde de vraag. De kinderen kregen de vork om de beurt in hun
hand en mochten dan vertellen en/of laten zien wat ze bedacht hadden. Ik was verwonderd
over de antwoorden waar sommige kinderen mee kwamen; het kammen van je haar, een
hark voor de tuin, om mee te lopen als je een stuk van je been mist etc. Daarna verdwenen
de denksleutels weer even op een plank. Tijdens een volgend thema kwam ik ze weer tegen
en ging ik er weer eens een uitproberen. Dit keer deed ik de ‘vraag sleutel’, ik legde de
kinderen uit dat ik het antwoord ging geven en dat zij een vraag daarbij mochten bedenken.
Het antwoord was ‘sneeuw’, welke vraag kun je daarbij bedenken? De kinderen vonden het
lastig om een vraag te formuleren, sommige kinderen haakten af en waren niet meer
betrokken, andere kinderen kwamen met andere antwoorden in plaats van vragen ‘dat ligt er
in de winter’, ‘het is wit’. Ik heb van deze antwoorden van de kinderen vragen geformuleerd
(Wat is er wit en valt soms in de winter?) waarop we dan met elkaar het antwoord konden
geven ‘sneeuw’. Ik merkte duidelijk dat deze manier van denken nog niet bekend was bij de
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kinderen. Toen het lente werd heb ik weer een denksleutel gedaan als kringactiviteit. De
‘nietus sleutel’. Ik stelde de vraag aan de kinderen ‘wat zie je nooit in de lente?’. Aan het
begin van de activiteit waren er maar een aantal vingers en moesten de kinderen even op
weg geholpen worden door een voorbeeld van mij. Daarna kwam er een lach op veel
gezichten van de kinderen en gingen ze steeds enthousiaster meedoen met deze
denksleutel. Ik heb ervaren dat de kinderen moeten wennen aan de manier van vragen
stellen van mij als stamgroepleider en de manier van denken van henzelf bij deze
denksleutels. De eerste keren weten de kinderen niet goed wat er van ze wordt verwacht en
kunnen ze afwachtend en onzeker zijn, toch komen er ook uit die eerste keren creatieve
antwoorden, enthousiaste kinderen en een aantal kinderen ging er zelfs al van stralen.
Na deze (positieve) ervaringen met de denksleutels zijn ze weer een beetje in de
vergetelheid geraakt in mijn stamgroep en zeker binnen onze kleuterbouw, dit vind ik zonde.
Hier liggen zeker ontwikkelkansen. Uit een vragenlijst over de denksleutels die ik heb
afgenomen bij mijn collega’s van de kleuterbouw op jenaplanschool De Kring blijkt dat er
nog weinig gebruik gemaakt wordt van de denksleutels. Twee collega’s beschrijven dat ze
de denksleutels pas een keer gebruikt hebben in hun stamgroep en een andere collega
beschrijft dat het wisselend is, dat het afhankelijk is van de thema’s waarin we werken. Uit
mijn vragenlijst blijkt dat er nog weinig kennis is over het doel van de denksleutels en de
theorie hierachter. Mijn collega’s geven aan in de vragenlijst dat ze open staan voor het
inzetten van de denksleutels binnen hun stamgroep en dat ze daar meer kennis, uitleg en
voorbeelden voor nodig hebben. Ik zal hier dan ook onderzoek naar gaan doen voor mijn
meesterstuk.
Ik gun de kinderen dat de stamgroepleiders van de kleuterbouw het creatief denken en
handelen van de kinderen stimuleren, uitdagen en verder laten ontwikkelen. Dit is een
belangrijke vaardigheid voor nu en de toekomst. Ik zou graag binnen ieder thema werken
met de denksleutels, in de kring en in de verschillende hoeken om dit doel te bereiken. In dit
meesterstuk zal ik mij richten op onderzoek in mijn eigen stamgroep. Tijdens mijn onderzoek
zal ik mijn kleuterbouw collega's gebruiken om mee te sparren en ze mogelijk ook
enthousiasmeren om een denksleutel in de zetten binnen een thema. De ervaringen van
mijn collega’s bij het gebruiken van de denksleutels kan ik dan weer meenemen binnen mijn
onderzoek.
Na het afronden van mijn onderzoek zal ik de resultaten, ideeën en aanbevelingen delen
met mijn collega’s zodat zij ook meer en met goede handvatten met de denksleutels aan de
slag kunnen binnen hun stamgroep.
De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt:
Hoe kan ik de denksleutels integreren binnen het onderwijs in mijn stamgroep zodat
de kinderen creatief kunnen blijven denken?
De deelvragen die ik ga gebruiken voor mijn literatuuronderzoek om uiteindelijk de
hoofdvraag te kunnen beantwoorden:
1. Wat is volgens de literatuur creatief denken?
2. Waarom zijn volgens de literatuur kleuters van nature goed in creatief denken?
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3. Hoe kun je volgens de literatuur creatief denken benutten en stimuleren in plaats van
afleren op de basisschool?
4. Waarom is volgens de literatuur creatief denken een belangrijke vaardigheid binnen
het jenaplanonderwijs?
5. Welke onderdelen van creatief denken worden er uitgedaagd door de denksleutels in
te zetten binnen mijn stamgroep?
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Theoretisch kader
Deelvraag 1: Wat is volgens de literatuur creatief denken?
Immanuel Kant, de grondlegger van de Verlichting heeft de bekende uitspraak ‘Sapera
Aude’ betekenis; durf te denken (van Gaal, 2012). In onze wereld en de wereld van de
toekomst blijft deze uitspraak actueel. Er zijn mensen nodig die creatief kunnen denken om
innovatief te blijven in deze razendsnel ontwikkelende maatschappij. Onze samenleving is
aan het verschuiven van ‘knowlegde age’ naar ‘conceptual age’, denkvaardigheden zijn
hierbinnen van cruciaal belang (Pink, 2005).
Vaak wordt bij creativiteit in eerste instantie gedacht aan de kunstvakken, natuurlijk speelt
creativiteit hierbinnen een belangrijke rol maar creatief denken is ook (en juist) relevant voor
de ‘basisvakken’. Er wordt benadrukt dat het in het onderwijs moet gaan om
transdisciplinaire creativiteit, creativiteit die toepasbaar is in alle vakken (SLO, 2017).
Volgens de Van Dale is de definitie van creativiteit scheppend vermogen. Creatief denken is
het vermogen om originele ideeën voort te brengen die een doel dienen. Niet alleen het
vermogen om iets nieuws te creëren maar ook het vermogen om nieuwe ideeën te
bedenken door het combineren, veranderen of opnieuw toepassen van bestaande ideeën
(van Gaal, 2012). Onze hersenen halen gewoonlijk hun kracht uit patronen en gewoontes en
bij creativiteit draait het juist om het doorbreken hiervan. Dit maakt creatief denken voor de
meeste mensen ook zo lastig, 98% van onze tijd zijn we bezig met ‘logisch denken’.
Creatieve vaardigheden kunnen wel geleerd en geoefend worden, een creatieve houding
kan worden ontwikkeld. Een creatieve houding kenmerkt zich door; nieuwsgierigheid,
uitdaging, een permanente ‘constructieve ontevredenheid’, een overtuiging dat voor elk
vraagstuk een oplossing bestaat, bereidheid om oordeel en kritiek op te schorten, het goede
in iets slechts zien en geloven in dat problemen leiden tot verbetering (van Gaal, 2012). Bij
de basisvaardigheden voor creatief denken horen ook; luisteren naar je gevoel en
openstaan voor ideeën van anderen. Creativiteit is een combinatie van waarnemen, denken
en doen. (van der Schans & van Gaal, 2012).
SLO geeft richting en ruggensteun bij de ontwikkeling van relevant en samenhangend
onderwijs (SLO, 2017). Volgens SLO (2017) is creatief vermogen het vermogen om creatief
te denken en te handelen. Het is hierbij belangrijk om ruimte te geven aan vernieuwende en
onverwachte uitkomsten. Er zijn vier verschillende fasen in het creatieve denkproces die
worden doorlopen. Het proces begint met oriënteren dan komt onderzoeken, uitvoeren en
evalueren. De fasen zijn niet los van elkaar te doorlopen maar lopen in elkaar over en soms
door elkaar heen. Tijdens het creatieve proces wordt divergent en convergent denken
afgewisseld. Divergent denken is de vaardigheid om een bepaald probleem of opdracht van
meerdere kanten te onderzoeken of bekijken en convergent denken is om beargumenteerd
naar oplossingen te zoeken (SLO, 2017).
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Figuur 1: Fasen creatief denken ( Van Graft en Kammers, 2007)

Bij het SLO heb ik de concept leerlijn ‘creatief denken en handelen’ opgevraagd, deze zal in
de komende periode uitkomen. Hierin wordt een creatieve denker als volgt beschreven; ‘Een
leerling is een creatieve denker wanneer hij/zij buiten de gebaande paden kan denken,
nieuwe samenhangen ziet en verschillende creatieve technieken kent en kan gebruiken. Een
creatieve denker durft risico’s te nemen en ziet fouten maken als een leermogelijkheid. Een
creatieve leerling heeft een ondernemende en onderzoekende houding. Naast aandacht
voor het vernieuwende aspect, besteedt deze leerling ook aandacht aan de toepasbaarheid
en de bruikbaarheid van creatieve ideeën binnen een bepaalde context. Het creatieve
vermogen van leerlingen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving waarin
kinderen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken’ (SLO, 2017). Als deze
leerlijn uit de conceptfase is zal deze worden opgenomen binnen de doelen van het
(basis)onderwijs. Zo wordt het belang van het creatief denken op school duidelijker en komt
er hoogstwaarschijnlijk meer aandacht voor.
Deze leerlijn valt onder het ‘curriculum van de toekomst’ van SLO. Dit curriculum vraagt om
meer samenhang tussen vak- en leergebieden. Creatief denken valt onder de 21e eeuwse
vaardigheden. Binnen deze 21e eeuwse vaardigheden is veel overlap te vinden met het
jenaplanonderwijs, hier zal ik verderop in mijn meesterstuk nog uitgebreid op terugkomen.
Volgens De Bono (1998) is creatief denken in ieder zelf ordenend systeem een absolute
wiskundige noodzaak. ‘Creative thinking is new thinking witch delivers values’ (de Bono,
2007). Dit is deels aangeboren en deels aangeleerd. Kinderen beschikken van nature over
creativiteit. Creatief denken is een type denken dat een onmiskenbaar en essentieel
onderdeel is van ons denken. Intelligentie is een potentieel, we moeten denkvaardigheden
ontwikkelen als we dat potentieel ten volle willen benutten. Als deze vaardigheden niet
worden ontwikkeld wordt het potentieel te weinig gebruikt. Creatief denken is een onderdeel
van denkvaardigheid en dus een vaardigheid die kan worden geleerd en ontwikkeld (De
Bono, 1998). Een onderdeel van creatief denken is lateraal denken, deze term is
geïntroduceerd door Edward de Bono. Het gaat hierbij om een andere manier van denken.
Lateraal denken dient om te ontsnappen aan gevestigde ideeën en waarnemingen, teneinde
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tot nieuwe te komen. Het is een middel om de zelf ordenende informatiesystemen te
doorbreken, het ontwikkelen van bewuste technieken om onszelf de zijbaan van het denken
te laten bereiken. Bij laterale vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk (De Bono, 1998).
Volgens Gardner (1981) is intelligentie het vermogen van een persoon om problemen op te
lossen en moeilijkheden te overwinnen. Creativiteit is nodig om nieuwe problemen te
onderkennen of te scheppen.
Tony Ryan (2014) heeft ook zijn eigen kijk ontwikkeld op creatief en innovatief denken. Hij
vindt het creatief denken een onmisbare vaardigheid voor de toekomst. Creatief denken is
leuk en spannend, creatief denken kan een positieve attitude creëren tegenover het
leerproces. Het stimuleren van creatief denken verhoogd de emotionele link met het
geleerde, hierdoor wordt ons geheugen beter geactiveerd. Creatief denken zal ons helpen
om beter om te gaan met veranderingen, die in de toekomst veel zullen komen. Als ons
denken ‘open’ en accepterend is zullen we ons veel beter kunnen aanpassen aan nieuwe
omstandigheden. Computers zullen steeds grotere delen van het analytische denken van de
mens overnemen, creatief denken zullen we nooit van ons kunnen overnemen. Door het
creatieve denken te blijven ontwikkelen kunnen de kinderen worden voorbereid op de
onzekere toekomst, ze ontwikkelen hierdoor een sterk copingsmechanisme (Tony Ryan,
2014).

Als ik het met mijn collega’s heb over creativiteit of creatief denken van de kinderen
stimuleren beginnen ze vaak over ‘maar we doen toch heel vaak knutselwerkjes en
creatieve activiteiten’. Ik denk dat dit een bekende misvatting is over creativiteit op
basisscholen en dus ook op onze Jenaplanschool. Vanuit de literatuur wordt mijn visie
ondersteund dat creativiteit belangrijk is binnen alle onderdelen op school, in ons onderwijs
in alle basisactiviteiten; samen spelen, samen werken, samen praten en samen vieren.
Er moet ruimte zijn voor creativiteit binnen de dagelijkse ‘problemen’ die kinderen kunnen
tegenkomen en creativiteit en creatief denken moet verweven kunnen zijn binnen alle
activiteiten.
Ik ben het, vanuit mijn eigen ervaringen in mijn groep, met De Bono eens dat kinderen van
nature beschikken over creativiteit. Mijn kinderen kunnen nog zo mooi en puur naar iets
kijken en dan met de mooiste ideeën of oplossingen komen waar ik als stamgroepleider nog
niet aan gedacht had. Ook zegt De Bono dat als we deze denkvaardigheden niet stimuleren
en laten ontwikkelen dit zonde is van het potentieel van de intelligentie van de kinderen, ik
ben het hier helemaal mee eens. Het gaat op school niet alleen maar om de ‘meetbare’
intelligentie (toetsen e.d.) van de kinderen maar juist ook om het vermogen tot creatief
denken. De definitie die Van Gaal (2012) geeft aan een creatieve houding komt erg overeen
met een algemene houding die wij de kinderen op onze jenaplanschool willen laten
ontwikkelen; nieuwsgierigheid, uitdaging, overtuigd zijn dat er voor elk vraagstuk een
oplossing bestaat, het goede in iets slechts zien, luisteren naar je gevoel en openstaan voor
ideeën van anderen. Waarom is er dan, als er zo veel overlap is, nog maar weinig aandacht
voor het stimuleren van creatief denken binnen onze bouw en op onze school?
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De fases die doorlopen worden tijdens een creatief denkproces worden bij ons op school
ook al doorlopen met onderzoekend leren, de kinderen en stamgroepleiders zijn hier al mee
bekend en dit zou dus een mooi uitgangspunt zijn bij het ook bewust gaan stimuleren van
creatief denken (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren).
Ik ben blij om te lezen dat er nu ook door SLO een leerlijn is ontwikkeld voor creatief denken
zodat dit binnen het onderwijs een prominentere plaats in zal gaan (moeten) nemen.
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Deelvraag 2: Waarom zijn volgens de literatuur kleuters van nature goed in creatief
denken?
‘Every child is an artist, the problem is how to remain an artist once we grow up’
Pablo Picasso

Een creatieve houding kenmerkt zich door; nieuwsgierigheid, uitdaging, een permanente
‘constructieve ontevredenheid’, een overtuiging dat voor elk vraagstuk een oplossing
bestaat, bereidheid om oordeel en kritiek op te schorten, het goede in iets slechts zien en
geloven in dat problemen leiden tot verbetering (Van Gaal, 2012).
Als kinderen binnen komen op de basisschool zijn ze nieuwsgierig, willen vanalles weten,
ontdekken en uitzoeken. Ze beschikken over veel kenmerken van een creatieve houding,
zoals beschreven door Van Gaal (2012) hierboven. Ze komen met de meest ‘creatieve’
vragen en oplossingen waar wij als volwassene van opkijken. Jonge kinderen kijken nog
heel puur naar de wereld, zonder oordelen en zonder hokjes. Kleuters kunnen nog denken
zonder beperkingen, een van de kernen van creativiteit. Kinderen zijn nog niet bang om het
fout te hebben, hierdoor durven ze meer creatieve ideeën te onderzoeken en uit te voeren
(Robinson, 2006). Jonge kinderen beschikken over het vermogen om de werkelijkheid waar
te nemen zoals die is, niet zoals die zou moeten zijn, maar zoals deze zich aan hen
manifesteert (Dwarshuis, 2015). De verbindingen in het brein van jonge kinderen zijn nog
veelvuldig en hierdoor kunnen zij snel het ene brokje herinnering aan een andere
herinnering in een compleet andere context verbinden en zo op een voor ons vreemd en
verrassend idee komen (Van der Kooij & Wissink, 2015).
Kleuters leren spelenderwijs ontzettend veel van de wereld om hen heen. Volgens Piaget is
symbolisch spel een grote ontwikkeling in het denken waar veel creativiteit voor nodig is
(Brouwers, 2010). Als kinderen komen tot symbolisch spel is dit een doorbraak in het
denken. Om symbolisch spel te stimuleren hoeven er niet altijd kant-en-klare voorwerpen de
school in te komen om mee te spelen. Vooral voorwerpen waar de kinderen allerlei
betekenissen aan kunnen geven door hun creativiteit zijn belangrijk voor deze ontwikkeling.
Voorwerpen die te gedetailleerd zijn en te eenduidig belemmeren de symbolische functie en
dus de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen (Brouwers, 2010). Er is veel creativiteit
nodig om spelsituaties te bedenken en om problemen die je al spelend tegenkomt op te
lossen, kleuters hebben vaak nog weinig hulp nodig om dit soort problemen op te lossen
binnen hun spel. Kinderen kunnen dus van nature creatief denken, dit hebben ze nodig om
hun indrukken en ervaringen op een oorspronkelijke, vindingrijke manier vorm te kunnen
geven (Brouwers, 2010). Creativiteit is deels aangeboren en deels aangeleerd. De hersenen
van volwassen personen slaan alle inkomende informatie op met behulp van routine
patronen, hier komt geen creativiteit meer bij kijken. 98% van onze tijd zijn we bezig met
‘logisch denken’. Bij kleuters zijn al deze verbindingen voor routine patronen nog niet gelegd
en er wordt dus van nature uit nog veel meer creatief gedacht (De Bono, 2007). Wat
kinderen al vaak van nature kunnen, is bij volwassen personen afgeleerd. Een open blik,
een creatief brein en met een frisse nieuwe kijk de wereld om ons heen benaderen kunnen
kleuters een stuk beter dan wij (Dwarshuis, 2015).
Kleuters leven nog in hun ik-wereld, ze hebben een egocentrisch wereldbeeld. Kleuters
leren door trial en error. Als iets op de ene manier niet lukt gaan ze als vanzelf op zoek naar
een andere manier; kleuters zijn heel goed in het divergeren (het bedenken van veel
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verschillende ideeën). Divergent denkvermogen is het vermogen om conceptueel en creatief
te denken. Van de kinderen van 3 tot 5 jaar beschikt 98% over divergent denkvermogen
(Van der Schans en Van Gaal, 2012). Uit onderzoek van George Land (1968) blijkt dat 98%
van de vijfjarigen volgens de test ingedeeld wordt in de categorie ‘genius’ als het ging om de
mate van creativiteit. Uit onderzoek daarna bleek dat van de kinderen op tienjarige leeftijd
nog maar 30% in deze categorie viel en op vijftienjarige leeftijd nog maar 12% (Dwarshuis,
2015).
Daniel Pink (2005) doet de uitspraak ‘ieder mens is creatief’, de grootste uitdaging is erin te
slagen het creatieve vuur dat in ieder mens aanwezig is te laten ontbranden. Bij kleuters is
het vooral belangrijk om ‘het vuur brandend te houden’, hier ligt een belangrijke taak als
stamgroepleider.

Kleuters kunnen nog zo verwonderd zijn over de wereld om hen heen, ze kijken zonder
oordelen en zonder hokjes. Om deze verwondering in ere te houden in ons
Jenaplanonderwijs lijkt het mij belangrijk om creatief denken niet (onbedoeld) af te leren
maar juist te stimuleren en waar nodig aan te leren bij de kinderen. Ofwel ‘het vuur brandend
houden’. De informatie van Brouwers (2010) over symbolisch spel zet mij ook wel aan het
denken over het spel en het spelen in mijn stamgroep. Er zijn dus voornamelijk voorwerpen
nodig waar kinderen zelf betekenis aan kunnen geven door middel van hun creativiteit in
plaats van voorwerpen die maar voor 1 doel dienen. Deze zouden juist de creativiteit van
kinderen remmen. Wij volgen nu met de kleuterbouw van De Kring trainingen over spel en
spelbegeleiding. Deze eyeopener neem ik hier zeker in mee en wil ik gaan delen met mijn
collega’s om ook in het ‘samen spelen’ van het Jenaplanonderwijs het creatief denken van
de kinderen te kunnen stimuleren.
Ik schrik eigenlijk best wel van het feit dat kinderen volgens Ken Robinson van nature niet
bang zijn om fouten te maken en dingen creatief te onderzoeken maar dat er op school aan
kinderen geleerd wordt dat antwoorden goed of fout zijn. Ik vrees dat dit op iedere school en
in iedere groep het geval is. Ik merk bij mezelf ook dat als kinderen een werkje doen we het
samen bekijken ik er soms ‘foutjes’ uit haal en de kinderen vraag deze te verbeteren. Soms
(als ik er de tijd voor neem) vraag ik waarom ze een bepaald plaatje zo hebben gelegd, komt
er een antwoord waardoor ik begrijp waarom ze het werkje zo hebben gemaakt en dan valt
het ‘goed/fout’ principe ineens weg.
Het goed/fout ligt niet aan de antwoorden die de kinderen geven maar het ligt aan de vragen
die w
 ij stellen..
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Deelvraag 3: Hoe kun je volgens de literatuur creatief denken benutten en stimuleren
in plaats van afleren op de basisschool?
Creatief denken begint met intrinsieke motivatie. Hiervoor is autonomie nodig ten aanzien
van de taak, meesterschap (dit is een mindset) en zingeving (het doel is belangrijker dan de
winst) (Pink, 2005). Deze kenmerken zijn ook zeer van belang binnen het
Jenaplanonderwijs, hier kom ik bij een latere deelvraag in mijn meesterstuk nog op terug.
Divergent denkvermogen is het vermogen om conceptueel en creatief te denken. Van de
kinderen van 3 tot 5 jaar beschikt 98% over divergerend denkvermogen, in de leeftijd 6-10
jaar is dat nog 32% in de leeftijd 11-15 jaar nog maar 10% en slechts 2% van de
volwassenen beschikt nog over divergerend denkvermogen (Van der Schans & Van Gaal,
2012). Kunnen we uit deze cijfers de conclusie trekken dat school ervoor zorgt dat de
kinderen in een systeem terecht komen dat hun natuurlijke vermogen om divergent te
denken eerder afleert dan benut en uitbouwt? Creativiteit is het doorbreken van patronen.
Denken is het maken van verbindingen in de hersenen. Bij een groot deel van de jonge
kinderen gaat het divergent denken nog vanzelf, op een latere leeftijd zijn er nieuwe
technieken/patronen nodig om creatief denken te stimuleren. Als creatief denken
gestimuleerd wordt, worden er nieuwe verbindingen gelegd in de hersenen en wordt er
geoefend met lateraal denken. Denkvaardigheden kunnen expliciet gemaakt worden (Van
der Schans & Van Gaal, 2012).
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen fundamenteel leren en oppervlakkig leren. Om
tot fundamenteel leren te komen zijn creatieve processen nodig. Hierbij verandert de manier
van denken en handelen niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Zo worden er
veranderingen teweeggebracht in de basisschema’s van de kinderen. Deze maken dat de
kinderen zich ‘deskundiger’ gedragen, ook in nieuwe, soortgelijke situaties (Brouwers, 2010).
Kleine kinderen leren door trial en error, ze proberen, lukt het niet, proberen ze iets anders.
Volwassenen leren niet meer door trial en error dit remt onze eigen creativiteit en daarmee
remmen wij de kinderen ook in hun creatieve denken. Kinderen zijn nog niet bang om fouten
te maken, jongeren en volwassenen wel (Robinson, 2006).
Wij willen als stamgroepleiders informatie kunnen testen, op school testen we dus
voornamelijk deze denkvaardigheden bij de kinderen. Creativiteit is niet makkelijk te testen,
waardoor het vaak wordt verwaarloosd op scholen. Maar informatie alleen is niet meer
voldoende in onze wereld, we hebben dit creatieve denken juist nodig. In het onderwijs
bestaat nog steeds de mythe dat weten genoeg is. In de echte wereld is dat anders, hier heb
je ook ‘dadigheid’ nodig (De Bono, 1998).
Er zijn volgens De Bono (1998) twee redenen waarom creatief denken verwaarloosd is in
het onderwijs:
1. We menen er niets aan te kunnen doen, we beschouwen creatief denken als een
mystieke gave die sommige mensen hebben en anderen niet, er valt niets te doen
behalve de creatieve gave aan te moedigen in hun die hem lijken te hebben.
2. Elk waardevol creatief idee moet achteraf altijd logisch zijn. We zouden dus alleen
die creatieve ideeën herkennen die achteraf logisch zijn. De rest blijft ongebruikt als
dwaze ideeën. Vervolgens nemen we aan dat, als het creatieve idee achteraf logisch
is, we het hadden moeten kunnen bedenken door toepassing van de logica. Er is dus
geen creativiteit nodig alleen betere toepassing van de logica.
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Er wordt te weinig aandacht besteed aan creatief denken terwijl dit type denken een
onmiskenbaar en essentieel onderdeel van ons denken is.
Van oudsher heeft de nadruk bij het denken altijd op de logica gelegen. Hoe reageer je op
wat er wordt voorgelegd? De informatie is er, de stukjes van de puzzel zijn er; het gaat erom
deze te gebruiken om het antwoord te vinden (De Bono, 1998). Logica is de manier
waarmee we het beste gebruik maken van de waarnemingen. De waarnemingen worden
dan omgezet in de vorm van taal of symbolen. Dan passen we de wetten van de logica toe
om tot een conclusie te komen. Meestal leren we de kinderen op school dat antwoorden
belangrijker zijn dan vragen stellen. Zo werk je niet aan het ontwikkelen van een creatieve
houding wat volgens Van Gaal (2012) juist zo belangrijk is in het onderwijs. Op school leiden
we kinderen op voor de toekomst maar we hebben geen idee hoe deze toekomst eruit zal
gaan zien (Robinson, 2006). Alle kinderen zitten vol met talenten en wij verdrukken deze
talenten. Volgens Robinson (2006) is creativiteit in het onderwijs net zo belangrijk als
taalontwikkeling en verdient het evenveel aandacht.
Pink (2005) beschrijft dat we tot nu toe in de wereld vooral aandacht besteden aan het
ontwikkelen van de linker hersenhelft. Hierin bevinden zich de ratio en de logica. Deze
hersenhelft is vooral gericht op controle, structuren, doelgerichtheid en verbanden leggen.
Nu wordt het tijd om de rechterhersenhelft ook te ontwikkelen, hier bevinden zich de
creativiteit en empathie en is vooral gericht op het loslaten en experimenteren (Pink, 2005).
Er moet gezocht worden naar een vorm van onderwijs waar de linker- en de
rechterhersenhelft moeten samenwerken.
Ken Robinson (2006) zegt dat ons onderwijs te zwart-wit is. Het is goed of fout en geen
nuances. Het deel in ons dat in eindeloze mogelijkheden denkt raakt zwaar ondervoed.
Kinderen zijn nog niet bang om fouten te maken, volwassenen wel. Op school wordt veelal
geleerd dat fouten maken erg is. Het resultaat is dat we kinderen buiten hun creativiteit aan
het opleiden zijn. Robinson (2006) gelooft dat we creativiteit aan het afleren zijn op scholen
overal op de wereld. In ieder systeem zijn de creatieve vakken ondergeschoven kindjes. We
focussen alleen maar op het hoofd en vooral op de 1 helft van de hersenen; de linker
hersenhelft. Het algemene doel van het onderwijs op de wereld is om zoveel mogelijk
universiteitsprofessoren te produceren, door het industrialisme en het klaarstomen voor de
toekomst waar je een goede baan in zult kunnen vinden. Volgens Robinson (2006) een
grote fout. Creatieve mensen voelen hierdoor dat ze niet getalenteerd zijn omdat hun
talenten niet gezien en gemeten worden op school. Intelligentie is niet alleen maar
academisch. Intelligentie is dynamisch en creativiteit ontstaat als er interactie is tussen de
verschillende wegen in het brein en er verschillende manieren zijn van naar problemen
kijken. Het talent van ieder kind moet gezien worden op scholen (Robinson, 2006).

De uitspraken van De Bono (1998) raken mij wel. Dat de overtuiging bestaat bij een groot
deel van de mensen dat creativiteit een gave is dat sommige mensen hebben en sommige
niet. Ik heb altijd naar mezelf gekeken als ‘niet zo creatief’, terwijl als ik nu mijn kleuters zie
en hoe creatief ieder kind is (op zijn eigen manier) ik ervan overtuigd ben dat ik dit ook in mij
heb... het is alleen nooit echt gestimuleerd en misschien juist wel afgeleerd op school. Het
draaide altijd om de goede antwoorden en logisch redeneren om tot een conclusie te komen
in mijn schooltijd en bij mijn latere opleidingen. Er is bij mij altijd een groot beroep gedaan op
mijn linkerhersenhelft en deze is goed ontwikkeld, mijn rechterhersenhelft is minder
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gestimuleerd en lijkt ook minder ontwikkeld. Uit de literatuur leer ik dat creatief denken ook
aan te leren is, dit is zeker iets waar ik me voor mijzelf ook verder in wil verdiepen.
Ken Robinson beschrijft dat op scholen wordt aangeleerd dat fouten maken erg is, hiermee
remmen we de creativiteit. Op een Jenaplanschool is dit wel al genuanceerder en leren we
de kinderen ook dat fouten maken MOET, hierdoor kom je juist tot leren. Helaas zijn er, ook
op Jenaplanscholen, nog steeds toetsen waar de kinderen juist worden afgerekend op hun
fouten en toch leren dat fouten maken erg is. Ik ben in mijn stamgroep wel al veel bezig met
het oefenen met ‘fouten’ maken (nu ontstaat in mijn hoofd gelijk de vraag ‘wanneer is het
eigenlijk een fout?’ ...) en van dingen uitproberen. De kinderen kennen mijn uitspraak ‘van
proberen kun je leren’ en gebruiken deze zelf ook al regelmatig. Op onze Jenaplanschool is
het doel ook niet om zoveel mogelijk professoren te produceren maar om het talent van
ieder kind te zoeken en ze hierin laten uitblinken.

Creatief denken stimuleren
Als we creatiever willen worden moeten we enkele specifieke denktechnieken ontwikkelen,
onder andere het laterale denken (De Bono, 1998). Emoties en gevoelens spelen een
sleutelrol in het denken en moeten we op het juiste moment gebruiken. Lateraal denken
dient om te ontsnappen aan gevestigde ideeën en waarnemingen, teneinde tot nieuwe
ideeën en waarnemingen te komen. Het is een middel om de zelf ordenende
informatiesystemen te doorbreken, het ontwikkelen van bewuste technieken om onszelf de
zijbaan van het denken te laten bereiken (De Bono, 1998).
In de linkerhersenhelft zit vooral de logica, regeren van feiten, taal, wiskunde, strategieën
ontwikkelen en in de realiteit staan. In de rechterhersenhelft wordt vooral gebruik gemaakt
van het gevoel, de verbeelding, fantasie en risico nemen.
Pink, Gardner en Robinson pleiten voor het meer gebruik maken van de rechterhersenhelft
en het zorgen voor meer verbindingen tussen de twee hersenhelften om beter gebruik te
maken van de beschikbare capaciteit. Door ook de rechter hersenhelft te gaan stimuleren
kan er gewerkt worden aan het ontwikkelen van verschillende denkvaardigheden.
Er zijn verschillende disciplines nodig om aan denkvaardigheden te werken en ermee te
oefenen:
1. Tijd, een korte denktijd is effectiever, tussen de 20 en 45 minuten met een denktaak bezig
zijn is effectiever dan langer
2. Concentratie, waarneming is aandacht richten in plaats van te laten stromen waar het
heen wilt
Om denkvaardigheden verder te ontwikkelen zijn dus instrumenten en structuren nodig die
de aandacht van kinderen kunnen richten. De denkvaardigheden kunnen worden ontwikkeld
door middel van oefenen en stimuleren. Zo kunnen stamgroepleiders met de kinderen
proberen vaste (nieuwe) denkpatronen te ontwikkelen die aansluiten bij het natuurlijke
creatieve denken van de kinderen in plaats van denktechnieken waarbij de kinderen deze
afleren.
Door ons bewust te zijn van het feit dat de verbindingen in de hersenen die veel gebruikt
worden versterken en de weinig gebruikte verslappen of wegvallen kunnen wij de deur naar
creatief denken bij kinderen open houden. De creatieve kant van het denken kan soepel
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gehouden worden door nieuwe verbindingen in ons brein te maken en een kans te geven,
bijvoorbeeld door nieuwe interesses te ontwikkelen. Zo vormen kennis en creativiteit een
prachtig koppel, die ook een rol spelen bij onderzoeken en experimenteren (Van der Kooij &
Wissink, 2015).
Volgens de SLO (2015) kan creatief denken zich het sterkst ontwikkelen in een
leeromgeving die uitdagend is. De kinderen moeten gestimuleerd worden om zelf
oplossingen te bedenken. Activiteiten moeten aanzetten tot zelf initiatieven nemen, tot
onderzoeken en ondernemen. Kinderen moeten de kans krijgen buiten de gebaande paden
te denken, van perspectief kunnen wisselen en creatieve technieken kunnen toepassen.
Ook is het van belang dat fouten maken mag, zoals ook al door Ken Robinson (2006) werd
beschreven. Activiteiten die creativiteit bevorderen zijn bijvoorbeeld; brainstormen, lateraal
denken, en vrij associëren. Kinderen moeten op school niet gestimuleerd worden op zoek te
gaan naar goed/fout antwoorden maar op zoek te gaan naar verbanden (De Bono, 2007).
Bloom maakt onderscheid tussen de 6 niveaus van denken.
Figuur 2: Denkniveaus van Bloom (1956)

Voor het uitvoeren van de hogere orde denkvragen zijn de analyseren, evalueren of creëren
nodig. Deze zijn ook belangrijk bij het creatief denken. Voor het stimuleren van creatief
denken kan deze taxonomie helpen bij het ontwerpen van vragen en opdrachten. Ook een
mooi hulpmiddel is de integratiematrix van Gardner en Bloom. De taxonomie van Bloom en
de verschillende leerstijlen van Gardner worden hierin gecombineerd om tot passend
onderwijs te komen voor ieder kind en het verrijken van ieder thema waarin creativiteit een
belangrijke plek krijgt in het onderwijs.

We leven in een wereld die razendsnel verandert, dit vraagt om mensen met een groot
probleemoplossend vermogen. De kinderen die nu bij ons in de stamgroep zitten moeten de
probleemoplossers worden van later… zo is het belang van creatief denken eigenlijk al
onmiskenbaar!
De beschrijving van de leeromgeving die volgens SLO nodig is om creatief denken te
ontwikkelen komt overeen met onze Jenaplan leeromgeving; een uitdagende omgeving,
activiteiten die aanzetten tot eigen initiatief, onderzoeken en ondernemen en buiten de
gebaande paden durven treden. In het jenaplanonderwijs zou het dus geen grote stap
moeten zijn om hier met de kinderen aan te gaan werken.
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De disciplines die er nodig zijn voor het werken aan creatief denkvermogen maken een vorm
voor het stimuleren van creatief denken concreter. De ontwikkelde denksleutels werken
binnen deze disciplines en kunnen de aandacht van de kinderen richten. Met behulp van
bijvoorbeeld de denksleutels kunnen wij als stamgroepleiders de kinderen (nieuwe)
denkpatronen laten ontwikkelen in plaats van afleren en hiermee het creatief denken
stimuleren en eventueel aanleren.
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Deelvraag 4: Waarom is volgens de literatuur creatief denken een belangrijke
vaardigheid binnen het jenaplanonderwijs?
Jenaplanonderwijs is een pedagogisch concept. Iedereen is welkom en je mag zijn wie je
bent. De groepen zijn heterogeen en vormen een stamgroep met kinderen van verschillende
leeftijden. De stamgroepleider en de kinderen hebben elkaar nodig om tot leren te komen,
dit is een belangrijke kracht van de groep. De stamgroepleider en de kinderen gaan uit van
verschillen want er wordt ingezien dat iedereen uniek is. Leren ontstaat in liefde, in
verbinding en vanuit verwondering. De kinderen leren omgaan met zichzelf en anderen. Ze
leren hun eigen talenten en kwaliteiten en die van de andere kinderen kennen. Vanuit een
zelfbewuste houding leer je ook omgaan met de wereld. Binnen het jenaplanonderwijs wordt
er niet omgegaan met verschillen, de kracht ervan is juist dat we uitgaan van verschillen. Het
Jenaplanonderwijs is gebaseerd op 4 basisactiviteiten; samen spelen, samen praten, samen
vieren en samen werken (Velthausz & Winters, 2014).
Suus Freudenthal heeft het jenaplanonderwijs in Nederland groot gemaakt, zij heeft een
inhoudelijke vertaalslag gemaakt van het denken van Petersen naar de Nederlandse cultuur
en de actualiteit (Velthausz & Winters, 2014).
Suus Freudenthal (1955) beschreef de principiële uitgangspunten van het jenaplanonderwijs
als volgt (Both, 2003):
1. Opvoeding tot inclusief denken
2. Humanisering en democratisering van de schoolwerkelijkheid
3. Dialoog en bereidheid tot dialoog van alle bij de school betrokken personen
4. Antropologisering van het pedagogische denken en handelen
5. Authenticiteit van alle bij de school betrokken personen
6. Vrijheid door een gemeenschappelijke, autonome ordening van de leef- en
werkgemeenschap
7. Opvoeding tot kritisch denken (antwoorden bevragen…!)
8. Stimuleren van en scheppen van mogelijkheden voor creativiteit
Creativiteit moet ruime aandacht krijgen in de school. Creëren speelt daarbij een belangrijke
rol. Maar ook het uiten van gevoelens, schoonheid alsmede het kunnen verplaatsen in de
ander (Velthausz & Winters, 2014).
Jenaplan is een interpreteerbaar streefmodel; het onderwijs is altijd in ontwikkeling. Het is
een fundament waar je zelf als school je bouwplan op kunt maken. Daarom is het ook zo
passend om mee te gaan in deze ontwikkeling met de aandacht voor creatief denken
(Velthausz & Winters, 2014). In basisprincipe 5 staat dat elk mens als een cultuurdrager en
-vernieuwer wordt erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken. Dat betekent
dat het er niet om gaat dat creativiteit helemaal vanuit het kind zelf hoeft te komen en het los
van de wereld om hem heen nieuwe dingen bedenkt. Het is juist de bedoeling om gebruik te
maken van elementen uit de cultuur, waar het kind zelf ook deel van uitmaakt, en hier op
een andere manier dan het tot nu toe gedaan heeft persoonlijke betekenis aan geeft (Meijer,
2015).
Creatief denken stimuleren bij kinderen vraagt van leerkrachten dat ze naast didacticus en
pedagoog ook regisseur/ontwerper, model, coach, medespeler en instructeur zijn.
Leerkrachten zijn de begeleiders van de kinderen. Ze stimuleren, sturen, helpen en
ondersteunen de kinderen bij het zelf ter hand nemen van hun eigen leerproces (Van Graft
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et al., 2016). Deze visie over de rol van leerkrachten komt overeen met de visie over de
rollen van een stamgroepleider op een Jenaplanschool. Stamgroepleiders moeten kunnen
schakelen tussen deze verschillende rollen en zo bij ieder kind het creatieve denken
stimuleren. Op een Jenaplanschool wordt er veel aandacht besteed aan de creatieve kant
van kinderen. Het gaat om meer dan volgzaam de opdrachten van de stamgroepleider
uitvoeren. Creativiteit en scheppend vermogen van de kinderen worden uitgedaagd binnen
het jenaplanonderwijs. Een van de kwaliteitskenmerken van een Jenaplanschool is dat een
Jenaplanschool kritisch is. Hieronder vallen verschillende kenmerken die overeenkomen met
de kenmerken en vaardigheden van creatief denken; kijken vanuit verschillende
perspectieven, verbeeldingskracht gebruiken, vraagtekens zetten bij ‘dingen die zo horen’ en
helder denken, argumenten geven en gevoelens verwoorden. (Velthausz & Winters, 2014).
Als we nu kijken naar de 21e eeuwse vaardigheden van SLO (2018) zijn er veel elementen
van het jenaplanonderwijs in terug te vinden. In dit format zijn ontwikkelingen terug te vinden
die volgens het SLO belangrijk zijn voor kinderen in de ‘21e eeuw’ maar volgens de
Jenaplanvisie altijd al van belang zijn; kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen,
communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering zijn
allemaal terug te vinden in de jenaplanessenties die dienen als indicatoren voor het
jenaplanonderwijs. SLO geeft met deze vaardigheden een duidelijk signaal af dat creativiteit
als competentie serieus genomen wordt en blijkbaar geleerd kan worden (Van der Kooij &
Wissink, 2015).
Figuur 3: 21e eeuwse vaardigheden (SLO, 2018)
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De jenaplanessenties zijn opgesteld voor de kinderen op een Jenaplanschool. In dit
meesterstuk hou ik de essenties aan die zijn opgesteld door de Schaepmanschool en Het
Kan. Bij iedere essentie zijn er ‘ik kan’ formuleringen opgesteld om het eigen
ontwikkelproces voor de kinderen nog inzichtelijker te maken. De zeven essenties van het
jenaplanonderwijs die worden beschreven zijn: ondernemen, plannen, samenwerken,
creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden. Door te werken aan creatief denken op
een Jenaplanschool worden er veel elementen van de Jenaplanessenties aangeraakt en
ontwikkeld.
Ik heb een tabel gemaakt om de Jenaplanessentie ‘creëren’ te kunnen vergelijken met de
elementen van creatief denken.
Tabel 1: Essentie creëren vergeleken met creatief denken
Essentie creëren

Elementen creatief denken

Makkelijk overschakelen, eigen ideeën
loslaten
Vragen blijven stellen

Vragen stellen (divergent denken
stimuleren)
Ruimte voor spel (spelen zorgt voor ruimte
voor meer ideeën)

Verdergaan met ideeën van anderen

Verbindingen leggen

Nieuwe dingen bedenken

Fantasie gebruiken (het mag, ‘gekke’
ideeën zijn goed)

Alternatieven bedenken

Innovatie (vernieuwing en afwisseling)

Doorzetten en volhouden

Risico nemen (fouten maken mag/moet,
ruimte voor onderzoeken en
experimenteren)

Het beste uit jezelf halen

Zelf kiezen (bewuster bezig zijn)

Onderzoeken

Onderzoek doen

Bijna alle elementen van creatief denken zijn terug te vinden in de essentie creëren. Ruimte
voor spel is terug te vinden in de basisactiviteiten van het jenaplan, het samen spelen. Er
wordt veel samen gespeeld op een jenaplanschool, hierbinnen is er ruimte voor meer
creatieve ideeën.
Creatief denken begint met intrinsieke motivatie. Hiervoor is nodig autonomie ten aanzien
van de taak, meesterschap (dit is een mindset) en zingeving (het doel is belangrijker dan de
winst) (Pink, 2005). Ook deze elementen liggen aan de basis van het jenaplanonderwijs.
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Ik vind het mooi om te zien dat de nieuw ontwikkelde 21e eeuwse vaardigheden zo veel
overeenkomsten heeft met het Jenaplanconcept en waar er binnen ons onderwijs altijd al
veel aandacht voor is geweest. Dit vind ik motiverend en stimulerend en ik ben blij dat er nu
meer (ook niet Jenaplanscholen) aan deze vaardigheden gaan werken met de kinderen.
Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs, zeker in de kleuterbouw op De Kring. Uit de
literatuur haal ik dat het belangrijk is om creatief denken ook altijd aan te bieden in een
context; dit zal in onze kleuterbouw altijd zo vormgegeven kunnen worden. Ik ben eigenlijk
de gehele dag door met wereldoriëntatie bezig, wat gebeurt er in de wereld om ons heen?
Wat willen we daarvan leren? Welke problemen kunnen we daarbij tegenkomen/komen we
tegen? Hoe kunnen we deze problemen oplossen? Wat hebben we daarvoor nodig? Wie
hebben we daarvoor nodig? Hoe mooi zou het zijn als dit in alle groepen gebeurt en alle
kinderen als ‘vanzelf’ creatief denken hierbij en hiervoor in zouden zetten. Dit zou een hele
waardevolle ontwikkeling zijn binnen de kleuterbouw maar ook binnen onze hele school.
Tijdens mijn onderzoek zou ik graag de essentie creëren gebruiken om ook aan de kinderen
uit te leggen waar we aan werken met elkaar. Wat de doelen zijn voor de kinderen en hoe ik
daaraan wil werken me ze. Tussendoor ook bevragen hoe ze het vinden om hiermee aan de
slag te gaan en of ze al van een onderdeel kunnen zeggen ‘ik kan ….’. Dat zou mooi zijn!
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Deelvraag 5: Welke onderdelen van creatief denken worden er uitgedaagd door de
denksleutels in te zetten binnen mijn stamgroep?
Tony Ryan heeft de denksleutels ontwikkeld om drie belangrijke redenen: 1. creatief denken
kan spannend en leuk zijn, 2. als de creativiteit in het leren wordt gestimuleerd verhoogd dit
de emotionele band met het leren, het geheugensysteem werkt beter met emotionele
betrokkenheid, 3. het vermogen om met veranderingen om te gaan wordt versterkt door het
ontwikkelen van een creatief potentieel (Ryan, 2014). Computers nemen steeds grotere
delen van het analytische denken van de mens over, creatief denken zullen ze nooit van ons
kunnen overnemen. Hierop kunnen we onze kinderen voorbereiden door het ontwikkeling
van een goed/sterk copingmechanisme voor een onzekere toekomst. Hersenen zijn net als
spieren die we kunnen trainen. Als we bepaalde strategieën koppelen aan het alledaagse
leren kan het denken zichtbaar verbeteren. Oefenen met denken zal bij iedereen het denken
verbeteren. Denken is een vaardigheid die de kwaliteit bepaald van alle andere
vaardigheden die de kinderen eigen moeten maken op school. Kinderen zijn altijd aan het
denken; bepalend is hoe efficiënt ze aan het denken zijn (Ryan, 2014).
Creativiteit is het doorbreken van patronen. Denken is het maken van verbindingen in de
hersenen. Er zijn dus nieuwe technieken/patronen nodig om creatief denken te stimuleren.
Zo worden er nieuwe verbindingen gelegd in de hersenen en wordt er geoefend met lateraal
denken, denkvaardigheden kunnen expliciet gemaakt worden (van der Schans & van Gaal,
2012). Met behulp van de denksleutels kun je hier aan werken, dit zijn technieken die het
‘patroondenken/horizontale denken’ doorbreken. Hoe meer simultane verbindingen er
gevormd zijn hoe groter de kans dat je het later weer op kunt roepen.
Creatief denken moet levendig, leuk en aangenaam zijn. Denken moet bijna een spel zijn en
er moet plezier zijn (Ryan, 2014). Weer zo’n mooi raakvlak met het jenaplanonderwijs,
spelend leren, plezier hebben en levendig onderwijs.
Volgens Tony Ryan (2014) zijn er 12 condities om het denken van de kinderen te stimuleren
als stamgroepleider (deels vertaald naar ons Jenaplanonderwijs). Deze condities van het
denken zijn niet alleen te bereiken door het gebruik maken van de denksleutels maar
kunnen ook op zichzelf staan en stimuleren creatief denken:
1. de manier van denken aanbieden binnen een context
2. een positieve houding creëren tegenover denken, kinderen moeten het belang ervan
zien
3. ‘zelf praten’, metacognitie; leren denken over je eigen denken en over je eigen
manier van leren (mooie overeenkomst met het Jenaplanonderwijs)
4. ethisch denken promoten; het denken kan gebruikt worden voor goede en slechte
dingen, dit moet duidelijk zijn voor de kinderen. wij willen het gebruiken voor goede
dingen (mooie overeenkomst met het Jenaplanonderwijs)
5. intellectualisme; vooraf een opdracht geven zodat er een dieper niveau van luisteren
komt bij de kinderen
6. focus op de eerste 5 minuten, zoals beginnen met een prikkeling van de
uitdagingsleutel
7. maak denken expliciet; zelf praten, uitleggen hoe het brein werkt, strategieën
benoemen die er geoefend worden. Met jonge kinderen is het handig om het icoontje
van de denksleutel aanwezig te laten zijn zodat hieraan gerefereerd kan worden als
er met een bepaalde strategie geoefend gaat worden.
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8. gebruik rolmodellen; stamgroepleider zijn eigen denken laten verwoorden, of
kinderen uit de groep die kunnen beschrijven hoe ze denken/wat er dan gebeurt in
hun hoofd.
9. kritische vragen stellen over het onderwerp, vragen stellen als stamgroepleider in
plaats van antwoorden geven.
10. stimuleren om samen creatief te denken, eerst elkaar goed leren kennen
11. het brein begrijpen
12. technologieën gebruiken om het denken te verbeteren, niet om het denken over te
nemen van de mens.
Door het excellentieproject MIND zijn de denksleutels van Tony Ryan vertaald naar het
Nederlands. De denksleutels zijn 20 verschillende sleutels met praktische strategieën om
krachtig denken te genereren. Het teken van de sleutel is gebruikt om de kinderen te zien
dat ze hiermee ‘hun denken kunnen openen’. De denksleutels zijn onderverdeeld in 2
groepen;
1. kritisch/organisatorisch denken (onderzoek doen, informatie evalueren etc.)
2. creatief/innovatief denken (dagen uit om anders te gaan denken)
Bij de meeste leerprocessen is een combinatie nodig van bovenstaande vormen, anders kan
het denken uit balans raken (Ryan, 2014).
Kritisch/organisatorisch
-Vraagsleutel (de stamgroepleider geeft het antwoord en de kinderen mogen daar een vraag
bij bedenken)
-Nietussleutel ( het omgekeerde bepalen)
-Interpretatiesleutel (het bestaan van een ongebruikelijke situatie ‘logisch’ maken)
-Alfabet sleutel (met alle letters van het alfabet iets wat bij het thema hoort bedenken)
-Wat-als-sleutel ( kinderen laten nadenken over wat er gebeurt als een situatie verandert,
oorzaak-gevolg)
Creatief/innovatief
-Brainstormsleutel ( een probleem oplossen door zoveel mogelijk oplossingen te bedenken
met elkaar)
-Voorspelsleutel (voorspellen hoe bepaalde voorwerpen, situaties of omstandigheden er in
de toekomst uit zullen zien)
-Overeenkomst sleutel ( benoemen van overeenkomsten van twee duidelijk verschillende
voorwerpen)
-Combinatiesleutel (eigenschappen van twee verschillende voorwerpen combineren zodat er
een nieuw voorwerp ontstaat)
-Uitvindingsleutel ( een uitvinding ontwerpen)
-Muursleutel (een stelling die normaal gesproken niet ter discussie staat laten ontkrachten
door andere mogelijkheden te bedenken om met een situatie om te gaan)
-Ander gebruik sleutel (een manier bedenken om een bestaand voorwerp op een andere
manier of voor een ander doeleinde te gebruiken)
-Nadeelsleutel (nadelen van een alledaags voorwerp bedenken en manieren bedenken om
deze nadelen op te heffen)
-Lachwekkend sleutel (de kinderen argumenten laten bedenken om een lachwekkende
uitspraak of stelling aannemelijk te maken)
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-Verplicht verbonden sleutel ( de kinderen een oplossing laten bedenken voor een probleem
waarbij ze verplicht zijn om een aantal voorwerpen te gebruiken)
-Variatiesleutel (zo veel mogelijk manieren bedenken om een bepaalde activiteit uit te
voeren)
-Vetsleutel (alledaagse voorwerpen verbeteren door de handelingen: Vervormen, Eraf halen
& Toevoegen)
-Anders dan anderssleutel (manieren bedenken om een bepaalde opdracht uit te voeren
zonder de normale hulpmiddelen te gebruiken)
-Plaatjessleutel (een afbeelding laten zien die niet direct gekoppeld is aan het thema en de
kinderen hierbij laten bedenken waarom deze wel bij het thema kan horen)
-Constructiesleutel (met behulp van beperkt materiaal een bouwkundig probleem oplossen)
Ryan (2014) heeft bij het ontwerpen van zijn sleutels ook gebruik gemaakt van de taxonomie
van Bloom. De denksleutels geven directe ondersteuning voor het gebruik van deze
frameworks.
Tabel 2: Denksleutels gekoppelt aan taxonomie van Bloom
Bloom

Denksleutels

Onthouden

brainstormsleutel/alfabetsleutel

Begrijpen

vraagsleutel/variatiesleutel

Toepassen

wat-alssleutel/vetsleutel

Analyseren

overeenkomstsleutel

Evalueren

voorspelsleutel

Creëren

uitvindingsleutel/brainstormsleutel of een
combinatie van sleutels

Er zijn verschillende manieren waarop denksleutels geïntegreerd kunnen worden binnen het
onderwijs in een stamgroep:
- Denksleutels kunnen worden ingezet in kringactiviteiten; met elkaar ga je aan de slag met
1 sleutel die past binnen het thema.
- Er kan een denksleutel worden aangeboden in een kleine kring.
- De kinderen kunnen zelf de keuze maken om een sleutel bij een activiteit te pakken.
- De denksleutels kunnen als uitdaging worden aangeboden in de verschillende hoeken in
de groep.
- De denksleutels kunnen ook ingezet worden gedurende de dag zonder deze expliciet te
benoemen.
- De denksleutels kunnen kinderen ‘wakker schudden’ en een andere manier van denken
‘aanzetten’.
De denksleutels kunnen dus worden ingezet binnen de vier basisactiviteiten van het
jenaplanonderwijs; samen spelen, samen werken, samen vieren en samen praten.
Door het werken met de denksleutels kan er met de kinderen gewerkt worden aan de doelen
van de leerlijn ‘creatief denken en handelen’ van SLO. De kinderen worden door de
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denksleutels gestimuleerd om buiten de gebaande paden te denken, nieuwe samenhangen
te zien en verschillende creatieve technieken te gebruiken. Ook wordt er een
onderzoekende en ondernemende houding gestimuleerd door de denksleutels. De kinderen
maken door de verschillende sleutels kennis met verschillende creatieve denktechnieken en
kunnen deze dan toepassen in verschillende situaties (SLO, 2017).
De doelen van de jenaplanessentie creëren kunnen met de denksleutels ook veelal bereikt
worden. De kinderen leren makkelijk over te schakelen van ideeën, doorzetten en
volhouden, verder gaan met de ideeën van anderen, alternatieven bedenken, nieuwe dingen
bedenken en vragen blijven stellen (Het Kan, 2018).
Door de denksleutels die gericht zijn op het kritisch denken stimuleren de kinderen zich ook
om zich te ontwikkelen tot ‘kritisch denker’. Het jenaplan is gericht op het werken aan een
humane en ecologisch duurzame samenleving. Hier hoort het ontwikkelen van een kritischconstructieve instelling ten aanzien van ontwikkelingen in samenleving en cultuur bij; het
kijken vanuit verschillende perspectieven, werken aan verbetering van de samenleving,
helder denken, argumenten geven en gevoelens verwoorden en vraagtekens zetten bij
‘dingen die zo horen’ (Velthausz & Winters, 2014).

Door mijn literatuuronderzoek naar creatief denken ben ik me nog meer bewust geworden
van het belang hiervan binnen mijn stamgroep en binnen onze Jenaplanschool. Ik heb
gekozen voor het werken aan creatief denken door middel van de denksleutels omdat de
denksleutels sinds vorig schooljaar voor iedere groep zijn aangeschaft. Er wordt alleen nog
weinig gebruik van gemaakt, mogelijk door te weinig kennis en voorbeelden hiervan. De
denksleutels zijn aangeschaft en uitgedeeld maar er is nooit echt een uitleg of inspiratie
moment geweest over het ‘waarom’ van de denksleutels.
Ik besef dat het integreren van de denksleutels niet het d
 oel is van mijn onderzoek maar dat
deze het m
 iddel zijn om het doel ‘werken aan de leerlijn creatief denken en handelen’ &
vaste denkpatronen doorbreken te integreren binnen ons Jenaplanonderwijs. Vorm volgt
functie. De functie van de denksleutels is het overbrengen van creatieve- en
denkvaardigheden.
Ik vind het ook een hele passende en mooie ontwikkeling dat we door het gebruiken van de
denksleutels het ondernemerschap creëren bij de kinderen. ‘Onderzoeken is veel leuker dan
antwoorden vinden’.
Bij de beschrijving over de denksleutels gebruiken op verschillende manieren werd ik
geïnspireerd door de optie dat kinderen zelf de keuze kunnen maken om een sleutel bij een
activiteit te pakken en op een bepaalde creatieve manier gaan denken om een probleem op
te lossen. Hiervoor is het natuurlijk van belang dat de kinderen eerst kennismaken met de
denksleutels, ze leren kennen en er vertrouwd mee raken. Dit zal dan ook een van de eerste
doelen van mijn onderzoek worden; de kinderen bekend en vertrouwd laten worden met de
denksleutels en de verschillende manieren van creatief denken.
Wat ik wel mis bij de denksleutels is een sleutel over reflecteren/evalueren. Het belang
hiervan wordt in veel Jenaplan literatuur beschreven en wordt ook beschreven in de leerlijn
van het SLO. Tony Ryan heeft toendertijd wel een denksleutel ‘reflection’ ontwikkeld maar bij
de denksleutels van het samenwerkingsverband mist deze.
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Dit is wel een belangrijk onderdeel van creatief denken, misschien dat ik hier zelf een
‘sleutel’ voor kan ontwikkelen in de toekomst. Ik zou er dan naar streven om deze sleutel
niet alleen in te zetten als ‘reflection on action’ (achteraf) maar ook juist als ‘reflection in
action (tijdens de activiteit) (Van der Hilst, 2015). Om dit te bereiken moet ik vragen leren
stellen die stimuleren tot bewust kijken en reflecteren op het eigen handelen.
Tijdens de Jenaplanopleiding hebben we kennis gemaakt met de 6 denkhoeden van de
Bono. Dit zou ook een mooie en concrete manier zijn om met de kinderen te reflecteren op
een (creatief denk)proces.
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Actieplan praktijkonderzoek
Ik gun de kinderen dat de stamgroepleiders van de kleuterbouw het creatief denken en
handelen van de kinderen stimuleren, uitdagen en verder laten ontwikkelen. Mijn doel is dat
we creatief denken en handelen terug zullen zien in de vier basisactiviteiten van het
jenaplan, het samen spelen, samen praten, samen vieren en samen werken.
Pink (2005) doet de uitspraak ‘ieder mens is creatief’, de grootste uitdaging is erin te slagen
het creatieve vuur dat in ieder mens aanwezig is te laten ontbranden. Uit mijn
literatuuronderzoek blijkt dat bij kleuters soms alleen maar ‘het vuur brandend houden’
genoeg is. Hier ligt een duidelijke taak voor mij als stamgroepleider.
Ik heb gekozen voor het werken aan creatief denken door middel van de denksleutels omdat
de denksleutels sinds vorig schooljaar voor iedere groep zijn aangeschaft. Er wordt alleen
nog weinig gebruik van gemaakt, mogelijk door te weinig kennis. Ik besef dat het integreren
van de denksleutels niet het doel is van mijn onderzoek maar dat deze het middel zijn om
het doel ‘werken aan de leerlijn creatief denken en handelen’ en vaste denkpatronen
doorbreken te integreren binnen ons jenaplanonderwijs. De vorm volgt functie. De functie
van de denksleutels is het overbrengen van creatieve- en denkvaardigheden. Ik ga
onderzoeken hoe ik, met behulp van de denksleutels, aan de doelen van creatief denken en
handelen kan werken binnen mijn stamgroep.
De vragen die ik tijdens mijn praktijkonderzoek wil gaan beantwoorden zijn:
1. Hoe worden de denksleutels tot nu toe gebruikt in mijn stamgroep?
2. Wat gebeurt er in de groep als ik met de denksleutels aan de slag ga? Welke
effecten zie ik bij de kinderen?
3. Op welke verschillende manieren kan ik de denksleutels inzetten om het creatief
denken en handelen te stimuleren?
4. Hoe kan ik de denksleutels inzetten in de verschillende hoeken in mijn stamgroep?
5. Kan ik nieuwe ‘hoeken’ creëren met behulp van de denksleutels?
6. Hoe kan ik de denksleutels integreren in het thema waar we over werken?
7. Hoe krijg ik mijn kleuterbouw collega’s mee in dit proces en ook enthousiast voor het
stimuleren van creatief denken door middel van de denksleutels?
Ik verwacht dat de kinderen aan het begin van mijn onderzoek nog zullen moeten wennen
aan de ‘nieuwe manier van denken’ die de denksleutels van de kinderen vragen. Misschien
zullen sommige kinderen wat minder betrokken zijn omdat ze het spannend vinden of het
nog niet goed begrijpen. Ik wil het graag af van het ‘goede/foute antwoorden’ principe, ik wil
dat de kinderen gaan ervaren dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn op vragen en dat ze
‘out of the box’ durven denken zonder bang te zijn om het ‘fout’ te hebben of fouten te
maken. Ik wil dat de kinderen vragen en antwoorden weer verder bevragen. Ik gun mijn
kinderen dat ze die mooie onbevangen open blik naar de wereld niet kwijt raken maar juist
leren te gebruiken om de wereld een stukje mooier en beter te maken.
Ik denk dat het belangrijk is om het veel aan te bieden zodat de kinderen er allemaal kennis
mee maken en gaan ervaren dat creatief denken en handelen leuk is. Ik verwacht dat ik veel
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ga uitproberen in mijn stamgroep en dan ontdekkingen zal doen van werkende vormen en
minder goed werkende vormen voor het inzetten van de denksleutels.
Vanuit de literatuur blijkt dat creatief denken altijd aangeboden moet worden binnen een
context. Dit is binnen mijn onderwijs zeker goed haalbaar. Op onze Jenaplanschool is WO
het hart van het onderwijs, we werken altijd thematisch dus hierbinnen zal creatief denken
mooi in te passen zijn. We kunnen dagelijks bezig zijn met vragen en ‘problemen’ die we
tegenkomen binnen een thema, dingen onderzoeken, uitvinden en ontdekken. Mijn doel is
dat kinderen ‘als vanzelf’ creatief denken en handelen kunnen en zullen inzetten als ze een
vraagstuk of ‘een probleem’ tegenkomen op school of daarbuiten. Dit doel zal ik niet
bereiken binnen de duur van mijn onderzoek maar ik kan hier in ieder geval een goede start
mee maken. Als de kinderen kennis hebben gemaakt met de denksleutels en we deze in de
groep regelmatig toepassen kan ik toewerken naar de kinderen stimuleren zelf een
denksleutel te pakken en gebruiken om iets op te lossen.
Tijdens dit onderzoek zal ik de essentie creëren gebruiken om ook aan de kinderen uit te
leggen waar we aan werken met elkaar. Wat de doelen zijn voor de kinderen en hoe we
deze doelen kunnen behalen. Tijdens het onderzoek zal ik dan ook evalueren en reflecteren
met de kinderen over hoe ze het vinden om hiermee aan de slag te zijn. Misschien kunnen
ze dan al een onderdeel van de essentie benoemen met ‘ik kan…’!
Met de werkgroep ontwikkelingsvoorsprong hebben we de denksleutels gekozen om
schoolbreed aan te schaffen voor het stimuleren van creatief denken en het mogelijk
signaleren van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ik vertegenwoordig in deze
werkgroep de kleuterbouw, ook de midden- en bovenbouw zijn vertegenwoordigd.
Tijdens een teamvergadering zal ik vertellen waar ik mee aan de slag ga voor mijn
meesterstuk, wat mijn doel is en wat ik ga onderzoeken. Ik verwacht dat het MT enthousiast
zal zijn over mijn onderwerp en dat mijn andere collega’s het een interessant onderwerp
zullen vinden. De term creatief denken en handelen zal niet veel weerstand oproepen bij het
team maar de denksleutels misschien wel wat. Ik moet goed duidelijk maken dat de
denksleutels het middel zijn om met creatief denken bezig te zijn met de kinderen. Het
belang van creatief denken staat voorop, als dat in een stamgroep op een andere manier
daaraan gewerkt wordt zonder de denksleutels is dat natuurlijk ook goed. Ik wil mijn
collega’s van de kleuterbouw ook tijdens mijn onderzoek betrekken door ze op de hoogte te
houden van waar ik mee bezig ben en leuke ervaringen en ideeën met ze te delen om ze zo
te stimuleren om ook met creatief denken en handelen aan de slag te gaan in hun eigen
stamgroep. Ik hoop dat ze hierdoor bewuster worden van het belang van creatief denken en
handelen, de inhoud hiervan en hoe ze dit ‘gemakkelijk’ kunnen vormgeven. Mijn streven is
dat mijn collega’s niet meer de opvatting hebben dat creativiteit alleen in de knutselwerkjes
zit die we met de kinderen doen maar dat ik hun blik kan verruimen en duidelijk kan maken
dat creatief denken in alle basisactiviteiten van onze jenaplanschool van belang is en terug
kan komen. Ik wil ze meenemen door mijn praktijkonderzoek op basis van mijn de theorie
die ik heb bestudeerd. Zo kan ik laten zien dat het ontwikkelen van een creatieve houding
overeenkomt met de eigenschappen die wij op school de kinderen willen laten ontwikkelen;
nieuwsgierigheid, uitdaging aangaan, overtuigd zijn dat voor elk vraagstuk een oplossing
bestaat, het goede in iets slechts zien, luisteren naar je gevoel en open staan voor de
ideeën van anderen..
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Ik denk dat als ik de denksleutels regelmatig zal gebruiken in mijn onderwijs, mijn manier
van denken en vragen stellen ook steeds creatiever zal worden en dat ik op den duur hier
niet altijd meer denksleutels voor nodig zal hebben.
Planning
Ik zal de komende twee thema’s voor mijn onderzoek aan de slag gaan met de doelen van
creatief denken door de denksleutels in te zetten in mijn onderwijs. De thema’s die op de
planning staan zijn het thema herfst en het thema Sinterklaas. Tijdens het thema van de
herfst gaan we met de kinderen werken over zaden & vruchten en dieren & kabouters in het
bos. Deze periode zal lopen van 8 oktober tot en met 9 november 2018.
Het thema Sinterklaas loopt van 12 november tot en met 5 december 2018. Tijdens mijn
onderzoek zal ik audio opnames, video opnames en foto’s maken en in steekwoorden mijn
ervaringen opschrijven om dit op een later moment terug te kunnen zien en luisteren en
verder uit te kunnen werken.
Voor het thema herfst (8 oktober tot en met 9 november 2018) heb ik de volgende
denksleutels uitgekozen om aan te bieden in mijn stamgroep:
● Kennis maken met denksleutels, denksleutels laten zien aan de kinderen, doel
beschrijven en plaatjes bespreken die op de sleutels staan (startactiviteit in de kring
week 41)
● Vraagsleutel; antwoord is een appel (kringactiviteit week 41)
● Nietus sleutel; wat hangt er nooit aan een boom? Wat zie je nooit in de herfst?
(kringactiviteit week 41)
● Wat als sleutel; mensen een winterslaap, nooit meer zou regenen (kringactiviteit of
kleine kring week 44)
● Variatie sleutel; op hoeveel manieren kun je je jas aandoen + oefenen en voordoen
(kringactiviteit voordat we naar buiten gaan week 42)
● Uitvinding sleutel; een oplossing bedenken en ontwerpen voor een ‘probleem’ in de
herfst (tijdens het spelen/werken in een hoek/tafel week 44 & 45)
● Constructie sleutel; groot vel is bos, flinke plas en kabouter die daarover heen moet
zonder natte voeten. 1 x met papier en plakband en 1x met klei en cocktailprikkers
(tijdens het spelen/werken in een hoek/tafel week 42, 44 & 45)
● Ander gebruik sleutel; heksenhoed (kringactiviteit week 45)
Voor het thema Sint (12 november tot en met 5 december 2018) wil ik nog wat meer
denksleutels inzetten om de kinderen met zo veel mogelijk denksleutels kennis te laten
maken en zelf ook veel te oefenen met het stellen van ander soort vragen stellen:
● Vraagsleutel; antwoord is Sinterklaas, cadeau, de stoomboot (kringactiviteit)
● Nietus sleutel; wat zal Sinterklaas nooit verklappen?, Wat eet Amerigo nooit? Wat zal
Piet nooit doen met pepernoten? Wat doet Sint nooit in zijn eentje? Wat hoort er niet
in de zak van Sinterklaas? (kringactiviteit)
● Uitvinding sleutel; ontwerp een nieuw vervoermiddel voor Sinterklaas zodat hij geen
stoomboot en paard meer nodig heeft, ontwerp nieuwe kleren voor Sinterklaas of
Piet, (tijdens het spelen/werken in een hoek/tafel)
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●
●

●

●

Ander gebruik sleutel; staf van Sinterklaas (waarvoor zou de staf van Sint nog meer
handig zijn?), sinterklaasliedjes, de mijter van Sint, een speculaaspop. (kringactiviteit)
Wat als sleutel; Wat zou er gebeuren als we geen Sinterklaas meer zouden vieren?
Stel je moet met Sinterklaas mee in de zak naar Spanje, hoe erg zou je dat vinden?
(tijdens het spelen/werken in een hoek/tafel)
Variatie sleutel; Op hoeveel en welke manieren zou Sinterklaas de pakjes in de
schoenen krijgen terwijl de deuren gesloten zijn? Op hoeveel manieren zou je
kunnen voorkomen dat Sinterklaas na 5 december weer terug gaat naar Spanje?
Hoe kun je een cadeautje uitpakken zonder je handen? (kringactiviteit)
Constructie sleutel; iets bouwen van pepernoten en cocktailprikkers dat een pakje
kan dragen voor Sinterklaas (tijdens het spelen/werken in een hoek/tafel)

Voor mij nieuwe denksleutels:
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Alfabet sleutel; cadeautjes die je van Sint zou willen krijgen met A.. B… C…
(kringactiviteit of kleine kring met oudste kleuters)
Lachwekkend sleutel: Sinterklaas geeft vanaf nu zijn cadeautjes mee aan
vakantiegangers die in Spanje zijn, Schoenen moeten buiten staan rond Sinterklaas
tijd (kleine kring met oudste kleuters?)
Brainstormsleutel; nieuw Sinterklaasliedje bedenken (muziekhoek tijdens het
spelen/werken)
Plaatje sleutel; kun je een verhaal bedenken over Sint en Piet waar dit plaatje in voor
komt? (plaatje van een banaan tijdens het fruit eten)
Voorspelsleutel; vieren jullie nog Sinterklaas als je opa of oma bent? Denk je dat
robots ooit de taak van Sinterklaas over kunnen gaan nemen? (kringactiviteit)
Overeenkomst sleutel; overeenkomsten tussen een cadeautje krijgen en een
pietenmuts? overeenkomsten tussen sinterklaasavond en een gewone avond?
Muur sleutel; na 5 december zijn er geen pepernoten meer te koop, hoe kunnen we
dit veranderen? (kringactiviteit of tijdens het spelen/werken in een hoek/tafel)
Verplicht verbonden sleutel; Hoe kun je Piet helpen die vast zit in de schoorsteen
met alleen maar de staf van Sint? (kringactiviteit)
Interpretatiesleutel; De stoomboot komt eraan maar zonder Sinterklaas, wat is er aan
de hand? Er zit een Piet boven op de hoogste kerktoren in Oegstgeest, wat is er aan
de hand? (kringactiviteit of tijdens het spelen/werken in een hoek/tafel)

Na 5 december zal ik mijn praktijkonderzoek afronden en me gaan richten op de verwerking
van de effecten en resultaten en het evalueren van mijn onderzoek.
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Proces praktijkonderzoek
In week 41 heb ik alle denksleutels in de kring gelegd en de kinderen er allemaal een laten
pakken en bekijken. De kinderen mochten om de beurt hun sleutel laten zien en vertellen
wat ze zagen op deze sleutel, het plaatje beschrijven en vertellen of ze al een idee hadden
waar deze sleutel voor zou kunnen zijn. Op deze manier hebben de kinderen alle sleutels al
een keer gezien en hebben we de verschillende doelen van de sleutels kort behandeld. Ik
heb daarna verteld dat we de komende periode veel aan de slag zullen gaan met deze
sleutels. Ik heb uitgelegd dat ik met de kinderen wil gaan oefenen aan creatief denken en
dat deze sleutels daarbij helpen. ‘Deze sleutels openen een luikje in je hoofd van een
andere manier van denken.’ Er zijn hierbij geen goede en foute antwoorden en er is niks
gek, hier keken ze wel even van op en moesten ze aan wennen. Ik heb aangegeven dat we
het gewoon gaan oefenen en dat het steeds makkelijker zal worden als we er veel mee
oefenen.
De kinderen waren enthousiast door deze omschrijving en gingen met de sleutel die ze
hadden al proberen dat luikje in hun hoofd open te maken.
Mijn ervaringen tijdens mijn onderzoek bij het thema herfst
Voordat ik in de kring met de kinderen aan de slag ga met een sleutel loop ik langs alle
kinderen met deze sleutel en ‘draai ik dat luikje in hun hoofd open’. De kinderen vinden dit
erg leuk en spannend en zijn gelijk betrokken.
Ik bespreek vooraf altijd nog dat er bij creatief denken nooit iets fout is, dat je mag delen met
de groep wat er in je hoofd komt, ‘dat is zo leuk aan deze manier van denken’.
● Vraagsleutel; antwoord is bladeren, een appel (kringactiviteit)
Ik open het luikje in het hoofd van de kinderen en ik bespreek hoe de sleutel heet en het
plaatje waaraan de kinderen deze sleutel kunnen herkennen. Ik geef het antwoord en de
kinderen mogen er een vraag bij bedenken. Ik merk dat de kinderen dit nog best lastig
vinden en dat ze nog niet door hebben wat nou precies de bedoeling is bij deze denksleutel.
Ik zeg tegen de kinderen ‘het antwoord is bladeren, wie kan daar een goede vraag mee
bedenken?’. Er steken maar een aantal kinderen hun vinger op, zij geven antwoorden als
‘het ligt op de grond’, ‘zijn in het bos’, ‘vallen van de bomen’.
Ik merk dat vooral de oudste kleuters betrokken zijn en dat ik ze hier flink mee op weg moet
helpen. Ik vervorm hun antwoorden tot vragen; ‘wat ligt er in de herfst op de grond?’.
Sommige kleuters proberen het wel maar het lukt ze nog niet om een vraag te vormen
waarop ik het antwoord al gegeven heb. Veel kinderen haken af en ik weet even niet zo
goed hoe ik ze er weer bij moet betrekken. Ik besluit om de activiteit af te ronden door nog 1
voorbeeld te geven van een vraag waarop de kinderen het antwoord ‘bladeren’ kunnen
geven.
●

Nietus sleutel; wat hangt er nooit aan een boom, wat zie je nooit in de herfst
(kringactiviteit)
Ik open het luikje in het hoofd van de kinderen en ik bespreek hoe de sleutel heet en het
plaatje waaraan de kinderen deze sleutel kunnen herkennen. Wat zie je nooit in de herfst?
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Er komen een aantal vingers en ik zie de kinderen lachen. Het eerste antwoord is ‘blaadjes’,
ik vraag aan de kinderen of we wel eens blaadjes zien in de herfst..
Het volgende antwoord is ‘bloemen’, ik stel de vraag ‘waarom zie je die nooit in de herfst?’
en krijg het antwoord ‘want die zijn dan al uitgebloeid’. Daarna valt het een beetje stil en ik
besluit om zelf een voorbeeld te geven, ‘ik zie in de herfst nooit mensen in bikini op het
strand’. De kinderen moeten hierom lachen en ik zie dat meer kinderen betrokken raken en
dat er meer vingers de lucht in gaan, een paar kinderen delen nog hun idee.
Dan besluit ik om de volgende vraag te stellen om ook de kinderen die tot nu toe minder
betrokken waren proberen te betrekken; Wat hangt er nooit aan een boom? Het eerste
antwoord wat er gegeven wordt is ‘een boom’. We moeten met zijn allen lachen en de sfeer
wordt steeds fijner en gezelliger. ‘Een kast, een huis, een taart, een kip (leuk, hetzelfde
antwoord als bij de vorige vraag door hetzelfde meisje!), een hoofd, een aardbei.
Ik benoem dat ik het leuk vind dat de kinderen zo veel kunnen bedenken bij deze sleutel en
we sluiten de kringactiviteit af.

● Wat als sleutel; mensen een winterslaap, nooit meer zou regenen (kringactiviteit)
Ik laat een kind uit de groep het luikje in het hoofd van de kinderen en ik bespreek hoe de
sleutel heet en het plaatje waaraan de kinderen deze sleutel kunnen herkennen. 1 meisje
merkt op ‘hey, het luikje moet ook bij Rosa worden opengedaan’. Leuk, dat is voor mij ook
zeker een goede oefening.
Het regent al de hele dag.. we kunnen nu niet echt lekker buitenspelen. Wat zou er
gebeuren als het nooit meer zou regenen? Er komen veel vingers van de kinderen (weer
vooral de oudste kleuters) met veel verschillende antwoorden. We zijn er bezig met bomen,
planten, zaden etc. en wat deze nodig hebben om te groeien. Ik merk dat de antwoorden
vooral daarop betrekking hebben (dan krijgen de plantjes geen water, dan gaan de plantjes
dood, dan komen er geen vruchten meer). Dan komt er een kind met een oplossing voor de
‘problemen’ die er zouden ontstaan als het nooit meer zou regenen ‘dan geven we die
planten toch water met een gieter’.. gaaf!
Wat zou er gebeuren als mensen ook een winterslaap zouden houden? Er komen
verschillende antwoorden; dan worden we heel fit wakker, dan kunnen we niet goed groeien
omdat we niet eten, dan kunnen we niet spelen, dan komt er stof op je bed, dan kunnen we
niet sleeën en schaatsen. Ik doe zelf ook even mee en merk dat er hierna weer nieuwe
antwoorden komen van de kinderen.
We leggen de denksleutels weg en ik wil nog even wat laten zien op het digibord. Het
digibord gaat niet aan en een jongen uit de groep zegt ‘ik denk dat hij een winterslaap aan
het houden is Rosa’. Van dit soort momenten kan ik echt genieten!

●

Variatie sleutel; op hoeveel manieren kun je je jas aandoen + oefenen en voordoen
(kringactiviteit voordat we naar buiten gaan)
Voordat we naar buiten gaan laat ik de kinderen hun jas pakken deze voor zich neer leggen
op de grond en er even goed naar kijken. Dan pak ik de variatiesleutel en doe bij alle
kinderen het luikje in hun hoofd open. Ik zeg dat we naar buiten gaan en dat we onze jas
aan gaan doen maar anders dan normaal, welke manieren kun je bedenken om je jas aan te
doen? De kinderen gaan aan de slag, ze zijn aan het uitproberen. Een aantal kinderen doet
32

hun jas op de gewone manier aan en gaat zitten, een paar andere kinderen zijn
verschillende manieren aan het uitproberen en ook een aantal kleuters willen de door hun
bedachte manier al laten zien. Na een paar minuten heeft iedereen zijn jas aan (op zijn kop,
achterstevoren, binnenstebuiten, eerst de rits dicht en dan ‘aan doen als een trui’). De
kinderen zijn betrokken, bij elkaar aan het kijken en hebben het met elkaar over de
verschillende mogelijkheden. Dan laten nog 3 kinderen hun manier zien aan de hele groep.
Wat kunnen we veel verschillende manieren bedenken om onze jas aan te doen zeg!
●

Uitvinding sleutel; een oplossing bedenken en ontwerpen voor een ‘probleem’ in de
herfst (tijdens het spelen/werken in een hoek/tafel)
Deze sleutel met opdracht had ik wel al gepland maar kwam mooi spontaan ter sprake. Een
meisje uit onze groep is op het schoolplein uitgegleden over de herfstblaadjes die van de
bomen zijn gevallen en heeft zich best bezeerd. Wie kan er wat uitvinden waardoor we niet
meer kunnen uitglijden over deze blaadjes? Eerst samen een plan bedenken, dan gaan
tekenen en daarna de uitvinding ook gaan knutselen. 2 meisjes gingen hier enthousiast mee
aan de slag. Ze hadden al gauw een machine bedacht en getekend die ervoor zou kunnen
zorgen dat de gevallen blaadjes snel opgeruimd kunnen worden. Tijdens de volgende
speel-werklessen waren ze erg betrokken om ermee verder te gaan en daarna zijn ze de
machine ook gaan knutselen met kosteloos materiaal. Ze mochten alles gebruiken wat ze
dachten nodig te hebben. Steeds aan het einde van het werken als we weer in de kring
zaten mochten ze vertellen waar ze mee bezig zijn geweest en hoe ze het aanpakken. Zo
leren de andere kinderen ook van hun proces. Toen het apparaat helemaal af was hebben
ze deze gepresenteerd aan alle kinderen uit de groep. Ze waren super trots en ze hadden
echt het gevoel een probleem opgelost te hebben.

●

Constructie sleutel; groot vel is bos, flinke plas en kabouter die daarover heen moet
zonder natte voeten. 1 x met papier en plakband en 1x met klei en cocktailprikkers
(tijdens het spelen/werken in een hoek/tafel)
In de speelhoek spelen we kabouters die naar het bos gaan, deze kabouters hebben geen
regenlaarzen maar gaan toch wandelen door het bos. Ze krijgen natte voeten en daar
houden ze niet van. Wie kan er iets ontwerpen voor de kabouter zodat hij met droge voeten
over de plas kan komen? De kabouter heeft alleen maar papier en plakband. 2 kinderen
gingen de uitdaging aan en werden gaandeweg nog ondersteund door 2 andere kinderen.
Het is een boot geworden waarmee de kabouter
droog naar de overkant kan komen. De kinderen
hebben hun constructie gepresenteerd in de kring
aan de rest van de groep.
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De week erop heb ik dezelfde uitdaging laten liggen op de tafels maar nu met klei en
cocktailprikkers. Nu gingen er twee andere kleuters vol goede moed aan de slag.

De kabouter kon helemaal naar de overkant
van de plas komen zonder natte voeten te
krijgen door over de brug van klei en
cocktailprikkers te lopen!

● Ander gebruik sleutel; heksenhoed (kringactiviteit)
We waren in de kring aan het praten over wat we nog meer met de speelhoek (het
herfstbos) zouden kunnen doen om nog meer dingen te kunnen spelen. De kinderen
bedachten dat er een heks kon wonen. Bij de Heksenkring (middenbouwgroep) zijn we toen
heksenhoeden gaan lenen en toen ontstond spontaan deze denksleutel. Het meisje dat de
hoed had geleend zei opeens; ‘Hey, deze hoed kun je ook als snoepzak gebruiken bij
Halloween als je langs de deuren gaat om snoep op te halen’. Toen heb ik de ander gebruik
sleutel erbij gepakt en hebben we er een kringactiviteit van gemaakt. Bij deze sleutel heb ik
iedereen een beurt gegeven, de hoed ging de kring rond en degene die hem had mocht wat
bedenken. Het was heel leuk om iedereen even aan de beurt te laten komen en de kinderen
kwamen met hele creatieve ideeën (als een tas gebruiken, spelen dat je een punt-rug hebt,
de rand van de hoed als appelschaal gebruiken, om geheime dingen in te bewaren, als
zwaard, als doel voor een bal, als beker, als ijshoorntje). Er was echt plezier met het
denken. De kinderen die het nog spannend vonden kregen toch een beurt en konden
voortborduren op de ideeën van anderen, hierdoor kregen ze ook een succeservaring met
het creatief denken. De kinderen hebben nu echt ervaren dat er hierbij geen goed/fout is.
Nadat we het rondje af hadden waren er nog 8 kinderen die nog meer ideeën hadden die ze
graag wilden delen.
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Tussentijdse evaluatie thema herfst
Ik heb de kinderen tijdens dit thema al kennis laten maken met zeven verschillende
denksleutels. Als ik een denksleutel introduceerde waren de kinderen betrokken en besprak
ik vooraf het doel van de sleutel en het plaatje wat erop stond. Sommige sleutels werden
door de kinderen al herkend van de eerste introductieronde.
Zoals Ryan (2014) beschrijft kan denken leuk en spannend zijn en hebben kinderen er een
positieve attitude over. Tijdens een aantal denksleutels was dit zeker al te zien, er werd
gelachen en de kinderen waren betrokken. De vraagsleutel en de wat als-sleutel vonden de
kinderen nog wat lastiger. Hier merkte ik dat het voor sommige kinderen echt een andere
manier van denken is, een manier die ze niet gewend zijn en waar ze misschien nog wat
onzeker door kunnen worden. Soms kwamen er nog wat onwennige reacties en gaven ze
liever hetzelfde antwoord als iemand anders uit de groep. De kinderen weten nog niet goed
genoeg wat ik verwacht en zijn daarom wat terughoudend met hun antwoorden. Dit maakte
mij op sommige momenten ook wel wat onzeker, heb ik wel de goede vraag gesteld? Bied ik
dit wel op de goede manier aan? Past dit wel bij mij en mijn groep? Gelukkig waren er ook al
goede en leuke ervaringen in de groep met het creatief denken met behulp van de
denksleutels en weet ik dat ergens aan wennen soms best even tijd nodig heeft.
Het was leuk om de nadruk te leggen op dat er geen goede of foute antwoorden kunnen zijn
maar dat alles wat ze bedenken goed is en er mag zijn. Dit was ook zeker even wennen
voor een aantal kinderen, ik ben ervan overtuigd dat als we hier vaker mee aan de slag gaan
dit steeds makkelijker en leuker wordt voor de kinderen.
Wat mij ook opviel was dat vooral de oudste kleuters actief waren bij de denksleutels in de
kring en in de hoeken. Ik denk dat deze kinderen zich al veiliger voelen in de groep en al
meer durven en dat sommige vragen en prikkelingen beter aansluiten bij hun
belevingswereld dan bij de kinderen die net pas binnen zijn. Sommige jongste kleuters
vielen juist op met hun betrokkenheid bij een denksleutel en kregen bijna lichtjes in hun ogen
als we weer aan de slag gingen met een sleutel. Het is goed om de kinderen op deze manier
te kunnen signaleren en ze te kunnen uitdagen in het creatief denken.
Ik heb vooral bij de ontwerpsleutel en de constructiesleutel ervaren dat de deze de 3 hogere
denkvaardigheden van Bloom aanspreken; het analyseren, evalueren en creëren. Ik kon
deze denkvaardigheden nog meer stimuleren door tijdens het proces vragen te stellen
waardoor de kinderen nog meer over hun ontwerp na gingen denken en het ontwerp nog
beter uit gingen denken.
Aanpassingen voor het thema Sinterklaas
Ik heb gemerkt dat een goede voorbereiding van belang is. Als stamgroepleider moet ik van
te voren nadenken over het thema en mogelijke uitdagingen en onderwerp bedenken die
passend zijn om verder uit te diepen met creatief denken. Deze kunnen dan gekoppeld
worden aan een van de denksleutels en dan is het voor mij als stamgroepleider makkelijker
om in te spelen op de actualiteit (wereldoriëntatie) en toch bewust bezig te zijn met de
doelen van creatief denken en handelen. Ook kan ik de denksleutels dan beter integreren in
de verschillende hoeken binnen mijn stamgroep en inzetten op verschillende momenten in
verschillende situaties. Als deze voorbereiding op orde is kan ik de planning maken maar
zonder data, zodat ik vrijer ben in het moment van het gebruiken van de denksleutels en dat
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ik niet het gevoel heb dat ik ‘een denksleutel moet doen’ op een bepaald moment. Ook kan
deze voorbereiding ervoor zorgen dat ik de denksleutel niet meer als een los onderdeel
aanbied in bijvoorbeeld de kring maar dat een gesprek zou kunnen leiden tot het inzetten
van een denksleutel. De planning van het thema Sinterklaas en de bijbehorende
denksleutels leg ik op mijn bureau zodat ik ze makkelijk kan pakken en kan gebruiken op
een passend moment.
Vanuit mijn theorieonderzoek heb ik geleerd dat het belangrijk is om de focus te leggen op
de eerste minuten door de kinderen te prikkelen met een bijzondere situatie of een
probleem. Dit kan ik binnen het volgende thema (Sinterklaas) nog meer gebruiken om de
kinderen aan te zetten tot creatief denken. Ook merkte ik dat de vraagsleutel nog lastig was
voor de kinderen. Bij het volgende thema zal ik deze weer aan bod laten komen maar dan
met een betere uitleg en misschien meer voorbeelden vanuit mij zodat de kinderen hier ook
aan gewend raken. Ik kan benoemen dat de kinderen om een vraag te maken waarop we
het antwoord al weten gebruik kunnen maken van een ‘vraagwoord’ zoals wat, waar, wie,
hoe en wanneer.
Ik ga binnen het volgende thema ernaar streven om de denksleutels meer in te zetten in de
verschillende hoeken en niet alleen maar in de kring. Juist omdat kleuters niet alleen met
hun brein aan de slag moeten (tijdens de kringactiviteiten met de denksleutels) maar ook
behoefte hebben aan handelend leren, spelen en werken.

Mijn ervaringen tijdens het thema Sinterklaas
● Vraagsleutel; antwoord is Sinterklaas, cadeau, de stoomboot (kringactiviteit)
De kinderen doen het luikje voor creatief denken bij elkaar open. Het antwoord is
Sinterklaas, wie kan er een vraag bedenken waarop we het antwoord al weten. Ik leg uit dat
je een vraag kunt maken voor een vraagwoord te gebruiken (wie, wat, waar, wanneer of
hoe). Het lijkt alsof de kinderen het nu ineens doorhebben; Wie loopt er ‘s avonds op de
daken om pakjes rond te brengen? Wie rijdt er op Amerigo? Wie vaart er met de stoomboot?
De kinderen luisterden naar elkaar en konden na een vraag die gesteld werd met elkaar
tegelijk het antwoord geven die we vooraf al wisten.
Het antwoord is Piet, ook hierbij konden de kinderen goede vragen bedenken. Leuk dat deze
sleutel nu wel werkte bij de kinderen en dat ze er plezier in hebben om vragen te bedenken
die paste bij het antwoord wat ik al bedacht had.
Ik heb ook benoemd dat ik het zo leuk vond dat deze sleutel eerst nog best wel moeilijk was
en dat hij nu al hartstikke goed gaat.
●

Nietus sleutel; wat zal Sinterklaas nooit verklappen?, Wat eet Amerigo nooit? Wat zal
Piet nooit doen met pepernoten? Wat doet Sint nooit in zijn eentje? Wat hoort er niet
in de zak van Sinterklaas? (kringactiviteit)
Ik pak de nietus sleutel erbij tijdens een gesprek over Sinterklaas en Piet. De kinderen weten
al waar de sleutel voor dient, ze herkennen het plaatje. Ik wil een rondje maken om het luikje
weer open te doen met de sleutel maar een aantal kinderen zeggen dat dit niet nodig is, dat
het luikje al open staat.. yes!
Steeds meer kinderen doen mee en hebben plezier met het verzinnen van ‘gekke’ dingen
waarbij alles kan en goed is.
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Uitvinding sleutel; ontwerp nieuwe kleren voor Sinterklaas of Piet, (tijdens het
spelen/werken in een hoek/tafel)
Ik reed vannacht naar huis en zag toen iets waar ik heel erg van schrok; Sinterklaas bleef
hangen met zijn tabberd en mantel tijdens zijn nachtelijke cadeautjes ronde over de daken. 2
kinderen gaan hard aan de slag om voor Sint en Piet nieuwe kleding te ontwerpen vanuit
een bak met verschillende lappen stof. Ze vertellen daarna in de kring wat ze hebben
ontworpen en waarom ze dit hebben ontworpen.
●

●

Ander gebruik sleutel; staf van Sinterklaas (waarvoor zou de staf van Sint nog meer
handig zijn?) (kringactiviteit)
In de speelhoek hebben we veel verkleedkleren om Sinterklaas en Piet te spelen. De
kinderen geven aan dat we nog een staf missen. Ik ga op zoek naar een staf en vind er
eentje. Hij is alleen niet meer helemaal heel…
Ik pak de ander gebruik sleutel, de kinderen herkennen hem al en doen het luikje in hun
hoofd open als ze denken dat deze nog niet open staat. We maken weer een rondje in de
kring zodat iedereen aan de beurt komt. Er komen hele creatieve en verrassende
antwoorden voorbij (een heksen roerstok, als vuurtoren, als pizzaschep, om een Piet te
leren zwemmen dat hij zich hieraan vast kan houden
Ik merk dat sommige kinderen nog wel graag hetzelfde antwoord geven als iemand die voor
hen al aan de beurt is geweest (is dit dan nog uit onzekerheid of onwennig of zijn sommige
kinderen hier gewoon ‘beter in dan anderen?)
Ik heb de staf gemaakt met ducktape omdat hij wiebelde.
Wat kan er gebeurd zijn als dit de echte staf van
Sinterklaas was en hij er zo uitzag? (spontaan kan ik nu
gebruik maken van de interpretatiesleutel). Er kwamen
weer creatieve antwoorden (de staf is tussen de
tandwielen in de motor van de stoomboot gekomen,
Sinterklaas is er hard mee gevallen, de staf is overboord
gevallen en een haai heeft hem doormidden gebeten, de
Piet die zwemles kreeg was te zwaar en toen brak de
staf).
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●

Wat als sleutel; Wat zou er gebeuren als we geen Sinterklaas meer zouden vieren?
Stel je moet met Sinterklaas mee in de zak naar Spanje, hoe erg zou je dat vinden?
(tijdens het spelen/werken in een hoek/tafel)
Tijdens het spel in de speelhoek zetten de kinderen hun schoentje in de hoop dat
Sinterklaas er een cadeautje in zal doen. Ik ben een tijdje aan het observeren en besluit dat
het dan een goed moment is om deze sleutel in te zetten. Ik vraag de kinderen ‘wat zou je
ervan vinden als je geen cadeautjes krijgt van Sinterklaas maar dat je met hem mee moet
naar Spanje?. De voor- en nadelen hiervan werden met mij en de kinderen in de speelhoek
besproken en daarna werd het uitgespeeld dat een kind mee moest naar Spanje met
Sinterklaas. Ik vond het een leuke ervaring om creatief
denken ook in te zetten tijdens het spelen en heb op deze
manier ervaren dat dit zeker ook een mogelijkheid is.

●

Variatie sleutel; Hoe kun je een cadeautje uitpakken zonder je handen?
(kringactiviteit)
Leuk, de kinderen waren betrokken en kwamen met mooie creatieve ideeën om het pakje
open te krijgen zonder je handen te gebruiken! Er was plezier en er werd echt creatief
nagedacht.
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●

Constructie sleutel; iets bouwen van pepernoten en cocktailprikkers dat een pakje
kan dragen voor Sinterklaas (tijdens het spelen/werken in een hoek/tafel)
Sinterklaas moet zelf een cadeau naar een kind brengen maar het is te zwaar voor hem om
te tillen. Hij heeft alleen maar pepernoten en cocktailprikkers. Wie zou er iets voor
Sinterklaas kunnen ontwerpen waardoor hij het pakje toch kan bezorgen?
2 jongens uit mijn groep gingen hiermee aan de slag. Ze begonnen beide zonder van te
voren een plan te maken. Ik heb ze moeten stimuleren om eerst met elkaar te overleggen en
dan samen aan de slag te gaan om iets te maken voor Sinterklaas. De volgende keer kan ik
de kinderen stimuleren om eerst een plan te tekenen voordat ze iets gaan maken.

●

Alfabet sleutel; cadeautjes die je van Sint zou willen krijgen met A.. B… C…
(kringactiviteit of kleine kring met oudste kleuters)
We volgen met elkaar het Sinterklaasjournaal en dit jaar zijn er nieuwe Pieten die niet
kunnen lezen.. misschien kunnen wij ze op weg helpen door met de verschillende letters van
het alfabet een cadeautje te bedenken en deze op te schrijven zodat de Pieten ook hiervan
kunnen leren. Deze sleutel heb ik eerst in de kring aangeboden maar ik merkte dat veel van
de jongste kleuters af haakten omdat het horen van de beginklank nog niet genoeg
ontwikkeld is hiervoor. Ik ben na een paar letters gestopt en heb dit de volgende dag
afgemaakt in een kleine kring met de kinderen die dit leuk vonden.
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●

Brainstormsleutel; nieuw Sinterklaasliedje bedenken (muziekhoek tijdens het
spelen/werken)
Deze uitdaging vonden de kinderen heel moeilijk tijdens het spelen in de muziekhoek.
Uiteindelijk hebben ze 2 liedjes met elkaar gemixt en hebben ze hier een optreden van
gegeven. Ik denk dat dit een leuke sleutel is om vaker bij de muziekhoek te hangen want
hiermee worden de kinderen echt uitgedaagd in creatief denken.

● Voorspelsleutel;
Deze sleutel heeft Esther met de kinderen gebruikt toen ze bij mij in de groep was. Hierdoor
heb ik een nieuwe manier geleerd om deze sleutel in te zetten, namelijk bij een boek. Esther
was aan het voorlezen, stopte toen op een spannend moment en vroeg de kinderen om te
voorspellen hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Ik merkte dat sommige kinderen dit
spannend vonden omdat er hierbij toch een soort ‘goed/fout’ is, er staat namelijk maar 1
antwoord in het boek. Nadat we hadden benadrukt dat bij voorspellen er ook geen goed of
fout is en dat de kinderen ook dingen mochten bedenken die er zouden gebeuren die
misschien wel niet in het boek terugkwamen, kwamen er meer kinderen met voorspellingen
over het verhaal. Het was leuk om de kinderen zo betrokken te zien toen Esther weer verder
ging lezen, ze waren echt benieuwd wat er zou gebeuren en benieuwd of hun voorspelling
uitkwam.

●

Constructiesleutel;

Sinterklaas komt met zijn stoomboot en alle pakjes
naar Nederland. Er is flinke storm op komst waardoor
de golven soms over het dek kunnen slaan. Wie kan er
een stoomboot bouwen waar het pakje droog blijft als
de golven over het dek slaan?
Met deze uitdaging gingen 3 jongens aan de slag. Ze
begonnen met het ontwerpen van een stevige boot ‘die
al heel veel golven zou tegenhouden’, het pakje werd in
het midden gelegd op een stapel blokken, dit zou de
droogste plek van de boot zijn. De jongens waren de
hele speel/werkles super betrokken, veel aan het
overleggen en kwamen met hele creatieve ideeën om
het probleem op te lossen. Ik heb ze geholpen met het
bespreken van hun ideeën en het met elkaar kiezen
van het beste idee en deze uitwerken. De kinderen
hebben hun boot gepresenteerd aan de rest van de groep.
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Evaluatie thema Sinterklaas
Hoe vaker in de sleutels gebruik in mijn stamgroep hoe makkelijker het wordt om deze in te
zetten, hoe leuker de kinderen het vinden en hoe creatiever de antwoorden. Ook tijdens het
thema Sinterklaas heb ik de denksleutels veel ingezet in mijn kringen en in de verschillende
hoeken. Ik voelde me dit thema meer competent in het gebruiken van de denksleutels en de
kinderen waren er ook al meer vertrouwd mee. Ik heb niet alle sleutels die ik van te voren
bedacht en gepland had uit kunnen voeren door het gebruikelijke euvel in het onderwijs ‘tijd
tekort… en ik wil te veel.’
De denksleutels komen soms nog als los onderdeel aan de orde binnen het thema maar ik
heb gemerkt dat ik hierin ook aan het groeien ben en dat ik ook het creatieve denken
spontaan kan stimuleren tijdens een gesprek, het spel of het werken. Tijdens dit thema heb
ik dit kunnen doen met de wat-als sleutel in de speelhoek en de interpretatiesleutel tijdens
de kring. Een groot aantal kinderen zijn betrokken en gemotiveerd om met een uitdaging van
de denksleutel aan de slag te gaan in de verschillende hoeken en in de kring zijn er ook veel
kinderen die opbloeien als we een denksleutel gaan doen. Door de kinderen te laten
vertellen aan de rest van de groep wat ze bedacht, ontworpen en/of gemaakt hebben maken
alle kinderen kennis met deze manier van denken en wordt de stap naar zelf een uitdaging
aangaan waarschijnlijk ook minder groot voor ze. We hebben veel plezier tijdens het werken
met de denksleutels, er wordt gelachen, naar elkaar geluisterd, dingen uitgeprobeerd en de
kinderen zijn trots op zichzelf en elkaar.
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Conclusie
Ik kan de denksleutels integreren binnen het onderwijs in mijn stamgroep om creatief
denken te stimuleren. Ik kan dit doen op een bij mij en bij het Jenaplanonderwijs passende
manier. Ik kan de sleutels inbrengen in kringactiviteiten, grote kringen en kleine kringen,
verschillende hoeken, uitdagingen en tijdens spontane gespreksmomenten zoals het fruit
eten of het buiten spelen. De denksleutels zijn een goed middel om binnen mijn
Jenaplanonderwijs aan de doelen van creatief denken en handelen te werken.
Ik heb ervaren dat de denksleutels geschikt zijn voor het differentiëren in de kring, ik kan de
verschillende kinderen steeds beter de juiste vragen stellen en de antwoorden dan weer
bevragen en de kinderen leren elkaars antwoorden te bevragen. Ieder kind kan op zijn eigen
manier en niveau creatief denken, dit is de kracht van ons onderwijs. Met de denksleutels
bereik ik ook verdieping binnen het thema waar we over werken en ik leer de kinderen
verschillende denkvaardigheden aan. Ik heb gemerkt dat sommige kinderen echt ‘wakker
geschud’ kunnen worden door een prikkeling met behulp van de denksleutels en hier heerlijk
mee aan de slag kunnen en hun creativiteit in kwijt kunnen. De kinderen gaan de
denksleutels steeds beter herkennen en ze weten welke manier van denken we gaan
oefenen als ze de sleutel zien. Zo maak ik het denken expliciet en ontwikkelen de hersenen
zich beter volgens Ryan (2014). Door het benoemen van de manier van denken zie ik dat de
kinderen soms ook al deze manieren van denken in kunnen gaan zetten op andere
momenten als ze voor een uitdaging of een probleem komen te staan.
Sommige kinderen geven al aan de denksleutel niet meer nodig te hebben om het luikje van
creatief denken te openen in hun hoofd of ze kunnen hem zelf al open doen. Volgens van
Gaal (2012) zijn onze hersenen als spieren die we kunnen trainen. Hier zie ik zelfs al effect
van gedurende mijn onderzoek; steeds meer kinderen doen mee met de uitdagingen en
vragen van de denksleutels en de antwoorden van de kinderen worden steeds origineler en
creatiever. Ik vind het mooi dat de kinderen aangeven dat ze de sleutel niet eens meer altijd
nodig hebben. De denksleutels dagen echt uit tot anders denken. De hersenen zijn duidelijk
als spieren die getraind kunnen worden en ik ben er nu van overtuigd dat inderdaad
iedereen het kan. Bij sommige kinderen is het alleen al wat verder ontwikkeld (of wat minder
afgeleerd..) dan bij andere kinderen maar oefenen en ermee bezig zijn helpt voor iedereen.
Ook van mij als stamgroepleider vraagt het een compleet andere manier van denken. Ik doe
nu altijd ook het luikje in mijn eigen hoofd open met de denksleutel en probeer bij iedere
sleutel ook mijn eigen creatieve bijdrage te leveren. In mijn brein zijn er door deze manier
van denken ook dingen aan het veranderen en het lukt me steeds beter om de juiste vragen
te stellen en hierdoor creatief denken en handelen uit te dagen bij de kinderen. Ik mag
mijzelf hier ook best de tijd voor gunnen om dit nog verder te ontwikkelen.
Ik merk wel dat de kinderen met veel meer creatieve ideeën komen dan ik van te voren had
kunnen bedenken bij een bepaalde sleutel. Ook heb ik ervaren dat ik wel voorkeuren heb
voor bepaalde sleutels, deze gaan mij makkelijker af dan iets bedenken bij andere
denksleutels. Ik moet mezelf stimuleren om alle sleutels aan te bieden binnen mijn onderwijs
zodat de kinderen kennismaken met al deze verschillende denkvaardigheden bovendien zal
ik met andere denksleutels waarschijnlijk ook weer andere kinderen kunnen triggeren en
uitdagen.
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Ik merk dat de kinderen zelf hun uitdaging kunnen zoeken in de groep als ik de hoeken
uitbreid met de denksleutels. De kinderen kiezen dan zelf voor deze hoek en doen op deze
manier beroep op hun hogere denkniveaus. Ze zijn autonoom in hun keuzes en kunnen trots
zijn als ze het resultaat aan mij en de rest van de groep kunnen laten zien. Dit past heel
mooi binnen het Jenaplanonderwijs. Vooral bij de constructiesleutel en ontwerpsleutel is dit
het geval als ik deze koppel aan een hoek in de groep bijvoorbeeld de bouwhoek of de
ontwerphoek. De kinderen leren zo verbanden leggen, denksprongen maken, dingen uit
puzzelen, ontwerpen en uitvoeren. Leren denken is geen extraatje, het is voor iedereen
belangrijk om flexibel, creatief en effectief te worden in het denken en moet dus aan de
gehele groep worden aangeboden. Alle kinderen kunnen zich door het delen van creatieve
gedachten erkend voelen. Ze gaan ervaren dat out of the box denken helemaal niet gek is
maar juist heel normaal en gewenst. Iedereen mag zijn wie hij is en uitgaan van de
verschillen is juist de kracht van de stamgroep. Soms springen er ineens kinderen uit bij het
creatief denken waarvan ik als stamgroepleider dat niet meteen verwacht. Deze kinderen
gaan dan stralen, spreken meer in de kring met een hardere stem en meer zelfvertrouwen.
Hierdoor ga ik ook met een andere bril naar deze kinderen kijken. Mooi om zo deze talenten
van de kinderen te leren kennen. Tijdens de kringen zijn het nog veel dezelfde kinderen die
met ideeën komen bij de activiteiten van de denksleutels, dit zijn vooral de oudste kleuters
en een paar jongste kleuters. Tijdens het werken met de denksleutels in de hoeken zie ik al
meer verschillende kinderen die hiervoor kiezen. In de kring voelen de oudste kleuters zich
waarschijnlijk toch al wat zekerder en meer vertrouwd in de groep hierdoor delen ze
misschien makkelijker hun ideeën en zijn de jongste kleuters toch nog wat meer afwachtend.
Ik vind het ook een hele mooie ontwikkeling dat de kinderen leren dat niets goed of fout is,
dat alles mag en dat geen antwoord wordt afgekeurd. Discussiëren mag, afkeuren niet. Dit
werkt voor mij en voor de kinderen best bevrijdend en zorgt voor veel plezier tijdens het
denken. Ik kan creatief denken en handelen door middel van de denksleutels stimuleren
binnen de vier basisactiviteiten van het jenaplanonderwijs; samen spelen, samen werken,
samen vieren en samen praten.
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Evaluatie
Ik heb mijn actieplan opgezet aan de hand van mijn theorieonderzoek over creatief denken
en handelen en theorie over de denksleutels. Ik heb van het bestuderen van de theorie veel
geleerd en ik heb hieruit punten meegenomen die ik verwerkt heb binnen mijn
praktijkonderzoek. De planning voor mijn onderzoek was redelijk ambitieus. Ik wilde het liefst
alle denksleutels uitproberen binnen de twee thema’s. Ik heb nog niet alle sleutels aan mijn
kinderen aan kunnen bieden maar ze hebben zeker kennis gemaakt met veel verschillende
denksleutels en hierdoor met veel verschillende denktechnieken. Ik vond het uitvoeren van
mijn onderzoek binnen mijn groep goed verlopen. Ik kon de kinderen meenemen in mijn
enthousiasme over de denksleutels, creatief denken en veel doelen van de
Jenaplanessentie creëren met ze doorlopen.
Wat ik wel mis bij de denksleutels is een sleutel over reflecteren/evalueren. Het belang
hiervan wordt in veel Jenaplan literatuur beschreven en wordt ook beschreven in de leerlijn
van het SLO. Tony Ryan heeft toendertijd wel een denksleutel ‘reflection’ ontwikkeld maar bij
de denksleutels van het samenwerkingsverband mist deze. Dit is nog wel een belangrijk
onderdeel van creatief denken, misschien dat ik hier zelf een ‘sleutel’ voor kan ontwikkelen
in de toekomst. Ik zou er dan naar streven om deze sleutel niet alleen in te zetten als
‘reflection on action’ (achteraf) maar ook juist als ‘reflection in action (tijdens de activiteit).
Om dit te bereiken moet ik vragen leren stellen die stimuleren tot bewust kijken en
reflecteren op het eigen handelen tijdens het creatieve proces. Tijdens de Jenaplanopleiding
hebben we kennis gemaakt met de 6 denkhoeden van de Bono. Dit zou ook een mooie en
concrete manier zijn om met de kinderen te reflecteren op een (creatief denk)proces.
Mijn kleuterbouw collega's meenemen en betrekken bij mijn onderzoek vond ik lastiger. Ik
heb gemerkt dat iedereen vooral met zijn eigen ding bezig is, druk is in de waan van de dag
en dat er weinig ruimte is voor vernieuwende ideeën en inzichten. Ik heb geprobeerd leuke
ervaringen te delen en sleutels met ideeën aan te bieden maar eigenlijk werd hier alleen
door 1 collega wat mee gedaan. Met haar vond ik het dan ook leuk om de reacties en ideeën
van de kinderen te bespreken en te vergelijken met mijn eigen groep. Hieruit heb ik voor
mijzelf ook nog wat leer- en verbeterpunten kunnen halen voor het inzetten van de
denksleutels (zoals het cadeautje uitpakken zonder handen) bij de variatiesleutel het de
kinderen het ook daadwerkelijk op die verschillende manieren laten doen of het helpen in
van het divergeren naar het convergeren te gaan. Samen met de kinderen gaan nadenken
over de beste oplossing en deze dan toepassen. Ik heb gemerkt dat kleuters inderdaad heel
goed zijn in het bedenken van heel veel verschillende ideeën (het divergeren) maar dat het
convergeren nog lastig voor ze kan zijn en dat ik ze hierbij best wat kan ondersteunen en
helpen. In de toekomst zou ik mijn andere collega’s nog meer kunnen betrekken door een
presentatie te geven over mijn onderzoek en ze een keer uit te nodigen bij mij in de groep
als we bezig zijn met een activiteit of meerdere activiteiten van de denksleutels.
Mijn doel voor de toekomst is dat ik creatief denken en handelen nog meer kan gaan
stimuleren bij mijn kinderen. Niet alleen tijdens de geplande momenten maar eigenlijk alle
momenten die we met elkaar hebben op een dag. Mijn eigen creativiteit wordt hierdoor ook
aangewakkerd. Ik merk dat ik nu al op steeds meer momenten ‘even’ een sleutel gebruik of
een prikkelende vraag stel waarmee ik de kinderen uit kan dagen tot creatief denken. Ik leer
om open vragen te stellen aan de kinderen en aan mijzelf. De kinderen kunnen zich hierdoor
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ontwikkelen tot vrije denkers en probleemoplossers, dit zijn de kinderen die we nodig
hebben binnen onze school en in de wereld!
Het lijkt me heel mooi als de kinderen op den duur de denksleutels niet meer nodig hebben
om tot creatief denken en handelen te komen. Dat de kinderen zo gewend raken aan deze
manier van denken dat ze de kracht en de lol ervan inzien en ze uit zichzelf de kracht van
hun denken kunnen inzetten als ze een bepaalde uitdaging of probleem tegenkomen of voor
zichzelf bepaalde uitdagingen kunnen creëren.

Ik heb, zoals ook in voorgaande hoofdstukken beschreven, mooie en creatieve
ontwikkelingen gezien binnen mijn stamgroep en ik ben echt verwonderd, ontroert en zeer
gemotiveerd door de denkkracht van mijn kleuters.
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Consequenties en aanbevelingen
Ik zie duidelijk het belang van creatief denken en handelen op onze Jenaplanschool en ik
ben ervan overtuigd dat als mijn collega’s zich zo in het onderwerp verdiepen als ik,
iedereen het belang hiervan zal zien. Het probleem is alleen dat niet iedereen zich zo in het
onderwerp zal verdiepen als ik. Om mijn kennis en enthousiasme te verspreiden zou ik een
presentatie kunnen geven over mijn onderzoek en collega’s uitnodigen om bij mij in de groep
te komen kijken als ik bezig ben met creatief denken aan de hand van de denksleutels. Dan
kan ik laten zien hoe belangrijk creatief denken is voor het opleiden van de kinderen als
burgers van de toekomst. Ik kan mijn collega’s meenemen door mijn onderzoek en zo ook
het ‘waarom’ en belang van het creatief denken met behulp van de denksleutels uitleggen.
Ik kan beschrijven hoe mooi het is om te zien wat er met de kinderen gebeurt tijdens
creatieve denkprocessen, dat er lichtjes in hun ogen kunnen verschijnen bij een bepaalde
‘gekke’ vraag of uitdaging. Hopelijk kunnen we dan met elkaar opmerken dat de kinderen mij
en ons een stuk minder nodig hebben maar heel veel dingen nu zelf op een creatieve
manier kunnen oplossen.
Omdat de denksleutels nu aangeschaft zijn voor alle stamgroepen binnen onze school lijkt
het mij waardevol om een verzameling te maken met voorbeelden en ideeën voor mijn
collega’s om ook met de denksleutels aan de slag te gaan. Bij de voorbereiding van ieder
thema waar we over gaan werken zou ik de denksleutels erbij willen pakken en gezamenlijk
een overzicht maken van de denksleutels (en de vragen/uitdagingen die we hierbij kunnen
verzinnen) die we in kunnen zetten binnen dit thema. Zo oefenen we ook met elkaar met
creatief denken en het stellen van de juiste vragen aan elkaar en aan de kinderen. Zo’n
themavoorbereiding kan de stamgroepleiders ook uitnodigen tot discussie en prikkelen voor
het zoeken naar en formuleren van de juiste vragen. De eerste stap hiervoor zou zijn dat ik
iets ontwerp waarin we de verschillende ideeën kunnen invullen. Een schema/overzicht dat
overzichtelijk is en dat weinig weerstand op zal roepen om met elkaar in te vullen tijdens de
voorbereiding van een thema. Als het voor mijn collega’s door mijn presentatie duidelijk is
geworden waarom creatief denken van belang is en op welke manier we hieraan kunnen
werken met de denksleutels ga ik ervanuit dat er minder weerstand en meer enthousiasme
zal zijn om dit ook op te nemen binnen onze themaplanning. Op deze manier zouden we er
met elkaar voor kunnen zorgen dat we verschillende denksleutels aanbieden en integreren
in onze stamgroep.
Omdat de denksleutels zeker niet uitputtend zijn voor het creatief denken lijkt het mij ook
waardevol om ervaringen uit te wisselen met collega’s die al wel werken aan de doelen van
creatief denken en handelen zonder de denksleutels te gebruiken. Hier zou ik weer veel van
kunnen leren en zo kunnen we samen komen tot een mooie doorgaande lijn binnen onze
school voor het creatief denken en handelen.

Ik gun alle kinderen die op onze school binnenkomen de creatieve denker blijven die ze zijn
en dat wij als stamgroepleiders dit creatieve vuur aanwakkeren in plaats van uitdoven!
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