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In basisprincipe 5 staat dat elk 
mens als een cultuur drager 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 uit maakt, 
en hier op een andere manier 
dan het tot nu toe gedaan 
heeft persoonlijke betekenis 
aan geeft. Out of the box, buiten 
je comfortzone.
Bij creëren, een van de jenaplanessenties worden de 
volgende vaardigheden genoemd: nieuwe dingen en 
argumenten bedenken; vragen blijven stellen; een 
alternatief bedenken; doorzetten en volhouden; het 
beste uit jezelf halen; makkelijk overschakelen naar een 
ander gezichtspunt; makkelijk voortborduren op ideeën 
van anderen.
In dit nummer van Mensenkinderen besteden we 
aandacht aan het ontwikkelen van creatief denken en 
handelen. Voor de lezer met beperkte tijd hieronder een 
samenvatting van alle artikelen. Mocht u nieuwsgierig 
worden, lees dan gerust verder.

Felix Meijer is hoofd- en eindredacteur van 
Mensenkinderen.
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Weet ik al, kan ik al, doe ik al, zit niks nieuws in

Alexandra van der Hilst

Echte innovators verbinden denkvelden, problemen en ideeën waarvan anderen vinden dat ze niets met elkaar 
te maken hebben. Deze mensen zul je niet horen zeggen dat ze iets al weten, al doen, al kennen en vervolgens 
verzuchten dat er niets nieuws onder de zon is. Hun kracht zit in het kijken met andere ogen naar hetzelfde. Het 
ergens de tanden inzetten en niet meer loslaten, totdat is (uit)gevonden wat ze willen weten. Kijken, uitproberen 
en doen in een proces van gretig onderzoeken. Vaak speelt dat onderzoek zich op meerdere terreinen af, gedreven 
door een niet eindigende intrinsieke nieuwsgierigheid. En uiteindelijk leidt dat tot andere inzichten, kennis en 
mogelijkheden.

Veel scholen benaderen creativiteit als volgt: een 
activiteit doen waarin iets ontdekt wordt en de conclusie, 
ervaring of uitkomst staat op zichzelf. Volgens plan is 
alles gezien, gekend en geleerd en is het tijd naar een 
volgend onderwerp te gaan. Op weg naar weer een 
andere ervaring. In een dergelijke werkwijze wordt 
creativiteit als een geïsoleerde vaardigheid benaderd. De 
activiteit zal misschien een mate van plezier of inspiratie 
oproepen in het moment, maar nauwelijks aanzetten 
tot het transformeren van de leerervaring naar andere 
onderwerpen, leerdomeinen of vraagstukken. Een 
valkuil is bovendien dat wanneer de activiteit niet 
direct iets ‘nieuws’ oplevert, het niet de moeite waard 
lijkt om verder te zoeken. Het was immers al bekend, 
dus waarom die kostbare tijd niet aan zinniger zaken 
besteden?

Herkenning
Mensen uit de eerste alinea staan daadwerkelijk stil 
bij de vraag ’Wat heb ik hier eigenlijk aan?’ Sterker 
nog, vragen als ‘Waar kan ik dit voor gebruiken, wat 
zit hieronder, waar heeft dit mee te maken, wat als…?’ 
leiden tot verder onderzoek. Personen uit de tweede 
alinea stoppen na de eerste fase van exploreren en 
ontdekken. Niet zo zeer uit onwil, als wel uit het (nog) 
niet zien wat werken vanuit creativiteit in gang zet en 
waar het mee verbonden kan worden.

Creativiteit is geen geïsoleerde vaardigheid, maar een 
proces waar verschillende manieren van convergent en 
divergent denken en handelen samenkomen. In het 
creatieve proces van het genereren van een idee tot het 
realiseren ervan zijn onze zintuigen en ons volledige 
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brein betrokken. Zowel op bewust als onbewust niveau 
worden waarnemen, cognitie, emotie, verbeelding, 
anticiperen en handelen afwisselend op allerlei niveaus 
geactiveerd. 
Een creatief proces kent verschillende fases, waarbij het 
accent het ene moment ligt op associëren en exploreren, 
een ander moment op focus, bundeling van aandacht en 
kennis, en weer een volgend moment op bijvoorbeeld 
precisie in uitvoeren, iets met de handen maken of voor-
uit organiseren.

Creativiteit in het onderwijs
In een tijd waarin ontwikkelingen elkaar in rap tempo 
opvolgen, beseffen we steeds meer dat er geen blauw-
druk van oplossingen voor de uitdagingen van de 21ste 
eeuw bestaat. Kinderen die nu naar school gaan zullen 
terecht komen in beroepen waar we op dit moment nog 
geen idee van hebben. Wat we wel weten is dat werken 
vanuit een vaste baan steeds minder vaak voor zal 
komen. Nu al zien we een ontwikkeling waarbij mensen 
steeds meer geacht worden te werken op projectbasis, 
of in staat moeten zijn hun eigen werk om zichzelf heen 
te creëren. Des te belangrijker is het dat je weet waar je 
goed in bent, beter in wilt worden, en vooral ook waar je 
een gelukkig mens van wordt. Creativiteit en leren den-
ken als een ontwerper zijn daarbij van essentieel belang 
en zouden een plek moeten hebben in de kern van ons 
onderwijs.

Rol van de groepsleider
De kunst is om als groepsleider creativiteit zodanig vorm te 
geven dat er in elke les op enigerlei wijze aanspraak op ge-
daan wordt en verbindingen zowel in de breedte als diepte 
gelegd worden. Dat vraagt om kennis over verschillende 
creatieve (denk)strategieën en inzicht in de wetmatig-
heden van creatieve processen. Het aangaan van partner-
schap met experts van buiten zal in onderwijs ook steeds 
vanzelfsprekender worden. Groepsleiders zullen daarin 
helder aan moeten weten te geven wat ze willen, met wie 
en vooral waartoe. Wat leert een kind en vooral wat heeft 
het daaraan, nu en in de toekomst. Daaruit voortvloeiend: 
‘Hoe maak ik het leren zichtbaar?’ Voor het kind en ook 
voor de groepsleider om het proces goed te volgen en (bij) 
te sturen.

Een voorbeeld: In de rekenles worden geometrische 
vormen behandeld. Door met elastieken te bewegen 
worden deze ook lijfelijk ervaren. Tijdens de kunstles wordt 
gekeken hoe geometrische vormen worden toegepast in 
gebouwen in verschillende landen en culturen. De kinderen 
krijgen de opdracht een brede school te ontwerpen. In 
groepjes starten ze met een verkenning: hoe denken zij 
zelf over hun leeromgeving? Wat vinden ze van een brede 
school? In die gesprekken wordt niet alleen nagedacht over 
het onderwerp, er worden tegelijkertijd allerlei vaardig-
heden op het gebied van communicatie, samenwerken 
en kritisch denken geoefend. Elk groepje presenteert wat 
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hun verkenningsronde heeft opgebracht. In het presen-
teren van de voorstellen verdedigen de groepjes hun 
keuzes. Uiteindelijk kiest de groep voor een school met 
een danszaal, muziekstudio, filmzaal, ontmoetingsruimte 
en een restaurant. Vervolgens maken kinderen een eigen 
plattegrond, waarin zij de geometrische vormen vanuit hun 
eigen ideeën toepassen. De uitwerking, het maken van ma-
quettes, nadenken over kleurstelling, materialen, inrichting, 
doen ze onder begeleiding van een kunstenaar. De anders 
zo abstracte lesstof krijgt persoonlijke betekenis. In het 
creatieve proces ontdekken en leren kinderen van alles over 
het onderwerp, zichzelf, elkaar en de groep.   

Reflecteren
In het uitvoeren van een dergelijk project is goed leren 
reflecteren van essentieel belang. In onderwijs is men ge-
wend te evalueren. Een proces dat achteraf plaatsvindt.
Hier zit een groot verschil met hoe een professioneel 
ontwerper te werk gaat. Evalueren is een reflectie achteraf 
waarbij het al te laat is om nog in te grijpen. Vragen 
zijn gericht op wat er gebeurde, de aanpak, waar men 
tegenaan liep, welke gevoelens, welke vaardigheden zijn 
geoefend, enzovoorts. In vaktermen heet dat reflection on 
action, de opbrengst levert tips en tops op die van waarde 
kunnen zijn in een volgend project of een volgende fase. 
Willen we echter sneller komen tot het bijsturen van een 
proces waarbij vanuit meerdere perspectieven bewust 
gekeken wordt naar het leren en handelen in het moment, 
kunnen we beter reflection in action toepassen. Dat is een 
proces dat voor de groepsleider iets complexer is en inzicht 
in de wetmatigheden die op dat moment aan de orde zijn 
vereist. Als begeleider observeer je hoe iemand werkt en 
vraagt naar keuzes, hoe iemand tot een oplossing komt 
en of het ook anders kan. Of wanneer je ziet dat iemand 
telkens dezelfde soort keuzes maakt, vraagt wat het op 
zou leveren als iets bijvoorbeeld andersom zou gebeuren, 
vanuit een andere invalshoek kijkt of handelt. Kortom vra-
gen die stimuleren tot bewust kijken en reflecteren op het 
eigen handelen. Reflection in action vinden groepsleiders 
vaak ingewikkeld, omdat je heel goed moet aanvoelen tot 
hoever je iemand kunt meenemen naar een ander stand-
punt of niveau zonder dat diegene onzeker wordt. Van de 
begeleider vraagt het ver boven de materie te staan en de 
juiste vragen te stellen zonder oplossingen aan te dragen. 

In onze trainingen ‘Creativiteit en ontwerpend leren’ 
nemen we deelnemers stap voor stap mee in alle fasen van 
het ontwerpproces. Deelnemers krijgen telkens een korte 
uitleg over de achterliggende theorie en gaan vervolgens 
zelf aan de slag. In het doen ervaren zij aan den lijve hoe ze 
zelf in een proces zitten, wat hun eigen voorkeursmanieren 
zijn. Voor niet-ontwerpers is het even wennen om met 
reflection in action om te gaan. 

Bij onderwijsmensen ervaren we dat deze manier van 
denken soms lastig is. Enerzijds omdat het om een ‘tragere’ 
manier van denken gaat en onderwijs gericht is op veel 
doen in korte tijd. Anderzijds omdat zij de vraag ‘Waar-
om doe  je dat, hoe ben je ertoe gekomen, wat gebeurt 
er als?’ in het begin interpreteren als ‘Ik doe het dus niet 
goed’. Het vraagt enige oefening om los te komen van die 
overtuigingen.

Als trainer sta ik erin vanuit mijn achtergrond als choreo-
graaf, producent en ontwerper. Vanuit dat perspectief 
weet ik dat professionele groei pas plaatsvindt wanneer je 
kritisch naar jezelf en het product kunt kijken, zonder dit te 
vermengen met gevoelens van onvermogen. Twijfel dient 
dan als leidraad om jezelf opnieuw te bevragen en acties 
en oplossingen nog eens van een andere kant te bekijken. 
Om tot een beter product, ander inzicht of hoger doel te 
komen. Als pedagoge kijk ik vanuit het perspectief dat kin-
deren zich ontwikkelen tot evenwichtige personen. In een 
prettige en uitdagende omgeving waarin zij leren omgaan 
met de onzekerheden van het leven. 
Creativiteit behoort daarom tot de kern van ons onderwijs, 
het nodigt uit tot (zelf)onderzoek met als resultaat dat je 
creërend leert en leert creëren. Met hart en ziel. Vanuit je 
totale zijn. 

Alexandra van der Hilst pleit voor een meervoudige 
benadering van onderwijs waarbij kunst, creativiteit en 
ontwerpen structureel en domeinoverstijgend onderdeel 
zijn van het curriculum. Zij heeft verschillende boeken 
over dit onderwerp geschreven en is internationaal 
spreker en trainer. Meer weten? Kijk op www.ab3.nu 
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Creatief denken kun je leren
David van der Kooij en Anouk Wissink

Minder is meer
Geef de kinderen een bladzijde uit een oud boek, 
tijdschrift of krant met alleen maar tekst. De 
opdracht luidt: streep net zoveel woorden weg tot 
de woorden/tekst die overblijft een kort verhaal of 
gedicht vormen.
Met deze opdracht leren kinderen, terwijl ze spe-
len met taal, inzien dat iets maken niet altijd ‘meer 
van iets’ hoeft te betekenen.

Met het rumoer rondom Onderwijs in #2032 lijkt de 
aandacht voor de zogenaamde vaardigheden van de 
21ste eeuw omgeslagen in een hype. Het Nationaal 
Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) gaat er 
zelfs leerlijnen voor ontwikkelen, waarmee SLO in een 
duidelijk signaal afgeeft dat creativiteit als competentie 
serieus genomen wordt en blijkbaar geleerd kan worden. 
Op het digitale journalistieke platform de Correspon-
dent wordt er kritisch op gereageerd1 en het verschijnsel 
creativiteit an sich wordt er stevig aan de tand gevoeld2. 
De vraag die zich opdringt is: Kun je creativiteit eigenlijk 
wel leren? Daar bestaan nogal wat vooronderstellingen 
over. We noemen er hier drie, die veel genoemd worden 
in verband met educatie: 
1. Je bent creatief of je bent het niet, het is een gave. 
2. Alle kinderen zijn creatief, maar we leren het ze af. 
3. Als je creativiteit maar de ruimte geeft dan groeit het 

vanzelf.
Alle drie verdienen genuanceerd commentaar.

Een gave
Ja, creativiteit is een gave, net als het vermogen tot 
spreken, rekenen en logisch redeneren gaven van en 
voor de mens zijn, die je kunt leren en ontwikkelen. 

Onderzoek laat zien dat creativiteit zijn oorsprong heeft 
in ons brein en het wellicht beter is om te spreken over 
creatief denken en creatieve denkvaardigheden dan 
over het containerbegrip ‘creativiteit’. Hoewel er tot op 
heden geen creativiteits-gen is ontdekt, lijkt het erop dat 
creatieve capaciteiten – of factoren die met creativiteit 
samenhangen – deels aangeboren zijn en deels bepaald 
door ‘het nest’ waarin je opgroeit: nature and nurture3. 
Bij dat laatste hoort ook school.

Robert Sternberg, de schrijver van onder meer ‘Succes-
volle Intelligentie’ (1997), noemt kennis en ervaring, 
intelligentie, denkstijl en motivatie als factoren die 
een rol spelen bij creatief denken. Een mooi voorbeeld 
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van hoe bijvoorbeeld denkstijl een rol kan spelen bij 
creatieve denkprocessen is het concept van de ‘De Zes 
Denk hoeden’ van Edward De Bono, waarbij vraagstuk-
ken telkens vanuit zes verschillende invalshoeken worden 
bekeken; onder meer creatief (groene hoed), optimistisch 
(gele hoed) of pessimistisch (zwarte hoed). Voor creati-
viteit betekent dit: zoeken naar andere mogelijkheden 
dan die we gewend zijn, denkpatronen doorbreken. We 
vinden die principes ook terug in ‘De Denksleutels’ (oor-
spronkelijk bedacht door de Australiër Tony Ryan), die 
als doel hebben het analytische, creatieve en praktische 
denken van kinderen te prikkelen. Lezers van Sternberg 
herkennen hier ‘zijn intelligenties’ in. Denkhoeden en 
Denk sleutels, interessante voorbeelden van hoe je in de 
praktijk het (creatieve) denken van kinderen bewust en 
gericht kunt stimuleren.

Alle kinderen zijn creatief
Kinderen zijn creatief? Jonge kinderen blinken uit in het 
verzinnen van de meest fantastische en onconventionele 
ideeën en gedragingen. De verbindingen in hun brein 
zijn nog veelvuldig en zij kunnen daardoor snel het ene 

brokje herinnering (fiets) aan een herinnering in een 
compleet andere context verbinden (bezem) en zo op 
een voor ons vreemd en verrassend idee komen (fiets + 
bezem = zadel dat je billen schrobt). 

Naarmate het kind ouder wordt versterken de veel 
gebruikte verbindingen zich (tafels stampen, fietsen, 
minecraften) en de weinig gebruikte verslappen of vallen 
weg (fiets + bezem = wat in de schuur staat). Het brein 
organiseert zich op deze manier en kan zo veel efficiënter 
werken, de keerzijde is dat we wat op onze creativiteit 
moeten inleveren4. Door ons daar bewust van te zijn, heb-
ben we de mogelijkheid om de deur naar creatief denken 
op een kier te houden. Tegelijkertijd doen we steeds meer 
kennis en ervaring op. Dat helpt ons weer om creatieve 
ideeën op waarde te schatten en stellen ons in staat die 
uit te werken. De creatieve kant van ons denken kunnen 
we soepel houden 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 een rol spelen bij onderzoeken en 
experimenteren.

De creatieve en verrassende kant van de ideeën die kinde-
ren uiten zit voor een deel in het hoofd van de volwassene. 
Omdat de volwassene niet meer gewend is om ‘kinderlijk’ 
te denken vallen de grappige en originele uitingen op en 
worden als ‘creatief’ bestempeld. Hiermee suggereren we 
niet dat kinderlijk denken niet noodzakelijk of waardevol 
is voor creativiteit, in tegendeel. Vrij associatief denken, 
‘mindwandering’, ‘monkey brain’, of hoe je het maar wilt 
noemen, stelt ons in staat om buiten conventionele denk-
paden te treden. De werkelijk creatieve klik ontstaat als 
de creatieve vondst iets toevoegt aan de wereld, waarde 
geeft. Dat kan ‘heel klein’ zijn, een originele tekening van 
een fantasiedier, of ‘heel groot’, een broodsnijmachine.

Als kinderen wat ouder worden kunnen zij met de vaar-
digheden die zij inmiddels verworven hebben, zoals expe-
rimenteren, onderzoeken, kritisch en analytisch denken, 
richting geven aan hun creatieve projecten: of die nu in de 
hoek van kunstzinnige vorming liggen of in die van taal, 
of natuur & techniek, creativiteit kan in alle ontwikkelings-
gebieden van waarde zijn.

Geef creativiteit de ruimte
Iets wat zich wil ontwikkelen, heeft ruimte nodig. Als het 
gaat om creativiteit wordt ruimte vaak geïnterpreteerd 
als vrij en grenzeloos. Immers, zo wordt veel gedacht, het 
huidige lesprogramma is teveel gericht op reproduceren 
van kennis en het zoeken naar ‘enige en juiste antwoor-
den’, ook belangrijk, maar creativiteit komt daardoor in 
het gedrang en verwelkt. De logische oplossing lijkt te zijn 
om kinderen volledige vrijheid te geven: de ruimte. 
Het kind kan zo een eind komen, maar het kan verdwalen 
en mogelijkheden ‘missen’ die het creatieve poten tieel ver-
der zouden kunnen aanwakkeren. Hier treedt de groeps-
leider op als gids, biedt zorg en richt de ruimte zo in dat 
creatieve ontwikkeling tot zijn recht kan komt.

Nieuwsgierige vragen
Plaats kleine poppetjes (van Lego, Playmobil of 
zelfgemaakt) in het klaslokaal. Vraag aan de 
leerlingen om te verzinnen welke vragen de 
poppetjes zouden kunnen stellen over de dingen 
die de poppetjes vanuit hun plekje kunnen zien. 
De leerlingen schrijven die op gele plakbriefjes en 
hangen die bij de nieuwsgierige poppetjes op. Ant-
woorden zijn niet nodig.
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Hoe ziet die ruimte er uit? Het creatieve leerklimaat wordt 
gekenmerkt door een viertal karakteristieken die door de 
groepsleider worden vormgegeven en gefaciliteerd; de 
groepsleider is het rolmodel. We benoemen ze hier kort, 
samen met een aantal houdingsaspecten die van belang 
zijn:

Nieuwsgierigheid: Moedig kinderen aan veel vragen te 
stellen, niet meteen naar de – enig juiste – antwoorden te 
zoeken, maar te speculeren, (probleem)stellingen te onder-
zoeken alvorens er een oordeel over te geven.

Verbinding: Beoordeel de (creatieve) prestatie van het kind 
niet als dat niet (meteen) nodig is. Laat het nadenken over 
welke keuzes het gemaakt heeft en wat de consequenties 
ervan kunnen zijn. Bespreek dit gezamenlijk.

Vernieuwing: Omarm toeval (toevallige gebeurtenissen) 
als een bron voor leerervaringen. Moedig kinderen aan 
om veel en onconventionele ideeën te genereren. Wuif 
‘absurde’ ideeën niet weg, maar onderzoek ze met 
elkaar op hun mogelijke waarde.

Eigenaarschap: Laat kinderen hun sterktes gebruiken om 
op hun eigen en unieke wijze creatief te zijn en te leren. 
Ga daarbij hun zwaktes niet uit de weg: daag uit. Door 
deze diversiteit te bundelen in samenwerking tussen 
kinderen vullen zij elkaar aan in wederzijdse afhankelijk-
heid: dit is van ons.

Misschien vraag je je na het lezen van het bovenstaande 
af, wat is daar nou bijzonder aan of creatief? Dit zijn 
toch karakteristieken die hoe dan ook horen bij ‘goed 
onderwijs’ en niet exclusief bij creatieve ontwikkeling? 
Het leidt tot een mooie gedachte die Teresa Cremin5 
formuleert: ‘Good teaching ís creative teaching.’ Ja, crea-
tiviteit of liever creatief denken, kun je leren.

David van der Kooij is adviseur met betrekking tot 
creativiteit in onderwijs en organisatie en auteur 
van Het Grote Vindingrijkboek – Zo leer je kinderen 
creatief denken!. Anouk Wissink is leerkracht en intern 
begeleider aan OBS de Lappendeken in De Steeg.

Noten
1. ‘Waarom je creativiteit niet met een stappenplan kunt bereiken’, 

Johannes Visser, de Correspondent, 11 februari 2015)
2. ‘Hoe creativiteit een talent van iedereen en een oplossing voor alles 

werd’, Lynn Berger, de Correspondent, 16 februari 2015)
3. Jolles, 2011
4. Dekker, 2013
5. Creative Teaching for Tomorrow, Cremin, 2009

Referenties
Cremin, T. (2009) Creative Teaching for Tomorrow, fostering a creative 

state of mind. Deal, Kent: future Creative.
Dekker, S. J. (2013) Brain Lessons, Neuropsychological insights and 
interventions for secondary education. Academisch proefschrift, Vrije 
Universiteit Amsterdam.
Jolles, J. (2011) Ellis en het verbreinen, over hersenen, gedrag en 

educatie. Amsterdam-Maastricht: Neuropsych Publishers.

Creatief denken
kun je leren

Gewoontedier
Onderzoek tijdens een kringgesprek het begrip 
‘gewoonte’. De voordelen ervan – regels, afspra-
ken, routine – en de mogelijke nadelen – starheid, 
onopgeloste problemen, geen vernieuwing. De 
leerlingen tekenen een gewoontedier of verzinnen 
er een verhaal over. Bespreek met elkaar hoe een 
wereld waar alleen maar gewoontedieren wonen 
eruit zou zien.

Conferentie 2015
Hoe tegenwind je verder brengt.
Ervaar jij regeldruk? 
Merk jij hoe opbrengstgericht werken je 
dagindeling bepaalt? 
Durf jij ook ‘niets’ te doen en je eigen gang te gaan?
Rond 18 mei start de inschrijving voor de 
conferentie van 5 en 6 november 2015.

Felix
Markering

Felix
Markering

Felix
Notitie
verwijderen ) na 2015
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Hoe ontstaan liedjes 
Chris Winsemius

Ik weet het niet. Ik schrijf ze al dertig jaar, maar het 
belang rijkste moment van het proces blijft in nevelen 
gehuld. 
De aanleiding om te gaan schrijven is vaak wel duidelijk: 
Het kan zijn dat iemand mij vraagt om iets te schrijven. 
Dat kan een redacteur zijn, maar ook een vriend. Soms 
geef ik mijzelf de opdracht om te schrijven. Een liedje over 
voorzetsels bijvoorbeeld, of een liedje dat de woorden-
schat van kleuters vergroot. 
Regelmatig ontstaan liedjes spontaan vanuit een herinne-
ring. Vrijwel alles wat er in mijn jeugd is misgegaan, heb 
ik inmiddels kunnen gebruiken bij het schrijven van een 
liedje of een verhaaltje. Problemen en probleempjes zijn 
een geweldige inspiratiebron.
Een alledaagse gebeurtenis kan ook een aanleiding zijn 
om te gaan schrijven. Ooit hoorde ik op een school een 
meisje in de kring vertellen dat ze met ome Ton en tante 
Dien aan het strand was geweest en dat ze daar haar 
ringetje was verloren. Ik kon zó drie zinnen van het kind 
gebruiken voor het eerste couplet.  

Verder kan een beetje druk van buitenaf (een ongeduldi-
ge opdrachtgever bijvoorbeeld) wel eens helpen om aan 
de slag te gaan, maar uiteindelijk schrijf ik toch gewoon 
omdat ik een schrijver ben. Het hoort bij me. Als ik het 
een poosje niet doe, ga ik me ongemakkelijk voelen. 
Als kind heb ik me nooit gerealiseerd dat ik een schrijver 
was. Ik verzon wel voortdurend verhaaltjes, ik was heel 
dromerig, en mijn gedachten gingen steeds weer met mij 
aan de haal, maar ik schreef ze niet op, omdat ik grote 
moeite had met ‘netjes schrijven.’ Het werd al gauw een 
kliederboel. Bovendien had ik op school voornamelijk last 
van mijn denktrant. Ik probeerde me wel aan te passen, 
maar het lukte me niet. Ik had grote moeite met concen-
tratie, met ‘doen wat er gezegd wordt’. Een paar jaar 
geleden kwam ik er achter dat ik gewoon een stevige 
ADD-er ben. 

Ritalin
Eigenlijk heb ik, zonder dat ik het wist, mijn leven gaande-
weg zó ingericht dat ik als ADD-er het best tot mijn recht 

kom: Ik ben mijn eigen baas en bepaal zelf wanneer ik 
werk. Vrijwel altijd dus, want mijn werk valt samen met 
wie ik ben. Degene die mij duidelijk maakte dat ik een 
schrijver was en dat ik daar mijn brood mee kon verdie-
nen, was Aart Staartjes. Zo’n dertig jaar geleden was ik 
consulent en vakdocent muziek op diverse basisscholen 
in Amsterdam. Ik schreef mijn eigen liedjes en verfijnde 
ze op de scholen die ik bezocht. Op een dag stuurde ik 
een zelfbedachte Sesamstraatscène op naar Sesamstraat. 
Aart Staartjes, de hoofdredacteur, kocht de scène meteen 
aan en vroeg mij nog een aantal te schrijven. Vervolgens 
heb ik vierentwintig jaar maandelijks een stapel scènes 
geleverd aan programma’s als Sesamstraat, Het Klokhuis 
en het Sinterklaasjournaal. Dat ging op no cure, no pay 
basis. Een scène werd aangekocht òf er volgde een nuttig 
gesprek met iemand van de redactie, die de betreffende 
scène analyseerde. Zo heb ik al doende het vak geleerd.

Mijn onvermogen om ‘te doen wat er gezegd werd’, bleek 
heel erg goed te werken. Het gebeurde regelmatig dat de 
redactie mij vroeg om bijvoorbeeld een scène voor Pino 
te schrijven, en dat ik een week later met een scène voor 
Ieniemienie kwam aanzetten. Dan zei mijn redacteur: ‘Tja, 
dit was eigenlijk niet de bedoeling. Maar het is wel een 
goeie scène, dus we kopen hem toch.’
Toen ik er een paar jaar geleden achter kwam dat ik een 
ADD-er was en ritalin kreeg voorgeschreven, gebeurde er 

Felix
Markering

Felix
Notitie
nou vooruit. op jouw verzoek
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iets grappigs: Nooit eerder was ik zo helder in mijn hoofd, 
nooit eerder was het mij gelukt om het hele huis voor 
twaalf uur ’s middags aan kant te krijgen.
En als de redactie mij vroeg om een scène voor Ieniemie-
nie te schrijven, dan schreef ik een scène voor Ieniemienie. 
Al snel zei mijn redacteur: ‘Waar ben jij nou mee bezig? 
Dit had ik zelf ook kunnen schrijven. Als ik jou vraag om 
een scène voor Ieniemienie te schrijven, verwacht ik iets 
anders.’ Ik legde uit dat ik ritalin gebruikte. ‘Oei, wil jij 
weer heel snel gewoon gaan doen?’ zei mijn redacteur. 
Sindsdien ben ik weer even ‘verstrooid’ als voorheen. Wat 
veel functioneler is. 

Creatief scheppingsproces
Het is mij niet duidelijk wat zich in mijn hersenen 
afspeelt tijdens het ‘scheppingsproces’. Maar omdat ik 
vaak met onderwijsmensen spreek over het stimuleren 
van crea tiviteit op de basisschool, wil ik er wel – geheel 
vrijblijvend – een paar persoonlijke ideeën over kwijt. 
Heel misschien kan een enkele groepsleider er dan iets 
mee doen in de praktijk van alledag. 
- De beste ingevingen vinden bij mij plaats op het moment 
dat er géén concentratie is. Er gaat vaak wel concentratie 
aan vooraf. Regelmatig ben ik vreselijk aan het denken 
over een liedje, maar kom er niet uit. Ik laat het probleem 
los en laat het liggen. Even later, bijvoorbeeld als ik de 
deur uitstap om te gaan fietsen, valt de oplossing mij te 
binnen. ‘Geen concentratie’ betekent voor mij iets anders 
dan ‘onoplettend zijn’. Het betekent voor mij dat mijn 
antennes niet op één punt zijn gericht, maar dat ze dan 
alle kanten op staan. Alleen zo ervaar ik hoe alle stukjes 
ineens op hun plaats kunnen vallen. 
- Tijdens mijn componeren is er niet of nauwelijks sprake 
van ‘ik-besef’. Mijn hersenen zijn alleen maar bezig met 
elementen als hoog, laag, kort, lang, snel, langzaam, 
timbre, maar ook met zinnen, woorden, metrum en rijm. 
Muziek en taal lopen hierbij door elkaar. Woorden vragen 
om muziek en muziek vraagt om woorden. Zelf sta ik er 
bijna buiten. Misschien schuilt daarin ook het grote geluk 
van het componeren. Tegelijkertijd is ‘de afwezigheid van 
het ik’ ook de reden waarom ik mij achteraf vrijwel nooit 

meer kan herinneren hoe het resultaat is ontstaan. Ik was 
er eigenlijk niet helemaal bij. 
- De afwezigheid van ‘het ik’ tijdens het schrijven maakt 
het makkelijker om te zien waar het verhaaltje of waar 
het liedje zelf naartoe wil. Ooit kwamen mijn kinderen 
bij mij zeuren: ‘Papa, we hebben niks te doen.’ Zoiets 
gebeurt in elk gezin, dus ik dacht: Kom, ik maak een liedje 
over twee kinderen die bij hun vader komen, en zeggen 
dat ze niks te doen hebben. Vervolgens veranderde ik de 
kinderen in Ridder Martijn en Ridder Koen en de vader 
veranderde ik in een koning. Maar ja, een koning reageert 
natuurlijk iets grotesker dan een gewone huisvader. 
Dus op dat moment nam het verhaaltje de regie over. 
De manier waarop het verhaaltje eindigde was voor mij 
uiteindelijk ook een verrassing.   
- Componeren is niet iets magisch of iets gewichtigs. Het 
betekent gewoon ‘samenstellen’. Kinderen die met lego in 
de weer zijn, zijn óók aan het samenstellen. Natuurlijk is 
het samenstellen van  muzikale parameters iets abstracter 
dan het in elkaar zetten van tastbare legoblokjes, maar 
het principe blijft toch het zelfde. En er kan transfer 
gepleegd worden: Ik vind het altijd weer frappant om te 
zien hoe onbekommerd jonge kinderen hun eigen liedjes 
en verhaaltjes verzinnen.   
Die onbekommerdheid raakt bij veel mensen steeds meer 
op de achtergrond, naarmate ze ouder worden. Om 
een voorbeeld te geven: Ongelooflijk veel groepsleiders 
hebben vroeger ooit van een ander te horen gekregen 
dat ze vals zongen of dat ze amuzikaal waren. Vervolgens 
hebben ze besloten om maar nooit meer te zingen. Ook 
niet met de klas. Voor die mensen, maar ook voor de 
basisscholen waar ze werkzaam zijn, is muzikale onzeker-
heid een vreselijk probleem. Voor mij is het een aanleiding 
om nog meer workshops aan teams te geven en nog meer 
liedjes te schrijven.

Chris Winsemius geeft regelmatig muzikale workshops 
aan teams van basisscholen. 
Op zijn website www.zingkikker.nl/studio is al zijn lied-
materiaal voor de basisschool te vinden.
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Als ouder van twee kinderen in de basisschoolleeftijd krijg ik met enige regelmaat een rapport onder ogen. Onlangs 
kwam mijn zoon thuis met een 9 voor tekenen. Ik vroeg me direct af, hoe de groepsleider aan dat cijfer komt? En 
dat terwijl er ook scholen zijn waar het vak beeldende vorming niet wordt beoordeeld. Want, zo zeggen sommige 
groepsleiders, expressievakken zijn niet te toetsen. 

De waarheid ligt zoals zo vaak ergens in het midden. 
Toegegeven, het beoordelen van beeldend werk gaat 
anders dan bij een vak als rekenen. Bij een rekenles leren 
kinderen dat één plus één altijd twee is, bij beeldend 
vormgeven leren kinderen juist dat er oneindig veel 
mogelijkheden zijn voor het oplossen van een beeldende 
opdracht. Toch kun je wel degelijk een oordeel geven 
over het beeldend werk van kinderen. Doe je dat niet, 
dan is het maken van beelden, naar mijn mening, een 
vrijblijvende aangelegenheid. 

Advies van de Onderwijsraad
Dat het beoordelen van beeldend werk landelijk als 
belangrijk wordt beschouwd, blijkt uit het toenemende 
aantal artikelen dat de laatste jaren is verschenen. Veel 
van deze artikelen zijn helaas gericht op het voortgezet 
onderwijs. En dat terwijl de Onderwijsraad en de Raad 
voor Cultuur in 2012 al adviseerde dat er een doorgaan-
de leerlijn cultuureducatie ontwikkeld dient te worden. 
Daarin zouden de verschillende dimensies van kennis, 
vaardigheden en houding beschreven moeten worden, 
evenals het definiëren van meetmomenten waarop de 
culturele ontwikkeling van kinderen in kaart worden 
gebracht1. 

Leerplankader
In 2014 publiceerde het SLO het Leerplankader kunst-
zinnige oriëntatie. Daarin worden voor het beeldende 
vak kennis, vaardigheden en houding beschreven. Kennis 
van het beeldende vak gaat over materie, vorm en bete-
kenis. Op de website van Tule vind je per leeftijdsgroep 
over welke kennis een kind zou moeten beschikken2. De 
vaardigheden worden in het leerplankader onderver-
deeld in de onderdelen van het creatieve proces: oriën-
teren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren. 
Bij houding gaat het over het inslijpen van kennis en 

vaardigheden als onderdeel van de dagelijkse praktijk, 
zoals het openstellen voor of het hebben van een onder-
zoekende houding3.

Doelen
Wie beeldend werk wil beoordelen, heeft doelen nodig. 
Beoordelingscriteria kun je daaruit afleiden. Net als bij 
elk ander schoolvak. Het Leerplankader van SLO be-
schrijft de doelen in algemene termen. Maar als groeps-
leider wil je weten hoe je van les tot les de kwaliteiten 
van een kind kunt beoordelen. Van Onna en Jacobse 
geven daartoe duidelijke richtlijnen. Wanneer kinderen 
bezig zijn met een creatief proces, bewegen ze heen en 
weer tussen twee referentiekaders. Die kaders moeten 
ze in hun werk zien te verenigen. Enerzijds kunnen kin-
deren zelf bepalen hoe het werk eruit komt te zien: het 
interne referentiekader. Anderzijds opereren ze naar de 
richtlijnen die door de leerdoelen van de opdracht zijn 
bepaald: het externe referentiekader. Het externe refe-
rentiekader bevat vakinhoudelijke criteria. Het interne 
referentiekader bevat kind-eigen criteria, onder andere 
bepaald door de persoonlijkheid, het ontwikkelings-
niveau en de attitude van het kind4.

Externe referentiekader 
De doelen die te maken hebben met het externe referen-
tiekader liggen besloten in de opdracht die je vooraf als 
groepsleider aanreikt. Stel je geeft de volgende uitda-
ging:

Kun jij met papier-maché en gekleurd papier op een 
plaat je karton een uitbundige danser verbeelden? Let 
daarbij goed op de houding en de kleding van de danser5. 
In deze uitdaging zit een aantal eisen verpakt. Een kind 
moet laten zien dat het:
• een uitbundige danser kan verbeelden (betekenis)
• heeft gelet op de houding en de kleding van de danser 

(vorm)
• heeft gewerkt met papier-maché en gekleurd papier 

op karton (materie)
Over deze drie productcomponenten kun je als groeps-
leider achteraf een beoordeling geven.

Wellicht heb je tijdens de uitvoering ook goed gekeken 
naar de manier waarop het kind bezig was. Dan kan je 
ook het proces beoordelen: je hebt gezien hoe het kind 
beeldmateriaal heeft gebruikt (beschouwing), materiaal 

Een cijfer voor je tekening
Over het beoordelen van beeldend werk

Mech Benjaminsen

 
Jenaplanlezing 2015 
Op woensdag 16 september verzorgt Freek 
Velthausz de tweejaarlijkse jenaplanlezing.
Het programma is van 15.00 uur tot 18.30 
uur.
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en gereedschap heeft toegepast (werkwijze) en in welke 
mate het heeft geëxperimenteerd en nieuwe dingen 
heeft uitgeprobeerd (onderzoek).

Interne referentiekader 
De criteria die bij het interne referentiekader horen, heb-
ben te maken met de eigen manier waarop het kind tot 
beeldend werk is gekomen. Je kunt je de vraag stellen: 
Kan het kind zelfstandig stappen ondernemen om tot 
een eindproduct te komen? Toont het initiatief? Kan het 
reflecteren op eigen werk en bevindingen meenemen 
naar een volgende opdracht?

De beoordeling van beeldend werk komt dan tot stand 
door middeling van scores op basis van het externe en 
het interne referentiekader. Dit kun je als groepsleider 
alleen doen, maar ook samen met kinderen. Met heldere 
criteria kunnen kinderen ook elkaars werk beoordelen. 
Wanneer je met enige regelmaat het werk op deze ma-
nier tegen het licht houdt, krijg je een heel genuanceerd 
beeld van wat een kind kan. Het kind krijgt dan niet 
zomaar een 9 voor tekenen. Je kunt aangeven dat het 
boeiende ideeën heeft, beeldaspecten adequaat kan toe-
passen en gereedschap kan hanteren. Tegelijkertijd kom 
je er misschien achter, dat het weinig experimenteert en 
weinig nieuwe dingen uitprobeert. 

Zo kan het beoordelen van beeldend werk een middel 
zijn om kinderen verder te helpen. Je kunt ze feedback 

geven over wat ze al wel en wat ze nog niet beheersen. 
Je krijgt voor jezelf houvast over waar jij als groepsleider 
nog meer aandacht aan moet besteden. Want beoorde-
len is nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met leren. 

Mech Benjaminsen is pabodocent aan de Hogeschool 
Utrecht, voorzitter van de stichting Beeldend Onderwijs 
en mede-ontwikkelaar van de online methode Laat maar 
Zien.
Bij Laat maar Zien, een online methode voor beeldend 
onderwijs en cultuureducatie, tref je bij elke les 
duidelijke doelen en een kindgerichte beeldende 
probleemstelling aan. De lessen worden vergezeld van 
een evaluatieformulier waarin de doelen zijn omgezet 
in criteria. Daarmee heb je als groepsleider een middel 
in handen om beeldende prestaties van kinderen te 
beoordelen. www.laatmaarzien.nl
Fotografie: Felix Meijer

Bronnen
1.  Onderwijsraad & Raad voor Cultuur, 2012 Cultuureducatie: leren, 

creëren, inspireren! Den Haag: Onderwijsraad.
2.  Tule (2009). Kunstzinnige oriëntatie. Op 17 februari 2015 ontleend 

aan http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L54a.html.
3.  SLO (2014). Leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Op 17 februari 

2015 ontleend aan: http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl.
4.  Onna, J. van & Jacobse, A. (2013) Laat maar zien. Didactiek voor 

beeldend onderwijs. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
5.  http://www.laatmaarleren.nl/methode/haak-maar-in-2
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Een leuke creatieve opdracht aansluitend bij een thema is op internet snel gevonden. Veel groepsleiders kennen 
wel een of meer websites, waarop allerlei mogelijke ideeën per thema staan gerubriceerd. Toch kwam bij ons op 
school al een paar keer de wens ter sprake meer aandacht te besteden aan een opbouw in verschillende technieken. 
Want hoe creatief zijn die knutsels van internet eigenlijk? En verdient het beeldend onderwijs niet net zo’n serieuze 
aanpak als het taal- en rekenonderwijs? Ik werd dan ook heel enthousiast toen ik vorig schooljaar een bezoek bracht 
aan het Grafisch Atelier Hilversum en daar kennismaakte met een opbouw van druktechnieken. Esmee Hickendorff 
legt uit hoe ze deze leerlijn vormgeven.

Druktechnieken zijn erg geschikt voor kinderen. Ze spre-
ken tot de verbeelding en doordat de focus niet zozeer 
op tekenvaardigheid ligt neemt het enthousiasme van 
kinderen snel toe. In dit project willen we de creativiteit, 
die kinderen van nature al in zich hebben, stimuleren. 
Dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Waar heb je wel en 
geen invloed op? Wat doe je als iets anders loopt dan je 
had gedacht? Omarm je dit, bied je weerstand of buig je 
mee?

In onze leerlijn beginnen we in groep 1 en 2 met de 
meest simpele en tevens bekendste druktechniek: stem-
pelen. Deze vorm van hoogdruk wordt gecombineerd 
met de belangrijkste eigenschap van grafiek, namelijk de 
herhaling. Een stempel kun je meerdere keren gebrui-
ken. Vormen kunnen in combinatie met andere vormen 
of een herhaling van vormen een betekenis krijgen. Dit is 
vormbetekenis in de dop!

Met groep 3 en 4 gaan we een stapje verder. De kinderen 
maken een zetsel van Lego, dat kan worden afgedrukt. 
Met echte drukkersschorten aan, draaiend aan de proef-
drukpers in de boekdrukwerkplaats gaan ze aan de slag. 

Groep 5 en 6 maken kennis met een unieke grafische 
techniek: monoprint. Mono betekent één. De kinderen 
maken met sjabloon en restvorm een serie drukken, 
waarbij elke afdruk anders is. Er wordt een zinken 
plaatje ingerold met inkt. Dit wordt samen met sjabloon 
en restvorm door een etspers gedraaid. De sjablonen, 
restvormen en het zinken plaatje zijn na deze eerste 
drukgang voorzien van inkt en spannende lijnen. Samen 

vormen ze een basis 
waarmee de kinderen 
een serie afdrukken 
maken waarbij elke af-
druk anders is. Spelen 
met vorm, spiegeling 
en contrast leveren 
snel verrassende 
resultaten op.

Groep 7 en 8 wor-
den uitgedaagd 
met zeefdrukken. 
Zeefdrukken is 
een doordruk-
techniek. De 
inkt wordt door 
het gaas van 
het zeefraam 
gedrukt door het gedeelte 
dat niet is afgedekt. Voor elke kleur is een 
ander zeefraam nodig. Er wordt bij zeefdrukken gewerkt 
met een positief en negatief beeld. Zeefdrukken is een 
ingewikkelder proces. De verschillende handelingen en 
samenwerking vergt meer inspanning van de kinderen 
dan de andere technieken.

Onze leerlijn is flexibel van opzet, naast bovengenoemde 
technieken bieden we ook andere technieken aan. Groep 
7/8 kan bijvoorbeeld ook afsluiten met etsen. 

Zelf maken is de kunst!’

Helle de Graaff is redactielid 
van Mensenkinderen 
en groepsleider van De 
Wilgetoren, Hilversum
Esmee Hickendorff is 
educatief medewerker van 
Kunstmakkers van Grafisch 
Atelier Hilversum
Fotografie: Mels de Gooijer
www.kunstmakkers.com
www.gahilversum.com

Zelf maken is de kunst
Helle de Graaff en Esmee Hickendorff
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Kunstmakker Martijn van der Blom 
neemt je mee op ontdekkingstocht 
door de wereld van de grafische 
technieken. Ontdek met hem hoe je 
met citroenzuur kunt etsen, het effect 
van Siberisch krijt op zink, drukken 
met karton en vormen stansen. Ook 
werkt hij in de donkere kamer met 
oude fotografische technieken. In de 
wereld van de grafiek is iedere keer 
iets nieuws te ontdekken.
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Mark Mieras is wetenschapsjournalist, volgt al jaren het hersenonderzoek en vertaalt wat dit betekent voor onder 
andere het onderwijs. Hij verzorgt regelmatig ouderavonden, ook in het kader van Kunsteducatie met Kwaliteit, een 
project dat een aantal jaren geleden is ingezet om de afbraak in de kunsteducatie te keren. Sylvia Schipper voerde 
een gesprek met hem over creativiteit. Met zijn achtergrond komt er dan veel meer op tafel dan waar je in eerste 
instantie bij creativiteit aan denkt. Het gaat over inrichting van ons onderwijs, over leren en natuurlijk het effect van 
creativiteit op ons brein.

Mark verwijst naar het Finse onderwijs dat erg succesvol 
blijkt te zijn. Ze halen een redelijk goed niveau met minder 
tijd. Een vijftienjarige heeft in Finland viereneenhalf jaar 
minder onderwijstijd gehad, terwijl het niveau even hoog 
en voor sommige vakken zelfs hoger is. Kennelijk kun-
nen we ook in Nederland veel effectiever zijn. Wat is het 
geheim? 

School als een laboratorium
Een interessant kenmerk van het Finse onderwijs is dat 
de school daar als een laboratorium wordt gezien. Geen 
productieproces, maar een atelier waar docenten en 
kinderen samen leren. Er is meer ruimte voor nieuwsgie-
righeid en talent en voor zelf ontdekken. Ook docenten 
zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is onderwijs waarbij 
je voortdurend open staat voor het onverwachte. Dat is in 
feite waar creativiteit ook over gaat. Creativiteit zou een 
bijdrage kunnen leveren om dat soort kennelijk succesvolle 
uitgangspunten ook aan het Nederlandse onderwijs te 
verbinden. 
Vroeger was kunsteducatie iets wat scholen erbij deden. 
Het werd gezien als de kers op de taart en leraren hadden 
dan even de tijd om een kop koffie te drinken. Even op 
adem komen van de zware belasting. De leraren beschouw-
den kunsteducatie niet als iets van zichzelf. Kunsteducatie 
moet een integraal onderdeel van het onderwijs zijn. Het 
is een model voor goed onderwijs: de school moet zich dit 
eigen maken. Creativiteit hoort in ieder vak te zitten. ‘Cre-
ativiteit gaat over het verleggen van je grenzen en dat is 
waar onderwijs ook over gaat’, vindt Mark. Hij legt het uit: 
onderwijs gaat over leren, over dingen die wel kunnen en 
niet kunnen, ogen openen voor een wereld die je niet ken-
de of niet vermoedde. En daar gaat creativiteit ook over.

Creativiteit is dus belangrijk en gelukkig wordt dat in 
politiek en beleid steeds meer onderschreven. Kennis is niet 
meer voldoende en veroudert snel. Je moet het hebben 
van het vermogen om vindingrijk, nieuwsgierig en met 
zelfvertrouwen - een heel belangrijk onderdeel - je te 
blijven ontwikkelen. Van kunsteducatie, maar ook van het 
experimenteren bij de bèta vakken, zou je de kern van je 
school moeten maken. Kortom: het idee van het laborato-
rium als spil waar onderwijs om draait. ‘Finland laat zien 
hoe effectief nieuwsgierigheid en experiment als basis voor 
onderwijs kunnen zijn. Twintig jaar geleden hebben ze daar 

rigoureuze keuzes gemaakt: de school werd een laborato-
rium, een plek waar je leert denken en ontdekken, waar je 
leert op jezelf te vertrouwen, waar je leert dat er meer is 
dan waar je je vinger op kunt leggen.’

Creativiteit in het belang van de toekomst
Je kunt je onderwijs op een deel van de hersenen richten, 
maar iedereen voelt wel aan dat je betere professionals 
krijgt, als je mensen leert om gebruik te maken van je hele 
brein. Je bent dan vindingrijker. Professional zijn in deze 
tijd, echt een vak beheersen, daar worden in deze tijd ex-
treem hoge eisen aan gesteld. Alles wat eenvoudig of een 
repeterende handeling is, wordt geautomatiseerd. De pro-
fessional van de toekomst zal dus antwoord moeten vinden 
op onverwachte vragen. Creativiteit is iets nieuws verzinnen 
waar je iets aan hebt. Een oplossing bedenken, waardoor 
de puzzelstukjes in elkaar vallen en je verder komt. Dat is 
waar onze cultuur en samenleving het van moet hebben.’ 

Vaak wordt gedacht dat creativiteit een trucje is. Het is 
echter een fundamentele vaardigheid. En er bestaat een 
ander misverstand dat creativiteit een gave is, voorbehou-
den aan een selecte groep. ‘Onzin’, aldus Mark, ‘Het is een 
basisvaardigheid van onze hersenen, iedereen kan het ont-
wikkelen, maar bij veel mensen blijft de deur op slot zitten. 
Dat is omdat ze nooit uitgedaagd zijn om die mogelijkhe-
den van zichzelf te ontdekken. Zeker in deze tijd is het een 
belangrijke opgave van het 
onderwijs om te zorgen dat 
iedereen deze vaardigheid 
wel ontwikkelt. Als je na-
melijk niet in staat bent je 
eigen grenzen te verleggen 
dan zul je je minder kunnen 
ontwikkelen’. 
Het heeft te maken met 
voortgaand leren en 
nieuwsgierigheid. Je eigen 
nieuwsgierigheid aanboren 
is belangrijker dan ooit in 
deze snel veranderende sa-
menleving. De wereld gaat 
in een ijlings tempo door 
met ontwikkelen en dat be-
tekent dat je niet kunt gaan 

Toeval gezocht
voor de spil in onderwijs

Sylvia Schipper
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stilstaan. Dus moet het onderwijs kinderen voorbereiden op 
een toekomst, waarin ze zichzelf in beweging houden en 
blijven leren. 

Zelfvertrouwen en creativiteit
Creativiteit is grensverleggend, letterlijk. Het betekent 
dat het zich per definitie onttrekt aan je grip. Iets nieuws 
te verzinnen is een flinke klus voor onze hersenen. De 
werking van onze hersenen is voornamelijk gebaseerd 
op patronen; patronen die je in het verleden hebt leren 
kennen. Op het moment dat je buiten die bekende wereld 
treedt, stuit je op het probleem dat onze gedachten niet 
over zichzelf kunnen nadenken. Als gedachten gewend 
zijn om in een bepaald kader te blijven, kunnen ze er niet 
boven gaan hangen en denken: ‘Hé waarom blijf ik nou 
steeds in dat kadertje’. 
‘Je hebt een soort toevalligheid nodig om buiten dat kader 
te komen. Zo is er een stichting voor kunsteducatie met de 
prachtige naam ‘Toeval gezocht’, vertelt Mark, ‘Zo’n naam 
raakt de kern.’ 

Je kunt creativiteit alleen leren van leraren die het zelf 
laten zien, die het onbekende in durven gaan. Dat is 
volgens Mark op dit moment niet de sterkste kant van 
het onderwijs. Alles wat op dit moment op het onderwijs 
drukt is gebaseerd op controle. Die weerhoudt je ervan 
om echt een goede leraar te zijn. Als groepsleiders bij hun 
professionele intuïtie te rade gaan, realiseren zij zich dat 
dit een belemmerende factor is. Ze voelen zich soms zelfs 
vervreemd van het onderwijs dat ze eigenlijk zouden willen 
geven, maar ze zitten klem. Leraren zouden zichzelf en hun 

kinderen een dienst bewijzen als ze investeren in zichzelf, 
in hun eigenwijsheid en in de dingen die ze leuk vinden om 
te doen. En zich niet gek laten maken door alle controle-
drift in de omgeving van de school.
Onderwijs zou vertrouwen als uitgangspositie moeten 
kiezen. Als dat de basis is kun je veel efficiënter zijn, want 
controle kost ontzettend veel tijd. Controle doet bovendien 
iets met mensen, waardoor ze inboeten aan productiviteit. 
Wat je nodig hebt als leraar is dat je zelf bezig bent met 
leren, dat je juist durft te experimenteren, dat je het toeval 
opzoekt. 
In een schoolsysteem dat om controle draait moet je een 
ongelofelijk goede professional zijn om dat echt helemaal 
te doen. De omstandigheden in het Nederlandse onderwijs 
zijn minder vriendelijk voor het vakmanschap van de leraar 
dan bijvoorbeeld in Finland, waar vertrouwen de basis is. 
Ondanks dit gegeven zijn er allerlei mooie en bemoedigen-
de initiatieven en wordt er door verschillende scholen geëx-
perimenteerd. Geef leraren hun vak terug en laat ze zorgen 
dat onderwijs effectief is op een manier die bij hen past. 

Kom uit je comfortzone
De sociale component onderscheidt school van internet. 
Het is goed om daar gebruik van te maken. Lesgeven is 
meer dan informatie beschikbaar stellen. Zorg ervoor dat 
die informatie ook kan verteren en dat het een plekje kan 
vinden in dat netwerk van het brein. Daar moet interactie 
voor zijn, met betrokken en actieve kinderen.
Interactie is een cruciaal element van goed onderwijs. Uit 
onderzoek blijkt dat informatie die je actief hebt verwor-
ven, door het bijvoorbeeld in eigen woorden op te schrij-

Felix
Markering

Felix
Notitie
'Zo'n vervangen door:'zo'n
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Toeval gezocht

ven, beter beklijft dan de informatie die je gedownload 
hebt. De hersenen werken niet als een computer. Ze wer-
ken als een wetenschappelijk proces: een hypothese maken 
en toetsen of die hypothese klopt. Zo geven onze hersenen 
betekenis en verteren ze de informatie tot kennis. Dat be-
tekent dat je jezelf voortdurend moet uitdagen. Dat is niet 
makkelijk, omdat je constant uit je comfortzone moet. 
We laten kinderen vaak te lang in hun comfortzone. Ook 
leraren zijn daartoe geneigd. We controleren niet tussen-
door of de informatie is aangekomen, maar aan het eind 
van een blok gaan we kijken of de kennis is verwerkt. 
Leren vraagt om uit je comfortzone te komen, dat je het 
even niet mag weten en dan durven vertrouwen dat er iets 
komt. Dat moet je leren. 
Als je naar professionals kijkt, dan zie je dat ze in staat zijn 
om bij een totaal onverwachte situatie niet in paniek te ra-
ken, maar gewoon te kijken wat er komt. Wat vertelt mijn 
ervaring en dat geeft houvast. 
Zo komen we weer terug bij creativiteit, een van de be-
langrijkste elementen: het moment van leegte durven laten 
bestaan. Het is een ongemakkelijk gevoel, maar daar gaat 
het bij leren nu juist om. 

Creativiteit is emotie en durf
Creativiteit is een vaardigheid die bij iedereen aanwezig is. 
Je moet leren om de juiste deurtjes open te zetten. Uit on-
derzoek blijkt dat creativiteit bij kinderen in groep 3, 4 en 5 
daalt, omdat kinderen leren succes te hebben met controle. 
Ze worden voortdurend beloond door controlegedrag, 
zoals bij Cito-toetsen. Kinderen zijn, zeker in de basisschool-
leeftijd, geneigd tot aanpassing. Als zij dus merken dat dat 
gewaardeerd wordt, dat ze daar een blije juf van krijgen en 
ook hoge scores mee behalen, dan gaat dat heel snel het 
Leitmotief van hun gedrag worden. Als dan in het vervolg-
onderwijs of pas als je in een beroep terecht gekomen bent, 
een appèl wordt gedaan op het aanboren van je creativi-
teit, is het lastig om te weten aan welke touwtjes je moet 
trekken. Creativiteit doceren is niet een kwestie van kennis, 
maar van emotie, durven en open stellen. Het is juist datge-
ne wat zich buiten de sfeer van het controleerbare afspeelt. 
Als je dat vijftien jaar niet gebruikt hebt en voortdurend 
ge richt bent geweest op alles waar je controle over had, is 
het haast een onvindbare afdeling in het brein.
Creativiteit is zo cruciaal en niet alleen voor later - verwacht 
wordt dat creativiteit in elk toekomstig beroep essentieel 
is - maar ook omdat je zo veel beter leert. Leren kun je niet 
afdwingen, je moet het ondergaan, je er voor openstellen 
en de leegte tegemoet kunnen treden. 

Affiniteit en creativiteit
Als je uitgaat van het idee van het laboratorium, kan 
iedereen zijn eigen vaardigheid en kwaliteit ontwikkelen 
en hoeft niet iedereen door hetzelfde poortje. Zeker op 

de basisschool leiden we kinderen allemaal hetzelfde op. 
Er is gelukkig de laatste jaren meer aandacht voor talent 
gekomen en dat is per definitie iets persoonlijks. Creativiteit 
komt veel beter tot zijn recht als je de dingen mag doen 
waarvoor je in de wieg gelegd bent en waar je affiniteit 
mee hebt. Het gebruik van al je hersenen gaat beter als je 
je ergens als een vis in het water voelt. Als je aan kinderen 
vraagt aan welke meester of juf ze goede herinneringen 
hebben, worden de leraren genoemd die passie hebben 
voor hun vak, die zichzelf durven zijn en hun eigen fascina-
ties tonen.
Op school zou het niet zo zeer moeten gaan om kennis 
maar om leren leren en om te leren in ontwikkeling te zijn. 
Als scholen hierin investeren, winnen ze tijd. Als je bij-
voorbeeld meer interactie inzet, doe jij als leraar minder 
en gaan kinderen harder werken, zonder dat zij gevoel 
hebben. Als ze iets met plezier doen, ervaren ze het niet als 
leren, omdat kinderen leren associëren met afzien. Het is 
pas serieus als het niet leuk is.

Spil
Creativiteit is moeilijk te definiëren; misschien wel omdat 
het behoort tot de essentie van onze hersenen. Als je men-
sen met een hoge score voor creativiteit in een scanner legt, 
valt op dat zij hun hele hersenen gebruiken. Bij een begrip 
als intelligentie zie je dat er veel onderdelen van de herse-
nen betrokken zijn, maar bij creativiteit blijkt echter je hele 
brein actief te zijn. Alleen al om die reden is het de moeite 
waard om creativiteit in de brede vorm de spil te laten zijn 
waar het jenaplanonderwijs om draait.

Mark Mieras is wetenschaps- en techniekjournalist.
Sylvia Schipper is redactielid van Mensenkinderen en 
onder andere speltherapeut en coach voor Inje-element.
Fotografie: Felix Meijer 
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Bij het aanleren van spellingafspraken zijn de afspraken over weetwoorden het moeilijkst. Want dat rouwkaart met 
OU is en rauwkost met AU, dat moet je gewoon weten. Voor sommige kinderen kan een gedicht dan een hulpmiddel 
zijn. Er bestaat een OU-gedicht en een EI-gedicht, maar de echt moeilijke bovenbouwwoorden staan daar niet in. Ik 
werk daarom vaak met een mindmap.

Als voorbeeld nemen we de spelling-
afspraak ‘woorden met een C’. Deze 
spellingafspraak is in veel methodes 
gesplitst in ‘woorden met C=S’ en ‘woor-
den met C=K’. Vaak zijn de grondwoor-
den hierbij ‘citroen’ en ‘clown’.
Ook de methode die ik gebruik, splitst 
deze spelling afspraak. Voor deze 
spellingafspraak is genoeg oefenstof te 
vinden, zowel in de vorm van werkbla-
den als digitaal op de computer. 
Als extra opdracht laat ik kinderen in 
twee afzonderlijke weken twee crea-
tieve opdrachten maken: de mindmap 
met plaatjes en de mindmap met 
zelfgemaakte tekeningen. De opdracht 
is eenvoudig: zoek woorden met een 
C die je uitspreekt als een S. Zet het 
grondwoord CITROEN in het centrum 
(‘centrum’ is ook een woord dat bij deze 
afspraak hoort) en maak zoveel moge-
lijk tekeningen bij woorden die bij deze afspraak passen. 
Hierna gaan de kinderen aan de slag. Ze nemen de 
woordenlijst van de methode erbij en proberen bij ieder 
woord – hoe abstract ook omschreven – iets te tekenen. 
Het woord schrijven ze er daarna bij. 
Als kinderen niet snel tevreden zijn met hun werk, advi-
seer ik altijd om tekeningen op kleine blaadjes te maken 
en pas op de mindmap te plakken als ze vinden dat een 
tekening is gelukt. 
Kinderen die dyslectisch zijn of een onduidelijk hand-
schrift hebben, mogen de woorden ook typen – en na 
controle door de leerkracht – printen en op de mindmap 
plakken.

In de week daarna maken de kinderen wederom een mind-
map met de spellingafspraak ‘Woorden met een C die je 
uitspreekt als een K’, maar nu met plaatjes van internet.
Voordat de woorden worden getoetst, laat ik de kinderen 
de mindmaps uit hun hoofd leren. Dit oefenen ze in twee-
tallen: de ene noemt een woord, de andere bedenkt of dit 
woord met een plaatje of eigen tekening in de mindmap 
staat. Als dit zo is, dan schrijf je dat woord met een C. Ik 
print bij het oefenen altijd een lijstje met woorden die je 
met een S of een K uitspreekt, maar gewoon met een S of 
een K schrijft, zoals servies en moskee. De kinderen beden-
ken dan of ze dit woord op hun mindmap hebben staan 
en als dit niet zo blijkt te zijn, weten ze dat je dat woord 
gewoon met een S of een K schrijft.
De mindmaps zijn vergelijkbaar met het AU-/OU-gedicht, 
maar kunnen heel gemakkelijk in de loop der jaren worden 
aangepast met woorden die ze een leerjaar later moeten 
leren.
Voor creatieve kinderen is dit een fijne manier van leren. 
De minder creatieven vinden het zoeken naar plaatjes een 
goede vervanger voor het zelf maken van tekeningen. 

Bayonne Sollman is groepsleider en werkt voor Knap Wijs, 
praktijk voor Remedial Teaching in Culemborg.
Voor meer informatie: webjuf@knapwijs.nl
De voorbeelden van de mindmaps zijn gemaakt door Thara 
Scherpenzeel (groep 7) en Serra de Croock (groep 8).

Creatief met spelling
Bayonne Sollman
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In groep 5-6 van leerkracht Neomi verdiepen de kinderen zich in het maken van films. In groepjes maken ze kennis 
met de functies van videocamera’s aan de hand van onderzoeksvragen die ze eerder in de week hebben bedacht. 
Ze ontdekken waar alle knopjes voor dienen en wat voor effecten je kunt bereiken door bijvoorbeeld van heel 
dichtbij te filmen. Gisteren hebben ze een aflevering van Klokhuis gezien, waarin het onder andere ging over 
het kikkerperspectief en het vogelperspectief. De kinderen proberen deze perspectieven zelf uit. Ze gaan met 
de camera’s op tafel staan of kruipen over de vloer. Zo ontdekken ze dat je door die perspectieven te gebruiken 
iets veel kleiner of veel groter kunt laten lijken. Eén groepje komt al doende op nog een ander perspectief: het 
slangperspectief. Hierbij staat de camera op de grond en zie je alleen de voeten van mensen voorbij komen. Deze 
lijken zo wel héél groot!

Als we het hebben over creativiteit in het onderwijs, gaat 
het vaak over kunstzinnige, muzikale of beeldende vor-
ming. We denken dan bijvoorbeeld aan kinderen die hun 
creativiteit kwijt kunnen in het maken van schilderijen, 
zelf componeren van muziek of door toneelspel. Dit is 
een zeer belangrijke invulling van creativiteit, maar in dit 
artikel willen we kijken naar een andere vorm van creati-
viteit, namelijk naar wat creativiteit kan betekenen voor 
kennisontwikkeling. Van Oers legt uit dat volgens de 
Russische psycholoog Vygotskij het hoofddoel van opvoe-
ding is om ‘kinderen in het leven als creatief proces in te 
leiden en hen te helpen om met de beschikbare midde-
len nieuwe dingen te maken, oplossingen te bedenken. 
De kern van alle creativiteit ligt volgens Vygotskij dan 
ook in het menselijk vermogen om de betekenissen van 
de dingen anders te zien, los te maken van de conventies 
en op een nieuwe manier met elkaar te verbinden.’  

Kennismaken en vernieuwen
Het gaat er in deze visie dus niet om dat creativiteit 
helemaal vanuit jezelf komt en je los van de wereld om 
je heen nieuwe dingen bedenkt. Het is juist de bedoeling 
om gebruik te maken van elementen uit de cultuur, waar 
je zelf ook deel van uit maakt, en hier op een andere 
manier dan je tot nu toe gedaan hebt persoonlijke bete-
kenis aan te geven. 
Zoals in het voorbeeld van het slangperspectief hierbo-
ven: als de kinderen nog niet hebben gehoord over het 
bestaan van verschillende perspectieven, komen ze niet 
op zo’n nieuw idee. Ze gaan eerst de andere perspectie-
ven uitproberen en door daarmee bezig te zijn bedenkt 
één van de kinderen dat ze de camera ook op de grond 
kunnen zetten en dan een filmpje op kunnen nemen. 
Door hiermee te experimenteren zien ze wat het effect 
is van dit camerastandpunt op hun film. Dit delen ze 
vervolgens met de andere kinderen in de groep, die hier-
door geïnspireerd raken om het zelf ook eens te probe-
ren. Het is geen revolutionair nieuw idee voor de cultuur, 
maar voor deze groep kinderen biedt het nieuwe moge-
lijkheden in het omgaan met de videocamera. Zij breiden 
zo dus hun eigen mogelijkheden om deel te nemen aan 
de cultuur op een voor hen betekenisvolle manier uit. De 
kinderen kunnen nu op een flexibele manier gebruik ma-

ken van verschillende camerastandpunten en ontdekken 
welk effect dit heeft op de film die ze maken. Vervolgens 
kunnen ze hier weer verder mee experimenteren en/of 
op zoek gaan naar teksten die het gebruik van nog meer 
verschillende camerastandpunten uitleggen.

Onderzoekend leren
Wij betogen dat onderzoekend leren een goede context 
is om creatieve leerprocessen op gang te brengen. 
Wanneer je gebruik maakt van onderzoekend leren in de 
groep, begin je met een probleem of vraag waar geen 
eenvoudige oplossing voor te vinden of te bedenken is. 
Deze activiteit vraagt dus om op een nieuwe manier na 
te denken over een kwestie. 

Creatieve leerprocessen
Marjolein Dobber en Bea Pompert
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In de middenbouwgroep van Marieke gaat het over 
ruimtevaart. De kinderen vragen zich af hoe de commu-
nicatie met de astronauten in een raket verloopt. In een 
eerste gesprek hierover denken ze aan satellieten, WIFI 
of gewoon telefoneren. Om er preciezer weet van te 
krijgen duiken ze in boeken en teksten en bekijken film-
pjes waarin veel wordt verteld. Zo wordt bijvoorbeeld 
duidelijk hoe in een periode van ongeveer dertig jaar de 
communicatie tussen de aarde en een ruimteschip enorm 
verbeterd is. Wubbo Ockels kon één keer per week met 
zijn vrouw telefoneren via het ruimtestation, terwijl 
André Kuipers elke avond ‘live’ zijn kinderen voorlas. 
De groep vraagt zich nu af hoe het over dertig jaar zal 
zijn. Kan het nog beter? In groepjes worden schilderijen 
gemaakt waarop de ideeën van de kinderen hierover 
worden vastgelegd. De schilderijen worden bekeken en 
besproken met de hele groep en uiteraard becommen-
tarieerd. Het meest onder de indruk is de groep van het 
idee van twee meiden. Zij hebben de communicatiearm-
band bedacht. Deze armband werkt op zonne-energie en 
met deze armband om kun je vanaf elke plek op aarde 
contact maken met de mensen in de ruimte. Wat een 
uitvinding!  

Kinderen hebben bij onderzoekend leren vaak informa-
tie nodig die ze ergens kunnen vinden (in teksten, op 
internet, door een proefje te doen), maar bij een goede 
onderzoeksvraag zijn ze er nog niet met alleen die 
informatie. Ze kunnen de vraag namelijk pas oplossen 
door die informatie op een nieuwe, creatieve manier te 
gebruiken door deze te verbinden, er nieuwe activiteiten 
mee te ondernemen, het te analyseren en er conclusies 
uit te trekken. Dat zien we terug bij het voorbeeld hier-
boven; nadenken over communicatie met astronauten in 
de toekomst betekent dat je gaat filosoferen over hoe de 
wereld er in de toekomst uit zal zien en welke technie-
ken er dan zullen zijn.

Polyloog
Creatieve leerprocessen komen tot stand als kinderen 
ruimte krijgen om met elkaar en met de groepsleider in 
gesprek te kunnen. Deze ruimte, én voldoende tijd om 
ideeën echt uit te wisselen, zodat er een gezamenlijk ver-
haal wordt opgebouwd is wezenlijk. Alleen dan komen 
er creatieve ideeën en bevredigende oplossingen. Voor 
de groepsleider is het belangrijk om in dit proces oog te 
houden voor de culturele betekenissen die al ontwikkeld 
zijn. Door de activiteiten van de kinderen steeds weer te 
verbinden met bronnen van buiten de klas ontstaat er 
verdieping in het leerproces. We noemen dit de polyloog 
van de groep, het ‘gesprek’ met anderen van buiten de 
klas. Door middel van dialoog, in de groep met elkaar in 

gesprek gaan over die bronnen, daarop reflecteren en 
erover filosoferen, komen de kinderen tot persoonlijke 
betekenisverlening. Vervolgens kan dat weer leiden tot 
het zelf maken van teksten of producten die met de 
buitenwereld gedeeld kunnen worden.
 
In het voorbeeld waar we mee begonnen zou de groeps-
leider de kinderen bijvoorbeeld teksten kunnen laten 
lezen over het maken van verschillende soorten films, zo-
als actiefilms of detectives. Op die manier kunnen ze hun 
eigen filmactiviteiten uitbreiden, door gebruik te maken 
van technieken die helpen bij het maken van bepaalde 
soorten films. De activiteit verdiept zich op die manier, 
terwijl de creativiteit nog steeds volop de ruimte krijgt. 
Uiteindelijk wordt het resultaat hiervan, een mooie of 
enge film, gedeeld met elkaar, ouders en de rest van de 
school. 
In deze activiteit komen de twee vormen van creativiteit 
weer samen: de meer artistieke vorm van creativiteit 
in het zorgen voor de aankleding van de film en het 
gebruik van creativiteit in het gebruik van de camera, 
onder andere door het kiezen van camerastandpunten. 
Tevens speelt creativiteit in het schrijven van een goed 
verhaal hierin een belangrijke rol. Veel vliegen in één 
klap.

Marjolein Dobber is als Universitair Docent 
Onderwijspedagogiek werkzaam aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en verbonden aan De Activiteit, het landelijk 
centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, als 
wetenschappelijk medewerker.
Bea Pompert is nascholer en onderwijsontwikkelaar 
en werkt bij De Activiteit, het landelijk centrum voor 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Fotografie: Felix Meijer
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Iedereen die met kinderen omgaat weet dat kinderen vaak anders denken dan wij. Hoe jonger, hoe beter, wat dat 
betreft. Sommige volwassenen noemen dat naïef, of onwetend of heel schattig.
Maar zou het niet eens zo kunnen zijn dat kinderen op een manier naar de wereld kijken die wij ergens onderweg 
naar volwassenheid zijn kwijtgeraakt? Een manier van kijken die wij goed zouden kunnen gebruiken? Waar wij van 
kunnen leren als het om creativiteit gaat bijvoorbeeld?

Kinderen – jonge kinderen vooral – 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.
Zij zijn nog niet bezig met problemen of moeilijke vraag-
stukken, zij zijn bezig met wat er is en wat ze zien, en 
dus ook: met wat ze ermee kunnen. 
Zo zegt een meisje van vier als haar moeder bezorgd 
vraagt of ze het niet eng vindt om naar de nieuwe school 
te gaan: ‘Nee hoor, daar zitten allemaal vrienden die ik 
nog niet heb ontmoet’.

Frisse kijk
Wat kinderen vaak al van nature kunnen, hebben wij af-
geleerd. Een open blik, een creatief brein. Met een frisse, 
nieuwe kijk de wereld om ons heen benaderen. Daarvoor 
gaan we dan op cursus of in retraite. Om onszelf te her-
vinden. Of we doen een training creatief denken. Daar 
leren we dan allemaal technieken (met ons hoofd) om 
toe te passen (met ons hoofd) om tot creatieve oplossin-
gen te komen (met ons hoofd).
Een paar voorbeelden van uitspraken van kinderen over 
wat ik bedoel:
‘Ik ben dat niet kwijt, ik heb gewoon nog niet gezocht 
op de plaats waar het ligt’.
‘Dat is handig, opa (die typmachine), dat is een computer 
die gelijk kan printen’.
‘Je bent alleen verdwaald als je per se ergens heen wilt.’
Wij moeten lachen om deze uitspraken. Maar we voelen 
ook dat er een manier van denken in schuilt die waarde-
vol is.
En wat als we nou eens zouden leren van die kinderlijke, 
zo je wilt naïeve, manier van benaderen? Wat als we 
onze volwassen schillen zouden afleggen en zouden 
proberen ons kinderlijke brein (dat toch nog wel ergens 
verscholen zit, mag je hopen) zouden aanboren? Hoe 
zouden we dan met problemen omgaan?

Omdenken
Zo’n manier om met problemen om te gaan is Omden-
ken. Het is een manier van denken waarbij je het pro-
bleem niet oplost en ook niet wegwerkt, maar waarbij 
je kijkt naar de dingen zoals ze zijn, en van daaruit kijkt 
naar de mogelijkheden die er dan zijn. Van probleem 
naar feit en van feit naar mogelijkheid. 
Je gebruikt dus eigenlijk de energie die in het probleem 
zit om tot iets nieuws te komen. Zonder al teveel inge-

wikkelde modellen en creativiteitstechnieken kom je te-
recht in een heel nieuw gebied. Een gebied dat kinderen 
van nature al aan weten te boren.
Een simpel voorbeeld dat iedereen herkent is regen. 
Wij volwassenen houden er niet van. We gaan schuilen, 
pakken de paraplu of wachten tot het droog is. Kinde-
ren niet. Zij zien de regen en genieten ervan. Zij gaan 
plastrappertje doen, lekker spetteren!

Als je gaat omdenken, loop je het risico op allerlei 
nieuwe, creatieve mogelijkheden te stuiten. Opeens is 
het allemaal zo simpel, zo lijkt het. Open deuren, zo 
schijnt het. Je kijkt, net als kinderen, naar wat er is, en 
vervolgens wat je daarmee zou kunnen. En dan begint 
eigenlijk pas het échte werk: luisteren naar wat je denkt, 
handelen naar de omdenksels die tevoorschijn springen 
in je hoofd en vooral ook durven. 
Want je collega’s, vrienden, het stemmetje in je eigen 
hoofd, zullen geneigd zijn tegengas te geven, alle beren 
op de weg te benoemen, met een rijke schakering aan 
‘ja-maars’ te komen. Dat noemen wij creativiteitskillers.
Want stel dat je het op school allemaal veel te druk 
hebt en je moet twee keer per week een vergadering 
bijwonen. En stel dat je opeens ‘ziet’ dat die vergadering 
eigenlijk helemaal niet nodig is en dat de dingen die 
besproken worden ook via de mail, de whats-app of mis-
schien wel helemaal niet besproken hoeven te worden. 

Omdenken met kinderen
Annemargreet Dwarshuis

Als je een bekeuring krijgt als 
je te hard rijdt, krijg je dan ook 
geld als je in de file staat?

Cas (9)
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Dat het eigenlijk de bedoeling is dat ze niet besproken 
worden. Dan zie je de feiten en je ziet nieuwe mogelijk-
heden: meer tijd om je werk te doen, je minder verdie-
pen in al die onnodigheden en misschien wel de uitkomst 
dat er zonder vergaderen iets nieuws ontstaat. Wat dan? 
Durf je die creatieve, ontregelende gedachte aan? Let 
wel, ik beweer niet dat vergaderen niet nodig is, maar 
het zou in jouw geval zo kunnen zijn, nietwaar?

Creatief
Zoals gezegd: kinderen zijn van nature betere omdenkers 
en creatiever dan volwassenen. Dat hebben wij niet zelf 
bedacht, maar dat blijkt uit allerlei onderzoek. 
De Amerikaanse wetenschapper George Land onderzocht 
dit al in 1968 en zijn resultaten waren verbazingwek-
kend. 98% van de vijfjarigen waren volgens de stan-
daard van de test ingedeeld in de categorie ‘genius’ als 
het ging om de mate van creativiteit. Uit longitudinaal 
onderzoek dat Land daarna uitvoerde bleek, dat van de 
kinderen op tienjarige leeftijd nog maar 30% in deze 
categorie viel en op vijftienjarige leeftijd zelfs nog maar 
12%. Land zegt daarover dat onderwijs  de creativiteit 
van kinderen afleert. Kinderen leren wat het ‘goede’ 
antwoord is: ‘Non-creative behavior is learned’.
In het boekje ‘Omdenken is Stom’ gaat auteur en 
omdenkfilosoof Berthold Gunster uitgebreid in op het 
vermogen van kinderen om te kunnen omdenken. Hij 
citeert onder andere Tom Wujec, die zegt: ‘Als het gaat 
om creativiteit is het creëren van mogelijkheden veel 
effectiever dan zoeken naar het enig juiste antwoord’. 
En nu is de cirkel weer rond, want bij Omdenken gaat 
het om het vinden van nieuwe mogelijkheden. Niet 
kijken naar hoe het hoort, hoe-het-zou-moeten-zijn, niet 
de beren op de weg zien, maar de weg zien en de beren. 
En dan bedenken wat je daarmee zou kunnen.
En misschien zien kinderen dan wel een gezellige beer 
die hun de weg zal wijzen.

Berthold Gunster stelt dat niet de vraag ‘Wat moet ik 
doen, zodat mijn kind creatief wordt?’ gesteld moet wor-
den, maar juist de vraag ‘Wat moet ik laten, zodat mijn 
kind creatief blijft?’.

Annemargreet Dwarshuis is zakelijk directeur Omdenken
De voorbeelden en illustraties uit dit artikel komen uit: 
‘Omdenken is Stom’ van Berthold Gunster, A.W. Bruna 
uitgevers, 2013
www.omdenken.nl

Fotografie: Felix Meijer

Dag bonte (veelkleurige) 
jenaplanscholen

Thema:  superdiversiteit 
Locatie:  jenaplanschool de Wilgentoren, 
 Hilversum 
Tijd:  10.30-15.30 uur

Deze jaarlijkse Vlaamse en Nederlandse 
bijeenkomst vindt plaats op donderdag 
8 oktober 2015. 

Op school leer je dat er 
één antwoord is. 
In het echte leven zijn 
er heel veel antwoorden.
Melissa (11)
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Elk kind is een kunstenaar
Chuck Salter 

Wat hebben Anne Sweeney, de topbaas van Disney televisie, en Sir Ken Robinson,  internationaal befaamd 
opvoedingstheoreticus, met elkaar gemeen? Ze hebben allebei veel ideeën om de creativiteit, zowel in kinderen als 
in volwassenen, te ontsluiten.

De groepsdirecteur van Disney/ABCTelevision Anne 
Sweeney is één van de machtigste en meest progressief 
denkende ondernemingshoofden in de vermaaksindustrie, 
maar in aanwezigheid van Sir Ken Robinson, van de oer-
TED (Technology, Entertainment, Design)-voordracht over 
het onderwerp hoe scholen creativiteit doden, is ze, zoals 
ze zegt, Prinses Leia, die uitroept: ; Help me, Obi-Wan-
Kenobi, help me!1’. 
Sweeney lacht als ze dit zegt, maar ze is duidelijk opge-
togen dat ze Robinson mag ontvangen in haar huis in Los 
Angeles, waar de twee elkaar ontmoeten op haar terras 
voor thee en conversatie. Ze gaan na hoe het leven van 
Sweeney de thema’s weerspiegelt uit het nieuwe boek 
van Robinson, ‘Finding Your Element’. Ze  bespreken het 
heimelijke talent om zowel leider als leraar te zijn en den-
ken na over hoe we de ziel van een kunstenaar kunnen 
behouden als we opgroeien.

Anne Sweeney (AS): Toen ik jouw TED-voordracht zag, 
werd ik getroffen door het verhaal van het kleine meisje 
dat niet stil kon zitten in de klas. De leraar sprak de ouder 
aan en zei: ‘Doe haar maar op ballet’. Het is het besef 
dat wanneer je niet meteen ingaat op het voor de hand 
liggende, je dieper de persoon ingaat en echt zoekt naar 
haar potentieel. 
Ik ben gefascineerd geraakt door portretschilderen, het 
deconstrueren van gezichten. Dat heeft me geholpen bij 
mijn werk om problemen vanuit verschillende gezichts-
hoeken te bekijken.
Sir Ken Robinson (KR): Had je enig idee toen je kind was 
dat je dit uiteindelijk zou gaan doen?
AS: Nee, ik was een theaterkind dat van kunst hield, ik 
speelde piano en fluit. Mijn ouders moesten drie heel ver-
schillende kinderen opvoeden. Mijn zus was goed in sport 
en mijn broer … we noemden hem vroeger Nature Boy. 
Hij leefde gewoon buiten.
KR: Mij wordt vaak gevraagd hoe ouders kinderen kunnen 
helpen hun weg te vinden. Wat deden jouw ouders?
AS: Ik denk dat het de positieve kant van verwennen is. Ze 
zorgden ervoor dat we altijd naar elke productie gingen 
die er in de stad was. Ik deed auditie voor elk stuk, en ze 
zeiden nooit: ‘Doe maar niet, het is zo’n gedoe om je na 
de repetities op te halen’. Ze waren vastbesloten kansen 
voor ons te creëren. Toen mijn high school Latijn opnieuw 
invoerde waren mijn ouders – gepensioneerde leraren – 
enthousiast. ‘Natuurlijk ga jij Latijn doen,’ zeiden ze. En 
ik zei: ‘Maar niemand van mijn vrienden en vriendinnen 
gaat dat doen.’ Dus waren we maar met z’n tweeën, twee 
eerstejaars, en ik vond het verschrikkelijk, echt verschrik-

kelijk. Ik herinner me dat ik ooit tegen mijn moeder zei: ‘U 
denkt dat ik veel intelligenter ben dan ik werkelijk ben.’ 
Ze keek me aan en zei: ‘Jij weet niet half hoe intelligent je 
wel bent.’
KR: Het is belangrijk op te merken, vooral voor ouders, 
dat er geen rechte lijn loopt tussen wat je doet op school 
en wat je later gaat doen. Ik betoog in mijn nieuwe boek 
dat het lijkt op varen op de oceaan. Je corrigeert steeds 
je koers naarmate dingen je overkomen. En uiteindelijk 
schrijven we dan een samenvatting waardoor het lijkt 
alsof er een plan was. Er is een onderzoek door een pro-
fessor aan de Duke University waarin gekeken werd naar 
de hoofdafstudeervakken van managers in vijfhonderd 
bedrijven in Silicon Valley. Veertig procent was wiskunde, 
natuurwetenschappen of techniek, maar zestig procent 
was kunsten en geesteswetenschappen.
AS: Echt waar?
KR: Dat is echt belangrijk omdat het onderwijssysteem 
wordt gewurgd door de gestandaardiseerde toetsen 
vanuit deze cultuur. Het brengt schoolbesturen ertoe te 
bezuinigen op programma’s voor kunsten en geesteswe-
tenschappen. Er zijn nu heel veel kinderen die nooit een 
instrument oppakken, nooit optreden in een toneelstuk. 
Er is een nationaal project dat heet ‘Art on a Cart’ (Kunst 
op een Karretje); mensen duwen van die supermarktkar-
retjes met kleurpotloden en papier rond, omdat er geen 
tekenles meer op school is. Ze gaan van school naar school 
met hun karretjes, doen wat tekenlesjes met de kinderen 
en gaan dan naar de volgende school. Dat komt omdat 
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er een opvatting bestaat dat op de één of andere manier 
deze vakken er niet toe doen. We moeten de kinderen 
door de toetsen heen krijgen, zodat we weer economisch 
concurrerend worden.
AS: Precies. STEM: Science, Technology, Engineering, Math 
studies.
KR: Dat is echt een zeer giftige houding, want deze be-
perkingen worden de scholen opgelegd door politici die 
geloven dat ze dat doen in het belang van de economie. 
Maar in werkelijkheid hebben bedrijven mensen nodig die 
anders kunnen denken, zich kunnen aanpassen en creatief 
zijn. Een bedrijf als Disney – feitelijk alle bedrijven – zijn 
afhankelijk van deze grote verscheidenheid aan talenten.
AS: En dan roep ik’: Help me, Obi-Wan-Kenobi’, want hoe 
doe je dat?
KR: Het continuüm, zoals ik het zie, begint met fantasie. 
Dat is de meest buitengewone set krachten die we zomaar 
als vanzelfsprekend aannemen: het vermogen je dingen 
voor de geest te halen die er niet zijn. Dat onderscheidt 
ons van al het andere leven op aarde. Daarom zitten we 
nu in een prachtig gebouw, drinken we thee uit deze kop-
jes. Want mensen maken dingen. Wij scheppen dingen. 
We leven niet direct in de wereld; we leven in een wereld 
van ideeën en opvattingen en theorieën en ideologieën. 
AS: Maar vind je dan dat er een punt is waar we het spoor 
bijster raken? Picasso zei: ‘Elk kind is een kunstenaar,’ 
maar komt er dan een punt waarop we dat uit het oog 
verliezen? En hoe krijgen we dat dan terug?
KR: Dat doen we, maar je stelt een goede vraag. Hoe bo-

ren we dat aan? Het gaat om wat je zei over je ouders. Als 
jouw ouders je niet hadden aangemoedigd of misschien 
zelfs van je geëist, piano en fluit te spelen, hoe had je dan 
moeten weten of je dat kon? We hebben al die latente 
talenten, maar je moet de omstandigheden hebben om 
ze te kunnen laten zien. Je hebt al die mensen met allerlei 
ongebruikt potentieel. In Venezuela krijgen kinderen 
in de favela’s  en barrio’s gratis muziekinstrumenten. Ze 
doorlopen een grondig programma dat El Sistema heet, 
gefinancierd door de overheid, en dat heeft buitengewo-
ne resultaten opgeleverd. Die kinderen uit de achterbuur-
ten spelen Bach en Mozart en Beethoven. Dat heeft een 
hele generatie van klassieke musici voortgebracht,  onder 
andere Gustavo Dudamel, dirigent van het L.A. Philharmo-
nic. Zonder dat programma hadden die kinderen de rest 
van hun leven nooit geweten dat ze dat konden.
AS: Toen ik op de Hogeschool zat had ik een geweldige 
professor, Dr Robert Kegan, die veel deed aan ontwikke-
ling bij volwassenen. Hij schreef een boek ‘The Evolving 
Self’. En hij werd één van de steunpilaren van de manier 
waarop ik leiding geef, gebaseerd op de heel eenvoudige 
opvatting dat volwassenen blijven leren. Te vaak komen 
volwassenen in een situatie terecht waarin mensen hen 
al in een doosje hebben gestopt: ‘O, jij schrijft comedy.’ 
Of, ‘Jij bent die vrouw van de ontwikkeling.’ En het gaat 
niet alleen om ons beroep. Het is moeilijk naar mensen te 
kijken en dan te zeggen: ‘Wat zit er nog meer in?’

Anne Sweeney: Drie Regels voor Groots Leiderschap 
Wees aanwezig
Loop door de ruimten. Eet in de eetzaal. Als je 
aanwezig bent, betekent dat dat je aandacht 
hebt voor de ander. Het betekent dat je er zeker 
van wilt zijn dat mensen weten hoe hun wereld 
verbonden is met het grotere geheel.

Maak iedereen aansprakelijk voor elkaar
We zijn met elkaar verbonden. We leven en 
sterven door elkaars successen en mislukkingen.

Communiceer als persoon, niet alleen maar als baas
Voer een gesprek. Laat het geen verhouding 
worden waarin de ander verslag uitbrengt aan jou.

KR: Hoe heb je ontdekt dat je op deze manier kon 
leidinggeven?
AS: Ooit wilde ik docent worden, maar ik kwam terecht 
bij de kindertelevisie. Mijn eerste grote baan bij de TV 
was assistent van programmaleider Gerry Laybourne 
bij Nickelodeon. Zij was docent geweest en vond het 

Felix
Markering

Felix
Notitie
Dr. Robert Kegan
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belangrijk dat wij allemaal bleven leren. Op een dag zei 
ze tegen mij: ‘Ik ga onderhandelen over de aankoop van 
een paar films. Ga maar tegenover me zitten en schrijf 
alles op wat ik zeg, en ik vertel je wel wat de persoon 
aan de andere kant van de telefoon zegt.’ Dat was in 
1981, er waren nog geen telefoons met luidsprekers. Het 
was hilarisch. Toen bracht ze alles in kaart, niet alleen de 
dollarbedragen, maar ook het hele verhaal hoe de deal 
was gemaakt. Het was net les in een schoolgebouw met 
één klaslokaal. Zo leerde ik onderhandelen. Ik herinner 
me dat ik het zo leuk vond. Een goed leider moet ervoor 
zorgen dat iedereen het gereedschap krijgt om zijn werk 
te doen, en niet zomaar – poef! – verwachten dat ieder-
een geweldig werk levert. 
Er bestaat zo’n idee dat op de een of andere manier 
kunsten en geesteswetenschappen er niet toe doen. Dat 
is een zeer giftige houding.
KR: Je lijkt een erg gefocust, rustig persoon.
AS: Op een goede dag, ja hoor.
KR: In zekere mate komt de stijl van leiderschap die je 
beschrijft door het soort persoon dat je bent; je kunt 
trouwens toch niet iemand anders zijn. Maar wat houd je 
zo gefocust?
AS: Kunst is goed geweest voor mijn ziel. En voor mijn 
brein. Ik denk dat ik nu een beter schilder ben dan ik 
musicus was, toen ik opgroeide. Je worstelt met het 
waarnemen van dingen en dan het beeld door je handen 
over te brengen op het doek. Sommige weekends is het 
verbijsterend moeilijk. Ik ben wel eens met een forse 
hoofdpijn blijven zitten, omdat ik het zó moeilijk vond 
een gezicht uit te drukken. Ik ben bezeten geraakt van 
portretkunst, het deconstrueren van gezichten en ze dan 

weer in elkaar zetten. En op de één of andere manier 
heeft me dat geholpen bij mijn werk, bij het deconstru-
eren van problemen: ernaar kijken vanuit verschillende 
gezichtshoeken. En beseffen dat als je een probleem op 
zijn kop houdt het makkelijker te doorgronden is dan 
wanneer je er gewoon naar kijkt.
KR: Hoe vaak schilder je?
AS: Elk weekend, zonder mankeren.
KR: Daar gaat het vinden van je element over. Je krijgt er 
energie van. En jij krijgt dat van je werk en van je kunst.
AS: Je bent er zo mee bezig dat je er niet mee wilt 
ophouden. Als je een geweldige dag op je werk hebt en 
je bent geraakt door al die fantastische ideeën en er is 
veel enthousiasme in je team, dan houdt je geest er niet 
mee op. Al jaren heb ik een notitieblok en een pen op 
mijn nachtkastje liggen, omdat dan juist dingen bij me 
opkomen.
KR: Heel veel creatief denken kun je niet afdwingen. Er 
zijn compleet andere processen gaande, als je het met 
rust laat.
AS: Interessant dat je dat zegt, want een paar weken 
geleden had ik wat tijd over. Ik heb nooit een paar uur 
op kantoor die niet compleet volgepland zijn. En ik heb 
gewoon een paar mensen gevraagd binnen te komen en 

Sir Ken Robinson: Drie Regels voor Groots Leiderschap
Ontwikkel een groeimentaliteit
Als je altijd denkt in mogelijkheden, dan vind je 
die. Je blijft dan de toekomst creëren.

Schep je eigen leven
Je ‘element’ is de plaats waar natuurlijke aanleg en 
persoonlijke passie samenkomen. Het is gewel-
dig als je in je element bent op het werk, want 
daar krijg je energie van. Maar voor mensen voor 
wie dat niet geldt, is het belangrijk dat elders te 
zoeken.

Ontsluit anderen
Mensen raken opgesloten in hun taakomschrijving. 
Als je een cultuur schept waarin ze zich aangemoe-
digd voelen om hun diverse talenten te ontplooi-
en, zijn ze meer betrokken.

Felix
Markering

Felix
Notitie
aange-moedigd
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te gaan zitten. En ze kwamen binnen, allemaal met hun 
notitieblok of iPad. Na zo’n half uurtje raakte iedereen 
ontspannen en besefte dat het eigenlijk geen vergade-
ring was. We zaten gewoon maar een beetje bij elkaar 
en praatten wat. Toen ze weggingen vond ik het één van 
de aangenaamste vergaderingen, misschien wel dé aan-
genaamste die ik in lange tijd had meegemaakt. Ik vond 
het zo mooi dat we zoveel voor elkaar konden krijgen, 
omdat we zo’n ongestructureerd, alle kanten opgaand 
gesprek hadden gehad over veel verschillende dingen.
KR: Zou het werken als je dat regelmatig zou doen, of 
gaat het erom dat het spontaan is?
AS: Ik denk dat je er iets regelmatigs spontaans van kunt 
maken. Maar ik denk dat we ons dat niet veel zullen 
toestaan. We houden onszelf aan roosters en agenda’s. 
Er kan veel bereikt worden. Het introduceren van iets 

nieuws heeft een stimulerende werking op mensen Dat 
helpt bij het bevorderen van meer spontaniteit in de 
werkwijze van mensen.

Dit interview is in de serie Creative Conversations 
in september 2013 verschenen in het ‘Fast 
Company Magazine’. Ton Groos vertaalde het voor 
Mensenkinderen.
Fotografie: Felix Meijer

Noten
1. Obi-Wan Kenobi is een hoofdpersonage in de zesdelige Star 

Warssaga. Hij is een Jedi, strijder in dienst van de Oude Republiek 
en bekend door de quote van Princess Leia: ‘You must see this droid 
safely delivered to him on Alderaan. This is our most desperate hour. 
Help me, Obi-Wan Kenobi. You’re my only hope’.

Felix
Markering

Felix
Notitie
toevoegen: op mensen.
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Kinderen en de motivatie om te schrijven
Elanor Numan

Dit artikel gaat over het tot stand komen van een prentenboek. Een bijzonder boek, waaraan ieder kind van de 
school een bijdrage in de vorm van een tekening of tekst heeft geleverd.

Wij besloten om het Keerkringprentenboek te koppelen 
aan het schoolproject over kleding. Om groepsleiders te 
motiveren werd er een doemiddag  georganiseerd, waarbij 
het team een taalronde deed over een kledingstuk van 
vroeger waar je een duidelijke herinnering aan bewaart. 
Deze doemiddag vormde de start, tezamen met een lijst 
ideeën van onderwerpen die we met kinderen aan bod 
zouden kunnen laten komen. 

Kleding
Tijdens het project werden in alle groepen taalrondes ge-
houden over kleding. In de onderbouw resulteerde dat in 
taaltekeningen, in midden- en bovenbouw in teksten met 
tekeningen.
In elke groep werd een onderwerp bedacht dat aansloot bij 
de belevingswereld van de kinderen én het thema dat in de 
betreffende bouw aan de orde kwam.
Zoals: lievelingskleren, kleren die te klein zijn geworden of 
die kapot zijn gegaan, je kledingkast, wie ruimt je kleren 
op?, sportkleding, kleding met opdruk, ouders en kleren, of 
wie bepaalt wat je aantrekt? 

Papa komt mij aankleden. Hij kiest wat ik aan mag trekken. 
Vandaag is het jurkdag en morgen spijkerbroekendag. Ik 
hou niet van broeken, maar ik moet ze wel aan.

Altijd als ik wakker word ligt er een stapeltje kleren voor 
mijn kledingkast. En dan trek ik ze aan. Mama legt het 
altijd voor mij klaar. ’s Morgens is het een verrassing wat er 
ligt.

Mijn moeder kiest mijn kleren. In het weekend kies ik mijn 
kleren. Maar soms zegt mama dat het te koud is, dan moet 
ik weer naar boven om mij om te kleden. Daar heb ik dan 
geen zin in en dan stamp ik op de trap.

We werken in de onder- en middenbouw op dezelfde ma-
nier, namelijk met taalrondes, waarbij kinderen eerst hun 
ervaringen over een onderwerp met elkaar delen, voordat 
ze gaan schrijven. 
Door van tevoren goed na te denken of kinderen bij 
het onderwerp een eigen ervaring hebben, kunnen alle 
kinderen hier ook iets over vertellen. Deze voorbereiding 
is belangrijk. Wanneer een kind zijn verhaal kan vertellen, 
dan is de stap naar het opschrijven minder lastig. Dit resul-
teert in een tekst waarbij het betrokken is, omdat die over 
hemzelf gaat. 

Maken van een prentenboek
Van alle teksten en tekeningen werd een grove selectie 
gemaakt en aan drie kinderen uit de bovenbouw werd 
gevraagd of zij het verhaal wilden maken dat de rode 
draad moest vormen in het boek. Deze kinderen voelden 
zich vereerd en hoeveel motivatie heb je dan nog nodig? 
Zij werden betrokken in het proces. Onder begeleiding van 
Mirjam, onze schoolbegeleider van Stichting Taalvorming, 
die de volgorde aangaf waarin de onderwerpen aan de 
orde kwamen, gingen de kinderen aan de slag.
Kijken, overleggen, lachen, onenigheden uitpraten, een 
prachtig proces. Ze zochten elk een kledingstuk uit dat de 
hoofdrol moest gaan spelen, een keepershandschoen, een 
roze broek en een prinsessenjurk. Ze verzonnen een naam 
en een karakter en een verhaal werd geboren.

De prinsessenjurk, een beetje hulpeloos, plechtig met 
smetvrees.
De keeperhandschoen, een luie donder, maar als er iets 
gebeurt springt hij op.
De roze broek, een lievelingsbroek, die het hoog in de bol 
heeft: ik ben hier wel de coolste broek hè.

Nadat de tekeningen en de teksten waren geselecteerd en 
het verhaal was geschreven werd bekeken of er nog iets 
miste. Daar waar een aanvulling nodig was werd aan indi-
viduele kinderen of kleine groepjes nog een aanvullende 
tekst of tekening gevraagd.  

Soms vergeet ik dat ik sokken aan moet
Dit werd de titel van ons prentenboek. Een zin van een 
onderbouwer, die werd bijgeschreven door de groepsleider. 
Alle kinderen hebben tot slot naar aanleiding van deze zin 
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een zwart wit sok getekend. Deze 250 sokken sieren de eer-
ste en laatste binnenpagina van het boek, zodat iedereen 
kan zeggen dat hij in het boek staat.
Het boek werd gepresenteerd na een middag vol leesacti-
viteiten. Trotse schrijvers lazen hun stukje voor op het po-
dium aan een groot publiek. De directeur van de stichting 
Surplus nam vervolgens officieel het eerste exemplaar in 
ontvangst.

Elke groep heeft een groot exemplaar van het boek in de 
schoolwoonkamer staan en het boek staat in de schoolbieb 
én in de regionale bibliotheek. Het boek is ook in het klein 
gedrukt. Deze exemplaren werden verkocht. We kregen 
ruimte om het in een echte boekwinkel te presenteren, 
waarbij ook het originele werk van de kinderen tentoon-
gesteld werd. Zo wordt schrijven echt betekenisvol. 

Elanor Numan is groepsleider op de jenaplanschool De 
Keerkring in Schagen.
Als je nieuwsgierig bent naar het prentenboek na het lezen 
van dit artikel dan kun je gerust contact opnemen met De 
Keerkring in Schagen, er zijn nog kleine exemplaren van 
het prentenboek te koop.   
info@keerkring-schagen.nl

Literatuur  
Met jou kan ik lezen en schrijven-een ontwikkelingsgerichte didactiek 
voor het leren lezen en schrijven in groep 3 en 4. Van Gorcum, 1997
Iedereen kan leren schrijven – schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het 
basisonderwijs, Coutinho, 2014

Ze zaten met zijn zessen aan de groepstafel met blauwe 
plastic schorten aan. 
Juf zei: ‘Je moet het goed aansmeren’. ‘Ja, want anders 
valt het er weer af’. ‘Kijk zo doe ik het.’ ‘Ik ook.’ Aan hun 
handbeweging zag ik dat ze ballen rolden van bruine klei.
De moedervogels waren al klaar. ‘Nu druk ik mijn duim in 
de bal, kijk maar en dan doe ik dit’. Met de tong uit haar 
mond kneep ze voorzichtig in de klei, terwijl ze daarbij 
de bal ronddraaide. ‘Kijk jongens, mijn nest is klaar’. ‘Hoe 
doe je dat? Wil je dat ook voor mij doen?’ ‘Ja hoor, geef 
maar’. Even later was er weer een nestje klaar. ‘Moeder 
vogel moet er nog niet in, want nu moeten de eitjes eerst’. 
Plukkende vingers trokken een klein stukje klei van het 
grote kleibrood dat midden op tafel lag. ‘Kijk nu moet 
je weer rollen’. ‘Ja, dat doe ik ook’. ‘Ik heb er al drie!’ ‘Ik 
maak er nog veel meer: ontelbaar!’ ‘Ik heb er al zeven, 
jij dan?’ ‘Dit is een mezennest’. ‘Deze ook’. ‘Ik heb een 
koolmezennest’. ‘Deze is van de moeder huismus’. 
‘Jouw eitjes zijn wel heel groot!’ Alle kinderen keken naar 
zijn nest.
Even was het stil. 
Hij pakte zijn vogel op en liet hem door de lucht vliegen 
terwijl hij zei: ‘Maar dit is een Oehoe en die valt mensen 
aan.’

Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool De 
Ommewending in Veendam

Ogenblikje

De heks van Sier-kon-flex

Dit is de heks van Sier-kon-fleks,
Ze woont in kopenhagen.
Iedere dag doet zij wat geks
En alle mensen klagen:
O wat een heks,
Wat een akelige heks,
Hoe lang moet het nog duren?
Wie wil de heks van Sier-kon-fleks
Voorgoed het bos in sturen?

(Fragment uit: ‘De heks van Sier-kon-flex’ van 
Annie M.G. Schmidt uit: ‘Als je goed om je heen 
kijkt zie je dat alles gekleurd is’)



 

 

Als uw leerlingen avonturen willen beleven … 
(… en u aan de kerndoelen wilt werken …) 

 
zinderende leeromgeving 

Vier 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden door Napoleon te verslaan 
In een online bordspel neemt u het in 9 lessen op tegen 8 andere klassen.  

Iedere klas vertegenwoordigt een van de grotere landen in het Europa van 1815. 
Om hun land groot te maken zullen de leerlingen onvermoede talenten aan moeten boren. 

U werkt ongemerkt aan spreekvaardigheid, creativiteit, burgerschapsvorming, wereldoriëntatie, techniek, taal en 
vooral aan saamhorigheid en sfeer. 

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden/ Waterloo/ bloedstollend 
Meer weten? 

Ga naar: www.OnderwijsdoejeSamen.nl/200 jaar NL 
. 
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Rembrandt is nu mijn vriend
Mirjam Zaat en Liesbet Bool

In Amsterdam voerden consulenten van Taalvorming het pilotproject ‘Kunst Dichtbij’ uit vanuit de gedachte dat 
een bezoek aan een kunstmuseum het begrip van een thema of project kan verdiepen en verbreden. Educatieve 
programma’s in kunstmusea (musea waarin kunst centraal staat in de collectie) staan vaak los van de thema’s 
en onderwijsinhouden, waar kinderen op school mee bezig zijn. Een gemiste kans, museumbezoek is dan alleen 
een leuk uitje; hoogstens sluit de school aan bij het museumbezoek en doet een project over kunst. In dit artikel 
beschrijven we hoe het anders kan: het proces in een groep 3 met kinderen die vanuit hun familie en school nooit of 
zelden een kunstmuseum hebben bezocht.

De leerkrachten van groep 3 willen het thema ‘Verzame-
lingen’ graag koppelen aan een museumbezoek. Ze zijn 
op zoek naar een invulling van dit thema, die aansluit bij 
de ervaringen van de kinderen, maar die juist ook weer 
uitbreiden: ‘We willen het niet alleen maar hebben over 
eigen schatten en verzamelingen’. Een begin van histo-
risch besef vinden de leerkrachten ook belangrijk voor 
hun groep. Dat hebben de kinderen nog nauwelijks, de 
I-Phone heeft altijd al bestaan. De leerkrachten laten aan 
ons de keuze welk museum hierbij aansluit. ‘Als het maar 
geen aardewerk is, want daar heb ik zelf niet veel mee’, 
zegt een van de leerkrachten. 

Een echte verzamelaar
Een bezoek aan Museum Het Rembrandthuis lijkt ons 
een goede keuze voor deze groep. Rembrandt is zelf een 
groot verzamelaar. Hij verzamelde vele attributen uit de 
hele wereld, om deze later te gebruiken in zijn schilderij-
en. In het Rembrandthuis is een speciale verzamelkamer. 
Daarnaast is er veel te zien: schilderijen, maar ook een 
keuken waar je kunt zien hoe mensen vroeger leefden 
en kookten en sliepen en waar je het makkelijk kunt 
hebben over verschillen tussen vroeger en nu. En….niet 
veel aardewerk. De leerkrachten zijn enthousiast.

Vóór het museumbezoek
Om de impact van het museumbezoek zo groot mogelijk 
te laten zijn bereiden we de kinderen voor. We ontwik-
kelden hiervoor tijdens het project verschillende spel-, 
vertel- en schrijfwerkvormen, waarin we de verbinding 
leggen tussen het thema in de klas, hun eigen ervaringen 
en de werken in het museum. Al spelend, vertellend en 
schrijvend bereiden de kinderen zich voor op het bezoek 
en worden ze nieuwsgierig. De werkvormen zijn divers: 
vertelrondes over eigen ervaringen, spelrondes naar 
aanleiding van associaties bij het thema, teksten schrij-
ven, tekenen, spelen naar aanleiding van schilderijen en 
beelden. In kleine groepjes, individueel en met de hele 
groep in de kring. 
Een paar voorbeelden uit deze groep 3. We doen een 
taalronde over plekken waar bij de kinderen thuis verza-
melingen liggen. We vertellen elkaar over de plank bo-
ven de tv, waar de spullen staan waar ze van hun moeder 
niet aan mogen komen, over de verzameling mooie jur-
ken in de kast, over gereedschapskisten en stapels was. 

En over de kast van oma, waarin allemaal mooie beeldjes 
staan. En natuurlijk ook over eigen doosjes en laatjes vol 
met verzamelingen. We tekenen en schrijven erover.
In de dramales starten we in de kring met een opwarmer 
die direct een verband legt tussen de kinderen en Rem-
brandt. We vertellen dat Rembrandt heel veel leerlingen 
had die veel moesten oefenen om net zo goed te worden 
als Rembrandt zelf. Daarvoor maakten ze zijn schilderij-
en soms zo precies na, dat mensen dachten dat het ‘een 
echte’ was. Wie aapt er ook wel eens iets of iemand na? 
Iemand zegt: ‘Ik aap mijn moeder na als ze gaat slapen’, 
en een ander: ‘ Ik aap Karims voetbalschoenen na’. We 
spelen een opwarmspel dat eigenlijk ‘Wie is de leider?’ 
heet, maar dat we voor nu omdopen tot ‘Wie is de echte 
Rembrandt?’ Eén kind staat op de gang. Een ander kind 
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in de kring wordt aangesteld als Rembrandt. Deze maakt 
stiekem allerlei bewegingen: schilderen, gitaar spelen, 
voetballen. De andere kinderen zijn de leerlingen: zij 
kopiëren zo secuur mogelijk de bewegingen van de Rem-
brandt. Het kind komt terug van de gang en moet goed 
kijken naar de bewegingen en er zo achter komen wie 
van de kinderen de echte Rembrandt is. 
Met het Rembrandthuis bereiden we het bezoek voor. 
Ze zijn niet gewend aan derdejaars. Hun vaste educatie-
ve programma is voor oudere kinderen, maar ze willen 
graag meedoen aan dit experiment. We bedenken samen 
hoe de rondleiding een verdieping kan geven aan het 
thema ‘Verzamelingen’, welke plekken in het museum 
interessant zijn voor deze kinderen; hoe we tegemoet 
komen aan de wens van de leerkrachten om ook een 
plek in te ruimen voor het historisch besef.

Bezoek aan het museum
Aangekomen bij de stoep van het Rembrandthuis kijken de 
kinderen naar het vierhonderd jaar oude gebouw. ‘Wonen 
hier holbewoners?’, vraagt iemand. ‘Zo oud is het huis niet, 
maar het was wel heel veel opa’s en oma’s geleden’, zegt 
de rondleider. Ze willen wel even voelen aan de echte voor-
deur van Rembrandt, waardoor hij zelf naar binnen ging. 
De kinderen kijken ademloos naar het mengen van de 
verschillend gekleurde poeders (pigmenten), gemengd met 
lijnolie, op een stenen plaat. Zo zien ze hoe Rembrandt 
zijn eigen verf maakte. De rondleidster vertelt dat er in de 
tijd van Rembrandt nog geen tubes bestonden. De verf-
mengster laat de varkensblaas gevuld met opgedroogde 
verf zien. We vragen of we het allemaal mogen voelen. Dat 
mag. Doodstil gaat de varkensblaas van hand tot hand. 
De kinderen kijken allemaal en overal, alles wordt be-

noemd en ze tuimelen over elkaar met vragen. De span-
nende zwaarden in de verzamelkamer vallen een paar 
jongens direct op. ‘Ging hij daarmee vechten? Waarom 
verzamelde Rembrandt eigenlijk al deze spullen?’ De 
rondleidster van het Rembrandthuis pakt meteen een re-
productie van de Nachtwacht erbij. Dat schilderij kennen 
de kinderen. De rondleidster legt uit: ‘Kijk, dat zwaard 
gebruikte hij, en gaf het in de hand van iemand die dan 
voor hem moest poseren’. Een jongen kijkt omhoog. Hij 
ziet een opgezette kogelvis met stekels, en zegt: ‘Hee, 
juf, kijk nou, dat lijkt wel juffrouw Puf. Kent Rembrandt 
Spongebob ook?’ 
Er wordt een vragenvuur afgevuurd op de rondleidster: 
‘Komt Rembrandt ook nog?’, ‘Is het echt zo dat kinde-
ren toen bier dronken? Was het water echt vies dan?’, 
‘Waarom hangt die bijl daar?’ De kinderen herkennen 
dingen: ‘Hee, mijn oma heeft ook een poffertjespan!’ Er 
is verbazing. ‘Er is helemaal geen badkamer in dit huis.’ 
De rondleidster vertelt dat ze zich bijna nooit wasten. 
Vol afschuw horen de kinderen dit aan. Er worden ver-
schillen en overeenkomsten gevonden tussen vroeger 
en nu. In de ‘Sael’ hangen verschillende schilderijen. 
De rondleidster vertelt dat Rembrandt in deze ruimte 
vaak vrienden uitnodigde om samen te kijken naar de 
schilderijen en er over te praten. Een jongen steekt zijn 
vinger op en zegt ‘Oh, dus eigenlijk waren de schilderij-
en de tv van toen!’ 
De rondleidster is blij verrast door de betrokkenheid 
van de kinderen en gaat op alles in. De andere be-
zoekers van het Rembrandthuis kijken verwonderd 
en geamuseerd naar deze groep kunstminnaars. De 
leerkrachten kijken trots: ‘Dit zijn onze kinderen!’ Na 
afloop zegt een kind: ‘Nu weet ik wat ik wil worden: 

Rembrandt is nu mijn vriend
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Rembrandt!’ En een ander verzucht: ‘Rembrandt is nu 
mijn vriend.’

Na het bezoek
Na het bezoek is het belangrijk om gemeenschappelijke 
ervaringen te delen, te reflecteren en weer de verbinding 
te leggen met het thema op school. De kinderen krijgen de 
ruimte en de gelegenheid hun eigen associaties te verwer-
ken door drama- en taalvormingsopdrachten.
In de taalronde willen we kinderen via hun waarneming 
en herinnering laten reflecteren: wat is er eigenlijk het-
zelfde gebleven en wat is er veranderd in al die tijd die is 
verstreken sinds Rembrandt daar woonde? Best moeilijk 
voor kinderen van groep 3: vierhonderd jaar geleden is een 
abstract begrip. We doen het in stapjes. Eerst een opwar-
mer: ‘Ik ga op reis en ik neem mee….’ Maar dan in een net 
andere versie: ‘Ik was in het Rembrandthuis en ik zag…’ We 
spelen het spel in de kring. Iedereen heeft iets anders ge-
zien en mag het uitbeelden of met een korte zin vertellen. 
We zouden het spel gerust nog een rondje kunnen doen: 
zoveel hebben de kinderen gezien en onthouden. 
Dan vertellen we elkaar in een vertelronde nog even over 
alle plekken die we zagen in het Rembrandthuis: ‘Weet je 
nog van die trap, die zo smal was’ en ‘De kinderen sliepen 
in een la onder het bed’ (ondergeschoven kindje) en ‘Er 
was helemaal geen kraan, maar een …. hoe heet het ook 
al weer…’. Zo halen we onze herinneringen op. 
Dan doen we de opdracht voor, waarvan ik wil dat de 
kinderen die straks zelf gaan doen. Ik kies één plek, die 
ik nog goed weet uit het Rembrandthuis: de pomp in 
de keuken. Ik teken hem even snel op een vel met drie 
hokjes voor drie tekeningetjes. Dan vertel ik hoe de kraan 
bij mij thuis eruit ziet. Die teken ik in het tweede hokje. 
Dan het derde hokje. Ik vertel dat de kraan op vakantie in 
Frankrijk er weer heel anders uitzag, met een rode en een 
blauwe knop. Die kraan teken ik in het derde hokje. 
De kinderen gaan het ook doen: een plek, die ze nog 
heel goed weten uit het Rembrandthuis, dan hoe die 

plek er thuis uit ziet en dan hoe die plek er bij iemand 
anders of op een andere plek uit ziet. De meeste kin-
deren gaan aan de slag, een aantal moet ik helpen, op 
ideeën brengen, doorvragen. Tot slot schrijft iedereen 
iets onder één van de hokjes.
 
Meer dan een uitje
De manier van werken in het project ‘Kunst Dichtbij’ 
is iedereen bevallen. In dit project lukte het ons om 
kunsthistorische doelen en doelen op het gebied van the-
ma’s en taal te koppelen aan elkaar, ook in het museum 
zelf. Het werkte goed dat het museum flexibel was in 
zijn rondleiding en mee kon denken in de link tussen de 
kunstwerken en de kinderen zelf. In de evaluatie met de 
leerkrachten waren deze heel tevreden: ‘De link met het 
thema was heel helder en het thema is echt uitgediept 
en verbreed door het bezoek aan het Rembrandthuis. En 
de eerste ervaring van onze kinderen in een museum was 
overweldigend positief, dat gaat nog heel lang doorwer-
ken.’ Ook de reacties bij het museum: ‘We wisten niet 
dat ons museum ook voor zulke jonge kinderen al zo 
interessant was. Het kost tijd om de rondleiding aan te 
passen, maar onze rondleiders waren heel enthousiast.’ 
De verbinding tussen het thema in de groep, eigen erva-
ringen en het bezoek aan een kunstmuseum, geeft kunst 
ook bij kinderen de plek die het in de maatschappij hoort 
te hebben: helpen reflecteren op je eigen manier van 
denken. Dan wordt kunst meer dan een leuk uitje, dan is 
het noodzakelijk in je leven. Ook als je derdejaars bent.

Mirjam en Zaat en Liesbet Bool zijn seniorconsulenten 
bij stichting Taalvorming. Mail: mzaat@taalvorming.nl en 
lbool@taalvorming.nl 
In april is er een brochure verschenen over het project 
‘Kunst Dichtbij’ met nog veel meer voorbeelden uit 
andere musea en scholen. Te bestellen via 
info@taalvorming.nl.
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Doing a Bradbury
Ivo Mijland

Passend Onderwijs is wat mij betreft niet dat we kinderen passend maken aan het onderwijs. Ook niet dat we ze 
bijslijpen, vlak schuren of aflakken. Passend Onderwijs is dat we passend samenwerken met unieke niet meetbare 
kinderen en ouders. Dat we kinderen het gevoel geven dat ze nodig zijn, dat ze erbij horen en dat ze ons iets te 
bieden hebben. Niet zoals we ze willen hebben, maar zoals ze zijn. Inclusief wat bij hen hoort. Diagnoses als ADHD, 
PDD-NOS en ODD zijn daarin wel richtingaanwijzers. Niet om de ander te objectiveren, maar juist om de ander meer 
recht te kunnen doen in een werkelijke ontmoeting. Passend Onderwijs gaat niet op zoek naar gebreken, maar naar 
mogelijkheden. Je moet kinderen recht doen in plaats van ze recht te willen maken.

‘Doing a Bradbury!’ Kent u die uitdrukking? Deze ont-
stond na de miraculeuze winst van een gouden medaille 
door shorttracker Steven Bradbury in 2002 in Salt Lake 
City. Bradbury leek niet in staat ooit zo’n prestatie te le-
veren. Zijn leven werd overschaduwd door twee ernstige 
schaatsongelukken, die hem dicht bij de dood brachten. 
De ene keer verloor hij vier liter bloed, de andere keer 
brak hij zijn nek. Maar Bradbury krabbelde beide keren 
wonderwel op. In 2002 was hij lid van de Olympische 
selectie, als shorttracker. Met het nodige geluk (tegen-
standers die gediskwalificeerd werden of ten val kwa-
men) werd de finale van de 1000 meter bereikt. In die 
finale lag hij een halve baan op achterstand. Kansloos. 
Maar toen gebeurde er iets wat niemand had kunnen 
bedenken. Alle schaatsers die voor hem lagen, vier in 
totaal, vielen in de laatste bocht. Daardoor kon Bradbury 
ondanks zijn achterstand als eerste finishen. Goud!

In plaats van de som leverde ik een gedicht in bij 
de wiskundeleraar.
Hij zei: ‘Ik snap je niet’.
Ik zei: ‘Dan staan we quitte.’
(Bron: Erik van Os)

 
Doing a Bradbury: iets bereiken tegen alle verwachtin-
gen in! Mocht u denken: ‘Dat is gewoon geluk, hij was 
immers niet de beste schaatser’, dan zijn de woorden 
van Bradbury ook goud waard. Bradbury gaf na afloop 
namelijk aan dat hij inderdaad niet de beste benen had, 
maar ook dat hij gezien had dat de vier anderen onder 
extreme spanning stonden. Het waren de topfavorieten, 
waar de hele wereld naar keek. Bradbury verwachtte de 
kans op een valpartij, schaatste op veilige afstand van 
de strijdende kanshebbers en kon zo voorkomen zelf 
slachtoffer te worden van de valpartij. Hij won goud, niet 
omdat hij de beste schaatser was, maar omdat hij andere 
talenten inzette die in de topsport van pas komen. 

Naar verwachting
Als je ergens echt in gelooft, dan heb je kans om het 
onmogelijke te bereiken. Maar ook: als anderen in je 
(blijven) geloven kun je makkelijker je doelen bereiken. 
Rosenthal en Jacobsen deden in dat kader een nogal 

opzienbarend onderzoek in 1968. Ze maten het IQ van 
kinderen. De scores werden aan de leerkrachten meege-
deeld. Echter, de meldingen die Rosenthal en Jacobsen 
deden klopten niet. De kinderen kregen een willekeurige 
score toebedeeld en niet de score die bij hen hoorde. Na 
een jaar gingen de onderzoekers kijken wat het effect was 
op de ontwikkeling van kinderen. Wat bleek: kinderen die 
het ‘geluk’ hadden dat ze een hoge score gekregen had-
den, hadden zich veel beter ontwikkeld dan de kinderen 
die een lage score toebedeeld hadden gekregen. Als je te-
gen een leraar zegt dat een kind iets niet goed kan, gaat 
de leraar het kind met minder verwachting begeleiden 
waardoor het beeld van niet kunnen vanzelf een beetje 
beter gaat kloppen… Geen vertrouwen, dan ook geen 
Bradbury. Zonder verwachtingen geen hoop. Passend On-
derwijs is wat mij betreft kijken naar kinderen vanuit het 
perspectief dat elk kind – net als Steven Bradbury – goud 
kan behalen in het leven. Maar dan moet je wel geselec-
teerd worden. Want als je niet mee mag doen, wordt het 
wel heel lastig om prijzen te behalen in je leven. En het is 
ook handig als je als kind mag ontwikkelen wat je goed 
kunt, in plaats van energie te verliezen in het repareren 
van je tekortkomingen.

Felix
Markering

Felix
Notitie
verwach-tingen
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Invloed op de psyche
De laatste decennia hebben we meer en meer de neiging 
om het kind door middel van diagnosticering als een 
meetbaar object te omschrijven. Soms zijn er zelfs van A 
tot Z uitgewerkte behandelprotocollen binnen de hulp-
verlening, waarin stapsgewijs staat wat goed is voor een 
kind. We lijken meer en meer last te krijgen van het syn-
droom van IWWGVJI (ik weet wat goed voor jou is). Bin-
nen Passend Onderwijs dreigt daar een groot risico: want 
als Passend Onderwijs betekent dat we kinderen met een 
diagnose van hun diagnose af willen helpen, dan stort 
het bouwwerk vermoedelijk snel in. We willen kinderen 
dan passend maken, passend binnen het systeem. 
Passend Onderwijs zou veel meer moeten zoeken hoe 
het systeem passend kan worden voor kinderen die 
divers zijn. Anders gezegd: verander je het kind of bekijk 
je de context waarin kinderen samenkomen? 
We moeten kijken naar wat kinderen nodig hebben, 
maar vooral ook wat ze te bieden hebben. En ook naar 
wat ze te vertellen hebben. Want veel gedrag dat weg 
te schrijven valt binnen een diagnose, komt ook in beeld 
naar aanleiding van gebeurtenissen die in het leven pijn 
doen. Kinderen die te maken krijgen met een vechtschei-
ding laten op school nogal eens probleemgedrag zien. 
Ook kinderen die met rouw te maken hebben communi-
ceren vaak niet rechtstreeks. Ze benoemen hun verlan-
gens niet, maar laten in gedrag zien dat ze verlangens 
hebben. Onrecht is een uiterst hardnekkige voedingsstof 
voor gedrag. Rechtvaardigheid trouwens ook. Daarmee 
zijn we weer terug bij de onmeetbare binnenkant van 
mensen. Je kunt drukte, teruggetrokkenheid, agressie, 
angst, afwezigheid en verdriet dus in allerlei categorieën 
plaatsen. Je kunt rubriceren om dingen te begrijpen. 
Maar er zijn zoveel elementen van invloed. 
Pathologie is in de psychologische dimensie iets van het 
brein, een afwijking van de hersenen ten opzichte van 
de hersenen van een ander. Maar pathologie is ook een 
methodiek waarin mensen, door het familiesysteem 
aangespoord, de neiging hebben om met gedrag niet 

rechtstreeks te communiceren over een groter probleem. 
In de documentaire ‘Van de straat’ (NCRV) is te zien hoe 
jonge mensen gedrag vertonen dat past in de DSM-5, 
onder de kop verslavingsstoornissen, gedragsstoornissen 
en eetstoornissen. Jonge mensen, die er alles aan doen 
om gezien te worden. Wat bijzonder is, is dat het kijken 
naar de betekenis van het gedrag een nieuwe dimensie 
geeft. Zijn ze alleen verslaafd of verdoven ze hun pijn die 
eenzaamheid heet? Zou de pathologie zich ook hebben 
ontwikkeld als hun ouders, in liefde verbonden, voor 
rechtvaardige zorg en begrenzing gezorgd hadden?
Diagnoses wekken de suggestie dat het bij pathologie 
om een objectiveerbare werkelijkheid gaat. Die suggestie 
botst met één van de vijf axioma’s van communicatie-
deskundige Paul Watzlawick: ‘Wat voor de een waar is, 
hoeft voor een ander nog niet waar te zijn’. Een heldere 
gedachte, want mensen zijn immers uniek. Diagnoses 
maken van de mens echter een object. Je bent dan een 
depressief mens. En al metend zijn daar er meer van. De 
diagnose valt dan samen met de persoon. Maar zijn tien 
depressieve mensen allemaal hetzelfde? Of zijn het tien 
unieke mensen die last hebben van depressieve gevoe-
lens. De voedingsstof voor de depressie is voor elk kind 
uniek. 
Ik geloof dat deze kinderen er vooral iets aan hebben 
als we als school ons richten op het unieke van elk kind 
en niet de kinderen categoriseren en objectiveren. Het 
is dan wel belangrijk om als school de diagnose depres-
sief te kunnen vermoeden, maar vervolgens de ander te 
ontmoeten in zijn unieke zijn, zijn unieke geven en zijn 
unieke verlangens en worstelingen. De diagnose is dan 
geen omschrijving van een object, maar een hulpmiddel 
om een ontmoeting tussen mensen te hebben.

Kinderen hebben rechten
In artikel 3 van het ‘Verdrag inzake de rechten van het 
kind’ staat dat het belang van het kind voorop moet 
staan. In het kader van Passend Onderwijs ligt er een gro-
te kans voor scholen. Kinderen hebben in dit kader recht 
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op een passende onderwijsplek. We moeten ons dan dus 
richten op wat ze kunnen en ze niet gaan begeleiden 
in hun ‘disorders’. Als we ons richten op de pathologie, 
kunnen we rekenen op meer in plaats van minder pa-
thologie. Ons verwachtingsmanagement is dan namelijk 
gericht op wat de kinderen niet kunnen. Ze kunnen niet 
stilzitten, kunnen niet luisteren en kunnen niet goed 
rekening houden met anderen. Passend Onderwijs mag 
wat mij betreft niet die kant op gaan, omdat we ons 
bij deze zienswijze niet richten op de belangen van het 
kind, zoals ook omschreven in de ‘rechten van het kind’, 
maar op de belangen van de leraar die met het kind 
werkt. Hij heeft er immers baat bij als hij geen of weinig 
last heeft van de tekorten bij kinderen. 
Als we kinderen in het kader van Passend Onderwijs echt 
recht willen doen, dan zetten we niet ons belang maar 
het belang van het kind centraal. En ik geloof dat kinde-
ren er vooral belang bij hebben dat ze zich mogen rich-
ten op het ontwikkelen van talenten en mogelijkheden. 
Als ze mogen zijn wie ze zijn. Als kinderen die anders 
zijn. Mooi anders. Als kinderen met een talentvolle bin-
nenkant die achter alle vormen van gedrag schuilgaat. 
Die liefdevolle binnenkant krijgen we te zien, als we ge-
loven in hun liefde. In hun kansen. In hun zoektocht naar 
rechtvaardigheid. In hun verlangen om ertoe te doen. 
Kinderen verlangen naar groepsleiders die in ze geloven. 
Groepsleiders die – of er nu sprake is van een diagnose of 
niet – het kind recht willen doen door het anders zijn te 

omarmen in plaats van het te problema tiseren. Als kinde-
ren ervaren dat ze recht gedaan wordt in plaats van dat 
ze het idee hebben dat ze recht gemaakt worden, krijg 
je recht terug. Als jij gelooft in het kind, gaat het kind 
vanzelf terug geloven. In jou en in zichzelf, op weg naar 
goud. Doing a Bradbury!

Ivo Mijland (1969) is auteur van onderwijsboeken, 
waaronder het onlangs verschenen ‘Ik ben toch té gek! 
Een positieve kijk op Passend Onderwijs’. Hij werkt als 
trainer voor Ortho Consult en is onder andere opleider 
voor de opleiding ‘Contextuele leerlingbegeleiding’. 
Hij werkte veertien jaar als docent, mentor en 
leerlingbegeleider op verschillende scholen, van 
praktijkonderwijs tot atheneum.
Fotografie: Felix Meijer

Doing a Bradbury

In mijn lezing over psychopathologie en de DSM-5 
laat ik sinds kort een filmpje zien van een driejarig 
meisje dat onhandig en raar met haar ogen knip-
pert. Ik vraag aan de zaal: ‘Welke stoornis heeft 
dit kind als we onze waarneming koppelen aan de 
DSM?’ Vrij snel komt de diagnose ‘ticstoornis’ uit 
verschillende hoeken. Ik ben dan even stil en zeg: 
‘Dit is mijn dochter Sterre. Ze oefent in knipogen.’ 
Meestal gaat er dan een lach door de zaal.
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Ontmoeten, kennismaken en uitwisselen. Deze woorden stonden centraal tijdens de eerste regiodag van de 
Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV) regio Amsterdam en omstreken die eind februari werd gehouden. 

De regiodag vindt plaats in het nieuwe gebouw van de 
Amsterdamse Jenaplanschool Atlantis die na de kerst-
vakantie in gebruik is genomen. Met het zingen van 
het vieringlied van deze school wordt de bijeenkomst 
officieel geopend. 
De zaal zit vol met zo’n 170 stamgroepleiders, intern be-
geleiders en directieleden van de acht betrokken scholen 
uit de regio. De Regenboog en de Bijenkorf uit Assen-
delft, ’t Startnest uit Uithoorn, de Veronicaschool uit 
Haarlem, De Nieuwe Kring uit Diemen, de IJwegschool 
uit Hoofddorp en gastheer Atlantis.
‘Als je op een jenaplanschool werkt dan ben je wel een 
beetje gek’, aldus Stella Meijboom, onderbouwcoördina-
tor van jenaplanschool Atlantis in haar openingswoord. 
‘Je legt je ziel en zaligheid in je werk.’ Aan het geroe-
zemoes in de zaal en hier en daar instemmend geknik, 
blijkt dat de stamgroepleiders zich in deze uitspraak 
kunnen vinden. 
Nog meer herkenning komen zij tegen tijdens het kennis-
makingsspel waarbij de kernkwaliteiten en het jenaplan 
centraal staan. In gemengde groepen praten de deelne-
mers over onder meer leiderschap, professionaliteit, de 
stamgroep en reflectie. De gesprekken verlopen gemoe-
delijk en niet het beantwoorden van zo veel mogelijk vra-
gen, maar de dialoog met elkaar staat centraal. Hierdoor 
is er veel ruimte om uit te wijden over de school, de eigen 
stamgroep en de zaken waar je tegenaan loopt. Onder-
werpen als instructie, methodes, de inspectie en werkdruk 
komen bij veel van de groepjes voorbij. 
Voordat er gegeten wordt, worden de deelnemers van 
de regiodag getrakteerd op een optreden van cabaretier 
Robert Brouwer over leraren en het onderwijs. 
Alle scholen hebben één of twee workshops samen-
gesteld om te laten zien aan de andere scholen. De 
onderwerpen variëren van portfolio, kinderen met een 
leervoorsprong tot de methode Alles-in-1.

Bij de workshop over de jenaplanessenties worden door 
de belangstellenden vragen gesteld aan elkaar over ‘Hoe 
jenaplan een aparte instructiegroep nu is’ en ‘Wat het 
nieuwe Jenaplan nu precies inhoudt’. Al snel blijkt dat 
meerdere scholen tegen hetzelfde aanlopen en worden 
ideeën en ervaringen met elkaar uitgewisseld. 
In een lokaal verderop in de gang liggen op de instructie-
tafel allerlei ‘klussen’ op tafel. Een rekenklus, poppenkast-
klus en een koekklus zijn enkele voorbeelden. Hier vindt 
de workshop over zelfstandig werken plaats. Hoe zou je 
dat vorm kunnen geven?
Vooral het uitwisselen van deze ervaringen en ideeën 
wordt na afloop van de dag gewaardeerd door de aanwe-
zigen. ‘Meer tijd voor uitwisseling’ en ‘Meer ruimte voor 
kennismakingsspel’ zijn enkele teksten die terug te vinden 
zijn op het bord met tips en tops voor de organisatie. 
De organisatoren zijn ook tevreden: ‘Binnen het re-
gio-overleg is ruim een jaar geleden begonnen met de 
voorbereiding van deze dag. Het doel van de dag was al 
snel gevonden, daarna is er gezamenlijk nagedacht over 
de invulling en over de verdeling van de taken. Deze 
dag moest een dag van ons samen - en vooral ook door 
ons samen worden. In deze opzet zijn we geslaagd, met 
elkaar is het ons gelukt  er een geslaagde dag neer te 
zetten waar collega’s elkaar ontmoet hebben en kennis 
en ervaring zijn uitgewisseld’.
Het is de bedoeling dat de dag van de regio Amsterdam 
en omstreken een vervolg krijgt. Het is alleen nog niet 
duidelijk wanneer de volgende bijeenkomst plaats zal 
vinden. 

Jurjen Slootstra is regioleider van de NJPV-regio 
Amsterdam en omgeving

De regio Amsterdam bijeen
Jurjen Slootstra
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Toen wij de keuze maakten onze kinderen naar de Roncallischool in Velp te laten gaan heeft het feit dat dit een 
jenaplanschool is de doorslag gegeven.  
Dat het kind als persoon centraal staat plus de grote betrokkenheid van de ouders hebben hierbij een belangrijke 
rol gespeeld.  Dit was natuurlijk te lezen in de schoolgids, maar bleek vooral tijdens ons bezoek aan de school en de 
gesprekken die we met andere ouders hadden.

We kunnen ons niet anders voorstellen dan dat je als 
ouders wilt weten wat je kind op school leert en mee-
maakt. Het is immers niet zo dat, zodra je kind de drempel 
van school overstapt, je als ouders klaar bent. Het onderwijs 
ben je samen: kinderen, ouders en natuurlijk de school. 
Wij denken dat het voor onze kinderen fijn is om de 
dingen die ze op school meemaken met ons als ouders 
te kunnen delen. Dat kan natuurlijk ook als ze daar thuis 
over vertellen. Het samen beleven geeft echter toch een 
andere dimensie aan zo’n verhaal. Samen die speurtocht 
door een museum of in het bos doen is anders dan alleen 
een enthousiast verhaal horen. Of die enorme stapel 
pannenkoeken die je hebt gebakken te zien verdwijnen 
met natuurlijk te veel stroop of suiker. Of meegaan naar 
‘Een Symfonie voor Angsthazen en Durfals’ van het Gelders 
Orkest om daar te ervaren hoeveel kinderen genieten 
van de klassieke muziek en hoe betrokken ze zijn bij het 
concert, omdat ze mogen meedoen.

Betrokkenheid
Toen ons oudste kind net op school zat hadden we nog 
een peuter en een baby. De betrokkenheid was er toen op 
een andere manier dan nu. We hielpen met het versieren 

van de school voor de diverse feesten en met het schoon-
maken van de lego en de blokken van de bouwhoek bij de 
kleuters. Nu alle kinderen naar school zijn is het mogelijk de 
aanwezigheid uit te breiden. Wat leuk is aan het betrokken 
zijn op school is dat je de klasgenoten van je kinderen, de 
juf en/of meester, de stagiaires en de andere ouders beter 
leert kennen.  
Ook leer je je eigen kind van een andere kant kennen 
door verhalen van andere mensen die je hoort en door-
dat je samen in een andere situatie bent dan thuis. Want 
lasergamen in het bos staat bij ons niet ieder weekend 
op het programma, maar was wel een activiteit tijdens 
het schoolkamp die zowel mijn zoon als ik niet snel zullen 
vergeten! Je ontdekt dat die ene vader heel veel weet over 
tuinieren en die ene moeder heerlijke kaneelbroodjes bakt. 
En zo leer je die ouders kennen die ook altijd klaar staan 
om jouw kind op te vangen als jij dat een keer niet kunt 
doen. Gelukkig vragen ze dat ook regelmatig aan ons! Er 
ontstaan vriendschappen tussen de kinderen en gelukkig 
ook tussen de ouders, heel waardevol.

Voor ieder wat wils
Het is natuurlijk ook zo dat de school de hulp van ouders 

Voor ieder wat wils
Simone Appeldoorn
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op verschillende manieren heel goed kan gebruiken. Denk 
aan het rijden en begeleiden bij excursies, hulp bij verschil-
lende projecten, het geven van een keuzecursus, het helpen 
bij de luizencontrole, het versieren van de school en het 
weer opruimen na afloop, hulp tijdens de schoolkampen of 
tijdens de Roncallidag. 
Iedereen kan een bijdrage leveren waar hij goed in is of 
zich prettig bij voelt. Op deze manier kan iedereen zijn 
talenten aanspreken en delen met anderen.  Want ook op 
manieren die minder zichtbaar zijn kun je als ouders een 
enorm belangrijke bijdrage leveren. 
Niet iedereen kan en/of wil overdag zijn tijd voor activitei-
ten op school vrijmaken. Voor deze ouders is het wellicht 
heel goed en prettig om lid te zijn van het Ouder forum of 
van de Medezeggenschapsraad. Het Ouder forum bestaat 
uit een aantal ouders die de belangen van alle ouders 
behartigen. Er worden diverse zaken besproken die te ma-

ken hebben met het onderwijs en de school. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het regelen van de schoolfotograaf en het 
organiseren van de Roncallidag. 
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat naast ouders ook 
uit groepsleiders. De MR is meer een adviesorgaan voor de 
directie en het bestuur. 
Onze MR heeft zich een paar jaar geleden gebogen over de 
samenstelling van de stamgroepen. Na veelvuldig overleg 
en zorgvuldige afwegingen is hier een verandering in aan-
gebracht. De stamgroepen waren eerst driejarige en zijn 
nu tweejarige groepen. Kortom, een school en zeker een 
jenaplanschool kan niet zonder ouderparticipatie, iedereen 
kan en mag meedoen. Er is namelijk voor ieder wat wils!

Simone Appeldoorn is moeder van Twan, Jens en Mats 
die op jenaplanschool Roncalli in Velp zitten

Ton Scheulderman en Felix Meijer

Thema’s jaargang 31
De redactie is bezig met de planning en voorbereiding 
van de volgende jaargang. Deze thema’s staan op stapel:
• september: lezen en jeugdliteratuur
• november: verbondenheid
• januari: gesprek
• maart:#2032 Hoe bereiden wij een jenaplankind voor 

op zijn eerste baan en een gelukkig leven? 
• mei: pedagogische grondhouding
Voor het septembernummer is de redactie op zoek naar 
groepsleiders en kinderen die kort iets over hun favoriete 
(voor)leesboek willen schrijven. 
Als u een bijdrage aan dit nummer of aan een van de 
andere thema’s wilt leveren in de vorm van een artikel, 
column, foto, cartoon of een suggestie heeft, kunt u 
mailen naar mensenkinderen@hetnet.nl of bellen met 
Felix Meijer (035 6280242 of 06 44236283)

Terugtreden Hans Thissen
Tijdelijke waarneming voorzitterschap NJPV
In het januarinummer vertelden we dat Peter van Dijk 
het voorzitterschap  overdroeg aan Hans Thissen. In 
december kreeg Hans helaas een ernstig hartinfarct. Zijn 
revalidatie gaat langer duren dan hij in eerste instantie 
gedacht en gehoopt had. Hij heeft ons meegedeeld defi-
nitief af te zien van de functie als voorzitter van de NJPV. 
Hij vindt dat hij er bij de start voor honderd procent 
moet zijn en dat gaat hem niet lukken.
Ton Scheulderman neemt het voorzitterschap tijdelijk 
waar. Ton heeft met Hans afgesproken op zoek te gaan 
naar een nieuwe voorzitter voor de NJPV. Het DB en de 
directie oriënteren zich nu op mogelijke kandidaten. 

Jan Jolink sluit hier namens het AB van de NJPV bij aan. 
Vanzelfsprekend hopen zij verrast te worden met namen 
van mogelijke kandidaten. Daarvoor kan je telefonisch 
contact opnemen met Ton (06 24787231) of via de mail 
(ton.scheulderman@tele2.nl) 
We wensen Hans een voorspoedig herstel en hopen in de 
toekomst weer van zijn betrokkenheid en visie te mogen 
genieten.

Vertrek van Felix Meijer als hoofd- en eindredacteur 
In januari heeft Felix het bestuur verteld in november 
2015 na tien jaar te stoppen als hoofd- en eindredacteur 
van ons blad Mensenkinderen. Na tien jaar en vijftig 
nummers vindt hij het een mooi moment om het stokje 
over te dragen aan een opvolger.
Felix heeft in samenwerking met de redactie Mensenkin-
deren ontwikkeld tot een echte ‘jenaplanglossy’ met een 
rijke inhoud en een verzorgde vormgeving. 
Om het werk goed af te ronden en over te dragen stopt 
Felix in november 2015 bij het verschijnen van zijn vijf-
tigste nummer. Zo blijft er tijd over om op zoek te gaan 
naar een nieuwe hoofd- en eindredacteur.
Bij dit nummer van Mensenkinderen is de advertentie 
voor de vacature losbladig toegevoegd. De profielschets 
is bij het jenaplanbureau op te vragen:
info@jenaplan.nl Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Jaap Meijer.
njpvjaapmeijer@jenaplan.nl of 06 23777883.

Je-Na aan ‘t hartVoor reacties en informatie kunt u de redactie 
bereiken via Felix Meijer, mensenkinderen@hetnet.nl, 
035 6280242 / 06 44236283
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Mijn broer is autistisch. Licht.
Of hoe noemt hij het zelf? Strikt.
‘Ik ben wat strikt, Arjen.’

Rond Sinterklaas merk ik altijd het best het verschil 
tussen hem en mij.
Hoe de flipperkast van associaties bij hem werkt.
En welke route associaties door mijn kennisnetwerk 
nemen.
Een Sinterklaasgedicht? ‘Geouwehoer zonder kop en 
staart,’ vindt hij.
Je krijgt een sonnet van hem. Daar zijn tenminste 
duidelijke regels voor.
En ze lopen als een klok. Metrum, rijmwoorden en de 
omslag in het laatste couplet. 
Zoals het hoort.

Surprises.
Hij maakt eerst een woordspin. Van zes bladzijden of van 
zeven bladzijden. Zijn werkplaats hangt er vol mee.
Keurig netjes.
Hij geelt de woorden waar hij iets mee kan. 
Kleine keurige bouwtekeningetjes erbij. Detail 
constructies. En bouwt.
Zijn surprises hebben een hoge kwaliteit. Ze staan 
meestal tot in lengte van jaren bij de gelukkige 

ontvanger in de woonkamer. Trots geshowd aan derden. 
Ze hebben ook wel eens in een etalage gestaan. Een 
kledingwinkel en een restaurant.

En hij zegt steeds tegen mij: ‘Ik ben niet creatief, Arjen.’ 

Hij slaat de plank ook wel eens mis. Toen mijn zoon werd 
geboren kwam er niet een ooievaar bij ons in de tuin 
te staan, maar een levensgrote Zwitsal shampoo fles. 
‘Want creatief, dat is net anders dan je het verwacht,’ zo 
definieert hij. 
Steeds kregen wij de vraag of onze baby gesponsord 
werd.
Voor onze zus hebben wij toch maar een ooievaar 
gemaakt. Een gekke. Met schele ogen. En een wirwar 
aan poten en vleugels.
Hij ervaart het als een vloek: Creatief moeten zijn.

Maar meestal gaat het goed: Als we maar lootjes trekken 
in september.
Dan trekken we lootjes in september, toch?
Dan liggen de eerste pepernoten er ook al, toch?

Arjen Tabak is onderwijskundige en was twintig jaar 
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