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Samenvatting
In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:
Op welke wijze helpt het project Het huis van de toekomst bij het ontwikkelen van het creatief
denken van de leerlingen van groep 8a van X te Y?
Op X te Y bleken de leerkrachten het lastig te vinden om de materialen die de school
beschikt in te zetten bij vrije opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op de creativiteit
van de leerlingen. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met gesloten opdrachten en weinig beroep
gedaan op de creativiteit.
Binnen het onderzoek is onderzocht wat de precieze definitie van creatief denken is en hoe
je creativiteit kunt herkennen bij leerlingen. Naast het onderzoek naar het belang van
creativiteit wordt er ook gekeken naar de ontwikkeling van creativiteit en de aspecten
hiervan.
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag zijn er een aantal deelvragen opgesteld die
doormiddel van theoretisch onderzoek zijn beantwoord. Samen met het praktijkonderzoek
waarbij bleek bij de nulmeting dat de leerlingen wel over de meeste vaardigheden
beschikten, maar zeer summier. Kan na de innovatie bij de eindmeting gezegd worden dat
de leerlingen nu ruim over alle vaardigheden beschikken en ze kunnen toepassen.
Zo kan worden geconcludeerd dat het project Het huis van de toekomst een positief effect
heeft op de ontwikkeling van het creatief denken van de leerlingen.

1. Inleiding
In Y, in de schepenwijk, staat aan de Grettingalaan, de X. Het is een van de twee
protestants-christelijke basisscholen die Y kent. Het doel van deze school is om de leerlingen
via moderne methoden te laten leren en ze steeds verantwoordelijk te laten zijn over hun
eigen ontwikkeling. Door o.a. workshops laat de X de leerlingen kennis maken met
verschillende intelligenties. Er wordt, volgens de leerkracht van groep 8a, de leerlingen goed
onderwijs aan geboden op velerlei gebied. Toch zou hij graag meer aandacht willen
besteden aan “het ontwerpen” binnen de verschillende vakgebieden. Leerlingen voeren
binnen de verschillende vakgebieden veel opdrachten uit of creëren iets, maar het
zelfstandig ontwerpen ontbreekt hierbij. Bij het ontwerpen spreken wij al snel over creativiteit.
Creativiteit is niet bij elke leerling hetzelfde en daarom worden vaak afgebakende opdrachten
aangeboden. Terwijl de creatieve ontwikkeling bij leerlingen juist zo belangrijk is. Het wordt
gezien als de sleutel van de toekomst. Volgens Engels (2010) is iets creëren iets anders dan
creativiteit. Creativiteit is probleemoplossend denken en handelen. Het is alleen de vraag
hoe het creatief denken van de leerling verbeterd kan worden.
X beschikt over voldoende materialen en ruimtes voor de creatieve ontwikkeling van de
leerlingen. De school heeft beschikking over een groot open leerplein en, sinds kort, is er
een natuur/techniek- en wetenschap/techniekhoek waar de leerlingen aan de slag kunnen
gaan. De school denkt er over na om nog meer van deze hoeken te vormen. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld een drama/muziekhoek of een kunsthoek. Maar hebben deze hoeken echt
invloed op het creatief denken van de leerlingen of zijn daar toch andere middelen voor
nodig?
“Creatief zijn” is, voor mij, een belangrijke eigenschap. Het vormt een leerling, het is veel
meer dan een mooie tekening of een knutselwerk maken. Creativiteit is een stimulans voor
het dagelijks leven, met het maken van contacten, het oplossen van problemen en het geeft
soms een andere kijk op de wereld.

2. Probleemanalyse
2.1 Praktijkprobleem
Scholen bieden leerlingen onderwijs op veel vakgebieden, hierdoor ontstaan volle dag
planningen waar nog weinig tijd resteert voor creatief denken. In deze volle weekplanning
wordt wel aandacht gegeven voor vakken als beeldenvorming en muziek/drama. Hiermee
denken veel scholen te voldoen aan de ontwikkeling van de creativiteit van de leerlingen.
Maar zijn deze vakken voldoende om de creatieve ontwikkeling van de leerlingen te
vergroten? Op de X wordt veel aandacht besteed aan de verschillende vakgebieden. Helaas
vinden ze het hier ook lastig om het creatief denken bij leerlingen te bevorderen. De school
beschikt over veel verschillende materialen die al goed worden ingezet. Deze materialen
worden echter ingezet met gesloten opdrachten. De leerkracht van groep 8A denkt ook dat
ze op X de leerlingen niet voldoende stimuleren om creatief te denken Of wordt een
creatieve houding van de leerlingen niet herkent. Leerkrachten geven ook wel aan dat
creativiteit resulteert in onrust en dat de leerlingen juist structuur nodig hebben. Hierdoor is
het misschien onverstandig om de leerlingen meer vrijheid te geven en ze de kans te geven
om hun creativiteit te laten gebruiken (With, P. de, persoonlijke communicatie, 17/11/2017).
Leerkrachten vinden het lastig om creatief denken te bevorderen. Sommige vinden zichzelf
ook niet creatief. Hoe kunnen ze dan wel aan de pedagogische kwaliteiten voldoen om
creatief denken te bevorderen.
Leerkrachten zijn veelal gewend om de methode strak bij de hand te houden en willen het
voorgeschreven doel van de lessen behalen. Ze vinden het daarom lastig om dan ook nog
het creatief denken aan de lessen toe te voegen. Toch geven veel leerkrachten aan dat ze
het belang van de creatieve ontwikkeling van de leerlingen belangrijk vinden (van der Kooij &
Wissink, 2015).
Dat creativiteit zorgt voor onrust is een groot misverstand. Creativiteit zorgt juist voor een
balans. Bij een creatief denkproces zijn analytisch denkvermogen, een kritische denkstijl en
een ordelijke persoonlijkheid net zo belangrijk als de chaotische kenmerken. Leerkrachten
die al creatief zijn begrijpen dit. Het even chaotisch aan het werk gaan is soms nodig om te
resulteren tot een juist eindproduct. De leerkracht bepaald de tijd en de inspanning die de
leerlingen moeten leveren. Hoe meer de leerkracht investeert in het creatief denkproces van
de leerlingen, hoe meer dit zich later weer uitbetaalt in leerlingen die met meer plezier leren.
Dit komt omdat ze al hun aandacht kunnen inzetten tijdens het leren, ze kunnen zich dus
volledig inzetten op het ontwikkelend leren (Kooij, van der. 2013).

2.2 wat te bereiken
Het is lastig voor X om de leerlingen te helpen bij het leren creatief denken. Dit onderzoek
moet er voor zorgen dat de leerkrachten de leerlingen beter kunnen helpen bij het creatief
denken. Het onderzoek moet de leerkrachten handvaten aanbieden die ze kunnen gebruiken
in de lessen.
Uit het onderzoek komen aanbevelingen voor de school die ze kunnen gebruiken bij het
ontwikkelen van lessen die het creatief denken van de leerlingen moet bevorderen. Dit
kunnen verschillende soorten aanbevelingen zijn. Van complete lessen tot kleine tips hoe de
leerkracht dit binnen de traditionele lessen kunt toepassen.

3.Theoretisch kader
Einstein (1879-1955) sprak al eens de woorden:
“Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis”
(Citaten.net. z.j.). Einstein was een persoon die zijn
gedachten vaak alle ruimte gaf. Hij bedacht geweldige
theorieën en had unieke uitspraken. Van welke
kwaliteiten maakte Einstein gebruik? Worden deze
misschien tot op heden weinig tot niet gebruikt?
Verbeeldingskracht had Einstein zeker. Hij was geen
professor die continu in een laboratorium zat, hij kwam
er nooit. Voor zijn geweldige theorieën maakte hij alleen
gebruik van zijn hersenen en een stuk papier. Hij liet zijn
hersenen het werk doen en gaf ze alle ruimte. Einstein
beschikte over een groot creatief denkvermogen en had
veel verbeeldingskracht.

3.1 Creativiteit
3.1.1 Wat is creativiteit?
Creativiteit wordt door sommige gezien als een ongrijpbaar talent en door anderen weer als
een trucje (Lucassen, z.j.). Daarnaast noemen ze het een vaardigheid die belangrijk zou zijn
voor de toekomst en daarom tussen de 21 steeeuwsevaardigheden staat. Maar wat is het nu
eigenlijk? Kun je het meten? Ontwikkelen? En wat is nu precies de definitie van creativiteit?
Creativiteit wordt in de verschillende wetenschappen nogal verschillend geïnterpreteerd,
maar wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen. Een individu of
een groep toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer
een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden(lucassen, z.j.).
Binnen creativiteit is er een duidelijk onderscheid te maken tussen een creatief proces en
een creatief product. Soms heet het ene met het andere te maken, maar soms ook niet. Bij
een creatief proces gaat het vooral om het volgen van een aantal stappen richting een
oplossing van het probleem. De uitkomst kan dan heel creatief zijn, maar ook al bestaan en
dan is het eigenlijk niet meer creatief. Een creatief product is iets dat door iemand is gemaakt
waar vaak velen van onder de indruk zijn. Een nieuw product of een oplossing. Vaak wordt
iemand dan gezien als een genie (Lucassen, z.j.). Na het eureka moment, het moment
waarop alle ideeën samen komen ontstaan soms de mooiste processen of producten.
Creativiteit is een breed begrip, er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen twee elementen.
Het element nieuw en het element adequaat (Bakker 2005). Onder nieuw verstaat hij iets
niet gewoon is, niet normaal, anders en verassend is. Dus creativiteit heeft niks te maken
met gewoon, alledaags en vooral niet spannend. Bij adequaat gaat het volgens Bakker over
de nuttigheidsfactor. Doet het nieuwe het echt beter dan het bestaande of is er wel echt iets
nieuws voor nodig. Bij adequaat moet vooral gekeken worden naar het evenwicht tussen nut
en wenselijkheid.
Out of the box, origineel en anders denken verstaat Massop (z.j.) onder creativiteit. Het
durven doorbreken van patronen en gewoontes. Iets wat de mens heel lastig vindt want
mensen halen hun kracht uit patronen en gewoontes. Creativiteit is het juist durven loslaten
van de standaard dingen en het durven creëren van iets nieuws, nuttigs en verrassend. Het
gaat om vernieuwend zijn, oplossend denken, out of te box, originaliteit en anders denken.

Veel mensen beschikken over creativiteit. Denk maar aan mensen als Da Vinci, Einstein en
Edison. Dit waren creatieve denkers, maar ook Luther King Jr., Disney en Bernstein waren
creatief. Iedereen is een creatieve denker op zijn eigen gebied (Towe 1996). Toch zijn er
mensen die zeggen dat ze niet creatief zijn. De leerling weet zijn verslag in te leveren terwijl
het kopieerapparaat stuk is, er is dus gezocht naar een creatieve oplossing. Iedereen is op
een bepaalde manier creatief. Volgens Towe zijn er twee aspecten van creativiteit. Towe
spreekt over creatief denken en creatieve output. Creatief denken is een proces dat telkens
kan veranderen. Creatieve output is een doel wat gemeten kan worden. Towe is van mening
dat creativiteit vergroot kan worden. Bij creativiteit gaat het vooral om de kracht van
combineren. Ruwe materialen die al eeuwen op de aardbol aanwezig lijken soms geen
waarde te hebben. Tot dat er bepaalde combinaties worden gemaakt waardoor de
materialen waardevol worden. Towe geeft als voorbeeld de materialen die worden gebruikt
bij het bouwen van een spaceshuttle. In het stenentijdperk waren deze materialen er al, het
duurde alleen eeuwen voordat de mensheid er nieuwe combinaties mee bedacht.
Het vermogen om iets nieuws te scheppen dat waardevol genoeg is om toegepast te worden
ziet Zwart (2015) als creativiteit. Een groep of persoon toont creativiteit wanneer zij iets
nieuws weten te maken of een originele oplossing weten te bedenken voor een probleem.
Toch blijft creativiteit een breed begrip. Het ontwikkelen van nieuwe ideeën, vervolgens het
kiezen van de beste ideeën en het daarna daadwerkelijk realiseren hiervan.
Creativiteit zou kunnen worden beschreven als een houding, een manier waarop er naar de
wereld wordt gekeken. Een creatief persoon is in staat om met een onderzoekede en
bevragende houding informatie te verwerven. Deze informatie wordt overdacht en verwerkt,
om deze informatie vervolgens om te vormen tot nieuwe beelden en ideeën (Bode, de &
Nijman 2014). Creativiteit is een eigenschap waar we allemaal over beschikken, maar we
faciliteren het niet allemaal op de zelfde manier of erkennen het niet. Iedereen is creatief,
een ieder is kind geweest. Elk kind speelt en spel is bij uitstek een creatieve activiteit.
Fantasie wordt er gebruikt bij spelen, het kind leeft zich in, in een rol, het uit zich fysiek of
verbaal, of zelfs allebei. Dit allemaal doet een kind op een unieke manier en iedere keer
anders. Daarom kan het ook zo leuk zijn om naar spelende kinderen te kijken. Ze spelen de
dagelijkse wereld na en spiegelen het gedrag van volwassenen, maar op hun eigen manier
Van der Kooij (2013) zegt dat creativiteit een unieke capaciteit van de mens is. Onze mate
van creativiteit ligt vele malen hoger dan die van chimpansees of gorilla’s Deze worden vaak
als vergelijkingsmateriaal gebruikt. Iedereen wordt geboren met creatieve eigenschappen.
Maar het is een heel ander verhaal om deze creatieve eigenschappen om te zetten naar een
creatieve actie of resultaat.
Creatie denken is volgens Vygotsky een instrument die de mens instaat stelt om een
oplossing te bedenken bij een bestaand probleem. Dit moeten de leerlingen op de
basisschool al worden aangeleerd. In plaats van alleen trucjes aanleren, moeten de
leerlingen dus leren hoe ze problemen aanvallen. Om zo tot een oplossing te komen of iets
nieuws te bedenken. Hoe ze tot een oplossing komen is op dat moment niet belangrijk,
leerlingen moeten verbanden kunnen legen, vragen te stellen en door te zetten. De
leerkracht moet ze hier coachen en aanmoedigen (Dinteren, van & Lazero, 2010).

De overheid denkt bij creativiteit aan toegepaste creativiteit. Deze creativiteit zorgt voor
succesvolle innovaties, dit levert nieuwe bedrijven op met veel banen. Creativiteit is dus
goed voor de economie. Er is dus een verschil tussen creativiteit in de zin van vrijheid om
speels wat te doen en aan de andere kant creativiteit met de focus op ideeën waar men wat
aan heeft. Creatieve ideeën die dus geld opleveren. Van kinderen die lekker aan het verven
zijn zeggen wij vaak dat ze lekker creatief bezig zijn, ook al gaat het uiteindelijk niet om het
resultaat. Er kan gesproken worden over twee verschillende types creativiteit (Bode, de &
Nijman, 2014).
Type 1:
Alledaagse creativiteit zonder de vraag of het nou een maatschappelijke waarde heeft ja of
nee. Gewoon lekker spelen, kleuren, knutselen, maken of iets bedenken.
Type 2:
Het produceren van waardevolle producten, hierbij kan worden gedacht aan verslagen,
nieuwe ideeën, werkstukken, essays of producten die zorgen voor succesvolle innovaties.

3.1.2. Verbeeldingskracht, fantasie, spel en creativiteit.
Bij de definitie van creativiteit komen de woorden verbeeldingskracht, spel en fantasie
regelmatig naar voren of andersom. Volgens Vygotsky is verbeeldingskracht een vermogen
om in mogelijkheden te denken. Hij ziet verbeelding als een creatieve activiteit die gebaseerd
is op de mogelijkheden van ons brein. Het brein is instaat om verschillende elementen te
verbinden. De verbeelding wordt gecreëerd de relatie en eerder persoonlijke ervaringen. De
creatieve activiteiten van de verbeelding is afhankelijk van de eerdere ervaringen.
Iemand die creatief is laat vooral zijn of haar verbeeldingskracht zien: je bent in staat iets te
zien dat er nog niet is en je bent in staat om je eigen ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren
(Boogaard, 2017).
Creativiteit en spel zouden volgens Vygotsky onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Spel
ontwikkeld bij leerlingen verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht heb je volgens Vygotsky
later als volwassenen baat bij, niet alleen als je kunstenaar wil worden maar ook als je
wetenschapper wilt worden. Doordat verbeeldingskracht weer te maken heeft met creativiteit
is het juist zo belangrijk om dit te trainen. Creatief denken is altijd waardevol. Het gaat om
het zien van mogelijkheden die niet vanzelf sprekend zijn. Daar heb je baat bij binnen vele
vakgebieden maar ook als mens (Rikkers, 2015).

3.1.3 Definitie creativiteit voor het onderzoek
Zoals eerder staat beschreven zijn er veel verschillende opvattingen over creativiteit, soms
overlappen ze en soms zijn ze anders. In dit onderzoek wordt onder creativiteit verstaan het
bedenken van iets nieuws of iets anders waarbij gekeken wordt naar de nuttigheid van het
idee. Voor het komen van ideeën wordt gebruik gemaakt van de verschillende vaardigheden
van Towe, hier wordt in paragraaf 3.4.4 uitleg over gegeven.

3.2 Het belang van Creativiteit
Het onderwijs moet de kinderen voorbereiden op de samenleving van de toekomst. De 20 e
eeuw was de eeuw van het formele rationele denken. De universiteit werd als het
belangrijkste instituut gezien en de hoogleraar als een belangrijk rolmodel. De basisschool
en middelbare school werd gezien als een plek waar de basis moest worden gelegd voor het
ontwikkelen van deze kennis. Inmiddels zijn we er wel achter dat we veel verder kunnen
denken dan de formele logica. Er moet juist verder worden gekeken dan alleen formele
logica anders komen we in een fuik terecht (Lutters, z.j.).
Terwijl de maatschappij steeds complexer wordt en steeds sneller veranderd. De opwarming
van de aarde, hongersnood in de wereld en het opraken van fossiele brandstoffen zijn niet te
missen nieuwsitems. Daarom willen de verschillende organisaties en de regering meer
aandacht voor creatief denken. Maar wat moet creatief denken hiervoor betekenen?
Kinderen komen in de wereld veel patronen en regels tegen. Regels en afspraken zijn
gemaakt om chaos te voorkomen. Denk hierbij aan een kruispunt. Zonder regels zouden hier
regelmatig ongelukken gebeuren. Helaas zorgen al deze regels een patronen voor weinig tot
geen creativiteit. Om voor de eerder beschreven problemen oplossingen te bedenken staat
de wereld te roepen om creatief denkende mensen. Mensen die de strandaard patronen
durven doorbreken en met een nieuwe blik naar oplossingen durven te kijken.

3.2.1 Maatschappelijk belang
Een slim en intelligent persoon beschikt over veel kennis. Creatief denken gaat ver voorbij de
grenzen van kennis. Op school wordt veel aandacht besteed aan het overbrengen van
kennis. Iets wat je weet en wat je paraat hebt als hier naar gevraagd wordt. Bij creatief
denken is het net iets anders. Bij creatief denken gaat het erom hoe de kennis wordt gebruikt
en toegepast. De leerlingen die nu in een klas zitten zijn de werknemers, onderwijzers,
directeuren, landbouwers, landbouwers of politici van morgen. Worden de leerlingen
onderwezen op de toekomst of worden de leerlingen onderwezen op de dag van vandaag?
De generatie van de toekomst zullen de veranderaars moeten zijn. Zij moeten de
mogelijkheid hebben om creatief te kunnen denken. De generatie van de toekomst moet op
een nieuwe manier kunnen denken (Bode, de & Nijman, 2015).
Creativiteit is essentieel om een welvarende, duurzame en innovatieve samenleving te
realiseren (AWTI, z.j.).
Creatieve industrie moet zorgen voor ideeën en het creëren van innovaties die oplossingen
bieden voor maatschappelijke opgaven. Het minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
en minister van Economische zaken zien het belang in van de creatieve industrie. Doordat
creativiteit complexe vraagstukken met onverwachte oplossingen kan oplossen doormiddel
van nieuwe technologieën.. Bijvoorbeeld het Nederlandse merk G-Star, dat tegenwoordig al
kleding kan maken van plasticafval uit de zee. Op deze manier zorgt creatief denken voor
oplossingen bij maatschappelijke problemen (AWTI, z.j.).

3.2.2 Oplossend vermogen
Creatief denken kan zorgen voor oplossingen bij maatschappelijke problemen. Zonder
creatief denkende mensen zouden er nu geen zonnepanelen of windmolens zijn. De
bedenkers hiervan creatief geweest. Kinderen beschikken over deze creativiteit en kunnen
creatief denken. Het is dus van belang dat kinderen op jonge leeftijd al oplossend vermogen
creëren. De wereld zit vol problemen die om oplossingen vragen. Creatief denken
beschikken over een oplossend vermogen. Zij analyseren een probleem grondig en pakken
de oorzaken aan of ze bedenken een praktische oplossing (Carrieretijger, z.j.).
Deze kennis en nieuwe kennis is hard nodig in de maatschappij van de toekomst. Wereldwijd
komen er steeds nieuwe problemen bij waar oplossingen voor nodig zijn. Het is daarom
belangrijk dat leerlingen leren deze problemen zelf te herkennen en in staat zijn om
oplossingen te bedenken en te realiseren. Probleemoplossend vermogen is daarom zeer
belangrijk binnen het onderwijs. Er moet aandacht besteed worden aan probleemoplossen
als doel binnen het onderwijs (SLO, 2017).

3.3.3 Ontwikkeling/gezondheid
Wat zien we liever? Een leerling die denkt aan zijn mogelijkheden, en zegt: ‘’Hier ben ik goed
in, hier wil ik meer over ontdekken? ‘’Of, een leerling die blijft worstelen met zijn beperking,
en zegt ‘’Dit snap ik niet, ik zal het nooit oplossen? Een open deur, niet? De vraag is dan ook
niet, wat we liever zien, maar hoe we leerlingen kunnen helpen hun mogelijkheden te
ontdekken. Kan creatief denken hierbij helpen? Ja, creatief denken helpt de leerlingen om
zijn mogelijkheden en talenten te ontdekken en die te verbinden met de wereld om hem heen
(OMJS, 2012).
Creatief denken is dus niet alleen in economisch belang maar essentieel om tot een goede
ontwikkeling te komen. Het bereid de volgende generatie voor op de uitdagingen binnen het
leven. Op vele gebieden zoals, werk, relatie, gezondheid of wat dan ook. Creatief denken
heeft invloed op de geestelijke gezondheid. Iemand die creatief kan denken kan volledig tot
bloeikomen en kan genieten van het ontdekken, ontwikkelen en gebruikmaken van zijn
talenten (Bode, de & Nijman, 2015). Naast creatief denken heeft elk kind nog andere unieke
talenten. Creatief denken helpt de kinderen erbij deze talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Volgens van der Kooij en Wissink (2015) helpt het creatief denken de kinderen
zich te ontplooien en te laten groeien.

3.3 21steeeuwsevaardigheden en creatief denken.
Het model van de 21steeeuwsevaardigheden is samengesteld om de leerlingen voor te
bereiden op de maatschappij van de toekomst (Pijpers, 2015). In dit model worden 11
competenties weergegeven. Dit model is samengesteld door het Nationaal Expertisecentrum
Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet. Vaardigheden die in het model naar voren komen
zijn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossend
Computational thinking
Informatie vaardigheden
ICT – basis vaardigheden

7) Media wijsheid
8) Communiceren
9) Samenwerken
10) Sociaal & culturele vaardigheden
11) Zelfregulering

SLO/Kennisnet (2017)
Creatief denken is één van de vaardigheden die in het model staan. Het houdt in dat jezelf
oplossing kunt bedenken voor een bestaand probleem en dit oplost op met een eigen
manier. Er wordt niet gedacht in problemen maar in oplossingen. Zelfvertrouwen en durf
ontstaat om dingen uit te proberen. Om vervolgens te evalueren op het resultaat. Volgens
Eggink (2017) stimuleer creatief denken de kinderen zelfstandig tot een eigen oplossing te
komen. Vaak gaat men er vanuit dat iedereen deze vaardigheid al doende leert. Dit blijk
helaas niet zo te zijn. Het aanleren van creatief denken zorgt ook voor een andere manier
van lesgeven. Leerkrachten moeten de leerlingen op een andere manier begeleiden. Er is
meer tijd nodig voor een expliciete instructie, begeleiding en feedback. Eggink (2017) vindt
dan ook dat de 21steeeuwsevaardigheden een op zichzelf staand vak moet worden. Het blijkt
voor de leerkrachten ook lastig om binnen de andere vakken genoeg aandacht te geven aan
deze vaardigheden waardoor het vaak ondersneeuwt. Doordat de 21 steeeuwsevaardigheden
in grote lijnen met elkaar zijn verboden. Kunnen deze vaardigheden binnen het vak goed
gekoppeld worden.

3.4 De ontwikkeling van creativiteit
3.4.1 De ontwikkeling van een leerlingen en de creativiteit
Vygotsky zegt dat de ontwikkeling van leerlingen sterk afhangt van de cultuur waarmee zij
mee in aanraking komen. Zo zullen leerlingen in Afrika over hele andere vaardigheden
beschikken dan leerlingen in Nederland. Om te kunnen denken moet een taal beheerst
worden. Vygotsky ziet taal als een stimuleringsmechanisme dat een denkproces op gang
kan zetten. Vygotsky ziet het onderwijs als een grote inspiratiebron voor de leerlingen
(Beemen, L. van, 2010).
Leerkrachten moeten er voor zorgen dat het onderwijs die grote inspiratiebron wordt. Binnen
het onderwijs moet er dus minder aandacht besteed worden aan specifieke kennis en
vaardigheden maar meer aandacht aan denkvaardigheden. Vygotsky heeft het dan over het
vormogen om helder en creatief te kunnen denken. Leerlingen moeten plannen kunnen
maken, plannen interpreteren en de ideeën die ze hebben uit kunnen leggen. Door binnen
het onderwijs de leerlingen verschillende hulpmiddelen aan te bieden leren de leerlingen
volgens Vygotsky denkvaardigheden toe te passen. Creatief denken is een denkvaardigheid
die Vygotsky belangrijk vindt. Een denkproces wat uitmond in een handeling die later wordt
uitgevoerd en geëvalueerd (Dinteren, R. van & Lazero, N. 2010).

3.4.2 Het verband tussen creativiteit en creatief denken
In creatief denken komt het woord creativiteit al naar voren. Creativiteit staat dus voor iets
nieuws of iets anders waarbij wordt gekeken naar de nuttigheidsfactor. Maar wat is dan de
definitie van denken. Denken staat voor kunnen ordenen, een oordeel vormen of een mening
vormen. Dus samen zou creatief denken staat voor iets wat is geschapen aan de hand van
een ordening waar een oordeel of een mening bij is gevormd (Bono, E. de 2009). .
Creatief denken staat dus voor alle processen, vaardigheden, technieken en attitudes om te
zorgen voor nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen voor een probleem.

3.4.3 Creativiteit herkennen.
Om dat veel mensen op verschillende manieren creatief zijn is het ook lastig om een
standaard te stellen voor een creatief persoon. Toch zijn er een aantal eigenschappen die
wel veelal aanwezig zijn bij creatieve personen (Bode, J. de. & Nijman, L. 2014) .
Eigenschappen waar creatieve mensen vaak over beschikken zijn:







Geduld en vasthoudendheid
Een open en onderzoekende geest
De bereidheid om ideeën te laten opkomen, ook als dat tijd in beslag neemt
Zich dingen anders durven voorstellen
Openstaan voor een andere aanpak van dingen
Anders durven zijn / je niet (direct) conformeren aan anderen.

Deze eigenschappen zullen niet meteen bij leerlingen herkennen worden. Deze
eigenschappen zijn omgezet naar een aantal gedragingen waaraan creatieve leerlingen zou
herkent kunnen worden. Leerlingen die al een groot vermogen hebben om creatief te kunnen
denken zijn nieuwsgierig, stellen vragen, dagen uit en volgen niet altijd de regels. Het zijn de
leerlingen die de ongewone vragen stellen of kijken hoe ver ze bij jou als leerkracht kunnen
gaan. Ze willen checken of jij wel degelijk doet wat daarvoor gezegd werd.
Een leven vol creativiteit geeft een leven meer betekenis, veel dingen die zijn ontstaan
komen voort uit creativiteit. Creatieveling zijn ontzettend gelukkig wanneer iets lukt en dit
geeft ze ontzettend veel voldoening. Iedereen is creatief maar er zijn mensen die gezien
kunnen worden als echte uitschieters. Wanneer iemand echt creatief is, kan deze persoon
anders denken. Ze zijn instaat anders te denken, hebben een groot inlevingsvermogen en
zijn echte doorzetters. Ze doen er alles aan om het doel te bereiken. Creatieve mensen zijn
graag op zich zelf. Hierdoor is het ook lastig om creatief denken te herkennen. Niemand
weet precies wat er in het hoofd van een creatief brein omgaat.
Zo wordt er gezegd dat mannen dominant zijn en vrouwen gevoelig. Uit onderzoek bij
creatieve mannen en vrouwen blijkt dit juist omgekeerd te zijn. Creatieve vrouwen hebben
graag de leiding en creatieve mannen zijn juist heel gevoelig. Creatieve mensen worden
gezien als prettig gestoord. Ze ontdekken nieuwe dingen en vermaken mensen. Hierbij kan
er gedacht worden aan een cabaretier of een muzikant. Een creatieveling beschikt over een
goed stel hersens, maar durft zich toch naïef op te stellen. Maar ze werken vooral met passie
aan het gene waar ze mee bezig zijn.
Volgens van Enfait (z.j.) is een creatieveling een einzelgänger, introvert én extravert, hebben
ze zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen, zijn ze een beetje gek, slim en naïef
tegelijkertijd maar vooral passievol. Wanneer een creatieveling niet met passie werkt aan het
geen waar hij of zij mee bezig is, komt het niet tot resultaat.

3.4.4 Wat zijn de aspecten en vaardigheden van creatief denken?
Niet kunnen tekenen of niet kunnen schilderen betekend niet dat men niet creatief is.
Creativiteit is zoveel meer dan tekenen of handvaardigheid. Creativiteit kun je ontwikkelen,
denk aan een creatieve houding, creatief denken en creatief gedrag. De keuze voor
creativiteit helpt voor de ontwikkeling van de leerlingen. Een leerkracht die er voor kiest om
de leerlingen te helpen bij het gebruiken en ontwikkelen van hun creativiteit. Kiest er voor om
ook zijn eigen creativiteit te ontwikkelen. Van der Kooij (2013) spreek over zes factoren die
invloed hebben op de creativiteit. Deze zes factoren zijn:
1) Intelligentie
Om creatief te kunnen zijn moet men beschikken over intelligentie. De oorsprong van
creativiteit begint in gedachten. Om creatief te zijn moet men dus over het vermogen
beschikken om ergens over na te kunnen denken.
2) Kennis
Als men over een bepaald onderwerp of voorwerp niks weet kan hier ook niet wat nieuws
voor verzonnen of aangepast worden. ER moet dus over de nodige kennis beschikt
worden om een creatief denkproces op te kunnen straten. Bestaande kennis kan steeds
op een andere manier verbonden worden. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en ideeën.
3) Denkstijl
Iedereen heeft een andere denkstijl. Dit heeft invloed op de creativiteit van een persoon.
Een vragende of experimenteerde denkstijl zorgt voor andere ideeën en gedachten dan
een gesloten en kritische denkstijl. Voor een creatieve ontwikkeling zijn alle deze
denkstijlen wel van belang.
4) Persoonlijkheid
Persoonlijkheid zegt wel iets over creativiteit. Iemand die creatief is durft risico’s te
nemen, is voortvarend en durft door te zetten. Ze kunnen omgaan met tegenslagen en
durven tegen de stroom in te zwemmen. Deze eigenschappen zijn bij creatief denken van
belang.
5) Motivatie
Motivatie zorgt ervoor dat we onze creativiteit volledig de loop kunnen laten. Wanneer er
geen motivatie is om iets te bedenken of te veranderen zal er ook niet creatief gedacht
kunnen worden. Hierbij spelen ook nog externe factoren een rol; dit kan zowel positief als
negatief zijn. Volledige vrijheid in materialen kan een positief effect hebben bijvoorbeeld.
Het niet goed beoordelen kan weer een negatief effect hebben op de creativiteit.
6) Omgeving
Een omgeving waar alle vrijheid is en waar alles wordt geaccepteerd en gekoesterd zorgt
voor meer creativiteit. Een leeromgeving waarin creativiteit hoog in het vaandel staat is
belangrijk. Creativiteit moet gezien worden als richtinggevend en waardevol. Als dit zo is
zal dit een positief effect hebben op de ontwikkeling van de creativiteit van zowel de
leerlingen als de leerkracht.

Creativiteit kent ook zes vaardigheden , deze zes vaardigheden zijn nodig om een creatief
denkproces op gang te brengen. Mensen die zeer innovatief zijn zullen deze zes
vaardigheden goed beheersen. Toch zijn deze vaardigheden goed te oefenen en te trainen
zo dat de creativiteit vergoot kan worden. (Towe, 1995). De zes vaardigheden voor creatief
denken zijn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Oordeel uitstellen
Vragen stellen
Van perspectief veranderen
Grenzen verleggen
Associëren
Gevolgen visualiseren

Deze zes vaardigheden zijn volgens Towe nodig om een goed creatief denkproces op gang
te brengen. Het bewust toepassen van deze zes eigenschappen zal zorgen voor een beter
en sneller creatief denkproces. Sommige van deze vaardigheden zal iemand al beheersen
en sommige niet. Door de verschillende eigenschappen te trainen zal er een beter creatief
denkproces ontstaan.
Vaardigheid 1:
Oordeel uitstellen
Het oordeel uitstellen is een belangrijke vaardigheid. Voor veel mensen is beoordelen een
reflex die ze onbewust doen. Creatieve mensen kunnen hun oordeel uitstellen, om zo de
ideeënstroom niet te onderbreken. Deze ideeënstroom opgang brengen noemen we ook wel
eens brainstormen. Na het brainstormen worden de oordelen pas beoordeeld. Sommige
mensen vinden het niet fijn om niet meteen hun oordeel te kunnen geven. Maar wees gerust,
de beoordelingsronde wordt alleen maar uitgesteld. Deze wordt niet afgezwakt of
weggelaten. Het voordeel uitstellen van een oordeel zorgt ook voor voordelen. Zo levert het
meer ideeën op, creatieve aanknopingspunten worden behouden, het zorgt voor creatieve
combinaties en de kans op een goede beslissing is groter.
Vaardigheid 2:
Vragen stellen
Jezelf of andere vragen stellen, stimuleert de creativiteit. Bij jonge leerlingen zal dit vaak
makkelijker gaan, ze zijn nieuwsgierig wat zorgt voor het verwerven van nieuwe kennis.
Naarmate we ouder worden willen we slimmer lijken. Hierdoor durven we geen vragen meer
te stellen. Om creatiever te worden moeten we juist vragen blijven stellen.
Vaardigheid 3:
Van perspectief veranderen
Een leerling kan zich behoorlijk vastbijten in een probleem. Soms lijkt de oplossing zo ver
weg dat het lastig is om hier naartoe te werken. Toch moet er een oplossing komen maar
hoe? Er kan dan gekozen worden om in plaats van bij het probleem te beginnen, bij de
oplossing te begingen. Op deze manier wordt er niet vanuit het probleem gewerkt naar de
oplossing. Maar wordt de oplossing gebruikt om het probleem doen te verdwijnen.

Vaardigheid 4:
Grenzen verleggen
Creatieve mensen durven hun grenzen te verleggen. Wanneer we zitten vast geroest aan
het gene wat we altijd doen zullen er nooit nieuwe ideeën ontstaan. Denk een out of de box
en durf eens verder te kijken. Verleg de grenzen van binnen de klas naar het hele
schoolgebouw, van het schoolgebouw naar het plein, van het plein naar de buurt en van de
buurt naar de stad. Hierdoor zullen er alleen maar meer ideeën ontstaan.
Vaardigheid 5:
Associëren
Durf verbanden te leggen tussen voorwerpen, onderwerpen of problemen en oplossingen.
Veel van de technieken van vandaag de dag kent een hele andere oorsprong. Van
radarmateriaal naar magnetron. Of van glas naar ovenschaal. Toen de bedenkers hier mee
aankwamen werden ze voor gek verklaard. Maar deze creatieve mensen durfden verbanden
te leggen tussen onderwerpen die ze nooit had verwacht.
Vaardigheid 6:
Gevolgen visualiseren:
Zodra alle creatieve gedachten los worden gelaten op iets is het van belang op de gevolgen
te visualiseren. Wat gebeurt er als we een bepaalde stap doen. Wat zijn de gevolgen
hiervan. Bij het noemen van de gevolgen moet je niet meteen bij het eerste idee stoppen,
maar werk ze juist nog verder uit. Hoe meer gevolgen je kunt opnoemen, hoe groter de kans
op een innovatieve kans of oplossing.

3.5 De rol van de leerkracht?
De leerkracht maakt het verschil. Als professional beheerst de leerkracht de inhoud van de
les als de beste, ze kennen de leerdoelen en kennen de didactiek. Een leerkracht die creatief
is kent ook de stappen van het creatief denken en begrijpt dit. Wil je het creatief denken bij
de leerlingen bevorderen moet de leerkracht zelf ook creatief zijn. De leerkracht moet zijn
houding aanpassen, de leerkracht wordt het rolmodel op het gebied van creativiteit. De
manier waarop de leerkracht problemen bekijkt en oplost moet een standaard worden voor
creativiteit in de klas. De processen en technieken die de leerkracht toepast tijdens het
creatief denken moeten voor de leerlingen geloofwaardig worden.
De leerkracht moet leren risico’s te nemen en de leerlingen vrijlaten. Leerkrachten hebben
vaak de neiging om dingen voor de leerlingen in te vullen. Als een leerling een opdracht op
een eigenzinnige manier probeert uit te werken. Zal een leerkracht snel ingrijpen om ze de
juiste weg te helpen. Helaas stopt de leerkracht hierdoor meteen het creatief denken van de
leerlingen. Als leerkracht denk je als snel te zien dat de gekozen aanpak van de leerling niet
werkt of niet zal leiden tot het gewenste resultaat. Een creatieve leerkracht ziet juist de
tweede laag van de leersituatie. De leerlingen bekijken het probleem op een andere manier
en zullen door hun experiment in staat zijn om te leren (van der Kooij, 2013).

‘Er zijn geen problemen,
Alleen kansen om creatief te zijn.’
-

Dorye Roettger

Een leerkracht moet dus leren om van de standaard leerkracht naar een creatieve leerkracht
te gaan. Wat biedt een creatieve leerkracht en hoe?


Waardeer eigenwijsheid

Een leerkracht die het creatief denken van de leerlingen wil bevorderen waardeert
eigenwijsheid. Creatieve denkers zijn eigenwijze denkers. Ze vinden het prima dat een ander
wat van hun ideeën vindt. Ze durven met ideeën te komen die anderen vaak vreemd vinden.
Dit kan zorgen voor negatieve reacties, want een idee kans soms leiden tot fouten. Zorg als
leerkracht voor een klimaat waarbij leerlingen fouten mogen maken en risico’s mogen
nemen.


Zet je vraagtekens bij aannames en (voor)oordelen

Oordelen en aannames maken wij veel te snel. Een creatieve denker zet zijn vraagtekens bij
deze aannames en (voor)oordelen. Wees als leerkracht alert op deze aannames en
(voor)oordelen, zowel bij jezelf als bij de leerlingen en stel als vragen: Kunnen we dat wel
zeker weten? Zou het anders kunnen zijn? Overtuig de leerlingen ervan dat je elke aanname
of elk oordeel bevraagd en betwijfeld mag worden.


Bied keuzes en mogelijkheden

Leerlingen de ruimte geven om te kiezen geeft de leerlingen de kans om ervaringen op te
doen met het gebruiken van kennis op verschillende manieren. We maken allemaal fouten,
door verkeerde keuzes of werkwijzen. Fouten mogen maken is een essentieel onderdeel van
het leerproces. Het kunnen erkennen van een verkeerde keuze of het herkennen van een
verkeerde keuze is een belangrijke vaardigheid. Geef de leerlingen wel altijd de mogelijkheid
om een keuze te herzien.


Geef tijd om creatief te denken

De kinderen krijgen vandaag de dag niet de tijd om creatief te denken. De samenleving is
tegenwoordig gek op snelheid. Iemand die snel van begrip is noemen ze dan ook een
slimmerik. Toetsen en opdrachten zijn ook gebaseerd op snelheid. Meerkeuzevragen en
kleine antwoorden zodat de toetsen snel gemaakt kunnen worden. Creatief denken kost juist
tijd. De leerling moet de tijd krijgen om het probleem te kunnen begrijpen en er even mee
kunnen stoeien. Te veel of te grote vragen in een toets of te veel huiswerk geeft de
leerlingen dus ook geen tijd om creatief te zijn.


Geef in een toets ook kans om creatief te denken

Meerkeuze vragen helpen niet in het bevorderen van creativiteit. Laat staan dat de leerlingen
er van leren creatief te denken. Ze leren een truc om het meest waarschijnlijke antwoord te
raden, maar kunnen deze gedachte niet verantwoorden en zeker niet beargumenteren. Om
creatief denken op toetsen te stimuleren zijn er vragen nodig waarbij de geleerde stof
creatief moet worden toegepast.



Beloon creatieve ideeën en producten.

Beloon bij de leerlingen alle pogingen tot creatief denken en handelen. Beoordeel de
leerlingen op een andere manier en op andere zaken dan alleen het reproduceren van de
leerinhouden. Waardeer wanneer de leerlingen vaardigheden van creatief denken laten zien
en benoem dit. Ook wanneer dit niet heeft geleid tot het juiste antwoord.


Acceptatie van onzekerheid van de leerlingen

Wanneer er twijfels ontstaan worden mensen onzeker. Juist dit heeft iemand nodig om
creatief te zijn. Een kunstenaar of ontwerper voelt zich vaak hopeloos onzeker. Ze moeten
steeds weer opnieuw oordelen of ze wel goed bezig zijn. De periode waar het idee nog geen
vaste form heeft, zorgt voor twijfels. Dit is voor de leerlingen niet anders. De leerlingen
moeten worden geholpen door de tijd van twijfels en onzekerheid. Op die manier wordt de
creativiteit juist gestimuleerd. Hierdoor zullen er steeds betere ideeën komen.


Fouten mogen gemaakt worden

Leerlingen worden te snel met fouten geconfronteerd. Het gaat binnen de school om het
scoren en fouten worden met rood onderstreept en het liefst zo snel mogelijk gecorrigeerd.
Pedagogen en uitvinders als: Freud, Piaget, Chomsky of een Einstein mochten van zichzelf
fouten maken. Veel van hun eerste ideeën klopten niet, maar straften zich er zelf niet op af.
Daardoor konden deze fouten een spoor vormen naar betere en nieuwe ideeën. Bespreek
met de leerlingen de fouten en analyseer ze goed. In een verkeerd antwoord kan ook een
gedeelte van het goede zitten.


Het incasseren tegenslagen

Net als het mogen maken van fouten moeten leerlingen ook leren omgaan met tegenslagen.
Niet alles wil in één keer lukken en moet misschien wel opnieuw. Leerlingen vinden een
succes ervaring fijn, maar haken wel eens af bij tegenslagen en obstakels. Vertel de
leerlingen dat ze tegenslagen moeten overwinnen. Wanneer de leerlingen begrijpen dat ze
tegenslagen kunnen overwinnen. Zullen ze zich meer focussen op het oplossen van de
tegenslagen en obstakels dan dat ze zich hier door laten afremmen en tegenhouden.


Laat leerlingen verantwoord zijn

Geef de leerlingen de ruimte om zelf over processen na te denken. Wanneer de leerlingen
verantwoordelijk zijn zullen ze meer na gaan denken over leer- en denkervaringen.
Leerkrachten wijzen vaak factoren aan als reden van falen. Dit zullen de leerlingen
overnemen. Wanneer een leerlingen verantwoordelijkheid kent zal dit minder snel het geval
zijn en zullen ze neveneffecten niet benoemen, maar vol voor hun eigen werk gaan.
Wanneer een leerkracht zich bewust wordt van de bovenstaande aspecten en deze al deels
weet te toepassen binnen de lessen. Zullen de leerlingen meer de vrijheid krijgen om creatief
te denken. Leerkrachten moeten de vertrouwde manier van lesgeven iets loslaten en niet
teveel vasthouden aan standaard denkwijzen en methodes. Hierdoor zal de creativiteit van
de leerkracht zelf ook groeien. Hierdoor zorgt de leerkracht ervoor dat niet alleen het creatief
denkvormogen van de leerlingen groeit maar ook die van de leerkracht.

Wanneer de leerkracht éénmaal over alle eigenschappen van het creatief denken beschikt,
gaat het steeds makkelijker. Zorg ervoor dat het niet alleen bij de eigen lessen blijft, maar
versterk het samen met de collega’s. Op deze manier kan de school een broedplaats worden
van creativiteit. Deel ervaringen met niet alleen elkaar, maar ook met ouders. Op deze
manier wordt het nut van creativiteit steeds meer duidelijk. De toekomst vraagt om kinderen
die het vermogen hebben om creatief te kunnen denken. Laten wij de leerlingen dan ook de
mogelijkheid geven om zich hier in te kunnen ontwikkelen (Bode, de. & Nijman, L. 2014)

3.6 Creatief denken binnen de kerndoelen
Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO heeft voor de basisscholen kerndoelen
ontwikkeld. Deze kerndoelen geven aan wat de leerlingen op een bepaald niveau binnen hun
opleiding moeten kennen en kunnen. Deze kerndoelen geven de leerkrachten houvast, het
zijn streefdoelen en verder vrij in te vullen. Toch vinden veel leerkrachten het lastig om deze
doelen met lessen in te vullen. Om nog meer houvast te bieden zijn er naast de kerndoelen
ook tussendoelen en referentieniveaus ontwikkeld. Aan de hand van deze kerndoelen en
tussendoelen zijn de methodes opgebouwd. Voor taal, rekenen, aardrijkskunde of
geschiedenis is het duidelijk wat er moet gebeuren.
Sinds 2006 zijn er nog maar 58 kerndoelen van kracht. Die samen grote leerbieden
bestrijken. Het gaat hier onder andere talen, rekenen, oriëntatie op jezelf en op de wereld,
kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs (nationaal expertisecentrum
leerplanontwikkeling, z.j.).
Creatief denken wordt niet apart genoemd als één van de kerndoelen, tussendoelen of
referentieniveaus. Voor de leerkracht is het nog niet mogelijk om kant en klare kerndoelen te
vinden voor creatief denken. Maar omdat de 21 steeeuwsevaardigheden steeds belangrijker
worden isSLO inmiddels wel bezig in opdracht van OCB voor het uitwerken en
ontwikkelingen van een aantal leerlijnen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Er
is gekozen om eerst een klein aantal van de vaardigheden uit het model te kiezen. Digitale
vaardigheid, ICT basisvaardig, informatie vaardig en computational thinking zijn gekozen als
vaardigheden waarbij als eerst de leerlijnen worden uitgewerkt. Inmiddels zijn er voor deze
vaardigheden al verschillende voorbeeldmaterialen ontwikkeld die al terug zijn te vinden op
de website van het SLO als het curriculum van de toekomst (nationaal expertisecentrum
leerplanontwikkeling, z.j.)..

4. Probleemstelling
4.1 Doel van het onderzoek.
Doormiddel van dit onderzoek probeer ik er achter te komen hoe de vaardigheid creatief
denken bij leerlingen van groep 8a van X te Y kan worden gestimuleerd. Leerkrachten
vinden het lastig om creativiteit bij leerlingen te herkennen en te stimuleren. Leerlingen die
andere plannen hebben bij een opdracht worden vaak als vervelend ervaren. Maar zijn ze
wel vervelend?
Na dit onderzoek wil ik aanbevelingen kunnen doen over hoe je creatief denken kunt
bevorderen bij de leerlingen. Wat zijn de mogelijkheden voor de leerkracht en wat kan de
leerkracht hier allemaal mee? Voor de groepen wil ik een overzicht vormen die in de klas een
plek kan krijgen waarop de leerlingen kunnen zien hoe zijn een probleemstelling kunnen
aanvallen via de vaardigheden van creatief denken.

4.2 Onderzoeksvraag.
Op welke wijze helpt het project Het huis van de toekomst bij het ontwikkelen van het creatief
denken van de leerlingen van groep 8a van X te Y?
Met creatief denken wordt niet alleen de creativiteit van de leerlingen bedoeld. Hierbij
spreken we over creativiteit in een breed begrip. Zowel over functionele creativiteit
(produceren van waarde volle producten) als over dagelijkse creativiteit (zonder de vraag of
het nou een maatschappelijke waarde heeft ja of nee).

4.3 Deelvragen.
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zijn hier deelvragen bij gevormd. Deze
deelvragen moeten zorgen voor een theoretische onderbouwing. De volgende deelvragen
zijn opgesteld:


Wat is creativiteit?

Voordat er onderzoek kan worden gedaan naar het bevorderen van het creatief denken bij
de leerlingen, is het van belang om te weten wat nu precies verstaan wordt onder creativiteit.


Wat hebben de 21steeeuwsevaardigheden en creatief denken met elkaar te maken?

Creatief denken is één van de vaardigheden die is opgenomen in het model van de
21steeeuwsevaardigheden. Wat is het belang van de 21steeeuwsevaardigheden en wat heeft
creatief denken hier mee te maken?


Wat is het belang van creatief denken?

Is het bevorderen en stimuleren van creatief denken wel zo belangrijk of heeft dit geen
toegevoegde waarde?


Hoe is creativiteit te herkennen?

Soms zijn leerlingen al ontzettend creatief. Hoe herkennen leerkrachten creativiteit bij
leerlingen op de basisschool?


Wat zijn de aspecten en vaardigheden van creatief denken?

Om te weten hoe creatief denken bevorder kan worden is het van belang om te weten wat de
aspecten en vaardigheden van creatief denken zijn.


Wat is de rol van de leerkracht?

Wat kunnen de leerkrachten met deze aspecten en vaardigheden van creatief denken en
hoe passen zij dit toe binnen hun lessen? Deze informatie is nodig om er achter te komen
hoe het creatief denken kan worden bevorderd.


Creatief denken binnen de kerndoelen

Onderwijs wordt vormgegeven aan de hand van de kerndoelen. Wat zeggen de kerndoelen
over creatief denken of hoe is creatief denken uiteindelijk te koppelen aan de kerndoelen van
het SLO?

4.4 Hypothese.
Creatief denken wordt vaak vergeleken met creativiteit. Iemand die iets moois kan maken
wordt al snel creatief genoegd. Binnen het onderwijs is er ruimte voor creativiteit bij vakken
zoals tekenen, bevo, muziek en drama. Voor creatief denken is er weinig ruimte. Veel
gesloten opdrachten waar geen ruimte is voor creatief denken.
Ik verwacht dat er binnen het onderwijs bijna niet de ruimte wordt gegeven voor creatief
denken. De opdrachten binnen de vakken zijn vaak afgesloten waardoor er geen ruimte is
voor het creatief denkvermogen van de leerlingen. Verder verwacht ik dat leerkracht het
lastig vinden om het creatief denkvermogen van de leerlingen te bevorderen. Het is de angst
van de leerkracht naar het onbekende.
Na de innovatie verwacht ik dat de leerlingen beter bewust zijn van de stappen van het
creatief denken en hier beter mee kunnen omgaan. Ze zullen verschillende
probleemstellingen op een andere manier gaan aanvallen waardoor er andere en
verschillende oplossingen zullen ontstaan. Zodra de leerkrachten zich meer bewust zijn van
de werkwijze die Towe (1996) toepast, verwacht ik dat de leerkrachten het makkelijker gaan
vinden om het creatief denken te stimuleren.

4.5 betrokkenen.
De probleemstelling is met goed overleg vastgesteld samen met de betrokken. In het eerste
gesprek met de directeur van X, is er al over een probleemstelling gesproken. De directeur
heeft hierbij aangegeven dat de probleemstelling verder besproken mocht worden met de
groepsleerkracht. De leerkracht van groep 8A van X is meerdere malen bij het
onderzoeksplan betrokken geweest en heeft waar nodig zijn wensen aangegeven.
De leerkracht van de groep heeft onder andere aangegeven dat hij graag wil dat de
leerlingen bij de nul-meeting ook al een afgebakende opdracht krijgen. Op deze manier
krijgen zij niet meteen de kans om te beginnen, maar moeten ze wel de fases van het
creatief denken doorlopen. Als dit niet het geval is, bestaat de kans dat de leerlingen meteen
beginnen waardoor de verschillende fases niet kunnen worden gemeten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in groep 8A van X te Y. Tijdens het onderzoek worden zij
hiervan op de hoogte gesteld. Groep 8B van dezelfde school wordt als onderzoeksgroep
gebruikt, deze groep wordt tijdens het onderzoek ook op de hoogte gesteld. Bij 5.1 worden
de onderzoeksgroepen beschreven.

5. Onderzoeksaanpak
5.1 Onderzoeksgroep
Voor het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van twee groepen 8 van X te Y. Groep 8A
wordt gebruikt als de onderzoeksgroep. Deze groep bestaat uit 17 leerlingen, 11 meisjes en
6 jongens. De groep wil voor je werken en is vanuit de leerkracht die er nu voor staat veel
vrijheid gewend en wenst dit ook. Binnen de groep zijn er veel niveau verschillen, van
zwakke leerlingen tot sterke leerlingen. De groep werkt veel zelfstandig met de verschillende
methodes die er voor de vakgebieden zijn. Ze wensen een korte instructie en willen hierna
snel zelfstandig aan de slag. Wanneer ze extra instructie nodig hebben wordt hier
omgevraagd. Naast de gewone reguliere lessen worden er voor de leerlingen iedere
vrijdagochtend van half 9 tot half 10 workshops aangeboden. Deze workshops worden
volgens een vastgesteld schema gevolgd en om de 3 weken wordt er van workshop
gewisseld. Na de workshops op vrijdagochtend zitten de leerlingen van half 10 tot 12 uur
gezamenlijk met groep 8B in één lokaal met de zelfde leerkracht.
Als controle groep wordt er gebruik gemaakt van groep 8B, dit zijn een totaal van 18
leerlingen. Net als groep 8A werken deze leerlingen ook veel zelfstandig en gebruiken ze de
zelfde methodes als groep 8B. Tussen de leerkrachten van de groepen is er voldoende
overleg, waardoor de lesprogramma’s van beide groepen bijna niet verschillen. Deze groep
krijgt pas de nul-meeting nadat de innovatie bij groep 8A al heeft plaatsgevonden.

5.2 Onderzoeksmethode
Als onderzoeksmethode wordt er gebruik gemaakt van een ontwerponderzoek. Die uit
verschillende fase is opgebouwd. Aan de hand van een eerste gesprek met mijn eindstage,
is er een onderzoeksvraag vastgesteld, vervolgens is hiermee een onderzoeksvraag en
deelvragen opgesteld waarna er literatuuronderzoek is gedaan voor het vorm van een
theoretisch kader. Hierdoor kan een observatieformulier worden samengesteld, waarmee
een nul-meeting kan worden gedaan. Met deze nul-meeting worden er lessen ontworpen
waarmee het creatief denken van de leerlingen zal worden bevorderd.
Tijdens de nul-meeting wordt er gekeken naar de zes vaardigheden die Towe (1996) heeft
beschreven als vaardigheden voor creatief denken. De innovatie wordt gedaan aan de hand
van de oefeningen die worden beschreven door Bode, de & Nijman, (2015). Per vaardigheid
zullen er wekelijks twee oefeningen worden gedaan. Na zes weken zal de opdracht opnieuw
worden uitgevoerd.

5.3 Dataverzameling
De data verzameling wordt aan de hand van een observatie gedaan tijdens het project:
Ontwerp het huis van de toekomst. Tijdens de eerste opdracht wordt er een nul-meeting
gedaan aan de hand van een observatieformulier die is te vinden bij de bijlagen. Op dit
formulier worden de zes vaardigheden van creatief denken gescoord. Deze scores worden
geanalyseerd om hier vervolgens mee aan de slag te kunnen gaan. De eerste opdracht die
als nul-meeting wordt gebruikt is voor de leerlingen wel deels afgebakend. Zodat de
leerlingen wel een aantal stappen van creatief denken kunnen doorlopen. Hiervoor is
gekozen omdat de leerlingen op deze manier niet meteen aan het werk kunnen gaan met het
huis. Maar de stappen wel moeten doorlopen, zodat deze gescoord kunnen worden tijdens
de observatie.
Na de innovatie bij de onderzoeksgroep wordt opnieuw de opdracht gegeven. Tijdens deze
nieuwe opdracht worden de leerlingen opnieuw geobserveerd. Deze observatie zal tijdens
beide metingen door zowel mij als de vaste leerkracht worden gedaan. Op deze manier zal
er voor het onderzoek een duidelijker beeld ontstaan.

5.4 Dataverwerking
Aan de hand van de eerste opdracht waarbij een nul-meeting wordt gedaan, wordt een
analyse gedaan naar de uitkomsten. Deze analyse zal worden gebruikt voor het vormgeven
van een innovatie. De leerlingen worden op de hoogte gebracht van de resultaten van de
nul-meeting en weten dat er gewerkt wordt aan het bevorderen van het creatief denken.
Binnen de innovatie worden de zes vaardigheden van creatief denken getraind.
Na een uitgebreide innovatie wordt opnieuw de eerste opdracht uitgevoerd en uitgewerkt. Bij
deze tweede uitvoering wordt er opnieuw een observatie gedaan. Deze resultaten worden
net als bij de nul-meeting geanalyseerd. Om er achter te komen of het ontwerp wat als
innovatie is gebruikt heeft gewerkt. Worden de resultaten van de nul-meeting en de tweede
meeting met elkaar vergeleken.
Als eind bespreking worden de resultaten van beide metingen aan de leerlingen
gepresenteerd en wordt er met de leerlingen besproken of zei ook verschillen hebben
gemerkt tijdens de eerste opdracht (voor de innovatie) en tweede opdracht (na de innovatie).

5.5 Ethische kwesties
Binnen het basisonderwijs werk je met jonge kinderen. De verschillende leerkrachten
begeleiden ze in hun schoolcarrière en bereiden ze voor op een rol in de maatschappij. Het
werk van de leerkrachten is daarmee per definitie een ethische dimensie. Voor het
onderzoek naar het creatief denken op de basisschool hanteren ik een aantal richtlijnen
beschreven door Van der Donk & Van Lanen (2011).
-

Ik vraag toestemming aan de betrokken leidinggevenden van de school en bespreek
ik steeds met de leerkracht wat ik van plan ben.
Ik bewaak de vertrouwelijkheid van de data, maak geen namen bekend en gebruiken
geen foto’s/video’s van kinderen zonder toestemming van de school of leerkracht.
Ik reflecteer kritisch op de keuzes die ik maak binnen het onderzoek over creatief
denken. Informatie en data die ik uit de praktijk haal moeten een duidelijke
meerwaarde bieden aan het onderzoek.

5.4

Tijdspad

Datum
16-11-2017

Uren
3

wie
Eedse
P
Eedse

16-11-2017

3

17-11-2017

2

19-11-2017

4

Eedse
P
Eedse

20-11-2017

3

Eedse

21-11-2017
22-11-2017

5
5

23-11-2017
24-11-2017

5
5

26-11-2017

4

Eedse
Eedse
Joanneke
Eedse
Eedse
P
Eedse

27-11-2017
30-11-2017

5
4

Eedse
Eedse

04-12-2017
06-12-2017

5
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P
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6

Eedse
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6

Eedse

12-12-2017

5

Eedse
Joanneke

13-12-2017

5

Eedse
Joanneke

14-12-2017

6

Eedse

15-12-2017

5

Eedse

Wat
Gesprek mentor eindstage.
Voorlichting afstuderen + schoolminor door
Hennie Annema en Joanneke Kuipers.
Afstellen van onderzoeksvraag vanuit X te
Y.
Werken aan de inleiding van
onderzoeksplan.
Het formuleren van deelvragen bij de
onderzoeksvraag.
Bestuderen van de gevonden theorie.
Werken aan het theoretisch kader, kleine
reflectie met scriptie begeleider.
Werken aan het theoretisch kader.
Extra theorie zoeken
Tussen evaluatie met mentor eindstage.
Extra bestuderen van de theorie voor
uitbreiding theoretisch kader.
Werken aan het theoretisch kader.
Werken aan de opmaak van het
onderzoeksplan
Werken aan het theoretisch kader
Werken aan het theoretisch kader, kleine
reflectie met scriptie begeleider.
Beschrijven onderzoeksgroep, kleine
gesprek met scriptiebegeleider over hoe het
onderzoek uit te voeren binnen de
eindstage.
Het nalopen van het theoretisch kader aan
de hand van de eerste feedback van
scriptie begeleider.
Gesprek mentor eindstage
Het schrijven van de hypothese.
Nalopen van het theoretisch kader aan de
hand van eerste feedback scriptie
begeleider.
Bijwerken van de literatuurlijst.
Nalopen van het theoretisch kader aan de
hand van eerste feedback scriptie
begeleider.
Werken aan de koppen vanaf
onderzoeksaanpak.
Kort gesprek scriptiebegeleider.
Aanvullen van betrokkenen.
Nalopen theoretisch kader.
Tussen evaluatie met scriptiebegeleider.
Het opnieuw ordenen van het theoretisch
kader na feedback gesprek met
scriptiebegeleider.
Het opnieuw ordenen van het theoretisch
kader na feedback gesprek met
scriptiebegeleider.
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5
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19-12-2017

3
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06-03-2018

2
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2

13-03-2018

1

14-03-2018

1

20-03-2018

1

21-03-2018

1

27-03-2018

1

28-03-2018

2

03-04-2018

1
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P
Groep 8A
Eedse
Groep 8A
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Eedse
Groep 8A
Eedse
Groep 8A
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Eedse
Groep 8A
Eedse
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05-04-2018

1

Eedse
Groep 8A

23-05-2018

1

24-05-2018

5

Eedse
Groep 8A
Eedse
Joanneke

25-05-2018

5

Eedse

Waar nodig sommige koppen aanvullen met
extra informatie of extra koppen toevoegen
aan het theoretisch kader.
Het bijstellen en aanvullen van het
theoretisch kader.
Werken aan de onderzoeksmethode en
dataverwerking.
Starten met introductie van de
vaardigheden van creatief denken.
Nulmeting met opdracht van het ontwerpen
van de huis van de toekomst aan de hand
van de zes vaardigheden creatief denken.
Trainen vaardigheid vragen stellen.
Trainen vaardigheid associëren.
Trainen vaardigheid van perspectief
veranderen.
Trainen vaardigheid oordeel uitstellen.
Trainen vaardigheid gevolgen visualiseren.
De grote rekendag uitvoeren met behulp
van de 6 vaardigheden van creatief denken.
Trainen van de vaardigheid grenzen
verlegen.
Herhalen van de vaardigheden:
Oordeel uitstellen
Vragen stellen
Van perspectief veranderen
Herhalen van de vaardigheden:
Grenzen verleggen
Associëren
Gevolgen visualiseren
Eindmeting bij de opdracht ontwerp het huis
van de toekomst.
Verwerken van de resultaten en toevoegen
aan het scriptieverslag.
Kort overleg met scriptiebegeleidster
Werken aan het scriptieverslag en het groot
en deels afronden.

6. Resultaten
6.1 Plan en uitvoering van Data – verzameling en verwerking
Tijdens de uitvoering van het onderzoek is niet afgeweken van het onderzoeksplan. De
leerlingen zijn minimaal twee keer of meer in aanraking gekomen met de zes vaardigheden
die Towe heeft beschreven. Tussen de nulmeting en de eindmeting heeft wel meer dan zes
weken gezeten. Dit doordat de leerlingen nog schillende extra activiteiten hadden zoals
onder andere de eindtoets.
De nulmeting is gedaan door Eedse en P. Die tijdens de opdracht ontwerp het huis van de
toekomst de vier groepen hebben geobserveerd en aan de hand van observatieformulieren
een nulmeting hebben gedaan.

6.2 Analyse Data
Aan de hand van de deelvragen is er antwoord gegeven op wat er wordt verstaan onder
creatief denken en welke vaardigheden hiervoor nodig zijn. Aan de hand van deze
vaardigheden is een observatieformulier samengesteld.
De uitkomst van de observaties van de nul- en eindmeting worden weergegeven in tabellen
per vaardigheid met een maximale score van 100 %. De oranje kleur staat voor de nulmeting
en de blauwe kleur staat voor de eindmeting. Op deze manier kun je de nulmeting en de
eindmeting goed met elkaar vergelijken zodat er een goede conclusie kan worden getrokken
uit het onderzoek over het bevorderen van het creatief denken van kinderen.

Oordeel uitstellen
Ideeen worden gewardeerd
Wordt verder gebrainstormd over bedachte
ideeen.
ideeen worden uitgediept
Ideeen worden niet meteen beoordeeld
Wordt gekeken naar de mogelijkheid van
ideeen
0
Nulmeting

20
Nameting

40

60

80

100

Vragen stellen
Worden vragen gesteld over door andere
bedachte ideeen
Worden vragen gesteld over eigen bedachte
ideeen
De vragen bevorderen de ideeen stroom
Vragen zorgen voor meer diepgang in de
bestaande ideeen
De vragen zorgen ervoor dat de ideeen helder
worden
De vragen zetten anderen weer aan het
denken
0

Nulmeting

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nameting

Van perspectief veranderen
Het probleem wordt vanaf beschillende
kanten bekeken

De oplossing wordt vanaf verschillende kanten
bekeken

De weg naar de oplossing wordt op
verschillende manieren bekeken
0
Nulmeting

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Nameting

Grenzen verleggen
Er wordt afgeweken van een standaard
denkwijze
er wordt out of de box gedacht

Er wordt niet binnen kaders gedacht

Er wordt groot gedacht, van lokaal, naar hele
school, naar de buurt, enzo
0
Nulmeting

20

40

Nameting

60
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100

120

Associeren
Er worden verbanden gelegd tussen bedachte
ideeen
Er worden verbanden gelegd tussen probleem
en oplossing
Er worden verbanden gelegd tussen
voorwerpen en probleem
er worden verbanden gelegd tussen
voorwerpen en oplossingen
Er worden verbanden gelegd die niet worden
verwacht
0

Nulmeting

50

100

150

Nameting

Vragen stellen
Gevolgen van het probleem worden bekeken

Gevolgen van de oplossingen worden bekeken

Gevolgen worden niet gezien als belemmering

Gevolgen zorgen voor nieuwe ideeen
0
Nulmeting

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Nameting

6.3 verwijzingen bijlagen
De tabellen die zichtbaar zijn bij 6.2 data analyse zijn samengesteld door de gegevens van
de observatieformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd aan dit onderzoek.
Zowel de nulmeting als de eindmeting (bijlage A en bijlage B) zijn achteraan te vinden.
Tevens zijn de kaarten die een prominente plaat in de klas hadden (bijlage C) toegevoegd en
enkele oefening die de leerlingen hebben gedaan (bijlage D + E) toegevoegd als bijlage. In
bijlage D is te zien hoe de leerlingen leren wat goede vragen zijn van gesloten tot open en bij
Bijlage E is een oefening te zien waarbij een beroep wordt gedaan op de creativiteit.

7. Conclusie, aanbevelingen en discussie
7.1 Beantwoording onderzoeksvraag
‘’Op welke wijze helpt het project Het huis van de toekomst bij het ontwikkelen van het
creatief denken van de leerlingen van groep 8a van X te Y?’’
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er deelvragen opgesteld die de nodige
informatie bieden waarmee onder andere een deel van de hoofdvraag mee kan worden
beantwoord. Daaruit bleek dat er verschillende definities bestaan over creatief denken.
Binnen dit onderzoek werd onder creatief denken verstaan: Het bedenken van iets nieuws of
iets anders waarbij gekeken wordt naar de nuttigheid van het idee.
Door de nulmeting (bijlage A) en de eindmeting (bijlage B) die in paragraaf 6.2 zijn
weergegeven in tabellen met elkaar te vergelijken kan gezegd worden dat het project: Het
huis van de toekomst wel degelijk helpt bij de ontwikkeling van het creatief denken van de
leerlingen in groep 8A.
Het project biedt samen met de trainingen de leerkracht genoeg handvaten om de zes
vaardigheden van Towe bij de leerlingen te trainen waardoor de kwaliteit van het creatief
denken stijgt.

7.2 uitkomst verwachtingen
‘’ Creatief denken wordt vaak vergeleken met creativiteit. Iemand die iets moois kan maken
wordt al snel creatief genoegd. Binnen het onderwijs is er ruimte voor creativiteit bij vakken
zoals tekenen, bevo, muziek en drama. Voor creatief denken is er weinig ruimte. Veel
gesloten opdrachten waar geen ruimte is voor creatief denken.
Ik verwacht dat er binnen het onderwijs bijna niet de ruimte wordt gegeven voor creatief
denken. De opdrachten binnen de vakken zijn vaak afgesloten waardoor er geen ruimte is
voor het creatief denkvermogen van de leerlingen. Verder verwacht ik dat leerkracht het
lastig vinden om het creatief denkvermogen van de leerlingen te bevorderen. Het is de angst
van de leerkracht naar het onbekende.
Na de innovatie verwacht ik dat de leerlingen beter bewust zijn van de stappen van het
creatief denken en hier beter mee kunnen omgaan. Ze zullen verschillende
probleemstellingen op een andere manier gaan aanvallen waardoor er andere en
verschillende oplossingen zullen ontstaan. Zodra de leerkrachten zich meer bewust zijn van
de werkwijze die Towe (1996) toepast, verwacht ik dat de leerkrachten het makkelijker gaan
vinden om het creatief denken te stimuleren(Vries, E, de. 2017. Creatief denken)’’
Zoals verwacht dachten de leerlingen bij creatief denken meteen aan vakken zoals
beeldende vorming, muziek, drama. Voor creatief denken is weinig ruimte. Veel toetsen die
de leerlingen worden aangeboden zijn toetsen met meerkeuze vragen. Kinderen vullen de
geleerde kennis in maar zijn lang niet altijd in staat om deze kennis goed te gebruiken.
Na verschillende gesprekken met collega leerkrachten bleek dat ze het onderwerp zeer
interessant vonden. Maar het begrip creatief denken erg breed is. Nu de leerkrachten en de
leerlingen de zes vaardigheden hebben leren kennen blijkt zowel voor de leerkrachten als
voor de leerlingen de stap naar creatief denken een stuk kleiner is.

7.2.1 Constatering
Uit de analyse van de data is gebleken dat alle vaardigheden bij de nulmeting wel aanwezig
waren bij de onderzoeksgroep. Een aantal van deze vaardigheden beschikken ze al redelijk
goed. Sommige van deze vaardigheden zijn echter beperkt aanwezig.
Na de innovatie blijkt dat de onderzoeksgroep een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Bij alle vaardigheden zijn de verschillende onderdelen omhoog gegaan en maar één
onderdeel is gelijk gebleven.

7.3 Conclusie
Aan het eind van het onderzoek kan er gezegd worden dat het project: Het huis van de
toekomst, een positief effect heeft op de ontwikkeling van het creatief denken bij de
onderzoeksgroep.
Tijdens het project moet de onderzoeksgroep actief worden begeleid in het bevorderen van
de zes vaardigheden van Towe om tot een niveaustijging te komen.

7.4 Aanbevelingen
Na het onderzoek kan er gezegd worden dat het trainen van de zes vaardigheden van Towe
wel degelijk invoelt heeft op leerprestaties van de leerlingen. Het is van belang dat de
leerlingen weten om welke vaardigheden het gaat en hoe deze vaardigheden kunnen
worden ingezet. Het is dus van belang dat de zes vaardigheden een prominente plek in het
lokaal krijgen en dat bij verschillende andere activiteiten of vakken een verwijzing wordt
gedaan naar de vaardigheden van creatief denken.
Door al jong te beginnen met het trainen en leren kennen van de vaardigheden zal het
werken hiermee steeds makkelijker worden. Door er mee in de onderbouw al te starten zal
het voor de bovenbouw niet meer dan normaal zijn. Hierdoor zal het voor de leerkrachten
steeds makkelijker worden om creatief denken in alle lessen toe te passen en hebben de
leerlingen steeds minder begeleiding nodig. Zo kost het de leerkracht minder tijd en zorgt het
ook niet voor veel onrust zoals de leerkrachten in het praktijkprobleem hebben aangeven.

7.5 Discussiepunten
Het onderzoek laat zien dat het trainen van de vaardigheden van creatief denken invloed
heeft op de kwaliteit van het creatief denken van de leerlingen. Uit het theoretisch onderzoek
zoals beschreven in het theoretisch kader is het van belang dat hier tijd maar ook
begeleiding voor nodig is. De leerkracht heeft hier een actieve rol in. Het is dus van belang
dat de leerkracht bij het creatief denken een bepaald leerkrachtengedrag laat zien.
Maar wat is precies nu dit leerkrachtengedrag en hoe moet een leerkracht dit laten zien. Om
hier nog extra informatie over te krijgen zou er een vervolgonderzoek moeten worden
gedaan.
Daarnaast is gebruik gemaakt van een observatieformulier wat is samengesteld uit de
theorie. De vaardigheden kunnen hiermee op een zo’n goed mogelijke manier worden
geobserveerd. Echter kunnen er vraagtekens worden gesteld bij het formulier doordat het
subjectief is ingevuld. Voor nog meer valide beeld zouden er voor één onderzoeksgroep
meerdere observaties door verschillende personen moeten worden gedaan.
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