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PROGRAMMA
1. Wat is creativiteit?
2. Creativiteit & leren: wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek?
3. Hoe meet je creativiteit?
4. Creativiteit stimuleren: Project Meetkunst
5. Conclusie & discussie
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1. Creativiteit & leren
1. Wat is creativiteit?

WAT IS CREATIVITEIT?
Sternberg:
Het vermogen iets nieuws te verzinnen dat nuttig en toepasbaar is

Hoeveel toepassingen kun je bedenken voor een paperclip?

1. Wat is creativiteit?

CREATIEF PROBLEEMOPLOSSEN
Cyclisch, interactief proces
• Oriëntatie

Oriënteren

Ideeën
evalueren
(convergeren)

Ideeën
genereren
(divergeren)

Ideeën
uitvoeren

• Definiëren probleem
• Ophalen kennis

• Ideeën genereren
• Flexibel en origineel denken

• Ideeën evalueren
• Correctheid en/of eigen criteria

• Uitvoering
• Reflectie

Product
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2. Creativiteit & leren

CREATIVITEIT & LEREN:
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
• Creativiteit & begaafdheid
• Creativiteit & intelligentie
• Creativiteit & executieve functies
• Creativiteit & schoolprestaties
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2. Creativiteit & leren

CREATIVITEIT & BEGAAFDHEID
Creativiteit vaak onderdeel
van de definitie van
begaafdheid
(maar niet in diagnose)

2. Creativiteit & leren

CREATIVITEIT & INTELLIGENTIE
30
20
10
0

Laag IQ

Gemiddeld IQ

Hoog IQ

Sterke relatie tussen creativiteit en intelligentie
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2. Creativiteit & leren

CREATIVITEIT &
EXECUTIEVE FUNCTIES

Executieve
functies

Inhibitie

Belemmert ‘outside
the box’ denken;
Alternatieve ideeën

Shifting

Flexibel in het
bedenken van
oplossingen
Bedenken en
onthouden van
oplossingen;
uitvoeren van plan

Werkgeheugen

‘Unity and diversity’ model of executive functions
(Miyake et al., 2000)

2. Creativiteit & leren

BEGAAFDHEID,
CREATIVITEIT & AANDACHT
Totale groep

Hoogbegaafde groep
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(oud ers )

afle idba arheid
(l eerkracht)
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2. Creativiteit & leren

CREATIVITEIT & SCHOOLPRESTATIES
Rekenproblemen
Gemiddeld
Excellente rekenaars

Laag-crea

50

Hoog-crea
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Rekenen

Begr.lezen

7

Werkgeheugen

Ge talbe grip

Creati vit eit

Creatieve kinderen halen gemiddeld hogere score dan minder
creatieve kinderen (gecorrigeerd voor IQ).
Zwakke rekenaars worden gekenmerkt door zwak getalbegrip en
zwak werkgeheugen, sterke rekenaars verschillen van gemiddelde
rekenaars in creativiteit.

2. Creativiteit & leren

Mevrouw groen gaat met 75
potten zelfgemaakte jam naar
de jaarmarkt. Ze verkoopt er 49.
Hoeveel potten houdt ze over?
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2. Creativiteit & leren

Anna maakt aardbeienjam voor verschillende winkels. Ze
gebruikt grote potten om de jam in te doen. Eerst verdeelt
ze 80 liter jam eerlijk over alle potten. Maar dan besluit ze
4 potten te besparen en de jam uit deze
potten eerlijk over de andere potten te
verdelen. Ze realiseert zich dat ze exact
¼ van de oorspronkelijke hoeveelheid
heeft toegevoegd.
Hoeveel potten had ze eerst gebruikt?

(Naar Lev & Leikin, 2017)

2. Creativiteit & leren

CREATIVITEIT & LEREN:
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Conclusie:
Creativiteit is belangrijk in het leren van de schoolvaardigheden.
In de lessen en de toetsen moet ruimte zijn voor creativiteit.
Creativiteit zelf moet ook aangeleerd worden.
Spanning tussen executieve functies/aandacht en creativiteit:
gefocuste aandacht is het niet het ultieme doel
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3. Creativiteit meten

CREATIEF PROBLEEM OPLOSSEN

Onderzoek Mare van Hooijdonk
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3. Creativiteit meten

Een écht creatieve oplossing is uitgewerkt en compleet,
praktisch en origineel.
Een idee is uitgewerkt en compleet als het alle stappen bevat die nodig zijn
om tot een oplossing te komen. Deze stappen kunnen beschreven of
getekend zijn. Let op! Het mag fantasie zijn!
Een idee is praktisch als het direct in de praktijk toe te passen is.
Een idee is origineel als het outside-the-box, uniek, vindingrijk en fantasierijk
is.

3. Creativiteit meten

Voor uitwerking en compleetheid hanteren we de volgende niveaus:
Niveau 1: Het idee is helemaal niet uitgewerkt. Het beschrijft geen stappen of
negeert het probleem volledig.
Niveau 2: Het idee is een beetje uitgewerkt. Het beschrijft alleen een globaal
idee.
Niveau 3: Het idee is redelijk uitgewerkt. Elementen van het idee lijken het
probleem aan te pakken, maar hoe is niet duidelijk.
Niveau 4: Het idee is grotendeels uitgewerkt. Het idee beschrijft enkele
stappen.
Niveau 5: Het idee is heel erg uitgewerkt. Het bevat alle stappen die nodig
zijn om tot een oplossing te komen.
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3. Creativiteit meten

Voor praktische bruikbaarheid hanteren we de volgende niveaus:
Niveau 1: Het idee is helemaal niet praktisch. Het idee is in de praktijk
helemaal niet mogelijk.
Niveau 2: Het idee is een beetje praktisch. Het is erg moeilijk te vertalen naar
de praktijk.
Niveau 3: Het idee is redelijk praktisch. Er zijn meerdere stappen nodig om het
idee in te zetten in de praktijk, maar het is mogelijk.
Niveau 4: Het idee is grotendeels praktisch. Er is maar een enkele stap nodig
om het idee in te zetten in de praktijk.
Niveau 5: Het idee is heel praktisch. Het idee is direct in de praktijk toe te
passen.

3. Creativiteit meten

Voor originaliteit hanteren we de volgende niveaus:
Niveau 1: Het idee is helemaal niet origineel. Het is heel voorspelbaar en
algemeen bekend.
Niveau 2: Het idee is een beetje origineel. Het idee is bekend, maar
gepresenteerd op een iets uniekere wijze.
Niveau 3: Het idee is redelijk origineel. Het bevat bekende elementen, maar
er is iets toegevoegd waardoor het anders is dan andere ideeën.
Niveau 4: Het idee grotendeels origineel. Het bevat op een unieke manier
gecombineerde (deels) bekende elementen.
Niveau 5: Het idee is heel erg origineel. Het is out-if-the-box, uniek, vindingrijk
en fantasierijk.
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3. Creativiteit meten

3. Creativiteit meten
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1. Creativiteit & leren
3. Creativiteit meten

CREATIVITEIT IN REKENEN
• Welke hoort er niet bij? (Schoevers, Kattou & Kroesbergen, 2018))

PROGRAMMA
1. Wat is creativiteit?
2. Creativiteit & leren: wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek?
3. Hoe meet je creativiteit?
4. Creativiteit stimuleren: Project Meetkunst
5. Conclusie & discussie
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4. Meetkunst

MEETKUNST

EEN VERBINDING TUSSEN
BEELDENDE KUNST EN
MEETKUNDE

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/meetkunst/
https://www.nro.nl/nro-projecten-vinden/?projectid=405-15-547-meetkunde-uit-de-kunst-in-de-klas

4. Meetkunst

HET MEETKUNST ONDERZOEK
• 9 lessen – meetkunde en kunst geïntegreerd

Thema ‘Ruimte’
Les 1. Ruimte vangen: Verkenning van het begrip ruimte
Les 2. Van kunst naar ruimte: Een maquette
Les 3: Museumles: Ruimte buiten de klas
Les 4. Van ruimte naar plat: Ruimtesuggestie op het platte vlak
Les 5. Spelen met perspectief: Vervreemding door optische illusies
Thema ‘Patronen’
Les 6: Wat is een patroon?
Les 7: Tegeltjes leggen
Les 8: Spiegeltje, spiegeltje wat zie ik?
Les 9: Ruimtelijke patronen

• 5 nascholingsbijeenkomsten
• Onderzoek met 60 scholen naar effecten

Drie pijlers:
1. Rekenen/wiskunde (meetkunde)
2. Kunstzinnige oriëntatie
3. Creativiteit
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4. Meetkunst

KENMERKEN VAN MEETKUNST
Open problemen
• Integratie van meetkunde en beeldende kunst
• Eigenaarschap en controle à Motivatie
Probleem stellen
• Open, rijke situatie (bijv. met kunstobject)
Peers
• Ideeën vergelijken, andere perspectieven
• Samenwerken
Leerkracht
• Intrinsiek motiveren
• Open voor inbreng leerlingen
• Faciliteren

Oriënteren

Ideeën
evalueren
(convergeren)

Ideeën
genereren
(divergeren)

Ideeën
uitvoeren

Product

• Reflecteren

4. Meetkunst

VOORBEELD: WAT IS RUIMTE?

Vang zoveel mogelijk ruimte met 1 A4tje
Je mag knippen, scheuren, vouwen, plakken….
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5. Discussie

CONCLUSIES
• Creativiteit is een belangrijk kenmerk van begaafde leerlingen
• Creativiteit is belangrijk om te excelleren in rekenen/wiskunde
• Creativiteit kun je meten: Maakt creativiteit relevant en geeft erkenning
• Creativiteit kun je leren:
• divergeren & convergeren
• oriënteren & reflecteren
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