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Onderwerpen

◼ Theorie: Co-creatie versus creativiteitsontwikkeling

◼ Pauze

◼ Discussie met Kahoot

◼ Aan de slag



+
Co-creatie 

Drie vormen 

van 

integratie

Een kunstuiting in een 

muzisch domein biedt 

inspiratie voor een muzische 

activiteit in een ander 

domein

Twee muzische 

domeinen 

samenbrengen

De inhoud uit een ander 

leergebied verwerken in 

een muzisch domein



Praktijk Nieuwe Veste en partners

• https://www.facebook.com/90603778952659
3/videos/1010535879076783/

• https://www.youtube.com/watch?v=1GfFPzpp
CQA

https://www.facebook.com/906037789526593/videos/1010535879076783/
https://www.youtube.com/watch?v=1GfFPzppCQA
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CREATIVITEITS ONTWIKKELING

Rol docent procesgericht

- Begeleider/coach;

stimuleert, informeert; 

biedt aandacht en ruimte voor vragen; 

biedt verschillende uitvoeringsmogelijkheden;

- Resultaat staat niet van te voren vast;

- Samen bouwen aan kennis. 



Waarnemen



Uitstellen van oordeel

Ja, maar……………………….



Verbeelden



Creëren



Analyseren



Reflecteren





Creativiteit in alle lessen

• Daagt leerlingen uit;

• Leert grenzen verleggen, legt lat hoger;

• Stimuleert onderzoekende en ontwerpende
levenshouding;

• Stimuleert kritisch en zelfbewustzijn;

• Draagt bij aan geluksgevoel en welbevinden



talenten

nieuwsgierigheid

volharding

fantasie

discipline

samenwerking

eigenschappen

je verwonderen en vragen stellen

onderzoeken en vragen stellen

aannames aanvechten

onzekerheid toelaten

moeilijkheden het hoofd bieden

anders durven zijn

met mogelijkheden spelen

verbindingen maken

intuïtie gebruiken

maken en verbeteren

technieken ontwikkelen

kritisch reflecteren

goed samenwerken

feedback geven en ontvangen

het ‘product’ delen

Lucas et al. 2013



Creativiteit bijdrage aan geluk

1. Geluk ( subjectief welbevinden) is te meten;

2. Focus op geluk kan nieuwe inzichten 
opleveren.

'Bevlogenheid van de medewerkers blijkt uit 
onderzoek de meest bepalende factor tav
geluksgevoel bij clienten‘

Sheldon & Lyubomirsky, 2007



Creatieve 
leeropbrengsten

Het sociale niveau

Het emotionele 
niveau

Het technische niveau
Het cognitieve 

niveau





Wat zien we?

• Creatief curriculum ontwikkelen in HBO-
opleidingen, bij GGD, PO/VO;

• Science Technology Engineering Arts Maths, 
Makersbase NV;

• Meer creativiteit in het bedrijfsleven.

ROL: Medewerkers Nieuwe Veste ism partners in 
de stad?
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Kennis delen

◼ http://nieuwsbrieven.avans.nl/n

ieuws/pabo/pabo-symposium-

5-april-2017

◼ http://www.lkca.nl/pabo/kennis

basis-

creativiteit/bekwaamheden-en-

indicatoren

◼ www.lesseningeluk.nl

◼ https://www.kunstencultuurops

chool.nl/activiteiten/detail/q/id

/2427/titel/atelier-op-school

◼ https://youtu.be/LP6o24li_aY

◼ STEAM 

◼ https://www.facebook.com/Kuns

twerkplaats-Nieuwe-Veste-

906037789526593/

◼ http://www.cultuurwinkelbreda.

nl/index.php/algemeen/de_ontd

ekking

◼ http://www.makersbase.nl/

http://nieuwsbrieven.avans.nl/nieuws/pabo/pabo-symposium-5-april-2017
http://www.lkca.nl/pabo/kennisbasis-creativiteit/bekwaamheden-en-indicatoren
http://www.lesseningeluk.nl/
https://www.kunstencultuuropschool.nl/activiteiten/detail/q/id/2427/titel/atelier-op-school
https://youtu.be/LP6o24li_aY
https://www.facebook.com/Kunstwerkplaats-Nieuwe-Veste-906037789526593/
http://www.cultuurwinkelbreda.nl/index.php/algemeen/de_ontdekking


creativiteit meten



+
Het werken van morgen





Formatieve toetsing

• Creatieve ontwikkeling bevorderen (groei)

• Meetinstrument voor begeleiding en coaching

• Leerling toetst zichzelf

• Discussie met docent en anderen

• Divergent denken, maar ook:

• Discipline, reflectie en vasthoudendheid

• Praktisch bruikbaar



Hoe werkt het?

5 creatieve talenten: 

1. Nieuwsgierig

2. Volhardend

3. Fantasierijk

4. Gedisciplineerd

5. Samenwerkend

Lucas et al (2013)



Meet je creativiteit.           Vul de 
scores in

1: beginnend. 
2: gevorderd.

3: ver gevorderd.                        
4: expert. scores

datum: Sep-14 Nov-14

nieuwsgierigheid
je verwonderen, vragen stellen

3 4

onderzoeken 2 4

aannames aanvechten 1 3

fantasie
spelen met mogelijkheden

2 3

verbindingen maken 2 3

intuïtie gebruiken 3 4

volharding onzekerheid toelaten 1 3

moeilijkheden het hoofd bieden 3 4

anders durven zijn 4 3

discipline maken en verbeteren 2 3

methoden/technieken ontwikkelen 1 2

kritisch reflecteren 2 2

samenwerking goed kunnen samenwerken 4 4

feedback geven en ontvangen 2 3

het 'product' delen 4 4



je verwonderen, vragen stellen

onderzoeken

aannames aanvechten

spelen met mogelijkheden

verbindingen maken

intuïtie gebruiken

onzekerheid toelaten

moeilijkheden het hoofd biedenanders durven zijn

maken en verbeteren

methoden/technieken

ontwikkelen

kritisch reflecteren

goed kunnen samenwerken

feedback geven en ontvangen

het 'product' delen

volharding

nieuwsgierigheid

fantasie

discipline

samenwerking


