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 Deel II Creatief denken in praktijk brengen

 
 3 Creatief denken in alle lessen: een inleiding

3.3 Twee voorbeelden van een dialogische aanpak

Basisregels voor samen praten Doel: schoolbreed en in elke groep 
opnieuw afspreken in eigen woor-
den aan het begin van het schooljaar

Groep 3 t/m 8

 4 Nieuwsgierig maken naar creatieve manieren van denken 

4.1 Het avontuur van slim leren denken 

Het avontuur van slim leren 
denken 

Doel: kleine klassengesprekken om 
kinderen nieuwsgierig en enthousi-
ast te maken voor lessen in samen 
denken; te verdelen over een aantal 
dagen

Groep 3 t/m 8

Wat zou je willen leren? Doel: kinderen laten stilstaan bij het 
feit dat ze zelf ook iets te willen heb-
ben als het om leren gaat

Groep 3 t/m 8

Denken, hoe doe jij dat? Doel: denken over hoe je denkt Groep 3 t/m 8

Denken over je eigen denken Doel: inleiding op de oefeningen 
(denkexperimenten), praten over 
denken

Groep 3 t/m 8

Opmerkzaamheid oefenen: 
nieuwe dingen ontdekken in 
de klas 

Doel: ontdekken hoe je met ‘focus’ 
meer ziet dan normaal, opmerk-
zaamheid, nieuwsgierigheid, focus 
oefenen

Groep 3 t/m 8

Opmerkzaamheid oefenen: 
kijken met andere ogen

Doel: kijken alsof je iets nooit eerder 
hebt gezien

Groep 3 t/m 8

Opmerkzaamheid oefenen:
iets vergelijken met iets an-
ders

Doel: nauwkeurig observeren, over-
eenkomsten zoeken en benoemen

Groep 3 t/m 8

Opmerkzaamheid oefenen:
opschrijven wat je hebt ont-
dekt

Doel: verslag doen van eigen 
 observaties

Groep 3 t/m 8 
(met schrijfhulp in 
groep 3 en 4)
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4.2 Een avontuur met de kracht van verbeelding

Hebben denken en herinne-
ren met elkaar te maken? 

Doel: bewust worden van herinneren 
als denkproces, klassengesprek over 
toepassingsmogelijkheden 

Groep 3 t/m 8

Wat onze hersenen ook goed 
kunnen: fantaseren 

Doel: stilstaan bij wat fantaseren is 
en hoe je het doet

Groep 3 t/m 8

De verbeeldingskracht uitno-
digen

Doel: kennismaken met geleide 
 fantasie

Groep 3 t/m 8

 5 Werkvormen om basisdenkvaardigheden te oefenen

5.2 Redeneren/argumenteren

Discussie en debat Doel: discussiëren, samen denken, 
spreekregels toepassen

Groep 4 t/m 8

Filosofische en morele kwes-
ties

Doel: argumenteren voor of tegen 
een afgesproken stelling, discussi-
eren, samen denken, spreekregels 
toepassen

Groep 5 t/m 8

Tekenaar en opdrachtgever Doel: kunnen verwoorden wat je ziet, 
kunnen uitvoeren wat je hoort

Groep 5 t/m 8

Het omdat-spel Doel: een reden kunnen geven voor 
iets wat je zegt of gelooft

Groep 3 t/m 8

Een redeneerweb maken Doel: verbindingswoorden en ander 
discussievocabulaire oefenen, en 
orde en verband zichtbaar maken

Groep 3 t/m 8 
(groep 3 en 4 met 
aangepaste in-
houd en monde-
ling, eventueel via 
tekeningen)
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5.4 Verbanden leggen: oorzaak en gevolg

Wat is er gebeurd? Doel: verklaringen bedenken bij 
gegeven informatie

Groep 5 t/m 8

Fantaseren over oorzaak en 
gevolg

Doel: bedenken van en fantaseren 
over wat voorafging

Groep 3 t/m 8

Het als … dan-spel Doel: oorzaak, gevolg en conse-
quenties onderzoeken, redeneer-
vaardigheid oefenen

Groep 5 t/m 8 
(eventueel groep 
3 en 4 maar dan 
aangepast aan 
dat niveau)

Het doordat-spel Doel: oorzaak en gevolg onder-
scheiden

Groep 5 t/m 8

Het voordat-spel Doel: chronologische verbanden 
leggen

Groep 5 t/m 8 
(eventueel groep 
3 en 4 mits aan-
gepast)

Het terwijl-spel Doel: oefenen in het beschrijven 
van dingen die tegelijkertijd gebeu-
ren en het effect van gelijktijdig-
heid herkennen

Groep 5 t/m 8 
(groep 3 en 4 mits 
aangepast)

5.5 Onderzoekend leren: goede vragen stellen

Nadenken over hoe je denkt Doel: het verschil in effect erva-
ren van diverse soorten vragen

Groep 5 t/m 8 

Open en gesloten vragen, 
convergent en divergent den-
ken

Doel: het verschil in effect erva-
ren van diverse soorten vragen 
en ermee vertrouwd raken

Groep 5 t/m 8 

Het 20 vragenspel Doel: oefenen met gericht vragen 
stellen en via vragen voortbou-
wen op al verkregen antwoorden

Groep 5 t/m 8 

Vakspecifiek oefenen Doel: oefenen met gericht vragen 
stellen en via vragen voortbou-
wen op al verkregen antwoorden, 
vertrouwd maken met vaktech-
nisch vocabulaire

Groep 5 t/m 8 (groep 
3 en 4 mits aange-
past in duur en on-
derwerp)

‘Stel dat’-vragen Doel: verbeeldingskracht oefe-
nen, consequenties bedenken, 
redeneervaardigheid oefenen 

Groep 5 t/m 8 (groep 
3 en4 mits aangepast 
in duur en onder-
werp)

Vragenprikbord Doel: antwoorden groeperen en 
denkrichting(en) zichtbaar maken

Groep 5 t/m 8 

Vragenketting Doel: zichtbaar maken hoe vra-
gen tot nieuwe vragen leiden

Groep 5 t/m 8
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Vragenweergave in een beel-
dende structuur

Doel: vragen in een beeldende 
structuur (mobile, piramide, 
boom, ster, web) weergeven (vi-
suele hulpmiddelen)

Groep 3 t/m 8 

Feiten. Hoe waar zijn ze? Doel: feiten kritisch leren bevra-
gen; overal bruikbaar waar ‘vast-
staande’ meningen of oordelen 
worden gegeven

Groep 5 t/m 8 

Vragenstellers en onderzoe-
kers 

Doel: goede vragen bedenken en 
antwoorden zoeken en vinden; 
kan als pakkende inleiding tot 
een nieuw onderwerp maar ook 
als onderzoeksfase in een groter 
project

Groep 5 t/m 8 

Vragenblog Doel: ICT-vaardigheid oefenen 
(opzoekvaardigheden, bronver-
melding)

Groep 5 t/m 8 (per 
groep of schoolbreed 
te organiseren)

5.6 Van standpunt veranderen, van perspectief wisselen

Van standpunt wisselen Doel: voorstellingsvermogen, ruim-
telijk denken, flexibel denken ont-
wikkelen

Groep 5 t/m 8 

Van een afstand kijken Doel: voorstellingsvermogen ontwik-
kelen, flexibel denken ontwikkelen, 
leren ‘uitzoomen’

Groep 5 t/m 8 

Een sprong maken in de tijd Doel: inbeeldingsvermogen ontwik-
kelen, flexibel denken ontwikkelen, 
vooruit of achteruit in de tijd denken

Groep 5 t/m 8 

Je in gedachten verplaatsen 
in een voorwerp, dier of ander 
persoon

Doel: fantasie, invoelingsvermogen 
ontwikkelen

Groep 1 t/m 8 

Jij was de koning en ik was de  
boef ... 

Doel: inlevingsvermogen, fantasie 
ontwikkelen

Groep 1 t/m 8 
(alle groepen 
afhankelijk van 
onderwerp)

Kies je standpunt en vertel 
wat je ziet/hoort/denkt/voelt/
ruikt enzovoort

Doel: inbeeldingsvermogen, invoe-
lingsvermogen, fantasie, ruimtelijk 
inzicht ontwikkelen (oefening voor 
alle zintuigen)

Groep 3 t/m 8 

Als ik een dier was dan was 
ik …

Doel: jezelf of iemand anders be-
schrijven aan de hand van vergelij-
kingen met dieren of voorwerpen 
(creatief schrijven)

Groep 5 t/m 8 

Beestachtig kijken Doel: je verplaatsen in een dier en 
vanuit dat personage de wereld be-
schrijven (creatief schrijven) 

Groep 5 t/m 8 
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Bezoek aan de toekomst Doel: overleggen, organiseren, fanta-
sie, inbeeldingsvermogen, schrijven, 
handvaardigheid, tekenen, drama 
enzovoort oefenen (themaproject)

Groep 6 t/m 8 

Je ziet wat je bent Doel: inlevingsvermogen ontwikke-
len, veranderen van standpunt

Groep 6 t/m 8 

Ooggetuigen Doel: veranderen van standpunt, iets 
van verschillende kanten bezien

Groep 6 t/m 8 

Denken als Walt Disney Doel: oefenen met verschillende 
denkfasen, fantaseren, realiseer-
baarheid beoordelen, actieplannen 
maken; eventueel in twee  fasen ver-
deeld over twee lessen

Groep 6 t/m 8 

Gelukkig … maar helaas Doel: denksnelheid, improvisatie-
vermogen oefenen, wisselen van 
standpunt van waaruit moet worden 
gereageerd (speloefening rondom 
een gegeven structuur)

Groep 5 t/m 8 

‘Ieder nadeel hep se voordeel 
…’

Doel: van standpunt veranderen Groep 5 t/m 8 

Omdenken Doel: leren omdenken (van een pro-
bleem een kans maken)

Groep 3 t/m 8 

5.7 Je verplaatsen in een ander: oefeningen in empathie 

Waarom kijk je zo? Doel: emoties herkennen Groep 1 t/m 8 (De 
gekozen visuele 
vorm dient aan-
gepast te worden 
aan de groep: te-
keningen en foto’s 
voor onderbouw, 
eventueel actu-
aliteitsfoto’s en 
striptekeningen 
voor bovenbouw.)

Laat je gezicht spreken Doel: bewust worden van eigen 
mimiek en het effect daarvan op 
anderen

Groep 1 t/m 8 

Hoe kijk je dan? Doel: oefenen met uitdrukking ge-
ven aan emotie

Groep: 1 t/m 8 (In 
de bovenbouw 
kun je hier dra-
malessen van 
maken.)

Emoties ontdekken in mimiek Doel: emoties herkennen, handvaar-
digheid, vormgeven, beschrijven

Groep: 5 t/m 8 
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Spelen met flitskaarten van 
gezichtsuitdrukkingen 

Doel: dramatiseren, verder verfijnen 
van emotieherkenning; fantasie, 
humor

Groep 1 t/m 8 

Hoe ik kijk bepaalt hoe jij 
denkt 

Doel: klassengesprek over hoe ge-
zichtsuitdrukkingen stemmingen 
kunnen beïnvloeden, bij jezelf maar 
ook bij anderen

Groep 3 t/m 8 

Een levensecht rollenspel Doel: ervaren van lichamelijke be-
perking, verantwoordelijkheid dra-
gen voor elkaars veiligheid

Groep 6 t/m 8 

Een spannend verhaal maken 
voor groep 3

Doel: inlevingsvermogen oefenen, 
samenwerken, onderzoeken, drama, 
handvaardigheid (een groepspro-
ject)

Groep 6 t/m 8 

Ik kan maken dat jij je goed 
voelt 

Doel: ervaren dat empathie empa-
thie uitlokt, luistervaardigheid oefe-
nen (klassengesprek)

Groep 6 t/m 8 

5.8 Kennis ordenen en organiseren 

Informatie zoeken en indelen Doel: inventariseren, vergelijken, 
overeenkomsten zoeken, verschillen 
opmerken, afwegingen en keuzes 
maken, keuzes herroepen en nieuwe 
keuzes maken, argumenteren enzo-
voort

Groep 1 t/m 8 
(mits passend van 
inhoud en tijds-
duur)

Sorteren in de klas Doel: leren ordenen en indelen, zelf 
sorteercriteria bedenken; bij vrijwel 
alle vakken bruikbaar; kan als deel 
van een vakles en als losstaande 10 
minutenactiviteit

Groep 1 t/m 8 
(afhankelijk van 
inhoud)

Rangschikken naar waarde Doel: rangschikken naar toegekende 
waarde. Aanleiding tot redeneren en 
discussie

Groep 5 t/m 8 
(afhankelijk van 
inhoud ook ge-
schikt voor onder-
bouw)

Woorden verzamelen Doel: taalnuances aanleren en ‘sorte-
ren’, woordenschatuitbreiding

Groep 3 t/m 8

Woordlijsten aanleggen Doel: werken aan taalbewustzijn, 
taalgevoel, woordenschatuitbreiding

Groep 3 t/m 8

Definities formuleren Doel: nauwkeurig en precies formu-
leren, kritisch denken, argumenteren 
en discussiëren

Groep 5 t/m 8

 Sorteerpuzzels leggen Doel: rangschikken op chronologi-
sche volgorde, logisch denken, rede-
neren, argumenteren, overleggen

Groep 3 t/m 8 
(mits inhoudelijk 
aangepast aan 
interesse en ni-
veau)
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5.9 Reflecteren

Snappen gaat in stappen Doel: reflectie stimuleren, ‘gradaties 
van begrip’ leren herkennen

Groep 3 t/m 8 

10 vragen voor een terugblik 
op afgeronde leerstof

Doel: leren reflecteren Groep 3 t/m 8 

Communiceren via de com-
puter 

Doel: motiveren tot reflecteren Groep 5 t/m 8 

Een persoonlijk leerlingjour-
naal, discussie, expressie en 
dagelijks terugkijken 

Doel: motiveren tot reflecteren en 
reflecties vastleggen.

Groep 3 t/m 8 
(aangepast per 
groep)

5.10 Verbeeldingskracht, fantaseren

Rondje of planeet? Doel: verder durven denken Groep 1 t/m 8 

Kun je je voorstellen dat …? Doel: verbeeldingskracht gebruiken, 
fantasie oefenen, consequenties 
bedenken

Groep 1 t/m 8 

Wat als … Doel: consequenties en mogelijkhe-
den bedenken, brainstormen, discus-
siëren, redeneren

Groep 3 t/m 8 
(in onderbouw 
aangepast en 
ingekort)

Overeenkomsten bedenken Doel: overeenkomsten zoeken door 
op andere vindingrijke manieren te 
kijken

Groep 4 t/m 8 

Fantaserend kijken Doel: anders leren kijken, tekenen Groep 3 t/m 8 

Een lijn mee uit wandelen 
nemen

Doel: anders leren kijken, gevoel 
voor abstractie ontwikkelen, tekenen 

Groep 1 t/m 8 

Het een ontdekken in het 
ander 

Doel: anders kijken, verbeeldings-
kracht oefenen

Groep 1 t/m 8 

Op jacht naar structuren Doel: anders kijken, gevoel voor 
abstracte vormen ontwikkelen, teke-
nen, handvaardigheid

Groep 3 t/m 8 
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 6 Werkvormen om denkgereedschappen te oefenen

6.1 Associëren

Oefeningen om de techniek 
van associëren te leren herken-
nen en bewust toe te passen 

Doel: de techniek van associëren le-
ren herkennen en bewust toepassen

Vanaf groep 5 

Associëren met geuren Doel: associëren bij het denken aan 
een geur (schrijf- en/of spreekoefe-
ning)

Groep 5 t/m 8 

Associëren met beeldmate-
riaal 

Doel: associatieproces oefenen en 
bewust maken

Groep 5 t/m 8 

Groepsverhaal met onver-
wachte wendingen 

Doel: snel associëren, fantaseren, 
verbindingen leggen

Groep 3 t/m 8 

Associëren met hulpmiddelen Doel: ontdekken dat er veel hulpmid-
delen zijn voor het associëren

Groep 3 t/m 8 

6.2 Analogieën vormen

Het is net zoiets als … Doel: overeenkomsten ontdekken Groep 3 t/m 8 

Sprookjesdenken Doel: analogieën als denkgereed-
schap gebruiken

Groep 6 t/m 8 

Analogieën zoeken in de 
 reclame

Doel: analogieën herkennen in 
 reclametaal

Groep 6 t/m 8

Nieuwe toepassingen beden-
ken voor voorwerpen

Doel: nieuwe mogelijkheden beden-
ken, inventiviteit

Groep 3 t/m 8 

6.3 Combineren

Wild combineren Doel: nieuwe mogelijkheden beden-
ken, inventiviteit, fantaseren

Groep 5 t/m 8 

Gericht ontwerpen met 
behulp van een combinatie-
woord 

Doel: nieuwe dingen bedenken, uit-
vinden en ontwerpen, werktekenin-
gen maken

Groep 5 t/m 8 

Plaatjestabellen maken Doel: nieuwe dingen bedenken door 
combineren

Groep 5 t/m 8 

Nieuwe woorden vormen Doel: nieuwe dingen bedenken met 
zelfbedachte woorden

Groep 5 t/m 8 

Verhaalingrediënten combi-
neren

Doel: snel associëren, fantaseren, 
combineren, verbindingen leggen

Groep 5 t/m 8 

Combineren met willekeurige 
voorwerpen

Doel: inventief denken, iets bekends 
anders gebruiken

Groep 5 t/m 8 

Voorwerpen combineren om 
een bepaald doel te bereiken

Doel: inventief denken, iets bekends 
anders gebruiken

Groep 5 t/m 8

Woordknutselen Doel: uitvinden via zelfbedachte 
woordcombinaties, creatief schrijven, 
tekenen/handvaardigheid (kan als 
project worden ingezet)

Groep 5 t/m 8 
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6.4 Hypotheses opstellen

Oefenen in het bedenken van 
hypotheses met behulp van 
een handvol mogelijkheden 

Doel: vertrouwd raken met hypothe-
ses

Groep 3 t/m 8 

Het verhaal erachter zoeken Doel: vertrouwd raken met het wer-
ken met hypotheses

Groep 5 en hoger 
(ook in lagere 
klassen, mits aan-
gepast) 

Het waarom-spel Doel: hypotheses bedenken, waar-
om-vragen verzinnen

Groep 3 t/m 8 

Een verklaring zoeken op de 
wetenschappelijke manier 

Doel: verklaringen zoeken op grond 
van waarneming, logisch redeneren

Groep 6 t/m 8
(geschikt voor 
onderzoekspro-
jecten)

Een verklaring zoeken op een 
creatieve ‘fantasiemanier’ 

Doel: creatief denken, fantaseren Groep 3 t/m 8 
(voor jongere kin-
deren inhoudelijk 
aangepast) 

Het ‘stel nu dat’-spel Doel: vrij en associatief brainstor-
men, filosoferen, verbeeldingskracht 
gebruiken

Groep 3 t/m 8 

De ‘nu-spin’ Doel: bewustzijn ontwikkelen van 
het feit dat alles in het nu een eer-
dere oorzaak en een later gevolg zal 
hebben; bedenken van mogelijke 
oorzaken en consequenties

Groep 3 t/m 8 

6.5 Metaforisch denken

Een recept van jezelf geven Doel: zelfreflectie met humor, me-
taforisch denken, creatief schrijven, 
handvaardigheid

Groep 5 t/m 8 

Een persoonlijke metafoor 
bedenken

Doel: zelfreflectie met humor, meta-
forisch denken, creatief schrijven

 Groep 5 t/m 8 

Een abstractie metaforiseren Doel: metaforisch denken, creatief 
schrijven

 Groep 5 t/m 8 

Nieuwe beelden maken Doel: metaforisch denken, creatief 
denken/schrijven, plezier maken met 
taal

Groep 5 t/m 8 

Klittenbanddenken of pizza-
denken?

Doel: ontdekken hoe nieuwe meta-
foren nieuwe ideeën kunnen gene-
reren

Groep 5 t/m 8 



Inventarisatie van alle lessuggesties bij Hoe bedenk je het?!

12 van 17

6.6 Personifiëren

Een groepsverhaal maken Doel: inlevingsvermogen ontwikke-
len

Groep 1 t/m 8 (in-
houd aangepast 
aan het niveau)

Een stripverhaal maken met 
gepersonifieerde gevoelens

Doel: oefenen met metaforen, een 
dialoog bedenken

Vanaf groep 5

Eigenschappen personifiëren Doel: zelfreflectie, oefenen met me-
taforen

Groep 5 t/m 8 

Bekende sprookjes ombou-
wen met behulp van een 
voorwerp 

Doel: ‘versprokificeren’, dat wil zeg-
gen een sprookje omzetten naar het 
universum van een voorwerp, fanta-
seren, samen bedenken

Groep 3 t/m 8 

Voorwerpen personifiëren Doel: voorwerpen personifiëren en 
dialogen bedenken, creatief denken, 
tekenen of vertellen

Groep 5 t/m 8

Poëtisch personifiëren Doel: stemmingen weergeven door 
middel van natuurpersonificaties, 
gevoel voor poëzie ontwikkelen, 
creatief schrijven

Groep 7 en 8 

6.7 Filosoferen

Een mogelijke aanpak voor 
lessen filosoferen 

Doel: suggesties voor lessen filoso-
feren

Groep 4 t/m 8 

6.8 Geleide fantasie

Hoe pak je het aan? Doel: voorbereiden op een geleide 
fantasie

Groep 4 t/m 8 

Een geleide fantasie inleiden Doel: een tekst voorlezen als inlei-
ding op de geleide-fantasieoefening

Groep 4 t/m 8

Een geleide-fantasieoefening 
doen

Doel: binnenleiden in het gekozen 
avontuur door een geleide fantasie 
voor te lezen

Groep 4 t/m 8

Andere suggesties voor een 
geleide fantasie 

Doel: zelf uit te werken door de leer-
kracht

Groep 4 t/m 8 
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6.9 Taalspel

Striptaal onderzoeken Doel: aspecten van beeldtaal onder-
zoeken en zelf beeldtaal bedenken 
voor geluiden, tekenen

Groep 5 t/m 8

Gedichtentaal onderzoeken Doel: het effect van rijm, beeld-
spraak, alliteratie ervaren, beoor-
delen en zelf toepassen, taalgevoel 
ontwikkelen, creatief schrijven

Groep 5 t/m 8 

Symbooltaal ontwerpen Doel: eigen beeldtaal (pictogram-
men) ontwerpen, samen denken 
over verband tussen taal en teken

Groep 5 t/m 8 

Taalonderzoek doen Doel: taalgevoel ontwikkelen, filoso-
feren over het verband tussen klank 
en betekenis

Groep 5 t/m 8 
(met inhoudelijke 
aanpassingen ook 
in groep 3 en 4) 

Jongenstaal en meisjestaal 
vergelijken 

Doel: geslachtstypische woorden 
inventariseren en bespreken, creatief 
schrijven

Groep 5 t/m 8 

Bewustwording van ‘jargon’ Doel: bewustwording van jargon als 
‘taal in de taal’ en van de consequen-
ties van het gebruik ervan

Groep 5 t/m 8 

Leugentaal onderzoeken Doel: inventief denken, redeneren, 
filosoferen

Alle groepen 
(mits inhoudelijk 
aangepast aan de 
niveaus)

Lichaamstaal onderzoeken Doel: onderzoek naar lichaamstaal 
en bewustwording van de effecten 
ervan

Groep 3 t/m 8 
(mits inhoudelijk 
aangepast aan de 
niveaus)

Krantentaal onderzoeken Doel: onderzoek naar suggestief 
taalgebruik in kranten, bewustwor-
ding van ‘gekleurd’ taalgebruik

Groep 6 t/m 8 

Lange woorden verzinnen Doel: onderzoek naar begrijpelijk-
heid en gebruiksgemak van woor-
den, taalgevoel ontwikkelen, inven-
tief denken

Groep 5 t/m 8 

Woordverzamelingen aanleg-
gen

Doel: woordsoorten ontdekken, 
taalkundig inzicht en taalgevoel ont-
wikkelen

Alle groepen 
(mits inhoudelijk 
aangepast aan de 
niveaus)

Plaatjes maken in je hoofd Doel: taalfuncties inzichtelijk maken 
(visueel ontleden)

Groep 5 t/m 8

Nuances in taalgebruik rond 
emoties ontdekken

Doel: taalnuances ontdekken, grada-
ties aanbrengen, woordenschatver-
rijking

Alle groepen 
(mits inhoudelijk 
aangepast aan de 
niveaus)
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Manieren van vragen onder-
zoeken 

Doel: taalnuances, lichaamstaal, mi-
miek en spreektoon onderzoeken en 
het effect ervan op anderen

Alle groepen 
(mits inhoudelijk 
aangepast aan de 
niveaus)

Het effect van oordeelwoor-
den onderzoeken

Doel: oordeelwoordenschat uitbrei-
den, gradaties gebruiken en de bete-
kenis ervan bespreken

Alle groepen 
(mits inhoudelijk 
aangepast aan de 
niveaus)

Met woorden je fantasie 
 stimuleren

Doel: zinnen op kwaliteit beoorde-
len, kritisch lezen/luisteren, formu-
leervaardigheid, creatief schrijven

Groep 5 t/m 8 

 7 Handige hulpmiddelen en werkvormen om ze te oefenen

7.1 Brainstormen

In een brainstorm toepas-
singen bedenken voor een 
wasknijper

Doel: oefenen met brainstormen Groep 3 t/m 8

7.2 Mindmappen

Hoe maak je een mindmap? Doel: een mindmap leren maken Groep 3 t/m 8 

7.3 VAVAWOC

Hoe gebruik je VAVAWOC? Doel: kennismaken met een metho-
de om nieuwe ideeën te bedenken

Groep 5 t/m 8 

7.4 SIT (Systematic Inventive Thinking)

Hoe gebruik je SIT? Doel: kennismaken met een metho-
de om nieuwe ideeën te bedenken

Groep 5 t/m 8 

7.5 De boekenlegger

Hoe gebruik je de boeken-
legger?

Doel: voor leerlingen: inspiratiehulp 
bij het bedenken van nieuwe din-
gen, uitvinden en ontwerpen, voor 
de leerkracht als inspiratiehulp bij 
lesontwerp

Groep 3 t/m 8
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 8 Creatieve ontwikkeling kleuters

8.2 Kijken: werken met kleuren en spiegelen

Kleuren benoemen Doel: namen van kleuren 
kennen

-

Kleurrelaties leggen Doel: woordenschatverrij-
king, namen voor kleurgra-
daties leren kennen

Nodig: spullen in kleur 

Toveren met kleuren Doel: kleurkijken en secun-
daire kleuren maken

Nodig: wc-rolletjes, gekleurd 
cellofaan 

Een bloemsteel kleuren Doel: kennismaken met 
capillaire werking, zien hoe 
bloemen drinken

Nodig: bloemen, glazen 
vaas of fles, inkt, ecoline of 
waterverf 

Kleuren mengen Doel: ervaren hoe kleuren 
samen nieuwe kleuren op-
leveren

Nodig: oliepastel, strijkijzer, 
krantenpapier

Symmetrie herkennen Doel: tegengestelde af-
drukken maken met inkt of 
ecoline

Nodig: papieren vormen 
ecoline of waterverf, pi-
petjes 

Een magische tekening 
maken

Doel: ervaren hoe kaarsvet 
kleur kan tegenhouden (wax 
resist)

Nodig: kwasten, gekleurde 
inkt of kleurstof opgelost 
in water, wit papier, witte 
kaars, waxinelichtje of wit 
vetkrijt

Spiegelen Doel: spelen met weerspie-
geling, symmetrie en asym-
metrie ontdekken

Nodig: kleine spiegeltjes 
of spiegelend papier op 
karton, eventueel digitale 
camera 

8.3 Handvaardigheid: bouwen

Bouwen met afval Doel: ‘wild’ bouwen Nodig: kartonnen dozen, 
verpakkingen, blikjes, pak-
ken, eventueel tape 
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8.4 Luisteren, geluid en muziek

Stil zijn Doel: leren omgaan met 
stilte, genieten van de afwe-
zigheid van geluid

-

Bewust luisteren (eventueel 
buiten) 

Doel: luistervaardigheid, 
signaleren en genieten van 
omgevingsgeluiden

-

Spelend luisteren naar mu-
ziek

Doel: kennismaken met klas-
sieke muziek, luistervaardig-
heid, geluiden herkennen

Nodig: cd’s met klassieke 
muziek 

Luisterspiegels Doel: luistervaardigheid, 
geluiden onthouden en 
imiteren

-

Lichaamsgeluiden maken Doel: plezier maken met je 
lijf en met alle geluiden die 
je zelf kunt maken

-

Stemmen herkennen Doel: luistervaardigheid Nodig: opnameapparatuur 
(telefoon bijvoorbeeld) 

Emoties herkennen in een 
stem

Doel: emoties onderschei-
den in gesproken taal

Nodig: op geluidsdrager 
opgenomen stemmen die 
boos, verdrietig, blij, en-
thousiast enzovoort zijn

Samen werken, elkaar be-
grijpen

Doel: lichaamstaal, mimiek 
gebruiken en verstaan, 
stem expressie

- 

Rijmpjes zeggen Doel: bewust worden van 
relatie stemming en stem-
gebruik, Engels

- 

Expres verkeerd combineren Doel: bewust worden van 
de relatie tussen stem en 
stemming en ontdekken 
hoe bepalend stemgebruik 
en mimiek zijn voor hoe een 
boodschap overkomt

-

Hoe kijk je dan? Doel: gezichtsuitdrukkingen 
in relatie tot woorden en 
hun betekenis 

- 
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8.5 Voelen

Voelbox Doel: geluidsherkenning, 
tastzin, taalverrijking

Nodig: kartonnen doos of 
tas met een aantal voorwer-
pen 

Dieren raden Doel: koppelen van beeld 
en geluid

Nodig: plaatjes van dingen 
die een geluid maken

Ik hoor, ik hoor wat jij niet 
hoort …

Doel: koppelen van beeld 
en geluid

Nodig: plaatjes van dingen 
die een geluid maken

Verhalend rollenspel Doel: uitbeelden via mimiek 
en lichaamstaal

Nodig: een geschikt verhaal 

Gevoelscollage maken Doel: beeld, gevoel en kleur 
verbinden

Nodig: tijdschriften, kranten, 
lijm


