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Wat vind je in dit boekje? 
Een methode voor iedereen die een creatief proces wil
leiden bij kinderen en zonder een voorbeeldplaatje wil
werken. Of zichzelf daarin wil onderwijzen. Het werk
te laten ontstaan vanuit een vrije opdracht en te
focussen op proces. Niet op het eindresultaat. Deze
methode heb ik geschreven met een kijk op jou als
volwassene die met kinderen werkt. Maar je kan het
ook gebruiken voor andere doelgroepen. 

Wat is een methode? 
Een methode is een manier waarop je iets kan gaan
uitvoeren 

Wie ben ik?
Ik ben geen beleidsmaker of juf. Ik ben een interactie
ontwerper die afstudeert aan de opleiding interactive
performance design aan de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht. Ik kies onderwerpen die mij echt aan het hart
liggen en door middel van een ervaringen aan het licht
wil brengen. Ik geloof er in dat ervaren mee-maken is.
Dat je daardoor een onderwerp kan voelen en gedrag
kan veranderen. 
Daarom heb ik deze methode geschreven. Om mijn
eigen ervaring te delen met een groter publiek. 

Hoe is deze methode ontstaan? 
In mijn afstudeeronderzoek was ik nieuwsgierig
naar het creatieve vermogen van volwassenen
en kinderen. 

  

Hoe kijken ze daar zelf tegenaan en gaan ze daar mee
om. Na een theoretisch onderzoek over de noodzaak van
creativiteit op scholen ben ik een praktisch onderzoek
gestart. Voor dit onderzoek ben ik een ruimte gaan
inrichten waarin ik verschillende creatieve
experimenten heb opgezet waar het altijd ging om
proces en zonder voorbeeld werken. Ik faciliteerde de
ruimte, de materialen en de opdrachten. De deelnemers
deden daarna al het werk. Samen focuste we altijd op
proces en niet op het eindproduct. De manier waarop ik
met de deelnemers werkte werd als prettig ervaren en
van daaruit is deze methode ontstaan.

Doel
 Dit boekje is voor jou als volwassene om een meer
open houding aan te nemen bij een creatieve opdracht.
Het effect wat ik ermee wil bereiken is dat volwassenen
die met kinderen werken bewust worden van hun eigen
houding en zo de creativiteit van een kind beter leren
begrijpen.



 

Waarom? 
 Creativiteit is belangrijk. Niet alleen zijn
kinderen en volwassenen meer gemotiveerd
wanneer een groot beroep wordt gedaan op hun
creatieve vermogens, hun leervermogen krijgt
meer diepgang en kwaliteit. Het ontwikkelen
van een creatief curriculum biedt meer garantie
op betere resultaten in plaats van meer toetsen,
strengere regels en afrekenen op het
eindresultaat.
Ik zie nog te veel om mij heen dat wij
volwassenen de kinderen te veel sturen.
 Het is ook lastig om als volwassene naar een
kind te kijken. Hoe een kind krabbelt en
probeert. Wij zien alleen het eindresultaat, maar
het is juist zo belangrijk wat er onderweg
allemaal gebeurt. 
Juist die kinderen die creativiteit nodig hebben
om onderweg te zijn, kunnen vaak niet goed
meekomen met school. Creativiteit moet net zo
serieus worden genomen als taal en rekenen.

  



 

Participanten om de methode te beoefenen 
 Ik heb deze methode geoefend en uitgewerkt met een
aantal volwassenen en ook met groepen kinderen. Om
te zien wat hun gedrag daarin was en hoe ik mij als
begeleider van alle opdrachten het beste kon opstellen
en me verhouden tot de processen. 

Participanten waarvoor de methode is bedoeld: 
 De participanten voor mijn methode zijn
volwassenen die een creatief proces willen leiden met
kinderen. Maar ook volwassenen die graag bij zichzelf
de creativiteit meer willen toelaten. 

 



Methode 

Houding en jouw rol 
 Om een creatief proces te kunnen leiden, is jouw
houding eigenlijk het allerbelangrijkste. Deze moet
open, zonder verwachting en vriendelijk zijn. Jij bepaalt
namelijk welke kansen de kinderen krijgen. Jij moet
openstaan voor alles wat onderweg gebeurt. Alleen dan
kan het proces leidend zijn. Wanneer jij gaat
verwachten van de kinderen dat er een mooi werk uit
moet komen, gaan zij ook die druk voelen en kunnen de
kinderen er geen zin meer in krijgen. Veel volwassenen
vragen zich af, wat moet ik doen zodat mijn kind
creatiever wordt, maar het is juist wat je moet laten
zodat jouw kind creatief blijft. 
Iedere kind kan op een ander resultaat komen. Want
geef nou toe, 30 van dezelfde werkjes voor de ramen, is
dat nou echt creatief? Of hebben wij bedacht dat het er
zo uit moet komen te zien. 

Manier van feedback geven tijdens het proces 
Je hebt gesloten en open vragen. Wanneer je een
gesloten vraag stelt of opmerking zoals: Wat is dat mooi!
Dan geef je eigenlijk geen ruimte meer voor de kinderen
om daarop te reageren. Maar wat betekent eigenlijk het
woordje mooi? Je vertelt dan eigenlijk dat je het
resultaat mooi vindt. 

 

Maar wanneer je vragen stelt als: hoe ben je daar op
gekomen? Of, hoe heb je dat gedaan? Ontstaat er een
dialoog over hoe ze iets hebben gemaakt. Niet over wat
het is. 

Opdracht en kaders 
  Er zijn verschillende maten van kaders geven.
Wanneer je al verteld wat ze precies moeten maken,
geef je de deelnemers te veel kaders en maken ze wat jij
hebt bedacht. 

Welke instructies
 De instructies die je geeft van te voren zijn ook
belangrijk. Onderweg moet nog van alles kunnen
ontstaan. Bedenk voor jezelf wat het doel is van de
oefening. 
Het meest belangrijke handvat dat ik je kan geven: Laat
de opdracht zoveel mogelijk open zodat de deelnemers
hem zelf kunnen invullen.

De duur van een opdracht 
De duur van een opdracht: 
Voel zelf aan hoelang de opdracht kan duren. Voeg
elementen toe of uitdagingen terwijl ze bezig zijn. 



Voorbeeld praktijk: 

 Ik liet de kinderen, samen met mij, een groot vel papier
beschilderen.Ik had aangegeven dat ze elkaars werk niet
mochten stuk maken en dat we met z'n allen een werk
gingen maken. Een paar kinderen gingen rustig aan het
werk. Sommigen waren juist nieuwsgierig naar
materialen.
 Dit is een voorbeeld van een paar jongens rond de 7 jaar
die 20 minuten lang bezig waren met alle touwtjes uit
elkaar te rollen. Ze ontdekten onderweg hoe lang het
touw was, hoe vaak ze er mee door de ruimte konden
rennen en uiteindelijk hoe het er uitzag als je alles op een
hoop door elkaar gooide. Ze waren verbaasd en
nieuwsgierig hoe de kleuren mengden. Als je te veel
ingrijpt is de lol er af van dit spelletje. Ik greep een keer in
omdat een jongetje de hele lijmpot wilde leeg spuiten. Ik
keurde het niet af maar gaf aan dat andere kinderen het
potje ook nog nodig hadden en dat hij ook witte verf zou
kunnen gebruiken om hetzelfde effect te krijgen. 

Voorbeeld praktijk: 
 
Dit is een voorbeeld van een meisje dat ontdekte hoe je
kleuren kan mengen. Dit deed ze met veel aandacht en
met haar handen. Ze was druk bezig met nieuwe kleuren
toevoegen en ze was steeds weer verbaasd over het
resultaat.Ik had van te voren de verf al in kleine bekers
gedaan. Hierdoor had ik het kader al gezet dat ze niet de
hele verfbus kon leeg spuiten en kon ik haar met een
paar bekers rustig laten gaan. Onderweg vroeg ik haar
wat ze had ontdekt. In onze ogen maakte ze misschien
troep. Maar in haar ogen was het een wereld van kleur
en probeersels.

 



Ruimte: 
Als eerste is het belangrijk dat je een ruimte hebt die uitnodigt tot creëren. Een aparte ruimte of een ingerichte ruimte
naar de opdracht die jij verzint is fijn. Als er andere activiteiten tegelijk plaatsvinden kan dat heel erg afleiden. Ik had
een afgesloten ruimte voor mijn deelnemers. Ze konden niet gestoord worden en mensen van buitenaf konden ook
geen kijkje komen nemen wat er gebeurde. Bij de kinderen was dit wel het geval. Leidsters konden komen kijken wat
de kinderen deden en lieten vaak al geluiden horen dat ze het verfen met de handen afkeurden. Ben je bang voor
troep? Zorg dan voor een ondergrond zoals vuilniszakken of een stucloper. Waar wij rommel zien gebeurt er van alles
met het kind. Ze maken niet expres rommel om jou in de weg te zitten. Maar ze gaan vaak zo op in het creëren, dat ze
niet doorhebben dat alles onder komt te zitten. Ook moet de ruimte stimulerend zijn en passen bij de opdracht. Heb je
ruimte nodig? Zorg dat die er is voor iedere deelnemer. Een opgeruimde plek geeft de mogelijkheid om zelf te kunnen
experimenteren. Een compleet witte ruimte is weer te demotiverend. Zoek een goede balans. Als laatste: zorg er voor
dat er geen andere werken in de ruimte hangen. Onbewust maken we vaak dingen na die er al in de ruimte zijn. 
  

Voorbereiden



Welke materialen? 
Materialen uitzoeken kan best lastig zijn. Wat vinden ze leuk, wat niet? 
Uit mijn ervaring kan je het beste materialen kiezen die tot de verbeelding spreken. Daarmee bedoel ik materiaal dat nog
van alles kan worden. 
 Een kleurplaat vertelt een kind heel duidelijk wat hij moet doen. Met een leeg vel papier en stiften kan het kind nog alle
kanten op en zijn fantasie gebruiken. 

 

Hieronder een lijst
met materialen
waarmee je nog alles
kan:

Verf 
Kwasten 
Sponzen 
dopjes
Karton 
Glitter 
Stukjes stof 
Knopen 
IJsstokjes 
Scharen 
lijm 
Veren 
Stokjes van buiten 
Touw. 
Etc.. 
.  



 Kies voor elkaar 5 materialen uit de kist en maak daar in je eentje een werk van. 
 Maak samen een werk met de materialen in de kist. 
Maak een schildering zonder kwasten. 
 Maak samen een fantasiedier/huis/land/wereld en verzin er onderweg een verhaal omheen. Maak een werk op dit
vel papier wat mensen nooit van jou zouden verwachten. En wat jij zelf ook nooit zou maken. 
 Kies een kleur verf, bedenk een vorm en schilder dat net zo groot dat je hele gezichtsveld er in verdwijnt. Schuif
daarna je papier door naar de volgende en schilder in die vorm met een andere kleur een andere vorm. Schuif hem
nog een paar keer door. 
Leg een groot stuk papier neer en maak met z’n allen een grote schildering met je handen. Maak een abstract
schilderwerk en verknip hem op het einde.  Maak er nu een nieuw werk van. 
Kies 3 kleuren verf en meng die op een vel papier. Kijk welke kleuren er ontstaan. 

      Voorbeelden van opdrachten die ik heb gedaan: 

 
Wat is het resultaat? 
 Je zult merken als je de kinderen meer vrijheid biedt, dat er ook meer plezier ontstaat. Ik heb gemerkt bij kinderen die
met tegenzin begonnen aan een schilderopdracht juist door die vrijheid er uiteindelijk helemaal in opgingen. Ze moeten
namelijk al vaak genoeg opdrachten uitvoeren vanuit school en de ouders. Ik kreeg vaak verbaasde blikken wanneer ik
vertelde dat de kinderen -maar ook de volwassenen- bijna alles mochten doen. Zolang ze zich maar aan een paar basis
kaders hielden die ik ze oplegde. Kaders zoals het aantal materialen wat ik had meegenomen, niet elkaar vies mogen
maken en of samen, of alleen aan een werk werken. 
Sommige volwassen deelnemers moesten los komen, waren niet gewend eigen sturing te geven aan hun werk. Anderen
keken mij aan en wachten op bevestiging of ze het wel goed deden. Als ze dan eenmaal doorhadden dat ik geen
verwachtingen had maar juist open en nieuwsgierig met ze mee gingen maken, konden ze het gevoel van ik moet iets
moois maken loslaten. Want dat gevoel zat wel vaak in de weg. Veel deelnemers waren zo gewend afgerekend te worden
wanneer iets niet precies naar standaarden werd gemaakt.
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