
Inventarisatie van ideeën om thuis de creativiteit van 
kinderen te stimuleren. 
 
Algemeen: 

 Het kind meerdere kunstdisciplines aanbieden om te kijken waarmee het 

de meeste affiniteit heeft. 

 Laat het kind een keer op een andere manier(dan op de lijntjes) 

schrijven. 

 Iedere week iets bijzonders in huis ophangen om de verbeelding te 

prikkelen. 

 Van “iets” iets anders maken dan waar het voor bedoeld is. 

 Apparaten demonteren. 

 Experimenteren. 

 Vragen stellen in plaats van oplossingen aandragen, kinderen zelf 

oplossingen laten bedenken. 

 Gebruik maken van creatieve ingevingen van kinderen( meegaan en 

openstaan). 

 Kijk door de ogen van een kind en verwonder je over bepaalde dingen. 

 Probeer “out of the box” te denken. 

 Stimuleer kinderen om iets nieuws te proberen waarvan ze zeggen dat ze 

het niet leuk vinden. 

 Leer kinderen dat ze anders mogen zijn. 

 Organiseer een dag dat alles mag.  

 De kinderen bepalen zelf hoe hun kamer er uit ziet. 

 Waarderen van het proces, niet alleen het product. 

 Niet teveel tv kijken of computeren. 

 Samen met de kinderen koken en bakken( de kinderen mogen recepten 

bedenken ). 

  

  

 

 



Literatuur: 

 Gedichtjes voorlezen en maken. 

 Samen een verhaal bij een schilderij verzinnen. 

 Een kettingverhaal verzinnen( om beurten een zin). 

 Voorlezen uit een prentenboek. 

 De kinderen het verhaal laten verzinnen bij de prenten. 

 De kinderen zelf een prentenboek laten maken. 

 Een verhaal met elkaar naspelen. 

 Elkaar voorlezen. 

 Woorden memory. 

 Tijdens een wandeling met elkaar een verhaal verzinnen. 

 Uit je hoofd verhaaltjes vertellen, om beurten eentje. 

 Rijmwoorden bedenken en er tekeningen bij maken. 

  

  

 

Beeldende vorming: 

 Groot vel papier geven en vingerverf en kinderen met elkaar het blad 

laten vullen. 

 Groot laken op grond leggen (buiten), kinderen door de verf laten lopen 

en de verf over het laken verspreiden. Daarna met aardappelstempels de 

witte plekken laten opvullen. 

 Naar buiten gaan en natekenen. Goed laten kijken i.p.v. iets laten 

tekenen zoals ze denken dat het er uit ziet. 

 Een zelfportret laten maken. 

 Elkaar tekenen of schilderen. 

 Voorwerpen natekenen. 

 Tekenen met je ogen dicht. 

 Elkaar schminken. 

 Bouwen met materiaal uit de natuur. 

 Bouwen met kosteloos materiaal. 

 Spelen met klei. 



 Zelf kleding ontwerpen en maken (bv van bestaande kledingstukken). 

 Werk van bekende kunstenaars bekijken en namaken. 

 Met elkaar “moodboards” maken. 

 Zelf poppen ( laten) maken. 

 

 

Drama en dans: 

 Bouw met elkaar een poppentheater (kan eenvoudig met een tafel en 

een grote lap stof). 

 Een poppenkast voorstelling bedenken en uitvoeren. 

 Verkleedspullen verzamelen en lekker laten verkleden. 

 Rollenspel spelen. 

 Samen een podium bouwen. 

 Toneelstukken en dansjes verzinnen en voorstellingen geven. 

 Het kind mag verzinnen welke rol de ouder moet spelen, de ouder 

verzint een onverwachte wending in het spel. 

 Samen dansen. 

 Een verhaal uitspelen. 

 Muziek opzetten en dan “optochtje” spelen. Om beurten voorop, de 

voorste bepaalt de bewegingen. 

 Lekker gek doen, gekke bekken trekken. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Muziek: 

 Verschillende soorten muziek laten horen. 

 Samen muziek maken. 

 Muziek maken met onverwachte materialen. 

 Samen zingen. 

 Een boodschap zingend vertellen. 

 Schilderen op muziek. 

 De kinderen mogen laten horen wat ze kunnen( optreden). 

 Kennis laten maken met verschillende instrumenten. 

  

 

Activiteiten buitenshuis: 

 Kruiden- en moestuin aanleggen. 

 Hutten bouwen. 

 Spelen met zand, zandkasteel bouwen en versieren met alles wat je om 

je heen vindt. 

 Wandelen in de natuur en proberen om fantasie figuren te ontdekken in 

bomen, planten, modder, zand enz. 

 Samen op een heuvel naar de wolken liggen kijken en figuren benoemen. 

Eventueel met deze figuren een verhaal verzinnen en elkaar aanvullen. 

  Speelnatuur in Vianen, Ruimte voor de Lek (Pontwaard). 

 Dagjes uit met de kinderen, nieuwe indrukken opdoen. 

 Bezig zijn met dieren, hoe leven dieren eigenlijk? 

 Bezoek met de kinderen exposities en musea (naar aanleiding van een 

thema op school). 

 Bezoek aan de Dutch Design Beurs. 

 Laat kinderen kennis maken met (muziek-)theater. 

 Maak gebruik van het naschools activiteitenaanbod, op school of in het 

“Pakhuis”. 

 Geef de kinderen kans om hun talent verder te ontwikkelen, bv op de 

muziekschool, theaterlessen, dansles, lessen in beeldende vorming. 

  


