
Visie op de ontwikkeling van creatief vermogen 

 

Het is belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd in creatief denken, voor hun en voor              

onze toekomst. Creatieve mensen kunnen flexibeler omgaan met veranderingen en zien           

kansen waar anderen ze laten liggen.  

 

Creativiteit is het scheppend vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar          

toepasbare oplossingen voor bestaande problemen te vinden. Dat creatieve         

vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving waarin          

kinderen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken.  

 

Uitgangspunt is een vraagstuk of probleem, vervolgens wordt het creatieve proces in vier             

fasen doorlopen: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. Deze fasen zijn          

echter niet scherp gescheiden, maar lopen in elkaar over en soms door elkaar heen.              

Centrale vaardigheid binnen deze cyclus is het reflecteren op die verschillende fasen.            

Deze fasen zijn nodig om tot een nieuwe ontdekking of tot een werk te komen. Ze zijn                 

toepasbaar op ieder mogelijk probleem, idee of thema. Kinderen leren zo te vertrouwen             

op hun inventiviteit, durven hierom te experimenteren en ontwikkelen creatieve          

hersenen. 

 

De snel veranderende wereld vraagt om een nieuwe kijk op menselijke groei en             

onderwijs. Nieuwe ideeën over talent, intelligentie en creatief vermogen. Daar waar           

natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten, zijn mensen in hun element,            

het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf. Op de               

Egbertusschool hoort het kind daarom veelvuldig: ‘Kind, wat ben jij goed!’  

 

Creatief vermogen is niet te vatten in IQ-tests en Cito-toetsen. Het gaat niet om hoge               

cijfers op school, maar meer om vormen van intelligentie en talenten. Wanneer het             

onderwijs zich aanpast aan de passie en talenten van de kinderen komt creatief             

vermogen optimaal tot ontwikkeling.  

 

Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen en ook het vermogen             

om nieuwe problemen te bedenken. 

 

We gaan uit van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen,              

schrijven en rekenen. We willen ook aandacht besteden aan capaciteiten als sociaal            

vermogen, beeldend vermogen en muzikaal vermogen. Door kinderen aan te sporen een            

volledige reeks van talenten/intelligenties te ontwikkelen, verandert de school in een           

opleiding die verder gaat dan einddoelen en die ontwikkelingen om wil zetten in             

levensvaardigheden. 

Tot nu toe zijn er op basis van onderzoek acht intelligenties vastgesteld met de volgende               

kenmerken: 

● Verbaal-linguïstisch: gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen,       

functioneel taalgebruik, goed in grammatica. 

● Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van        

emotie en geluid, goed geheugen voor muziek. 

● Intrapersoonlijk: zelfkennis, nadenken over eigen handelen,      

aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen. 

● Interpersoonlijk: begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in          

staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie. 

● Lichamelijk-kinesthetisch: sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische        

beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen. 

● Visueel-ruimtelijk: goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk          

ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te          

visualiseren. 

● Logisch-Mathematisch: logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om       

de fysieke wereld te verklaren. 



● Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur, observatie en       

herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren. 

 

Uitgangspunt is dat kinderen zich in hun talenten verder kunnen bekwamen om daarin             

nog beter te worden. Dat noemen we ‘opkomen voor jezelf’, niet als een vorm van               

egoïsme, maar vanuit de overtuiging, dat (kleine en grote) mensen gelukkiger worden            

als zij die talenten kunnen ontwikkelen waar zij goed in zijn. Zo kunnen zij van betekenis                

zijn voor zichzelf, voor die ander en voor de omgeving waarin zij leven. 

 

 

Het belang van cultuuronderwijs  

 

Ex-minister Bussemaker zei hierover: “Cultuuronderwijs geeft kinderen en jongeren         

kennis mee over kunst, media en erfgoed. De kunstvakken in het bijzonder hebben een              

functie in het stimuleren van creativiteit en het ontwikkelen van creatieve vaardigheden.            

Cultuuronderwijs heeft een rol in de sterk veranderende arbeidsmarkt in de Westerse            

wereld, waarbij de vraag naar zowel handarbeid als routinematig administratief werk           

afneemt en die naar niet-routinematige vaardigheden toeneemt. Daarmee groeit het          

belang van de 21st Century Skills: het vermogen om in te spelen op veranderingen, met               

creatieve en inventieve oplossingen. Kortom: het vermogen tot innovatie. Creativiteit en           

innovatie zijn voorwaarden voor de verdere groei van onze kennissamenleving." 

 

Het kunst- en cultuuraanbod op de Egbertusschool kent een horizontale en een verticale             

verankering. De kerndoelen van de wettelijk verplichte vakken vormen het uitgangspunt.           

Bij al deze vakken wordt in meer of mindere mate het creatieve proces doorlopen. De               

vakken kunstzinnige oriëntatie in het bijzonder hebben een functie in het stimuleren van             

creativiteit en het ontwikkelen van creatieve vaardigheden. Daarom nemen we deze als            

basis voor het kunst- en cultuuraanbod.  

 

We onderscheiden: 

● Muzikale vorming; 

● Beeldende vorming; 

● Dramatische vorming; 

● Dansante vorming; 

● Literaire vorming; 

● Audiovisuele vorming. 

 

We zorgen voor een dekkend aanbod, waarbij alle 6 disciplines in iedere groep aan bod               

komen (horizontale programmering) en er sprake is van een doorgaande lijn van groep 1              

t/m 8 (verticale programmering). We maken daarbij gebruik van up-to-date methoden           

en bronnenboeken. Daarnaast maken we gebruik van het kunst- en cultuuraanbod van            

‘Kunst Centraal’ en nemen deel aan het door de provincie Utrecht gesubsidieerde            

verdiepingsprogramma ‘Cultuur met Kwaliteit’.  

 

Bij iedere les wordt er gezocht naar een (horizontale) verankering met één van de              

overige vakgebieden. Zo maken we bijvoorbeeld kleitabletten in combinatie met de           

geschiedenisles over het spijkerschrift.  

 

Over de 6 disciplines heen wordt een ‘erfgoed-saus’ gegoten. Bij iedere les kunstzinnige             

oriëntatie wordt bekeken op welke wijze de rijke culturele omgeving van de school een              

bijdrage kan leveren aan de (horizontale) versterking van het kunst- en cultuuraanbod.            

Zo wordt een les beeldende vorming nog leuker, wanneer je kunt zien hoe een              

kunstenaar uit de omgeving met de aangeleerde techniek heeft gewerkt.  

 

De verticale verankering krijgt naast de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 ook nog op de                 

volgende wijze vorm, waarbij er met een drietrapsraket wordt gewerkt: 

 



Trap 1: Kinderen van groep 1 t/m 8 komen met alle kunst- en           

cultuurdisciplines in  

aanraking. Zo kunnen zij ontdekken waar hun talenten wel/niet liggen. 

Trap 2: In het naschools activiteitenaanbod en op creadagen kunnen        

kinderen hun  

talenten verder verrijken en verdiepen. Het aanbod wordt in samenwerking  

met partners uit de rijke, culturele omgeving van de Egbertusschool  

verzorgd. 

Trap 3: Wanneer kinderen hierdoor zo geïnspireerd raken, dat zij hun talent          

nog  

verder willen ontwikkelen, kunnen zij bij (één van) de culturele partners lid            

worden om zich nog verder te kunnen specialiseren. 

 

Op deze wijze zorgen we voor ‘Boeiend onderwijs voor ieder kind’ en doen we een beroep                

op de meervoudige intelligenties van kinderen. 

 

Om de creativiteit van kinderen te stimuleren en hun creatieve vaardigheden verder te             

ontwikkelen om daarmee voor zichzelf, voor de ander en voor hun omgeving van             

betekenis te mogen zijn, organiseren we een aantal malen per schooljaar creadagen en             

daaraan gekoppeld een voorstelling en/of een tentoonstelling. 


