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Dit is een aangepaste versie van de powerpoint zoals gebruikt tijdens 
de inspiratiemiddag van Levende Talen op 6 juni in Den Bosch.





Creatief is ‘in’
• 2017: Creatief is een van de meest voorkomende 

woorden op LinkedIn (de Volkskrant, 25 januari 2018)

• April: Volkskrant special

• Stichting Lezen: special over creatief schrijven en lezen

• Jongenelen & Faes: pleidooi voor creatief schrijven 

• Curriculum.nu: GO04: Experimenteren met taal



21st century skill

• Voor Tweede Fase: keuze bij het 
eindexamen schrijven

• Nu: betoog, beschouwing, 
uiteenzetting



Definitie van creativiteit

• ‘…het tot stand brengen van producten die passen binnen de situatie 
of het genre dat wordt beoefend en tegelijkertijd origineel en 
vernieuwend zijn.’ (Van Burgh 2010)

• het product is persoonlijk is en drukt iets uit van de maker.  Hiermee 
past deze definitie binnen de bredere definitie van creativiteit: werk 
dat zowel nieuw als passend is. 



Hoofddoel

Leerlingen leren:

1. korte, creatieve verhalen schrijven

2. verhalen en verhaalfragmenten te herschrijven tot een creatievere 
versie



Ook…….

• Leerlingen kunnen divergerend 
denken/schrijven: loskomen, gaan.  

• Leerlingen krijgen inzicht in het creatieve 
proces van anderen en van henzelf: 

• Hoe werkt dat proces?

• Verschillende mogelijkheden 

• Creatief denken kost moeite 

• Leerlingen krijgen inzicht in de creativiteit 
van een tekst



Voorwaarden

• Veiligheid

• Plezier in schrijven

• Relevantie

• Alle teksten worden gelezen tijdens de les

• Iedere geschreven tekst wordt voorzien 

van feedback



Didactische principes

• Dialogisch leren 

• Observerend leren 

• Scaffolding

• Vaste lesstructuur: om leerlingen te helpen om ideeën te genereren, 
is er een steeds terugkerende divergerende denkfase door de 
lessenserie heen

• Snelkookpanprincipe: de opzet is een schrijflab, waarbij in groepjes 
volgens een snelkookpanprincipe wordt gewerkt: het tempo ligt hoog



De lessen

• Les 1: Hoezo, creatief schrijven

• Les 2: Mix je verhaal

• Les 3: De trap kraakt…..

• Les 4: Bulderen, fluisteren, krijsen of hijgen?

• Les 5: Een verhaal op verschillende manieren

• Les 6: Publiceren









https://leermiddelen.basisonderwijs.online/data/timer%20time/timeranaloog.html


Mix je verhaal





Bekijk de onderstaande tabellen en kies uit de onderdelen Wat? Waar? 
Wanneer? steeds 1 optie en maak daarmee drie verschillende 
combinaties. Schrijf bij iedere combinatie in steekwoorden in je mapje 
heel kort een idee voor een verhaal op. Je krijgt dus in totaal 3 
verhaalideeën, minder mag niet. Je hebt 5 minuten de tijd, dus go, go, 
go! 





Les 6: Publiceren



‘Ik vond het erg leuk en ik vond het vooral leuk dat je 
vrij mocht schrijven, dus ook op een poëtische manier’

‘Ik vond het een interessante lessenserie en het was 
een keer wat anders dan normaal.’

‘Ik denk er een beetje anders over. Ik vind het nog 
steeds niet heel leuk, maar heb er wel van geleerd.’





Beoordelen van creatieve teksten

• Laatste tekst van de leerlingen: holistische beoordeling

• Eerste onderzoek: D-pac holistische beoordeling

• Voor- en nameting lessenserie: 6 beoordelingscriteria (ontleend aan 
Fürst et al 2017)



3 teksten: zelf 
beoordelen

• Beoordeel de drie korte 
teksten

• Vergelijk even met elkaar

• Zijn jullie het ongeveer 
eens?

• Waarom wel of niet?


