
‘Vertel ze niet hoe je een schip moet bouwen, 
maar wek het verlangen naar de uitgestrekte zee.’

Antoine de Saint-Exupery
(schrijver van Le Petit Prince)



‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’
(Pipi Langkous)

‘Tuurlijk weet ik niet wat het wordt, anders zou ik het niet maken!’ 
(Pablo Picasso) 

‘Logica brengt je van A naar B, verbeeldingskracht brengt overal.’
(Albert Einstein) 

“It is music and dancing that make me at peace with the world.”
(Nelson Mandela) 



Opdracht:

Teken een huis



Procesgerichte Didactiek

Manieren om met kinderen tot creatieve processen te komen, 
eigenaarschap te vergroten en vakgebieden te verbinden.

Door: Michiel Bos www.detoonwerkplaats.nl In opdracht van Gigant

http://www.detoonwerkplaats.nl/


In deze training

• Achtergrond

• Het creatieve proces

• De procesgerichte didactiek

• De betekenisvolle opdracht

• Bronnen voor meer en andere informatie



Wat is creativiteit?



Dit is creativiteit (volgens het boekje)

Creativiteit is de vaardigheid van de leerling om ideeën te bedenken en 
dingen te creëren die nieuw, verrassend en waardevol zijn voor de 
leerling zelf.

Bron: Leren van kunst (Potters en Lutke)



Waarom zouden we op school aandacht 
besteden aan creativiteit en kunst?



Link naar Youtube: https://youtu.be/g4IAa8wZlqU

https://youtu.be/g4IAa8wZlqU


Spel

Grenzen verleggen

Verbinden

Waarnemen

Open-endend werken

Talentontwikkeling

Experimenteren

Eigenaarschap

Zelfsturing

Niet kijken naar wat er moet,
maar naar wat er kan

Onzekerheidsvaardigheden

Faalkundigheid (durven te falen)

Afstemmen binnen- en buitenwereld

Hierom?



Hierom?



Pedagogische opdracht van het onderwijs
(Gert Biesta)
Het leren afstemmen van de binnenwereld met 
de buitenwereld. Dat wat er aan wensen en 
verlangens in jezelf leven in dialoog brengen 
met dat wat wenselijk en mogelijk is 
(subjectificatie).

Daarvoor is het nodig dat kinderen toegerust 
worden met kennis en vaardigheden 
(kwalificatie). En dat ze ingeleid worden in de 
gebruiken, waarden en gewoontes van onze 
(democratische) samenleving (socialisatie).



Buitenwereld - Binnenwereld

Binnenwereld
(van het kind)

Vrijheid

Vrije expressie

Spreken

Leiden

Convergeren

Wereldvernietiging

Schenken

Klinken

Buitenwereld 
(de ander, het andere)

Gehoorzaamheid

Kennis en vaardigheden

Luisteren

Volgen

Divergeren

Zelfvernietiging

Ontvangen

Kaatsen/ echoën

Leven

Procesgericht

Dialoog

Dans

Creatieve proces

Subjectificatie

Wederkerigheid

Resonantie



Mogelijke visies van een school

Het kind aanspreken op het denken, het voelen en het 
handelen/willen (Hoofd, Hart, Handen).

Bij het kind de wil wekken om op een volwassen manier in 
dialoog met de wereld te zijn. (Biesta).

Kwalificatie – Socialisatie – Subjectwording (persoonsvorming)

Het kind de wereld en zichzelf laten ervaren om daarmee te 
oefen om in afstemming met de ander en het andere zijn/haar 
verlangens vorm te geven.



Creatieve proces

Bron: 2017 www.kunstedu.nl, zie ook: https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2020/02/denkkader-cultuureducatie_2017_web.pdf

http://www.kunstedu.nl/
https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2020/02/denkkader-cultuureducatie_2017_web.pdf


Divergeren en convergeren
Keuzes creëren Keuzes maken

Verbreden Focussen
Alternatieven zoeken Selecteren

Kwantiteit Kwaliteit
Oordeel uitstellen Kiezen

Dialoog Discussie
Trial and error Mikken

Loslaten Vastgrijpen
Chaotisch Ordenend

Intuïtie Logica



Procesgerichte didactiek bij kunstzinnige 
oriëntatie (slo en onderwijsinspectie)
Werken aan creativiteit en expressiviteit is van grote waarde voor de ontwikkeling van 
kinderen. Met onderwijs in kunstzinnige oriëntatie leren kinderen hun gevoelens en ervaringen uit 
te drukken, te reflecteren op hun eigen werk en dat van anderen en kunst te waarderen.

Kerndoelen
54. De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 
erfgoed.



Bron: 2017 www.kunstedu.nl, zie ook: https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2020/02/denkkader-cultuureducatie_2017_web.pdf

http://www.kunstedu.nl/
https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2020/02/denkkader-cultuureducatie_2017_web.pdf


Didactiek gericht op ambachtelijk 
vaardigheden



Didactiek gericht op ambachtelijk 
vaardigheden
Het kind verwerft nieuwe kennis en vaardigheden. Het proces is helder 
en gecontroleerd. Het kind krijgt echter weinig tot geen vrijheid en 
verbindt zich mogelijk minder met de lesstof.
Het hoofd wordt aangesproken, het hart wordt dan nog wel eens 
overgeslagen.



Didactiek gericht op vrije expressie



Didactiek gericht op vrije expressie

Het kind mag zijn eigen fantasie de vrije loop laten gaan en doen wat 
hij/zij wil en kan. Het proces verloopt intuïtief en zonder vooropgezet 
plan. Het kind heeft de neiging om te doen wat hij/zij altijd al doet of 
kan.
Het hart wordt aangesproken, het hoofd wordt dan nog wel eens 
overgeslagen.



Responsieve creativiteit

Beide didactieken (ambachtelijk en vrije expressie) hebben hun waarde 
en kwaliteiten. Maar als een kind in zijn schoolloopbaan uitsluitend 
met deze twee vormen werkt kan het de mogelijkheid missen om zijn 
responsieve creativiteit te ontwikkelen. Dus op een manier die ook wel 
als een dialoog (Gert Biesta) of resonantie (Hartmut Rosa) wordt 
voorgesteld.

Met de procesgerichte didactiek streven we naar een creatief proces 
waarin het kind zowel leert te gehoorzamen als de vrijheid krijgt zijn 
eigen stem te laten klinken. 



Procesgerichte didactiek

Resultaten van een creatief proces naar aanleiding van een betekenisvolle opdracht.
Alle kinderen zijn ‘gehoorzaam’ geweest aan de opdracht, een bepaalde techniek en een onderwerp. Tegelijkertijd 
is daarbinnen een grote diversiteit ontstaan doordat de kinderen een bepaalde vrijheid kregen.
Kennis, vaardigheden en een vrij speelveld zijn hier gecombineerd.



Het creatieve en cyclische proces in vier fases. (bron: www.slo.nl) 

http://www.slo.nl/


Oriënteren (ook hierin zit onderzoek maar algemeen)

Gericht op de betekenisvolle opdracht. 
Laatjes openen en beleven: pakkende opening; voorkennis activeren; inspireren; intensief waarnemen met meerdere zintuigen; associëren en vrij 
interpreteren; spelvormen; spelen; fantaseren; wat weet ik al; wat vraag ik me af (vragenmuur); mindmap; etc. (‘goede’ antwoorden niet nodig) 
Laatjes vullen: intensief waarnemen; antwoorden vragenmuur; informatie en inspiratie verzamelen door leerlingen; input van de docent door 
instructie/ uitleg/ informatieoverdracht (de docent doet ertoe); etc. Samenvatten: het grote plaatje samen neerzetten binnen de criteria van de 
opdracht. Tussentijds evalueren/ reflecteren, elkaar helpen 

Onderzoeken
Gericht op eigen proces en resultaat. 
Meerdere(!) nieuwe laatjes creëren. Vaak worden dit deelopdrachten met onderzoeksresultaten: - brainstormen, schetsen, experimenteren, 
improviseren. altijd meerdere ‘proefjes’ creëren en niet één (neem de tijd); - informatie/ bronnen/ voorbeelden uit de kunst inventariseren, 
vergelijken, filteren; - uitdaging: bestaande ideeën weer loslaten (in koelkast zetten), opnieuw beginnen; - keuzes maken, plan voor het uitvoeren 
maken Tussentijds evalueren/ reflecteren: gluren bij de buren en creatief stelen: elkaar helpen/ tips of tops geven. onderzoeksresultaten indien 
mogelijk delen/ presenteren. 

Uitvoeren 
Gericht op de betekenisvolle opdracht. 
Komen tot een resultaat: uitvoeren plan, maken, schrijven, (technieken) oefenen, instuderen, inslijten, reflecteren, toch nog bijstellen, schrappen; 
loslaten, terug naar oriënteren of onderzoeken, doorzetten, hulp vragen/ bieden, keuzes maken, afmaken.… Tussentijds evalueren/ reflecteren, 
elkaar helpen 

Evalueren
Gericht op de betekenisvolle opdracht. 
Bewustwording: 
Product: persoonlijke verhalen delen over de resultaten. Ook relateren aan het kader van de opdracht. 
Proces: waar wilde ik naartoe… hoe heb ik dat aangepakt… waar zit ik nu… wat kan ik hiervan leren. 
Aandacht voor expositie, presentatie, uitvoering, delen, met docenten, medeleerlingen, ouders, stagepartners, omgeving…

Bron: 2017 www.kunstedu.nl, zie ook: https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2020/02/denkkader-cultuureducatie_2017_web.pdf

http://www.kunstedu.nl/
https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2020/02/denkkader-cultuureducatie_2017_web.pdf


Opdracht:

Teken een huis

(en nu met behulp van het

creatieve model)











Austin’s Butterfly (formatieve evaluatie)

https://youtu.be/E_6PskE3zfQ

https://youtu.be/E_6PskE3zfQ


Enkele opmerkingen bij Austin’s Butterfly

‘Austin’s Butterfly’ laat een hele mooie manier zien waarop je met kinderen kunt 

evalueren en verbeteren. Hieronder enkele opmerkingen bij deze methode tijdens 

een creatief proces:

Het is duidelijk dat hier toegewerkt wordt naar een zo goed mogelijke kopie van de 

originele vlinder op een foto. Dat is met een creatieve opdracht niet altijd wat je 

wenst. Een originele en subjectieve weergave van de werkelijkheid is in de 

(moderne) kunst heel gebruikelijk.

Kunstenaars (en kinderen) kunnen ook in één keer en in korte tijd een treffend 

kunstwerk maken vanuit een lang innerlijk proces of intuïtie. Vele herzieningen zijn 

dan niet altijd verbeteringen en kunnen het kunstwerk ‘dood’ maken. 



De betekenisvolle opdracht

Het organiseren van een speelveld met duidelijke regels en ruimte voor 
creativiteit, spel, experiment.

Een goede betekenisvolle opdracht geeft duidelijk aan waar kinderen 
aan moeten ‘gehoorzamen’ en waar de ruimte zit om zelf tot 
oplossingen en uitingsvormen te komen.



Drie componenten van de betekenisvolle 
opdracht

1. Activerende component: Maak, creëer, verzin, construeer, 
componeer.. 

2. Kunstzinnige component: Kunstvorm, materiaal, vorm, kennis en/of 
vaardigheid

3. Betekenisvolle component: thema uit wereldoriëntatie, populaire 
kunst, actueel vraagstuk, nieuwsitem of een pedagogische intentie.



Door je bewust te zijn van de verhouding tussen gehoorzaamheid en vrijheid kun je pendelen tussen de 
ambachtelijke en de vrije expressie





Groep 1-2

Klein speelveld, geleide fantasie, geleide opdrachten. 

Verhaaltjes, liedjes en herkenbare activiteiten bepalen de spelregels.

Daarbinnen kleine momenten voor eigen invulling.

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

Groot speelveld, concrete onderzoeks- of ontwerpvraag. 

Techniek, vorm of materiaal bepalen de spelregels. 

Daarbinnen ruimte voor eigen invulling.



Voorbeelden  en toepassingen van 
procesgerichte werkvormen:

• Start-activiteit bij een thema
(Verzin in tweetallen een stil begroetingsritueeltje met een aantal bewegingen)

• Afsluitende verwerkingsactiviteit voor een thema
(Maak een presentatie in de vorm van een altaar waarin je verschillende kwaliteiten van een dier belicht)

• Doorlopend onderzoeks- of ontwerpproces tijdens een thema
(Houd tijdens het thema ontdekkingsreizigers een logboek bij waarin je je belevenissen en belangrijke kennis 
verwerkt, maak schetsen, gedichtjes, tekeningen, korte verhalen, collages, samenvattingen enz.)

• Creatieve schrijfopdrachten
(Schrijf met de letters en klanken die jullie tot nu toe hebben geleerd de geluiden van een storm op en laat in de 
vorm en versiering van de letters zien wat het is en hoe je het moet uitspreken)



Opdracht: ontwerp een eigen betekenisvolle 
opdracht voor je groep.

1. Activerende component: Maak, creëer, verzin, construeer, 
componeer.. 

2. Kunstzinnige component: Kunstvorm, materiaal, vorm, kennis en/of 
vaardigheid

3. Betekenisvolle component: thema uit wereldoriëntatie, populaire 
kunst, actueel vraagstuk, nieuwsitem of een pedagogische intentie.



Rol van de leerkracht: de koster

De leerkracht is verantwoordelijk voor de organisatie, de didactiek en 

begeleidt de kinderen bij de verschillende stappen (Oriënteren, 

onderzoeken, uitvoeren en evalueren).

Hoe meer kennis en ervaring de leerkracht en leerlingen hebben met een 

verdiepend proces, hoe meer de zelfsturing bij de leerlingen gelegd kan 

worden. Het is een valkuil om de leerlingen te vroeg zelfsturing te geven. Het 

creatieve proces kan dan stagneren, resultaten zijn oppervlakkig.



Rol van de leerkracht: de sjamaan
De leerkracht weet met zijn bevlogen en verhalen de kinderen te enthousiasmeren en te 
inspireren. Dat geldt niet alleen bij de start van de les maar ook voor de pedagogische 
kwaliteiten die nodig zijn om kinderen te helpen om zich met de opdracht uit een te 
zetten.

• Onderbreken door aandacht te schenken
(‘Hé, jij, kijk eens hier. Ik denk dat dit interessant en zinvol voor je zou kunnen zijn’, betekenisvol, oriënteren)

• Vertragen door de tijd te nemen
(Werkvormen, kennis en vaardigheden uitbreiden, verdiepen, oefenen, experimenteren, onderzoeken, evalueren)

• Ondersteunen en voeden bij het doen van moeite
(Het kind helpen om in dialoog te blijven, te resoneren, in contact te blijven, het onzekere uit te houden en door te zetten)

Bron: Wereldgericht onderwijs van Gert Biesta



Opdracht

Verzin in tweetallen een stil ontmoetings- of afscheidsritueeltje met een 
aantal bewegingen.

https://youtu.be/I0jgcyfC2r8 

https://youtu.be/I0jgcyfC2r8


Bronnen



Andere procesgerichte didactieken
Bronnendidactiek
(Vrijeschool)

Onderzoekend leren Ontwerpend leren Kunstzinnige 
oriëntatie

IPC Cultuur in de 
spiegel

Waarnemen
Verbinden
Verwerken
Eigenen
Oefenen
Toepassen
Creeëren

Confrontatie 
Verkennen 
Opzetten experiment 
Uitvoeren experiment
Concluderen 
Communiceren 
Verdiepen/verbreden 

Probleem constateren 
Verkennen 
Ontwerpvoorstel 
maken 
Prototype maken 
Testen en bijstellen 
Communiceren 
Verdiepen/verbreden 

Probleemstelling 
Oriënteren 
Onderzoeken Uitvoeren 
Evalueren 

Startpunt 
Kennisoogst 
Uitleg thema 
Big picture 
Onderzoek Verwerking 
Afsluiting 

Waarnemen
Verbeelden
Conceptualiseren
Analyseren 



Ander model voor een betekenisvolle 
opdracht

Bron: Wicked Arts Assignments (Heijnen en Bremmer)



Bronnen

Dans 

Lijst met bronnen: https://vonkc.nl/downloads/dans-lol-lkca-december-2019.pdf

Drama 

https://dramamethode.nl/

https://dramaonline.nl/abonnementen

www.creeerenleer.nl

www.laatmaarleren.nl

www.eigenwijsdigitaal.nl

Beeldend 

www.laatmaarleren.nl

https://ikpionier.nl/vier-kunstlessen

www.creeerenleer.nl

https://www.creanotendop.nl

https://www.delubas.nl/methodes/expressie/uit-de-kunst-tekenen-en-

handvaardigheid-nieuw/digitale-methode

www.eigenwijsdigitaal.nl

Creatief schrijven 

www.laatmaarleren.nl

Muziek 

Luisteren naar muziek:
www.alledagenmuziek.com
www.orenopen.nl
Muziekspelletjes en energizers:
www.educatie.concertgebouw.nl/5minutenmuziek
www.meermuziekindeklas.nl/nl/praktische-tips/

Meespelen met boomwhackers:
Musication (yoututbe)

Mooie liedjes:
www.vrijeschoolliederen.nl
www.lkca.nl/primair-onderwijs/muziek/materiaal-van-het-lkca/zing-es

Op ontdekkingsreis door de wereld van muziek:
https://schooltv.nl/programma/music-on-the-map/

Op ontdekkingsreis door de wereld van geluid:
www.musiclab.chromeexperiments.com

Maak je eigen beat:
www.learningmusic.ableton.com

Allerlei:
www.muziekinschool.net/lessen
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/praktische-tips/digitale-
muziekmethoden/2541
www.muziekknap.nl

Muziekmethodes:
www.123zing.nl
www.eigenwijsdigitaal.nl

https://vonkc.nl/downloads/dans-lol-lkca-december-2019.pdf
https://dramamethode.nl/
https://dramaonline.nl/abonnementen
http://www.creeerenleer.nl/
http://www.laatmaarleren.nl/
http://www.eigenwijsdigitaal.nl/
http://www.laatmaarleren.nl/
https://ikpionier.nl/vier-kunstlessen
http://www.creeerenleer.nl/
https://www.creanotendop.nl/
https://www.delubas.nl/methodes/expressie/uit-de-kunst-tekenen-en-handvaardigheid-nieuw/digitale-methode
http://www.eigenwijsdigitaal.nl/
http://www.laatmaarleren.nl/
https://alledagenmuziek.com/
http://orenopen.nl/
https://educatie.concertgebouw.nl/5minutenmuziek
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/praktische-tips/
https://www.youtube.com/channel/UCuNYP6sYWgjAddNo534PEKQ
https://www.vrijeschoolliederen.nl/
https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/muziek/materiaal-van-het-lkca/zing-es
https://schooltv.nl/programma/music-on-the-map/
http://www.musiclab.chromeexperiments.com/
http://www.learningmusic.ableton.com/
http://www.muziekinschool.net/lessen
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/praktische-tips/digitale-muziekmethoden/2541
http://www.muziekknap.nl/
https://www.123zing.nl/
http://www.eigenwijsdigitaal.nl/


Bronnen

Procesgerichte Didactiek
Karin Kotte en Rijbrink
https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2017/02/denkkader-
cultuureducatie_2017_web-1.pdf

De zes niveaus van procesgerichte didactiek
Karin Kotte en Rijnbrink 
https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2020/10/SEPT_2020_Kennisdossier-De-
zes-niveaus-van-procesgericht-onderwijs.pdf

https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2017/02/denkkader-cultuureducatie_2017_web-1.pdf
https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2020/10/SEPT_2020_Kennisdossier-De-zes-niveaus-van-procesgericht-onderwijs.pdf


Extra opdrachten

• Auto-ritmes
https://www.muziekknap.nl/2020/08/12/groep-5-6-procesgericht-2/

• Auto-muziek
https://www.muziekknap.nl/2019/10/30/groep-5-6-procesgericht/

https://www.muziekknap.nl/2020/08/12/groep-5-6-procesgericht-2/
https://www.muziekknap.nl/2019/10/30/groep-5-6-procesgericht/


Over

Deze workshop werd gegeven door:

Michiel Bos
Specialist kunstonderwijs en pedagogiek in het basisonderwijs
www.detoonwerkplaats.nl
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