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Begaafd & Creatief Denken

Reactie in het brein op eenzelfde (zintuiglijke) prikkel bij twee personen



Creatief denkvermogen

… als valkuil:
• ?
• ?
• ?

… als kracht:
• ?
• ?
• ?

… als valkuil:
• Chaotisch
• Van idee naar uitvoering?
• Weinig nodig in het 

onderwijs: frustratie
• Klasgenoten volgen je niet
• …

… als kracht:
• Basis van innovatie
• Grenzeloos / flow
• Van waarde zijn
• Inspireren
• Inzetten voor eigen 

ontwikkeling
• …



• Oordeel niet. – Het enige doel in deze denkfase is het genereren 
van zoveel mogelijk ideeën. Laat je niet beperken door op dit moment 
al te kijken of een idee haalbaar is of niet.

• Zoek zoveel mogelijk ideeën. – Het idee hierachter is dat 
kwantiteit zal zorgen voor kwaliteit.

• Accepteer ALLE ideeën. – Wijs ideeën niet af omdat ze gek of 
vergezocht lijken. Wie weet welke inspiratie je kunt krijgen van zo’n 
‘vreemd’ idee.

• Zet door. – Ook al kom je op een punt dat je denkt dat je alles wel 
hebt gegeven wat je in je hebt, probeer door te gaan.

• Neem de tijd en laat ideeën rijpen. – Blijf niet te lang doorgaan 
met één idee, als je er even niet uitkomt, ga door met iets anders en 
kom er later op terug.

• Zoek combinaties, lift mee op eerdere ideeën. –
Combineer verschillende ideeën om weer tot nieuwe ideeën              
te komen. Vorm nieuwe ideeën die gebaseerd zijn op                
eerdere ideeën.

Regels Creatief Denken



Creatief-denk-strategieën
• Brainstormen
• De Onderdelenlijst
• De Ideeën Checklist
• ASCHEMA
• De Combinatietabel



Brainstormen



De Onderdelenlijst



De Ideeën Checklist



ASCHEMA



Combinatietabel



Een Creatief-Denken-Sessie
Alleen – Samen – Alleen 

Vraag: 
Op welke manier kunnen wij ons onderwijs 
verbeteren om kinderen optimaal voor te 

bereiden op de toekomst?





Mooie ideeën?



Regels Convergent Denken
Van veel ideeën naar HET idee…

• Probeer elk idee positief te beoordelen – Alle, hier aangeboden,  
‘convergent denken activiteiten om ideeën te evalueren’ draaien om het 
vinden van sterke ideeën. Het doel is dus om goede ideeën te vinden, niet 
om slechte ideeën af te kraken.

• Wees duidelijk – Ontwikkel en volg een specifiek plan om je ideeën te 
evalueren. Werk gestructureerd en logisch.

• Wees eerlijk – Het is essentieel dat je compleet open en eerlijk bent 
over het doel waarmee je de ideeën evalueert. Voorkom verborgen 
agenda’s en stiekeme voorkeuren, je bent op zoek naar het beste idee, niet 
bezig om je zin door te drijven.

• Stop niet te snel – Stop niet voordat je echt elk idee op een eerlijke 
manier hebt overwogen. Soms denk je al bij het eerste goede idee dat 
verder gaan niet nodig is.

• Bekijk ook de lastige ideeën – Soms kan een idee interessant lijken 
maar bijvoorbeeld moeilijk uit te voeren. Ga ze niet uit de weg.

• Houd je doel in de gaten – Wijk niet van het doel af, blijf bij je 
onderwerp.



Convergent-denk-strategieën

• Moeten & Willen
• Accepteer & Groepeer
• Het Evaluatieschema
• Voordelen, Beperkingen, Unieke 

mogelijkheden



Moeten & willen
Waar MOET het idee aan voldoen.
Criteria:

Waar WIL je dat het idee aan voldoet.
Criteria:



Accepteer & Groepeer



Het Evaluatieschema



Voordelen, Beperkingen, 
Unieke mogelijkheden



Beste idee?



De Oplossing Experteaser
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