
Creativiteit ontwikkelen met de Doe-het-zelf Toolbox (ook individueel via de 

Regioacademie) 

 

Waar gaat het over? 

Creativiteit wordt steeds vaker gezien als onmisbare vaardigheid in een steeds sneller veranderende 

samenleving. Maar wat is creativiteit precies? En hoe kun je het ontwikkelen bij je leerlingen? Wat is 

het verschil tussen proces- en productgericht werken? En wat houden de vermogens 'onderzoeken', 

'creëren' en 'reflecteren' precies in?  

Wat je nog meer moet weten 

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst ga je in kleine groepjes praktisch aan de slag met 

creativiteitsontwikkeling. We gebruiken de Doe-het-zelf Toolbox voor diverse inspirerende 

opdrachten om te ervaren hoe 'makkelijk' het is om dit zelf te doen met je eigen leerlingen. U hoeft 

geen specifieke technieken te kennen of kunstzinnige vaardigheden te beheersen om toch 

creativiteit in de les te brengen! 

Je bedenkt zelf nieuwe opdrachten en ervaart hoe je de toolbox kunt inzetten als middel voor 

reguliere vakken zoals taal en wereldoriëntatie, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van leerlingen.  

Je kunt meteen de volgende dag al zelf een toolbox maken en gebruiken. Bovendien ontvang je 

achteraf een pdf met verschillende lessuggesties. 

  



Een creatieve les: didactiek en ontwerp 

 

Les 1 : Didactiek van een creatieve les  

Les 2: Ontwerp zelf een creatieve les 

   

Waar gaat het over? 

Hoe kun je kinderen op alle niveaus enthousiasmeren om tot creativiteit te komen? Dat leer je aan 

de hand van het denkkader procesgerichte didactiek.  Na twee lessen kun je zelf creatieve lessen 

ontwikkelen voor jouw leerlingen aan de hand van de fases van het creatieve proces.  

Wat je nog meer moet weten 

In de eerste les krijg je concrete handvatten om je creatieve les binnen het denkkader van 

procesgerichte didactiek vorm te geven. Je verlegt de focus van het eindproduct naar het 

maakproces en leert hoe je creativiteit kunt ontwikkelen bij leerlingen. Hiermee ga je met behulp van 

een opdracht aan de slag in je eigen lespraktijk. 

Aan de hand van je ervaringen kom je in de tweede les tot een verdere verdieping van je kennis. Je 

ontdekt wat je kunt doen in welke stap van het creatieve proces. Je leert welk onderwerp passend en 

prikkelend is voor je creatieve les en hoe de opdracht betekenisvol wordt voor de leerling en zorgt 

voor eigenheid. Je ontwerpt aan de hand van de fases van het creatieve proces een opzet voor een 

beeldende les die je direct met je eigen groep kunt uitvoeren. 

Het is ook mogelijk om alleen de eerste les te doen en een jaar later de tweede les, mocht hiervoor 

interesse zijn binnen het team. 

  



Visual Thinking Strategy 
 

 

Waar gaat het over? 

Maak kennis met Visual Thinking Strategies (VTS): een laagdrempelige en interactieve methode om 

naar kunst te kijken en erover te praten met kinderen. Je krijgt handvatten om een kort en open 

gesprek met je leerlingen te voeren volgens een vaste structuur.  Kennis over kunst is niet nodig. Of 

je nu jong of oud bent, een doener of een denker: iedereen kan meedoen met een VTS-gesprek!  

Wat je nog meer moet weten 

De VTS-cursus bestaat uit maximaal drie lessen. Je kunt kiezen hoeveel lessen je met je team wilt 

doen, verspreid over het jaar.  

In de eerste les krijg je handvatten om een kort en open gesprek te voeren volgens een vaste 

structuur. Niet alleen de theorie komt aan bod, er is ook veel aandacht voor de praktijk. Hierna sta je 

in de startblokken om met je leerlingen naar kunst te kijken en daar met een open houding over te 

praten.  

Bij de tweede les duik je dieper in de methode Visual Thinking Strategies en kom je erachter hoe je 

die verder kunt inzetten op je werkplek. Je ervaart het VTS-gesprek niet alleen als deelnemer, maar 

ook als gespreksleider. Je raakt bekend met de basisvaardigheden van VTS en oefent dit in kleine 

groepjes vanuit de leerkracht-leerling rol. Daarbij word je je ook bewust van je eigen houding.  Aan 

het eind van de tweede les heb je praktijkervaring opgedaan met het leiden van een VTS-gesprek. De 

nieuwe kennis en ervaring kun je direct toepassen. 

Bij de derde les ontdek je hoe je passende afbeeldingen kiest voor een gesprek volgens de methode 

Visual Thinking Strategies. Welke afbeeldingen zijn geschikt voor welke leeftijdsgroep en waarom? Je 

maakt kennis met de fases in de esthetische ontwikkeling van kinderen tussen de 4 en 12 jaar en 

leert wat dit betekent voor een doorlopende lijn in het kijken naar kunst. 

  



Kunnen dieren denken? (ook individueel via de Regioacademie) 
Over filosoferen met kinderen  

 

Waar gaat het over? 

Filosoferen is dé activiteit om kinderen te leren denken. Je zoekt niet naar het enige juiste antwoord, 

maar naar een goede gedachtegang. Aan de hand van thema’s uit kinderboeken en gedichten neem 

je zelf deel aan een filosofisch gesprek en leer je de basisprincipes kennen.  

Wat je nog meer moet weten 

Tijdens deze workshop buig je je over de vraag hoe je een filosofisch gesprek kunt voeren naar 

aanleiding van een verhaal of gedicht. Hoe vraag je door? En welke verhalen of gedichten zijn 

geschikt voor het filosoferen? Je eindigt met een schrijfopdracht, waarmee duidelijk wordt hoe je 

door een filosofisch gesprek je leerlingen kunt stimuleren om te schrijven. Na afloop kun je een 

passend verhaal of gedicht kiezen voor jouw groep en een filosofisch gesprek begeleiden. 

 

  



Mediakunst  

 

Les 1: Kennismaking met mediakunst  

Les 2: Verdieping in mediakunst  

  

Waar gaat het over? 
Smartphones, tablets en andere media. Hoe kun je daar kunstzinnig mee aan de slag in de klas?  
Je maakt op een praktische manier kennis met creatieve aspecten van nieuwe media en digitale 
technologie en gaat met elkaar in gesprek. Wat is mediakunst eigenlijk? Wat doe je nu al in de klas en 
waar loop je tegenaan? Je krijgt inspirerende voorbeelden en gebruikt praktische werkvormen die je 
meteen in de eigen les kunt toepassen. 
 
Wat je nog meer moet weten 

In de eerste les maak je kennis met  mediakunst. Wat is het? Hoe kun je het in je klas inzetten? In de 

tweede les verdiep je je verder in de technieken en vaardigheden. Wat is er allemaal mogelijk? 

Samen met een collega ga je dat onderzoeken en uitproberen. Deel de ontdekkingen met de rest van 

je team en hoor wat zij zelf te weten zijn gekomen met andere technieken. Je sluit de workshop af 

met een creatieve makersopdracht. 

  
Na deze cursus ben je niet alleen bekend met de zelfgekozen technieken en vaardigheden, maar 

weet je ook hoe je leerlingen kunt laten experimenteren met mediakunst. 

Je kunt ook eerst alleen de eerste les met het team doen. Is er interesse voor verdieping? Plan de 

tweede les dan in op een later moment. 

  



Jezelf (en elkaar) leren kennen door te spelen  

 

Les 1: Hoe gebruik je spel in de klas op een doordeweekse dag? 

Les 2: Hoe maak je een theatrale presentatie, waarin ieder in hun kwaliteit wordt gezet? 

Waar gaat het over? 

Als leerkracht wil je dat kinderen zich vrij en veilig voelen in de groep. Maar wat als ze bang zijn, 

verlegen, boos, verdrietig, jaloers? Hoe kun je kinderen dan weer in hun kracht krijgen? Via spel kun 

je kinderen hiermee leren omgaan en leren zij zichzelf én leer jij, als leerkracht, hen kennen! 

Wat je nog meer moet weten 

In deze training leer je bij de eerste les wat je in de klas op een ‘normale’ dag aan spel kunt gebruiken 

om moeilijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. Denk bijvoorbeeld aan afscheid nemen, 

pesten of ruzie.  

Bij de tweede les krijg je tips en trucs om een theatrale presentatie te maken waarin ‘de meeste’ 

leerlingen in hun kwaliteit gezet worden. Heel belangrijk zijn de voorwaarden, die je daarbij 

meekrijgt, om het spel te laten slagen.  

Als geheugensteun en ideeën hoe je dit in jouw lespraktijk kunt gebruiken, krijg je een prachtige set 

toolkaarten mee. 

Je kunt ook eerst alleen de eerste les met het team doen. Is er interesse voor verdieping? Plan de 

tweede les dan in op een later moment.  

 

  



Leuker leren met muziek (ook individueel via de Regioacademie – gesplitst in 

onderbouw en bovenbouw) 
 

 

 

Les 1: Ontdek hoe je muziek kunt inzetten bij vakken zoals taal, rekenen, geschiedenis. 

Les 2: Terugkijken op je ervaring, uitbreiding van je repertoire en aanleren van klassenbuilders. 

 

Waar gaat het over? 

Ontdek tijdens deze actieve cursus hoe je muziek kunt inzetten bij vakken zoals taal, rekenen, 
topografie en geschiedenis. Het is erg leuk en draagt bij aan het leerproces van je leerlingen. Want de 
stof beklijft beter wanneer je er op meerdere manieren mee bezig bent. Tijdens de cursus ervaar je 
dat zelf en ontwikkel je ook nog eens je muzikale vaardigheden. Je leert ritmes, liedjes en energizers 
die je meteen in de klas kunt gebruiken. Het is niet ingewikkeld en je hebt er niks voor nodig!  
  
Na deze cursus kun je direct de verschillende oefeningen inzetten bij de lessen op school. 

 
Wat je nog meer moet weten 

Je kunt ook eerst alleen de eerste les met het team doen. Is er interesse voor verdieping? Plan de 

tweede les dan in op een later moment 

  



De kracht van film in de klas (ook individueel via de Regioacademie) 
 

 

 

 Waar gaat het over? 

Vlogs, films, documentaires en instastories: bewegend beeld speelt een grote rol in het leven van 

kinderen. Maar wat zeggen al die beelden eigenlijk? In deze cursus gaan we praktisch aan de slag met 

film- en beeldeducatie.  

Bijeenkomst 1: Je ervaart zelf hoe waardevol het is om met elkaar film en beeld te analyseren. En je 

ontvangt tips en ideeën om de kritische blik van je leerlingen te ontwikkelen. Na afloop krijg je een 

overzicht met gespreksstarters, aanbieders van filmeducatie en websites waarop je (online) films 

kunt vinden. 

Bijeenkomst 2: Met behulp van eenvoudige middelen ga je zelf een stopmotion animatie maken. 

Want filmeducatie geeft niet alleen betekenis aan wat je ziet en hoort, het geeft je ook tools om te 

creëren. Je krijgt inzicht in verhaalopbouw en staat stil bij de techniek achter animatie. Vervolgens 

krijg je handvatten om animatie in te zetten in de klas. 

Na deze cursus weet je wat filmeducatie is, hoe je dat kunt inzetten in de klas en waar je passend 

materiaal kunt vinden. Je bent bekend met de principes van verhaalopbouw en weet hoe je met je 

leerlingen een stopmotion animatie maakt. 

  



Theatertools voor de schoolmusical (ook individueel via de Regioacademie) 

 

Waar gaat het over? 

Welke schoolmusical past bij jouw leerlingen? Welke leerling krijgt welke rol? En hoe werk je aan 
expressiviteit en samenspel? In deze cursus krijg je praktische tips en tools aangereikt voor het 
repeteren van de eindmusical voor groep 7/8. Dat doen we lekker actief door zelf de vloer op te gaan 
met verschillende spelopdrachten. Die zullen je helpen bij het repetitieproces. Basisvaardigheden 
zoals rolbeleving, tekstinterpretatie, improvisatie, stemtraining en lichaamshouding komen aan bod. 
Hierdoor wordt het gemakkelijker om de rollen te verdelen en het spelplezier te vergroten. Ook krijg 
je ideeën aangereikt voor decor, rekwisieten en kostuums (als daar vraag naar is). Als klap op de 
vuurpijl ontvang je een boekje met tips die je direct in de praktijk kunt brengen.  

Na deze cursus heb je ideeën gekregen en spelopdrachten ervaren waarmee je meer uit je leerlingen 
kunt halen op het gebied van (samen)spel, expressiviteit, beweging en plezier. 

  



Bijscholing beeldende technieken 
 
 

 

 

 

 

 
  
Waar gaat het over? 

Leer in 4 lessen allerlei basistechnieken rondom tekenen, schilderen en handvaardigheid, die direct 

inzetbaar zijn in de klas. Bij de technieken ontvang je ook voorbeeldlessen, zodat je er meteen mee 

aan de slag kunt.  

 

Wat je nog meer moet weten 

Bij de tekenles leer je over het gebruik van potloden, kleurpotloden, stiften, houtskool en wascokrijt. 

Bij de schilderles kom je alles te weten over kleurencirkel, mengen, verfsoorten, kwasten en 

penselen, ondergrond en hoe schilder je. Bij beide lessen komen compositie, dieptewerking, licht-

donker en kleurenwerking aan bod.  

Bij de eerste les van handvaardigheid staan textiele technieken centraal. Je leert naaien en werken 

met lapjes,  borduren en haken. Bij de tweede les zijn hout en karton het onderwerp. Hoe bewerk je 

de materialen en hoe maak je verbindingen met lijm, schroeven of spijkers? De lessen worden, zo 

mogelijk fysiek gegeven, afhankelijk van de corona-richtlijnen. Kan dit niet, dan vinden ze online 

plaats. 

  



 

Wat vertelt een kindertekening over het innerlijk van een kind? (ook individueel via de 

Regioacademie) 

En wat kun jij als leerkracht/ondersteuner ermee? 

 

  

Waar gaat het over? 

Een kindertekening zegt vaak veel meer over het gevoel van een kind, dan je vooraf zou denken. Je 

kunt via de tekening achter ervaringen en gevoelens van het kind komen, zoals angsten, onzekerheid 

of een traumatische gebeurtenis. Bij deze cursus leer je in de eerste les hoe je kindertekeningen kunt 

analyseren op basis van de theorie. Denk daarbij aan kleuren, vormen en plaats op de tekening. 

Kindertekeningen van je eigen leerlingen kunnen hierbij als voorbeeld gebruikt worden. In deze 

eerste les gaan we ook een begin maken om samen tekeningen te analyseren en te bedenken welke 

vragen je aan het kind kunt stellen. Bij de tweede les leer je hoe je een coachingsgesprek met het 

kind voert over de tekening. Hoe duidt het kind zelf wat het heeft getekend en welke interventies 

kun je vervolgens doen? Ook hierbij kunnen de eigen tekeningen als casus ingezet worden. Op deze 

manier kun je het geleerde direct in de praktijk brengen. 

 

 

 

 


