
Creativiteitsontwikkeling? Hoezo? 

Voordat we beginnen,  
wil je het volgende pakken: 

-Wit vel A4 
-Zwarte of blauwe stift

Welkom!
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Vind jij jezelf creatief? 

Kindje van 2,5 jaar 
Voorloper van de koppoter Drents  

netwerk  
jonge kind



Wat is creativiteit? 

Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. 



Creativiteitsontwikkeling? Hoezo? 

‘Zit stil en houd je mond’ 

Dit filmpje is te bekijken via  
: https://www.youtube.com/watch?v=oyWCAhKqipU

https://www.youtube.com/watch?v=oyWCAhKqipU


Dus…..

Het jonge kind…. 
…onderzoekt 
…stelt vragen 

…experimenteert 
…verwondert zich 

…..en speelt!

Jonge kinderen maken sporen  
en gebruiken al hun….



Zintuigen
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Creativiteitsontwikkeling 

Als jong kind Nieuwsgierig mogen zijn,  
dat je mag Experimenteren en dus Creatief mag zijn  

met al je Zintuigen ….. dat is van groot belang  
voor de verdere ontwikkeling van je creativiteit. 
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Waarom van belang? 

 Kinderen krijgen zelfvertrouwen 
  Ze mogen de wereld zelf ‘manipuleren’ en daardoor begrijpen 
  Ze leren dat ze hun eigen beelden, vormen en uitingen mogen hebben 
  Ze leren dat ‘mooi’ geen issue is 
  Het is voorwaardelijk voor de creatieve ontwikkeling op latere leeftijd (vanaf 7/8 jaar), 

want…….



Waarom van belang? 

….ze hebben al van jongs af aan geleerd een creatief proces te doorlopen 

….ze hebben het experimenteren niet afgeleerd, maar juist doorontwikkeld



Hierdoor kunnen ze….

….vanaf een jaar of 8 zichzelf beter in de vorm uiten. 

• Wil om iets te creëren wat ze zien, horen of ervaren 
• Fantasie grote inspiratiebron, maar hang naar vaardigheden 

Dus: mix van creativiteit, experimenteren en  
het aanleren van vaardigheden binnen vastgestelde opdracht



Soorten didactiek 

ProcesgerichtProductgericht 

Zintuigelijk vrij



Wat is zintuigelijk vrij….

• Het begeleiden van het creatieve proces met een gepaste 
terughoudende rol van de volwassene 

• De volwassene faciliteert het jonge kind goed in materiaal en 
aanmoediging 
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Ontwikkelingslijn

• Zintuigelijk vrij bij het zeer jonge en jonge kind van groot belang 

• Daarna vanaf 7/8 jaar via bewuste keuzes voor een didactiek verder bouwen aan de creativiteit 

• Alleen zintuigelijk vrij of productgericht remt de creatieve ontwikkeling uiteindelijk 

Drents  
netwerk  

jonge kind



En…..

…zo geldt dit voor alle kunstzinnige disciplines… 
Het kind beleeft de wereld als een geheel.  

Verweef dans, drama/spel, muziek en beeldend  
op een procesmatige en onderzoekende manier in dat wat je aanreikt. 



Wat vraagt het van jou? 

Bewustzijn! 

Wees je er bewust 
van dat jij 

vaststaande 
beelden hebt van 

hoe de wereld 
‘hoort’ te zijn. 



Wat vraagt het van jou? 

Dring die beelden niet op.  

Gun het kind z’n experiment en begeleid dat vanuit 
nieuwsgierigheid. 



Wat vraagt het van jou? 

Oude houding:        
Wat maak je? - 

Wat een herrie, dit is geen liedje - 
Hoe goed kun jij al tekenen? - 

Kras jij nog? - 
Hoe ver ben je nu? - 

Heel erg mooi! - 
Nee joh, een bloem is toch niet zwart?! -  

Zo klinkt olifantje in het bos niet! - 
Is dit kind ver genoeg in de ontwikkeling? -



Wat vraagt het van jou? 

Nieuwe houding:
-  Kijk en luister zonder oordeel 
- Oprechte belangstelling voor 

hoe het kind de wereld ziet, 
hoort en ervaart 

- Nieuwsgierig zijn naar de rijke 
verbeeldingskracht van het kind 
en hoe het kind het materiaal 
benadert 

- Geniet van de intensiteit van 
hun onderzoek 

- Durf te experimenteren en los te 
laten 

- Observeer



Honderd talen waarin we elkaar ontmoeten

Honderd talen 

Een kind heeft honderd talen
honderd gedachten
honderd manieren van 
denken 
van spelen, van spreken 

Honderd, altijd weer honderd
manieren van luisteren 
verwonderen en liefhebben 
Honderd vreugden 
om te zingen
en te begrijpen
Honderd werelden
om te ontdekken
Honderd werelden
om te verzinnen
Honderd werelden
om te dromen 

Een kind heeft honderd talen
(en nog eens honderd meer)
Maar ze pakken er 
negenennegentig af

De school en de samenleving
scheiden het hoofd
van het lichaam
Zij zeggen tegen het kind 
dat hij zonder handelen moet denken
en zonder hoofd
moet handelen
moet luisteren en niet praten 
moet begrijpen zonder vreugde
Ze zeggen tegen het kind: 
ik geef je de al ontdekte wereld
en van de honderd 
pakken ze er
negenennegentig af
Ze zeggen tegen het kind 
dat werk en spel
realiteit en fantasie
wetenschap en verbeelding
hemel en aarde
verstand en droom
dingen zijn
die niet bij elkaar horen 

En dus vertellen ze het kind
dat de honderd er niet is 

Het kind zegt
zeker: de honderd is er wel! 

- Loris Malaguzzi -

A



Programma 2022-2023 

Meer informatie? https://methetico.nl/drents-netwerk-jonge-kind/ 

https://methetico.nl/drents-netwerk-jonge-kind/


Drents netwerk Jonge kind 

?
Meer informatie? https://methetico.nl/drents-netwerk-jonge-

kind/ 

Coördinator Yvonne Blaauw: 
T: 0592-305701 M: 06-21423438 

E: y.blaauw@methetico.nl  
I:  www.methetico.nl  

Projectleider Jeska Aasman 
M: 06-51775532

E: info@jeskaaasman.nl
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