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“ Every child is an artist.
The problem is how to remain
an artist once he grows up”.
Pablo Picasso
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Inleiding
Creativiteit is een nieuwe oplossing of kans zien voor een probleem, iets
nieuws vinden en iets nieuws doen of maken.
Waarom verliezen veel kinderen op de weg naar volwassenheid zo’n groot
deel van die bovengenoemde creativiteit?
Pablo Picasso wist het al:
Elk kind is een kunstenaar, maar tijdens de levensreis gebeurt er blijkbaar
iets waardoor dat kunstenaarschap en die creativiteit afnemen.
In deze handleiding van de Beter Brein Bladen leest u er meer over.
U krijgt antwoord op vragen als:
 Waarom droogt bij veel kinderen gaandeweg hun schoolleven hun bron
van creativiteit deels langzaam op?
 Hoe kunt u als leerkracht helpen om creativiteit te stimuleren?
 Hoe kunnen Beter Brein Bladen hierbij een bijdrage leveren?
 Wat zijn de andere voordelen van Beter Brein Bladen?

Albert Einstein
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1. Achtergronden: 21e eeuwse vaardigheden
Kun je kinderen goed voorbereiden op de toekomst?
Ok als die toekomst niet goed te voorzien is?
Deze twee vragen lijken te impliceren dat dit onmogelijk is.
Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO)
definieert 21e eeuwse vaardigheden als ‘generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen
die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen
aan de kennissamenleving.’
In 2016 publiceerden Kennisnet en SLO een nieuw model
voor 21e eeuwse vaardigheden.
Het gaat om de volgende vaardigheden:
 Communiceren:
doelgericht boodschappen kunnen
overbrengen en begrijpen.
 Samenwerken: het samen realiseren van een doel en
daarbij anderen kunnen aanvullen en ondersteunen.
 Probleemoplossend vermogen: het vermogen om een
probleem te herkennen om vervolgens tot een plan te
komen om het probleem op te lossen.
 Creativiteit: het vermogen om nieuwe en ongebruikelijke, maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden.
 Kritisch denken: het vermogen om zelfstandig tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen
en beslissingen te komen.
 Sociale en culturele vaardigheden: het vermogen om
effectief te kunnen leren, werken en leven met mensen
van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.
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ICT-basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden die
nodig zijn om de werking van computers en netwerken
te begrijpen en er ook mee om te kunnen gaan.
Informatievaardigheden: een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren, en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.
Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit
Beter-Brein-Bladen
die nodig zijn om
bewust, kritisch en actief om te gaan
met media.
Computational thinking: problemen zo kunnen formuleren dat het mogelijk wordt om een computer of ander
digitaal gereedschap te gebruiken om daarmee het probleem op te lossen.
Zelfregulering: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde
situatie of omgeving, rekening houdend met de eigen
capaciteiten.

Toepassing
Een groot deel van de bovengenoemde vaardigheden zijn
terug te vinden in de Beter Brein Bladen van Eduboek.
Maar hoe zijn deze vaardigheden toepasbaar te maken voor
kinderen?
Tony Ryan ontwikkelde hele concrete oefeningen die helpen
om creativiteit en probleemoplossend denken te trainen,
zodat deze vaardigheden in de toekomst niet verloren gaan.
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2. Verloren creativiteit, Tony Ryan
Creatief denken
Tony Ryan ontwikkelde in de jaren 90 van de vorige eeuw
een theorie over creatief en innovatief denken.
Volgens Ryan nemen computers steeds meer functies, zoals
analytisch denken, van de mens over. Het creatieve denken
blijft echter steeds door de mens gedaan worden.
Trainen
Het is dus zaak dat creatief denken gestimuleerd wordt.
Waar kleuters nog een onbevangen en creatieve kijk op de
wereld hebben, raken oudere kinderen die onbevangenheid
kwijt. Door creatief denken te trainen, blijft deze vaardigheid alleen behouden. Op die manier zijn kinderen meer
toegerust op een snel veranderende maatschappij waarin
creativiteit een belangrijkere rol speelt dan het analytische
denken.
Spannend, aanpassen en onthouden
Maar de training van creatief denken levert nog meer voordelen op:
1. Creatief denken is leuk en spannend en creëert een positieve houding tegenover het leerproces.
2. Door open te denken, leren kinderen zich sneller aan te
passen aan nieuwe en veranderende situaties.
3. Creatief denken verhoogt ook de emotionele link met
het geleerde, waardoor het beter onthouden wordt.
Om dit creatieve, open denken te stimuleren ontwikkelde
Tony Ryan een twintigtal zogenaamde denksleutels.
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3. De denksleutels
Tony Ryan ontwikkelde de volgende denksleutels om het
creatieve denken te stimuleren en te trainen.
1. De vraagsleutel
2. De niet/nooit-sleutel
3. De wat-als-sleutel
4. De combinatiesleutel
5. De alfabetsleutel
6. De variatiesleutel
7. De raarsleutel
8. De uitvindingsleutel
9. De hetzelfde-sleutel
10.De voorspel-sleutel
11.De muursleutel
12.De verbetersleutel
13.De nadeelsleutel
14.De plaatje-sleutel
15.De bouwsleutel
16.De waaromsleutel
17.De los-op-sleutel
18.De verbandsleutel
19.De anders-sleutel
20.De abnormaal-sleutel
Op de volgende bladzijde worden de twintig denksleutels
beschreven en voorzien van een voorbeeld.
Helemaal achterin deze handleiding bevinden zich alle
denksleutels ook nog eens voor de leerlingen.
Naar deze denksleutels wordt steeds verwezen in de Beter
Brein Bladen.
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VRAAG?

NIET-NOOIT

WAT ALS?

De vraagsleutel: Bedenk vragen bij een antwoord.
Bedenk 5 vragen.
Het antwoord is steeds (de) fiets.
De niet/nooit-sleutel: Ga uit van het omgekeerde met de woorden
niet of nooit.
Noem 5 dingen die een hond niet doet.
De wat-als-sleutel: Wat zijn de gevolgen van een oorzaak?
Wat als er geen bomen meer zijn?
Noem 10 gevolgen.

COMBINATIE

De combinatiesleutel: Combineer de eigenschappen van 2 voorwerpen tot een nieuw voorwerp. Een blad verandert van kleur.
Een muizenval vangt muizen. Een muizenval die van kleur verandert.

ALFABET

De alfabetsleutel: Zoek bij elke letter van het alfabet een woord dat
past bij een thema. Zoek woorden bij het thema circus.
Acrobaat, Balanceren, Circustent, Dompteur, Evenwichtskunstenaar

VARIATIE

De variatiesleutel: Bedenk verschillende manieren om een bepaalde
activiteit uit te voeren.
Op hoeveel manieren kun je je veters strikken?

RAAR

De raarsleutel: Bedenk argumenten bij een vreemde stelling.
Op legoblokjes kun je prima slapen.
Argument: Als je genoeg blokjes hebt, kun je er een bed van maken.

UITVINDING

De uitvindingsleutel: Bedenk een ongewone uitvinding.
Bedenk een schooltas die je niet meer hoeft te dragen.
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HETZELFDE

De hetzelfde-sleutel: Bedenk overeenkomsten tussen voorwerpen
die niets met elkaar te maken hebben.
Wat is hetzelfde aan een auto en een bal.

VOORSPEL

De voorspelsleutel: Voorspel hoe een situatie of een object er in de
toekomst eruit gaat zien.
Hoe ziet een klaslokaal er over 30 jaar uit?

MUUR

De muursleutel: Ontkracht een stelling die staat als een muur.
Soep eet je met een lepel.
Zieke kinderen gaan niet naar school.
De verbetersleutel: Verbeter een voorwerp. Je mag het voorwerp
vervormen, iets erbij of eraf doen.
Verbeter de schoolpen.

12

VERBETER

13

NADEEL

De nadeelsleutel: Schrijf nadelen van een voorwerp op.
Zoek daarna een oplossing voor de nadelen.
Wat zijn de nadelen van rolschaatsen?

14

PLAATJE

De plaatje-sleutel: Bedenk wat er gebeurt of gezegd wordt op een
plaatje.
Wat zegt de indiaan?

15

BOUW

16

WAAROM?

De bouwsleutel: Bouw iets met beperkte materialen.
Bouw een fiets die niet kan omvallen.
Gebruik alleen 2 wc-rolletjes, één vel papier en lijm.
De waarom-sleutel: Bedenk een oorzaak bij een ongewone situatie.
Waarom hangt de buurman fietsbanden in de boom?
©
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LOS OP

De los-op-sleutel: Bedenk een lijst met oplossingen voor een taak.
Hoe kun je het schoolplein leuker maken?
Hoe kun je je straat veiliger maken?

VERBAND

De verbandsleutel: Bedenk een oplossing voor een probleem met
de hulp van twee of meer voorwerpen.
Hoe kun je water drinken met een vel papier?

ANDERS

De anders-sleutel: Bedenk andere manier waarvoor een voorwerp
ook gebruikt kan worden.
Waarvoor kun je een wasknijper ook gebruiken?

20 ABNORMAAL

De abnormaalsleutel: Voer een opdracht uit zonder de normale
hulpmiddelen.
Poets je tanden zonder tandenborstel.

“Creativity is just connecting things.
When you ask creative people how they did something,
they feel a little guilty because they didn’t really do it,
they just saw something.
It seemed obvious to them after a while.

Steve Jobs
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©

blz. 8

3. Het gebruik van de Beter Brein Bladen
7. Na het maken van de bladen evalueren eerst de leerlingen
A. De materialen
hun werk met een evaluatieformulier achterin het project.
Een volledig project bestaat uit de volgende materialen:
Vervolgens evalueert de leerkracht het werk aan de hand
1. Een leesboek dat het uitgangspunt vormt voor het project.
van de gegeven evaluatiecriteria.
2. Een werkblad dat een eerste verwerking van het boek is.
Het werkblad bestaat uit reproducerende vragen.
3. Een antwoordenblad waarmee de leerlingen het werkblad
na kunnen kijken.
4. De Beter Brein Bladen die uit 10 opdrachten bestaan met
10 verschillende denksleutels over het onderwerp van het
leesboek.
B. De werkwijze
1. Wat is de voorkennis? De leerlingen lezen de eerste pagina
van de Beter Brein Bladen. Er wordt gevraagd wat ze al weten over het onderwerp. Ze noteren zoveel mogelijk voorkennis over het onderwerp in een woordwolk of woordspin.
2. De leerlingen lezen het boek.
3. De leerlingen maken het werkblad.
4. De leerlingen kijken het werkblad na m.b.v. de antwoorden.
5. De leerlingen maken de Beter Brein Bladen.
De leerkracht kan ook kiezen voor een selectie van de opdrachten. Verder zijn er opdrachten die individueel of in
tweetallen gedaan kunnen worden.
6. Na het maken van de Beter Brein Bladen kijken de leerlingen het werk na. Let er op dat
mag samen
alleen
Edward de Bono
bij bepaalde opdrachten geen
antwoorden staan. Er staat dan Eigen idee.
De andere antwoorden zijn suggesties, daar meerdere antwoorden vaak tot de mogelijkheid behoren.
Handleiding
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4. Bronnen

https://slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden
http://tonyryan.com.au/download/Thinkers%20Keys%20booklet.pdf
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1

VRAAG?

?

?

2

NIET-NOOIT

3

WAT ALS?

4

Bedenk een vraag bij een
antwoord.
Voorbeeld: De maan
Welk hemellichaam zie je
soms in de nacht?
Bedenk het omgekeerde
met NIET/NOOIT.
Voorbeeld:
Noem 5 dingen die dieven
nooit doen.
Wat verandert er?
Voorbeeld: Wat als je geen
tanden meer hebt?
Noem 5 dingen die anders
worden.

Combineer eigenschappen.
COMBINATIE Voorbeeld: muizenval/blad
Een muizenval vangt muizen.
Blad verandert van kleur.
Een val die de kleur van de
omgeving krijgt.

Denksleutels leerlingen
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ALFABET
ABC

6

VARIATIE

7

RAAR

8

UITVINDING

Zoek bij de letters van het
alfabet woorden.
Onderwerp: Dieren
Aap, Bromvlieg, Citroenvlinder, Dromedaris, Egel,
Bedenk hoe je activiteiten
op verschillende manieren
kunt uitvoeren.
Op hoeveel manieren kun
je je bord leeg eten?
Bedenk waarom iets raars
toch kan. Voorbeeld:
Op legoblokjes kun je best
slapen. Het kan wel als je
er een bed van bouwt.
Bedenk een ongewone uitvinding.
Voorbeeld:
Bedenk een schooltas die
je niet hoeft te dragen.
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HETZELFDE

=

10

VOORSPEL

2080
11

MUUR

12

VERBETER

Denksleutels leerlingen

Bedenk een overeenkomst
tussen 2 voorwerpen.
Voorbeeld:
Wat is hetzelfde aan een
fles en een handdoek?
Voorspel hoe iets er in de
toekomst uit gaat zien.
Voorbeeld:
Hoe ziet een fiets er over
50 jaar uit?
Gooi een stelling die staat
als een muur omver.
Voorbeeld:
Als je haar te lang is, ga je
naar de kapper.
Verbeter een voorwerp.
Vervorm, doe er iets bij of
haal er iets af.
Voorbeeld:
Verbeter de rugzak.
©
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NADEEL

-

14

PLAATJE

15

BOUW

16

WAAROM?

Bedenk nadelen van een
voorwerp. Los daarna de
nadelen op.
Voorbeeld: Wat zijn de nadelen van een slaapzak?
Bedenk wat er gezegd
wordt op een plaatje
Voorbeeld:
Wat zegt de indiaan op het
plaatje?
Bouw iets met beperkte
materialen.
Voorbeeld: Bouw een fiets
die niet kan omvallen.
Gebruik alleen…………….
Bedenk een oorzaak voor
een ongewone situatie.
Voorbeeld: Waarom hangt
de buurman fietsbanden in
de boom?
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LOS OP

18

VERBAND

Denksleutels leerlingen

Bedenk een lijstje met oplossingen voor een taak.
Voorbeeld:
Hoe kun je het schoolplein
leuker maken.
Bedenk een oplossing
voor een probleem met de
hulp van 2 voorwerpen.
Voorbeeld: Drink water
met een vel papier.
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ANDERS

20 ABNORMAAL

Hoe kun je een voorwerp
anders gebruiken?
Voorbeeld:
Waarvoor kun je een wasknijper ook gebruiken?
Voer een taak uit zonder
het normale hulpmiddel.
Voorbeeld:
Poets je tanden zonder een
tandenborstel.
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