
 

 

 

De huidige tijd vraagt veel van docenten.  

De werkdruk is toegenomen, klassen worden samengevoegd, verloven worden minimaal vervangen, er is 

minder ondersteuning beschikbaar, meetbare normen gaan omhoog.  

Kortom: De lat wordt steeds hoger gelegd. 

Dit heeft tot gevolg dat vakken zoals Kunstzinnige oriëntatie (beeldende vorming, dans, muziek en spel) 

minder aandacht krijgen dan de meetbare vakken. 

De vaardigheden van kinderen in de 21e eeuw vragen om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en creatief 

denken, omdat kinderen worden opgeleid voor bestaande maar ook nog niet bestaande beroepen in een 

snel veranderende samenleving.  

Er zal steeds meer een beroep gedaan worden op het creatieve denkvermogen van kinderen en daarom is 

het creatieve vak zo belangrijk.  

Creatief zijn is creatief denken, onderzoekend en probleemoplossend zijn.  

 

Dit programma “Met Kunst op Reis” beoogt in te spelen op basisvaardigheden, probleemoplossend 

vermogen, omgaan met het onbekende en toepassingsgericht werken.  

 

 “Met Kunst op Reis” verbindt creativiteit met de zaakvakken, daardoor wordt elke leerling gestimuleerd om 

mee te doen 

Leerlingen ( in de bovenbouw) stellen hoge eisen, zijn kritisch op hun beeldend werk, zijn snel afkeurend 

naar zichzelf en vragen om diepgang. 

Dit programma is hierop afgestemd en omvat wereldoriëntatie, cultureel erfgoed en geschiedenis.  

Door middel van een ontdekkingsreis zullen ze kennis maken met aspecten als creatief zijn en creatief 

denken en hoe je het kunt gebruiken in je dagelijks leven. 

Creatief zijn is meer dan beeldend werk maken, het is de weg ernaartoe, de puzzel, het stellen van de 

juiste vragen, zoeken naar oplossingen, ontdekken maar vooral ook het plezier ervaren.  
 

 

Het programma gaat uit van het ontwikkelen van communicatieve en conceptuele denk - en handelspatronen 

binnen de context van wereld- en cultuureducatie. 

De methode bestaat uit 10 lespakketten waar een leerkracht goed mee uit de voeten kan, training door een 

gastdocent en vervolgens een pakket lessen dat echt elke docent uit kan voeren.  

Het lesprogramma helpt leerlingen om zich breed te oriënteren, om creatief denkvermogen te ontwikkelen 

en helpt ze bij de ontwikkeling van hun zelfbeeld.  

Het voegt beeldaspecten en betekenis samen. 

Het programma beoogt zelfvertrouwen te vergroten. Door kennis te nemen van een andere cultuur 

koppelen ze aspecten van deze cultuur aan hun eigen leefwereld, om zo een beter zelfbeeld en 

wereldbeeld te krijgen. 

De vertaling van aspecten van een onbekende cultuur naar hun eigen wereld is een uniek gegeven die 

een kind in staat stelt de wereld van een ander perspectief te benaderen en zo hun wereldbeeld te 

verbreden. 

Op deze manier wordt creatieve vormgeving meer dan imitatie of het kopiëren van bestaande 

artefacten  

Voor de leerkracht een zachte duik in de wereld van creatieve vorming, die mooi aansluit en 

complementair is aan de leerdoelen uit het reguliere curriculum.  Daarbij komen verschillende 

leerniveaus zoals geformuleerd in de Bloom taxonomie aan de orde.  
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