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Wat is de kindertijd?  
(een kijkje naar de geschiedenis) 



Diverse perspectieven over de kindertijd
De kindertijd als een sociale constructie
 
In de middeleeuwen werd het kind gezien als een mini-volwassene,
het concept van een kindertijd bestond eigenlijk niet.
Er was geen speelgoed specifiek voor het kind.  
Er waren regels tegen het trouwen met kinderen (mocht vanaf 12 jaar)

In de industriële periode, had je het werkende kind, het kind als economisch 
belang.
Dit begon te veranderen toen volwassenen kinderen zagen lijden, bijvoorbeeld in 
de mijnen. Kinderen begonnen kinderrechten te krijgen. 

Met de verlichting kwam het romantische idee van het kind (Rousseau)  
De kindertijd als soort goude periode, een tijd van onschuld, een kind heeft 
bescherming nodig.  

De uitwerking: quarantaine of een soort parallelle wereld



Verschillende opvattingen van het kind in onderwijssystemen

• Tabula Rasa

• In de industriële periode besloot men dat alle kinderen van scholing mochten genieten  

• John Dewey, kinderen serieus nemen, democratie  

• Reggio Emilia, verwondering van het kind als uitgangspunt voor het leren  

Hoe ziet de toekomst van de kindertijd eruit? 

Wat zou daar het bijbehorende onderwijssysteem bij zijn?



Wat is creativiteit?



Het belang van creativiteit

Creativiteit biedt nieuwe oplossingen voor oude problemen. 
Het brengt ons ertoe de manier waarop we over dingen denken te veranderen.

Het is de drijvende kracht die de beschaving vooruit helpt


Hennessey & Amabile, Harvard, On Creativity, 2010



Creatieve domeinen



Creativiteit testen: Torrance Tests

• Hoeveelheid  
 

• Flexibiliteit  
 

• Originaliteit
 

• Details



Creativiteit testen: Torrance Tests

• Ander gebruik 
Wat zou je ook kunnen doen met een … paraplu, een vork… 

• Onmogelijkheden 
Waar kan je geen foto van nemen?  

• Verbeter een bestaand product  
Hoe kan je een ….. verbeteren?

• Vormen 
Neem een driehoek, hoeveel plaatjes kan je maken ermee?



Creativiteit voor iedereen

De mythe dat creatief denken (alleen) voor hoogbegaafde kinderen is!

Ondanks empirisch creativiteitsonderzoek van meer dan 60 jaar, is het nog steeds 
onduidelijk hoe de concepten creativiteit en intelligentie op elkaar inwerken  
(Kaufman & Plucker, 2011)

Analyse van hoogbegaafde kinderen (120+) en kinderen met een gemiddelde IQ, 
(100) toonde aan dat de hoogbegaafde kinderen wel met meer ideeën kwamen. 
Echter wanneer dit werdt aangepast voor de snelheid van de verwerkingsinformatie, 
bleek dat ze hetzelfde vermogen hadden, alleen een verschil in snelheid! 
 
Bovendien, bewezen karakter eigenschappen zoals openheid en nieuwsgierigheid 
een betere indicatie voor creatief vermogen te zijn.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3682183/#bb0180


Kinderen ontwerpen voor een betere wereld.



https://www.youtube.com/watch?v=oJ1ES7GF5V8

https://www.youtube.com/watch?v=oJ1ES7GF5V8
https://www.youtube.com/watch?v=oJ1ES7GF5V8


https://www.youtube.com/watch?v=dRf9p2yFMWk


Hoe kijken volwassenen naar kinderen, uit ons onderzoek

“I was surprised by how quickly and efficiently some of the children worked”
Iris, Teacher, Montreal, GCD

“What surprised me the most was to see how children are able to think and 
ideate complex systems: Their inventions are not only objects per se, but 
instead interactions among people,
animals, plants and other objects that connect systematically with each other.”
Elena, Design Researcher at Frog Design, Milan

“The children’s ideas floored me, I thought they were on a par with adults!”  
- Chew Ling Ling, Science Center Singapore.



De toekomst van de kindertijd?

Kinderen willen niet alleen in de parallelle wereld leven

Ze willen gehoord worden, ze willen floreren en ze willen bijdragen
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Een Design-athon

Al onze projecten volgen een speciale 
ontwerpend-leren-cyclus met techniek. 
We noemen de projecten designathons. 
Een designathon kan in theorie over 
iedere thematiek gaan.  

Themas zijn onder andere: Afval, Plastic, 
Mobiliteit, Eten, Water, De 
Kringloopstad



INSPIREER 

Leerlingen worden geïnspireerd 
door nieuwe perspectieven en  
technologische ontwikkelingen 

rond het gekozen thema. ONDERZOEK 

Leerlingen leren wat 
‘onderzoeken' is en hoe ze 

daarmee inzichten  
verkrijgen rondom een thema.

BEDENK 

Leerlingen ervaren hoe ze hun  
creativiteit kunnen toepassen.  
Ze leren dat creativiteit een 

proces is, dat je kunt oefenen.

Tijdens het proces:



PRESENTEER 

Leerlingen leren eigen- en 
groepswerk presenteren en erop  
reflecteren door het geven van  

specifieke feedback.

MAAK 

Leerlingen leren hoe ze hun 
ideeën kunnen vormgeven door 

een prototype te maken. Ze 
leren ook te werken met diverse 

technieken.

SCHETS 

Leerlingen leren hun ideeën te  
communiceren door schetsen  
(bouwtekeningen) te maken.

Tijdens het proces:



Simpele 
electronica

micro:bit ProgramerenLED lampje 
met een  

knoopcelbatterij

Over technologieën:



Kerndoelen, 21e eeuws vaardigheden



Voorbeeld uit Groep 7

Wat Hoe vaak per jaar Thema Technique
/ Media Schoolvak

Design-athon  
Ontwerpend Leren 3

Afval 
Water 

Mobiliteit
Elektronica 

App ontwerp

Aardrijkskunde  
Wereldoriëntatie 

Wetenschap

Intercultural 
uitwisseling 1 I.v.m. 

Designathon Online
Aardrijkskunde 
Wereldoriëntatie 

Onderzoekend Leren 1 Water Proef opzetten en 
uitvoeren

Aardrijkskunde  
Wetenschap

Creatief denken 
oefeningen 10 Tekst / Tekenen

Community Actie 1
Afval 
Water 

Mobiliteit
Campaign 

Volunteering Wereldoriëntatie

Life Goals 1 Text / Video English 



Nairobi, Kenia, mobiliteit



http://www.apple.com


Discussie….


