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Het Ideeëntoestel is een
lesprogramma voor creatief

denken in het basisonderwijs.
Gefundeerd op een 

ontwikkelingskarakteristiek die de 
leerkracht helpt om leerlingen hun
creatieve talenten te ontdekken en 

te ontwikkelen.
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Clip “Intro”

Het Toestel landt in De Schatkamer

https://youtu.be/VcOQiseHkKI

https://youtu.be/VcOQiseHkKI


Vertrekpunten creatief denken

Creatief dénken CombinerenLeren



Creatief Dénken

“De mens is een informatieverwerkend
systeem dat zich aanpast aan 

veranderende omstandigheden.”

Jelle Jolles in het Het Grote Vindingrijkboek



Creatief denken kun je leren

Mystificatie

‘Hoe verzinnen
ze het toch?!’

Bewust doen
Véél doen
Eigen maken

‘Dat heb ik zelf
verzonnen!’
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Combineren
en betekenis* geven

* = nut, zin, waarde



Creativiteit =

… verband zien tussen zaken die schijnbaar 
niets met elkaar te maken hebben* 

en daar betekenis aan geven**.
Jelle Jolles (Het Ideeëntoestel, 2015)

*Waar haal ik zaken vandaan die schijnbaar
niets met elkaar te maken hebben?

**Hoe geef ik er betekenis aan?
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This is where the fun begins!
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Bedenk een nieuwe of verbeterde broodrooster…



Koelewappers

Reserve rooster

Toast gereed

Handbediening

+   = de kanga-roaster



Sorteren
Groepjes
maken, 
zo of zo!

Activiteiten-
Circuit 

S.C.H.A.V.E.N
.Gedichten

klutsen
Divergeren
Het 1001 

Dingen-Ding



Groepjes maken.
Zo! Of zo!





Sorteren: Groepjes maken, zo of zo!

https://youtu.be/a2Occm45TZI

https://youtu.be/a2Occm45TZI


• Boek, praktisch, ‘starter-kit’

• Achtergronden + literatuur

• Creatieve Denkvaardigheden

+ lessen voor verschillende ‘leeftijden’

+ materialen downloaden: 

www.ideeentoestel.nl 

• Ontwikkelingsmodel

+ karakteristiek

• Pilot-evaluatie



Leeftijdsclusters

• Volgers & spelers (4-7)

• Ontdekkers & onderzoekers (6-9)

• Wereldbestormers (8-12) 

Domeinen

• Ontdekken & verwonderen

• Vergelijken & verbinden

• Veranderen & vervormen

• Maken & reflecteren

• Zijn & doen 

De ontwikkeling van het kind

i.r.t. Creativiteit

• Model +

• Ontwikkelingskarakteristiek

• Gebouwd op een fundament

Ontwikkeling Creatief denken





Lesprogramma
Verwonderen & 
Ontdekken

Verbinden & 
Vergelijken

Veranderen & 
Vervormen

Spelers & Volgers • Alles hoort bij
elkaar!

• Vormeloze vormen

• De Ideeënpot
• Groepjesmaken, zo

of zo!

• Vreemde
vervormingen

• Make-over

Ontdekkers &
Onderzoekers

• De groentekeuken
• De KOP-cam

• Zo sterk als een… 
Doordenker!

• Slaaplepel &
Gaaplamp

• De KAST
• Gedichten klutsen

Wereldbestormers! • De verborgen
landkaart

• De geluidskaart

• Het 1000&1
Dingen-ding.

• De artenwensput

• G.E.K. - Geheel
Eigenaardige Kunst

• Het NODROKEDER 
van Frankenstein.



Creatief leerklimaat volgens Teresa Cremin
Creative teaching for tomorrow (2009)

• Nieuwsgierigheid + vragende houding

• Verbindingen maken met de (belevings)wereld vh
kind

• Avontuur: vernieuwingen en toeval toelaten

• Autonomie van het kind respecteren 

Leerkracht = sleuteldrager, rolmodel!

Cremin et al. (2009)



Sorteren
Groepjes
maken, 
zo of zo!

Activiteiten-
Circuit 

S.C.H.A.V.E.N
.Gedichten

klutsen
Divergeren
Het 1001 

Dingen-Ding



Gedichten klutsen



Gedichten klutsen



Clip “Gedichten klutsen”

SCHAVEN: Gedichten Klutsen

https://youtu.be/azkVKQncHsk

https://youtu.be/azkVKQncHsk


Sorteren
Groepjes
maken, 
zo of zo!

Activiteiten-
Circuit 

S.C.H.A.V.E.N
.Gedichten

klutsen
Divergeren
Het 1001 

Dingen-Ding



Het 1000-en-1
dingen-ding





Waar doet mij dit 

allemaal nog meer 

aan denken?

Wat kan dit 

allemaal nog meer 

voorstellen?

Waar heeft dit 

allemaal nog meer 

overeenkomst mee?

Waar kan dit 

allemaal nog meer

in veranderen?

Flexibel associëren Creatief Waarnemen

Analogieën gebruiken Transformeren



Clip “Het 1000-en-1 dingen-ding”

Divergentiematrix: Het Duizend-en-één Dingen Ding

https://youtu.be/uYYGX37N1bM

https://youtu.be/uYYGX37N1bM



