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Voorwoord



Zoals te zien is aan het voorblad van dit verslag gaat dit onderzoek 
over kinderen en creativiteit. Toen ik als kind op de basisschool 
zat was ik veel bezig met creativiteit. Natuurlijk op school, als we 
bijvoorbeeld iets moesten maken voor Moeder- of Vaderdag, maar 
ook thuis was ik bezig met schilderen, kleien, knutselen, knippen en 
plakken. Samen met vriendinnetjes maakte ik er thuis vaak genoeg 
een troep van. 

Hoewel ik het leuk vond om te doen, was ik nooit erg trots op wat ik 
maakte. Ik zag wat mijn vriendinnen maakten en vond dat mooier 
en leuker dan waar ik mee bezig was. Ik kon niet mooi schrijven en 
tekenen. Toen ik in de bovenbouw van de basisschool zat heb ik het 
dan ook maar aan mijn klasgenoten overgelaten om het decor van 
de groep 8 musical te maken, terwijl ik het wel erg leuk had gevonden 
om eraan mee te helpen.

Aan het begin van de middelbare school bleef deze onzekerheid. 
Toch ben ik tijdens mijn middelbare schooltijd over mijn onzekerheid 
heen gekomen door juist veel met mijn handen te gaan doen. Niet 
alleen samen met vriendinnen, maar ook alleen. Nog steeds lak ik 
regelmatig mijn nagels en ben ik bezig met schilderen (op nummer) 
en borduren. Ik heb me gerealiseerd dat het niet uitmaakt wat ik 
maak, als ik maar plezier heb terwijl ik ermee bezig ben. 

Toen ik aan dit onderzoek begon dacht ik terug aan mijn eigen 
ervaringen rondom creativiteit. Dat heeft mij geïnspireerd om met 
dit onderwerp aan de slag te gaan. Ook hoopte ik om zelf weer 
creatief bezig te kunnen gaan tijdens mijn afstudeerproject! 
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Kinderen worden geboren met een dominante rechter hersenhelft 
[4]. Die helft is verantwoordelijk voor creativiteit. Kinderen zijn dus 
van nature creatief [5]. Om er achter te komen hoe kinderen van 
verschillende leeftijden met creatieve opdrachten omgaan heb 
ik een usability test uitgevoerd met een groep scouts van 7 t/m 11 
jaar. Hieruit heb ik verschillende inzichten gehaald die hieronder te 
vinden zijn. 

Als kind was ik graag creatief, maar ik was wel onzeker over wat 
ik maakte. Ik denk dat deze onzekerheid me in de rest van mijn 
leven soms heeft tegengehouden om creatief bezig te gaan. In dit 
onderzoek definieer ik creativiteit als het bedenken en maken van 
een eigen idee (waarbij een probleem opgelost wordt [1].)

Ik vertrouwde maar weinig  op mijn fijne motoriek. Dat zijn kleine, 
fijne bewegingen waarbij de handen, armen en vingers gebruikt 
worden [2]. Je gebruikt je fijne motoriek wanneer je creatief bezig 
bent. Om meer over fijne motoriek te weten te komen heb ik een 
vragenlijst uitgezet die ingevuld is door volwassenen die ervaring 
hebben met kinderen. De meest interessante inzichten die ik uit de 
vragenlijst heb gehaald zijn hieronder te vinden.

• Mensen hebben dagelijks te maken met handelingen 
waarbij de fijne motoriek nodig is.

• Jong geleerd is oud gedaan. Als een kind bijvoorbeeld op 
een jonge leeftijd zichzelf de pengreep verkeerd aanleert 
is het lastig dit te corrigeren als het kind ouder is.

• Het is belangrijk de zelfredzaamheid van kinderen te 
stimuleren. Het is dus belangrijk om niet alles voor de 
kinderen voor te kauwen. Laat ze zelf dingen uitproberen. 

• Spelen en creatief bezig zijn bevordert de fijne motoriek.

Door hun creativiteit te uiten kunnen kinderen zien wat ze allemaal 
kunnen en kunnen maken. Het is een vorm van zelfexpressie; 
opgekropte gevoelens worden geuit en zo ervaren kinderen minder 
stress [3]. Creativiteit is dus belangrijk voor elk individu, maar op 
grote schaal is creativiteit ook belangrijk voor de maatschappij. We 
hebben innovatieve denkers nodig in onze wereld die snel verandert 
[4].

• Bij de tekening schrijven de kinderen erbij wat ze getekend 
hebben.

• Veel kinderen hebben elkaar na gedaan. Het valt op dat 
kinderen die bij elkaar in het groepje zitten vaak hetzelfde 
hebben getekend.

• Maar 16.7 % van de tekeningen waren uniek. 

Helaas beginnen kinderen vanaf 6 jaar al gevoelens van onzekerheid 
te krijgen [6]. Vanaf hun tiende stellen kinderen erg hoge eisen aan 
hun beeldende werk [7]. Door de onzekerheid hebben kinderen er 
geen plezier meer in om creatief bezig te zijn. Daardoor zijn ze ook 
niet meer gemotiveerd om creatief bezig te gaan.

Dit inzicht kwam ook terug in interviews die ik heb gevoerd met 
een paar volwassenen. Tijdens de interviews heb ik vragen gesteld 
over hoe onzekerheid meespeelt als ze creatief bezig zijn. Ook heb 
ik gevraagd hoe ze dit als kind hebben ervaren. De belangrijkste 
resultaten van de interviews zijn op de volgende pagina te vinden. 
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• Als anderen met hetzelfde bezig zijn, maar het mooier of 
beter kunnen kan dit voor onzekerheid zorgen bij kinderen. 

• Deze onzekerheid kan ervoor zorgen dat kinderen geen 
plezier meer hebben in het creatief bezig zijn.

• Als kinderen geen plezier meer hebben in het creatief bezig 
zijn zullen ze ontmoedigd raken om met een creatieve 
bezigheid te starten. 

• De regels die gelden tijdens creatief bezig zijn, zijn niet 
persé slecht. In sommige gevallen kunnen regels mensen 
onzeker maken tijdens hun creatieve proces. In andere 
gevallen helpen de regels juist tijdens het creatieve proces 
en neemt het de onzekerheid weg. Er moet een middenweg 
in gevonden worden. 

Ook tijdens de ‘Day in the life’ methode [8], waarbij ik een dag heb 
meegekeken in het leven van de 10-jarige Sanne, zag ik kinderen 
erg onzeker zijn over wat ze maakten. Ik heb een hele dag in haar 
leven meegelopen, een ochtend op school in groep 5/6 en een 
middag thuis terwijl ze aan het spelen was met een vriendinnetje. 
Hieronder kun je lezen wat de belangrijkste inzichten zijn die ik mee 
heb genomen uit de ‘Day in the life’ methode.

• Aan de muur van de school waren veel knutselwerkjes te 
vinden: sommige opdrachten waren duidelijk erg gesloten, 
er was duidelijk een juist antwoord en misschien zelfs een 
voorbeeld. 

• Sanne heeft een smartphone met TikTok erop, ook haar 
vriendinnetje Kiki (9 jaar) heeft een telefoon en TikTok. 

De doelgroep waar ik me op focus zijn kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Bij die doelgroep hoop ik de onzekerheid die ze hebben wanneer 
ze creatief bezig zijn te verminderen of misschien te voorkomen. 
Mijn ontwerp moet ervoor zorgen dat onzekerheid bij kinderen 
tegengegaan wordt door ze te motiveren om juist met creativiteit 
aan de slag te gaan. Door ze een eigen idee te laten bedenken en 
maken zodat ze zelf kunnen zien dat ze dat kunnen. 

Intrinsieke motivatie is de meest effectieve vorm van motivatie. 
Hierbij wordt de activiteit vrijwillig uitgevoerd en zorgt de activiteit 
voor voldoening en plezier [9]. Een goede manier van motiveren 
is verzamelen. Mensen kunnen heel blij worden als ze iets aan hun 
verzameling toe kunnen voegen [10]. Door middel van verzamelen 
kan ik inspelen op de intrinsieke motivatie van kinderen in een 
vrijetijdscontext.

• Kinderen verliezen het vertrouwen in hun eigen 
vaardigheden al snel. 

• Ondanks dat er tijdens de schooldag weinig ruimte was 
voor creativiteit, zoeken de kinderen tussen de planning 
door wel naar kleine creatieve dingetjes om te doen.

• Kinderen zoeken naar bevestiging bij anderen. Bij 
klasgenootjes maar vooral ook bij volwassenen.
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Aan de hand van de resultaten van de onderzoeksmethodes heb ik 
een aantal ontwerpcriteria vastgesteld:
1. Er moeten opdrachten aan de gebruiker gegeven worden die erg 

open zijn. 
2. De gebruikers moeten het concept in hun vrije tijd of tussen 

andere activiteiten door kunnen gebruiken.
3. Er moet gestimuleerd worden om verschillende materialen te 

gebruiken.
4. Het medium en uitstraling moet bij de doelgroep aansluiten.
5. Het moet voor de gebruikers duidelijk zijn dat alles wat ze maken 

goed is. 

Aan de hand van de ontwerpcriteria heb ik drie concepten bedacht, 
deze concepten heb ik vervolgens met elkaar vergeleken door 
middel van een comparison chart. 

Bij alle concepten staan open opdrachten centraal. Dat betekent dat 
er voor deze opdrachten geen specifiek goed of fout antwoord is. 
Ook kan ieder kind een ander idee bij de opdracht hebben. Alles wat 
er bedacht en gemaakt wordt is goed. Ik heb een lijst met opdrachten 
samengesteld. Om te testen of de opdrachten open waren heb ik ze 
voorgedragen aan kinderen uit de doelgroep. Er kwamen veel unieke 
resultaten uit, hieruit heb ik geconcludeerd dat de opdrachten open 
genoeg zijn. 

Van het concept met de meeste potentie heb ik prototype gemaakt: 
een pot met daarin kaartjes met open opdrachten erop. Elk kaartje 
heeft ook een QR code die leidt naar een online omgeving waarop 
de gebruiker aangemoedigd wordt om verschillende materialen te 
gebruiken. Ook kan de gebruiker een foto maken van wat hij/zij heeft 
gemaakt en deze opslaan op de verzamelpagina. 

• De kinderen hadden moeite met het openmaken van 
de pot. Ook is een nadeel van de pot dat als hij valt hij in 
scherven kan breken. De pot sluit niet aan bij de doelgroep. 

• Sommige kinderen hebben nog geen telefoon. Deze 
kinderen kunnen soms wel gebruik maken van een iPad of 
kunnen de telefoon van hun ouders gebruiken. Wel moet 
het duidelijk zijn wat er gebeurt als de QR code gescand 
wordt. Het scannen van de QR code is niet noodzakelijk, de 
kinderen geven aan ook met de pot aan de slag te gaan als 
ze de QR code niet kunnen scannen. 

• De kinderen vinden het fijn dat de kaartjes ze helpen op 
een idee te komen om te maken. 

Dit prototype heb ik getest door het aan te bieden en te presenteren 
aan kinderen. Daarna ben ik er met de kinderen over in gesprek 
gegaan. De belangrijkste resultaten van de test zijn hieronder te 
vinden.



Proof of concept

12

De resultaten van de test en het prototype hebben mij geleid tot 
mijn proof of concept: een kistje met daarin tien kaarten met open 
opdrachten erop. In totaal is het een reeks van 20 opdrachten. De 
andere opdrachten zijn per vijf kaartjes verpakt en kunnen door 
de kinderen verzameld worden. Bij elk kaartje hoort een unieke 
QR code die leidt naar de app. Op de app kunnen de kinderen 
aangeven welke materialen ze in huis hebben. Vervolgens wordt er 
een lijstje met materialen voor ze gemaakt die ze kunnen gebruiken 
om de opdracht uit te voeren. Wanneer ze klaar zijn kunnen ze een 
foto maken van wat ze hebben gemaakt. Deze kan dan worden 
opgeslagen op de verzamelpagina. Op de verzamelpagina kunnen 
de kinderen de foto’s ook nog een smiley geven. Alle smileys zijn 
positief. Ook kunnen de kinderen ervoor kiezen om de foto’s met 
anderen te delen. 
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Hoe kan ik kinderen stimuleren om een eigen idee te bedenken en maken 
waardoor ze vertrouwen krijgen in hun creativiteit en vaardigheden?

In dit onderzoek ligt de focus op het begrip creativiteit. Creativiteit 
kan veel verschillende betekenissen hebben, maar tijdens dit 
onderzoek definieer ik creativiteit als het bedenken en maken van 
een eigen idee (waarbij een probleem opgelost wordt [1]). 

In het voorwoord van dit verslag heb ik verteld over mijn onzekerheid 
toen ik als kind op de basisschool zat. In die tijd was ik vooral onzeker 
over mijn vaardigheden. Die onzekerheid lag vooral ook bij mijn 
motorische ontwikkeling. Zo heb ik de gymlessen bijvoorbeeld nooit 
erg leuk gevonden, omdat ik mezelf veel vergeleek met andere 
kinderen die de opdrachten beter uit konden voeren. Motoriek is 
alles wat te maken heeft met de beweging en beheersing van het 
lichaam [11]. Tijdens gymlessen zijn kinderen vooral bezig met de 
grove motoriek; grove bewegingen met de romp, armen en benen 
[12].  

Maar ik kan me ook herinneren dat ik er als kind moeite mee had 
om dingen met mijn handen te doen. Ik zag dat andere kinderen 
soms mooier konden tekenen of knutselen waardoor ik ook hier 
onzeker over werd. Hierbij gaat het om de fijne motoriek; kleine, fijne 
bewegingen waarbij de handen, armen en vingers gebruikt worden 
[2]. Inmiddels heb ik bijna geen last meer van die onzekerheid, ik 
ben veel met mijn handen gaan doen en vind het leuk om met mijn 
handen bezig te zijn.

Toch speelt onzekerheid soms nog mee tijdens mijn creatieve 
maakproces. Het komt zelfs voor dat het me tegenhoud om te 
starten met maken. De onzekere gevoelens die ik als kind had zijn 
nooit helemaal weggegaan. 

De onzekerheid begint al erg vroeg bij jonge kinderen. Vanaf 6 jaar 
beginnen kinderen te beseffen wat ze wel en niet kunnen en maken 
ze op die manier kennis met gevoelens als onzekerheid, schaamte 
en trots [6]. Rond de leeftijd van 10 jaar stellen kinderen al erg hoge 
eisen aan hun eigen beeldende werk. Ze zijn onzeker over hun 
vaardigheden en raken daardoor snel ontmoedigd om creatief bezig 
te gaan [7]. Wanneer ik het in dit verslag over kinderen heb zal het 
daarom gaan over kinderen die in de middenbouw of bovenbouw 
van de basisschool zitten en 8 tot 12 jaar oud zijn.  

Om me te helpen een goed antwoord te vinden op de onderzoeks-
vraag heb ik een aantal deelvragen geformuleerd:
• Waarom is creativiteit belangrijk?
• Wat is er nodig om creatief te zijn?
• Wat hebben kinderen nodig om te starten met een creatieve 

bezigheid?
• Hoe kan ik het voor kinderen leuk maken om bezig te zijn met 

creativiteit?

Fijne motoriek Grove motoriek
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Creativiteit & zelfvertrouwen
Creatief zijn betekent niet alleen maar dingen bedenken en maken, 
maar ook oplossingsgericht denken [1]. Bij de geboorte van een kind 
is de rechterhersenhelft dominant [4]. Dit is de hersenhelft die zorgt 
voor creativiteit; het reageert op kleuren, beelden en muziek [13]. 
Kinderen zijn dus van nature creatief [5]. Dat komt doordat zij nog 
niet worden tegengehouden door de regeltjes die volwassenen wel 
kennen. Voor hen maakt het niet uit of iets mooi of leuk is. Kinderen 
kennen hierin nog geen conventies [1]. Echter gaan kinderen rond 
hun zesde jaar gevoelens ontwikkelen van schaamte en trots en 
beseffen ze voor het eerst wat ze wel en niet kunnen [6]. Zo maken 
ze kennis met regels en conventies en kunnen ze onzeker worden 
over hun creativiteit. 

Wat ook  belangrijk is, is dat kinderen kunnen maken wat ze 
bedenken. Misschien hebben kinderen wel hele goede, bijzondere 
ideeën, maar als ze de middelen en vaardigheden niet hebben 
kunnen ze deze ideeën niet uiten. Zo zal het kind nooit met eigen 
ogen zien wat hij of zij in staat is om te bedenken en maken. Het is 
van belang om bij kinderen de zelfredzaamheid te stimuleren [14], 
zo zien ze in dat ze taken alleen kunnen uitvoeren. Dat geeft het kind 
een positief zelfbeeld, en dit motiveert om nieuwe dingen te leren 
en uitproberen [15]. 

De zelfredzaamheid stimuleren betekent dat je kinderen veel 
zelfstandig aan de slag laat gaan. Falen is hierbij een erg belangrijk 
aspect in het leerproces. Als een kind geen fouten maakt, zal hij/
zij nooit leren hoe iets wel of niet moet. Een veilige omgeving 
waarin kinderen fouten durven te maken is daarom erg belangrijk. 
Als deze veilige omgeving er niet is, kunnen kinderen ontmoedigd 
raken door de fouten die ze maken [4]. Complimenten en positieve, 
geruststellende opmerkingen kunnen voor een veilige omgeving 
zorgen [14]. 
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Creativiteit & zelfvertrouwen
Als je aan creativiteit denkt, denk je al snel aan knutselen met papier, 
stiften, kwasten, verf, een schaar, lijm en potloden. Deze middelen 
worden thuis, op de buitenschoolse opvang en op school ingezet om 
kinderen te helpen creatief bezig te zijn, maar eigenlijk kun je van elk 
bestaand materiaal iets nieuws maken. 
 
Creatief bezig zijn is voor kinderen erg belangrijk. Door het creatief 
denken goed te ontwikkelen leren kinderen bijvoorbeeld nieuwe 
vaardigheden zoals [16]:
• Nieuwe ideeën bedenken, ontwerpen en inbrengen
• Dingen anders voorstellen en in beelden denken
• Rollenspellen en toneel spelen
• Componeren
• Diep nadenken over gewone dingen
• Ongebruikelijke oplossingen bedenken
• Kennis vergaren

Creativiteit kan er voor zorgen dat kinderen minder stress voelen. 
Met je handen creatief bezig zijn zorgt ervoor dat het stresscyclus 
wordt onderbroken, en zo wordt je rustig [17]. Ook is er uit onderzoek 
gebleken dat de psychologische gezondheid van mensen die 
regelmatig veel voorkomende creatieve activiteiten uitvoeren 
wordt bevorderd [18]. Het is een vorm van zelfexpressie, opgekropte 
gevoelens worden geuit door middel van creativiteit [3].

Creativiteit is op grotere schaal ook belangrijk voor onze samenleving; 
het vormt de basis van innovatie en innovatie brengt economische 
groei met zich mee. Het proces van innoveren vergt veel ideeën en 
voor het krijgen van ideeën is creativiteit nodig [19].

Op school worden kinderen voorbereid op het leven in de 
maatschappij waar ze in gaan leven als ze volwassen zijn. Maar 
omdat onze wereld zo snel verandert weten we nog niet hoe die 
maatschappij er uit gaan zien. Daarom moeten mensen flexibel zijn 
en mee kunnen bewegen. Creativiteit is daarbij erg belangrijk. We 
gaan innovatieve denkers nodig hebben in onze wereld die zo snel 
verandert [4].  
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Torrance Test of Creative Thinking
In Amerika wordt de Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) 
gebruikt om de creativiteit van kinderen te meten. Ze gebruiken 
het op jonge leeftijden al als toelatingstesten voor op scholen [20]. 
De test wordt al jaren gebruikt en uit de resultaten blijkt dat de 
creativiteit bij kinderen in Amerika steeds lager wordt [21].

Tijdens een deel van de test moeten kinderen nieuwe elementen 
toevoegen aan bestaande figuren. Zoals te zien is in de afbeelding 
hieronder wordt aan de kinderen gevraagd de figuren te gebruiken, 
te combineren of aan te vullen. De test wordt afgenomen door 
een psycholoog en duurt 90 minuten lang. De psycholoog bepaalt 
hoe creatief de resultaten zijn door te kijken naar vloeiendheid, 
flexibiliteit, originaliteit en soms ook op uitwerking [20]. 
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Bij dit deel van de test worden er een aantal cirkels gegeven. De 
deelnemer van de test wordt gevraagd om deze cirkels aan te vullen.  



Motivatie & spelend leren 
Als je weet dat je iets leuk vindt om te doen, ben je automatisch 
gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan. Hierbij is er sprake van 
intrinsieke motivatie, de meest effectieve vorm van motivatie. De 
activiteit wordt vrijwillig uitgevoerd en zorgt voor voldoening en 
plezier bij degene die het uitvoert [9]. 
Een gevoel van autonomie is hierbij erg belangrijk. Als je gedwongen 
wordt tot een bepaalde activiteit kan dit al snel negatieve gevoelens 
opwekken. Door die negatieve gevoelens kun je gedemotiveerd 
raken [9]. 

Als mensen op de juiste manier gemotiveerd zijn, zal het makkelijker 
zijn om iets te leren. Een manier om kinderen te laten leren met 
de juiste motivatie is spelend leren. Hierbij leren kinderen, vaak 
onbewust, terwijl ze aan het spelen zijn. Het leerdoel zit verpakt in 
een spel. 

Het boek ‘We Moeten Spelen’ van Rob Martens stelt: “Spelen is 
leren en goed leren is veel spelen.” Niet alleen voor jonge kinderen, 
maar ook voor oudere kinderen en volwassenen. Door kinderen te 
laten spelen, zorgen we ervoor dat kinderen kennis echt begrijpen in 
plaats van het alleen maar reproduceren en snel weer vergeten [22].
Het boek ‘Homo ludens’ van Johan Huizinga stelt zelfs dat onze 
hele cultuur uit spel bestaat. De mens is eerst en vooral een spelend 
wezen [23]. Spel stimuleert vindingrijkheid, creativiteit en brengt de 
mens op nieuwe ideeën en oplossingen. Het brengt ons niet verder 
om alleen maar te leren wat er al bekend is [22]. 

Het gebruik van spel om te leren is altijd opbrengstgericht. Een 
aantal kenmerken van spelenderwijs leren zijn bijvoorbeeld;
1. Kinderen moeten plezier hebben. Een meeslepend spel zorgt 

ervoor dat kinderen het spannend vinden en nieuwsgierig 
worden [22]. 

2. Het moet voor kinderen niet als verplicht aanvoelen. Vrijheid is 
hierbij belangrijk [22]. Ook zijn de mogelijke uitkomsten niet van 
te voren vastgesteld [24]. 

3. Het doel zit in het spel [22].
4. De speler wordt actief bij het spel betrokken [ 24]. 

Verzamelen
Verzamelen is een goed voorbeeld van een 
manier van motiveren. Mensen met een 
verzameling kunnen er heel blij van worden 
als er een onderdeel aan kun verzameling 
toegevoegd kan worden of als de verzameling 
compleet gemaakt kan worden. Wel is het hierbij 
belangrijk dat de verzameling een reeks is: het 
moet dus iets met elkaar te maken hebben [10]. 
Een bekend voorbeeld van iets om te verzamelen 
zijn Pokémon kaarten. Met deze kaarten kunnen 
verzamelaars een spel spelen [25]. 

Als een groot deel van de verzameling in één keer beschikbaar is, is 
de uitdaging en het plezier er van af [10]. Daarom zijn de Pokémon 
kaarten te koop in kleine hoeveelheden [26]. Voor een verzameling 
is het niet eens belangrijk dat kinderen met de verzameling kunnen 
spelen [10]. Zelfs als de verzameling speelbaar is spelen kinderen er 
soms niet mee omdat ze de verzameling niet willen beschadigen of 
kwijt willen raken. 
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Fijn motorische vaardigheden
Wanneer kinderen bezig zijn met het maken en uitvoeren van hun 
idee moeten kinderen ook kunnen vertrouwen op hun fijne motoriek. 
Dit zijn kleine, fijne bewegingen waarbij de armen, handen en vingers 
gebruikt worden [2].  Wanneer je veel met je handen doet, heb je een 
betere fijne motoriek dan iemand die weinig met zijn/haar handen 
doet. Een goede fijne motoriek krijg je dus door te oefenen en aan 
de slag te gaan. 

Jonge kinderen zijn druk bezig met het ontwikkelen van hun fijne 
motoriek [27]. Dat is nodig, want op de basisschool wordt er in elke 
nieuwe groep verwacht dat het schrijven, typen, tekenen en knutselen 
vooruit gaat. Maar nu kinderen op de basisschool inmiddels veel 
met iPads en laptops werken worden er andere bewegingen met de 
handen gemaakt dan voorheen. Er wordt gespeculeerd dat hierdoor 
de stimulering van fijne motorische vaardigheden op de basisschool 
achteruit gaat [28]. 

Het is bij opvoeders bekend bij welke leeftijd een kind een bepaalde 
handeling zou moeten beheersen. Zo wordt er van kinderen van 1 
jaar verwacht dat zij blokjes op elkaar kunnen stapelen. Vanaf 2,5 
jaar hoort een kind te kunnen knippen en plakken en vanaf 7 jaar 
moet een kind netjes kunnen schrijven [29].

De ontwikkeling van de fijne motoriek bij kinderen wordt daarom 
goed in de gaten gehouden door de Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) [30]. Vanaf de geboorte van het kind gebeurt dit op een 
consultatiebureau [31]. Vanaf 4 jaar gaat het kind naar de basisschool 
en wordt de motoriek in de gaten gehouden door de leerkracht [30].

Wanneer de fijne motoriek niet goed genoeg ontwikkeld wordt, 
kan dit zorgen voor problemen. Veel dingen waar fijne motoriek 
voor nodig is zijn namelijk alledaagse handelingen [32], zoals koken, 
schrijven en uit- en aankleden. Mensen zonder goed ontwikkelde fijne 
motoriek hebben daarom vaak zorg nodig omdat ze verschillende 
handelingen niet zelf kunnen. Voor mensen en kinderen met oudere 
leeftijden is het lastiger om fijne motorische vaardigheden aan te 
leren dan voor mensen en kinderen met jongere leeftijden. 
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Fijn motorische vaardigheden
Er zijn allerlei verschillende middelen die kinderen kunnen helpen 
met het ontwikkelen van de fijne motoriek. Hierbij wordt er gewerkt 
aan vier aspecten [33]:
1. Ruimtelijke oriëntatie
2. Oog-hand coördinatie
3. Opponeren van duim/pincetgreep
4. Pols-, hand- en vingermotoriek

Een paar activiteiten die aandacht geven aan deze aspecten en de 
fijne motoriek bevorderen zijn bijvoorbeeld schilderen, bouwen met 
Duplo of Lego, kleien en tekenen. 

Ook bestaan er allerlei verschillende spelletjes waarbij de fijne 
motoriek van de deelnemers op de proef wordt gesteld. Een 
voorbeeld hiervan is ‘Doolhof creation’, hierbij maken kinderen van 
kleine onderdelen hun eigen doolhof, vervolgens moeten zij een 
balletjes door het doolhof heen bewegen [34].  

In kleuterklassen worden soms motoriekkisten gebruikt. Hierin zitten 
allerlei spelletjes en materialen waarmee kinderen met hun fijne 
motoriek kunnen oefenen [35]. Vaak gaat dit ook om open ended 
materialen of speelgoed. Dat is speelgoed waarbij de uitkomst niet 
vastligt. Er zijn geen regels en verwachtingen en er hoeft niets te 
worden opgelost [36]. Een bekend voorbeeld van open ended 
speelgoed is Knex.
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Methodes & 
resultaten
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Vragenlijst over fijne motoriek
Om met mijn onderzoek te beginnen wilde ik meer te weten komen 
over fijne motoriek. Ik heb besloten om een vragenlijst op de stellen en 
deze te delen met mijn contacten via Facebook, LinkedIn, Whatsapp 
en Instagram. Ik heb ervoor gekozen om het op deze manier te 
delen zodat ik goed volwassenen kon bereiken die ervaring hebben 
met kinderen.  De vragenlijst is door dertien mensen ingevuld die 
ervaring hebben met kinderen omdat ze met kinderen werken, en/
of omdat ze kinderen hebben. 

Om een goed beeld te krijgen van de mensen die aan deze 
vragenlijst deelnemen heb ik gevraagd wat hun beroep of expertise 
en interesses zijn. Ook vraag ik met welke leeftijdsgroepen van 
kinderen ze ervaring hebben. 

Aan het einde van de vragenlijst geef ik de deelnemers de 
mogelijkheid om hun contactgegevens achter te laten indien ze 
mij verder willen helpen tijdens mijn onderzoek. In de vragenlijst 
werden verder vragen gesteld over welke leeftijdsgroep(en) er te 
maken hebben met de ontwikkeling van fijne motoriek. Ook heb 
ik gevraagd naar de methodes en manieren die hiervoor ingezet 
worden. 

De vragen en resultaten van de vragenlijst zijn te vinden in bijlage A. 
Uit de antwoorden van de vragenlijst heb ik de volgende interessante 
inzichten gehaald:

• Mensen hebben dagelijks te maken met handelingen waarbij de 
fijne motoriek nodig is.

• Deelnemers van de vragenlijst zijn het er niet over eens bij welke 
leeftijdsgroep de ontwikkeling van de fijne motoriek het meest 
belangrijk is. Het gemiddelde van de antwoorden komt ongeveer 
uit op 2,5 t/m 7 jaar.

• Jong geleerd is oud gedaan. Als een kind bijvoorbeeld op een 
jonge leeftijd zichzelf de pengreep verkeerd aanleert is het lastig 
dit te corrigeren als het kind ouder is.

• De basis moet vroeg gelegd worden, maar bij latere leeftijden is 
het van belang om dit goed vast te blijven houden. 

• Kinderen met jongere leeftijden leren makkelijker en sneller dan 
kinderen met oudere leeftijden.

• Het is belangrijk de zelfredzaamheid van kinderen te  stimuleren. 
Het is dus belangrijk om niet alles voor de kinderen voor te 
kauwen. Laat ze zelf dingen uitproberen. 

• Spelen en creatief bezig zijn bevordert de fijne motoriek.
• Kinderen vinden samen aan de slag gaan eerder leuk dan alleen 

aan het werk gezet worden.
• Omdat er spelenderwijs met fijne motoriek omgegaan wordt, 

vinden kinderen het leuk om ermee bezig te zijn. 
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Vragenlijst over fijne motoriek
Kinderen zijn met hun fijne motoriek bezig als ze kralen rijgen, 
schrijven, tekenen, schilderen, uit- en aankleden, knippen, puzzelen, 
overgooien, kleien, bakken of met Lego bouwen.

Ook noemden de deelnemers een aantal methodes of manieren 
om fijne motoriek te stimuleren die ik nog niet kende. Zo noemde 
één van de deelnemers de Trial and Error methode. Dit houdt in dat 
kinderen leren door middel van vallen en opstaan. Het kind kan zelf 
dingen gaan uitproberen. Als het nog niet werkt zal het kind een 
andere manier moeten verzinnen totdat het wel werkt [37]. 

Verder wordt door één van de deelnemers de methode Schrijfdans 
genoemd. Bij deze methode leren de kinderen de handelingen die ze 
later op papier gaan maken als een soort dans op muziek. Pas later 
worden er vellen papier bij gepakt en worden de dansbewegingen 
op papier uitgevoerd [38]. 
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Usabilit y test: verschillende leeftijden
Om te zien hoe kinderen en volwassenen van verschillende 
leeftijden met creatieve opdrachten omgaan heb ik een usability 
test opgesteld. De test bestaat uit vier opdrachten en is uitgevoerd 
door vijf deelnemers:

• Logan van 10  jaar
• Evi van 11 jaar
• Luuk van 17 jaar
• Julia van 20 jaar
• Nicolette van 50 jaar

Elke opdracht gaat over creativiteit. Bij het uitvoeren van 
de opdrachten moeten de deelnemers hun fijne motorische 
vaardigheden gebruiken. De resultaten zijn te vinden in bijlage B. 
Bij de opdrachtjes kregen de deelnemers een aantal kleurpotloden, 
twee vellen gekleurd papier en een paar stickers. De inhoud en het 
doel van elke individuele opdracht is het volgende:

Naam en leeftijd
De deelnemer wordt gevraagd een 
kunstwerk te maken van hun naam en 
leeftijd.

Doelen:
• Kennis maken met de deelnemer.
• Er achter komen welke materialen 

de deelnemer gebruikt als er geen 
regels zijn.

Tekenen
De deelnemer wordt gevraagd een 
tekening te maken, maar hierbij wel 
gebruik te maken van de vormen die al 
op het papier staan. Ook wordt aan de 
deelnemer gevraagd om de opdracht 
een cijfer te geven en aan te geven 
wat er moeilijk was: het tekenen of 
het bedenken van de tekening. Deze 
opdracht is gebaseerd op een deel van 
de Torrance Test of Creative Thinking 
[20].

Doelen:
• Er achter komen of de deelnemer er 

een voordehand liggende of unieke 
tekening van maakt.

• Er achter komen of de deelnemer er 
meerdere losse tekeningen of één 
geheel van maakt.

• Er achter komen welke materialen 
de deelnemer gebruikt.

• Er achter komen of de deelnemer de 
opdracht leuk vindt.

• Er achter komen wat de deelnemer 
moeilijk vindt aan de opdracht. 
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Usabilit y test: verschillende leeftijden
Kleuren
Er wordt aan de deelnemer gevraagd iets te tekenen met gebruik 
van één of meerdere bepaalde kleuren. Ook wordt aan de deelnemer 
gevraagd om de opdracht een cijfer te geven en aan te geven wat er 
moeilijk was: het tekenen of het bedenken van de tekening.

Doelen:
• Er achter komen of de deelnemer iets tekent wat met de kleur te 

maken heeft.
• Er achter komen of de deelnemer alleen maar die kleur(en) 

gebruikt of ook andere kleuren.
• Er achter komen of de deelnemer de opdracht leuk vindt.
• Er achter komen wat de deelnemer moeilijk vindt aan de 

opdracht. 

Materialen
Er wordt aan de deelnemers gevraagd het vel papier met de leukste 
kleur te pakken en daar alle materialen op te plakken die de deelnemer 
leuk vindt om te gebruiken. Ook moet de deelnemer erbij schrijven 
waarom deze materialen leuk zijn om te gebruiken. Daarna wordt er 
gevraagd op het andere papier de rest van de materialen te plakken 
en erbij te schrijven waarom deze materialen niet leuk zijn om te 
gebruiken.

Doelen:
• Hoe vindt de deelnemer het leuk om met fijne motoriek en 

creativiteit bezig te zijn?
• Waarom vindt de deelnemer materialen wel of niet leuk?
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Usabilit y test: doelgroep
Een kortere versie van de usability test heb ik uitgevoerd als een 
test bij een groep kinderen van 7 t/m 11 jaar tijdens een opkomst op 
scouting.   Omdat ik deze kinderen ken heb ik hen alleen de opdracht-
en ‘tekenen’, ‘kleuren’ en ‘materialen’ laten doen. De kinderen 
hebben de opdrachten individueel gemaakt, maar mochten wel bij 
elkaar zitten en elkaar helpen. Alle resultaten van deze test zijn te 
vinden in bijlage C. 

Uit deze test heb ik de volgende inzichten gehaald:
• Bij de tekening schrijven de kinderen erbij wat ze getekend 

hebben.
• Veel kinderen hebben elkaar na gedaan. Het valt op dat kinderen 

die bij elkaar in het groepje zitten vaak hetzelfde hebben 
getekend.

• Maar 16.7 % van de tekeningen waren uniek. 
• Bij de opdracht ‘materialen’ is er een duidelijk onderscheid tussen 

de materialen die te maken hebben met gamen en de materialen 
die te maken hebben met knutselen. 
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Interviews
Om meer te weten te komen over hoe creativiteit meespeelt in het 
leven van mensen heb ik interviews gehouden met drie volwassenen. 
De drie volwassenen hebben allemaal een andere relatie met 
creatief bezig zijn. Robin van 20 jaar is bijna niet meer creatief, als 
kind was hij dat wel als het moest op school. Diane van 51 jaar vult 
haar vrije tijd in met creatieve bezigheden. En Lisa van 22 jaar is juist 
creatief voor haar studie. 

Hieronder is een lijst te vinden van voorbeelden van vragen die ik 
tijdens de interviews heb gesteld:
• Waar denk je aan bij creatief bezig zijn?
• Ben je wel eens creatief bezig? 
• Ben je wel eens onzeker over wat je maakt?
• Wat zijn volgens jou regels waar je je aan moet houden als je 

creatief bezig bent?
• Wat vind jij van die regels?
• Vind jij dingen die gemaakt zijn zonder regels in acht te nemen 

niet mooi? 
• Waarom denk je dat dat is?
• Was je als kind wel eens creatief?
• Was je je toen al bewust van de regels die je eerder noemde?
• Was je onzeker over wat je maakte?

De vragen gaan over hun creativiteit nu, en hun creativiteit toen 
ze kind waren. Ik probeer er achter te komen hoe onzekerheid 
meespeelt door te vragen welke regels er gelden tijdens hun creatieve 
proces. De volledige  vragen die ik heb gesteld en de uitgeschreven 
interviews zijn te vinden in bijlage D. 

De volgende inzichten heb ik uit de resultaten van de interviews 
gehaald:
• Als anderen met hetzelfde bezig zijn, maar het mooier of beter 

kunnen kan dit voor onzekerheid zorgen bij kinderen. 
• Deze onzekerheid kan ervoor zorgen dat kinderen geen plezier 

meer hebben in het creatief bezig zijn.
• Als kinderen geen plezier meer hebben in het creatief bezig zijn 

zullen ze ontmoedigd raken om met een creatieve bezigheid te 
starten. 

• De regels die gelden tijdens creatief bezig zijn, zijn niet persé 
slecht. In sommige gevallen kunnen regels mensen onzeker 
maken tijdens hun creatieve proces. In andere gevallen helpen 
de regels juist tijdens het creatieve proces en neemt het de 
onzekerheid weg. Er moet een middenweg in gevonden worden. 
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Day in the life methode
De ‘day in the life’ methode is een vorm van de ‘fly on the wall’ 
methode. Bij de ‘fly on the wall’ methode ga je als onderzoeker op 
afstand van mensen zitten om te observeren hoe zij zich gedragen. 
Bij de ‘day in the life’ methode loop je een hele dag in het leven 
van de mensen mee. Zo kun je er achter komen welke activiteiten 
je doelgroep onderneemt en welke dingen er in het leven van de 
doelgroep meespelen [8]. 

De vraag die ik door middel van deze methode wilde beantwoorden 
is: Wat speelt er in het leven van kinderen van 8 t/m 12 jaar?

De aantekeningen die ik gedurende de dag heb gemaakt zijn te 
vinden in bijlage E. De methode heeft een aantal interessante 
inzichten opgeleverd:
• De kinderen spreken op school al af met klasgenootjes om samen 

thuis te spelen in de middag.
• Kinderen verliezen het vertrouwen in hun eigen vaardigheden al 

snel. 
• Ondanks dat er tijdens de schooldag weinig ruimte was voor 

creativiteit, zoeken de kinderen tussen de planning door wel naar 
kleine creatieve dingetjes om te doen.

• Kinderen zoeken naar bevestiging bij anderen. Bij klasgenootjes 
maar vooral ook bij volwassenen.     

• Aan de muur van de school waren veel knutselwerkjes: sommige 
opdrachten waren duidelijk erg gesloten, er was duidelijk een 
juist antwoord en misschien zelfs een voorbeeld. 

• Sanne heeft een smartphone met TikTok erop, ook haar 
vriendinnetje Kiki (9 jaar) heeft een telefoon en TikTok. Zonder 
na te denken plaatsten ze een video waarop ze samen dansten. 

• Op Sanne’s kamer lagen veel Tina’s. Hieraan was duidelijk te zien 
dat idolen erg belangrijk zijn voor de leeftijdsgroep. 

Op vrijdag 1 april 2022 heb ik een dag meegelopen in het 
leven van Sanne. Sanne is 10 jaar en zit in groep 5/6. Op 
vrijdagen heeft de klas van Sanne een ochtendje school 
en daarna een vrije middag. Dit is dus de ideale dag om 
een dagje met Sanne mee te lopen. Zo kan ik haar in twee 
verschillende contexten observeren. 
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concept
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Doelgroep & context
Zoals ik al eerder in dit verslag noemde komen de gevoelens van 
onzekerheid al erg vroeg in het leven van een kind. Vanaf ongeveer 8 
jaar beginnen kinderen al kritisch te kijken naar hun eigen beeldende 
werk. Rond de leeftijd van 10 jaar raken kinderen al snel ontmoedigd 
tijdens een creatieve bezigheid omdat ze erg hoge eisen stellen aan 
hun werk [7]. 
Om deze reden focus ik mijn ontwerp op kinderen van 8 tot 12 
jaar. Met mijn ontwerp hoop ik de onzekerheid die bij de kinderen 
meespeelt terwijl ze creatief bezig zijn te verminderen en misschien 
ook te voorkomen. 

Het ontwerp wil ik binnen een vrije tijdscontext aanbieden. Zo kan 
ik goed inspelen op de intrinsieke motivatie. Op school is er veel 
structuur aanwezig en zijn er beperkingen waar creatieve opdrachten 
aan moeten voldoen [39]. Leerkrachten stellen leerdoelen waar de 
leerlingen mee te maken hebben [40]. Thuis, tijdens de vrije tijd 
die het kind helemaal zelfstandig kan invullen, heeft het kind niet 
te maken met regels en doelen. Hierop kan ik inspelen door mijn 
ontwerp laagdrempelig en toegankelijk te maken. 
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 Er moeten opdrachten aan de   
 gebruiker gegeven worden die   
 erg open zijn.  
Dat betekent dat er voor deze opdrachten 
geen specifiek goed of fout antwoord is. 
Ook kan ieder kind een ander idee bij de 
opdracht hebben. Alles wat er bedacht 
en gemaakt wordt is goed.

Ontwerpcriteria
Met behulp van de resultaten van de testen heb ik een aantal ontwerpcriteria geformuleerd. Deze zullen mij helpen bij het bedenken van een 
goed concept.

 Het medium en uitstraling moet  
 goed bij de doelgroep    
 aansluiten. 
De gebruiker moet nieuwsgierig zijn naar 
het concept en ermee aan de slag willen 
gaan.

 Het moet voor de gebruikers   
 duidelijk zijn dat alles wat   
 ze maken goed is. 
Het doel van het concept is dat de 
gebruiker creatief bezig is. Het gaat er niet 
om wat ze maken. Het gaat er om dat ze 
het besluit nemen er aan te beginnen en 
ermee door te gaan. Negatieve feedback 
kan voor onzekerheid zorgen waardoor 
de gebruiker ontmoedigd raakt.

 Er moet gestimuleerd worden   
 om verschillende materialen te  
 gebruiken. 
Zo blijft het creatieve denkproces 
geprikkeld. De gebruiker gaat een 
tweede keer over de opdracht nadenken 
en dit kan ervoor zorgen dat de 
gebruiker minder voor de hand liggende 
keuzes maakt tijdens het uitvoeren van 
de opdracht. Het is belangrijk dat de 
gebruiker iets maakt dat niet veel lijkt 
op wat een ander maakt. Zo kunnen de 
werken moeilijk met elkaar vergeleken 
worden en wordt de gebruiker minder 
snel onzeker door wat de ander maakt.

 De gebruikers moeten het   
 concept in hun vrije tijd of   
 tussen andere activiteiten door  
 kunnen gebruiken. 
De drempel om met het concept aan de 
slag te gaan moet laag liggen en niet te 
veel tijd in beslag nemen. Als het te lang 
duurt is er de kans dat de gebruiker hun 
aandacht verliest.

1. 2. 3.

4. 5.
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Drie concepten
Aan de hand van deze ontwerpcriteria heb ik drie concepten bedacht.

Een kinderboek
In dit boek komt de hoofdpersoon 
steeds in de problemen. De gebruiker 
kan de hoofdpersoon helpen door iets 
te knutselen dat het probleem van de 
hoofdpersoon oplost. 

1. Een bordspel
Bij dit spel krijg je een creatieve  opdracht, 
maar je hebt nog geen materialen om 
de opdracht mee uit te voeren. Om de 
materialen te verzamelen gooi je met de 
dobbelsteen. Het vakje waarop je terecht 
komt heeft een kleur, van die kleur pak 
je een kaartje. Op het kaartje staat het 
materiaal dat je moet gebruiken om 
de opdracht die je hebt gekregen uit te 
voeren. Als je drie materialen verzameld 
hebt mag je aan je opdracht beginnen. 

2. Een pot
In deze pot zitten allerlei creatieve 
opdrachten. De pot staat als decoratie in 
huis zodat de gebruiker er aan herinnerd 
wordt om met de pot aan de slag te 
gaan.   

3.
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Open opdrachten
Bij alle drie de concepten zijn open opdrachten erg belangrijk. 
De opdrachten moeten aan de volgende twee criteria voldoen:

1. Er is geen goed of fout 
antwoord 2.Kinderen hebben er 

verschillende ideeën bij

Met deze criteria in gedachten heb ik de opdrachten samengesteld 
die te zien zijn in de afbeelding hieronder. 

Test opdrachten
Ik heb getest of de opdrachten aan de criteria voldoen door ze voor 
te dragen aan kinderen van 7 t/m 11 jaar. De test is uitgevoerd tijdens 
een opkomst op scouting. De kinderen hebben mij één voor één 
verteld wat ze zouden maken als ze de opdracht zouden krijgen. De 
resultaten zijn te vinden in bijlage F. 

Zoals te zien is in de bijlage hebben de kinderen veel verschillende 
antwoorden gegeven. Een aantal antwoorden komen wat vaker 
voor, maar toch kunnen die hele andere resultaten opleveren als 
de kinderen de opdracht daadwerkelijk gaan uitvoeren. Door de 
kinderen te stimuleren met verschillende materialen te werken 
kan ik er ook voor zorgen dat de kinderen verschillende resultaten 
hebben.

Ook kwam het tijdens de test regelmatig voor dat het kind twee 
antwoorden gaf, waarbij het tweede antwoord vaak minder voor 
de hand liggend was dan het eerste antwoord. Zo blijkt dus dat 
wanneer er langer over de opdracht nagedacht wordt de resultaten 
unieker worden.
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De kinderen moeten het in hun vrije tijd en tussen andere 
activiteiten door kunnen doen.

Open opdrachten: er is geen goed/fout antwoord en elk 
kind kan er een ander idee bij hebben.

Er moet gestimuleerd worden om verschillende 
materialen te gebruiken.

Het medium en uitstraling moet bij de doelgroep 
aansluiten.

Het moet voor de kinderen duidelijk zijn dat elk antwoord 
een goed antwoord is. 

Comparison chart

= Aanwezig = Ruimte voor verbetering = Afwezig

Om te kijken of de drie concepten aan de ontwerpcriteria 
voldoen heb ik een comparison chart opgesteld. 

De comparison chart laat zien dat geen van de concepten volledig voldoet aan de opgestelde ontwerpcriteria. Daarom ben ik gaan kijken 
welke concepten ik zo kan verbeteren dat ze wel aan alle ontwerpcriteria voldoen.

1.
2.
3.
4.
5.
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Het spel & het boek

35

Het spel
Zoals te zien in de comparison chart voldoet het concept waarbij er 
een spel gespeeld wordt niet aan de ontwerpcriteria. Het spel draait, 
net als de andere concepten om de open opdrachten. Tijdens de 
eerste paar beurten van het spel zouden deze opdrachten onder de 
spelers verdeeld kunnen worden. 

Het spel kan alleen, maar ook met meerdere personen gespeeld 
worden. Alle spelers krijgen een verschillende opdracht, waardoor 
het moeilijk wordt voor de kinderen om hetgeen wat ze maken 
met een ander te vergelijken. Toch heb ik hierbij nog geen manier 
gevonden waardoor het voor de kinderen duidelijk is dat alles wat ze 
maken goed is. Simpelweg aan het einde van het spel aan iedereen 
een kaartje geven met ‘goed gedaan!’ zal niet helpen. De kinderen 
zullen merken dat het kaartje gewoon aan iedereen gegeven wordt.  

Kinderen spelen over het algemeen graag spelletjes. Van de drie 
concepten sluit het medium van dit concept daarom het meest aan 
bij de doelgroep kinderen. Toch is dit spel voor kinderen een hele 
onderneming om mee te starten. Dit concept kan niet zomaar even 
tussendoor gespeeld worden en vergt ook voorbereiding. Daardoor 
is dit concept niet toegankelijk en laagdrempelig genoeg voor wat ik 
wil bereiken met deze doelgroep. 

Het boek
De comparison chart laat ook zien dat het boek waarin de 
hoofdpersoon steeds in de problemen raakt niet voldoet aan alle 
ontwerpcriteria. Ook bij dit concept wordt het aan het einde niet 
aan de kinderen duidelijk gemaakt dat wat ze hebben gemaakt in elk 
geval goed is. Daarnaast worden de kinderen ook niet gestimuleerd 
om verschillende materialen te gebruiken.

Hoewel het medium ouders waarschijnlijk enthousiast zal maken, 
denk ik dat kinderen over het algemeen bij een boek te veel 
aanmoediging nodig hebben om ermee aan de slag te gaan. 
Veel kinderen pakken helaas niet makkelijk vrijwillig een boek op 
[41]. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Lezen. In een vragenlijst 
vroegen zij aan kinderen hoe vaak zij in hun vrije tijd lezen. Voor 
de kinderen uit het primair onderwijs geldt voor het grootste deel: 
minder vaak dan één of een paar keer per maand. 

Ook is het moeilijk om dit concept voor elk kind interessant te 
houden. Het verhaal zal niet aansluiten op de interesses van elk kind. 
Bij dit concept kan het kind ook niet zelf kiezen of hij/zij de opdracht 
in het boek uitvoert. Als je de opdracht niet uitvoert kom je namelijk 
niet verder. Bij de andere twee concepten is er meer ruimte om de 
kinderen zelf een opdracht te laten kiezen.



De pot
Door extra elementen aan de pot toe te voegen heb ik ervoor kunnen zorgen dat dit concept aan alle ontwerpcriteria voldoet. Het 
storyboard laat zien welke elementen er aan het concept zijn toegevoegd.

De pot staat als decoratie 
in het huis zodat de 

gebruiker er steeds aan 
herinnerd wordt ermee 
aan de slag te gaan. De 

pot heeft een uitstraling 
die de gebruiker 

nieuwsgierig maakt.

De gebruiker kiest 
een kaartje met een 
creatieve opdracht 

uit de pot. 

Op het kaartje staat 
de creatieve opdracht. 

Op de achterkant is 
er een QR code te 

vinden.

De gebruiker scant 
de QR code met 
een telefoon of 

tablet.

Op de telefoon kan de 
gebruiker aangeven welke 

materialen hij/zij in huis 
heeft. Van deze lijst met 

materialen maakt de 
telefoon een selectie 

waarmee de gebruiker de 
opdracht moet uitvoeren.

De gebruiker gaat aan 
de slag om met de 

aangegeven 
materialen de opdracht 

uit te voeren.

De gebruiker 
maakt een foto 

van het werk 
dat hij/zij geeft 

gemaakt.

De foto komt op de 
persoonlijke 

verzamelsite van de 
gebruiker terecht. 

Hier zijn alle andere 
werken van de 

gebruiker ook te 
vinden.

De gebruiker 
kan de foto met 
anderen delen. 

De gebruiker kan een 
smiley aan zijn/haar 
werk geven. Al deze 
smileys zijn positief.

36



Protot ype: de pot
Van het concept in de storyboard heb ik een prototype gemaakt. 
In de pot zitten kaartjes met de 20 opdrachten. De QR code op de 
kaartjes leidt naar een website. Alle volledige screenshots van de 
website zijn te vinden in bijlage G.

Het prototype heb ik getest met drie kinderen van 11, 10 en 8 jaar 
door ze het concept uit te leggen en met ze in gesprek te gaan. Ook 
heb ik ze het kaartje uit de pot laten pakken, de QR laten scannen 
en door de website laten navigeren. De gesprekken zijn te vinden in 
bijlage H.

De test leverde de volgende inzichten op:
• De kinderen waren erg lang bezig met het aanklikken van de 

materialen. Dit kwam omdat het erg lange lijsten waren. 
• Boven de eerste pagina staat: ‘Wat wil je gebruiken?’. Dit is  

verwarrend voor de kinderen want het gaat juist om wat ze 
allemaal thuis hebben liggen. Niet om wat ze willen gebruiken.

• De kinderen hadden moeite met het openmaken van de pot. Ook 
is een nadeel van de pot dat als hij valt hij in scherven kan breken. 
De pot sluit niet aan bij de doelgroep. 

• Sommige kinderen hebben nog geen telefoon. Deze kinderen 
kunnen soms wel gebruik maken van een iPad of kunnen de 
telefoon van hun ouders gebruiken. Wel moet het duidelijk zijn 
wat er gebeurt als de QR code gescand wordt. Het scannen van 
de QR code is niet noodzakelijk, de kinderen geven aan ook met 
de pot aan de slag te gaan als ze de QR code niet kunnen scannen. 

• De kinderen vinden het fijn dat de kaartjes ze helpen op een idee 
te komen om te maken. 

• De verzamelpagina is leuk om terug te kunnen zien wat je 
allemaal al eerder hebt gemaakt.

• De kinderen zouden de deelknop gebruiken.
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Na het testen van het prototype heb ik het concept aangescherpt. 
Zo zitten de kaartjes nu in een opbergkistje. Als het kistje valt is het 
niet meteen kapot en het is makkelijker voor de kinderen om het 
kistje open te maken. De uitstraling van het kistje blijft netjes, zo 
kan het kistje als decor ergens in het huis geplaatst worden zodat 
kinderen het steeds tegenkomen en eraan herinnerd worden.

De pot was doorzichtig, zo konden de gebruikers de kaartjes goed 
zien, ook als ze niet met de pot bezig waren. Daarom komt er een 
raampje in het kistje, zodat de kaartjes te zien zijn. 

Wat belangrijk is, is 
dat het kistje klein, 

maar hoog is. Zo 
kunnen de kinderen 

het kistje ook nog 
zien als het op een 

kast staat.

Om in te spelen op de intrinsieke motivatie van de kinderen zitten in 
de kist de eerste 10 willekeurige kaarten waarop opdrachten staan. 
In totaal zijn er 20 opdrachten die de kinderen kunnen verzamelen. 
De opdrachten zitten per vijf verpakt. Als kinderen opdrachten 
dubbel hebben kunnen ze met anderen ruilen. 

De QR code leidt naar een app. Als de gebruiker de QR code scant 
komt hij/zij terecht op een pagina waarop er gevraagd wordt welke 
knutselspullen er beschikbaar zijn. De verschillende kleuren staan 
niet meer allemaal apart in het lijstje zoals bij het prototype. Zo 
duurt het niet erg lang om de knutselspullen aan te klikken en door 
te gaan naar de volgende pagina.

Op de kaartjes is het 
duidelijk dat het deel 

is van een reeks. 

In de pot zit ook een 
boekje met uitleg 

over de app!
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Op de verzamelpagina worden alle foto’s verzameld die de gebruiker 
heeft gemaakt. Hier wordt ook bijgehouden bij welk kaartje welke 
foto hoort. Zo vormen de kaartjes dus een fysieke verzameling, en 
de foto’s op de app een digitale verzameling. 

Ook krijgen de kinderen op de verzamelpagina de keuze om hun 
foto’s met anderen te delen. 

Op de volgende pagina komt er een lijstje met knutselspullen die de 
gebruiker moet gebruiken om de opdracht uit te voeren. Zo wordt 
de gebruiker gestimuleerd om allerlei verschillende materialen te 
gebruiken.

Vervolgens kan de gebruiker met de opdracht aan de slag gaan. Op 
de volgende pagina in de app wordt er gevraagd of de gebruiker een 
foto wilt maken van wat hij/zij heeft gemaakt. Daarna komt de foto 
terecht op de verzamelpagina waar de gebruiker de foto een smiley 
kan geven.

Alle smileys zijn 
positief, want alles 

wat er gemaakt 
wordt is goed!
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Hoe kan ik kinderen stimuleren om een eigen idee te bedenken en maken 
waardoor ze vertrouwen krijgen in hun creativiteit en vaardigheden?

Tijdens dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een aantal 
onderzoeksmethodes. De deskresearch en interviews die ik heb 
uitgevoerd hebben mij geleid tot een heel interessant inzicht; 
kinderen kunnen onzeker zijn over hun creativiteit en fijn motorische 
vaardigheden. Dit kan er voor zorgen dat zij geen plezier meer 
vinden in creatief bezig zijn en dan ook niet meer met een creatieve 
bezigheid aan de slag gaan. In het voorwoord van dit verslag kun je 
lezen dat ik dit als kind zelf ook heb ervaren. 

Ook tijdens de ‘Day in the life’ methode, waarbij ik een dag heb 
meegekeken in het leven van de 10-jarige Sanne, zag ik kinderen 
erg onzeker zijn over wat ze maakten. Ze zochten steeds naar 
bevestiging en positieve reacties bij hun klasgenoten en docent. 
Om hierop voort te borduren ben ik er proberen achter te komen 
hoe ik kinderen juist kan stimuleren om creatief bezig te gaan. Door 
ze te motiveren iets te maken dat ze zelf bedacht hebben hoop ik 
dat ze inzien waar ze allemaal tot in staat zijn en zelfvertrouwen 
krijgen. Door er juist mee aan de slag te gaan kan de fijne motoriek 
en creativiteit van de kinderen alleen maar verbeterd worden. 

Met gebruik van de resultaten van de onderzoekmethodes heb 
ik vervolgens ontwerpcriteria opgesteld. Aan de hand van die 
ontwerpcriteria bedacht ik een aantal concepten. Bij deze concepten 
staan open, creatieve opdrachten centraal. Dit zijn opdrachten die 
het creatieve brein van de kinderen aan het werk zet. Ze zijn erg 
open zodat er unieke resultaten uit komen. Op die manier maken 
de kinderen echt iets wat ze zelf hebben bedacht.  Deze opdrachten 
worden op een speelse manier aan de kinderen aangeboden. 

Met behulp van een aantal ontwerpmethodes kwam ik uiteindelijk 
tot een proof of concept: een kistje waarin kaartjes zitten waarop de 
open opdrachten staan. In het kistje zitten de eerste tien kaarten, de 
rest van de kaarten kunnen de kinderen verzamelen. Elk kaartje heeft 
ook een QR code die het kind naar een app leidt. In de app wordt het 
kind gemotiveerd verschillende materialen te gebruiken en kan het 
kind zijn\haar werk verzamelen. Door dit kistje in de vrijetijdscontext 
thuis aan de kinderen aan te bieden creëer ik een veilige sfeer voor 
de kinderen om met het ontwerp aan de slag te gaan. 

Aanbevelingen
Er zijn geen verdere iteraties gemaakt op de concepten ‘het boek’ 
en ‘het spel’. Dit betekent niet dat deze prototypes het doel om 
kinderen een eigen idee te laten bedenken en maken niet kunnen 
bereiken. Er zitten nog mogelijkheden in deze concepten want ze 
zijn nog niet naar prototypes gemaakt en nog niet getest.

Het prototype dat wel is getest is tot een proof of concept gemaakt. 
Het product hoort bij de doelgroep aan te sluiten en de doelgroep 
nieuwsgierig te maken. Om dit te bereiken kan de uitstraling en 
vormgeving van het product nog bevorderd worden. Ook moet er 
op zoek worden gegaan naar een interessante en pakkende naam 
voor de kist. 

Een groot deel van het proof of concept is het verzamelen. Er is 
enkel nog maar één reeks met opdrachtenkaarten bedacht. Het 
verzamelen zal waarschijnlijk effectiever werken als er meerdere 
reeksen te verzamelen zijn. Hiervoor zullen er dus meer open 
opdrachten bedacht moeten worden. 
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Bijlage D: Interviews creativiteit
Diane - 51
Wil je jezelf even kort voorstellen?
Ik ben Diane …. Ik ben getrouwd met …, autorijinstructeur. Ik ben zelf commercieel medewerkster 
en werk bij een webshop. Tassen.nl en Promotieartikelen.nl. En ik ben 51 jaar. 

Buiten werk: wat zijn je hobby’s?
Dat vind ik een lastige vraag. Ik ga graag naar sport. Eigenlijk ga ik graag naar de bioscoop of 
naar het theater. 
Eigenlijk?
Ja, omdat er de laatste tijd natuurlijk niet zo veel is van gekomen. 
Fotoboeken maken vind ik leuk, en puzzelen.

Waar denk je aan bij creatief bezig zijn?
Dingen doen met je handen met name, dus knutselen. Ook misschien tuinieren of bloem 
schikken, dat soort dingen. Of plakken en knippen, een fotoboek maken bijvoorbeeld. Hoewel 
ik dat dan zelf op dit moment veel via de computer doe. Maar vroeger deed ik ook fotoboeken 
plakken. 
Vind je dat dan niet creatief?
Jawel, absoluut!
Want, wat is het verschil daarin volgens jou? 
Je hebt het niet in je handen natuurlijk, dus dat is soms wel eens raar. En bij een geplakt fotoboek 
kun je soms nog wel eens andere dingen erbij plakken zoals een bonnetje of andere dingen. Een 
prikkertje of een servetje, en dat kan natuurlijk niet bij een online fotoboek. 

Welke creatieve bezigheden doe je zelf wel eens?
Fotoboek maken. Ja puzzelen is niet echt creatief bezig zijn, dat is meer een spelletje natuurlijk, 
denk ik. Ik doe eigenlijk niet heel veel creatiefs. 
En tuinieren, doe je dat wel eens?
Ja dat doe ik wel natuurlijk. Plantjes verplanten of een bloemetje in vazen schikken. Dat soort 
dingen doe ik dan ook nog wel. Verder kan ik me even niets voor me halen. Ja, soms als het 
moet, maar dat is meer een karweitje, dan schilder ik wel eens. Maar niet echt creatief voor 
ontspanning ofzo.
Dus de dingen die je noemt, tuinieren en fotoboeken maken, dat doe je voor de ontspanning?
Ja, hoewel tuinieren is natuurlijk niet altijd ontspannen want dat moet natuurlijk ook soms. Maar 
op zich vind ik het wel leuk om te doen. 

Wat is het product wat je uiteindelijk maakt als je creatief bezig bent?
Hij het fotoboek is het fotoboek natuurlijk uiteindelijk het product wat je maakt. Kijk, online doe 
je natuurlijk eerst zelf bij elkaar zetten met leuke dingetjes erbij. Maar uiteindelijk laat je het 
toch wel echt komen, dus dat heb je dan natuurlijk toch echt in handen. En bij plantjes, dat is 
verschillend, soms koop je allemaal losse plantjes en dat doe je dan in één plantenbak schikken. 

Ben je wel eens onzeker over wat je maakt?
Jazeker, absoluut! Bij het fotoboek niet zo zeer denk ik, maar wel bij meer bij de andere dingen. 
Waarbij je denkt van staat het wel? Is het wel mooi genoeg? Dat soort dingen. 
Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
Even bij de plantjes en bloemetjes dan is het van past het wel bij elkaar? Zijn de kleuren wel 
mooi? Zoiets eigenlijk.
Waardoor komt die onzekerheid denk je?
Lastige vraag, ik ben altijd een beetje onzeker over dingen. 
Waarvoor is die onzekerheid nodig?
Eigenlijk is het onnodig natuurlijk, maar het komt wel naar voren. Omdat je denkt: vind een 
ander dat mooi? Of vind een ander dat gek?
Dus je zou eigenlijk niet goed kunnen zeggen waarom die onzekerheid er eigenlijk is?
Nee, eigenlijk niet. Nee.

Wat zijn volgens jou regels waar je je aan moet houden als je creatief bezig bent?
Weet ik eigenlijk niet.
Nou je hebt er net eigenlijk al een paar genoemd.
Dat de kleuren bij elkaar moeten passen. Het is ook even afhankelijk van waar het over gaat 
eigenlijk. Want bij mijn fotoboeken dat probeer je de foto’s bij elkaar te zoeken die bij elkaar 
passen. En ook met een achtergrondkleur die bijvoorbeeld bij een kleur trui past ofzo. En bij de 
bloemen of plantjes is het ook verschillend. Het ene jaar denk ik van ik wil alleen witte en blauwe 
in de tuin. En soms heb ik zoiets van nee ik vind het juist wel leuk om allerlei kleurtjes juist te 
gebruiken. Dus dat is eigenlijk ook een beetje verschillend. Dus de regels kunnen anders zijn bij 
hetgeen wat je maakt.
En stel dat we het over tuinieren hebben. Wat zijn regels die daar bijvoorbeeld alleen maar naar 
boven komen?
Ja, bij mij vooral dat het opgeruimder wordt. Dat het netter wordt, eigenlijk is dat een beetje de 
rede dat je gaat tuinieren, ten minste voor mij. Dat je je tuin mooier maakt, dat het er leuker uit 
gaat zien. Dat het er van opknapt.
En dat leuker er uit zien, hoe ziet het er in jouw ogen dan uit?
Minder onkruid, grond dat wat netter is. Potjes en plantjes die je bij elkaar zet en niet overal 
blaadjes en toestanden. Als ik daar eventjes naar kijk. En voor die fotoboeken, wordt het ook 
leuker doordat je de kleuren gebruikt en applicaties gebruikt en teksten erbij zet. Weet je wel?

Wat vind je er van dat die regels er zijn?
Oh nou, dat vind ik eigenlijk niet raar. Ze zijn er gewoon, ik vind het eigenlijk normaal dat het er 
is. Ik vind het niet vervelend ofzo, ja soms natuurlijk wel. Omdat het soms een bepaalde druk 
geeft. Bij tuinieren is het soms: ik moet nu gaan tuinieren, ook al is het creatief bezig zijn. Je 
moet het soms gaan doen om voor het zicht het er mooier uit te laten zien natuurlijk. 
Eigenlijk zou het voor jou ontspannener werken als je het gewoon uit jezelf zou doen?
Ja, soms heb je gewoon zoiets van het moet gewoon gebeuren omdat het er niet mooi uit ziet. 
En dan als ik er mee bezig ben is het wel oké, maar je hebt er niet altijd zin in. En dan zit er een 
bepaalde druk achter. 
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Heb je het idee dat deze regels je soms tegenhouden in je maakproces?
Nee niet persé, nee.
Nooit het idee van, nou eigenlijk zou ik die plantjes wel willen planten maar omdat ik denk dat 
anderen dat niet leuk vinden doe ik het maar niet?
Nee, nee eigenlijk niet persé.
Ook niet met de fotoboeken?
Euhm, ja. Want ik doe foto’s wel eens niet gebruiken waarvan ik denk dan: oh degene die er 
nu op staat vind het misschien niet zo’n leuke foto. Dus dan gebruik ik hem naar niet. Of wat 
kleiner, dan doe ik hem maar even wat kleiner er in want dan valt ie niet zo op. Ja, dat doe ik wel 
inderdaad.

Vind jij dingen die gemaakt zijn zonder regels op te volgen dan ook niet mooi?
Van mezelf of als een ander het heeft gemaakt?
Laten we het beide doen, doe maar eerst even van jezelf.
Want ik denk bij mezelf, dat ik het wel fijn vind om bepaalde regels te hebben. Dat je een 
bepaalde structuur hebt, een soort houvast. Maar als een ander dat niet heeft gedaan, dan ligt 
het er een beetje aan. Dan kan het bijvoorbeeld ook leuk zijn of verassend zijn. Dat je denkt van, 
hey zo kan het ook. Het hoeft niet per se volgens de dingen die ik dan in mijn hoofd heb. Ja, ik zal 
ook wel eens dingen niet mooi vinden die een ander heeft gemaakt natuurlijk. Zonder regels. 

Was je als kind wel eens creatief?
Ik ben nooit zo heel erg creatief geweest hoor. Wel natuurlijk op school, dat je werkstukjes 
maakte ofzo.
Wat voor werkstukjes waren dat dan?
Ja, vroeger deden we breien en haken en tegeltjes maken. Dat soort dingen, ja allerlei dingen. 
Niet knippen en plakken, of wel?
Ja tuurlijk, ook knippen en plakken, ja hoor. Maar toen ik ouder werd, ik kan me nou niet 
herinneren dat we nou echt zo creatief, misschien verven ofiets.
En thuis was dat niet?
Ja ik zit te denken, ja verven of kleien deed ik ook wel eens thuis. Dingetjes maken. Of met 
natuurdingen bezig zijn. Dat je dan kastanjes uit het bos meenam en dat we daar iets leuks van 
maakten.

Was je je toen al bewust van regels?
Dat kan ik me niet herinneren, dat ik me daar druk om maakte maar dat is inderdaad wel later 
gekomen, ja. 

Was je toen onzeker over wat je maakte?
Vroeger?
Ja.
Ik weet het niet zo goed meer, dat is echt stom he. 
Dat is niet zo gek, het is lang geleden.
Nee. Ik denk wel dat ik zoiets had van dat ik niet per se het allermooiste maakte. Snap je?

Ja.
Niet dat ik dacht van ik heb het talent om nou iets heel moois te tekenen of verven of kleien weet 
je wel? En dat je meer zoiets had soms van het is niet helemaal gelukt, maar ik heb het gedaan. 
Waarom denk je dat dat zo was?
Omdat dan toch een ander waarmee je dat dan samen deed het naar mijn inzicht dan mooier 
deed. 
Ja.
Omdat je vaak dat van een ander mooier vind dan dat van jezelf.
Ben je sindsdien meer of minder met creativiteit bezig of is het ongeveer gelijk gebleven?
Ik ben wel minder creatief dan toen ik kind was hoor.
Waarom denk je dat dat is?
Op school ben je veel meer daarmee bezig. En soms kreeg je nog opdrachtjes die je nog 
thuis moest doen ofzo. Ik kan me ook niet herinneren dat… ik ben niet een van de creatiefste 
inderdaad. 
Waarom denk je dat dat is, dat je niet een van de creatiefste bent?
Ja, misschien toch omdat… en ongeduld! Ja, volgens mij ben ik heel ongeduldig. Hoewel ik het 
toch altijd wel leuk vond. Ik heb wel het idee dat andere mensen altijd creatiever zijn dan mezelf, 
als ik dan soms bepaalde dingen zie denk ik soms ah dat is leuk!
Waarom ga je dan nooit zelf zoiets maken?
Ja, ik weet niet. Onrustig ofzo, niet ontspannen, geen tijd. Ik weet het niet.
Dus als kind, toen je van school afging, toen heb je nooit echt die creativiteit mee naar huis 
genomen?
Nee, niet dat ik weet.
Speelden de redenen die je net noemde, speelde die toen ook al mee?
Misschien. Ik denk dat ik gewoon met andere dingen meer bezig was. Meer, naar buiten gaan, 
buitenspelen, op de fiets weggaan, naar een vriendin toegaan. Ik kan me niet herinneren dat we 
daar dan echt zo veel creatieve dingen deden eigenlijk. 
Wat soort dingen deed je dan samen met vriendinnen?
We gingen een stuk fietsen, of naar het zwembad of spelen op straat, knikkeren, spelletjes. En 
later toen we natuurlijk groter werden, op je kamer zitten, kletsen, muziek luisteren. Maar niet 
echt, iets doen ofzo waarbij je iets maakte. Ja we deden natuurlijk wel soms wat bakken ofzo.
Bakken is ook creatief.
Ja. Meer denk ik als voor de gezelligheid of tijdopvulling dan van nu wil ik eens echt een hele 
mooie creatieve taart gaan maken. Of voor iets lekkers. Meer van wat zullen we nou eens 
vandaag gaan doen? Oh we kunnen wel iets verven ofzo op die manier. Meer als tijdsinvulling 
denk ik. 
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Lisa – 22 (geen opname)
Waar denk je aan bij creatief bezig zijn? 
Ik denk aan de kleuterklas, bezig zijn met gekleurd papier, schaar, lijm. back to the basics. 
Knutselen en tekenen. 

Ben je wel eens creatief bezig? Wat doe je dan? Waarom doe je dat?
Ja, m’n studie is CMD net zoals anouk, bij die studie ben je veel creatief bezig en altijd op zoek 
naar oplossingen of bezig iets te maken. En ik maak muziek. Nu doe ik dat alleen niet veel meer.  
Ik heb heel lang aan slagwerk gedaan. 

Wat maak je als je creatief bezig bent?
Op school ben ik vooral bezig met dingen mooi maken. Zoals posters, illustraties etc. Ik ben 
informatie (effectief) aan het overbrengen. 

Ben je wel een onzeker over wat je maakt?
All the time!
Waar ben je dan onzeker over?
Of het wel goed genoeg is. Er zitten veel mbo’ers op CMD die al tijdens hun mbo studue hebben 
geleerd hoe je dingen (zoals posters) mooi maakt. Ik heb dat nooit geleerd en ben ook nooit 
op die studenten afgestapt om het van hen te leren. Ik had gehoopt dat op CMD te leren maar 
helaas.
Waarom ben je er onzeker over?
ik ben bang om het fout te doen. 

Wat zijn volgens jouw regels waar je je aan moet houden als je creatief bezig bent?
Iets moet mooi zijn. 
Wat vind jij van die regels?
Ze beperken je, maar dat vind ik niet perse een slecht ding. Het helpt mij juist om te kunnen 
kaderen en focussen. Nu met een afstudeerproject heb je zoveel keuzes, je kan en mag alles 
doen wat je wil. Dan is het moeilijk om een keuze te maken. 
Houd jij je aan die regels? Waarom wel/niet?
Ja, ik ben een echte regelvolger. Het helpt me juist om me zekerder te voelen over wat ik maak.

Heb je het idee dat die regels je soms tegenhouden in je maakproces?
Ja, vast wel, maar ik denk dat dat heel onbewust is bij mij, juist omdat ik zo erg ben van de regels 
volgen. Ik heb dan niet door dat ik misschien wel iets zou kunnen bedenken buiten de regels. 

Vind jij dingen die gemaakt zijn zonder deze regels op te volgen niet mooi? Waarom denk je 
dat dat is?
Ik moet als eerste denken aan abstracte kunst. Ik kan daar vrij weinig mee. Als de kleuren leuk 
zijn, bij elkaar passen etc dan vind ik het leuk. Maar als het lijkt op random kleuren bij elkaar 
gegooid, dan heeft het geen betekenis voor mij. 
Dus eigenlijk ga je dan toch op zoek naar nageleefde regels?

Ja eigenlijk wel. 

Was je als kind wel eens creatief?
Ja, ik tekende en knutselde veel.
Wat deed of maakte je dan?
Geen idee, sorry. 
Was je je toen al bewust van de regels die je eerder noemde?
Weet ik niet. 

Was je onzeker over wat je maakte?
Ik was vroeger erg bang zo bang om fouten te maken. Ik kon ook niet praten omdat ik verlamd 
was van anst, selectief mutisme heet dat. Ik durfde thuis wel te praten, maar op school enzo 
niet. 

Ben je sindsdien meer of minder met creativiteit bezig of is het gelijk gebleven?
Sinds de middelbare school meer. Op de middelbare school deed ik niks met creativiteit. Het 
enige creatieve vak was beeldende vorming maar dat vond ik verschrikkelijk want ik vind dat ik 
niet kan tekenen. Maar nu ben ik wel weer dagelijks met creativiteit bezig vanwege mijn studie. 
Waarom vind je dat je niet kan tekenen?
Het lijkt nooit zoals ik verwacht/in m’n hoofd heb. 
Waarom denk je dat je nu weer meer met creativiteit bezig bent? 
Creativiteit is een heel groot deel van m’n studie, en is nu dus m’n main focus. 

56



Bijlage D: Interviews creativiteit
Robin – 20
Wil je jezelf eerst even kort voorstellen?
Natuurlijk. Mijn naam is Robin …. Ik ben nu nog 20 jaar. Niet lang meer. Ik zit in mijn 3e jaar 
van technische informatica, dat studeer ik aan Avans Breda. Mijn hobby’s zijn onder andere 
scouting, en ik zit veel achter de computer.
En dat zijn ook de dingen die je in je vrije tijd doet?
Ja, voornamelijk gamen, serie kijken en een beetje hobbyen.
Hobbyen?
Ja, voor mijn opleiding vooral.
Wat houd je opleiding in?
Het is vooral software maken, dat toepassen op microcomputers. Dat zijn kleine computers en 
daar kan je van alles op aansluiten en van alles mee doen. 

Waar denk je aan bij creatief bezig zijn?
Er is een probleem. En creatief bezig zijn is vooral hoe los ik dat probleem op. Wat handig is 
maar vooral wat niet voordehand liggend is.

Ben je wel eens creatief bezig?
Jawel.
Geef eens een voorbeeld.
We moesten bijvoorbeeld. Als we iets voor school moeten doen ben ik wel meestal degene die 
de creatievere oplossing heeft. Of als we iets moesten gaan maken dat een bepaalde stijl nodig 
had, UX bijvoorbeeld, user experience, dan was ik wel meestal degene die dat maakte. 
Oke, en wat zijn dan de dingen die je maakt?
Het was vooral, een logo of een bepaalde kleur stijl guide of bepaalde mockups van ik denk dat 
we het beste zo dit kunnen maken want dat ziet er gewoon het beste uit. 
En waarom ben je dan creatief bezig?
Omdat je er echt wel goed over na moet denken want je pakt niet de standaard. Je denkt eerste 
echt wel even goed na van wat zouden de mensen leuk vinden om te zien en om te gebruiken. 
En dat is dan alleen puur voor school?
Meestal wel.
En buiten school?
Minder creatief. Zo nu en dan doe ik niet al te veel dingen.
Al te veel?
Ja ik doe natuurlijk wel met mijn spelletjes spelen, als ik aan het gamen ben moet ik soms wel 
creatief denken. Van wat zou de beste oplossing kunnen zijn? Hoe zou ik het beste het probleem 
aan kunnen pakken. En als ik bezig ben met hobbyen, dus met die kleine microcomputers dan 
kan ik ook wel voor bepaalde dingen een andere weg nemen die ik misschien niet eerst voor 
ogen had. 
Ja, en op scouting?
Ja, bij scouting natuurlijk opkomsten maken. Dat is natuurlijk wel creatief zijn. Je moet echt iets 
doen wat je denkt dat de kinderen leuk gaan vinden. Soms moet je een bepaald thema volgen, 
zoals knopen, en dan is het wel leuk als je er een creatieve draai aan kan geven zodat het toch 

wel leuk is voor de kids. 
En wat dan een voorbeeld van een creatieve draai voor jou?
Nou knopen is natuurlijk belangrijk om te kunnen, een creatieve draai voor mij was, ik had laatst 
een spel bedacht waarbij kinderen dan tikkertje konden spelen. Dan konden ze lekker rennen 
en doen, want in het begin van de opkomst moesten ze theorie krijgen en knopen kunnen. Dus 
dan doen ze niet zo veel, dan zitten ze naar en dan krijgen ze allemaal energie. Dus dan dacht 
ik het tweede deel ga ik dan combineren. En dan zorg ik dat ze allemaal gaan rennen. En als ze 
dan gaan rennen en ze worden de getikt, dan heeft de tikker een knoop en die moeten ze dan 
namaken. Als ze de knoop hebben nagemaakt dan zijn ze vrij. En dat is dan weer een andere 
wending, ze zijn toch nog wel bezig met knopen en in het thema blijven ze wel hangen, maar ze 
doen ook wel echt iets anders.

Ben je ook wel eens onzeker over de dingen die je maakt?
Nee niet echt
En waarom denk je dat je niet onzeker bent over de dingen die je maakt?
Ik maak het en dat vind ik het leuk. En als ik het niet leuk vind dan ga ik er gewoon net zolang aan 
zitten tot ik het wel leuk vind. En als ik het leuk vind dan vind ik het goed genoeg.
Oke, en dan geldt voor alle drie de dingen, dus voor spelletjes spelen, voor school en voor 
scouting?
Spelletjes spelen sowieso, dat doe ik gewoon omdat ik het leuk vind. Dus als ik daar een 
oplossing voor heb dan vind ik dat altijd wel goed. Dat is echt vrije tijd bezigheid. Voor school is 
het natuurlijk wel iets anders, want daar moeten er mensen echt naar kijken. De docent die kijkt 
er echt naar. Dus dan zou ik wel eerder onzeker zijn, maar negen van de tien keer ook niet echt. 
Ik heb altijd het gevoel als ik het gewoon goed presenteer en goed vertel waarom ik er achter 
sta, dan wordt het meestal wel goedgekeurd. En bij scouting wordt het ook meestal wel goed 
gekeurd en gewaardeerd dus daar ben ik ook niet echt onzeker. 

Wat zijn volgens jou regels waar je je aan moet houden als je creatief bezig bent?
Ja, ligt er aan bij wat. Als ik weet dat andere mensen het gaan gebruiken wil ik natuurlijk dat 
andere mensen het ook leuk gaan vinden. 
Bijvoorbeeld met je schoolopdrachten dan?
Ja mijn schoolopdrachten is dan weer net iets anders, omdat ik weet dat dat wordt nagekeken. 
Dus dan zou ik eerder denken van wat is uitdagend maar toch ook een goede oplossing. 
En bij het gamen?
Dat valt wel mee.
Geen regels?
Nee, ik doe het omdat ik het leuk vind dus als ik er zelf regels aan ga koppelen dan gaat de lol 
er een beetje vanaf.
Oke, en bij scouting? Zijn er daar regels bij het creatief bezig zijn?
Het moet veilig zijn?
Is dat het enige?
Ja, we zitten bij een bepaalde leeftijdsgroep, en als die leeftijdsgroep het niet begrijpt of niet 
kan dan is het natuurlijk niet echt geslaagd.
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En wat vind je van die regels?
Ik begrijp ze. Logisch dat ze er zijn?
Je houd je er ook aan?
Ja, meestal wel.
Heb je het idee dat regels je soms tegenhouden in je maakproces?
Nee ik denk dat ze me eerder begeleiden. Ik denk als er geen regels zijn dan heb ik te veel 
vrijheid en dan denk ik dat het nog moeilijker is om iets te verzinnen.

Als er wel eens regels niet nagekomen worden, vind je dat dan ook negatief?
Ik zou het negatief vinden als het probleem niet opgelost wordt. bij het voorbeeld van scouting, 
ik zou het jammer vinden als de kinderen het niet leuk vinden omdat de spellen die we gaan 
spelen te moeilijk, te ingewikkeld of niet veilig zijn.
Ja, dus daarbij zijn in die zin de regels heel erg belangrijk.
Ja.
Want het doel is plezier?
Ja, ik vind wel dat dat nageleefd moet worden. En bij spelletjes spelen is dat anders en bij school 
is dat ook anders. 
Bij school heb je natuurlijk altijd regels die nagekomen moeten worden. Daar heb jij zelf eigenlijk 
bijna geen creativiteit in te brengen dan?
Ja je kan natuurlijk de interpretatie van bepaalde eisen, bepaalde regels daar kun je mee spelen. 
Ja, dus jij kijkt eigenlijk naar de regels van hoe kan ik dat zo leuk mogelijk voor mezelf maken?
Ja als ik een opdracht krijg van school dan kijk ik eerst echt van oke wat willen ze van me? En 
daaromheen ga ik het bedenken. Ik ga niet iets bedenken en dan kijken van past het erbij. Ik 
kijk eerst echt van wat moet ik doen, waar moet ik me aan houden en dan ga ik er pas over 
nadenken. 
Dus je gaat eigenlijk samenwerken met de regels.
Ja. Ik ga niet iets bedenken en dan later kijken van mag dit en kan dit eigenlijk wel? Want naar 
mijn ervaring is het dan dat het net niet mag en dan wordt je eigenlijk gelijk gestraft. 
Ja, dus daarbij zijn die regels wel heel erg belangrijk voor jou?
Ja maar soms ben ik niet blij dat die regels er zijn.
Ja, precies. Dus dat houd je dan soms wel tegen in je maakproces?
Ja, op school wel. 
Dus soms heb je wel een idee waarvan je denkt van dat is super vet, naar dan kan je het niet 
maken omdat die regels er zijn.
Ja. 
Dus eigenlijk op scouting is het belangrijk dat die regels er zijn, en op school houd het je juist 
tegen soms?
Niet heel veel tegen, maar sommige regels hoeven er niet te zijn. Het zijn er te veel. 

Was je als kind wel eens creatief?
Soms, niet heel veel.
Wanneer was je creatief?
Als het nodig was eigenlijk?

En wanneer was het nodig?
Op de basisschool als je dingen moest doen, of als ik bezig was met spelletjes spelen op de Nintendo DS. 
Bij spelletjes spelen ga je weer terug naar gamen?
Ja, van echt vroeger dan. 
Ja, op je Nintendo DS. En op school, wat voor iets moest je dan doen?
Ja, met handenarbeid, dan moest je iets knippen ofzo. Dan moest je gewoon een opdrachtje doen.
Wat deed of maakte je dan?
Vooral dingen uitknippen enzo. Ik weet nog een keer dat we onze silhouetten moesten maken. Dan 
moesten we zo, dan werd de zijkant van ons gezicht werd gefotografeerd volgens mij. Dan moesten we 
dat zo tekenen op een zwart papiertje en dan moesten we dat uitknippen of uitprikken. 
Vond je dat leuk om te doen?
Niet per se, want het was me niet echt goed gelukt.
En gewoon in het algemeen? Vroeger als kind, vond je het leuk om creatief te zijn?
Jawel, ik denk het wel. Ik weet het niet zo goed meer.
En dan heb je het over spelletjes spelen of echt over knutselen op school?
Knutselen op school weet ik niet zo goed meer. Spelletjes spelen kan ik me nog wel het meeste herinneren 
denk ik. 
Maar daar kijk je wel positief naar terug?
Jawel.

Golden er toen regels in jouw hoofd, toen je kind was?
Ja.
Wat voor regels.
Ik moest wel binnen de lijntjes kleuren. Ik moest wel het goed uitknippen anders vond ik het niet mooi.
En waarom vond je het dan niet mooi?
Waarom zetten ze anders die lijntjes daar? Ik wist wat ik moest doen. Ik moest een rondje uitknippen en 
dat rondje zat gewoon een lijn om van hier moet je knippen. En dat lukte mij dan niet altijd, dan zat ik er 
net in of niet buiten zodat het niet helemaal mooi was. En dan zat ik daar met een rondje dat niet helemaal 
mooi was. En andere kinderen hadden wel een mooi rondje.
Dus je was wel erg onzeker over wat je toen maakte?
Ja ik denk het. 
Denk je dat die onzekerheid er voor heeft gezorgd dat je nu als volwassene minder creatief bezig bent?
Ja.
Kan je daar meer over vertellen?
Ja ik denk dat ik nu anders creatief bezig ben. Ik ga niet dingen inkleuren of dingen uitknippen. Dat heb ik 
gewoon een beetje achter me gelaten. Dingen met schrijven ofzo. Maar ik kan bijvoorbeeld wel een video 
maken op de computer want daar heb ik wel dan meer aanleg voor of iets anders op de computer. 
Eigenlijk heb je gewoon een beetje je eigen manier gevonden om je creativiteit te uiten?
Ja ik denk het wel.

Ben je sinds dat je kind was meer of minder met creativiteit bezig of is dat gelijk gebleven?
Ik denk minder. Weet ik niet. Ik weet niet zo goed hoeveel ik toen met creativiteit bezig was.
En misschien is voor jou de manier van bezig zijn met creativiteit ook wel veranderd.
Ja dat misschien wel inderdaad.  
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Bijlage E: Aantekeningen ‘day in the life’
Meelopen tijdens een dag in het leven van Sanne (10 jaar).
Op vrijdag 1 april: een halve dag op school en een halve dag thuis.

Op school: groep 5/6 van basisschool de Klinkers, unit 3 Maansteen
(31 leerlingen, 1 lerares)

Veel creativiteit vanwege 1 april:
• Folie op het toetsenbord en digibord.
• In het gips naar school..
• Thee brengen met zout of een plastic diertje er in.

De grappen werden verklapt: de kinderen die de grap niet zelf hadden uitgehaald waren jaloers 
en wilden ook meedoen.

De kinderen mogen ook buiten het lokaal zitten en rondlopen:
• De kinderen mogen zelf een plekje kiezen.
• De deur blijft open. Ook die van andere lokalen in de gang dus er is altijd geluid.

De plannen van Sanne om in de middag te doen zijn:
• Afspreken met beste vriendin Kiki.
• Misschien een sneeuwpop maken als er nog genoeg sneeuw ligt.
• Slijm maken.

Kinderen verliezen het vertrouwen in hun eigen kunnen al snel. Zoals Sanne zei: ‘Nadat één ding 
verkeerd gaat, gaat alles verkeerd.’
• De lastige sommen ontwijken tijdens rekenen.
• Op tafel slaan als het niet lukt.
• Het kladblaadje een klein beetje scheef vouwen en er meteen een opmerking over maken.
• Een jongen zei ‘Meisjes kunnen tekenen, dus dat kan ik niet.’ En maakte vervolgens, na lang 

uitstellen, een prima tekening.
• Iets natekenen en het aan anderen laten zien om te zoeken naar bevestiging of het wel 

mooi of grappig is.
• Anderen uitlachen om wat ze hebben gemaakt.

De kinderen hebben allemaal een eigen laptop:
• Stiekem al open (spelletjes spelen?) terwijl het nog niet mag.
• Typen met 2 vingers. Wel hadden sommige kinderen in de middag typecursus.

Bij het gebruik van de laptops was wel veel creativiteit aanwezig, terwijl het niet nodig was:
• Smileys maken.
• Leuke/mooie achtergrond.

Op de planning staat rekenen, lezen, leerplan en hoe zit de wereld in elkaar? (kringlopen) Er was 
dus weinig ruimte voor creativiteit, toch zoeken de kinderen dat zelf op:
• Tekeningetjes maken. En deze steeds mooier maken in plaats van verder aan de opdracht. 
• Boekenleggers maken bij het lezen.

Sommige kinderen hadden een smartwatch om: deze gaf aan wanneer het tijd was om te 
bewegen.

De kinderen moesten veel zelf evalueren. Ook moesten ze zelf inplannen wat ze leren tijdens 
het vak ‘leerplan’.
• Zelfstandig werken aan wat er nodig is.
• Ook motoriek is deel van het leerplan: aan elkaar schrijven.

Het is niet duidelijk of de kinderen hun pen of potlood goed vast hielden, tijdens de ene les wel 
en tijdens de andere les weer niet.

Het viel op dat de kinderen anderen goed in de gaten houden, vooral volwassenen. (Vind hij/zij 
het wel grappig wat ik net heb gezegd?)

Aan het einde van de dag werd er een spelletje gespeeld waarbij de kinderen stil en met hun 
ogen dicht op hun stoel moesten blijven zitten. Ze moesten gaan tellen en bij precies 1 minuut 
moesten ze opstaan.
• Echt ieder voor zich.
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Bijlage E: Aantekeningen ‘day in the life’
Aan de muren van de school hingen verschillende knutselwerkjes: 
• Sommigen waren heel ‘open’ waarbij er verschillende resultaten waren.
• Sommigen juist heel ‘dicht’ waarbij er duidelijk een gesloten opdracht was geweest en 

misschien zelfs een voorbeeld. (Of de kinderen kopiëren elkaar.)

Thuis: 
• Afspreken met Kiki (9 jaar)
• Twee thuiswerkende ouders
• Broer Kars en vriend maken een taart voor school (HAVO 2)

Lunchen: tosti met sap

Naar Sanne’s kamer: 
• TikTok maken: heel snel gedaan (dansje) en gepost zonder na te denken.
• Verstoppertje gespeeld in het hele huis.

Naar buiten (omdat het moest van Sanne’s moeder):
• Naar de speeltuintjes.
• Kletsen (op de schommels).
• Rondlopen

Op Sanne’s kamer Tina’s bekeken en gelezen:
• Idool: Sanne Wever (turnen)
• Niet erg geïnteresseerd in de posters van sterren maar de posters van dieren zijn wel leuk.
• TikToks laten zien: veel dansjes.
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Bijlage F: Resultaten test opdrachten
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Bijlage G: Screenshots protot ype website
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Bijlage G: Screenshots protot ype website
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Bijlage H: Gesprekken over creatieve pot
Maes – 10 jaar
Als jij deze pot thuis zou hebben, zou jij hem dan willen gebruiken?
Weet ik niet, er staat op wees creatief dus misschien zitten er dingen in dat zorgt dat je ideeën 
krijgt voor tekenen, iets maken en dat soort dingen.
Ja, dat klopt. Zou je dat willen gebruiken?
Misschien wel.
Oke, zou jij het eerste kaartje willen pakken dat bovenaan ligt?
Heb jij een telefoon?
Ja
Zou je de QR code scannen die achterop het kaartje staat?
Ja, maar nu kan het niet
Wil je het met mijn telefoon doen?
Oke!
(uitleg prototype)
Oh leuk!
Wat vind je van dit idee?
Leuk bedacht. 
Zou je het willen doen?
Ik denk het wel ja.
Vind je de kleuren, de vormgeving en het lettertype vind je dat passen bij jouw leeftijdsgroep?
Ik denk het wel, normaal lees ik echt hele kleine letters maar andere kinderen kunnen misschien 
minder goed lezen.
En de pot?
Dat ziet er leuk uit. Het trekt mij vooral aan ‘wees creatief’. Want meestal als ik ga tekenen dan 
denk ik echt: wat ga ik nou maken?
Vind je het een leuke naam voor deze pot of zou je het een andere naam geven?
Wees creatief is leuk. 
Denk je dat het mensen van jou leeftijd aantrekt?
Ik denk het wel
Hebben veel mensen van jouw leeftijd al een telefoon?
Volgens mij wel, maar ik weet het niet zeker. Heel veel kinderen bij ons in de school hebben ook 
op hun negende al een telefoon. 
Zou je als je de QR code niet zou kunnen scannen, zou je dan alsnog iets met de pot doen?
Ja, ik denk het wel. Want als er staat ‘maak een held’ dan denk je: hey dat kan ik gaan tekenen!
Ja, en zou je dan gaan tekenen of zou je iets gaan knutselen?
Soms gaan tekenen, soms gaan knutselen. Want ik vind het allebei heel leuk. Dus als ik denk laat 
ik gaan tekenen dan ga ik tekenen maar als ik wil knutselen dan ga ik knutselen
Zou je er ook echt een foto van maken zodat je een verzameling hebt samen met al je andere 
knutselwerkjes?
Ik denk het wel. Als andere mensen het zouden kunnen zien dan zou ik het wel doen maar als ik 
denk dat ik het leuker voor mezelf vind zou ik het voor mezelf houden.
Zou je het ook delen?
Ik denk het wel, als het echt heel mooi is zou ik het wel delen via Whatsapp.

Emma – 8 jaar
Als je moeder deze pot had gekocht voor thuis, zou je hem dan gebruiken?
Ja, ik denk het wel
Waarom zou je hem gebruiken denk je? Alles is goed, je mag alles zeggen.
Ben ik nieuwsgierig ernaar. Of zie ik het en dan denk ik: hmm misschien kan ik er wel iets mee. 
Oke, zou jij het bovenste kaartje willen pakken? Wat staat er op het kaartje?
Heb jij een telefoon?
Nee
Hoe oud ben je?
8,5
Zou jij als je een telefoon zou hebben, zou je dan de QR code scannen op de achterkant van het 
kaartje?
Nee want dan weet ik niet echt precies wat ermee gebeurt. Denk ik.
Dat begrijp ik. Als er bij deze pot een app zou zitten, zou je die dan downloaden.
Nee 
Zou je wel de pot nog gebruiken.
Ja
Wat zou je maken als je dit kaartje zou pakken?
Dan zou ik het aan mama laten zien en dan kijken of zij het wel wil scannen of niet.
Zou je de QR code nu wel willen scannen met mijn telefoon?
Ja
(uitleg concept) Zou je dat leuk vinden?
Ja
Zou je met die materialen de opdracht uit gaan voeren?
Ja
(meer uitleg concept) Vind je de verzamelpagina leuk?
Ja
Zou je een foto van je kunstwerk maken?
Ik denk het wel
Waarom denk je dat alle smileys positief zijn?
Als het niet positief is dan zou het niet aardig zijn
Klopt, en alles is goed wat je maakt, als je er maar plezier bij hebt.
Ja
Knutsel je graag?
Ja
Zou je deze pot daarbij gebruiken?
Ja
Zou je de foto’s die je maakt ook nog met vriendjes of vriendinnetjes willen delen?
Ja
Zou je dat doen als er nog een deelknop is op de verzamelpagina?
Dat denk ik weer niet
Weet je wanneer je een telefoon krijgt?
Als ik 12 ben en naar de middelbare school ga.
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Bijlage H: Gesprekken over creatieve pot
Ellis - 11 jaar
Als je deze pot zou zien staan thuis, zou je er dan mee aan de slag gaan?
Ja
Waarom zou je er mee aan de slag gaan?
Ik ben één van de creatiefste in mijn klas. En ik hou wel heel erg van creatief zijn. 
Oke leuk. Heb jij een telefoon?
Ik heb een ipad.
Een ipad,oke. Wil jij het bovenste kaartje uit de pot halen?
Zou je de QR code scannen?
Ja
Zou je dat nu met mijn telefoon willen doen?
Ja
(uitleg concept)
Heb je thuis een plek waar alle knutselspullen liggen?
Ja we hebben in de bijkeuken een doos met allemaal knutselspullen.
We hebben sowieso takken want we wonen dichtbij het bosje, we hebben een WC rol, flessen 
ook, kurken ook want die spaart mijn moeder. We hebben ook knijpers, ja. 
Je kunt ook nog naar beneden scrollen.
We hebben heel veer karton want die hebben we nodig voor de verbouwing. En de glazen 
potten die houdt mijn moeder liever zelf. Dat is alles.
Nu heb je nog een lijst met papier.
Ik zou altijd gaan voor wit papier want daar kun je zelf nog kleuren op maken.
Oh ja!
En dan nog licht groen papier. 
Een grijs potlood is handig om schetsen te maken.
Het gaat er wel om welke kleuren je allemaal hebt.
Ja, sowieso zwart. Die gebruik ik heel vaak. 
Heb je ze allemaal thuis liggen?
Ja
Dan kun je ze allemaal aanklikken.
Het is moeilijk om uit je hoofd te doen natuurlijk, maar als je het thuis zou doen kun je naar je 
knutselspullen toelopen om te kijken van: wat heb ik allemaal in huis?
Ja
Wij hebben heel weinig verf.
Dan klik je gewoon niks aan.
(meer uitleg concept)
Kun je het aanklikken?
Nee, dat niet.
Zou je deze spullen gebruiken om een held te maken?
Ja
Heb je al een beetje een idee? Wat zou je maken als je die opdracht hebt?
Euhm, een karton held
(meer uitleg concept)

Vind je de verzamelpagina leuk?
Ja
Zou je er een foto van maken?
Euhm, ja want ik zou het wel grappig vinden om te zien wat ik dan vroeger allemaal heb gedaan
Zou je er ook een smiley aan geven?
Ja
Wat valt je op aan de smileys?
De ene heeft een zonnebril en de ander die knipoogt.
Ze zijn allemaal positief he? Waarom denk je dat dat is?
Voor degene die het niet zo heel mooi vind, er zijn geen negatieve smileys. 
Het maakt niet uit wat er gemaakt wordt, als je er maar plezier bij hebt, toch?
Ja
Zou je de foto’s ook met je vrienden willen delen?
Ja, alleen echt alleen de vrienden die ik kan vertrouwen. 
Dus je zou het wel naar mensen willen sturen?
Ja!
Oke, wat vind je van de opdrachten?
Erg leuk!
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