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CREATIEF PROCES



Wat heeft de kunstenaar gedaan om dit werk te kunnen maken?



CREATIEF PROCES



ONDERZOEKEND LEREN



ORIËNTEREN EN ONDERZOEKEN



NIEUWSGIERIGHEID PRIKKELEN
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NIEUWSGIERIGHEID PRIKKELEN



NIEUWSGIERIGHEID PRIKKELEN



Draait de aarde om de zon?
Of de zon om de aarde?

Welke invloed heeft het draaien 
van de aarde om de zon?

Waarom werken we met 
zomer- en wintertijd?

Welke gezondheidsrisico’s kleven 
er aan de plek waar je woont?

Welke invloed hebben deze 
gezondheidsrisico’s op jouw 

persoonlijke leven?

Wat zou je kunnen ontwerpen om 
jouw persoonlijke gezondheids-

risico’s te reduceren?

VRAGEN?

sleutelvraag



VRAGEN?

Wat zou je kunnen ontwerpen om 
jouw persoonlijke gezondheids-

risico’s te reduceren?

Welke invloed hebben deze 
gezondheidsrisico’s op jouw 

persoonlijke leven?

Welke gezondheidsrisico’s kleven 
er aan de plek waar je woont?

Waarom werken we met 
zomer- en wintertijd?

Welke invloed heeft het draaien 
van de aarde om de zon?

Draait de aarde om de zon?
Of de zon om de aarde?

sleutelvraag



Stel dat de aarde niet meer om haar as draait,
maar wel om de zon, hoe ziet de wereld er dan uit? 

VOORBEELD SLEUTELVRAAG DE AARDE



• Sleutelvragen zijn onderzoeksvragen die verbeeldingskracht
vereisen en waar geen eenduidig juist antwoord op te 
verzinnen is. 

• Sleutelvragen stimuleren leerlingen om op eigen wijze iets te 
creëren of om een filosofisch idee te onderzoeken. 

• Een goede sleutelvraag is uitdagend, maakt nieuwsgierig en 
zet aan tot een persoonlijke zoektocht. De doorvragen leiden 
tot onderzoek.

- Stel dat er geen regels zijn, hoe ziet jouw dag er dan uit?
- Wat zou er gebeuren als…?
- Hoe ziet… er volgens jou uit?
- Hoe zou jij…?

SLEUTELVRAGEN



VOORBEELDVRAGEN



Stel dat je in dit landschap bent, wat kom je dan tegen?

VOORBEELDVRAGEN



vervolg:
Maak een schets van wat je 

tegenkomt.

VOORBEELDVRAGEN

We zoomen in op een 
uitwerking van
een leerling:

vervolgvraag:
Hoe ziet die vogel er uit? (C)
Maak een schets…



VOORBEELDVRAGEN

Leerling bedenkt vervolgvragen:

kennisvragen:
Waar zou de vogel van leven? (A)
Hoe komt hij bij zijn voedsel? (A)
Kun je uitleggen waarom...? (E)
Weet je een andere situatie waarin...? (T)
Welke factoren zullen veranderen als...? (T) 
Welke vragen zou je stellen aan...? (A)



VOORBEELDVRAGEN



verdiepend onderzoek:
Hoe ziet die blauwe kleur er volgens jou uit? 
Zou je het ons kunnen laten zien?

procesvragen vooraf:
Hoe ga je het aanpakken? 
Wat is je eerste stap? 
En daarna? Hoe zou Rembrandt dit doen?

VOORBEELDVRAGEN



ORIËNTEREN EN ONDERZOEKEN



Hoe ziet de wereld eruit zonder emoties?

VOORBEELD SLEUTELVRAAG EMOTIES



SLEUTELVRAGEN ONTWERPEN




