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Een spreekbeurt over de kracht van verbeelding. Voor leerkrachten en begeleiders van kinderen 
t/m 12 jaar. 
Hoe verrijk en verdiep ik het (thematisch) leren van mijn kind(eren?) 
 
*Ken je dit verhaal? 
Er was eens een Krokodil. Hij was een groot kunstenaar en ontsproot uit het brein van een ander 
groot kunstenaar: Max Velthuis. In ‘Krokodil en het meesterwerk’, een prentenboek van M, maken 
we kennis met Krokodil. Hij maakt elke dag een schilderij, maar er komt nooit iemand om iets van 
hem te kopen. Dan krijgt Krokodil een nieuwe buurman: Olifant. Die wil in zijn nieuwe huis wel wat 
leuks aan de muur. Hij mag kiezen uit de ruime collectie van Krokodil. Een zonsondergang? Een 
Hollands molentje? Een schip op zee? Er is zoveel keus, dat Olifant niet kan kiezen… Dan maakt 
Krokodil voor zijn buurman een speciaal schilderij. Als Olifant het vol verwachting op komt halen, 
is hij verbijsterd: er staat een helemaal wit doek voor hem klaar met helemaal niets erop! Krokodil 
schrikt niet van de verbijstering van zijn buurman. Hij legt uit hoe het werkt: Olifant moet zijn ogen 
sluiten en sterk aan iets denken. Wat wil hij graag zien? Olifant wil graag een sneeuwlandschap 
zien. En wat gebeurt er? Wanneer Olifant na het diepe denken aan een sneeuwlandschap zijn 
ogen weer opent en dan naar het doek kijkt, verschijnt er een prachtig sneeuwlandschap op het 
voorheen witte vlak. Olifant is om. Hij koopt het doek en is er lang tevreden mee. Het doek laat 
steeds iets anders zien. Totdat Olifant op een nacht niet kan slapen. Wat jammer, denkt hij, dat 
het schilderij niet in mijn slaapkamer hangt. Dan kon ik nu genieten van mijn winterlandschap. En 
terwijl hij dat denkt, ziet hij een dorpje in witte bergen en er dwarrelen sneeuwvlokken…. Hij blijkt 
het schilderij helemaal niet (meer) nodig te hebben om te kunnen kijken naar wat hij wil zien. Hij 
brengt het doek terug naar Krokodil. Krokodil neemt het aan en Olifant mag een ander doek 
uitkiezen…maar op geen enkel ander kunstwerk is zoveel te zien als op het witte meesterwerk. 
 
Om het leven en laten leven, het leren en laten leren, van jezelf, voor jezelf , maar ook voor 
anderen te verrijken, te verdiepen, te verbreden, de onbegrensde vertes te verkennen en gebruik 
te maken van verwondering en verbazing, heb je iets krachtigs nodig, dat je helpt bij dat verder 
gaan: de kracht van je verbeelding! Om de kracht van de verbeelding in te kunnen zetten, heb je 
ook wat kennis nodig van de schijf van vijf persoonlijke kenmerken, van de theorie over de 8 
verschillende leerstijlen, (Gardner) en van de vragencyclus van het onderzoekend leren. Ik neem 
je mee en zal je ook wijzen op de onmisbare power van de samenwerking tussen hart, hoofd en 
handen. 
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*De schijf van vijf. 
Wetenschappers, ouders, leerkrachten, filosofen, kunstenaars en ook jij, beste lezer en ik, 
hebben dit met elkaar gemeen: wij vragen ons af en toe af: hoe zit een mens of kind eigenlijk in 
elkaar? Hoe leert een kind? Hoe motiveert een kind zichzelf? En hoe kan ik thuis en op school 
ervoor zorgen, dat het kind blijft leren en onderzoeken? Waar liggen de sleutels tot het verrijken 
en verdiepen van het denken, voelen en doen? Daar is natuurlijk een hele trits van prachtige 
schematische voorstellingen en tabellen voor op te piepen. Vaak wordt deze schijf van vijf 
gebruikt: 

 
 
Verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, samenwerken en vakmanschap 
staan gebroederlijk bijeen in dit cirkeldiagram en verdelen de taart helemaal eerlijk. Aan de 
kwaliteit van verbeeldingskracht worden de eigenschappen spelen met mogelijkheden, 
verbindingen leggen en de intuïtie gebruiken verbonden. Bij de nieuwsgierigheid staan: het 
vermogen tot vragenstellen en verwonderen, het ontdekken en onderzoeken, het kritisch zijn 
over aannames gerangschikt. Doorzettingsvermogen geeft ons: het anders durven zijn, het 
kunnen doorbijten en onzekerheid kunnen verdragen. Samenwerken wordt verdeeld in: 
ontvangen en geven van feedback, het kunnen delen van een product en het op de juiste manier 
kunnen samenwerken. Bij vakmanschap gaat het over creëren en verbeteren, technieken 
ontwikkelen en kritisch reflecteren. De taart wordt hier, als gezegd, eerlijk, in gelijke punten 
verdeeld. En 1 ding is zeker: wil je een kind uitdagen tot ontwikkelen, dan zal je op al deze 5 
aspecten moeten inzetten. Verdiepen en verrijken gaat over het versterken van deze kwaliteiten. 
Allemaal. Tegelijk! En ik geef daarbij dus de hoofdrol aan de kracht van de verbeelding. Die is 
wat mij betreft namelijk totaal leidend t.o.v. de andere 4. De verbeeldingskracht sleurt de 
andere kwaliteiten mee en zorgt voor versnelling en vaart in de taart. De klodders slagroom 

vliegen ervan af! Zie je het voor je? Mooi! 
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*Maar: wat is verbeelding? 
In het woordenboek staat natuurlijk een duidelijke uitleg van het begrip. Ik citeer hier de dikke 
Koenen: 
-verbeelding is het zich iets verbeelden of indenken. Verbeeldingskracht is het vermogen je iets 
voor te stellen. De verbeeldingswereld is de door verbeelding geschapen werkelijkheid, die kan 
doorschieten naar waan. Synoniemen: fantasie, geestesoog, idee, illusie, imaginatie, 
uitbeelding, voorstellingsvermogen, waanvoorstelling, zinsbedrog, arrogantie, eigenwaan.  
De bekende Amerikaanse en analytische filosoof Willard Van Orman Quine (1908-2000) vroeg 
zich op enig moment dit af: We kunnen ons een vierkante meter voorstellen en een vierkante 
kilometer, maar hoe moeten we ons een vierkant uur voorstellen? Welnu, beste Quine, laat dat 
maar over aan de kinderen! Vraag het ze maar eens : wat is verbeelding?  
Puck(6jr): Dan is het er niet, maar je bedenkt gewoon de prachtigste dingen. Dan ga je je 
fantasie schilderen of tekenen of in je hoofd bekijken. Dan kan alles door elkaar en dan is het 
toch mooi. 
Kees (8 jr): Dat is, nou, bijvoorbeeld, dat je in de spiegel kijkt en dan niet jezelf ziet, maar iets 
anders en dat je dan gelooft, dat de spiegel waar is. 
David: (10 jr): In je verbeelding kan je alles en iedereen zijn die je zelf wil. Je wil het en het 
gebeurt gewoon. Het is fantasie. Die is van jou. 
Angela(12 jr): Dan denk je dat je beter bent dan een ander, maar dat is echt niet zo. Dat verbeeld 
je je maar! Dan ben je verwaand. 
Niet voor 1/5 van de taart, maar voor meer dan de helft kan de inzet van de verbeeldingskracht 
zorgen voor verdiepen en verrijken. Dat zit hem in het durven spelen met de geboden 
mogelijkheden en het gebruik van de intuïtie, maar vooral in het onder de verbeeldingskracht 
schuilgaande vermogen om verbindingen te leggen. 
 
Voorbeeld? Voorbeeld: 
Mieke, Joke en Yolanda (gr 6) werken goed samen aan een opdracht bij het thema Extreem Weer. 
Ze maken op een grote reclamezuil van papier een presentatie over lawines. Ze hebben genoeg 
informatie op hun onderzoeksvragen gevonden, maar komen er niet uit, hoe ze het beste de 
lawine zullen gaan uitbeelden op het schuine dak van de zuil, met papier. Een discussie brandt los 
over kleur en vorm en materiaal en over de gestrande pogingen. En dan zie ik dit: Mieke laat haar 
verbeeldingskracht los op de andere 4 aspecten van de schijf van vijf. Dat weet ze zelf niet… duh… 
dat weet ik ook wel! Dit is wat ze doet: Ze loopt om de zuil heen en denkt hardop. Ze stelt zichzelf 
(en daarmee de anderen ook) vragen als: Wat werkte wel en wat niet? Hoe zou het eruit zien, 
wanneer we watjes gaan gebruiken? Zou dat mogen van juf? Als we dit zo doen en dat zus, wat 
zal er dan gebeuren? Kom op, we proberen dit… 
Verbeeldingskracht: Ze gaat alle mogelijkheden na, ze volgt haar intuïtie, ze legt de verbinding 
naar: nieuwsgierigheid: ze is kritisch over de aannames, ze zet de onzekerheid om, bijt door en 
durft anders te zijn (doorzettingsvermogen), ze kijkt goed naar de techniek die ze tot hun 
beschikking hebben (vakmanschap)en nodigt Yolanda en Joke uit om tussentijds te reflecteren 
op het resultaat. Daarmee maakt ze de overlap naar de toch al goed verlopende samenwerking. 
Mieke is hier goed in: ze kan haar hart, hoofd en handen tegelijk laten spreken. 
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*Hoe spreken hart, hoofd en handen dan? 
Met de schijf van vijf in het achterhoofd kunnen we bij de eigenschappen van de verbeelding 
deze koppeling plaatsen: intuïtie gebruiken koppelen we aan hart,(het voelen), verbindingen 
leggen aan hoofd (het denken) en spelen met de mogelijkheden aan handen(het doen). 
 
 
 

Een idee geeft een associatie en krijgt 
vorm, door er iets anders aan te verbinden, waardoor het ook uitgevoerd kan worden. Soms popt 
het idee op, omdat er een interessant materiaal wordt aangeboden (handen) en soms doordat er 
een uitdagende onderzoeksvraag is gesteld (hoofd). Hier zie ik geen hiërarchie. Het is het 
mooist, wanneer hart, hoofd en handen tegelijk en evenredig sterk optrekken. Dat geldt voor het 
individu: hoe is het kind bezig? Waar begin ik met mijn taak? Hoe pak ik het aan? Op basis 
waarvan maak ik een plan? Maar ook : welke rol kies ik in de groep. Ben ik hier even de denker? 
De doener? De dromer? We leven in een wereld, die meer waarde lijkt te hechten aan hoofd-
zaken en die de handen- en hartzaken daaraan ondergeschikt maakt. Daar ril ik van! Een hoofd 
is niets zonder een hart en handen. Handen zijn niets zonder een hoofd en hart en een hart is 
niets zonder hoofd en handen. Het is een drie-eenheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hart

HoofdHanden



 
 

De Roeptoeter - Ongevraagd Adviesbureau voor Opvoeding en Onderwijs 
www.deroeptoeter.nl // corinnerijks@gmail.com // 06-37277853 

 

 
 
*Nu iets over meervoudige intelligentie (Multiple Intelligences) 
In 1983 werd dit begrip geïntroduceerd door Howard Gardner. Er wordt op geleund door veel 
bedenkers en uitvoerders van adaptief onderwijs. Bij het Daltonsysteem is het extra uitdagend 
lesmateriaal zelfs verdeeld over de 8 vakken van de meervoudige intelligentie-kast. Pas op! 
Door veel wetenschappers wordt de verdeling in 8 soorten van intelligentie niet als een 
vaststaand gegeven beschouwd. De verschillende intelligenties kunnen niet echt goed meetbaar 
worden vastgesteld en er wordt gewaarschuwd voor het in 8 groepen of ‘soorten’ verdelen van 
kinderen en mensen. Er wordt door de critici ook gesproken over neuromythes in het onderwijs 
en daar horen de verschillende intelligenties volgens hen ook bij. Visuele, auditieve en 
kinesthetische prikkels worden, meetbaar, wel in verschillende plekken van de hersens 
verwerkt. En we weten allemaal, dat sommige kinderen baat hebben bij een beeldende of juist 
muzikale of juist lijfelijke ondersteuning van het leerproces. Ik noem de 8 door Gardner 
bedachte intelligenties liever sleutels, die de deuren die leiden tot het vinden van een leerstijl 
van een kind kunnen openen. Bedenk wel, dat leerstijlen kunnen wisselen en soms niet door het 
kind zelf worden afgedwongen, maar door de aard van de lestaak of opdracht. Sommige 
(school)werk gaat gewoon beter door aan deze of juist die andere sleutel te draaien. Ze zitten 
allemaal verstopt in ons. Welke heeft jouw voorkeur?  
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*Aan het werk! Didactische tips en tools. 
Verdiepen en verrijken vraagt om nieuwsgierigheid (hoe werkt dat?), doorzettingsvermogen (heb 
ik al alle antwoorden op mijn vragen?), samenwerken (wie kan mij verder helpen?), 
vakmanschap (kritisch reflecteren, creëren en verbeteren) en natuurlijk ook weer: 
VERBEELDINGSKRACHT. Door die laatste kracht aan te spreken, kan je namelijk de nodige 
onderzoeksvragen bedenken.  
 
Tooltip 1: zet de vragencyclus in met ruimte voor de zogenaamde  ‘wh- vragen”; open vragen , 
die beginnen met wie, wat, waar, wanneer, welke en hoe. Pas op met de waarom vraag: die kan 
een oordeel inhouden! Waarom heb je niet dit gedaan, maar dat? 

 
In de kern staat het ‘wat’ ! Wat is het thema? Wat is het onderwerp? Wat is mijn persoonlijke 
verbeter/onderzoekspunt? De andere vragen cirkelen eromheen en uit één vraag volgt de 
andere. 
 
Tooltip2: Verdiep of verrijk in vorm: 
+Varieer in didactische werkvormen: 
-maak eens een andere start, door te beginnen met het doen van proefjes (handen en hoofd),  

Hoe? 
Hoelang? 

In hoeverre? 

Wanneer? 
Waarom? 

Welke? 
Waar? 

Voor wie? 
 

Door wie? 
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-of juist een goed filosofisch gesprek in kleine kring (hart en hoofd)  
-of het maken van een uitstapje (handen en hart en hoofd!)  
-zet coöperatieve werkvormen in. 
-creëer een hotspot in de gang of het lokaal, waar kinderen uit verschillende groepen met elkaar 
iets kunnen uitpluizen, uitwisselen of voorbereiden.  
+Geef kinderen zicht op verschillende vormen van het presenteren van de resultaten van hun 
werk/thema/onderzoek:  
-ontwerp een (bord)spel,  
-maak een kijkdoos of doedoos voor de kleuters,  
-maak een 3D poster of een 3D uitklap tijdschrift, 
-een poppenkastvoorstelling,  
-een levend prentenboek,  
-een aflevering van een talkshow,  
-een podcast,  
-een toneelstukje, 
-een tentoonstelling.  
+Het kiezen van een doelgroep geeft een onderzoek/thema/project ook zijn of haar eigen vorm. 
Waar werken we naartoe? Voor wie zijn we bezig? Voor onze opa’s en oma’s of voor onze 
kleuters? 
 
Tooltip 3:Verdiep of verrijk in rollen binnen het themawerk/onderzoek: 
-geef kinderen een taak, die bij ze past. 
-ze bewaken de tijd of het materiaal, 
-ze geven een rondleiding aan eventuele bezoekers, 
-ze leiden het gesprek of ze zijn juist de notulist of verslaggever ervan, 
-ze zijn de vraagbaak of de computerbaas, 
-ze zijn de helpende handen. 
 
Tooltip4:Verdiep of verrijk naar inhoud: 
-vraag jezelf af: welke betekenis heeft dit voor mij? Voor de groep? Voor de samenleving? Wat 
heb ik als leerkracht zelf met het thema of onderwerp? (HART) 
-zoek naar een goede definitie van het onderwerp dat centraal staat: wat houdt het in? Wat zijn 
de kenmerken? Wat willen we ervan weten? Welke voorkennis is er al? Welke kunnis willen we 
aan het eind van het onderzoek bezitten? Welk kennen en kunnen zijn dan met elkaar 
verbonden? (HOOFD) 
-zoek naar de links en verbindingen met andere schoolvakken of activiteiten buiten school. 
(HANDEN) 
 
Veel succes!  
p.s. Een uitgewerkt voorbeeldthema (Krokodil en het meesterwerk) is apart te downloaden als 
PDF.  

                
 
Bronnen: 
www.wij-leren.nu.nl 
Jelle Jolles e.a. Over het vóórkomen en voorkómen van neuromythen in het onderwijs 
www.dalton.nl 
 
  
 

http://www.wij-leren.nu.nl/
http://www.dalton.nl/
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