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Kennis van het eigen
artistieke creatieve proces

H

et proefschrift Her-zien, her-ontwerpen en transformeren beschrijft
onderzoek naar manieren waarop kunstvakdocenten de creativiteit van
hun leerlingen kunnen bevorderen. In het eerste deel werd de invloed
van metacognitieve kennis en vaardigheden op het artistieke creatieve
leerproces onderzocht. Daarover gaat dit artikel.

Kunstvakdocenten kunnen zich,
als het gaat om creativiteit, twee
kernvragen stellen: ‘Hoe kan ik als
kunstvakdocent de creativiteit van
mijn leerlingen bevorderen?’ en:
‘Wat weten mijn leerlingen over
het verbeteren van hun creativiteit
en originaliteit?’.
De vraag naar de kennis van
leerlingen over creativiteit
en originaliteit gaat over de
kennis van het eigen artistieke
creatieve proces. We noemen dat
metacognitie. Dat metacognitieve
kennis de creativiteit bevordert
lijkt weliswaar voor de hand
te liggen, toch is er niet veel
onderzoek naar gedaan. We
weten dat kunstvakdocenten
hun leerlingen vooral veel tijd
geven voor het uitvoeren van
praktijkopdrachten (maken).
De veronderstelling daarbij is
dat leerlingen dan gaandeweg
de kennis en ervaring opdoen
waarmee zij hun creatieve proces
kunnen verbeteren.
De onderzoeksvraag was daarom of
leerlingen dat inderdaad vanzelf en vooral door het maken van een
praktijkwerkstuk leren - of dat er
ook andere kennis bij komt kijken.

Metacognitieve kennis
opbouwen
Uit onderwijskundig onderzoek
naar metacognitie weten we
dat metacognitieve kennis
¬vakspecifieke leerresultaten
positief kan beïnvloeden. We
weten ook dat docenten, als zij

leerlingen verschillende soorten
strategieën aanleren via expliciete
instructie, daarbij een cruciale
rol spelen. Expliciete instructie
kent twee componenten. Ten
eerste legt de docent de leerstof,
hier dus creatieve strategieën,
heel duidelijk uit. Ten tweede
legt de docent gedetailleerd uit
hoe je zelf het creatieve proces
kunt aansturen en bijsturen.
Dat aansturen kan over een
vakspecifiek doel gaan, zoals het
leren bedenken of verbeelden van
originele ideeën. Bijsturen wil
zeggen dat je weet wat je kunt
doen als het creatieve proces niet
goed verloopt.
Dit soort metacognitieve kennis
bouw je meestal op wanneer je een
specifiek proces zoals een artistiek
creatief proces, vaak doorloopt en
je tijdens dat proces regelmatig
moet denken over wat goed gaat
en wat niet goed gaat en hoe je
het nog beter zou kunnen doen
(evalueren, reflecteren en nieuwe
kennis construeren). Dat kost
veel tijd en niet elke leerling doet
dit uit zichzelf, omdat zijn doel
meestal is om het werkstuk af te
maken en niet zozeer om van het
proces te leren.
Wanneer nu een docent
metacognitieve kennis aanreikt
en verschillende leerstrategieën
bespreekt, mag je verwachten
dat het creatieve proces van de
leerling gevoed wordt en dat

het metacognitieve kennisleerproces versnelt. Leerlingen
krijgen daardoor immers meer
inzicht in wat de taak precies
inhoudt (taakrepresentatie) en
welke strategieën daarbij zoal toe
te passen zijn (strategiekennis).
Belangrijker nog, zij zouden ook
inzicht kunnen krijgen in hoe
zij een dergelijke taak meestal
aanpakken en de eigen sterke en
zwakke punten leren herkennen
(zelfkennis). Metacognitieve
kennis over het eigen creatieve
proces kan dan bijdragen aan de
versterking van de eigen artistieke
creativiteit.

Les met een
metacognitieve
strategie
instructie
Dat was het idee achter een les
met een metacognitieve strategie
instructie. Eerder al werden
positieve effecten vastgesteld van
een dergelijke les op leerresultaten
in wiskunde en taal. Nieuw aan
deze les was dat een dergelijke
metacognitieve strategie instructie
werd gericht op het bevorderen
van het divergente denken
(denken in veel verschillende
soorten richtingen waardoor
originele ideeën kunnen ontstaan)
van leerlingen bij beeldende
vormgeving.
Hoe ontstond dit idee?
Nieuwe opdrachten beeldende
vormgeving beginnen meestal
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“De groep die de metacognitieve strategie- ..
instructie kreeg had niet alleen meer ideeEn,
maar
.. wist ook meer verschillende en originelere
ideeEn te bedenken”
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met het bedenken van ideeën,
brainstormen. Docenten vragen
hun leerlingen dan veel, en vooral
ook veel verschillende soorten
ideeën te genereren. Dat doen ze
omdat ze weten dat de kans op
het bedenken van echt originele
ideeën groter is wanneer je
meer - verschillende - soorten
ideeën bedenkt. Vaak is het zo dat
leerlingen, nog maar net begonnen
aan een brainstormopdracht, zich
alweer melden bij hun docent
met de vraag: ‘Is dit idee goed?’
De docent vraagt dan doorgaans
hoeveel ideeën een leerling al
bedacht heeft. Het antwoord
is dan dikwijls: ‘Eén’ (maar dat
ene idee is volgens de leerling
wel het beste idee). Tijdens een
oriënterend onderzoek stelden
we vast dat ongeveer driekwart
van de leerlingen niet wist wat
divergent denken was en of – en zo
ja hoe - zij dat zelf zouden kunnen
bevorderen.
Dat was belangrijke informatie
voor het ontwerpen van de les,
want hoe zouden leerlingen
de eigen originaliteit kunnen
verbeteren als zij geen idee hadden
hoe het eigen creatieve proces
werkt, of hoe creatieve processen
in het algemeen werken?
We ontwikkelden vervolgens een
metacognitieve instructie les van
50 minuten, daarin leerden de
leerlingen over artistieke creatieve
processen en de rol van divergent
denken. Leerlingen leerden de
relatie begrijpen tussen het
genereren van veel verschillende
soorten ideeën en de originaliteit
van ervan (taakrepresentatie) en

hoe je een dergelijk proces zou
kunnen aansturen en bijsturen
(strategiekennis).
Er vond ook een
onderwijsleergesprek plaats
met leerlingen over wat zij zelf
over hun eigen creativiteit en
creatieve processen dachten of
wisten (zelfkennis). Leerlingen
leerden inzicht ontwikkelen
over de manier waarop in de
kunst het bedenken van veel
verschillende ideeën en het durven
bedenken van ongewone ideeën
tot nieuwe beelden kan leiden.
Voorbeelden uit de kunst werden
bediscussieerd. Leerlingen deden
een oefening in divergent denken
en de uitkomst evenals het proces
van het divergente denken werden
besproken. Door de divergente
denkmetingen voorafgaand en na
de interventie les te vergelijken
met die van een controlegroep,
konden we vaststellen dat
het aantal ideeën evenals het
aantal verschillende ideeën dat
leerlingen genereerden, toenam.
De originaliteit van de ideeën nam
echter niet toe.

Transformatie van
het bestaande
We namen daarom de les nog eens
onder de loep en zochten verder
in de literatuur over creatieve
processen. Op basis van de
kennis die we daarover opdeden,
construeerden we een matrix
van creatieve activiteiten (figuur
1). In de nieuwe les besteedden
we aandacht aan drie soorten
creatieve activiteiten: associëren,
combineren en abstraheren.
Voor elk van deze drie activiteiten

lieten we voorbeelden zien en
bespraken we verschillende
manieren waarop je deze
activiteiten kunt uitvoeren,
bijvoorbeeld van vrij associëren
naar flexibel associëren,
dissociëren en bisociëren.
Leerlingen leerden dat originaliteit
bij beeldende vormgeving
transformatie van het bestaande
beoogt en dat ze veel verschillende
routes kunnen bewandelen bij die
activiteit van het transformeren.
Met deze kennis zouden
leerlingen het eigen creatieve
proces beter kunnen aan- en
bijsturen (metacognitie), was onze
veronderstelling.
We vergeleken voor- en
nametingen van deze les
met die van een les waarin
leerlingen gevraagd werd
gewoon te brainstormen. Uit de
resultaten bleek dat de groep
die de metacognitieve strategieinstructie kreeg niet alleen
meer ideeën had, maar ook meer
verschillende en originelere ideeën
wist te bedenken. We leidden
daaruit af dat een metacognitieve
strategie instructie effectief
kan zijn voor het bevorderen
van de artistieke creativiteit
van leerlingen bij beeldende
vormgeving. P
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