
Serieuze Creativiteit is een belangrijke pijler van het educatie programma van het Jheronimus 
Bosch Art Center in 2017. 
 
In onze snel veranderende tijd is creatief denken een vaardigheid die onmisbaar is.  
Wij geloven dat iedereen creatief kan denken en willen dan ook iedereen de kans geven dat te doen! 
Door middel van workshops, trainingen en ondernemend onderwijs dragen we dit gedachtengoed 
met veel enthousiasme uit. We zijn dan ook super trots mensen binnen deze context met elkaar te 
kunnen verbinden in onze rol als HUB voor Ondernemend Onderwijs 's-Hertogenbosch. 
 
Zo hebben zich vier pabostudenten gemeld om de training 'Leren door Creëren' te volgen. Ze vinden 
Creatieve Denkvaardigheid zo belangrijk dat ze dit in hun eigen tijd komen doen en dit toe gaan 
passen in hun manier van ondernemend onderwijs. Ze krijgen de training die uit 5 workshops bestaat 
gratis aangeboden. We zien dit als een investering zodat creatieve denkvaardigheid en een groei 
Mindset verder verspreid kan worden. 
 
Rachel, Angela, Veerle en Bas zijn zeer enthousiast met de eerste creatieve denkvaardigheid 
'begrijpend kijken' begonnen. Ze hebben zich verdiept in het fenomeen 'perceptie' en maken kennis 
met leuke en ondernemende opdrachten om dit met kinderen te doen. 
 

 
 
Ze hebben dan ook veel zin in de volgende workshop waarin 'Oordeel uitstellen' dmv de 6 
denkhoeden van Edward de Bono aan bod komt. In deze workshop komt de Mindmap met de 6 
denkmanieren aan bod en hoe en wanneer kinderen deze kunnen gebruiken. 
 
In de andere workshops gaan ze nog aan de slag met het persoonlijk beeldverhaal, waarin dromen 
doelen worden. Ze gaan zelf een bijenverblijf ontwerpen en gebruiken hier denktechnieken bij. Ze 
kunnen hierna kinderen laten ontwerpen en brainstormen.  



De ontwerpen worden ook nog eens echt gemaakt in samenwerking met SPARK Campus en geplaatst 
bij Imkerij Eyghentijds. 
 
Tot slot maken ze kennis met de kenmerken van een groei Mindset en de oefening waarin dit 
ervaren wordt, het KinderTrots zelfportret maken met een blinddoek om.  
Deze studenten kunnen voortaan in hun klas ook kinderen geblinddoekt een zelfportret laten maken 
en daarmee meedoen met de 'KinderTrots van Nederland'. Dit is een verzameling van portretten, 
allemaal gemaakt met blindelings vertrouwen in eigen creativiteit. En van diegenen waarvan de 
leerkrachten vinden dat ze wel wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken schilder ik de portretten 
over met acrylverf op een groot canvas schilderdoek.  
Deze kunstwerken worden geëxposeerd op de bovenste twee etages van de toren van ons center. 
 
We geven ook de bijbehorende presentaties en het boek Crealucion van Coen Free, een Handreiking 
voor Gedroomd Onderwijs en Duurzame Talentontwikkeling aan deze studenten zodat ze aan de slag 
kunnen met hun eigen Gedroomd Ondernemend Onderwijs. 
 
Het mooie van deze samenwerking is dat wij enthousiaste studenten over de vloer krijgen die het 
leuk vinden om in ons center ervaring op te doen met het creatief doen en laten denken. 
Ze kunnen meedraaien in ons creatieve educatie programma, ervaring opdoen en ook een inspiratie 
zijn voor onze vrijwilligers. En zo ook verbinding maken tussen het onderwijs, bedrijfsleven en 
anderen geïnteresseerden. 
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