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Op woensdag 9 mei verzorgde Peter van Kessel, De Bono Trainer en docent aan de Bossche 

Vakschool, de netwerkbijeenkomst van Ondernemend Onderwijs s’H. Een middag om geïnspireerd te 

raken, kennis te maken met nieuwe manieren van denken, creativiteit en even echt uit je comfort 

zone stappen… 

Peter van Kessel is betrokken bij OO ‘sH via het internationale project Pass2Work; een project waarin 

een aantal Europese landen samenwerken aan een onderzoek hoe zij hun leerlingen meer sociale 

vaardigheden kunnen aanleren. Dit voor een betere voorbereiding op de overgang van onderwijs 

naar het bedrijfsleven. Peter werkt op een inspirerende manier met zijn leerlingen aan het 

ontwikkelen van sociale vaardigheden. Aan de hand van denktechnieken van De Bono hebben zij 

onder andere geleerd hoe zij standpunten kunnen overwegen en een goed beargumenteerd debat 

kunnen voeren. Kritisch denken, samenwerken, communiceren, probleem oplossend vermogen en 

creativiteit zijn sociale vaardigheden die hierin centraal staan. 

12 juni 2018 is het Multiplier Event van dit project. De uitkomsten van Pass2Work worden samen met 

een ander internationaal project ‘Inside out, Outside in’ gepresenteerd en gedeeld op de School voor 

de Toekomst in een dag vol workshops en lezingen. Meer info op de website van OO ‘sH   

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think”. Albert Einstein 

Creativiteit gaat over: creatief waarnemen, alternatieven kunnen bedenken, ontdekken, het 

doorbreken van patronen en ‘lateraal denken’.  

Lateraal denken, of ‘Divergent thinking’ gaat niet over het bedenken van een creatieve oplossing 

voor een probleem. Het gaat over het kunnen bedenken van een heleboel verschillende oplossingen 

voor het probleem, en tevens het van alle mogelijke kanten kunnen interpreteren van de vraag. 

Hierdoor onstaan andere type oplossingen. Peter van Kessel vertelt dat we hier als kind van nature 

heel goed in zijn, kleuters kunnen in no time 200 mogelijke toepassingen voor een paperclip 

bedenken. Maar longitudinaal onderzoek hiernaar wijst uit dat zodra kinderen ouder worden, ze dit 

afleren of ontgroeien. De vaardigheid verdwijnt uit je systeem. Peter wil hier dolgraag verandering in 

brengen, want het is zeker mogelijk om je brein te trainen in creatief denken.  

Directies, managers, leidinggevenden en docenten kunnen creativiteit van anderen stimuleren of ze 

kunnen creativiteit breken… De ‘Ja maar’ mentaliteit, die binnen veel organisaties en binnen de 

meeste scholen heersend is, dood elke poging tot creatief denken. Daar heeft het onderwijs nog heel 

veel werk in te verzetten!  

Mindfuck 

Peter van Kessel geeft tijdens zijn lessen veel opdrachten tussen de ‘normale lesstof’ door, die door 

middel van creativiteit of omdenken opgelost kunnen worden. Het zijn echte hersenkrakers, een 

‘mindfuck’ met een hint van magie, ‘Hoe deed je dat!?’… Het is een manier om leerlingen zich ergens 

in vast te laten bijten en nieuwe manieren van denken en waarnemen te trainen. Leerlingen vinden 

het leuk en worden hier heel goed in, na een paar weken moet het niveau in deze opdrachten flink 

omhoog geschroefd worden.  



Ook tijdens de Netwerkbijeenkomst hebben de deelnemers verschillende van deze opdrachten 

proberen te maken: We verklappen uiteraard het antwoord niet, zodat je het ook zelf nog eens kunt 

proberen!  

Opdracht:  

Nodig : 1 A4 papier.  

‘Maak een gat in het vel papier, dat groot genoeg is zodat je er (fysiek) door heen kunt stappen.’ 

Opdracht: 

Nodig: wit vel papier. 

‘Teken op het vel papier een vierkant met 2 strepen’. 

Belangrijk bij het gebruiken van deze creatieve opdrachten is dat de opdrachten wel moeten kunnen, 

geef geen uitdagingen waarvoor geen oplossing blijkt te zijn. Tevens is het belangrijk om een veilige 

omgeving te creëren in een les, waar leerlingen ook hun antwoorden mogen geven zonder dat de 

rest van de groep hen onderuit haalt, omdat het antwoord ‘onmogelijk’ zou zijn.  

Belangrijk bij het oplossen ervan is het stellen van vragen. Daarin ligt altijd een deel van het 

antwoord. Een oplossing heeft altijd te maken met het perspectief waarmee je de vraag benadert. 

Een komma, punt of een andere klemtoon in een zin, kunnen een gigantisch verschil maken over de 

interpretatie van een opdracht of stelling. 90% van de fouten die mensen maken hebben te maken 

met waarneming. Het anders interpreteren van een vraag of opdracht. 

Denktechnieken van Edward De Bono  

Edward de Bono kennen de meeste mensen van de 6 denkhoeden, waarin je steeds vanuit een 

andere mindset denkt over een vraag of probleem. Zo kun je denken vanuit emotie, positiviteit en 

ratio ed. Peter van Kessel werkt in zijn lessen met CoRT: Cognitive Research Trust. Een aantal 

verschillende denktechnieken die ondersteund worden met pictogrammen.  

Dit programma heeft verschillende tools om creatief denken te ondersteunen in verschillende fases 

van het creatieve proces. Welke tool je kiest hangt af van de vraag of wat er op dat moment nodig is 

in het proces.  

Een creatief proces heeft 4 stappen: 

1. Ontdekken: gaat om het in kaart brengen en het definieren van het probleem, de 

onderzoeksvraag of de kans. Hier wordt verdiepend onderzoek gedaan, vragen gesteld, 

waardevolle informatie verzameld. 

2. Divergeren: gaat om het in de brede context plaatsen van de vraag. Hier gaat het om zo veel 

mogelijke oplossingen te bedenken voor het probleem, kwantiteit gaat boven kwaliteit. 

3. Convergeren: gaat om het selecteren van de beste ideeen. Trechteren, gaan voor kwaliteit, 

rationele keuzes maken. 

4. Realiseren: gaat om het uitvoeren en in praktijk brengen van je geselecteerde idee. Tevens 

wordt in deze stap aandacht besteed aan het reflecteren op je werk. Is het geslaagd? Wat 

kan er beter? Moet het helemaal anders? Moeten we het hele creatieve proces nog eens 

doorlopen? 

Peter merkt op dat zijn leerlingen het makkelijker vinden om met de pictogrammen van CoRT te 

werken, dan met de 6 denkhoeden. De denkhoeden zijn vrij abstract en in het begin moelijker te 

(be)grijpen. Door de pictogrammen kunnen leerlingen de verschillende tools makkelijker uit elkaar 

houden, en kunnen ze aan de hand van de afbeelding zien wat ze precies moeten doen. 



Peter vind het ontzettend belangrijk dat elke techniek, opdracht of tool die hij aanbied aan 

leerlingen, een transfer teweegbrengt naar andere delen van hun leven. Het zijn technieken die 

leerlingen nu inzetten om bijvoorbeeld te leren debatteren, maar zij kunnen het ook meenemen in 

bijvoorbeeld de manier waarop ze met hun ouders praten of de manier waarop zij gaan kijken naar 

hun studiekeuze. Dit maakt het verschil of een techniek een truckje is, of een 

vaardigheid/competentie waar een leerling ook echt iets aan heeft, en zinvol in kan zetten in zijn of 

haar leven.  

Met een aantal CoRT denktechnieken hebben we tijdens de bijeenkomst kunnen oefenen.  

De overige technieken en uitleg over hoe ze te gebruiken, is te vinden Leraar24 of Grit in education 

 

PMI (Plus - Minus - Interest) 

Nodig: Groot vel papier dat je verdeelt in kwadranten.  

In het midden van het vel schrijf je de vraag, stelling of het probleem. Bij deze oefening is het 

belangrijk om de tijd te timen, zodat de oefening echt kort en bondig is. Zo kun je in een korte tijd 

veel informatie vergaren.  

 Plus: 2 minuten: schrijf pluspunten op van de vraag (in jouw kwadrant). Na de 2 minuten 

bespreek je met elkaar wat je hebt opgeschreven.  

 Minus: 2 minuten: schrijf minpunten op van de vraag (in jouw kwadrant). Na de 2 minuten 

bespreek je met elkaar wat je hebt opgeschreven.  

 Interest: 2 minuten: bedenk vragen over wat je zou willen weten over de stelling of vraag. 

Bekijk de vraag van meerdere kanten. Associeren helpt om de flow van vragen op gang te 

houden, laat je door elkaar op andere en nieuwe ideen brengen.  

Bijvoorbeeld: bij de stelling ‘Honden kunnen praten’ zou je je af kunnen vragen: Spreekt de 

hond dan eigenlijk wel onze taal? Blijkt zijn persoonlijkheid dan wel leuk te zijn? Moeten er 

talentenjachten voor honden komen? Enz. 

OPV (Other Peoples Views) 

Ga na wat een stelling of vraag voor iemand anders zou kunnen betekenen. Verplaats je heel 

doelbewust in een ander persoon met een andere leeftijd, werksituatie, gezinssituatie, achtergrond, 

https://www.leraar24.nl/denkvaardigheid-de-cort-methode/
http://gritineducation.com/lateraal-denken-met-de-cort-methode/


religie ed. Een vraag of stelling van een andere kant bekijken kan je perceptie of eigen mening 

nuanceren of bijstellen. 

CAF (Consider All Factors) 

Ga na wat voor factoren je allemaal mee laat wegen voordat je een besluit neemt / een antwoord 

geeft / een aankoop doet. Welke elementen vind jij belangrijk, en welke elementen vinden andere 

mensen belangrijk?  

Voor gefundeerde effectieve discussies kunnen de tools gecombineerd ingezet worden.  

 

Vervolg:  

Ondernemend Onderwijs ‘sH wil graag vervolg geven aan deze bijeenkomst. We horen het graag als 

je geïnteresseerd bent om meer te leren, of graag een gespecialiseerde training wil volgen binnen 

het eigen team of binnen de eigen school of organisatie!  

 


