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Summary  

 

This master thesis focuses on the embedding of creative writing in the Dutch literary 

education system, by creating a theoretical and didactical background in the form of an 

instrument for the analysis of the collaboration between cultural institutions and secondary 

schools. The research question is: With which arguments can the collaboration between 

cultural institutions and secondary schools support the embedding of creative writing in the 

Dutch literary education system?  

 

The first chapter is an outline of the history of the Dutch literary education system and how 

this system has lately been criticized because of its lack of connection with the environment 

of the students. Furthermore, this chapter paints a picture of the domain of Creative Writing in 

English higher education, including the possibilities and restrictions of creative writing. The 

second chapter describes the Dutch scientific research on creative writing. This overview 

shows that vital links are lacking in the Dutch education system. Therefore, there is a need for 

collaboration between secondary schools and cultural institutions that have a clear view of 

creative writing.  

 

The third chapter explains how a cultural institution and a secondary school can share their 

expertise and experiences in order to realize the embedding of creative writing. However, a 

good collaboration is not self-evident. It is necessary that the cultural institution and 

secondary school coordinate on a shared frame of reference, on collective objectives, on 

collective performances and on the formalizing of the collaboration. It is also necessary to 

coordinate on the content of creative writing: the creative writing process and the 

development that the student undergoes. Through creative writing, the student develops in a 

creative, verbal-linguistic, personal, cognitive and literary way. The fourth chapter gives an 

overview of the outcomes of the creative writing process: these outcomes are the criteria that 

the collaboration should meet. These criteria are put together to create a helpful instrument for 

analysis.  

 

In the conclusion, it is stated that the literary development can be linked to the verbal-

linguistic, personal and cognitive development. The development of creativity is what 

distinguishes creative writing from other forms of writing, but this development can only be 
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attained if creative writing is embedded structurally and in the long term. Through creative 

writing, the student becomes a more creative person.  

 

The instrument for analysis can be used to analyze the collaboration between a secondary 

school and a cultural institution that together want to achieve the embedding of creative 

writing. Furthermore, this instrument is a theoretical and didactical background for the 

embedding of creative writing in the Dutch literary education system by providing an 

overview of the outcomes of the creative writing process and the development that a student 

undergoes while writing creatively.  
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Voorwoord 

 

Creatief schrijven. Eigenlijk doet iedereen het. Een kort krabbeltje op een kaart, een gedicht 

met Sinterklaas of een kort verhaaltje over de afgelopen vakantie in de mail. Zo ook ikzelf. 

Op de basisschool hield ik een wedstrijd met een klasgenootje wie het langste verhaal kon 

schrijven. Ten minste twee schriften gingen er doorheen. Met Sinterklaas probeerde ik mijn 

gedicht te beperken tot drie pagina’s, maar dat lukte niet altijd. Op de middelbare school 

schreef ik voor mijn profielwerkstuk een historische novelle over de Katharen: het ultieme 

voorbeeld van hoe onderwijs en creatief schrijven samen kunnen gaan. Met deze novelle 

eindigde ik bij de laatste vijf van de Alfasteunpuntprijs in Groningen. De jury, bestaande uit 

docenten van de middelbare school en de universiteit, was enthousiast over de creatieve en 

literaire verwerking van de geschiedenis.  

 

De cursus ‘Schrijven als een schrijver’ op de Radboud Universiteit te Nijmegen, met het 

literaire tijdschrift Das Magazin als writer-in-residence (of eerder Magazin-in-residence), 

zette mij aan het denken over de meerwaarde van creatief schrijven. De gastdocenten Daniël 

van der Meer, Ellen Deckwitz en Maartje Wortel hadden alle drie een duidelijke visie over 

creatief schrijven en wat deze vorm van schrijven kon betekenen voor het onderwijs. 

Tegelijkertijd met deze cursus was ik bezig met de opzet voor mijn masterscriptie, die in 

eerste instantie over het literatuuronderwijs in het algemeen zou gaan. Gauw werd duidelijk 

dat mijn onderzoek meer de richting van creatief schrijven zou aannemen. Met de discussie 

die in het begin van 2016 oplaaide over het schoolvak Nederlands werd mijn masterscriptie 

bovendien erg relevant. Het leek gewoon zo te moeten zijn, dat eindelijk iemand eens schreef 

over hoe creatief schrijven het Nederlandse literatuuronderwijs zou kunnen aanvullen.  

 

Waarom ter aanvulling van het literatuuronderwijs van het vak Nederlands en niet het 

schrijfonderwijs? Dat is omdat de eindtermen van Domein C, Schrijfvaardigheid, alleen 

betrekking hebben op zakelijk schrijven: De kandidaat kan ten behoeve van een 

gedocumenteerde uiteenzetting, beschouwing en betoog… Creatief schrijven staat haaks op 

zakelijk schrijven, omdat het betrekking heeft op het schrijven van creatieve teksten, zoals 

een verhaal of een gedicht. Literatuur gaat over dezelfde genres als creatief schrijven. 

Bovendien zijn creatief schrijven en literair lezen complementaire vaardigheden die beide 

vallen onder de term ‘literaire creativiteit’ (Janssen, Broekkamp & Smallegange 2006). Mijn 

onderzoek heeft als hoofddoel om te laten zien hoe creatief schrijven een aanvulling kan zijn 
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op het literatuuronderwijs, maar bevat impliciet ook argumenten die ingaan op het advies van 

de Nederlandse Taalunie over effectief schrijfonderwijs. Hierbij wordt onder andere uitgegaan 

van zinvolle contexten: leerlingen krijgen schrijfstrategieën aangereikt en raken vertrouwd 

met schrijfvormen, genres en redeneerwijzen die relevant zijn voor en aansluiten bij hun 

vak/opleiding (‘Schrijfonderwijs in de schijnwerpers’ 2015).  

 

De rode draad van mijn onderzoek begint bij het literatuuronderwijs, dat tot nu toe weinig aan 

creatieve, productieve literatuurbeoefening doet. Het vakgebied Creative Writing in het 

Engelse hoger onderwijs doet dit wel, en is daarom een mooie basis voor een onderbouwing 

van creatief schrijven. Binnen het Nederlandse literatuuronderwijs zijn er geen schakels die de 

inbedding van creatief schrijven mogelijk maken: docenten creatief schrijven zijn schaars en 

er is weinig ruimte binnen het curriculum Nederlands. Een samenwerking tussen de 

middelbare school en de culturele instelling die creatief schrijven hoog op de agenda heeft 

staan, is noodzakelijk om creatief schrijven naar de leerling te brengen. Voor de 

samenwerking gelden de voorwaarden van afstemming (gedeeld referentiekader, 

gezamenlijke doelbepaling, gezamenlijk handelen en formaliseren).  

 

Afstemming heeft niet alleen betrekking op de samenwerking, maar ook op de 

onderwijsinhoud: het creatief schrijfproces. Het analyse-instrument, dat ik in deze scriptie 

creëer, biedt een overzicht van de criteria waarover afstemming bereikt moet worden. De 

samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare scholen kan deze criteria als 

argumenten gebruiken om de invoering van creatief schrijven in het Nederlandse 

literatuuronderwijs te onderbouwen. Daarmee sluit dit document aan op het programma 

Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2016) en de vier inhoudelijke lijnen die bij dit 

programma horen: het ontwikkelen van een inhoudelijke basis (leerlijnen), het stimuleren van 

de deskundigheid van leraren en educatief medewerkers, het aanreiken van instrumenten voor 

de beoordeling van leerlingen en het stimuleren van duurzame samenwerking tussen scholen 

en culturele instellingen (‘Cultuureducatie met kwaliteit’ 2013).  

 

Het resultaat van mijn onderzoek is een analyse-instrument dat voor meerdere doeleinden 

gebruikt kan worden. Het instrument is een middel om de samenwerking tussen de culturele 

instelling en de middelbare school te analyseren. Ook is het een theoretische en didactische 

onderbouwing van creatief schrijven en een legitimatie waarom creatief schrijven in het 

Nederlandse literatuuronderwijs opgenomen moet worden.  
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Het analyse-instrument is voortgevloeid uit een intensief schrijfproces: het generen van ideeën 

over de richting van mijn masterscriptie, het meerdere malen aanpassen van het werkplan en 

het bestuderen van wetenschappelijke literatuur die soms nuttig is, soms zinvol lijkt te zijn, 

maar vaak verre van relevant is. Na de voorbereiding komt het urenlange typen, kramp in de 

vingers, het verliezen van het overzicht, en eigenlijk begint pas dan het echte werk: het 

herschrijven en schrappen van teksten en het krijgen van commentaar. Mijn dank gaat uit naar 

Tracy van Poppel, die met haar literatuurdidactische achtergrond kritische en inhoudelijke 

opmerkingen bij mijn teksten wist te plaatsen. Mijn scriptiebegeleider, Edwin van Meerkerk, 

bedankt voor de begeleiding: de tweewekelijkse bijeenkomsten, het intensief bespreken van 

mijn teksten en het samenvatten van mijn hoofdstukken in slimme bewoordingen die ik nooit 

zou kunnen gebruiken. 

 

Je zou het schrijven van een masterscriptie kunnen vergelijken met een creatief schrijfproces, 

alleen ontbreekt er een creatieve, literaire tekst aan het einde. Of is mijn masterscriptie ook 

een creatieve tekst te noemen? Het antwoord op die vraag laat ik in het midden.  

 

Mannick Wolters 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Het Nederlandse literatuuronderwijs, Creative Writing en wat we ervan kunnen leren 

 

Creatief schrijven is een vorm van literatuuronderwijs waarbij de nadruk ligt op een 

productieve literatuurbeoefening. Het uitgangspunt is dat leerlingen zelf creatieve teksten 

schrijven, bijvoorbeeld een verhaal of een gedicht. Tijdens het creatief schrijfproces maken zij 

een ontwikkeling door. Voordat ik verder in ga op creatief schrijven en het creatief 

schrijfproces, wil ik een beeld geven van de context waarin creatief schrijven zich bevindt. 

Deze context bestaat uit het Nederlandse literatuuronderwijs en het vakgebied Creative 

Writing op Engelstalige universiteiten. Beide domeinen zijn leidend bij de invulling en 

uitvoering van creatief schrijven in het Nederlandse onderwijssysteem.  

 

Dit hoofdstuk geeft eerst een beknopte schets van de geschiedenis van het Nederlandse 

literatuuronderwijs. Welke ontwikkelingen heeft het literatuuronderwijs doorgemaakt? Hoe 

ziet het huidige literatuuronderwijs eruit en wat is het commentaar op de huidige invulling? 

Het literatuuronderwijs combineert een receptieve en reflectieve literatuurbeoefening, maar 

besteedt minder aandacht aan een productieve literatuurbeoefening. Naar mijn mening ligt er 

bij creatief schrijven een mogelijkheid om het literatuuronderwijs aan te vullen. Vervolgens 

bespreek ik Creative Writing. Creative Writing is een vakgebied dat sinds het begin van de 

twintigste eeuw op Engelstalige universiteiten een vaste plaats heeft verkregen. Het vakgebied 

heeft te maken gehad met kritische vragen zoals ‘Can writing be taught?’ en ‘Should writing 

be taught?’ Deze vragen gelden ook voor creatief schrijven in Nederland. Wat kunnen wij 

leren van Creative Writing? Uit de discussie rondom Creative Writing zijn aanbevelingen af 

te leiden voor de invoering van creatief schrijven in de Nederlandse onderwijspraktijk.  

 

§ 1.1 De praktijk van het Nederlandse literatuuronderwijs 

§ 1.1.1 De geschiedenis van het literatuuronderwijs 

Het Nederlandse literatuuronderwijs heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij er steeds 

andere benaderingen centraal stonden. In publicaties over literatuuronderwijs wordt vaak een 

onderscheid gemaakt tussen vier typen: de historische benadering, de tekstgerichte 

benadering, de contextgerichte benadering en de lezersgerichte benadering (Janssen 2002). 

Soms wordt een opeenvolging in de tijd gesuggereerd. Onder invloed van de 

literatuurwetenschap en maatschappelijke veranderingen heeft de historische benadering 

(jaren ’60) via een tekstgerichte benadering (jaren ’70) meer ruimte gemaakt voor een 
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contextgerichte en lezersgerichte benadering (vanaf de jaren ’80). Aan de benaderingen liggen 

verscheidene visies op literatuur en literatuuronderwijs ten grondslag (Janssen 2002).  

 

Bij de historische benadering lag de nadruk op de literaire canon en op de overdracht van 

biografische, literair-historische en cultuurhistorische kennis (Janssen 2002). Het 

literatuuronderwijs was vooral gericht op het leren van historische en biografische feiten.  

De belangrijkste doelstelling was de kennismaking met de literatuurgeschiedenis (Dirksen 

2007). In deze tijd ging het in het literatuuronderwijs voornamelijk om de culturele vorming 

van de leerling.  

 

Terwijl het literatuuronderwijs de historische benadering bleef aanhangen, sloeg de 

literatuurwetenschap in de jaren ’70 een andere richting in. Met de opkomst van de 

structuuranalyse kwam er meer aandacht voor de tekst als autonoom kunstwerk. Bij het 

literatuuronderwijs, dat de ontwikkelingen van de literatuurwetenschap volgde, verschoof de 

doelstelling naar het interpreteren van een literaire tekst. De leerling maakte daarbij gebruik 

van een zorgvuldige en technische analyse van deze tekst (Dirksen 2007). Deze benadering 

van de tekst en de literaire theorie kreeg vaste voet naast de historische benadering. 

Tekstbestudering bleek een zinvolle bijdrage te leveren aan een beter begrip van de tekst. 

Binnen de tekstgerichte benadering lag de nadruk op de literair-esthetische vorming van de 

leerling (Janssen 2002). De contextgerichte benadering focuste meer op de sociale context 

waarbinnen een tekst functioneert. Hoe verhoudt literatuur zich tot de maatschappij? Deze 

benadering leidde tot meer thematisch werken en projectonderwijs. Ook intercultureel 

onderwijs paste hierbij (Janssen 2002). Het doel van deze benadering was de 

maatschappelijke vorming of bewustwording van de leerling.  

 

Het idee dat er uitsluitend objectief over een tekst gesproken kan worden, werd in de jaren ’80 

losgelaten. De literatuurwetenschap was tot de conclusie gekomen dat ‘objectiviteit’ niet meer 

bestond. De waarnemer beïnvloedt altijd de waarneming (Dirksen 2007). Hierdoor verschoof 

het objectivistische paradigma naar een meer subjectivistisch paradigma. Deze 

paradigmawisseling zette een beweging richting de tekstervaring in gang, die door Wam de 

Moor in het Nederlandse literatuuronderwijs geïntroduceerd werd (Dirksen 2007). Voor het 

literatuuronderwijs betekende dit dat men ervan uitging dat lezers een tekst op verschillende 

manieren lezen, interpreteren en beoordelen. Een lezer construeert de betekenis van een tekst 

zelf (Janssen 2002). De lezersgerichte benadering stelde dat lezen een proces is waarbij de 
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lezer centraal staat: “via projectie, introjectie en identificatie gaat hij een transactie aan met de 

literaire tekst en ‘groeit’ als persoon dankzij deze ervaring” (Holland 1975). Hoofddoel van 

deze benadering was de persoonlijke vorming of individuele ontplooiing van de leerling. Ook 

het bevorderen van het leesplezier van de leerling werd benadrukt (Janssen 2002).  

 

Kort samengevat is er in de geschiedenis van het literatuuronderwijs een verschuiving in 

aandacht zichtbaar van auteur naar tekst en van tekst naar lezer. Auteur heeft betrekking op de 

historische benadering, tekst op de tekstgerichte en de contextgerichte benadering en lezer op 

de lezersgerichte benadering (Van Poppel 1985). Het literatuurprogramma van de Tweede 

Fase (vanaf 1998) combineerde deze benaderingen tot één programma waarin 

literatuurgeschiedenis, literaire theorie en literaire ontwikkeling (literaire smaak) centraal 

stonden. Het nieuwe examenprogramma gaf docenten meer inhoudelijke en didactische 

richtlijnen (Witte 2007). Middelen die in het nieuwe examenprogramma betrokken werden, 

waren het leesdossier en de leesautobiografie. Hiermee konden leerlingen hun eigen 

leeservaringen optekenen in verslagen (Dirksen 2007). Deze middelen sloten aan bij de 

lezersgerichte benadering. Ten tijde van het nieuwe examenprogramma werd ook het vak 

geïntegreerd literatuuronderwijs (GLO) geïntroduceerd met een gemeenschappelijk 

literatuurprogramma voor Nederlands en de moderne vreemde talen. Ondanks de 

ontwikkeling van GLO-methodes en experimenten in het landelijk netwerk zijn maar weinig 

scholen erin geslaagd het literatuuronderwijs vanuit een vakoverstijgend perspectief in de 

schoolorganisatie toe te passen (Geljon 2003a). De verschillen tussen de vakken en tussen de 

docenten bleken toch te groot (Witte 2007).  

 

De vernieuwing van de Tweede Fase in 2007 bracht opnieuw veranderingen met zich mee. 

Middelbare scholen hadden voortaan zelf de keuze of zij literatuur als apart examenvak 

inroosterden of dat het een onderdeel van Nederlands en de moderne vreemde talen vormde. 

Literatuurgeschiedenis werd op de havo weer een verplicht onderdeel. Op dit moment, in 

2016, worden de volgende eindtermen voor het literatuuronderwijs in de Tweede Fase 

gehanteerd:  

 Literaire ontwikkeling: De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn 

leeservaringen met een aantal door hem geselecteerde literaire werken. 

 Literaire begrippen: De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, 

en literaire begrippen hanteren in de interpretatie van literaire teksten. 
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 Literatuurgeschiedenis: De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de 

literatuurgeschiedenis, en de gelezen literaire werken plaatsen in dit historisch perspectief. 

 (SLO 2014) 

Vanuit het literaire veld is er kritiek op deze eindtermen. Er zou te weinig integratie zijn 

tussen de drie eindtermen en de eindtermen zouden te veel speelruimte bieden (Witte & 

Mantingh 2015). Hierdoor wordt aan het eind van het examenjaar niet duidelijk welke doelen 

feitelijk gerealiseerd zijn. Bovendien ontbreken belangrijke, en voor de leerling interessante 

benaderingen in het formele curriculum, zoals het leggen van een verband tussen een literaire 

tekst en het maatschappelijke discours (Manifest ‘Nederlands op school’ 2016). Waarom zou 

een leerling nog papieren boeken lezen in deze visuele en digitale wereld? Waarom mogen in 

een tijdperk van internationalisering en globalisering alleen oorspronkelijk Nederlandstalige 

boeken gelezen worden? Waar is de aansluiting met de 21st-century skills zoals creativiteit? 

Deze vragen zijn weinig genuanceerd, maar ze laten zien dat de huidige eindtermen 

nauwelijks aansluiten bij de moderne samenleving waarin de leerlingen van nu opgroeien.  

 

§ 1.1.2 Het literatuuronderwijs van nu 

Kritiek is er niet alleen op de eindtermen van het huidige literatuuronderwijs. Volgens velen is 

het literatuuronderwijs de afgelopen tijd ook tekort geschoten in haar socialiserende taak. 

Leerlingen verlaten de school met onvoldoende literaire bagage (Witte 2007). Dit 

commentaar komt uit de hoek van de literaire kritiek, die volgens Witte een overwegend 

opiniërend karakter heeft en zelden empirisch onderbouwd is (Witte 2007). De kritische en 

zorgelijke toon van de literaire critici komt ook terug in vakbladen en op conferenties over het 

vak Nederlands. Van verschillende kanten wordt duidelijk gemaakt dat het literatuuronderwijs 

kampt met enkele structurele problemen. De kern van deze problemen is de aansluiting tussen 

het literatuuronderwijs en de leerling. Ook het ontbreken van een ‘gezond’ gestructureerd 

curriculum wordt genoemd (Witte 2007).  

 

Door de democratisering van het onderwijs zijn er differentiatieproblemen ontstaan. De 

hogere schooltypen worden ook bezocht door leerlingen voor wie het lezen van literatuur en 

deelname aan het culturele leven niet vanzelfsprekend is (Witte 2007). Hierdoor kan het 

literatuuronderwijs moeilijk aansluiten bij de interesses, niveaus en (multiculturele) 

achtergronden van de verschillende leerlingen. Daarnaast zijn er motivatieproblemen: 

leerlingen lijken minder gemotiveerd om te lezen (Witte 2008). Literatuuronderwijs in de 

Tweede Fase is de meest geïnstitutionaliseerde interventie waarmee leerlingen in aanraking 
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komen met literatuur (Witte 2008). Dit brengt met zich mee dat het lezen van fictie vaak een 

strikt schoolse aangelegenheid is. Leerlingen ervaren het als een verplichting.  

 

Een andere kritiek is dat literatuuronderwijs tegenwoordig te weinig aandacht zou besteden 

aan de literatuurgeschiedenis en de literaire theorie. “... kennis wordt nu juist door de 

onderwijsvernieuwers beschouwd als iets volkomen overbodigs”, aldus J.A. Dautzenberg 

(Dautzenberg 2007). Hij vindt het een waanidee dat onderwijs in harde zaken als 

literatuurgeschiedenis en literaire theorie ervoor zorgt dat leerlingen nooit meer een boek 

aanraken (Dautzenberg 2007). Peter Altena is van mening dat het maatschappelijk aanzien 

van literatuur is gedaald, doordat leesvaardigheid belangrijker is geworden dan de aandacht 

voor oudere en moderne literatuur (Altena 2016). Volgens hem is leesplezier geen doel, maar 

een middel: een middel om kennis van en inzicht in de literatuur te krijgen (Altena 2016).  

 

De toenemende ontlezing wordt als een van de grote problemen van het literatuuronderwijs 

genoemd, maar de vraag is of dit een oorzaak of gevolg van het literatuuronderwijs is. Zorgt 

de afnemende leesmotivatie ervoor dat de invloed van literatuuronderwijs op de leesfrequentie 

daalt? Of lezen leerlingen minder doordat het literatuuronderwijs kwalitatief minder is? 

Bovendien zijn er altijd sociaalpsychologische oorzaken geweest waardoor leerlingen op het 

voortgezet onderwijs beduidend minder tijd besteden aan het lezen van fictie dan daarvoor 

(Witte 2007). In ieder geval is het zo dat het literatuuronderwijs worstelt met de verplichting 

dat lezen niet tot leesbevordering leidt. Hierdoor stokt de literaire ontwikkeling, aldus 

Nicolaas (Nicolaas 2005). Christiaan Weijts beweert dat de toenemende ontlezing een gevolg 

is van de verplichte boekenlijst. Karel ende Elegast, Vondel, Bilderdijk, Max Havelaar zijn 

volgens Weijts stuk voor stuk in staat “om je voorgoed bij de boekenkasten weg te jagen” 

(Weijts 2016).  

 

De structurele problemen zijn onder andere het gevolg van veranderingen in de maatschappij. 

De grotere deelname aan het onderwijs, de toenemende welvaart en de opkomst van 

concurrerende media hebben de invloed van het literatuuronderwijs op de leesfrequentie 

verminderd (Dorleijn 2014). Een algemene opvatting is dat de opkomst van de moderne 

media de gemiddelde leestijd van jongeren heeft teruggebracht (Witte 2007; Witte, 

Rijlaarsdam & Schram 2008). De televisie en het internet hebben ervoor gezorgd dat het boek 

een minder aantrekkelijke variant is om met verhalen in aanraking te komen. De dominantie 

van de beeldcultuur leidt ertoe dat jongeren tegenwoordig minder lezen (De Zwart 2014). 
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Geert Buelens is het hier niet mee eens. Hij stelt dat leerlingen tegenwoordig kwantitatief 

meer lezen dan vroeger, vooral door de sociale media. Wat zij echter in mindere mate doen, is 

literair lezen: 

 

Literaire teksten hebben een bepaalde weerbarstigheid die zich niet snel prijs geeft; de zinnen hebben er 

een complexere syntaxis. Er wordt niemand geboren die zomaar Shakespeare kan lezen. Je moet er 

traag, geduldig en puzzelend voor lezen. En na een tijd gaat het makkelijker. De hele dominante 

leescultuur is op snelheid afgestemd, maar het onderwijs is erop gericht om die dingen te oefenen die 

mensen niet vanzelf doen (Buelens 2015). 

 

Buelens legt de verantwoordelijkheid bij de docenten. Zij zouden het Nederlandse 

literatuuronderwijs “vrijwel kapot” gemaakt hebben. Docenten zijn te veel bezig met ervoor te 

zorgen dat leerlingen lezen, terwijl leerlingen juist meer moeten oefenen met literair lezen 

(Buelens 2015).  

  

Het manifest ‘Nederlands op school’ uit januari 2016 van de meesterschapsteams Nederlandse 

letterkunde en taalkunde/taalbeheersing is de meest recente publicatie die de problemen van 

het huidige literatuuronderwijs blootlegt. Hierin doen docenten Nederlands en 

vakwetenschappers van acht universiteiten aanbevelingen voor grondige veranderingen 

binnen het vak Nederlands en het literatuuronderwijs (Manifest ‘Nederlands op school’ 2016). 

Het manifest is een reactie op Platform Onderwijs 2032 dat een advies formuleert over de 

kennis en vaardigheden die leerlingen van nu nodig hebben om in 2032 in de maatschappij te 

kunnen functioneren (Witte & Mantingh 2015). De auteurs van het manifest stellen dat dit 

advies te weinig aandacht besteedt aan de ontlezing en aan het idee dat literatuur en poëzie 

ideale middelen zijn om de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen (Witte 

& Mantingh 2015).  

 

Diverse discussiebijeenkomsten in 2015 hebben tot de conclusie geleid dat het vak 

Nederlands de afgelopen vijfentwintig jaar nauwelijks veranderd is. De meesterschapsteams 

zijn van mening dat het programma te weinig inhoud heeft, niet uitdagend genoeg is en 

onvoldoende aansluit bij de maatschappelijke eisen voor taalvaardigheid en geletterdheid 

(Manifest ‘Nederlands op school’ 2016). Het schoolvak Nederlands is te ver van de 

werkelijkheid af komen staan, waardoor de afstand tot de interesses van de leerling is 

toegenomen. Het literatuuronderwijs is in verdrukking geraakt, omdat leerlingen minder lezen 
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(Manifest ‘Nederlands op school’ 2016). Het manifest geeft echter niet aan wat de oorzaak 

precies is. Is dat de overheid en het nationale onderwijsbeleid? Ligt het aan de invulling van 

het schoolvak Nederlands? Of aan de keuzes die de docenten maken?  

 

Uit de discussies bleek wel eenstemmigheid over de richting waarin Nederlands zich moet 

ontwikkelen en verrijken. Het vak moet meer gaan om bewuste taalvaardigheid en bewuste 

literaire competentie: begrippen die vallen onder bewuste geletterdheid (Manifest ‘Nederlands 

op school’ 2016). Wat is het verschil tussen geletterdheid en bewuste geletterdheid? 

Geletterdheid omvat schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, het kunnen omgaan met 

(talige) informatie, literaire competentie en een cultuurhistorisch besef. Als die geletterdheid 

samen gaat met kennis en inzicht en leidt tot inzicht in het eigen niveau, gaat het om bewuste 

geletterdheid (Manifest ‘Nederlands op school’ 2016). Het gaat niet alleen om feitenkennis, 

maar om inzicht, begrip en toepassing. Deze leerelementen zouden het verschil moeten 

maken.  

 

Bewuste geletterdheid geldt ook voor het literatuuronderwijs. Volgens het manifest is het 

programma onvoldoende gericht op een bewuste literaire ontwikkeling. De auteurs stellen dat 

een goed doordachte visie op literatuuronderwijs een absolute voorwaarde is om de leerlingen 

tot lezen te verleiden (Manifest ‘Nederlands op school’ 2016). Het lezen van fictie en 

literatuur is niet alleen plezierig tijdverdrijf, maar bevordert een esthetische, emotieve, 

sociale, intellectuele en talige ontwikkeling. Een van de symposia, Vakdidactisch 

Meesterschap – Nederlandse Letterkunde (25 en 26 juni 2015 te Conferentieoord 

Soeterbeeck, Ravenstein), die aan de basis ligt van het manifest concludeerde dat 

literatuuronderwijs leerlingen dient aan te zetten tot een bewuste literaire competentie, 

waarbij de leerling leert reflecteren op de verworven kennis en vaardigheden (Witte & 

Mantingh 2015). De vraag is of de suggesties die het manifest doet voldoende zijn om de 

stilstand van het schoolvak Nederlands te doorbreken. Het manifest is ontstaan vanuit een 

visie op het Nederlandse literatuuronderwijs, maar geeft geen wetenschappelijke 

onderbouwing die bewijst dat de suggesties werkelijkheid kunnen worden.  

 

§ 1.1.3 Een lacune in het literatuuronderwijs? 

Met het manifest is de discussie over de invulling van het schoolvak Nederlands en het 

literatuuronderwijs weer opgelaaid. Differentiatieproblemen, motivatieproblemen, te weinig 

aansluiting bij de leerling, toenemende ontlezing... deze aspecten worden vaker in de 
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discussie genoemd. Interessant voor mijn onderzoek is dat ook creatief schrijven in het 

manifest en het bijbehorende dossier ‘Bewuste Geletterdheid’ wordt genoemd. Creatief 

schrijven zou volgens de auteurs een vast onderdeel van het curriculum van 

literatuuronderwijs moeten zijn. Bij bewuste geletterdheid past een speelsere en uitdagende 

aanpak die een beroep doet op de creativiteit en het denkvermogen van leerlingen (Manifest 

‘Nederlands op school’ 2016). De meesterschapsteams stellen ook dat leerlingen die zich 

staande moeten houden in de huidige maatschappij, met haar veranderlijke taalnormen en 

genres, meer gebaat zijn bij een aanpak die hun communicatieve vermogens op een creatieve 

manier vergroot. Dat kan bijvoorbeeld via creatief schrijven (Dossier ‘Bewuste Geletterdheid’ 

2016).  

 

Om deze bevinding kracht bij te zetten, peilde het tijdschrift Levende Talen tijdens de 

negenentwintigste HSN-conferentie het draagvlak van de stelling ‘Didactiek. Minder 

herhaling en verkaveling: meer ontdekken en integratie van vaardigheden.’ Volgens deze 

stelling moet Nederlands de creativiteit van leerlingen meer aanspreken en stimuleren, onder 

andere door creatief schrijven, creatief spreken en spelen met taal. Het draagvlak onder 

docenten bleek groot te zijn: 83 procent van de vo-docenten was het eens met deze stelling 

(Neijt et al. 2016).  

 

Hetzelfde draagvlak is er onder jongeren. Een kwalitatief onderzoek in opdracht van de 

Nederlandse Taalunie, ‘Jongeren, de Nederlandse taal & participatie’, toont dit aan (Van der 

Velden 2012). Jongeren zijn zeer creatief met taal en willen graag op een creatieve manier 

leren en participeren. Zij zijn van mening dat de Nederlandse taal vooral interessant wordt 

wanneer creatieve lesmethoden, creatieve wedstrijden en creatieve taaluitingen in het 

onderwijs betrokken worden. Het maken van toneelstukken, gedichten en raps kan een 

inspirerende methode zijn om de schrijfvaardigheid te vergroten. Ook uit een enquête onder 

eerstejaarsstudenten Nederlands bleek dat zij, naast meer aandacht voor literatuur, graag meer 

aandacht voor creatief schrijven zouden zien bij het vak Nederlands op hun middelbare school 

(Neijt 2015). Meer creativiteit in het onderwijs en in de lesmethode zou dus een oplossing 

kunnen bieden voor het gebrek aan interesse en motivatie van de leerlingen. 

 

Niet alleen vanuit het manifest en het bijbehorende dossier ‘Bewuste Geletterdheid’ klinken 

er geluiden om meer te doen met een creatieve, productieve benadering van het 

literatuuronderwijs, zoals creatief schrijven. In 1980 schreef De Moor al het artikel ‘Overal 
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kloven. Hier en daar een vlonder’ waarbij hij terugblikt op de kloven tussen 

literatuuronderwijs en literaire kritiek, literatuuronderwijs en literatuurwetenschap, 

literatuuronderwijs en literatuurdidactiek. Hij levert onder andere kritiek op het feit dat 

literatuuronderwijs vaak los van onderwijs in schrijven, spreken of dramatiseren gegeven 

wordt (De Moor 1980). In 1983 werd een vergelijkbaar manifest aan dat in 2016 opgesteld 

door de Association for Verbal Arts, dat gepubliceerd werd in de ‘Times Higher Education 

Supplement’. Hierin werd de urgentie van veranderingen in het vak Engels Engelse 

benadrukt. Een van de problemen was dat “training in the verbal arts” ontbrak: 

 

Other arts, such as music, painting, sculpture or drama, include practice as an essential component. In 

contrast, courses in literature usually concentrate on the understanding, description and evaluation of 

texts, with some attention to critical method. […] Most literature and language courses do not require 

students to develop their skills in non-discursive modes of prose or in verse. This is an extraordinary 

situation (‘Manifest Association for Verbal Arts’ 1983: 14). 

 

Robert Proterough stelt ook dat literatuuronderwijs veel gemeen heeft met andere vakken 

waarin esthetische onderwerpen besproken worden, zoals muziek en drama. Het element van 

de praktische uitvoering dat bij muziek en drama zo belangrijk is, ontbreekt bij 

literatuuronderwijs nagenoeg (Proterough in Tsjip/Letteren 1993). Het onderscheid tussen 

kunst en literatuur is er in het Nederlandse onderwijs altijd geweest, maar waarom is dat zo?  

 

In ‘Zicht op... literatuureducatie en leesbevordering’ merkt Nicolaas op dat literatuureducatie 

vooral de nadruk legt op de reflectieve en de receptieve component (Nicolaas 2005). 

Literatuuronderwijs besteedt meer aandacht aan het lezen van en denken over literatuur. De 

Zwart deelt deze mening. In haar artikel ‘Het nieuwe literatuuronderwijs’ schrijft zij dat bij 

literatuur een praktische component vaak achterwege blijft. Schoolvakken zoals beeldende 

vorming, drama en muziek kennen naast een theoretische component ook een praktische 

component (De Zwart 2014). Waarom heeft het literatuuronderwijs dat niet? Tot nu toe is het 

literatuuronderwijs voornamelijk receptief (het lezen van literatuur) en reflectief (het denken 

over literatuur) van aard. Creatief schrijven is juist een productieve literatuurbeoefening, 

waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan met een (literaire) tekst.  

 

Uit bovengenoemde artikelen en het manifest ‘Nederlands op school’ blijkt dat een 

productieve, creatieve benadering van literatuur een bestaansrecht heeft. Creatief schrijven 
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zou een vaste plaats in het curriculum van literatuuronderwijs moeten innemen. Bovendien 

zou samenhang tussen de receptieve, reflectieve en productieve literatuurbeoefening tot 

effectiever literatuuronderwijs leiden (Oostwoud Wijdenes & Haanstra 1997; Kievit 2014). 

Zou creatief schrijven het literatuuronderwijs kunnen aanvullen? Creative Writing levert het 

bewijs dat creatief schrijven in ieder geval een bijdrage kan leveren aan onderwijs. Kan dit 

vakgebied dienen als voorbeeld voor het Nederlandse literatuuronderwijs? 

 

§ 1.2 Het vakgebied Creative Writing als voorbeeld 

Binnen het hoger onderwijs op Engelstalige hogescholen en universiteiten heeft creatief 

schrijven allang geen marginale positie meer. Daar is Creative Writing een officieel 

vakgebied voor studenten die schrijver willen worden. Zij krijgen les in het schrijfproces, het 

herschrijven van teksten, het krijgen en leveren van feedback en het bestuderen van literatuur 

om hun eigen werk te verbeteren. Daarbij worden zij meestal begeleid en onderwezen door 

docenten die zelf ook schrijver zijn. Elke universiteit of hogeschool biedt bachelor- en 

masteropleidingen, cursussen en workshops in creatief schrijven aan. Ook landen zoals 

Canada, Nieuw-Zeeland, Korea, Mexico, Spanje en de Filippijnen kennen Creative Writing 

programma’s (Dawson 2005; Swander, Leahy & Cantrell 2007). In Groot-Brittannië is 

Creative Writing sinds 2005 zelfs het snelst groeiende vakgebied binnen het hoger onderwijs 

(Swander et al. 2007).  

 

De laatste decennia is Creative Writing uitgegroeid tot een volwaardig vakgebied, waarbij 

academici de huidige literaire en culturele theorieën gebruiken om nieuwe didactische 

middelen te ontwikkelen en de positie van Creative Writing binnen de geesteswetenschappen 

te onderzoeken (Bizzaro 2004; Dawson 2005; Healey 2009). Hoe heeft Creative Writing zich 

als vakgebied ontwikkeld? En wat kan dit vakgebied betekenen voor creatief schrijven in 

Nederland? In deze paragraaf richt ik mij voornamelijk op de situatie van het vakgebied 

Creative Writing in het hoger onderwijs op Engelse universiteiten. In hoofdstuk twee kom ik 

terug op de positie die creatief schrijven tot nu toe inneemt in het Nederlandse 

onderwijssysteem. 

 

§1.2.1 Ontstaansgeschiedenis 

Creative Writing deed als vakgebied zijn intrede aan het begin van de twintigste eeuw, maar 

er zijn al eerder sporen van onderwijs in creatief schrijven te vinden. Tijdens de Oudheid gaf 

Aristoteles zijn leerlingen les in het schrijven van poëzie en drama, bijvoorbeeld over de 
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structuur van geschreven stukken, de effecten die deze stukken als doel konden hebben, de 

manieren waarop die doelen bereikt konden worden, en hoe dat de vorm van het gedicht of 

drama kon beïnvloeden (Morley 2007). Ook de klassieke retorica kende aspecten die het 

huidige Creative Writing kenmerken: het onderwijzen van technieken en stijl en het 

herschrijven door middel van imitatie en exemplificatie (Morley 2007).  

 

Uit The Elephants Teach: Creative Writing since 1880 (1996) van D.G. Myers blijkt dat het 

begin van de officiële geschiedenis van Creative Writing samenvalt met de opkomst van 

English Studies aan het einde van de negentiende eeuw (Myers 1996). Er kwamen 

opleidingen in de samenstelling en opbouw van de taal Engels, die ervoor zorgden dat het 

Engels schrijfonderwijs een zelfstandig vakgebied werd (Myers 1993). Men besefte dat 

literatuur niet alleen gebruikt kon worden als filologisch object, een bron van kennis over taal, 

maar ook een ander doel kon hebben (Myers 1993). De filologie besteedde weinig aandacht 

aan het schrijfproces of de manier waarop literaire teksten gecreëerd werden. Creative Writing 

deed dat wel. In het begin was Creative Writing “an institutional arrangement for treating 

literature as if it were a continuous experience rather than a mere corpus of knowledge – as if 

it were a living thing, as if people intended to write more of it,” aldus Myers (Myers 1993: 

279).  

 

Het vakgebied dat nu Creative Writing heet, werd in de beginjaren nog English Composition 

genoemd (Myers 1993). Pas in 1925 verscheen voor het eerst het begrip ‘creative writing’, in 

het werk van Hughes Mearns. Mearns was een belangrijke figuur binnen de progressieve 

onderwijsbeweging en aanhanger van de ideeën van John Dewey. Beiden waren voorstander 

van persoonlijke groei als onderwijsideaal (Myers 1993). Mearns vond creativiteit en 

zelfexpressie belangrijke waarden binnen het Engelse curriculum. In zijn boek Creative Youth 

verwijst hij naar de term ‘creative writing’ vanuit de overtuiging dat iedereen in staat is 

creatief te zijn, zolang de juiste begeleiding en omstandigheden aanwezig zijn (Mearns, in 

Myers 1993). Het doel van creatief schrijven, aldus Mearns, was “to develop personality, in 

short” (Mearns, geciteerd in Myers 1993: 289). Dit ‘creativism’, zoals Myers het noemt, 

ontbeert echter de literatuurkritiek (de studie, evaluatie en interpretatie van literatuur), een 

kerncomponent dat het bestaansrecht van Creative Writing in het academische discours is.  

 

In 1930 werd Creative Writing, dankzij de inzet van Norman Foerster, een officiële cursus 

aan de universiteit van Iowa. Met zijn achtergrond als nieuwe humanist streefde hij ernaar het 
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tijdperk van de filologie en het historische onderzoek achter zich te laten, om meer ruimte te 

creëren voor de literatuurkritiek (Healey 2009). Literatuur werd een autonoom kunstobject: 

een product van literaire technieken dat geanalyseerd, geïnterpreteerd en geëvalueerd kon 

worden. De nadruk kwam te liggen op het lezen van literatuur (Healey 2009). In het 

academische milieu begon Creative Writing als een methode om de literatuur “van binnenuit” 

te bestuderen (Myers 1993). Het doel was om de studie van literatuur te hervormen. Literatuur 

moest weer een geïntegreerde discipline worden die theorie en praktijk combineerde: 

“literature as a knowledge that and literature as a knowledge how” (Myers 1993: 296).  

 

Foerster’s argument dat literatuur(kritiek) noodzakelijk was, zorgde ervoor dat Creative 

Writing een belangrijke plaats op de Amerikaanse universiteiten kreeg. Juist omdat 

literatuurkritiek de basis voor de professionele praktijk expliciet maakte, kon de universiteit 

een rol spelen in het onderwijzen en ondersteunen van schrijvers zonder de gevestigde 

integriteit en professionaliteit te verliezen.  

 

§1.2.2 Het belang van Creative Writing  

Nadat Creative Writing zijn plaats als officieel vakgebied op de universiteiten en hogescholen 

had ingenomen, bleef de groei van programma’s en studierichtingen aanhouden. Creative 

Writing programma’s zijn tegenwoordig niet meer van de meeste Engelstalige hogescholen en 

universiteiten weg te denken en hebben een belangrijke plek binnen de geesteswetenschappen 

gekregen (Healey 2009). John Barth schatte dat de Creative Writing programma’s in 1984 

voor zo’n 75.000 literatuurbeoefenaars zorgde. Liam Rector, voormalig directeur van 

Associated Writing Programs, stelde in 1990 vast dat er per jaar ongeveer 3000 dichters en 

fictieschrijvers afstudeerden (Berry 1994). Het aanbod van programma’s Creative Writing is 

in de Verenigde Staten toegenomen van 80 in 1975 naar 790 in 2008 (Fenza, in Healey 2009). 

Waarom blijft Creative Writing als academische discipline groeien?  

 

In zijn proefschrift ‘The Rise of Creative Writing and the New Value of Creativity’ legt 

Stephen Healey uit dat deze groei komt doordat creativiteit en “thinking outside the box” 

belangrijke middelen zijn voor de huidige postindustriële kenniseconomie (Healey 2009). 

Creativiteit is “a crucial means of production as well as a product for consumption” (Healey 

2009: 6). Door de globalisering verandert de industriële, materiële economie in een creatieve, 

immateriële economie, waarbij mensen producenten en consumenten worden van creatieve 

concepten, kunstzinnige ontwerpen en poëtische ervaringen. Bovendien biedt Creative 
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Writing de mogelijkheid om niet alleen de contouren van de literaire productie te veranderen, 

maar ook de productie van alledaagse taal (Healey 2009).  

 

Healey noemt in zijn proefschrift de term creatieve geletterdheid. Deze term verwijst naar de 

vaardigheden en ervaring die leerlingen opdoen tijdens creatief schrijven: 

 

It’s not only the ability to make literary works, but more generally: the ability to use language (along 

with visual images and many other media) to produce complex emotional and psychological states in an 

audience; the ability to think and communicate in associative, metaphorical, non-linear, non-hierarchical 

ways; the ability to craft evocative stories with fully realized characters, personas, voices; the ability to 

manipulate or destabilize received meanings and to produce new meanings (Healey 2009: 29).  

 

Creatieve geletterdheid ontstaat, volgens Healey, uit een productieve literatuurbeoefening, 

waarbij literaire en culturele teksten gemaakt worden. Zou creatieve geletterdheid een 

onderdeel moeten zijn van de term bewuste geletterdheid uit het manifest ‘Nederlands op 

school’? Zeker is dat deze vorm van creatieve geletterdheid, waarbij productie boven 

consumptie gaat, de eenentwintigste eeuw kenmerkt (Healey 2009). Creative Writing heeft 

meer sociale en economische relevantie, omdat het de vaardigheden en kennis omvat die 

individuen nodig hebben om in de huidige maatschappij te functioneren (Healey 2009). 

 

Creative Writing is bovendien een aantrekkelijk alternatief voor de huidige dominante trend 

om een rationele, technische of zakelijke opleiding te volgen. Creative Writing onderscheidt 

zich, omdat literatuur niet alleen passief geconsumeerd wordt, maar ook actief gecreëerd 

wordt tijdens het schrijfproces (Fenza, in Healey 2009). De enorme groei van het vakgebied is 

een boost voor de geesteswetenschappen, die worstelen met hun bestaansrecht (Healey 2009). 

Bij Creative Writing werken literatuurbeoefenaars (schrijvers die denken vanuit de praktijk) 

samen met wetenschappers en critici (die denken vanuit de theorie), waardoor een belangrijk 

aspect van studies in literatuur wordt toegevoegd aan de universiteit, namelijk de praktijk: de 

productie van literatuur (Fenza, in Healey 2009). 

 

§1.2.3 Wat is de kritiek op het vakgebied Creative Writing? 

Ondanks de populariteit zijn experts van binnen en buiten het vakgebied vaak sceptisch over 

de invulling van Creative Writing, met name over diens legitimiteit als academisch 

vakgebied. Discussies hierover richten zich op de vragen ‘Can writing be taught?’ en ‘Should 
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writing be taught?’ De eerste vraag komt voort uit de opvatting “poeta nascitur non fit”: een 

dichter wordt geboren, niet gemaakt (Haake 1994). Het idee is dat talent niet aan te leren is. 

Voor Creative Writing is dit te vertalen naar de vraag of schrijven te leren is, en daarmee, te 

doceren. Deze vraag duidt op een besef van de grenzen van het creatief schrijfonderwijs en 

zet aan tot een debat over de relatieve opbrengsten van talent en vakkundigheid die creatief 

schrijven kan hebben (Dawson 2005). Bij Creative Writing is selectieve talentontwikkeling 

een belangrijke pijler voor de opleiding tot schrijver. Grotendeels beïnvloed door de 

romantische mythe over schrijvers gaat dit vakgebied ervan uit dat talent inherent en 

essentieel is, en dat creatief schrijven een individuele beoefening is (Dawson 2005; Swander 

et al. 2007).  

 

Het gevaar is dat Creative Writing cursussen zich richten op het idee dat talent aangeboren is 

en dat dit talent gekoesterd moet worden in een vertrouwelijke omgeving: “a community of 

writers where the practical skills of literary craft can be taught and where students can become 

better readers of literature and better critics of their own work” (Dawson 2005: 11). De 

aanname is dat inspiratie, en niet onderwijs, de drijfveer is voor creativiteit (Swander et al 

2007). Theoretici zoals Steven Earnshaw en Paul Dawson merken terecht op dat deze 

opvattingen de didactiek van Creative Writing in de problemen brengen. Hoe kan een 

opleiding creatief schrijven zich handhaven als beweerd wordt dat het schrijfproces alleen 

mogelijk is door talent en inspiratie? Wat zijn de relatieve opbrengsten van aangeboren talent 

en vakkundigheid? Kan creatief schrijven talent verder ontwikkelen? (Dawson 2005; 

Earnshaw 2007). Als er geen bevestigend antwoord gegeven kan worden op de vraag of 

schrijven onderwezen kan worden, dan is het nodig om de tweede vraag te stellen: zouden we 

schrijven moeten onderwijzen? Het antwoord op deze vraag kenmerkt zich door twee 

invalshoeken: de eerste is de bezorgdheid over de invloed van schrijfprogramma’s op de 

literaire cultuur, en de tweede gaat over de invulling van Creative Writing in relatie tot 

academisch onderzoek en onderwijs. 

 

Tegenstanders van de huidige invulling van Creative Writing zijn het erover eens dat 

schrijfprogramma’s de kracht en publieke relevantie van literatuur doet verminderen. Creative 

Writing heeft een grote invloed op de niet-academische productie, distributie en consumptie 

van literatuur (Berry 1994). Deze invloed is echter niet altijd positief. Door Creative Writing 

zou de diversiteit van nieuwe literatuur afnemen en een “fast food assembly-line literature” 

ontstaan (Hall, geciteerd in Healey 2009: 10). Workshops creatief schrijven zouden een 
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homogeniserend effect hebben op het werk van studenten en daarmee op hun creativiteit. Het 

gevaar is dat studenten schrijven om hun docenten een plezier te doen, in plaats van hun eigen 

originaliteit en individualiteit uit te drukken (Dawson 2005). Er wordt te veel van hetzelfde 

geproduceerd, waardoor serieuze literatuur veranderd is in een “insular, self-absorbed, self-

sustaining culture” (Hall 1983; Gioia 1991; Healey 2009: 10). Tegelijkertijd komen er door 

Creative Writing te veel auteurs die de literaire cultuur zouden gaan beheersen. Bovendien 

zou Creative Writing aankomende schrijvers valse hoop geven. De meeste afgestudeerden 

breken niet door als succesvolle schrijvers, omdat hun werk literaire kwaliteit zou missen 

(Dawson 2005). Zo wordt Creative Writing vaak als zondebok aangewezen voor het verval 

van de literatuur en de poëzie in Amerika (Dawson 2005).  

 

Er is ook kritiek op de invulling van het onderwijs dat door Creative Writing gegeven wordt. 

De programma’s zouden te veel gericht zijn op het schrijven zelf. Hierdoor zouden ze de 

theoretische onderbouwing en didactiek die inherent is aan een academische benadering 

verwaarlozen (Healey 2009). Jordan-Baker haalt dit probleem aan in zijn artikel ‘The 

Philosophy of Creative Writing’: “its objectives, pedagogies, the expectations of students and 

the view of CW within academic management contain tensions, cross-purposes and lacks of 

clarity which relate to competing and often tacit conceptions of what CW is and how it is 

what it is” (Jordan-Baker 2015: 238).  

 

Creative Writing heeft te maken met een “institutional conventional wisdom,” aldus Tim 

Mayers (Mayers 2007: 14). Dichters en fictieschrijvers, de gebruikelijke docenten creatief 

schrijven, hebben meestal een afwijzende houding tegenover het theoretiseren van de 

culturele, politieke en economische context waarin het creatieve werk opereert (Mayers 

2009). Creative Writing heeft de academische benadering grotendeels van de hand gewezen 

om het creatieve proces van samenstelling en inspiratie in stand te kunnen houden. Docenten 

beschouwen het creatief schrijfproces als “something so individual, intrinsic, even 

‘mysterious,’ it cannot really be analyzed or explained in any significant way” (Mayers 2009: 

16). Het gevolg van deze opvatting is dat Creative Writing wordt gereduceerd tot een ambacht 

en het vakgebied zijn academische legitimiteit verliest.  

 

Een andere kritiek is dat de overheersende didactiek te weinig aandacht besteedt aan de 

context. De workshopmethode behandelt literaire werken als autonome objecten die 

beoordeeld worden op hun esthetische meerwaarde, maar negeert het belang van de 
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maatschappelijke context (Healey 2009). Creative Writing houdt een mythe van 

onafhankelijkheid in stand, aldus Healey: 

 

 This connection to larger forces in higher education and the economy goes unacknowledged in Creative 

Writing’s dominant pedagogy, which tends to perpetuate the myth of the field’s separateness. What’s 

called “the workshop method”—a group evaluation of student writings—reflects that apparent 

institutional isolation by treating literary works as self-contained objects to be judged for aesthetic merit 

(Healey 2009: 19).  

 

Er is bovendien te weinig reflectie op de manier waarop er gedoceerd wordt en welke 

aannames er over taal en literatuur gedaan worden (Healey 2009).  

 

Volgens Myers focust Creative Writing tegenwoordig niet langer op de literaire praktijk en de 

literaire producten die het schrijven oplevert. Het is een “national system for the employment 

of literary writers as teachers” geworden, aldus Myers (Myers, geciteerd in Healey 2009: 69). 

Dit systeem, waarbij schrijvers zonder onderwijservaring de rol van docent aannemen, heeft 

gevolgen gehad voor de invulling van de didactiek. Schrijvers borduren voort op hun eigen 

ervaringen, maar hebben meestal geen specifieke kennis over leerdoelen, leerstrategieën en 

technieken waarmee ze studenten kunnen onderwijzen (Myers 1996). Myers concludeert in 

The Elephants Teach dat Creative Writing de originele didactische missie uit het oog verloren 

is. Het vakgebied is een “institutional sanctuary” geworden dat schrijvers een baan aanbiedt 

en een toevluchtsoord is voor mensen met literair talent (Myers, geciteerd in Healey 2009: 

73). Stephen Healey noemt dit de paradox van Creative Writing: 

 

… an institutional anomaly whereby higher education mysteriously provides a safe haven to literary 

writers seeking refuge from the decline of literature’s value in the marketplace, as if these institutions 

were devoted to conserving endangered disciplines rather than rewarding those disciplines that are 

popular among students (Healey 2009: 5) 

 

Ook Paul Dawson is van mening dat Creative Writing is uitgegroeid tot “a formal 

institutionalized apprenticeship for literary aspirants and a surrogate patronage system for 

established authors” (Dawson 2005: 1-2). De invulling van Creative Writing heeft zich door 

de jaren heen ontwikkeld in een richting die ver af staat van de oorspronkelijke opvattingen 

over literatuur- en schrijfonderwijs.  
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§1.2.4 Aanbevelingen voor de Nederlandse onderwijspraktijk 

Het onderwijssysteem waar het vakgebied Creative Writing binnenvalt, is anders dan de 

onderwijspraktijk in Nederland. Er zijn te grote verschillen tussen de landen, de 

onderwijssystemen en de niveaus. Creative Writing gaat om een academisch vakgebied, het 

hoger onderwijs, terwijl het in mijn onderzoek gaat om creatief schrijven in het middelbaar 

onderwijs. Verder streef ik in dit onderzoek niet naar een vorm van creatief schrijven 

waarmee leerlingen zich tot schrijvers ontwikkelen, maar naar een creatief schrijfproces dat 

bij elke deelnemende leerling een ontwikkeling bewerkstelligt. Toch zijn er uit de discussie 

over Creative Writing aanbevelingen af te leiden voor de invulling van creatief schrijven in de 

Nederlandse onderwijspraktijk.  

 

De manier waarop Creative Writing geïnstitutionaliseerd is, heeft ertoe geleid dat er een 

intellectueel en theoretisch onderscheid is ontstaan tussen de creatieve praktijk van het 

schrijven en de kritische studie van literatuur (Dawson 2005). Deze situatie moet in de 

Nederlandse praktijk voorkomen worden door creatief schrijven als volwaardig onderdeel in 

het literatuuronderwijs op te nemen. Creatief schrijven biedt, volgens Mayers, een 

mogelijkheid om praktische kennis over de samenstelling van fictie, poëzie en andere 

creatieve genres toe te voegen aan een theoretisch kader over literatuur en geletterdheid 

(Mayers 2009). Uit de kritiek op het gebrek aan theorie en didactiek valt op te maken dat er 

voor de invoering van creatief schrijven in Nederland eerst een theoretische en didactische 

onderbouwing ontwikkeld moet worden.  

 

Katherine Haake vraagt zich ten aanzien van het vakgebied Creative Writing af: “how might 

we learn from current composition theory to shift our emphasis away from the product to the 

process of writing?” (Haake 1994: 81). Deze verschuiving in didactiek, waarbij de nadruk 

zich verplaatst van het product naar het proces, komt in de discussie over Creative Writing 

vaker voor. Stephen Healey introduceert in zijn proefschrift een nieuwe didactiek die zich 

richt op “front-load” lessen, met interventies vooraf en gedurende het schrijfproces. Hiermee 

zet hij zich af tegen de “back-load”-didactiek, waarbij er pas commentaar geleverd wordt 

nadat een geschreven product af is (Healey 2009). Creatief schrijven zou om een proces 

moeten gaan, en niet om een product. Zou het niet beter zijn om, in plaats van ‘Can writing be 

taught?’ en ‘Should writing be taught?’, de discussie te richten op de uitkomsten van dat 

creatief schrijfproces, oftewel ‘What does writing provide?’ 
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Creatief schrijven moet benaderd worden “as a discipline: a body of knowledge and a set of 

educational techniques for imparting this knowledge”, aldus Dawson (Dawson 2005: 2). Het 

vakgebied Creative Writing is verworden tot “a formal institutionalized apprenticeship”, mede 

door de opvatting dat talent niet aan te leren is en door de focus op het opleiden van schrijvers 

(Dawson 2005: 1-2). Creatief schrijven in het Nederlandse literatuuronderwijs moet niet 

gericht zijn op selectieve talentontwikkeling. Men moet voorkomen dat creatief schrijven een 

opleiding wordt voor schrijvers door de nadruk te verleggen op (de uitkomsten van) het 

creatief schrijfproces. Zo kan creatief schrijven een waardevolle bijdrage zijn aan het 

literatuuronderwijs voor alle leerlingen.  

 

Samenvattend kunnen de volgende aanbevelingen meegenomen worden naar de Nederlandse 

praktijk van creatief schrijven: 

 Creatief schrijven dient benaderd te worden als onderdeel van een groter doel, 

namelijk het ontwikkelen van geletterdheid 

 Creatief schrijven heeft een theoretische en didactische onderbouwing nodig 

 Creatief schrijven moet de nadruk leggen op het proces, en minder op het 

(eind)product 

 Creatief schrijven moet uitgaan van de vraag ‘what does writing provide?’ 

De zaken die ik in hoofdstuk één besproken heb, vormen de basis voor het analyse-instrument 

creatief schrijven dat ik in de komende hoofdstukken opzet en uitwerk. De praktijk van het 

Nederlandse literatuuronderwijs functioneert als context waarbinnen het creatief schrijven 

uiteindelijk zijn plaats dient te verwerven en Creative Writing is de context die als voorbeeld 

dient voor hoe het kan en hoe het niet moet. De bespreking van de geschiedenis van het 

literatuuronderwijs en het commentaar op het huidige literatuuronderwijs tonen het 

bestaansrecht van een productieve literatuurbeoefening zoals creatief schrijven aan. Het 

vakgebied Creative Writing laat zien dat er daadwerkelijk mogelijkheden liggen voor de 

invulling van creatief schrijven in het literatuuronderwijs. De discussie omtrent Creative 

Writing legt ook beperkingen bloot die vermeden moeten worden, zoals het gebrek aan een 

didactische en theoretische basis en het gevaar dat creatief schrijven kan doorslaan naar een 

louter productiesysteem van schrijvers. In hoofdstuk twee wordt, vanuit bovengenoemde 

aanbevelingen, het onderzoek naar creatief schrijven in de Nederlandse onderwijspraktijk 

opgezet.  
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Hoofdstuk 2: Onderzoek 

Een jong onderzoeksveld, creatief schrijven als een leerproces en een analyse-instrument 

 

Het eerste hoofdstuk schetste een beeld van de context waarin dit onderzoek zich bevindt. Tot 

deze context behoort het literatuuronderwijs dat te weinig aansluit bij de belevingswereld en 

persoonlijke smaak van de leerlingen. Er lijkt behoefte te zijn aan creatief schrijven, dat een 

lacune kan opvullen door een productieve en creatieve literatuurbeoefening te bieden. Het 

vakgebied Creative Writing is een goed voorbeeld van hoe creatief schrijven in de praktijk 

een bijdrage kan leveren, maar de ontwikkeling van het vakgebied tot een “a formal 

institutionalized apprenticeship” toont ook de beperkingen (Dawson 2005). Er ontbreekt een 

theoretische en didactische basis, en er ligt te weinig nadruk op het proces van creatief 

schrijven.  

 

Met dit onderzoek wil ik de basis voor creatief schrijven in het Nederlandse 

literatuuronderwijs opzetten door een analyse-instrument creatief schrijven te creëren. Dit 

analyse-instrument bestaat uit een theoretische onderbouwing van het creatief schrijfproces en 

een didactische onderbouwing in de vorm van criteria en voorwaarden waaraan het creatief 

schrijfonderwijs moet voldoen. Hoofdstuk twee is een uitleg van de opbouw van mijn 

onderzoek en de manier waarop het analyse-instrument in hoofdstuk vier tot stand komt. Eerst 

geef ik een beknopte samenvatting van onderzoek over creatief schrijven dat tot op heden 

gedaan is in Nederland (paragraaf 2.1). Vervolgens geef ik een concrete definitie van de term 

creatief schrijven en bespreek ik de situatie van creatief schrijven in de Nederlandse praktijk 

(paragraaf 2.2 en 2.3). Ook introduceer ik mijn onderzoeksvraag en de methode waarmee ik 

tot een antwoord op deze vraag zal komen (paragraaf 2.4). Ten slotte geef ik een korte 

toelichting op de opzet van het analyse-instrument (paragraaf 2.5), waarmee ik de lijnen uitzet 

die in hoofdstuk drie en hoofdstuk vier uitgewerkt worden.  

 

§ 2.1 Onderzoek over creatief schrijven in Nederland 

Er is slechts een beperkte hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar creatief 

schrijven in Nederland. Dit onderzoek houdt niet altijd rekening met sociale factoren en het 

discours van de uitvoerende instanties, maar geeft desondanks een beeld van de voorwaarden, 

criteria en invalshoeken die in mijn analyse-instrument meegenomen kunnen worden.  
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In opdracht van Stichting Lezen en Stichting Schrijven heeft Marleen Kieft in 2005 een 

literatuurstudie gedaan naar de verhouding tussen creatief schrijven en literair lezen. In 

verschillende databases zocht zij naar onderzoeksartikelen uit binnen- en buitenland 

(Broekkamp & Kieft 2005). De resultaten van deze literatuurstudie worden toegelicht in het 

artikel ‘Lezen doet schrijven en schrijven doet lezen’ van Hein Broekkamp en Marleen Kieft. 

Zij definiëren creativiteit als “het tot stand brengen van producten die passen binnen de 

situatie of het genre dat wordt beoefend, en tegelijkertijd origineel en vernieuwend zijn. Vaak 

wordt nog als derde kenmerk genoemd dat het product persoonlijk is en iets uitdrukt van de 

maker” (Broekkamp & Kieft 2005: 29). 

 

Voor haar studie vond Kieft weinig onderzoeken met een wetenschappelijk karakter die zich 

richten op de invloed van creatief schrijven op het lezen van literatuur. De meeste artikelen 

waren anekdotisch of theoretisch van aard. De gevonden resultaten zijn te verdelen in twee 

groepen: onderzoeken die concluderen dat creatief schrijven de leesmotivatie versterkt 

(Mooijman 1987; Sager 1989; Decker 1990; De Sterck 2004) en onderzoeken die stellen dat 

creatief schrijven de kennis en vaardigheden vergroot die nodig zijn om literatuur te lezen en 

te begrijpen (Mooijman & Van Leersum 1989). Kieft ontdekte meer artikelen over de invloed 

van het lezen van literatuur op creatief schrijven, met name in Amerika en gericht op het 

basisonderwijs (Broekkamp & Kieft 2005). De gemeenschappelijke deler van deze artikelen 

was dat zij literatuur als een “springplank” zagen voor het schrijven van eigen verhalen 

(Lancia 1997). Leerlingen namen verhaalelementen zoals het genre, de personages, de setting 

of de titel over in hun eigen werk (Cairney 1990; Bearse 1992; Hoewisch 2001). Broekkamp 

en Kieft concluderen uit deze literatuurstudie dat het integreren van literatuuronderwijs en 

creatief schrijven een logische stap zou zijn, omdat het lezen van literatuur een positieve 

invloed heeft op creatief schrijven (Broekkamp & Kieft 2005).  

 

Kunstfactor
1
 heeft in 2007-2008 de Nationale Jeugdraad de opdracht gegeven tot onderzoek 

naar het schrijfgedrag van jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Uit het onderzoek 

concludeerde de Jeugdraad dat schrijven een wezenlijk onderdeel van het privéleven van veel 

jongeren is. Schrijven biedt jongeren de mogelijkheid om hun gevoelens te uiten (‘Jongeren 

schrijven’ 2008). Op basis hiervan deed Kunstfactor professionals in het onderwijs en het 

culturele veld de aanbeveling om het enthousiasme van jongeren voor het schrijven te blijven 

                                                           
1
 Samen met Cultuurnetwerk NL opgegaan in het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 

(LKCA).  
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stimuleren. Hierdoor zouden jongeren zich realiseren dat ze op een actieve manier bezig zijn 

met het maken van kunst. Ook moest het onderwijs en het culturele veld aansluiten bij 

thema’s die jongeren interessant vinden, bijvoorbeeld door schrijven te verbinden aan andere 

kunstdisciplines, zoals (pop)muziek, hiphop en film (De Rooij 2009).  

 

Uit onderzoek van Kunstfactor is de publicatie ‘Schrijft het voort! Creatief schrijven met 

jongeren’ (2009) voortgekomen, met tien lesplannen creatief schrijven voor docenten 

Nederlands en CKV. Deze publicatie beschrijft creatief schrijven als een activiteit met taal die 

haaks staat op correct en zakelijk schrijven (De Rooij, Van Duijnhoven, Buschenhenke, 

Lazaroms & Mulder 2009). Om docenten te motiveren meer met creatief schrijven te doen, 

gebruiken de makers van de lesplannen verscheidene argumenten om de meerwaarde van 

creatief schrijven te onderbouwen. Zo zou creatief schrijven de fantasie en de 

verbeeldingskracht van leerlingen stimuleren. Ook stellen de makers dat leerlingen die 

kunnen schrijven, mondiger zijn. Zulke leerlingen zijn in staat hun ideeën en gedachten, 

waarden en overtuigingen aan anderen over te brengen. Creatief schrijven zou bijdragen aan 

de creatieve ontwikkeling, de taalontwikkeling en de intrapersoonlijke ontwikkeling van 

leerlingen (De Rooij et al. 2009). Uit de publicatie wordt echter niet duidelijk vanuit welke 

wetenschappelijke of empirische basis de makers dit onderbouwen. 

 

In 2010 gaf Kunstfactor aanzet tot een nieuwe onderzoeksinventarisatie met als doel de 

informatieachterstand in Nederland over de effecten van creatief schrijven in te lopen (Van 

Burg 2010). Van Burg definieert in de publicatie, ‘Schrijf je slim! Effecten van creatief 

schrijven in het onderwijs’, creatief schrijven als “het schrijven van originele, passende 

teksten die enige vormkenmerken in acht nemen en persoonlijke betrokkenheid tonen” (Van 

Burg 2010: 10). Van Burg komt tot de conclusie dat creatief schrijven effect heeft op de 

prestaties van de leerlingen en daarmee goed is voor de leerling (Van Burg 2010). Creatieve 

schrijfopdrachten leren leerlingen hun eigen denk- en leerproces anders bekijken en uitvoeren 

(McCrindle & Christensen 2000; Levin & Wagner 2004). De effecten zijn echter relatief 

beperkt.  

 

Van Burg heeft haar definitie afgeleid van het onderzoek van Tanja Janssen, Hein Broekkamp 

en Eva Smallegange naar de relatie tussen literair lezen en creatief schrijven bij leerlingen 

(Janssen, Broekkamp & Smallegange 2006). In hun onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht 

van Stichting Lezen, vatten zij creatief schrijven op als “het schrijven van gedichten en korte 
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verhalen” die moeten voldoen aan de volgende vier kenmerken: originaliteit, passendheid, 

stilistische en structurele kwaliteiten en persoonlijke inzet(Janssen et al. 2006: 7-8). Het 

product moet origineel zijn, passen bij de opdracht en/of de context, enige literaire kwaliteit 

bevatten en getuigen van een persoonlijke betrokkenheid van de leerling (Janssen et al. 2006; 

Broekkamp, Janssen & Van den Bergh 2009). Janssen et al. beschrijven literair lezen, de 

andere component van hun onderzoek, als het vermogen om zelfstandig gedichten en korte 

verhalen te lezen, interpreteren, evalueren en op een persoonlijke manier te verwerken 

(Janssen et al. 2006).  

 

Het onderzoek van Janssen et al. over de relatie tussen literair lezen en creatief schrijven gaat 

uit van de vooronderstelling dat het lezen van literatuur en het schrijven van creatieve teksten 

verwante vaardigheden zijn (Janssen et al. 2006). Om dit na te gaan, onderzochten Janssen, 

Broekkamp en Smallegange twee verbanden. Ten eerste: zijn sterke literatuurlezers beter in 

creatief schrijven dan zwakke literatuurlezers? Ten tweede: zijn sterke creatieve schrijvers 

beter in literair lezen dan zwakke creatieve schrijvers? Hun antwoord op beide vragen was ja 

(Janssen et al. 2006). Op basis van deze conclusie vermeldt Stichting Lezen op hun website 

dat creatief schrijven een plaats zou moeten krijgen in het literatuuronderwijs, omdat het de 

leeshouding van leerlingen positief beïnvloedt. Deze vermelding komt echter niet overeen met 

de conclusie van Janssen en haar collega’s. Zij vermelden alleen dat er een verband is tussen 

creatief schrijven en literair lezen, maar zeggen niets over een positieve invloed van creatief 

schrijven op de leeshouding (Lammers 2010).  

 

Elma Lammers heeft het onderzoek van Janssen et al. als uitgangspunt voor haar 

masterscriptie genomen. Zij stelt dat de vermelding van Stichting Lezen voorbarig is 

(Lammers 2010). Het feit dat er een verband is tussen creatief schrijven en literair lezen 

betekent niet automatisch dat de leeshouding van een leerling positief wordt beïnvloed door 

creatief schrijven. Lammers is van mening dat er meer inzicht nodig is in de precieze aard van 

de vaardigheden die nodig zijn bij het schrijven van een creatieve tekst (Lammers 2010). 

Daarom onderzoekt zij de cognitieve vaardigheden die bij de productie en receptie van kunst 

(en dus literatuur) volgens haar essentieel zijn: de verbeeldingsvaardigheden en, specifiek, het 

metaforisch vermogen van de leerlingen.  

 

Lammers veronderstelt dat leerlingen die door middel van creatief schrijven aan hun 

verbeeldingsvaardigheden werken, bijvoorbeeld door het leren schrijven van metaforen, ook 
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literaire teksten beter begrijpen. Verbeeldingsvaardigheden spelen namelijk ook een rol bij het 

begrijpen van metaforen die in literaire teksten vaak voorkomen (Lammers 2010). Uit haar 

onderzoek concludeert Lammers dat haar productieve literatuureducatieve project geen 

invloed had op de leeshouding, maar wel op het metaforisch vermogen van de deelnemers. 

Creatief schrijven draagt dus bij aan vaardigheden waarmee leerlingen literaire teksten 

interpreteren, maar heeft geen directe invloed op de leeshouding van leerlingen (Lammers 

2010).  

 

Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen is in 2010 ook door Janssen 

en Van den Bergh bestudeerd. Zij definiëren creatief schrijven als volgt: “het schrijven van 

subjectief-individuele, fictionele of emotionele teksten, vaak met een speels karakter, in 

respons op een literaire tekst” (Janssen & Van den Bergh 2010: 4). Janssen en Van den Bergh 

onderzochten of het schrijven van een eigen verhaal voorafgaand aan het lezen een positief 

effect heeft op de leesprocessen, het verhaalbegrip en de verhaalwaardering van leerlingen uit 

4vwo. Leerlingen die eerst een eigen verhaal schreven, bleken het literaire verhaal sneller te 

lezen en toonden meer emotionele betrokkenheid dan leerlingen die geen verhaal schreven. 

Janssen en Van den Bergh vonden ook dat creatief schrijven een positieve invloed had op het 

verhaalbegrip en de waardering van leerlingen voor verhalen (Janssen & Van den Bergh 

2010). Creatief schrijven als “pre-reading” activiteit zou een waardevol leermiddel in het 

literatuuronderwijs kunnen zijn, aldus Janssen en Van den Bergh (Janssen & Van den Bergh 

2010: 14).  

 

Een ander onderzoeksproject dat op dit moment loopt, en gefinancierd wordt door de NWO, 

betreft het effect van creatief schrijven op het schrijfproces en de tekstkwaliteit. Dit project 

onderzoekt of onderwijs in creatief schrijven de schrijfvaardigheid van leerlingen in 

4havo/vwo verbetert op het gebied van tekstkwaliteit en schrijfstrategieën (Ten Peze 2016). Ik 

kan hier helaas niets over de resultaten vermelden, omdat dit onderzoek pas in augustus 2019 

wordt afgerond. Deze eerste inventarisatie van onderzoek naar creatief schrijven in Nederland 

maakt duidelijk dat creatief schrijven in Nederland nog een jong onderzoeksgebied is. Ook in 

Nederland ontbreekt het dus aan een uitgebreide theoretische onderbouwing voor de invoering 

van creatief schrijven. 
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§ 2.2 Een definitie van creatief schrijven 

De definities van creatief schrijven die in de Nederlandse onderzoeken gehanteerd worden, 

komen grotendeels met elkaar overeen. Zo zetten de meeste definities creatief schrijven af 

tegen zakelijk schrijven. Er wordt niet specifiek gerefereerd naar creativiteit en naar de 

definitie van creativiteit, maar er worden voorwaarden genoemd die met creativiteit in 

verband gebracht kunnen worden, zoals originaliteit en vernieuwing. Creativiteit lijkt eerder 

een conventie te zijn. In de meeste definities is bovendien verwerkt dat de geschreven teksten 

passen binnen het opgelegde kader, zodat het mogelijk wordt om de teksten te beoordelen. Er 

is een logische verklaring voor de overeenkomsten. De onderzoeken borduren voort op elkaar 

en verwijzen naar de definitie van creatief schrijven die de Leidse werkgroep 

Moedertaaldidactiek gebruikt:  

 

… een verzamelnaam voor die vormen van schrijven waarbij fantasie, originaliteit, en het verwerken 

van subjectieve ervaringen centraal staan. Als zodanig staat het tegenover zakelijk (ook wel gericht, 

factioneel, transactioneel) schrijven (Leidse werkgroep Moedertaaldidactiek 1986: 178). 

 

De werkgroep geeft vier redenen om creatief schrijven in het onderwijs in te zetten: het 

schrijfplezier, het inzicht in het ontstaan en de aard van literaire teksten, het oefenen met 

literaire technieken (de structuurkenmerken van taal) en het beschrijven van karakters en 

beeldspraak (Leidse werkgroep Moedertaaldidactiek 1986: 178, 181).  

 

Dat de meeste Nederlandse onderzoeken teruggrijpen op de definitie van de Leidse werkgroep 

Moedertaaldidactiek maakt het aannemelijk om in mijn onderzoek ook deze definitie als 

uitgangspunt te nemen. Toch doe ik dat niet, want naar mijn mening gaat deze definitie niet 

expliciet in op een kerncomponent dat voor creatief schrijven als onderdeel van het 

literatuuronderwijs een verschil kan maken. Er is namelijk sprake van een leerproces (Emig 

1977; Bangert-Drowns, Hurley & Wilkinson 2004; Levin & Wagner 2004). Creatief schrijven 

levert niet alleen een bepaald product op, bijvoorbeeld een gedicht, verhaal of brief. Creatief 

schrijven bewerkstelligt ook een creatief schrijfproces, dat voor een bepaalde ontwikkeling bij 

de leerling zorgt. Ik wil de nadruk leggen op creatief schrijven als een middel waarmee 

leerlingen vaardigheden, kennis en ervaring opdoen die – net als bij andere schoolvakken – 

bijdragen aan hun ontwikkeling. Het leerproces is er niet op gericht dat leerlingen creatief 

leren schrijven of dat ze opgeleid worden tot (betere) schrijvers, maar dat leerlingen leren 

door creatief te schrijven (‘schrijvend leren’).  
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Creatief schrijven valt uiteen in expressief schrijvend leren (leren door het schrijven van een 

dagboek of brief) en poëtisch schrijvend leren (leren door het schrijven van verhalen, poëzie 

of drama) (Van Burg 2010). Door het creatief schrijfproces ontwikkelen leerlingen zichzelf 

onder andere op het gebied van expressie, inlevingsvermogen, taalbeheersing, creatief 

denkvermogen en het lezen van literatuur. In mijn onderzoek wil ik creatief schrijven als volgt 

definiëren: creatief schrijven is een leerproces waarbij de leerling zich ontwikkelt door 

middel van het schrijven van creatieve teksten. In hoofdstuk vier kom ik terug op de werking 

van het creatief schrijfproces en de ontwikkeling die de leerling door dit proces doormaakt. 

Ook bespreek ik de factoren die bij dit creatief schrijfproces een rol spelen en de stappen 

waaruit het creatieve proces bestaat. Ik heb er bewust voor gekozen om creatieve teksten in 

mijn definitie niet nader te definiëren, omdat het mij gaat om creatief schrijven. De tekst (met 

bepaalde creatieve kenmerken) is slechts een product van dat schrijfproces. 

 

§ 2.3 Creatief schrijven in de praktijk 

Creatief schrijven neemt in de Nederlandse praktijk een marginale positie in. Er is 

enthousiasme voor het kunstveld, maar in Nederland, en in de meeste andere Europese 

landen, ontbreekt het aan steun vanuit de regering en het onderwijs (Cerutti 2011). Binnen het 

hoger onderwijs is er slechts een klein aantal bacheloropleidingen waarin schrijven een 

belangrijke rol vervult. De bacheloropleiding ‘Creative Writing’ bij ArtEZ (in samenwerking 

met Wintertuin) presenteert zichzelf als de enige voltijd hbo-opleiding voor creatief schrijven, 

en deze opleiding bestaat sinds 2011. Bovendien leiden niet al deze opleidingen studenten op 

tot docenten creatief schrijven. Hierdoor is er een schaars aanbod aan docenten die 

gespecialiseerd zijn in creatief schrijven, wat doorwerkt op het middelbaar onderwijs. Er is 

animo voor creatief schrijven in het middelbaar onderwijs, maar er ontbreken belangrijke 

schakels in de structurele trajecten om van creatief schrijven een officieel onderdeel van het 

vak Nederlands te maken. Dit gebrek aan schakels komt mede doordat er niet genoeg 

achtergrondinformatie is over de inhoud en didactiek van creatief schrijven om de invulling 

op middelbare scholen te legitimeren (De Rooij et al. 2009). 

 

Buiten de middelbare school en het literatuuronderwijs om is er een groter aanbod creatief 

schrijven. Bij centra voor de kunsten en particuliere schrijfscholen worden cursussen creatief 

schrijven aangeboden, maar vooral bij culturele instellingen zoals Wintertuin, het Nederlands 
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Letterenfonds, Write Now! en Das Magazin staat creatief schrijven hoog op de agenda.
2
 Zij 

beschikken over een cultuureducatief aanbod creatief schrijven dat een middelbare school kan 

afnemen. Wintertuin biedt bijvoorbeeld ‘Het nieuwe schrijven’ aan, een pakket van acht 

verschillende workshops die gemodelleerd zijn naar de bacheloropleiding Creative Writing. 

Tijdens deze workshops gaan de leerlingen aan de slag met veranderingen in de huidige 

tekstcultuur door een zeer kort verhaal of een comic script te schrijven, onder begeleiding van 

een jonge schrijver, dichter, journalist of kunstenaar. De workshops hebben onder andere als 

doel de uitdrukkingsvaardigheid van de leerling te verbeteren en de leerling bewust te maken 

van het plezier in schrijven (‘Het nieuwe schrijven’ 2016).  

 

Het programma ‘Literatuur in zicht’ van het Nederlands Letterenfonds bestaat onder meer uit 

het verzorgen van workshops of lessen creatief schrijven binnen het literatuuronderwijs op 

basis- en middelbare scholen (‘Literatuur in zicht’ 2016). Write Now! en Das Magazin zijn 

fervente voorstanders van creatief schrijven. Write Now! is vooral een vrijetijdsproject en 

heeft daardoor geen vastomlijnd educatief programma, maar organiseert elk jaar een 

schrijfwedstrijd voor jongeren tussen de vijftien en vierentwintig jaar. Das Magazin verzorgt 

regelmatig programma’s op scholen, waarbij schrijvers vertellen over hun boek of schrijftips 

geven aan scholieren. Deze culturele instellingen lijken de lacune die er in het 

literatuuronderwijs bestaat op het gebied van creatief schrijven met hun aanbod op te vullen.  

 

Is het dan niet logisch om deze culturele instellingen te betrekken bij de invulling van creatief 

schrijven in het literatuuronderwijs? Zij dragen een visie uit en hebben expertise op het gebied 

van creatief schrijven. Bovendien kunnen zij schrijvers naar de klas brengen, zoals projecten 

van Schrijver School Samenleving of het hierboven genoemde Das Magazin reeds doen, om 

zo te voorzien in gespecialiseerde docenten. Het lijkt van een grote meerwaarde een schrijver 

te betrekken bij creatief schrijfonderwijs. Ook bij het vakgebied Creative Writing is dat het 

geval. Bowie stelt zelfs in zijn artikel ‘Future Teachers’ Perceptions of Themselves as Writers 

and Teachers of Writing’ dat docenten eerst schrijver moeten zijn voordat ze creatief 

schrijven effectief kunnen doceren (Bowie 1996): 

 

Teachers must be able to discover and understand the process of writing for themselves to be able to 

effectively teach this process to students […] Teachers must realize that writing cannot be approached 

                                                           
2
 Om niet elke keer de namen van deze instellingen te noemen, verwijs ik in het vervolg met de term ‘culturele 

instellingen’ naar alle instellingen die creatief schrijven aanbieden.  
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too hurriedly; that the revision process is complex […] Teachers must participate in the process to see 

why and how students write and to know how to create the kind of conditions which facilitate skillful 

writing from students […] Writing is also viewed for teachers as a life-long learning process and a way 

for them to “maximize” their professional growth (Bowie 1996: 6).  

 

De invulling van creatief schrijven kan echter niet alleen vanuit de culturele instelling komen. 

De middelbare school, als aanbieder van het literatuuronderwijs en afnemer van een educatief 

aanbod aan creatief schrijven, heeft meestal meer expertise in het onderwijs en de didactiek. 

De ideale manier om op dit moment creatief schrijven op te nemen in het Nederlandse 

literatuuronderwijs is dus met een samenwerking.  

 

§ 2.4 Onderzoeksvraag en methode 

Om creatief schrijven een plek te geven in het literatuuronderwijs door middel van een 

samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare scholen is er een theoretische en 

didactische onderbouwing nodig. Positieve resultaten uit wetenschappelijke literatuur en de 

projecten van bovengenoemde culturele instellingen laten zien dat het mogelijk is om de 

inbedding van creatief schrijven te legitimeren, maar er is nog geen onderzoek die deze 

positieve resultaten bij elkaar gezet heeft en theoretisch onderbouwd heeft. Ik wil deze 

onderbouwing in mijn onderzoek creëren. Mijn onderzoeksvraag is: Met welke argumenten 

kan de samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare scholen de inbedding van 

creatief schrijven in het literatuuronderwijs onderbouwen? 

 

De termen ‘argumenten’ en ‘onderbouwen’ doelen op de theoretische en didactische 

onderbouwing die aan de basis ligt van de invoering van creatief schrijven in het Nederlandse 

literatuuronderwijs. Deze onderbouwing neemt de vorm aan van een analyse-instrument, dat 

een beeld geeft van de doelstellingen en de voorwaarden waaraan het creatief schrijfonderwijs 

aan moet voldoen (zie paragraaf 2.5). ‘Creatief schrijven’ heeft betrekking op de definitie die 

ik in dit onderzoek hanteer: creatief schrijven is een leerproces waarbij de leerling zich 

ontwikkelt door middel van het schrijven van creatieve teksten. Het ‘literatuuronderwijs’ 

verwijst niet alleen naar het Nederlandse literatuuronderwijs an sich, maar ook naar het 

commentaar op het huidige literatuuronderwijs. De term ‘inbedding’ omvat het streven om 

creatief schrijven in te bedden in de officiële onderwijsstructuur, zodat creatief schrijven het 

huidige literatuuronderwijs kan aanvullen vanuit een creatieve, productieve 

literatuurbeoefening. Ten slotte gaat het mij om de ‘samenwerking tussen culturele 
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instellingen en middelbare scholen’, omdat beide partijen met hun specifieke expertise nodig 

zijn om creatief schrijven in het literatuuronderwijs op te nemen.  

 

Om de theoretische en didactische onderbouwing een concrete vorm te geven, ontwikkel ik 

een analyse-instrument creatief schrijven. Dit analyse-instrument bevat criteria die tijdens de 

samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare scholen gebruikt kunnen worden. 

Deze criteria bestaan onder andere uit de mogelijke opbrengsten van creatief schrijven, 

doelstellingen die geformuleerd kunnen worden, criteria van een geschreven tekst en 

(rand)voorwaarden waarover bij de samenwerking afspraken gemaakt moeten worden. Het 

analyse-instrument brengt de samenwerking en het creatief schrijfproces in beeld en kan als 

hulpmiddel voor culturele instellingen en middelbare scholen dienen om verder onderzoek te 

doen naar creatief schrijven en om educatief materiaal te evalueren en te creëren.  

 

Om tot het analyse-instrument te komen breng ik, door middel van literatuurstudie, eerst de 

aspecten in beeld die een rol spelen bij de samenwerking tussen culturele instellingen en 

middelbare scholen (zie paragraaf 2.5.2 en hoofdstuk drie). Hoofdstuk drie is een overzicht 

van de voorwaarden voor de samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare 

scholen. Een samenwerking is namelijk niet onproblematisch: er is afstemming nodig 

(Konings 2011). Literatuur over het individuele leerproces van de leerling, en de manier 

waarop dit proces door creatief schrijven tot stand komt is verwerkt in hoofdstuk vier. Deze 

literatuur heb ik gestructureerd door betekenisvolle tekstsegmenten uit de literatuurstudie te 

coderen. Vervolgens heb ik deze tekstsegmenten op metaniveau met elkaar vergeleken en 

verbonden aan overkoepelende begrippen die de structuur van mijn analyse-instrument 

vormen. In paragraaf 2.5.3 en in hoofdstuk vier licht ik het creatief schrijfproces, en de 

factoren die op dit proces een invloed uitoefenen, toe. Hoofdstuk vier vormt het uiteindelijke 

analyse-instrument, en is daarmee de theoretische en didactische onderbouwing waarop 

culturele instellingen en middelbare scholen terug kunnen grijpen bij het inbedden van 

creatief schrijven in het literatuuronderwijs.  

 

Het analyse-instrument is voornamelijk gebaseerd op theorie. De gebruikte literatuur bestaat 

uit theoretische en wetenschappelijke artikelen, waaronder empirische en beleidsgerichte 

onderzoeken. Verder heb ik recente nieuwsartikelen bij de literatuurstudie betrokken, omdat 

het literatuuronderwijs en creatief schrijven de laatste tijd een veel besproken onderwerp is. 

De meeste artikelen die ik gebruikt heb, gingen over het vakgebied Creative Writing. Ikzelf 
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heb de vertaling gemaakt naar creatief schrijven zoals dat in Nederland ingebed moet worden: 

creatief schrijven als een leerproces dat een ontwikkeling bij de leerling realiseert. Er is nog 

geen onderzoek gedaan naar de praktijk, bijvoorbeeld door middel van interviews of 

observaties, tenzij deze praktijk in de bestudeerde artikelen besproken werd.  

 

§ 2.5 Toelichting bij de opbouw van het analyse-instrument 

Het analyse-instrument is, om het overzichtelijk te houden, onderverdeeld in een 

macroniveau, een mesoniveau en een microniveau. Deze niveaus zijn afgeleid van het 

ecologische systeemmodel van Bronfenbrenner (Bronfenbrenner 1979). Hij veronderstelt dat 

de ontwikkeling van een leerling in een zekere context plaatsvindt. Deze context wordt 

gevormd door het macrosysteem, het exosysteem, het mesosysteem en het microsysteem 

(Bronfenbrenner 1979). Elk systeem kent zijn eigen factoren die invloed uitoefenen op de 

ontwikkeling van een leerling (zie figuur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Het culturele ecosysteem van educatie (Bronfenbrenner) 

De factoren van de verschillende niveaus zijn constant met elkaar in interactie. Het 

ecologische systeemmodel is ook van toepassing op het Nederlandse literatuuronderwijs en 
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creatief schrijven. Dit onderwijs wordt bijvoorbeeld beïnvloed door keuzes die op 

macroniveau (o.a. het onderwijsbeleid) gemaakt worden, maar ook door de aanpak van de 

docent of de houding van de individuele leerling (het microniveau).  

 

§ 2.5.1 Macroniveau 

Het macroniveau, het hoogste niveau, bestaat uit twee takken. Ten eerste heeft het 

macroniveau betrekking op de tradities van de specifieke kunstdiscipline, de cultuur die 

daarbij hoort en de plaats die literatuur en creatief schrijven binnen deze cultuur innemen: de 

literair-historische en culturele context. De tweede tak is onderwijsspecifieker. Deze tak 

betreft het nationale onderwijsstelsel en het onderwijsbeleid, inclusief de kerndoelen, 

eindtermen en examenprogramma’s die bij het schoolvak Nederlands en het 

literatuuronderwijs horen. Het macroniveau van het analyse-instrument creatief schrijven 

omvat de maatschappelijke context van creatief schrijven: het huidige Nederlandse 

literatuuronderwijs en het commentaar hierop, de lacune die binnen het onderwijs aan te 

wijzen is en het vakgebied Creative Writing dat als voorbeeld kan fungeren voor creatief 

schrijven in Nederland. Deze aspecten zijn in hoofdstuk één beschreven.  

 

§ 2.5.2 Mesoniveau 

De samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare scholen, die het mogelijk maakt 

om creatief schrijven in het literatuuronderwijs in te voeren, bevindt zich op het mesoniveau. 

Het ecologische systeemmodel van Bronfenbrenner veronderstelt eigenlijk dat culturele 

instellingen onder het exoniveau vallen, maar het gaat bij dit analyse-instrument om een 

samenwerking. Bij een samenwerking werken de middelbare scholen en culturele instellingen 

aan dezelfde doelstelling en bevinden zij zich dus tijdelijk op hetzelfde niveau. De grenzen 

tussen exo- en mesoniveau verdwijnen, waardoor alleen het mesoniveau overblijft.  

 

Om de voorwaarden voor de samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare 

scholen te onderbouwen, maak ik gebruik van het analyse-instrument van Fianne Konings. Zij 

heeft onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen culturele instellingen en het 

basisonderwijs ten behoeve van een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Op basis van dat 

onderzoek heeft zij een analyse-instrument ontwikkeld dat deze samenwerking en het 

cultuureducatief aanbod kan analyseren en verbeteren (Konings 2011). Haar analyse-

instrument laat zien dat een samenwerking niet onproblematisch is, omdat de twee instanties 
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op dezelfde lijn moeten zitten wat betreft doelstellingen, onderwijsinhoud, lesmethodes en 

leerstrategieën (Konings 2011). 

 

Om een samenwerking goed te laten verlopen, moet er volgens het analyse-instrument van 

Konings afstemming
3
 zijn op de volgende gebieden: referentiekader, doelbepaling, handelen 

en formaliseren (Konings 2011). Ook een afstemming over de onderwijsinhoud is belangrijk, 

in het geval van Konings bijvoorbeeld over het cultureel bewustzijn en de basisvaardigheden 

(zelfwaarneming, zelfverbeelding, zelfconceptualisering en zelfanalyse). Ondanks dat het 

instrument het basisonderwijs en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs betreft, zijn de 

aspecten die betrekking hebben op de afstemming ook relevant voor mijn analyse-instrument. 

De aanname dat afstemming over deze aspecten de basis voor een goede samenwerking is 

geldt ook voor mijn analyse-instrument. Een gedeeld referentiekader, gezamenlijke 

doelbepaling, gezamenlijk handelen en formaliseren zijn de voorwaarden waaraan de 

samenwerking met betrekking tot creatief schrijven moet voldoen.  

 

§ 2.5.3 Microniveau 

Op het microniveau van dit analyse-instrument bevindt zich het creatief schrijven zelf. 

Creatief schrijven is de inhoud van het lespakket, de lessenreeks of de workshop die door de 

samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare scholen uitgevoerd wordt. Zoals 

mijn definitie duidelijk maakt, is creatief schrijven een leerproces dat een ontwikkeling bij de 

leerling bewerkstelligt. Aangezien creatief schrijven om een individueel leerproces gaat, 

verwijs ik naar het microniveau als het niveau waarop het ‘creatief schrijfproces’ plaatsvindt. 

 

Het analyse-instrument dat Konings (2011, 2013) hanteert, is op microniveau, het niveau van 

de onderwijsinhoud, minder relevant. Het verschil tussen onderwijsinhoud die betrekking 

heeft op een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs in het basisonderwijs en onderwijsinhoud 

die zich richt op het creatief schrijfproces in het middelbaar onderwijs is te groot. Creatief 

schrijven heeft minder te doen met de genoemde basisvaardigheden die centraal staan in het 

analyse-instrument van Konings voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Een 

expliciete bespreking van de aspecten van het niveau van de onderwijsinhoud, die Konings in 

haar model noemt, laat ik hier achterwege, maar haar aspecten zullen indirect terug komen in 

                                                           
3
 Er is een verschil tussen de begrippen ‘samenwerking’ en ‘afstemming’. Bij samenwerking gaat het erom dat 

meerdere partijen bijdragen aan de inbedding van creatief schrijven in het literatuuronderwijs. Afstemming 
heeft betrekking op de afspraken die gemaakt moeten worden om de samenwerking zo voorspoedig mogelijk 
te laten verlopen.  
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mijn analyse-instrument. Een basisvaardigheid zoals zelfanalyse is namelijk ook van 

toepassing op creatief schrijven.  

 

Op microniveau heb ik het analyse-instrument gestructureerd volgens de vier P’s van 

creativiteit. De vier P’s is een term afkomstig van Mel Rhodes, die in 1961 een onderscheid 

maakte tussen vier vormen van onderzoek naar creativiteit: onderzoek naar het product, de 

persoon, het proces of de press (de context) (Rhodes 1961). Vanuit Rhodes’ perspectief wordt 

creativiteit (binnen een individu) gezien als het resultaat van een complexe interactie tussen 

persoon en omgeving. Deze interactie leidt tot een creatief product. De vier P’s zijn geen 

definitie van creativiteit, maar een weergave van de omstandigheden waarbinnen creativiteit 

tot stand komt (Batey & Furnham 2006). 

 

Bij ‘persoon’ gaat het om onderzoeken naar de persoonlijke kenmerken die met creativiteit 

geassocieerd worden. Deze ‘P’ omvat de cognitieve vermogens, maar ook de persoonlijke 

karaktertrekken en ervaringen van een individu waaruit creativiteit ontstaat (Sawyer 2012). 

Guilford zegt over deze ‘P’: “Creative productivity in everyday life is undoubtedly dependent 

upon primary traits other than abilities. Motivational factors (interests and attitudes) as well as 

temperament factors must be significant contributors” (Guilford, geciteerd in Schneck 2003: 

749). Onderzoeken naar het ‘proces’ van creativiteit richten zich voornamelijk op de 

processen die plaatsvinden tijdens creatief werken en creatief denken (Sawyer 2012). Onder 

deze ‘P’ valt een kader dat de specifieke stappen definieert om tot een creatief proces te 

komen. 

 

De uitkomst van de interactie tussen persoon en proces is een product: creativiteit krijgt een 

materiële vorm in het eindproduct. Onderzoeken naar ‘product’ gaan over hoe een creatief 

product een uiting van creativiteit is (Schneck 2013). De interactie tussen persoon en proces 

gebeurt niet in een vacuüm, maar binnen een bepaalde context: de press. Studies over deze ‘P’ 

onderzoeken de externe en interne krachten of pressures die een invloed uitoefenen op de 

creatieve persoon of het proces (Sawyer 2012). Press omvat “a macro view of the dynamic 

operating environment, external forces that organizations cannot control but must respond to, 

and progresses to internal considerations that can be managed in a deliberate manner that will 

help develop and support […] creativity” (Schneck 2013: 750-751).  
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Hoe vertalen deze P’s zich naar het creatief schrijfproces? Evenals elk leerproces begint het 

creatief schrijfproces bij de leerling: persoon (1). Deze persoon (1) is de leerling in de 

beginsituatie, vooraf aan de uitvoering van het creatief schrijfproces. Tijdens de uitvoering 

maakt de leerling een bepaald proces door (het hoe). Dit proces zorgt voor een bepaalde 

ontwikkeling bij de leerling (het wat). In het geval van creatief schrijven is er sprake van een 

ontwikkeling op de volgende gebieden: een creativiteitsontwikkeling, een verbaallinguïstische 

ontwikkeling, een persoonlijke ontwikkeling, een cognitieve ontwikkeling en een literaire 

ontwikkeling.  

 

Het proces resulteert in twee producten: een tastbaar, concreet product, bijvoorbeeld in de 

vorm van een kort verhaal of gedicht (de tekst) en de leerling die iets geleerd heeft (persoon 

(2), de eindsituatie). Het creatief schrijfproces staat niet op zichzelf. Er zijn press-factoren die 

een invloed uitoefenen op de leerling, het leerproces en de ontwikkeling, bijvoorbeeld de 

sociale achtergrond van de leerling of de houding die de docent aanneemt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Het creatief schrijfproces  
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Schematisch komt het analyse-instrument creatief schrijven er als volgt uit te zien. Dit schema 

is nog niet het uiteindelijke analyse-instrument, maar geeft een beeld van de drie niveaus die 

gehanteerd worden en de belangrijkste factoren van elk niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 3: Het analyse-instrument schematisch 

Dit hoofdstuk begon met een overzicht van het onderzoek dat tot op heden over creatief 

schrijven in Nederland gedaan is, waaruit bleek dat het onderzoeksveld in Nederland nog erg 

jong is. Bovendien maken de meeste onderzoeken bij hun definitie van creatief schrijven niet 

expliciet dat er sprake is van een leerproces bij de leerling. Mijn definitie van creatief 

schrijven doet dit wel, want naar mijn mening heeft creatief schrijven een meerwaarde als de 

nadruk ligt op het proces in plaats van op het product. Voor de invoering van creatief 
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schrijven in het Nederlandse literatuuronderwijs is een theoretische en didactische 

onderbouwing nodig die ik door middel van een analyse-instrument wil creëren. Met het 

analyse-instrument geef ik tevens antwoord op mijn onderzoeksvraag: Met welke argumenten 

kan de samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare scholen de inbedding van 

creatief schrijven in het literatuuronderwijs onderbouwen? 

 

Het analyse-instrument is onderverdeeld in een macro-, meso- en microniveau. Het 

macroniveau (of de maatschappelijke context) is in hoofdstuk één besproken. Hoofdstuk drie 

is een beschrijving van het mesoniveau (of de afstemming), waarbij de voorwaarden worden 

geschetst waaraan de samenwerking tussen middelbare scholen en culturele instellingen moet 

voldoen. Hoofdstuk vier is de concrete uitwerking van het analyse-instrument, waarbij 

ingegaan wordt op het creatief schrijfproces en de ontwikkelingen die bij de leerling 

gerealiseerd worden. De conclusie in hoofdstuk vijf bestaat uit een samenvatting van de 

resultaten van mijn onderzoek door een beknopt overzicht van het volledige analyse-

instrument. Ook werk ik een idee uit over hoe het begrip literaire competentie samenvalt met 

creatief schrijven, en hoe creativiteitsontwikkeling het verschil maakt. Ten slotte bespreek ik 

hoe creatief schrijven op de langere termijn daadwerkelijk een betekenis kan hebben 

literatuuronderwijs en doe ik aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  
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Hoofdstuk 3: Afstemming  

Het mesoniveau en een samenwerking tussen culturele instelling en middelbare school 

 

Na hoofdstuk één waarin ik de praktijk van het Nederlandse literatuuronderwijs bespreek en 

het vakgebied Creative Writing als voorbeeld noem voor creatief schrijven in Nederland, en 

hoofdstuk twee waarin ik mijn onderzoek uiteenzet, heeft hoofdstuk drie betrekking de 

samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare scholen (het mesoniveau). Eerst 

schets ik een beeld van de kenmerken van de twee instanties en welke gevolgen deze 

kenmerken hebben voor de positie die de middelbare school (paragraaf 3.1) en de culturele 

instelling (paragraaf 3.2) bij de samenwerking (kunnen) innemen. Vervolgens werk ik de 

voorwaarden uit waaraan de samenwerking moet voldoen om creatief schrijven in het 

Nederlandse literatuuronderwijs in te voeren. Deze voorwaarden moeten eerst geschetst 

worden, omdat er, door het ontbreken van belangrijke schakels in de Nederlandse 

onderwijspraktijk, op dit moment een goede samenwerking met culturele instellingen 

noodzakelijk is. Bij de paragraaf over de afstemming (paragraaf 3.3) neem ik het analyse-

instrument van Konings met de aspecten die een positief effect hebben op de samenwerking 

als voorbeeld. Deze aspecten zijn een gedeeld referentiekader, gezamenlijke doelbepaling, 

gezamenlijk handelen en formaliseren (Konings 2011).  

 

Een samenwerking ontstaat zodra de culturele instelling en de middelbare school elkaar 

benaderen. Het is niet vanzelfsprekend dat de samenwerking goed gaat, omdat beide 

instanties verschillende kenmerken hebben. Zij bevinden zich ieder in een ander domein 

binnen het educatieve veld, waardoor een culturele instelling en een middelbare school hun 

eigen doelstellingen hanteren en hun eigen vorm en inhoud van onderwijs hebben (Poll & Tal 

2009). Een middelbare school richt zich op de algemene ontwikkeling van de leerling en 

maakt gebruik van formatieve en summatieve toetsing, terwijl een culturele instelling gericht 

is op talentontwikkeling, de ontwikkeling van expressie en het creëren van een ontmoeting 

met kunst. Een culturele instelling gaat meer uit van informeel leren en een middelbare school 

van formeel leren (Chin-a-Fat, Volz & De Rooij 2012). De vorm en inhoud van het onderwijs 

op een middelbare school hangen samen met de onderwijsfilosofie van een school en de 

algemeen vormende en socialiserende taak die de school in de samenleving heeft. Bij een 

culturele instelling is de vorm en inhoud meestal afhankelijk van de taakstelling van de 

subsidiegever en de eigen professionele en organisatorische identiteit. De middelbare school 

onderhoudt bovendien een langdurige en structurele relatie met de leerlingen, terwijl een 
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culturele instelling een leerling slechts eenmalig of voor een korte periode meemaakt (Oomen, 

Visser, Donker, Beekhoven, Hoogeveen & Haanstra 2009; Oomen, Reinink & Van der 

Grinten 2011). Kortom, beide instanties zullen hun verschillen moeten overbruggen om 

samen te kunnen werken.  

 

§ 3.1 De middelbare school 

De middelbare school is de aanbieder van literatuuronderwijs die de wens heeft om gebruik te 

maken van creatief schrijven bij het schoolvak Nederlands, maar op dit moment zelf niet over 

de tijd, kennis of ervaring beschikt om te voorzien in les in creatief schrijven. Er is dan een 

vraag naar een educatief aanbod creatief schrijven. Op basis van deze vraag wil de middelbare 

school een samenwerking aangaan met een culturele instelling die een educatief aanbod 

creatief schrijven heeft. Uiteindelijk kan de samenwerking leiden tot de structurele inbedding 

van creatief schrijven in het literatuuronderwijs.  

 

De samenwerking met de culturele instelling wordt beïnvloed door de schoolcultuur van de 

middelbare school. Elke middelbare school is op zijn eigen manier een kleine samenleving 

waarin leerlingen, docenten, ouders en schoolleiding bij elkaar komen en een schoolcultuur 

vormen. Net zoals dat cultuur binnen een sociale groep zichtbaar wordt via waarden, 

overtuigingen, rituelen en gedrag, komt een schoolcultuur tot uiting via sociale verhoudingen 

en activiteiten (Bruner 1996). De docent en de leerling zijn twee actoren die nauw betrokken 

zijn bij de uitvoering van het creatief schrijfproces op microniveau: de leerling is de persoon 

die centraal staat in het creatief schrijfproces en de docent heeft ervaring met het 

literatuuronderwijs en komt, door de samenwerking, in aanraking met creatief schrijven in 

zijn klas. Beide actoren en hun onderlinge verhouding dragen de schoolcultuur van de 

middelbare school uit.  

 

De schoolcultuur wordt ook gevormd door het schoolbeleid en de opvattingen op school over 

onderwijs, die samenkomen in een bepaalde visie op literatuuronderwijs en op hoe dat 

onderwijs gegeven moet worden (Charland 2011). Deze visie neemt de middelbare school 

mee in de samenwerking. De middelbare school zal bijvoorbeeld de voorwaarde hanteren dat 

er afstemming moet zijn met het onderwijsprogramma en de kennis, vaardigheden en 

interesses van de leerlingen (Konings 2011). De visie op literatuuronderwijs heeft gevolgen 

voor de invulling van de vorm en inhoud van dat onderwijs (het microniveau). Ook de manier 

waarop een docent binnen de schoolcultuur doceert, beïnvloedt hoe leerlingen in aanraking 
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komen met het literatuuronderwijs en creatief schrijven. Dit kan weer gevolgen hebben voor 

de wijze waarop leerlingen na hun schooltijd met literatuur omgaan (Verboord 2003c; Witte 

2008). De vorm en inhoud van het literatuuronderwijs zijn dus verbonden aan de specifieke 

middelbare school en de schoolcultuur die er op de school heerst. De middelbare school en de 

bijbehorende schoolcultuur vormen samen de sociale context waarbinnen literatuuronderwijs, 

en dus creatief schrijven, een plaats krijgt. Schematisch gezien zijn zij een press-factor op het 

microniveau.  

 

§ 3.2 De culturele instelling 

De culturele instelling is de aanbieder van een educatief aanbod creatief schrijven dat door 

een middelbare school afgenomen wordt. Het is een kwestie voor de culturele instelling om, 

voor zover mogelijk, vraaggericht te werken, aangezien de middelbare school denkt vanuit het 

perspectief van de vraag (Poll & Tal 2009). Bij een samenwerking kan een culturele instelling 

dus niet volledig aanbodgericht zijn, maar zal in overleg met de middelbare school een 

geschikt aanbod creatief schrijven moeten creëren. In de praktijk is het nu vaak zo dat er 

prachtige projecten ontwikkeld worden die vervolgens niet worden afgenomen, omdat 

onderwerp, aanpak, niveau of tijdstip niet aansluiten bij de behoeften van het onderwijs 

(Kievit 2014). Om dit te voorkomen, moeten aanbod en vraag op elkaar afgestemd zijn.  

 

Er zijn meerdere redenen waarom een culturele instelling een samenwerking met een 

middelbare school zou willen aangaan. De culturele instelling heeft bijvoorbeeld een 

specifieke visie op creatief schrijven en is ervan overtuigd dat creatief schrijven een cruciale 

bijdrage kan leveren aan het literatuuronderwijs. De culturele instelling kan het als een plicht 

zien om haar verzamelde kennis over creatief schrijven niet onbenut te laten. Een culturele 

instelling onderscheidt zich namelijk van de middelbare school doordat zij meer expertise 

heeft in creatief schrijven (Smith Maguire & Matthews 2012). Een samenwerking tussen de 

middelbare school en culturele instelling is onvermijdbaar vanwege dit verschil in expertise. 

De culturele instelling heeft meer kennis en ervaring op het gebied van creatief schrijven, 

terwijl een middelbare school meer weet over het literatuuronderwijs en de leerlingen. Er is 

sprake van een synergetische relatie waarbij beide instanties hun expertise inzetten en elkaar 

zo versterken. Daarnaast kan de samenwerking voor een culturele instelling opgelegd zijn 

door de subsidiegever of een reden zijn om een middelbare school voor langere tijd te aan 

zich binden.  
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Een mogelijke andere reden is dat de culturele instelling het als een primaire taak ziet om 

‘hun’ schrijvers naar het literatuuronderwijs toe te brengen. Binnen het educatieve veld heeft 

de culturele instelling namelijk een bemiddelende positie. De culturele instelling die creatief 

schrijven hoog op de agenda heeft staan, bemiddelt tussen de productie en consumptie van 

literatuur (Hesmondhalgh 2006). Gezien het schaarse aanbod aan docenten creatief schrijven, 

ligt er bij de culturele instelling een mogelijkheid om hun netwerk aan creatieve schrijvers
4
 te 

betrekken. Schrijvers zijn bovendien beter in staat om creatief schrijven te doceren, omdat zij 

weten hoe het schrijfproces werkt, aldus Bowie (Bowie 1996). Door de samenwerking komen 

op microniveau schrijvers, de producenten van literatuur, in contact met leerlingen, de 

consumenten van literatuur.  

 

Vanuit haar bemiddelende positie kan de culturele instelling de professionele kunstwereld 

naar de middelbare school toe brengen. In zijn oratie ‘De Hollandse Schoolkunst’ (2001) stelt 

Folkert Haanstra dat de kunst die op school gemaakt wordt, te veel afhankelijk is van de eisen 

die de instantie ‘school’ stelt. Hierdoor mist het onderwijs de koppeling met de 

ontwikkelingen in de professionele kunst en met wat leerlingen buiten school zelf aan 

kunstzinnige activiteiten beleven (Haanstra 2001). Haanstra streeft daarom naar het ideaal van 

authentieke kunsteducatie. Dit ideaal is tweedelig. Ten eerste heeft authentiek betrekking op 

het aangaan van de verbinding met de eigen kunstzinnige interesses, activiteiten en beleving 

van de leerling (Haanstra 2011: 3). Deze kant van authentieke kunsteducatie sluit aan bij het 

microniveau en zal ik in hoofdstuk vier bespreken.  

 

Ten tweede benadrukt authentieke kunsteducatie dat het onderwijs een inhoudelijke 

verbinding met de echte wereld van de kunstdisciplines en de professionals moet stimuleren 

(Haanstra 2011). De culturele instelling kan voor deze inhoudelijke verbinding zorgen, omdat 

zij bij een samenwerking de professionele kunstwereld (de schrijvers) naar het 

literatuuronderwijs toe brengt. Schematisch gezien bemiddelt de culturele instelling tussen het 

macroniveau (de maatschappij) en het microniveau (het creatief schrijfproces bij de leerling) 

door een samenwerking aan te gaan met de middelbare school (het mesoniveau). In 

‘Remixing the Art Curriculum’ stelt Heijnen zelfs dat het een taak van de culturele instelling 

(en, door de samenwerking, ook van de middelbare school) moet zijn om een verbinding aan 

                                                           
4
 ‘Schrijver’ omvat alle personen die expert zijn op het gebied van creatief schrijven: niet alleen de gevestigde 

schrijver, maar ook de dichter, de toneelschrijver, de filmschrijver of een educatief medewerker die creatief 
schrijven doceert. Om niet elke keer een opsomming te hoeven geven, gebruik ik in het vervolg alleen de term 
‘schrijver’. 
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te gaan met de professionele kunstwereld: “…challenges art educators to align existing 

curricula and pedagogies with present-day visual production and learning forms among young 

people and art professionals” (Heijnen 2015: 12). Door de samenwerking kunnen de culturele 

instelling en de middelbare school een betekenisvolle verbinding leggen tussen het 

literatuuronderwijs en de professionele kunstwereld.  

 

Aansluiting bij de behoeftes van het literatuuronderwijs, een invoering van creatief schrijven 

in het literatuuronderwijs op de lange termijn en een betekenisvolle verbinding met de 

professionele kunstwereld zijn belangrijke criteria voor de uitvoering van de samenwerking. 

De ideale situatie is dat de desbetreffende culturele instelling en middelbare school samen een 

aanbod creatief schrijven ontwikkelen dat binnen de specifieke context past, zodat de 

belangen van beide instanties worden meegenomen. Een andere mogelijkheid is dat een 

middelbare school een educatief aanbod creatief schrijven afneemt en het zelf een adequaat 

vervolg geeft in het curriculum literatuuronderwijs. Het gevaar is wel dat de culturele 

instelling dan zijn actieve betrokkenheid verliest en diens expertise niet langer benut wordt. 

 

§ 3.3 Afstemming 

Het analyse-instrument van Fianne Konings, dat ik in deze paragraaf toelicht, is in opdracht 

van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontwikkeld (2011). Dit fonds constateerde dat de 

samenwerking tussen culturele instellingen en scholen incidenteel van aard is, en dat culturele 

instellingen hun aanbod niet diepgaand evalueren (Konings 2011). Daarnaast worden 

onderwijsinstanties voornamelijk gezien als afnemer van het aanbod of als deelnemer aan een 

samenwerkingsverband, in plaats van een partner in de realisatie van cultuureducatie 

(Konings 2011: 15). Het advies ‘Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!’ van de Raad 

voor Cultuur en de Onderwijsraad (2012) vindt dat dit een van de redenen is dat 

cultuureducatie een marginale plek inneemt in het curriculum. Het advies suggereert onder 

andere dat culturele instellingen meer samen dienen te werken met elkaar en met het 

onderwijs. Educatief aanbod moet in samenspraak met het onderwijs ontwikkeld worden 

(Advies ‘Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!’ 2012). Onderzoek naar de 

samenwerking tussen musea en middelbare scholen benadrukte eveneens dat “the most 

successful museum/school partnership projects are collaborative rather than cooperative in 

nature, leading to shared ownership in the educational programs as result” (Berry 1998: 9).  
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Het programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2016) sluit aan bij dit 

samenwerkingsbeleid. Het programma zet scholen aan om meer cultuur op een structurele 

manier in te zetten in het onderwijs. Ook stimuleert het programma culturele instellingen om 

educatieve projecten meer in samenspraak met het onderwijs te ontwikkelen (Kievit 2014). 

Konings stelt in een vervolgonderzoek (2013) vast dat de gesprekken tussen culturele 

instellingen en scholen vooral over organisatorische aspecten van het project gaan. Zij is van 

mening dat deze gesprekken ook de onderwijsinhoud erbij moeten betrekken (Konings 2013). 

Voor een goede samenwerking is een expliciete uitwisseling over belangen, doelen en 

expertise nodig (Konings 2013). De samenwerking binnen de cultuureducatie is dus ook 

relevant omdat het aansluit bij het beleid van de overheid.  

 

Het analyse-instrument van Konings is een hulpmiddel om de samenwerking tussen culturele 

instellingen en, in haar geval, basisscholen te stimuleren en te versterken (Konings 2011). 

Voor het onderdeel ‘afstemming’ in haar analyse-instrument heeft Konings literatuur 

bestudeerd over de samenwerking tussen bedrijven die willen innoveren of nieuwe processen 

en producten willen ontwikkelen. Deze bedrijven willen ‘samen meer worden’ (Konings 

2011). Konings stelt dat vraag en aanbod niet los van elkaar staan, maar samen meer kunnen 

bereiken. Ook in andere publicaties wordt het belang van samenwerking benadrukt, 

bijvoorbeeld in de vorm van een onderling gesprek over gezamenlijke doelen (Berry 1998), 

een gemeenschappelijke taal (‘De gesprekshandleiding: Gemeenschappelijke taal’ 2012) of 

“een gemeenschappelijk geformuleerd doel door een gezamenlijke activiteit, dienst of product 

te realiseren” (Hagenaars, Lieftink & Vingerhoets, geciteerd in Poll & Tal 2009: 5).  

 

Konings redeneert in haar analyse-instrument voornamelijk vanuit het belang van de 

(basis)school, maar maakt met haar analyse-instrument op een concrete manier de aspecten 

zichtbaar die bij een samenwerking een rol spelen. Zij stelt dat een afstemming op het niveau 

van doelstellingen tussen scholen en culturele instellingen nodig is, zodat er sprake is van een 

‘samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen ten behoeve van cultuureducatie’ 

(Konings 2011). Afstemming zorgt ervoor dat beide instanties op de hoogte zijn van het 

willen en kunnen van de ander, waardoor het gemakkelijker wordt om samen te werken 

(Konings 2013). In mijn onderzoek gaat het om een samenwerking met betrekking tot creatief 

schrijven, maar de aspecten die Konings noemt zijn ook voor dit onderzoek bruikbaar. In 

beide gevallen gaat het immers om een samenwerking waarbij een culturele instelling en een 

school samen meer willen bereiken. De aspecten die ik uit Konings (2011) overneem, zijn een 
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gedeeld referentiekader, een gezamenlijke doelbepaling, een gezamenlijk handelen en 

formaliseren (Konings 2011). Er moet over deze aspecten afstemming bereikt worden.
5
  

 

Een gedeeld referentiekader heeft betrekking op de kennis en ervaring die culturele 

instellingen en middelbare scholen met elkaar delen (Konings 2011). Deze informatie delen 

zij met elkaar, omdat zij een gemeenschappelijk doel hebben. De volgende vragen
6
 kunnen de 

afstemming met betrekking tot een gedeeld referentiekader sturen: Wat is het referentiekader 

van de betrokken partijen? Waar ‘raken’ de referentiekaders elkaar? Over welke kennis en 

welke ervaring beschikken deze partijen? Hoe kunnen deze kennis en ervaring in de 

samenwerking gebruikt worden? Is er uiteindelijk sprake van een gedeeld referentiekader? 

Wat is dit?  

 

De gezamenlijke doelbepaling is het vaststellen van doelstellingen die tijdens de 

samenwerking bereikt moeten worden. Beide instanties zullen evenredig betrokken moeten 

zijn bij de gezamenlijke doelbepaling en achter de gehanteerde doelstellingen moeten staan 

(Konings 2011). Het hoofddoel is om creatief schrijven te betrekken bij het 

literatuuronderwijs, dat uiteenvalt in kleinere doelstellingen. Belangrijk is de gezamenlijke 

doelbepaling over het creatief schrijfproces, oftewel de doelstellingen op microniveau (zie 

hoofdstuk vier). Op dit niveau gaat het om afstemming over de onderwijsinhoud. Er moet ook 

sprake zijn van afstemming met de doelstellingen van het literatuuronderwijs (de eindtermen), 

om te voorkomen dat er een er groot verschil ontstaat tussen de doelstellingen van creatief 

schrijven en van het literatuuronderwijs. De volgende vragen kunnen bij de afstemming over 

doelstellingen leidend zijn: Wie stelt de doelen vast? Hoe worden ze vastgesteld? Is er sprake 

van een gezamenlijke doelbepaling? Hoe zien de doelen op microniveau eruit? Welke doelen 

liggen reeds vast in het onderwijs- of examenprogramma?  

 

Als de gezamenlijke doelbepaling op een goede manier tot stand komt, zou er automatisch 

sprake moeten zijn van gezamenlijk handelen: het handelen van alle betrokkenen (Konings 

                                                           
5
 Er zijn uiteraard ook andere aspecten die een effect hebben op de samenwerking, zoals bijvoorbeeld de 

betrokkenheid en inzet van de actoren, de gereserveerde tijd en ruimte, de intensiteit en de (geld)middelen die 
beschikbaar zijn (Hord in Berry 1998). De effecten van deze aspecten zijn te veel om hier te noemen en zouden 
aanleiding kunnen zijn voor een ander onderzoek naar samenwerking. Ik richt mij hier uitsluitend op de 
aspecten die Konings noemt. 
6
 Deze vragen zijn niet allesomvattend, maar zijn bedoeld om een beeld te geven van hoe een gedeeld 

referentiekader tot stand kan komen. Voor de andere aspecten geldt hetzelfde. In de praktijk zal blijken dat er 
ook andere vragen ontstaan.  



51 

 

2011). Bij de middelbare school zijn dat de secties, de docent, de leerling en eventueel andere 

betrokkenen. Bij de culturele instelling gaat het onder andere om de educatief medewerker(s), 

en de schrijver die bij de uitvoering van het creatief schrijfproces betrokken is. Wanneer er 

vooraf afspraken worden gemaakt over de rolverdeling binnen de samenwerking en de 

betrokkenen daarin keuze hebben gehad, is er sprake van gezamenlijk handelen (Konings 

2011). Vragen die hierbij opgesteld kunnen worden: Hoe zorgen we voor gezamenlijk 

handelen? Wat is de rolverdeling tussen de actoren van de culturele instelling en van de 

middelbare school? Zijn de uitvoerders betrokken bij de afstemming over deze rolverdeling? 

 

Het formaliseren van de samenwerking, ten slotte, zorgt voor een gezamenlijke taal en het 

uitspreken van de impliciete kennis en ervaringen van beide instanties (Konings 2011). Ook 

maakt formaliseren het mogelijk om na afloop te evalueren (Konings 2013). Formaliseren kan 

op twee manieren: in een proces of in een product (Konings 2011). Het proces richt zich op 

het ‘in beweging zijn’ van de samenwerking: het onderhandelen over de belangen en 

doelstellingen van beide partijen. Het product is de tastbare vorm waarin de samenwerking 

wordt vastgelegd, meestal in de vorm van een contract (Konings 2011). Vragen die de 

formalisering van de samenwerking ondersteunen: Zijn er gesprekken voorafgaand aan het 

project gepland? Tussentijds en achteraf? Waarover gaan deze gesprekken (over de inhoud, de 

organisatie, een combinatie van)? Tussen wie vinden de gesprekken plaats? Worden 

afspraken schriftelijk vastgelegd in een contract, evaluatie of anderszins?  

(naar: Konings 2011). 

De culturele instelling en de middelbare school willen samen werken aan creatief schrijven in 

het literatuuronderwijs. Om deze samenwerking goed te laten verlopen, is er afstemming 

nodig over een gedeeld referentiekader, gezamenlijke doelbepaling, gezamenlijk handelen en 

formaliseren. Deze aspecten vormen de voorwaarden waaraan de samenwerking moet 

voldoen. Deze voorwaarden gelden ook voor de onderwijsinhoud (het creatief schrijfproces) 

en de betekenis van deze inhoud voor de leerlingen, het literatuuronderwijs, de middelbare 

school, en de culturele instelling. Hoofdstuk vier gaat hier verder op in.  
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Hoofdstuk 4: Inhoud 

Het microniveau, de leerling, docent en schrijver, en het creatief schrijfproces 

 

In hoofdstuk vier ga ik in op het creatief schrijfproces zelf, dat de vorm krijgt van een 

analyse-instrument voor de samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare 

scholen. Het analyse-instrument geeft een overzicht van de criteria waarover afstemming 

bereikt moet worden. Tegelijkertijd vormen deze criteria een theoretische en didactische 

onderbouwing voor de inbedding van creatief schrijven in het literatuuronderwijs. Op dit 

microniveau richt de afstemming zich op de onderwijsinhoud. De onderwijsinhoud staat niet 

los van de afstemming die op mesoniveau plaatsvindt. Dat betekent dat er op microniveau aan 

de voorwaarden die ik in hoofdstuk drie geschetst heb voldaan moet zijn. Gezamenlijke 

doelbepaling, gedeeld referentiekader, gezamenlijk handelen en formaliseren vormen ook bij 

de afstemming over de onderwijsinhoud de leidraad.  

 

Binnen het analyse-instrument creatief schrijven bestaat er een onderscheid tussen een 

benadering vanuit de drie actoren en een benadering vanuit het creatief schrijfproces. De 

benadering vanuit de drie actoren – leerling, docent en schrijver – betreft de positie, 

achtergrond en onderlinge verhoudingen van deze drie actoren bij de uitvoering van een 

educatief aanbod creatief schrijven. Evenals de vier voorwaarden op mesoniveau is 

afstemming met en over de drie actoren en hun achtergrond, een voorwaarde voor de 

samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare scholen. De benadering vanuit het 

creatief schrijfproces heeft betrekking op de persoon (de leerling), de ontwikkeling en het 

proces dat de leerling doormaakt, de context waarbinnen dit proces plaatsvindt, en het product 

dat door het creatief schrijfproces tot stand komt. De drie actoren zijn bij het creatief 

schrijfproces betrokken: de leerling is de persoon die in het creatief schrijfproces centraal 

staat en een ontwikkeling doormaakt, de docent en de schrijver zijn actoren die dit proces en 

deze ontwikkeling mogelijk maken. De aspecten die ik bij het creatief schrijfproces noem, 

zijn de criteria die samen het analyse-instrument vormen.  

 

In dit hoofdstuk bespreek ik ten eerste de drie actoren en hun achtergrond (paragraaf 4.1). 

Vervolgens licht ik het creatief schrijfproces toe, beginnend bij de persoon (paragraaf 4.2). 

Het creatief schrijfproces zorgt ervoor dat de persoon, de leerling, een ontwikkeling 

doormaakt: een creativiteitsontwikkeling, een verbaallinguïstische ontwikkeling, een 

persoonlijke ontwikkeling, een cognitieve ontwikkeling en een literaire ontwikkeling 
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(paragraaf 4.3). Een bespreking van de ontwikkeling (het ‘wat’) wordt gevolgd door het 

proces (het ‘hoe’) waarmee de ontwikkeling gerealiseerd wordt (paragraaf 4.4). De press-

factoren vormen de context waarbinnen het creatief schrijfproces plaatsvindt (zie paragraaf 

4.5). Aan het einde van dit hoofdstuk vermeld ik de criteria waaraan de tekst (het product) kan 

voldoen (paragraaf 4.6).  

 

§ 4.1 Actoren 

Bij het creatief schrijfproces zijn drie actoren betrokken: de leerling, de docent en de 

schrijver. De leerling en de docent zijn verbonden aan de middelbare school en de schrijver 

aan de culturele instelling. De mate van betrokkenheid van de drie actoren verschilt. Bij de 

afstemming over de onderwijsinhoud is de leerling niet op actieve wijze betrokken. Deze 

afstemming gaat tussen de docent en de schrijver over wat de leerling moet bereiken. Bij de 

uitvoering van de onderwijsinhoud staat de leerling centraal, en zullen de schrijver en docent 

een ondersteunende rol aannemen. Zij staan in dienst van de totstandkoming van het creatief 

schrijfproces. In de volgende paragrafen bespreek ik de drie actoren en hun achtergrond om 

een beter beeld te geven van de manier waarop zij bij het creatief schrijfproces betrokken zijn. 

Afstemming met en over deze drie actoren is een voorwaarde voor de samenwerking tussen 

de culturele instelling en de middelbare school en de uitvoering van het creatief schrijfproces. 

 

§ 4.1.1 Leerling 

Onderwijs wil leerlingen iets leren, zodat zij een ontwikkeling doormaken. Bij creatief 

schrijven kan dat bijvoorbeeld een talige of persoonlijke ontwikkeling zijn (zie paragraaf 4.3). 

De belangrijkste leeractiviteiten zijn het selecteren, opnemen, verwerken, integreren, 

vastleggen, gebruiken van en betekenis geven aan informatie (Dixon, in Simons 2014). Deze 

leeractiviteiten zorgen voor het leerproces bij de leerling. Uitkomsten van het leren betreffen 

een verandering in de houding, kennis en vaardigheden van de leerling, kortom, de 

ontwikkeling die een leerling doormaakt. Ook het vermogen om te kunnen leren is een 

belangrijke uitkomst van het leerproces (Simons 2014).  

 

Leerlingen zijn de doelgroep van de samenwerking tussen de culturele instelling en de 

middelbare school. Het creatief schrijfproces is een leerproces dat ervoor zorgt dat de leerling 

een ontwikkeling doormaakt. De leerling is voornamelijk betrokken bij het creatief 

schrijfproces zelf en komt in paragraaf 4.2 uitgebreider aan bod. In deze paragraaf gaat het 
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over de achtergrond van de leerling. De mate waarin een leerling zich ontwikkelt, is niet 

alleen afhankelijk van het onderwijs dat gegeven wordt, maar ook van de achtergrond van de 

leerling. Hiertoe horen andere de leeftijd en het niveau van de leerling, de voorkennis 

waarover de leerling beschikt en de sociale achtergrond. Aangezien het onderzoeksveld 

creatief schrijven in Nederland nog jong is, zijn er nog geen onderzoeken naar buitenschoolse 

factoren die een invloed hebben op creatief schrijven. Deze onderzoeken bestaan wel voor het 

literatuuronderwijs, waarbij er onder andere gekeken wordt naar het effect van de sociale 

achtergrond op de leeshouding en het leesklimaat van leerlingen (Verboord 2003a; Bonset & 

Braaksma 2008). 

 

Op de sociale achtergrond van de leerling kan het literatuuronderwijs geen invloed uitoefenen. 

Deze achtergrond wordt mede gevormd door de voorschoolse socialisatie. Onder de 

voorschoolse socialisatie valt het leesbevorderend gedrag van ouders en vrienden, het 

opleidingsniveau van de ouders, en de hoeveelheid en soort boeken die thuis in de kast staan. 

Deze aspecten bepalen het leesklimaat van de leerlingen, hun interesse voor boeken en 

literatuur en hun leeshouding (Van der Bolt 2000; Bonset & Braaksma 2008; Schram 2011). 

Met name het leesbevorderend gedrag van ouders leidt volgens het onderzoek ‘Moet de 

meester dalen of de leerling klimmen?’ tot verschillen in het leesgedrag van leerlingen op 

latere leeftijd. Leerlingen die van huis uit meer in aanraking komen met literatuur hebben op 

latere leeftijd een hogere leesfrequentie (Verboord 2003a).  

 

Het verschil in geslacht maakt ook deel uit van de sociale achtergrond. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat jongens minder lezen dan meisjes en lezen ook minder leuk vinden (Bonset & 

Braaksma 2008; Van den Eijnden 2014). Jongens en meisjes lezen en verwerken literaire 

teksten ook niet op dezelfde manier, want hun hersenen ontwikkelen zich anders en in een 

verschillend tempo (Van den Eijnden 2014). Veranderingen in de maatschappij zijn een 

andere factor waar het literatuuronderwijs geen invloed op heeft. De opkomst van de televisie, 

het internet en social media lijken hun uitwerking te hebben op de leescultuur van jongeren, 

maar tot op heden zijn de directe effecten nog niet bewezen (Verboord 2003a; Geljon 2003b; 

Witte, Rijlaarsdam & Schram 2008).  

 

De wetenschappelijke onderzoeken benadrukken het effect van de sociale achtergrond op de 

ontwikkeling van de leerling. Het literatuuronderwijs heeft echter geen invloed op de sociale 
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achtergrond. Daarom neem ik deze effecten niet expliciet mee in mijn onderzoek en gebruik 

ik alleen de term ‘sociale achtergrond’. 

 

§ 4.1.2 Docent  

De docent Nederlands geeft literatuuronderwijs en is betrokken bij (de afstemming over) het 

creatief schrijfproces, omdat dit proces bij zijn vak tot stand komt. Bij de afstemming speelt 

de specifieke kennis en ervaring van de docent een rol. De docent Nederlands heeft 

voorkennis over zijn leerlingen, hun achtergrond en diversiteit, en de dynamiek in de klas. 

Ook bezit de docent Nederlands kennis over literatuur en hoe literatuur onderwezen kan 

worden. Zijn literatuur- en onderwijsopvattingen resulteren in een specifieke benadering van 

het literatuuronderwijs, bijvoorbeeld een benadering waarin de culturele of persoonlijke 

vorming van de leerling centraal staat (Janssen 2002).  

 

Deze opvattingen horen bij de professionele identiteit van de docent Nederlands. Het begrip 

‘professionele identiteit’ heeft namelijk betrekking op hoe docenten hun identiteit als docent 

beschrijven, maar ook op de manier waarop docenten zichzelf zien (Beijaard, Verloop & 

Vermunt 2000: 749). Onder het begrip ‘professioneel’ vallen de vereiste vakkennis, de 

didactische kwaliteiten en de aan te nemen houding van de docent, maar ook de 

verantwoordelijkheden en voorbeeldfuncties die de maatschappij op dit moment van de 

docent vraagt (Meijer 2014: 11). Het onderzoek van Beijaard, Verloop en Vermunt 

onderscheidt drie vormen van professionele identiteit: de docent als expert in het onderwerp, 

de docent als pedagogische expert en de docent als didactische expert (Beijaard et al. 2000). 

De vakkennis en de didactische kwaliteiten zijn merendeels opgedaan tijdens de 

vooropleiding en door de ervaring van de docent Nederlands. De meeste docenten Nederlands 

zijn afkomstig van een hbo-opleiding en hebben weinig specifieke kennis van het onderwerp 

creatief schrijven. Zij zullen zichzelf op dit gebied eerder als didactische of pedagogische 

expert zien dan als expert in het onderwerp (Beijaard et al. 2000).  

 

De professionele identiteit bepaalt hoe docenten doceren en wat hun houding is tegenover 

onderwijsveranderingen (Beijaard, Meijer & Verloop 2004). Ook heeft deze identiteit invloed 

op de doeltreffendheid en professionele ontwikkeling van docenten (Beijaard et al. 2000). 

Elke onderwijsvernieuwing wordt bepaald door de professionele identiteit van de docent 

(Beijaard et al. 2000). De inbedding van creatief schrijven in het literatuuronderwijs is een 

onderwijsvernieuwing. De professionele identiteit van de docent Nederlands kan de 
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afstemming en uitvoering van het creatief schrijfproces belemmeren of bevorderen. Of deze 

afstemming en uitvoering succesvol zijn, is afhankelijk van de houding en de bereidheid van 

de docent om deze verandering in zijn onderwijspraktijk door te voeren.  

 

De positie van de docent bij de uitvoering van het creatief schrijfproces wordt bepaald door de 

specifieke invulling van het proces. Komt er een schrijver in de klas of voert de docent het 

meegeleverde lespakket zelf uit? Gaan leerlingen naar de culturele instelling om aan de 

activiteit deel te nemen? Elke invulling vereist een andere positie van de docent: is de docent 

degene die de baas is over het proces of laat hij de leidende positie over aan de schrijver? De 

invulling heeft ook gevolgen voor de houding, de rol en de taken van de desbetreffende 

docent, die op hun beurt weer samenhangen met diens professionele identiteit.  

 

§ 4.1.3 Schrijver  

De schrijver is vanuit de culturele instelling betrokken bij (de afstemming over) het creatief 

schrijfproces. Zijn kennis, ervaring en vaardigheden met de literaire wereld en creatief 

schrijven zijn aanvulling op de ervaring en vakkennis van de docent Nederlands. Bij de 

schrijver is er eveneens sprake van een professionele identiteit. Ook de schrijver heeft een 

beeld van zichzelf als schrijver en heeft te maken met verwachtingen uit de maatschappij 

(Day 2002). Zijn professionele identiteit kan de afstemming bevorderen of belemmeren, en 

ook zijn houding, rol en taken tijdens het creatief schrijfproces worden door diens 

professionele identiteit bepaald. 

 

De schrijver heeft ervaring met het creatief schrijfproces en de manier waarop er vanuit de 

professionele kunstwereld gekeken wordt naar dit proces en het eindresultaat (Waite 2015). 

Hij is, tijdens zijn dagelijkse werk, bezig met het selecteren en ordenen van de tekst. De 

schrijver begrijpt dat schrijven een constant proces van wijzigen en schrappen is. Ook heeft 

hij uit eigen ervaring meegemaakt wat de problemen en moeilijkheden van het schrijfproces 

zijn (Tatham 2008). Hij weet wat het is om een ‘writer’s block’ of ‘writer’s flow’ te hebben. 

Deze ondervindingen kan hij met de leerlingen delen (Day 2002). Het schrijfproces en de 

context waarbinnen dit proces zich bevindt (de professionele kunstwereld) is de expertise van 

de schrijver. Vanwege zijn ervaring zal de schrijver zichzelf eerder als een expert in het 

onderwerp (creatief schrijven) beschouwen dan de docent Nederlands. Met het onderwijs zelf 

heeft de schrijver gewoonlijk minder ervaring: hij is voornamelijk een vakinhoudelijke, 

buitenschoolse expert.  
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Het verschil tussen de schrijver als expert in het onderwerp en de docent Nederlands als 

pedagogische of didactische expert mag bij de afstemming niet genegeerd worden. Dat blijkt 

uit het artikel ‘Writers and Teachers’: “the writer should not be used as a teacher and […] 

teachers should be able to offer appropriate support to the writer,” aldus Tatham (Tatham 

2008: 19). Toch is dit verschil geen probleem voor de totstandkoming van het creatief 

schrijfproces, het voegt juist iets toe. Op basis van het artikel ‘Art Education and the Teacher’ 

van Elliot Eisner kan geconcludeerd worden dat een combinatie van de juiste 

docentcompetenties en artistieke kennis en vaardigheden nodig is om het creatief 

schrijfproces uit te voeren (Eisner 1960; Vinken 2015). De samenwerking en afstemming op 

microniveau, tussen docent en schrijver, levert deze combinatie op. Eisner stelt namelijk dat: 

 

The teacher who has skills but lacks an understanding of the objectives of art education may put his 

classes through a round of hollow activity [de docent Nederlands, toevoeging van mij, MW], while the 

teacher who has the necessary knowledge but lacks skills is without effective means of attaining the 

objectives of art education [de schrijver, toevoeging van mij, MW] (Eisner 1960: 274). 

 

§ 4.2 Creatief schrijfproces: persoon 

Het creatief schrijfproces is het leerproces van de leerling tijdens creatief schrijven. Dit 

schrijfproces is de onderwijsinhoud waarop de afstemming betrekking heeft. Het analyse-

instrument dat ik in dit hoofdstuk ontwikkel, is een middel om deze afstemming te 

ondersteunen. Het instrument bevat een overzicht van de criteria waaraan het creatief 

schrijfproces moet voldoen en waarover afstemming bereikt moet worden. Tegelijkertijd is dit 

instrument een theoretische en didactische onderbouwing voor de inbedding van creatief 

schrijven in het literatuuronderwijs. Om het analyse-instrument overzichtelijk te houden, heb 

ik het gestructureerd aan de hand van de vier P’s (persoon, proces, product en press) die Mel 

Rhodes introduceerde (Rhodes 1961). Het begrip ontwikkeling heb ik zelf toegevoegd. In de 

volgende paragrafen (4.2 tot en met 4.6) bespreek ik deze vier P’s en hun relatie tot het 

creatief schrijfproces, beginnend bij de persoon.  

 

Het creatief schrijfproces start met persoon (1): de leerling die centraal staat in het leerproces. 

Deze leerling maakt een bepaalde ontwikkeling (het wat) en een bepaald proces (het hoe) 

door, en wordt persoon (2). Persoon (2) is de leerling in de eindsituatie: de leerling die iets 

geleerd heeft door creatief te schrijven (zie figuur 4). 
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Figuur 4: van persoon (1) naar persoon (2) maakt de leerling een bepaald proces door (het 

hoe), dat tegelijkertijd voor een bepaalde ontwikkeling zorgt (het wat)) 

Motivatie 

Een eerste stap om het creatief schrijfproces te realiseren is de leerling, persoon (1), actief te 

betrekken bij dit proces. De motivatie van de leerling en de bereidheid om te willen leren zijn 

een criterium voor de start en uitvoering van het creatief schrijfproces: leerlingen zullen 

creatiever zijn als ze intrinsiek gemotiveerd zijn (Guilford 1950). Creatief schrijven kan ook 

een positief effect hebben op de motivatie van leerlingen, zolang deze motivatie het 

uitgangspunt is van het creatief schrijfproces en niet de persoonlijke interesses of gevoelens 

van de docent of de schrijver (Minot 1976; De Zwart 2014). In ‘Creative Writing: Start with 

the Student’s Motive’ onderscheidt Stephen Minot vijf motivaties om een tekst te schrijven. 

Deze basismotivaties maken de verschillende manieren inzichtelijk waarop een leerling 

gemotiveerd kan zijn of worden:  

a) Grotendeels bewuste therapie: de leerling wil zijn of haar persoonlijke problemen van 

zich afschrijven 

b) Onbewuste therapie: de leerling schrijft zonder enig idee te hebben van de (eventuele) 

therapeutische werking van schrijven  

c) Plezier in taal: de leerling haalt plezier uit het schrijven en het spelen met taal 

d) Ego formatie: de leerling wil een schrijver worden 

e) Politiek statement: de leerling wil een statement maken  (Minot 1976) 

 

Aansluiting 

Het creatief schrijfproces moet aansluiten bij de leerling. Het is een belangrijk criterium voor 

de motivatie van de leerling en een belangrijk element van het manifest ‘Nederlands op 

school’. Het commentaar van het manifest ‘Nederlands op school’ was immers dat in het 

huidige literatuuronderwijs de aansluiting met de smaak en belevingswereld van de leerling 

ontbreekt (Manifest ‘Nederlands op school’ 2016). Onderzoeken zoals ‘Schrijft het voort!’ 

(2009) en de Monitor Amateurkunst ‘Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd’ (2015) wijzen uit 

dat creatief schrijven deze aansluiting kan bewerkstellingen. Creatief schrijven heeft namelijk 

Persoon (1) Persoon (2) 

Ontwikkeling 

Proces 
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een groot aandeel in de vrijetijdsbesteding van jongeren (De Rooij et al. 2009; IJdens 2015). 

Er is sprake van een verschriftelijking van de samenleving: door sociale media zoals 

Facebook, Twitter en Whatsapp produceren jongeren veel meer tekst dan voor het digitale 

tijdperk het geval was (De Zwart 2014).  

 

Het ideaal van authentieke kunsteducatie past bij het criterium van aansluiting. Authentieke 

kunsteducatie tracht de relatie met de alledaagse en spontane kunstbeoefening van leerlingen 

te behouden. Hierdoor blijft kunsteducatie dicht bij de leerling (en verschaft het tegelijkertijd 

toegang tot het domein van de experts en de professionele kunstwereld, zie paragraaf 3.2) 

(Haanstra 2011). Deze educatievorm – toegepast op creatief schrijven – gaat uit van het idee 

dat datgene wat geleerd wordt, moet aansluiten bij de belevingswereld van de leerling en bij 

de literaire wereld en de maatschappelijke context rondom lezen, literatuur en taal (Haanstra 

2011). De inbedding van creatief schrijven in het literatuuronderwijs zou het mogelijk maken 

om in het onderwijs een verbinding aan te gaan met de eigen kunstzinnige interesses, 

activiteiten en beleving van de leerlingen.  

 

Naast een inhoudelijke oriëntatie op de leefwereld kan het creatief schrijfproces door de 

betrokkenheid van schrijvers zorgen voor het creëren van betekenisvolle relaties tussen de 

professionele kunstdiscipline en de belevingswereld van de leerlingen (Haanstra 2011). 

Leerlingen komen via de schrijvers in aanraking met de professionele schrijf- en 

literatuurwereld. Zij kunnen daardoor betekenis verbinden aan wat er in die wereld gebeurt en 

hoe zij dat zelf via lezen en schrijven ervaren. De inbedding van creatief schrijven maakt van 

het literatuuronderwijs meer authentieke kunsteducatie, juist omdat het de verbinding aangaat 

met de leerling en de professionele kunstwereld.  

 

Nastreving van authentieke kunsteducatie heeft gevolgen voor de precieze invulling van het 

creatief schrijfproces. Emiel Heijnen verklaart in zijn proefschrift ‘Remixing the Art 

Curriculum’ dat authentieke kunsteducatie geen neutraal concept is, want het richt zich op een 

kunstcurriculum dat gebaseerd is op sociaalconstructivistische principes (Heijnen 2015). Het 

constructivisme, in navolging van Piaget en Vygotsky, gaat ervan uit dat kennis en 

vaardigheden het resultaat zijn van de denkactiviteiten van de leerling zelf. De leerling 

verbindt nieuwe informatie aan eerder verkregen kennis in een doorlopend proces (Piaget, 

Vygotsky, in Witte 2007). In eerste instantie lijkt een productieve leeractiviteit zoals creatief 
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schrijven voor de hand liggend in een situatie waarin de constructie van kennis en 

vaardigheden door de leerling zelf centraal staat.  

 

Het sociaalconstructivisme, een specifieke vorm van constructivisme, legt de nadruk op de 

sociale constructie van kennis. Leren is een sociale activiteit die bepaald wordt door de 

context waarbinnen het leerproces plaatsvindt en de manier waarop leerlingen in een groep 

hun kennis delen (Heijnen 2015). Het sociaalconstructivisme sluit aan bij het principe van 

“situated learning”. De positionering van andere actoren bij het leerproces, zoals de docent en 

de schrijver, hebben invloed op het leerproces van de leerling (Van Oers, in Haanstra 2011; 

Biesta 2012). Zij creëren de omstandigheden waarbinnen het creatief schrijfproces plaats kan 

vinden en hebben een expliciete rol en verantwoordelijkheid bij de uitvoering van dit proces 

(zie paragraaf 4.3.1). De docent, de schrijver en de leerling zijn dus samen verantwoordelijk 

voor het creatief schrijfproces. De leerling is de persoon (1) die centraal staat in het creatief 

schrijfproces, maar de docent en de schrijver zijn even belangrijke actoren om het creatief 

schrijfproces te realiseren. Afstemming tussen deze drie actoren is noodzakelijk. 

a) Aansluiting bij de ontwikkeling en context van de leerling 

b) Aansluiting bij de smaak en belevingswereld van de leerling 

c) Aansluiting bij de professionele kunstwereld 

d) Aansluiting bij het ideaal van authentieke kunsteducatie 

a. Inhoudelijke oriëntatie op de leefwereld van de leerling 

b. Relevantie van het leren buiten de school 

c. Leren door complexe taaksituaties 

d. Onderlinge communicatie en samenwerking tussen leerlingen 

 

Brede talentontwikkeling 

Behalve dat creatief schrijven dicht bij de interesses van de leerling moet blijven, biedt het 

leerlingen ook de kans om hun talenten te ontplooien. Creatief schrijven is een vorm van 

brede talentontwikkeling waarbij de middelbare school omstandigheden creëert om zoveel 

mogelijk leerlingen hun talenten en interesses te laten ontdekken en te ontwikkelen (Roorda 

2014). Talentontwikkeling dient alleen niet het hoofddoel van creatief schrijven te zijn, want 

het gaat er niet om dat aankomende schrijvers opgeleid worden (zie paragraaf 1.2.4). 

Bovendien staat talentontwikkeling als hoofddoel haaks op de opdracht van het onderwijs om 

(uit publieke middelen) algemene vorming aan te bieden. Het is vooral een mooie 
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bijkomstigheid om de motivatie van getalenteerde leerlingen te verhogen door hen aan te 

spreken op hun persoonlijkheid en talent en door hun prestaties te verbeteren (Roorda 2014).  

 

§ 4.3 Het creatief schrijfproces: ontwikkeling 

Het begrip ontwikkeling is complex, vooral binnen het onderwijs. Waaruit bestaat de 

ontwikkeling van een leerling? Hoe ontwikkelt een leerling zich? Wat is de beste manier om 

een ontwikkeling te stimuleren? De ontwikkeling van de leerling is een constant proces van 

assimilatie en accommodatie: de leerling wordt geconfronteerd met een probleem, probeert dit 

probleem op te lossen (assimilatie) en onthoudt de manier waarop hij het probleem oploste 

(accommodatie) (Witte 2007). Hierdoor kan de volgende confrontatie met een gelijksoort 

probleem gemakkelijker opgelost worden. Ontwikkeling is ook een socialisatieproces, want 

het vindt plaats door sociale interactie met medeleerlingen, de docent en de schrijver. Elke 

ontwikkeling bouwt voort op een vorig stadium, vandaar dat men spreekt van een 

ontwikkelingssequentie. Het overslaan van een stadium kan de ontwikkeling verstoren (Witte 

2007).  

 

Het verschil tussen de leerling in de beginfase (persoon (1)) en in de eindfase (persoon (2)) 

duidt op de ontwikkeling die een leerling heeft doorgemaakt. Binnen mijn analyse-instrument 

is ontwikkeling een paraplubegrip voor de kennis, vaardigheden en intelligenties die een 

leerling verkrijgt of verder ontwikkelt gedurende het creatief schrijfproces. De ontwikkeling 

die door dit proces gerealiseerd wordt, heb ik verdeeld in verschillende categorieën. Deze 

ontwikkelingen zijn niet altijd even gemakkelijk van elkaar te onderscheiden, maar om het 

overzicht te behouden, hanteer ik de volgende vijf categorieën: 

 Creativiteitsontwikkeling (paragraaf 4.3.1) 

 Verbaallinguïstische ontwikkeling (4.3.2) 

 Persoonlijke ontwikkeling (4.3.3) 

 Cognitieve ontwikkeling (4.3.4) 

 Literaire ontwikkeling (4.3.5) 

 

§ 4.3.1 Creativiteitsontwikkeling 

Creatief schrijven heet niet voor niets creatief schrijven. De nadruk op creativiteit is datgene 

waarin creatief schrijven pretendeert zich te onderscheiden van zakelijk schrijven. Creativiteit 

heeft te maken met originaliteit, onafhankelijkheid, de bereidheid om risico’s te nemen, 
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intrinsieke motivatie, nieuwsgierigheid, humor, interesse in complexiteit, open-mindedness en 

brede interesses (Runco & Pagani 2011). Vaak wordt creativiteit ook verbonden aan kritisch 

denken, probleemoplossend vermogen, nieuwe kennis ontwikkelen en innoveren (Hoogeveen, 

Hoogeveen & Lutke 2013). In de wetenschappelijke literatuur over creativiteit wordt er onder 

meer onderscheid gemaakt tussen creativiteit met een grote C en creativiteit met een kleine c 

(Groenendijk 2012). Deze indeling van creativiteit is afgeleid van de recente studie van 

Kaufman en Beghetto (2009), die een vierdelig model van creativiteit suggereren (Kaufman & 

Beghetto 2009). Uit hun model neem ik naast de grote C en de kleine c ook de mini-c 

creativiteit over. Uit de drie vormen van creativiteit (grote-C, kleine-c en mini-c) is een 

combinatie van criteria af te leiden voor het creatief schrijfproces. Deze criteria laten zien dat 

het creatief schrijfproces, waar de docent en schrijver bij betrokken zijn, niet onder een 

specifieke vorm van creativiteit valt.  

 

Creativiteit met een grote C 

Creativiteit met een grote C is buitengewoon en zorgt voor een verandering in een bepaald 

domein. Deze vorm is slechts voor weinig mensen weggelegd (Kaufman & Beghetto 2009; 

Groenendijk 2012). Alleen werken van creatieve genieën en mensen die in staat zijn 

ingewikkelde problemen op te lossen worden als creativiteit met een grote C beschouwd. 

Creativiteit met een grote C valt binnen een sociaal-culturele tendens: de samenleving bepaalt 

of een werk (of mens) creatief is of niet (Sawyer 2012). Voor creatief schrijven op 

onderwijsniveau is deze definitie minder relevant, want het creatief schrijfproces heeft niet als 

doel om creatieve genieën af te leveren of ingewikkelde problemen op te lossen. Toch is het 

interessant om het hier te noemen, omdat een schrijver creatief is met een grote C. Een 

schrijver is door de samenleving als creatief erkend. Hij kan de creativiteit van de leerling 

stimuleren, door zijn eigen creativiteit (met een grote C) te tonen. Ook kan de schrijver de 

leerling toegang verschaffen tot de literaire wereld waarbinnen hij een bepaalde plaats heeft 

verkregen.  

a) De schrijver geeft toegang tot een literaire wereld waarbinnen hij een plaats heeft 

verkregen als “creatief genie” 

b) De schrijver maakt ‘creativiteit’ concreet door voorbeelden uit zijn eigen werk te 

geven 

c) De leerling kan (in overleg met anderen) beoordelen of een product als ‘creatief’ 

erkend kan worden 

d) De leerling weet hoe creativiteit sociaal-cultureel bepaald is 
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Creativiteit met een kleine c 

In tegenstelling tot creativiteit met een grote C is er bij creativiteit met een kleine c sprake van 

een meer individualistische definitie van creativiteit. Creativiteit met een kleine c is haalbaar 

na scholing of oefening. Deze creativiteit ontstaat bij een individu die nieuwe of originele 

gedachtes heeft en die verwerkt tot een product (Sawyer 2012). De gedachtes en concepten 

(ook wel symbolisch materiaal genoemd) zijn door het individu nooit eerder gecombineerd, 

en zijn daarom voor dit individu creatief. Kleine-c creativiteit is een relatief begrip: iets is 

creatief ten opzichte van iets anders (Groenendijk 2012).  

 

Het individu gebruikt zijn persoonlijke ervaring en gedachtes om tot een creatief product te 

komen, wat bij creatief schrijven normaal is. Uit ‘Conceptions of Creative Writing in Higher 

Education’ blijkt dat leerlingen creatief schrijven associëren met een persoonlijke ervaring 

(Light 2002). Creatief schrijven stelt leerlingen in staat om vanuit hun persoonlijke visie een 

creatief product te creëren, omdat creatief schrijven een bepaalde vrijheid binnen het creatief 

schrijfproces impliceert. Deze vrijheid wordt gerelateerd aan de “mythe van de vrije 

creativiteit” (Bishop 1994; Light 2002). Creatief schrijven, in tegenstelling tot zakelijk 

schrijven, biedt leerlingen de mogelijkheid om hun eigen persoonlijke en emotionele 

werkelijkheid te benutten voor ideeën. Leerlingen ervaren dat ze minder gebonden zijn aan de 

onpersoonlijke eisen die andere mensen aan hen stellen, en dat stimuleert hun creativiteit 

(Light 2002). De mythe van de vrije creativiteit zorgt er ook voor dat de ruimte voor 

leerlingen te groot is. Creativiteit vereist originaliteit en vernieuwing, en leerlingen weten niet 

altijd hoe ze daar mee om moeten gaan (Groenendijk 2012). Waar en hoe beginnen ze met 

schrijven? Welke ideeën kunnen ze wel of niet gebruiken? De schrijver en de docent kunnen 

de leerlingen met tips en voorbeelden op weg helpen, om zo de ruimte die ontstaat door de 

mythe van de vrije creativiteit te verkleinen.  

e) De leerling is in staat gedachtes en concepten op een voor hem nieuwe manier te 

combineren 

f) De leerling gebruikt zijn persoonlijke ervaring en gedachtes 

g) De docent/schrijver zien de leerling als een individu 

h) De docent/schrijver houdt de “mythe van de vrije creativiteit” in stand 

i) De docent/schrijver geeft tips en voorbeelden om de leerling op weg te helpen 
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Creativiteit met een mini c 

Bij bovengenoemde vormen van creativiteit is het product belangrijk: het gaat erom dat de 

creativiteit zich heeft vertaald in een product dat door de samenleving of door het individu als 

creatief erkend wordt. Creativiteit met een mini c richt zich op het proces van creativiteit 

(Groenendijk 2012). De nadruk op het proces (en niet op het product) van creativiteit is ook 

zichtbaar terug te vinden in de manier waarop ik creatief schrijven in dit analyse-instrument 

benader: creatief schrijven gaat voornamelijk om een leerproces en een ontwikkeling en 

minder om het product dat daaruit voortkomt. Vanwege de overlap met betrekking tot het 

proces licht ik de mini-c creativiteit hier beknopt toe.  

 

Mini-c creativiteit is voor iedereen haalbaar en ligt in het taakuitvoeringsproces. Het gaat om 

kleine beslismomenten of ontdekkingen tijdens de uitvoering van een opdracht of werkproces 

(Groenendijk 2012). Ook kleine persoonlijke inzichten en interpretaties kunnen creatief zijn 

(Kaufman & Beghetto 2009). In het artikel ‘Observerend leren bij beeldende vakken en 

creatief schrijven’ beschrijft Groenendijk deze vorm van creativiteit als een intrapersoonlijke 

creativiteit. Mini-c creativiteit heeft de potentie om door te ontwikkelen naar creativiteit met 

een kleine c of zelfs met een grote C (Groenendijk 2012).  

j) De docent/schrijver maakt duidelijk dat de focus ligt op het schrijfproces, en niet op 

het product 

k) De leerling neemt kleine beslissingen tijdens het creatief schrijfproces 

l) De leerling doet ontdekkingen tijdens het creatief schrijfproces 

 

Rijke, creatieve leeromgeving 

Een gangbare opvatting is dat creativiteit zelf niet aangeleerd kan worden, maar dat onderwijs 

omstandigheden kan creëren waarin creatief gedrag mogelijk wordt (Dossier 

‘Creativiteitsontwikkeling’, LKCA). In hun onderzoek naar de opvattingen van 

kunstvakdocenten over het stimuleren van creativiteit (2013) noemen Hoogeveen, Hoogeveen 

en Lutke onder andere de persoonlijke eigenschappen van de leerling (zie paragraaf 4.2) en de 

kenmerken van een creatief proces en een creatief product (zie paragraaf 4.5 en 4.6) als een 

startpunt voor de ontwikkeling van creativiteit. Ook de domeinspecifieke expertise, de 

didactiek en de omgeving kunnen ingezet worden bij het stimuleren van de creativiteit van de 

leerling (Hoogeveen et al. 2013).  
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Stimuleren van creativiteit door: 

In het geval van het creatief schrijfproces is er een belangrijke rol weggelegd voor de docent 

en de schrijver. Zij zijn verantwoordelijk voor de omstandigheden waarbinnen het creatief 

schrijfproces plaatsvindt. In verschillende onderzoeken, waaronder dat van Hoogeveen en 

haar collega’s, worden criteria genoemd waaraan de docent en de schrijver moeten voldoen 

om de juiste omstandigheden te creëren die de creativiteitsontwikkeling van de leerling 

stimuleren. Deze criteria zijn hieronder samengevoegd:  

Communicatie met de leerling 

a) De docent/schrijver staat open voor discussie 

b) De docent/schrijver voert open gesprekken en stelt vragen 

c) De docent/schrijver reflecteert samen met de leerling op het creatief schrijfproces 

d) De docent/schrijver hanteert een persoonlijke stijl 

e) De docent/schrijver zorgt voor onmiddellijke (positieve en constructieve) feedback op 

de ideeën en uitwerkingen van de leerling 

Houding  

f) De docent/schrijver moedigt de leerling aan 

g) De docent/schrijver stimuleert de leerling 

h) De docent/schrijver geeft de leerling zelfvertrouwen 

i) De docent/schrijver toont passie voor het vak en het onderwerp 

j) De docent/schrijver geeft voorbeelden zodat leerlingen kennismaken met wat er eerder 

aan creatief schrijven is gedaan 

Formele aspecten 

k) De docent/schrijver hanteert duidelijke doelen 

l) De docent/schrijver zorgt ervoor dat de eisen van de opdracht en de competenties van 

de leerling in evenwicht zijn 

m) De docent/schrijver geeft kaders aan, maar behoudt ook de vrijheid van de opdrachten 

n) De docent/schrijver is zich bewust van de beschikbare tijd 

o) De docent/schrijver stemt de tijd af op de doelen 

p) De docent/schrijver zorgt voor een rijke leeromgeving 

q) De docent/schrijver onderneemt de noodzakelijke procedurele stappen: voorbereiding, 

uitvoering, feedback, revisie  

r) De docent/schrijver legt de nadruk op het herschrijven van de tekst, en niet op de 

toepassing van conventionele regels en mechanismes 

 (Bowie 1996; Sternberg, Van Strien, in Hoogeveen et al. 2013).  



66 

 

Bovengenoemde criteria geven een beeld van de manier waarop een docent en schrijver 

omstandigheden voor de creativiteitsontwikkeling kunnen creëren. Belangrijk is dat deze 

omstandigheden resulteren in een rijke, creatieve leeromgeving. Het creatieve vermogen van 

leerlingen ontwikkelt zich namelijk het sterkst in een leeromgeving waarin leerlingen 

gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken (Hoogeveen et al. 2013; Kievit 2014). 

De leeromgeving is een interactieve en dynamische omgeving waarin leerlingen actief 

betrokken zijn en leren omgaan met feedback (Swander et al. 2007). 

 

Reflectief practicum 

Donald A. Schön heeft zich ook verdiept in het creëren van een rijke leeromgeving. Hij 

gebruikt het begrip reflective practicum (Schön 1987). Schön stelt dat het voor het onderwijs 

van belang is om een reflectief practicum te ontwerpen waarin een reflectief leerproces tot 

stand komt. Dit reflectieve practicum dient als kader voor het proces van “learning by doing 

with the assistance of professionals as coaches” (Townsend 2010: 449). De rijke 

leeromgeving ontstaat doordat mensen vanuit de professionele praktijk bij het onderwijs 

betrokken worden. In het geval van het creatief schrijfproces is dat de schrijver, die als coach 

fungeert:  

 

… engaging in a continuous dialogue with the student as problems are encountered, and using 

a combination of demonstrating, imitating, telling, listening, and strategic intervention to 

develop the student’s ability to reflect in actions (Schön 1987: 118).  

 

Door het betrekken van schrijvers bij het literatuuronderwijs komen leerlingen in aanraking 

met de professionele kunstwereld. Zij ervaren bijvoorbeeld hoe er binnen die wereld naar het 

schrijfproces en het eindproduct gekeken wordt en kunnen met de schrijver in gesprek gaan 

over zijn ervaringen met deze wereld. Op deze manier brengt de schrijver “real-world 

problems” het klaslokaal in, die leerlingen uitdagen om op een ander niveau na te denken over 

het creatief schrijfproces (Schön 1987; Haanstra 2011).  

 

Hoewel een reflectief practicum zelden werkelijkheid wordt, is het interessant om na te 

denken over de vraag hoe de docent en de schrijver samen kunnen streven naar een rijke, 

creatieve leeromgeving die het onderwijs van de docent en de professionele praktijk van de 

schrijver combineert. Aanhangers van authentieke kunsteducatie stellen ook dat het leerproces 

beter tot uiting komt in een situatie die iets met het echte leven te maken heeft: een 
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authentieke, levensechte of realistische omgeving (Haanstra 2011). Het onderwijs is daarbij, 

waar mogelijk, afgeleid van activiteiten van professionals in de samenleving (Chin-a-Fat et al. 

2012). Een rijke leeromgeving is dus een omgeving die betekenisvolle relaties legt tussen de 

professionele kunstdiscipline en de dagelijkse artistieke praktijk van de leerling om zo de 

creativiteit van de leerling te ontwikkelen.  

 

Adequate voorbereiding en follow-up 

Eén contactmoment met deze rijke leeromgeving waarbij de docent en de schrijver elkaar 

aanvullen, is voor de leerling en diens creativiteitsontwikkeling niet genoeg. Uit verslagen 

over schrijfsessies op school blijkt dat de meest effectieve sessies een adequate voorbereiding 

en een follow-up krijgen (Tatham 2008). Een leerling die voorbereid is, blijkt na afloop meer 

tevreden te zijn over wat hij geleerd heeft (Kievit 2014). Dit geldt ook voor een 

terugkoppeling of evaluatie achteraf (Tatham 2008). Een adequate voorbereiding of follow-up 

kan bewerkstelligd worden door een lessenreeks rondom creatief schrijven te maken en/of 

door de docent een workshop te geven vooraf aan het creatief schrijfproces, zodat deze meer 

ervaring krijgt met creatief schrijven. Deze workshops kunnen de aanvankelijke houding en 

verwachtingen van de docent Nederlands positief beïnvloeden en ze onderwijzen over de 

manieren waarop creatief schrijven gedoceerd kan worden. Ook kunnen de sessies met de 

schrijver ingebouwd worden in een breder kader aan activiteiten.  

 

§ 4.3.2 Verbaallinguïstische ontwikkeling 

De verbaallinguïstische ontwikkeling is afgeleid van het concept verbaallinguïstische 

intelligentie, dat Howard Gardner hanteert binnen zijn theorie over meervoudige intelligenties 

(Gardner 1983). Deze theorie is gebaseerd op het principe dat een mens op verschillende 

manieren intelligent kan zijn, bijvoorbeeld logisch-mathematisch of verbaallinguïstisch. Het 

intelligentieprofiel van mensen is geen statisch gegeven: de sterkere en zwakkere 

intelligenties kunnen verder ontwikkeld worden (Gardner 1999). Onderwijs kan op de 

verschillende intelligenties afgestemd worden, zodat het onderwijs aansluit op de sterkere 

intelligenties van de leerlingen en de zwakkere intelligenties van de leerlingen kan versterken.  

 

De verbaallinguïstische intelligentie is volgens Gardner nodig om taal te kunnen waarderen. 

Deze intelligentie omvat de kennis en beheersing van taalaspecten, zoals de betekenis en 

volgorde van woorden, en het geluid, ritme en het metrum van taal (Gardner 1983). Een 

leerling die in zijn beginsituatie geen sterke verbaallinguïstische intelligentie heeft, kan deze 
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door onderwijs en een leerproces versterken. Welke kenmerken bezit een leerling die een 

sterk verbaallinguïstische intelligentie heeft of heeft ontwikkeld?  

 De leerling houdt van lezen, schrijven, spreken en luisteren 

 De leerling is gevoelig voor de betekenis van woorden, de woordvolgorde en de 

functies die woorden kunnen hebben en de geluiden die ze kunnen maken 

 De leerling is gevoelig voor de verschillende functies van taal 

(Gardner 1983). 

De verbaallinguïstische ontwikkeling (waarbij de verbaallinguïstische intelligentie van de 

leerling versterkt wordt) die door het creatief schrijfproces gerealiseerd wordt, deel ik op in 

een talige en een communicatieve kant. Op het eerste gezicht lijkt het een logische redenering: 

de ontwikkeling van de taal en de communicatie van de leerling wordt gestimuleerd door 

creatief schrijven (De Rooij et al. 2009), maar hoe werkt dit precies?  

 

Taal 

Door creatief schrijven gaan leerlingen aan de slag met het toepassen van taalaspecten, want 

schrijven is een uiting van taal. Leerlingen oefenen hun grammatica, woordenschat en 

spelling doordat zij correcte zinnen moeten vormen en woorden in een context moeten 

plaatsen om een tekst te kunnen schrijven. Uit ‘Learning the Craft: Creative Writing and 

Language Development’ blijkt dat creatief schrijven bijdraagt aan de uitbreiding van de 

woordenschat van leerlingen (Young 1984: 53). Schrijven draait onder andere om een juiste 

woordkeuze. De leerling leert datgene wat hij wil zeggen zo goed mogelijk onder woorden te 

brengen. Daarvoor is woordenschat en kennis van de effecten van woorden nodig. Een 

concreet woord, de denotatie, kan namelijk leiden tot een andere betekenis of interpretatie dan 

een abstracter begrip, een connotatie of metafoor. Creatief schrijven is een spel met taal, 

waarbij leerlingen worden uitgedaagd om nieuwe woorden te ontdekken, synoniemen en 

antoniemen te gebruiken en af te wisselen met de denotatie en connotatie van woorden 

(Maley 2010). Ook leren leerlingen door creatief te schrijven de taal te manipuleren, om 

persoonlijke betekenissen op een unieke manier uit te drukken (Craik & Lockhart 1972; 

Maley 2010).  

 

Creatief schrijven zet een proces van semantic processing in gang. De aanleiding voor het 

creatief schrijfproces kan zijn dat leerlingen een ervaring willen uitdrukken, een boodschap 

willen overbrengen of een woord dat ze horen willen verwerken in een tekst (Young 1983). 

Tijdens het creatief schrijfproces vertalen zij deze aspecten naar een verhaal of gedicht, door 
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andere woorden en betekenissen toe te kennen aan wat ze willen vertellen. Daarmee plaatsen 

ze hun ervaring of boodschap in een mentale context. Leerlingen zijn daardoor op een 

semantische manier met taal en tekst bezig, die een betrokkenheid van de leerling vraagt die 

verder gaat dan het schrijven van zakelijke teksten. Een gevolg is dat leerlingen meer 

interesse ontwikkelen voor de effecten die taal kan hebben, aldus Young (Young 1983: 53).  

a) De leerling oefent grammatica, woordenschat en spelling 

b) De leerling verwerft inzicht in de grammaticale regels 

c) De leerling ervaart dat creatief schrijven een spel met taal is  

d) De leerling ontwikkelt zijn woordenschat 

a. De leerling ontdekt nieuwe woorden 

b. De leerling gebruikt synoniemen en antoniemen, denotaties en connotaties 

e) De leerling wordt zich bewust van de effecten die taal kan hebben  

f) De leerling kan taal manipuleren om persoonlijke betekenissen op een unieke manier 

uit te drukken 

 

Communicatie  

Creatief schrijven is inherent aan communicatie. Waarom worden verhalen, gedichten en 

andere teksten geschreven? Schrijvers willen iets overdragen aan hun lezers: “…they create 

images in the mind; drive entire projects; inform voice, give life to characters; and […] they 

enable readers to discover and to re-create for themselves, emotional and intellectual 

experiences in response to their reading” (Freiman 2015: 136). Gedurende het creatief 

schrijfproces zijn leerlingen een bepaalde inhoud (een boodschap) aan het communiceren naar 

hun ontvanger: de lezer. Het belang van een interessante inhoud wordt in het schrijfonderwijs 

vaak ernstig onderschat, terwijl het juist de inhoud is die leerlingen motiveert tot leren (Van 

Norden 2013). Communicatie over een eigen gekozen inhoud, bijvoorbeeld over een 

persoonlijke gebeurtenis of ervaring, kan de motivatie voor het creatief schrijven verhogen. 

Tegelijkertijd zijn het proces dat de leerlingen doorlopen en het product dat daaruit voortkomt 

een mooi uitgangspunt voor een gesprek met medeleerlingen over de bedoelingen en intenties 

van de tekst (Van Norden 2013).  

 

Leerlingen worden door creatief schrijven bewust van het basis communicatiemodel: 

verzender – medium – ontvanger. Bij het creatief schrijfproces benaderen de leerlingen de 

tekst van twee kanten: als schrijver/verzender en als lezer/ontvanger. Zij schrijven een tekst 

die door een ontvanger gelezen wordt, waarbij ze een bepaalde boodschap of ervaring 
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overbrengen aan de lezer. De betekenis van deze boodschap of ervaring wordt in een bepaalde 

vorm gegoten, bijvoorbeeld een verhaal of een gedicht. Leerlingen “encoderen” de betekenis. 

Het streven is dat de ontvanger (de lezers) in staat is om de tekst zo te interpreteren dat het 

duidelijk wordt welke betekenis de tekst overbrengt (Donald 2006). De leerling-schrijver zet 

zijn persoonlijke ervaringen op papier om ze met de lezer te delen en een effect bij de lezer te 

bewerkstellingen. Hierover zegt Donald dat elke kunstvorm, dus ook een tekst, het doel heeft 

“to engineer a state of mind in an audience” (Donald, geciteerd in Lammers 2010: 13). 

Tegelijkertijd met het schrijven is de leerling-schrijver dus bezig met hoe de lezer de 

betekenis van de tekst zal kunnen “decoderen” en interpreteren. Dit inzicht, in hoe de 

lezer/ontvanger het verhaal leest en interpreteert, heet het lezersbewustzijn (Light 2002).  

 

Tijdens het creatief schrijfproces van encoderen en decoderen ervaren de leerlingen ook hoe 

de specifieke eigenschappen en functies van een medium of genre (bijvoorbeeld een verhaal, 

gedicht of toneeltekst) de boodschap vormgeven. Communicatie houdt indirect over verband 

met de talige kant van creatief schrijven, want door onjuist gebruik van bijvoorbeeld de 

grammaticale regels kan er een tekstvorm ontstaan die de lezer/ontvanger niet kan begrijpen 

en interpreteren (Maley 2010).  

g) De leerling kan (op een onderbouwde manier) met zijn klasgenoten in discussie gaan 

over de teksten die ze hebben geschreven, het onderwerp dat ze hebben gekozen en de 

manier waarop ze het op papier hebben gezet 

h) De leerling maakt kennis met het communicatiemodel 

a. De leerling wil een inhoud (bijvoorbeeld een boodschap of ervaring) 

communiceren 

b. De leerling kan de rol van schrijver/verzender aannemen 

c. De leerling ontwikkelt lezersbewustzijn 

d. De leerling wordt zich bewust van de werking van het medium 

i) De leerling kan de inhoud overbrengen met correct taalgebruik en toepassing van de 

taalregels 

 

§ 4.3.3 Persoonlijke ontwikkeling 

Een leerling ontwikkelt zich door het creatief schrijfproces ook op persoonlijk vlak. Deze 

persoonlijke ontwikkeling is te verdelen in twee vormen: de interpersoonlijke ontwikkeling en 

de intrapersoonlijke ontwikkeling. Deze vormen zijn net als de verbaallinguïstische 

ontwikkeling afgeleid van het meervoudige intelligentiemodel van Gardner (Gardner 1983).  
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Interpersoonlijke ontwikkeling 

De interpersoonlijke ontwikkeling (letterlijk ‘tussen personen’) is een sociaal gebeuren, net 

zoals dat creatief schrijven een sociale handeling is. Ken Hyland vindt dat elke vorm van 

schrijven ingebed is in een breder, sociaal gebruik (Hyland, in Marefat 2007). Tijdens het 

creatief schrijfproces is de leerling constant betrokken in een dialoog met zijn publiek, want 

een leerling-schrijver schrijft om zijn eigen ideeën en gedachten, waarden en overtuigingen 

over te brengen aan anderen (Marefat 2007).  

 

Bal en Veltkamp stellen dat fictie, en dus ook creatief schrijven, een simulatie van sociale 

ervaringen is. Fictie omvat de acties en reacties van de personages gecombineerd met wat ze 

denken, voelen en bedoelen. Mensen verbinden de ervaringen van de personages aan hun 

eigen dagelijkse leven en maken zo gebruik van fictie om kennis te verkrijgen over de reactie 

van andere mensen in sociale situaties (Bal & Veltkamp 2013). Leerlingen, die bij het creatief 

schrijfproces fictie schrijven, zijn productief bezig om de acties in en reacties van hun 

personages op de sociale situaties waarin zij zich bevinden te creëren. Zij zullen zich 

verplaatsen in de personages die ze creëren, de gebeurtenissen die hun personages meemaken 

en de reacties van hun personages op deze gebeurtenissen (Bal & Veltkamp 2013). Deze 

personages kunnen gebaseerd zijn op henzelf, vrienden of familie, waarmee leerlingen zich 

niet alleen in een fictief personage verplaatsen, maar ook in een levende persoon.  

 

Deze verplaatsing versterkt het inlevingsvermogen van leerlingen: “the ability to recognize 

the emotions of other persons and to emotionally respond to other persons” (Bal & Veltkamp 

2013: 2). Volgens het onderzoek van Van der Bolt stelt het inlevingsvermogen leerlingen in 

de gelegenheid “de gevoelens van anderen als het ware zelf aan den lijve te ondervinden” 

(Van der Bolt 2010: 164). De ontwikkeling van het inlevingsvermogen behoort tot de 

interpersoonlijke ontwikkeling die leerlingen in staat stelt om de gevoelens van een ander te 

begrijpen en succesvolle relaties met anderen aan te gaan (Behjat 2012).  

 

Zoals bij de verbaallinguïstische ontwikkeling naar voren kwam, is schrijven inherent aan 

communicatie. Creatief schrijven is “a powerful tool to open up communication and allow 

change to be initiated” (Naidoo 2011: 11). Het manifest van de Association for Verbal Arts 

bevestigt dit idee van communicatie: “practice in verbal arts develops emotional and 

intellectual discrimination and provides the individual (and through the individual, society) 

with a vital tool of discovery and communication” (‘Manifest Association for Verbal Arts’ 
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1983: 14). De leerling ontdekt dat zijn eigen teksten niet individueel zijn of losstaan van de 

omgeving, maar dat ze te relateren zijn aan de maatschappij of aan de eigen persoonlijke 

omgeving. Tijdens het creatief schrijfproces ontwikkelt de leerling sociale vaardigheden, en 

kan de leerling persoonlijke en gemeenschappelijke kwesties ontdekken, om ze vervolgens 

met de wereld te delen (Naidoo 2011; Anae 2014). De leerling bevindt zich in een sociale 

omgeving: de klas met medeleerlingen en een docent en/of schrijver. De medeleerlingen, 

docent en schrijver kunnen commentaar leveren op het creatief schrijfproces van de 

individuele leerling en de leerling levert commentaar op de teksten van anderen. Om zijn 

positie binnen de sociale omgeving niet te verzwakken, zal hij dit op een subtiele, 

constructieve en positieve manier moeten doen.  

a) De leerling is in staat zijn eigen ideeën en gedachten, waarden en overtuigingen 

over te dragen aan anderen 

b) De leerling verbetert zijn inlevingsvermogen 

a. De leerling verplaatst zich in een personage 

b. De leerling begrijpt de gevoelens van een ander 

c. De leerling gaat succesvolle relaties aan met een ander 

c) De leerling ontwikkelt sociale vaardigheden 

a. De leerling kan communiceren over literatuur 

b. De leerling relateert zijn eigen teksten aan de wereld (de maatschappij en 

de persoonlijke wereld) 

c. De leerling staat open voor commentaar, kritiek en persoonlijke 

waardeoordelen van anderen 

d. De leerling weet hoe hij het beste commentaar kan leveren op de teksten 

van anderen 

e. De leerling kan samenwerken en leren met anderen 

 

Intrapersoonlijke ontwikkeling 

De intrapersoonlijke ontwikkeling (letterlijk ‘binnen een persoon’) wordt ook door creatief 

schrijven gestimuleerd, omdat de ‘zelf’ een belangrijk uitgangspunt vormt van het creatief 

schrijfproces. De persoonlijke ervaring van de leerling staat centraal. Waarom is het nodig om 

leerlingen aan te moedigen vanuit hun eigen ervaring te schrijven? Dawson beweert dat dit 

ervoor zorgt dat leerlingen vanuit hun eigen stem een tekst creëren, en daardoor ‘authentiek’ 

werk produceren (Dawson 2003). Bovendien is de eigen ervaring van de leerling een goede 

inspiratiebron, bestaande uit een fysieke en emotionele beleving, persoonlijke herinneringen 
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en relaties met personen uit het heden en verleden (Hunt 2013). Een leerling denkt tijdens 

creatief schrijven na over zijn gevoelens, stemmingen en herinneringen, die een basis kunnen 

zijn voor een personage, een ruimte of een gevoel dat de leerling wil uitdrukken.  

 

Zelfkennis en zelfreflectie zijn ideale eigenschappen van een schrijver. De leerling leert door 

creatief schrijven zelfkennis te gebruiken en komt meer te weten over zichzelf door een 

proces van zelfreflectie. De leerling schrijft vanuit een eigen ervaring waar hij op reflecteert 

tijdens het schrijfproces: “The artistic object compels reflection on the very process that 

created it – that is, on the mind of the artist, and thus of the society from which the artist 

emerged,” aldus Donald (Donald 2006: 5). Het eindproduct, de tekst, is een reflectie van de 

totstandkoming van het creatief schrijfproces. Creatief schrijven vertoont overeenkomsten 

met auto-etnografie, waarin “the self as a form of data” ook belangrijk is (Anae 2014: 126). 

Auto-etnografie is een vorm van kwalitatief onderzoek dat zelfreflectie en schrijven gebruikt 

om een persoonlijke ervaring te ontdekken en te verbinden aan bredere culturele, politieke en 

sociale betekenissen (Ellis 2004). Anae stelt dat een combinatie van creatief schrijven en 

auto-etnografie een “powerful form of life writing with implications for explorsing self-

identity” kan opleveren, waarbij de leerling in het schrijfproces een ‘zelf’ construeert die 

betekenis geeft aan zijn leven en identiteit (Anae 2014: 127).  

 

De leerling wordt bij creatief schrijven zich niet alleen bewust van zichzelf, maar ook van de 

omgeving waarbinnen zijn ‘zelf’ zich bevindt. Volgens Anae verhoogt creatief schrijven ook 

het zelfvertrouwen en zelfrespect van leerlingen, maar dit gaat niet vanzelf (Anae 2014). Een 

wetenschappelijke studie van Allison Deegan wijst uit dat een goede begeleiding van de 

docent/schrijver en een actieve houding van de leerling vereist is voor een toename van het 

zelfvertrouwen van de leerling-schrijver (Deegan 2010).  

a) De leerling is in staat om vanuit zijn eigen stem een tekst te schrijven 

b) De leerling gebruikt zijn eigen ervaring als inspiratiebron 

c) De leerling denkt tijdens het schrijfproces na over zijn gevoelens, stemmingen of 

herinneringen 

d) De leerling wordt zich bewust van zijn eigen identiteit 

a. De leerling leert zelfkennis te gebruiken om teksten te schrijven 

b. De leerling komt meer te weten over zichzelf door een proces van 

zelfreflectie 

c. De leerling heeft een besef van zijn plaats binnen de sociale omgeving 
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d. De leerling is in staat een beter begrip van zichzelf te vormen 

 

§ 4.3.4 Cognitieve ontwikkeling 

De cognitieve ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van het denken van de 

leerling, waaronder het in toenemende mate in staat zijn tot het opnemen, verwerken en weer 

opnieuw kunnen gebruiken van kennis en informatie. Het creatief schrijfproces is een 

complex, gelaagd, cognitief, bewust en onbewust proces, dat plaatsvindt op papier en in de 

hersenen van de schrijver. De leerling-schrijver creëert een tekst door na te denken over de 

cognitieve, actieve, linguïstische en creatieve keuzes die hij moet maken (Freiman 2015).  

 

Creatief denkproces 

Schrijven is een denkproces. Freiman beargumenteert in ‘A ‘Cognitive Turn’ in Creative 

Writing’ dat de hersenen het startpunt van creatief schrijven zijn: 

 

… it is the physiological, neurological, endocrinological and bodily beginning of writing – 

where the process originates and instructs our organism, so that when the eyes have seen, or 

when the inner eye has conjured, and when the mind has imaged, cognated and imagined, and 

language engaged – that the hand, or hands on keyboard, then write (Freiman 2015: 138).  

  

Uit de meta-analyse van Bangert-Drowns et al. (2004) en de overzichtsstudie van Rivard 

(1994) blijkt dat denken de gemeenschappelijke deler is van het schrijf- en leerproces (Rivard, 

Bangert-Drowns et al., in Van Burg 2010). Ook Flower en Hayes (1981) tonen met hun model 

over het cognitieve proces van schrijven aan dat creatief schrijven een denkproces is (Flower 

& Hayes 1981). Schrijvers ondergaan tijdens het schrijven meerdere denkprocessen in 

verschillende fasen, waaronder het denkproces dat tot de generatie van ideeën leidt gedurende 

de voorbereidingsfase (wanneer er nog geen tekst op papier staat). Flower en Hayes 

onderscheiden naast de voorbereidingsfase ook een fase tijdens het schrijven (wanneer de 

tekst daadwerkelijk geschreven wordt) en een fase achteraf (waarbij de tekst herschreven 

wordt). Tijdens elke fase vinden er andere denkprocessen plaats, maar dat wil niet zeggen dat 

de denkprocessen losstaan van elkaar. Elk denkproces kan ingebed zijn in een ander 

denkproces: een leerling-schrijver kan ook tijdens het herschrijven van de tekst bezig zijn met 

het genereren van ideeën (Flower & Hayes 1981).  
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Creatief schrijven is een denkproces, maar vooral een creatief denkproces. Creatief schrijven 

vraagt van leerlingen om buiten hun gebruikelijke manier van denken te gaan, doordat het in 

mindere mate de focus op logica en ratio legt, en meer op gevoelens, persoonlijke ervaringen, 

verbeelding en creativiteit (Maley 2010). Healey schrijft dat creatief schrijven “privileges 

subjectivity and affect, storytelling and sensory data, ambiguity and contradiction, associative 

leaps and disruptions of conventional logic, doubt and uncertainty” (Healey 2009: 34). 

Creatief denken wordt geassocieerd met het hebben van veel ideeën en het leggen van 

verbindingen die er eerst niet waren (Hoogeveen et al. 2013). Verbeelding is een voorbeeld 

van creatief denken (zie volgende paragraaf). Creatief denken wordt ook gerelateerd aan 

divergent denken. Divergent denken is het genereren van vele verschillende en originele 

ideeën en gaat uit van de opvatting dat er meerdere oplossingen voor een probleem kunnen 

zijn (Runco 1991). Convergent denken heeft daarentegen meer te maken met het vinden van 

het enige juiste antwoord op een vraagstuk of de enige oplossing voor het probleem.  

 

Het creatief schrijfproces is een combinatie van divergente en convergente denkprocessen 

(Groenendijk 2012). Een te grote nadruk op convergent denken kan het creatieve proces 

remmen. Sterke structurering van het proces (te specifieke en te weinig open stappenplannen) 

en te specifieke eisen aan het product lijken vaak niet bevorderlijk voor het creatief 

schrijfproces. Tegelijkertijd kan een te grote nadruk op divergent denken averechts werken, 

want de leerling heeft behoefte aan een zekere mate van structuur en sturing.  

a) De docent/schrijver onderkent dat creatief schrijven een denkproces is 

b) De leerling gebruikt zijn gevoelens, persoonlijke ervaringen, verbeelding en 

creativiteit  

c) De leerling ervaart wat een creatief of divergent denkproces is 

d) De leerling ervaart wat een convergent denkproces is  

e) De docent/schrijver vindt een balans tussen een convergente (weinig ruimte voor 

de leerling, maar veel structuur) en een divergente (veel ruimte voor de leerling, 

maar weinig structuur) aanpak 

 

Verbeelding 

Tijdens het creatief schrijfproces doet de leerling een beroep op zijn verbeelding. Verbeelding 

stelt de leerling in staat om mentale beelden te vormen van zaken die niet zintuiglijk 

waarneembaar zijn of van zaken die hij zelf niet kan ervaren (Efland, in Lammers 2010). Ook 

combineert en reorganiseert verbeelding eerdere ervaringen, waardoor er nieuwe ideeën of 
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beelden ontstaan. Verbeelding is het resultaat van cognitieve handelingen die mensen in staat 

stellen om betekenissen te construeren die minder afhankelijk zijn van de bestaande 

conventionele vormen van denken en communicatie, zoals convergent denken (Lammers 

2010). Verbeelding stimuleert originaliteit, innovatie en vernieuwing: aspecten die bij het 

creatief schrijfproces een belangrijke rol spelen (zie paragraaf 4.3.1).  

 

Bij verbeelding gaat het om cognitieve processen waarmee de leerling beelden kan 

organiseren en reorganiseren en symbolen kan combineren en recombineren. Connecties en 

vergelijkingen maken is inherent aan het cognitieve proces van creativiteit en verbeelding, en 

dus ook aan creatief schrijven, waarbij er constant nieuwe en originele verbindingen gelegd 

worden. Een ander woord voor dit proces is blending: een creatieve vorm van denken waarbij 

verbindingen worden gemaakt tussen verschillende concepten en betekenissen (input) van 

binnenuit de persoon (diens gedachten) en van buiten de persoon (de buitenwereld) om iets 

totaal nieuws te creëren (Turner & Fauconnier, in Freiman 2015). Creatief schrijven vereist 

het structureren van een ervaring of boodschap tot een tekst: “something that perhaps lacked 

cohesion or structure now becomes more concrete or coherent in the making of the text, or is 

articulated for the first time” (Freiman 2015: 129). Verbeeldingsprocessen, zoals 

categorisatie, abstracte redenatie en het maken en begrijpen van metaforen, helpen leerlingen 

gedurende het creatief schrijfproces hun ervaringen met de werkelijkheid te structureren op 

het moment dat er geen sprake is van een logische opeenvolging (Lammers 2010).  

 

De natuur en structuur van de metafoor is een belangrijk studieobject bij literatuur en creatief 

schrijven, evenals de ervaring van de metafoor door de lezer. Literatuur is bij uitstek een 

domein waarin metaforen en verbeelding geprezen worden (Lammers 2010). Een metafoor is, 

volgens Lakoff en Johnson, “understanding and experiencing one kind of thing in terms of 

another” (Lakoff & Johnson 1980: 125). De auteurs van Metaphors we live by stellen dat een 

metafoor ‘rede’ en ‘verbeelding’ aan elkaar verbindt, doordat er gebruikgemaakt wordt van 

processen zoals categorisatie en gevolgtrekking die de verbeelding structuren (Lakoff & 

Johnson 1980). Metaforen zijn een middel voor leerlingen om een ervaring of gebeurtenis 

over te brengen, omdat een metafoor (net zoals verbeelding) structuur toevoegt aan 

meegemaakte gebeurtenissen (Lammers 2010). Een metafoor verbindt een ervaring of 

gebeurtenis aan een ander tekstelement, bijvoorbeeld een woord of beeld. De toepassing van 

metaforen bij het creatief schrijfprocessen stimuleert het metaforisch vermogen van de 
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leerlingen: het begrijpen, herkennen, interpreteren en waarderen van metaforen (Lammers 

2010).  

f) De leerling doet een beroep op zijn verbeelding 

g) De leerling maakt (nieuwe en originele) connecties en vergelijkingen  

h) De leerling structureert een ervaring of boodschap tot een tekst 

i) De leerling kan een metafoor maken en begrijpen 

j) De leerling versterkt zijn metaforisch vermogen 

 

§ 4.3.5 Literaire ontwikkeling 

Het creatief schrijfproces draagt ook bij aan de literaire ontwikkeling van de leerling. Een 

literaire ontwikkeling is nodig om een literaire tekst te begrijpen, en een persoonlijke 

leessmaak en visie op mens en maatschappij te vormen op grond van wat de leerling leest en 

schrijft (‘Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo’ SLO 2012). Pas als leerlingen 

een tekst daadwerkelijk kunnen begrijpen en interpreteren, zullen leerlingen in staat zijn op 

een effectieve manier een persoonlijke smaak en visie op mens en maatschappij te 

ontwikkelen. Literaire ontwikkeling omvat ook de leeservaring van leerlingen, hun literaire 

voorkeuren en hun persoonlijke opvattingen over literatuur (Witte 2008).  

 

Net als een lezer heeft de schrijver te maken met teksten waarin informatie onvolledig 

gegeven wordt, samenhang impliciet blijft en fenomenen zoals meerduidigheid, openheid, 

onbepaaldheid en intertekstualiteit als literaire procedés worden beschouwd (Witte 2008). Het 

model van Van der Pool en Van Wijk (1995) maakt zichtbaar dat de leerling tijdens het 

schrijfproces een beroep doet op dezelfde kennisbestanden als een lezer, namelijk 

tekstregister, wereldkennis en lexicon (Van der Pool & Van Wijk 1995). Het verschil is dat de 

lezer zich aan de receptieve kant bevindt en dat de schrijver de teksten produceert. Tijdens het 

creatief schrijfproces past de leerling-schrijver dezelfde literaire procedés toe en verwerkt hij 

meerduidigheid en intertekstualiteit in een tekst die hij zelf schrijft.  

 

Creatief schrijven doet, volgens de auteurs van ‘Writing as Thinking’, ook een beroep op de 

kennis van de leerling over literaire begrippen zoals schema, allegorie, analogie, metafoor, 

hypothese, representatie, vergelijking en theorie. Hij kan deze termen toepassen om 

bijvoorbeeld een narratieve wereld te creëren. Tegelijkertijd kan de leerling-schrijver door 

middel van zijn kennis over de literaire termen aanwijzingen in zijn tekst plaatsen waarmee 

lezers deze narratieve wereld kunnen oproepen (Oatley & Djikic 2008).  
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Er bestaan verschillende onderzoeken die de relatie tussen creatief schrijven en literair lezen 

hebben bestudeerd. In paragraaf 2.1 werd er reeds naar deze onderzoeken verwezen. Kieft 

(2005) geeft een overzicht van de onderzoeken die concluderen dat creatief schrijven de 

leesmotivatie versterkt (Mooijman 1987; Sager 1989; Decker 1990; De Sterck 2004). Ook 

verzamelde zij onderzoeken die beweren dat creatief schrijven de kennis en vaardigheden 

vergroot die nodig zijn om literatuur te lezen en te begrijpen (Mooijman & Van Leersum 

1989). Janssen, Broekkamp en Smallegange komen tot de conclusie dat sterke creatieve 

schrijvers beter zijn in het lezen van literatuur (Janssen et al. 2006). In hun studie naar het 

effect van creatief schrijven op korte verhalen concluderen Janssen en Van den Bergh dat 

creatief schrijven een positieve invloed heeft op het verhaalbegrip en de waardering van 

leerlingen voor verhalen (Janssen & Van den Bergh 2010).  

 

De gemeenschappelijke deler van deze onderzoeken is dat creatief schrijven een positieve 

invloed heeft op het literair lezen van de leerling. Een leerling die door creatief schrijven in 

aanraking komt met literatuur, lijkt gemotiveerder om te gaan lezen. Ook kan de leerling 

tijdens creatief schrijven geïnspireerd worden door schrijvers en (literaire) teksten. Beide 

aspecten, een verhoogde motivatie en kennismaking met eerdere literatuur, kunnen bijdragen 

aan de ontwikkeling van de persoonlijke leessmaak van een leerling. Voortkomend uit de 

persoonlijke leessmaak zal de leerling ook een visie op mens en maatschappij ontwikkelen, 

want (het lezen en schrijven van) literatuur en de maatschappij zijn nauw met elkaar 

verbonden, bijvoorbeeld als de leerling gemotiveerd is om een ‘politiek statement’ te maken 

(zie 4.2.2 motivatie).  

a) De leerling is in staat literaire teksten te begrijpen en te interpreteren 

a. De leerling kan zijn kennis van literaire termen in de tekst verwerken 

b. De leerling kan een beroep doen op tekstregisters, wereldkennis en een 

lexicon 

b) De leerling ontwikkelt een persoonlijke leessmaak 

c) De leerling ontwikkelt een visie op mens en maatschappij op grond van wat hij 

leest en schrijft 
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§ 4.4 Het creatief schrijfproces: proces 

De ontwikkelingen van de leerling (het wat) zouden niet mogelijk zijn zonder het 

daadwerkelijke creatief schrijfproces (het hoe). Het creatief schrijfproces
7
 volgt de stappen 

van het creatieve proces. Creativiteit is immers een cruciale voorwaarde van creatief 

schrijven. Het creatieve proces ontstaat niet uit het niets. Historisch onderzoek heeft 

uitgewezen dat er verschillende fases zijn waarmee creativiteit tot stand komt (Lubart 2012). 

Deze fases krijgen steeds andere benamingen. Ik heb hier gekozen voor de benaming die het 

Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst hanteert en die in 

verscheidene Nederlandse onderzoeken is overgenomen. Het creatieve proces bestaat uit de 

volgende fases: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren (Dossier 

‘Creativiteitsontwikkeling’ LKCA). Elke leerling doorloopt het proces in verschillend tempo 

en op verschillend niveau, passend bij zijn ontwikkeling.  

 

De vaardigheid reflecteren is onderdeel van iedere fase van het creatieve proces. Reflectie 

zorgt ervoor dat de leerling gestimuleerd wordt om na te denken over onder andere zijn 

keuzes tijdens het creatieve proces, de zeggingskracht van zijn werk en de gebruikte literaire 

technieken. Er is sprake van een creatief proces zodra de werkvormen die dit proces in gang 

zetten aan de criteria van de vier fasen voldoen: 

Oriënteren 

a) De leerling wordt geprikkeld om de creatief schrijfopdracht te verkennen 

b) De leerling start met oriënteren op een inhoud van de tekst vanuit zijn 

ervaringswereld, de literatuur of de echte wereld 

c) De leerling brainstormt over de inhoud van de tekst 

d) De leerling doet informatie en inspiratie op 

e) De leerling reflecteert op mogelijke benaderingen van de inhoud 

Onderzoeken 

f) De leerling onderzoekt de verschillende mogelijkheden en oplossingen voor de 

opdracht en legt deze vast 

g) De docent/schrijver stimuleert de leerling om eigen mogelijkheden te bedenken en 

keuzes te maken (alleen of samen) 

h) De leerling maakt schetsen/een opzet van de uitvoering van de opdracht 

                                                           
7
 Ik ben mij ervan bewust dat ik creatief schrijfproces op twee manieren gebruik. Ten eerste duid ik met 

creatief schrijfproces het leerproces aan dat creatief schrijven bewerkstelligt. In paragraaf 4.4 bedoel ik met 
creatief schrijfproces het proces dat de leerling (tijdens creatief schrijven) doormaakt en voor een bepaalde 
ontwikkeling (zie 4.3.1-4.3.5) zorgt.  
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i) De leerling brengt de verschillende keuzes onder woorden (reflectie) 

Uitvoeren 

j) De leerling voert de opdracht uit 

k) De leerling blijft reflecteren op het creatief schrijfproces (op de keuzes die hij tijdens 

de uitvoeringsfase en de onderzoeksfase heeft gemaakt) 

l) De leerling gebruikt specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het 

uitvoeren van de opdracht 

m) De leerling blijft zoeken naar nieuwe ideeën of invalshoeken 

n) De docent/schrijver (en eventueel medeleerlingen) geeft feedback 

Evalueren 

o) De leerling/docent/schrijver evalueert het creatief schrijfproces 

p) De docent/schrijver (en eventueel de leerling) beoordeelt het creatief schrijfproces 

en/of het product 

q) De leerling/docent/schrijver formuleert leerpunten die de opstart vormen voor een 

volgend creatief schrijfproces 

(naar: Dossier ‘creativiteitsontwikkeling’ LKCA; Kievit 2014). 

Ervaring 

Het creatief schrijfproces zorgt ook voor een ervaring bij de leerling, of zou naar deze 

ervaring moeten streven. De leerling kan een kunstzinnige ervaring ondergaan door bezig te 

zijn met creatief schrijven. Naast de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en intelligenties 

vind ik ervaring een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Deze mening deel ik met Elliot 

Eisner: “experience is the medium of education” (Eisner 2002). Eisner omschrijft ervaring als:  

 

“a process of learning to create ourselves […] not only a way of creating performances and products; it 

is a way of creating our lives by expanding our consciousness, shaping our dispositions, satisfying our 

quest for meaning, establishing contact with others, and sharing a culture. (Eisner 2002: 3). 

 

Ervaring is essentieel voor de groei van een leerling. Eisner deelt de visie van Dewey dat 

kunst ontstaat uit een menselijke ervaring. Deze ervaring wordt in principe vastgelegd als een 

individu een interactie aangaat met een bepaald aspect van de wereld, bijvoorbeeld literatuur 

(Dewey 1934; Eisner 2002). Volgens Dewey ziet men een kunstwerk vaak los van de 

menselijke ervaring terwijl het erom gaat wat een kunstwerk doet met en binnen die 

menselijke (of persoonlijke) ervaring (Dewey 1934). Het gevaar is dat kunst tot een 

afzonderlijk domein gaat behoren, waardoor het niet langer geassocieerd wordt met de 
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menselijke inspanning, de materialen en de doelen waaruit het kunstwerk ontstaan is en 

slechts als object op zich wordt beschouwd (Dewey 1934).  

 

Deze opvattingen van Dewey en Eisner kunnen vertaald worden naar creatief schrijven. Bij 

creatief schrijven moet de nadruk niet alleen liggen op het eindproduct (het “kunstwerk”). De 

leerling vertoont ook creatief gedrag tijdens het creatief schrijfproces. Creatief schrijven heeft 

niet alleen als doel dat het een mooi verhaal of gedicht oplevert. Het doel is ook dat er 

aandacht is voor de individuele ervaring waaruit dat product ontstaat: een menselijke ervaring 

van de leerling die op papier een concrete vorm krijgt. Bovendien is creatief schrijven een 

proces waarbij de leerling ervaart hoe het is om (voor even) een schrijver te zijn. Dit proces 

kan een kunstzinnige ervaring zijn voor de leerling. Door het creatief schrijfproces is de 

leerling via een schrijver in contact gekomen met de professionele kunstwereld, heeft hij zijn 

persoonlijke ervaringen gedeeld met zijn klasgenoten en deze ervaringen verwerkt in (een 

voor hem) creatieve tekst. Vanuit deze kunstzinnige ervaring met het creatief schrijfproces, 

met de schrijver en met literatuur kan vervolgens de ontwikkeling van de leerling 

gestimuleerd worden.  

a) De leerling ondergaat een kunstzinnige ervaring door bezig te zijn met creatief 

schrijven 

a. De leerling gaat een interactie aan met literatuur 

b. De leerling vertoont creatief gedrag 

c. De leerling ervaart hoe het is om een schrijver te zijn 

 

Formele aspecten van het creatief schrijfproces 

Er zijn meer aspecten die invloed hebben op het ‘hoe’ van het creatief schrijfproces. Dit zijn 

voornamelijk formele aspecten. Uit onderzoek van Bangert-Drowns en zijn collega’s blijkt 

dat de aard van de schrijftaak (bijvoorbeeld expressief of poëtisch schrijvend leren) invloed 

heeft op het resultaat van de schrijftaak (Bangert-Drowns et al., in Van Burg 2010). Ook de 

intensiteit/duur van en de omgeving/context waarbinnen een opdracht plaatsvindt, spelen een 

rol bij de uitvoering van het creatief schrijfproces. Van Burg concludeert uit haar onderzoek 

dat de aanwezigheid van een metacognitief of reflecterend element in de taak en een langere 

interventie van de schrijver in de klas kunnen leiden tot meer effectiviteit (Van Burg 2010).  

 

Janssen en Van den Bergh komen in hun onderzoek tot de conclusie dat de omvang en het 

genre van de te schrijven tekst en het moment van schrijven de effecten van creatief schrijven 
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bepalen (Janssen & Van den Bergh 2010). Korte schrijfopdrachten blijken minder effect als 

het gaat om het begrijpen van literaire verhalen, maar kunnen daarentegen aansluiten bij 

leerlingen die een korter concentratievermogen hebben. Langere schrijfopdrachten bieden 

leerlingen meer gelegenheid om hun respons uit te werken en ideeën te ontwikkelen over de 

betekenis van het verhaal, maar kosten ook meer tijd (Marshall, in Janssen & Van den Bergh 

2010). Volgens Klein is ook het leren schrijven van specifieke genres een effectieve manier 

van leren-door-schrijven (Klein, in Janssen & Van den Bergh 2010). Kennis van het genre 

speelt een rol zowel bij het schrijven als bij het lezen van een genre. Leerlingen passen bij 

creatief schrijven de structuren en strategieën van het genre op een productieve manier toe. De 

keuze voor een bepaald genre, en wat leerlingen daaruit leren, heeft invloed op het leerproces. 

En wanneer gaan leerlingen aan de slag met creatief schrijven? Na afloop van het lezen, 

tijdens het lezen, voorafgaand aan het lezen? Janssen en Van den Bergh concluderen dat het 

‘moment van schrijven’ tot verschillende effecten kan leiden (Janssen & Van Den Bergh 

2010).  

 Aard van de schrijftaak 

 Intensiteit/duur 

 Omgeving/context 

 Aanwezigheid van een metacognitief of reflecterend element 

 Interventie 

 Omvang 

 Genre  

 Moment van schrijven 

 

§ 4.5 Het creatief schrijfproces: context 

Het creatief schrijfproces vindt niet in een vacuüm plaats, maar wordt beïnvloed door de 

leeromgeving, de klas en de sociale achtergrond van de leerling, docent en schrijver (zie 

paragraaf 4.1). Deze aspecten worden op hun beurt bepaald door de schoolcultuur van de 

middelbare school en de bemiddelende positie van de culturele instelling (zie paragraaf 3.1 en 

3.2). Samen vormen deze aspecten de sociale context waarbinnen het creatief schrijfproces tot 

uiting komt. Het creatief schrijfproces staat bovendien niet los van een literair-historische en 

culturele context. De inbedding van creatief schrijven in het literatuuronderwijs betekent dat 

creatief schrijven een verbinding aangaat met de context van dat literatuuronderwijs (en van 

literatuur): de literatuurgeschiedenis, de maatschappij en de cultuur. De factoren die 
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afkomstig zijn van de literair-historische en culturele context, en de factoren die afkomstig 

zijn van de sociale context, worden binnen dit analyse-instrument de press-factoren genoemd: 

zij oefenen een invloed uit op het creatief schrijfproces. De sociale context (zie paragraaf 3.1 

en 3.2) en de sociale achtergrond (zie paragraaf 4.1) heb ik eerder in dit onderzoek besproken. 

In deze paragraaf zal ik ingaan op de literair-historische en culturele context.  

 

Verwerking van de literatuurgeschiedenis 

Met het literatuuronderwijs verkrijgen leerlingen in de Tweede Fase kennis van de literaire en 

culturele traditie, de literatuurgeschiedenis, de literaire canon en andere literaire werken. Deze 

kennis kunnen zij benutten bij het creatief schrijfproces. Binnen het vakgebied Creative 

Writing is het een absolute voorwaarde dat studenten eerst de literatuurgeschiedenis en de 

boeken en teksten van hun literaire voorgangers bestuderen, om vervolgens hun eigen werk te 

creëren (Kroll 2004). Voor creatief schrijven in het literatuuronderwijs in Nederlands is een 

verdieping in de boeken en teksten van literaire voorgangers geen absolute voorwaarde, maar 

kunnen creatief schrijfopdrachten een verwerkingsopdracht zijn. De leerling kan dan de 

opgedane kennis in zijn eigen creatief schrijfproces verwerken en toepassen. Het voordeel van 

een dergelijke creatief schrijfopdracht is dat de leerling de literatuurgeschiedenis op een 

praktische en creatieve manier toepast. Deze geschiedenis wordt hierdoor een tastbaar 

gegeven, “a practical past” (Kroll 2004: 94). De leerling haalt bijvoorbeeld inspiratie uit de 

literatuurgeschiedenis en kan hierdoor zijn eigen creativiteit en verbeelding stimuleren. De 

leerling kan zo een verband leggen tussen de literatuurgeschiedenis en zijn eigen verleden of 

toekomst en beseft dat een geschreven tekst een bepaalde plaats heeft binnen de literaire en 

culturele traditie (Van de Ven 1989). 

 

Bij de toepassing van de opgedane kennis van de literatuurgeschiedenis en van literaire 

begrippen (zie paragraaf 4.3.5) zijn creatief schrijfopdrachten het succesvolst als er sprake is 

van “knowledge transforming” (Scardamalia & Bereiter, in Galbraith 1999). De leerling 

transformeert of vertaalt zijn kennis door “working out new content when existing content 

does not satisfy goals, and hence to developments in the writer’s understanding of the topic” 

(Galbraith 1999: 137). Schrijven is een proces waarbij de leerling zijn kennis moet 

structureren om het duidelijk en begrijpelijk op papier te kunnen zetten. Dit vergt ‘vertaling’, 

waarbij de leerling bewust nadenkt over de manier waarop hij zijn kennis in een tekst 

vormgeeft. Het gaat er niet om dat de leerling zijn ideeën direct naar de tekst op papier 

vertaalt zonder te reflecteren op het proces en de problemen die hij tegenkomt (“knowledge 
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telling”) (Levin & Wagner 2004). De docent/schrijver kan de leerling stimuleren om eerst na 

te denken over de opgedane kennis door de nadruk te leggen op de stappen van het creatieve 

proces: eerst oriënteren en onderzoeken, daarna pas uitvoeren (zie paragraaf 4.4).  

a) De leerling kan de opgedane kennis van de literatuurgeschiedenis toepassen in zijn 

eigen tekst 

a. De leerling haalt inspiratie uit de literatuurgeschiedenis 

b. De leerling stimuleert zijn verbeelding of creativiteit door de 

literatuurgeschiedenis 

c. De leerling legt een verband tussen de literatuurgeschiedenis en zijn eigen 

verleden of toekomst 

d. De leerling vertaalt (‘transformeert’) zijn kennis  

e. De docent/schrijver stimuleert de leerling om na te denken over de opgedane 

kennis 

b) De leerling beseft dat een geschreven tekst een bepaalde plaats heeft binnen de 

literaire en culturele traditie 

 

“Schrijven is lezen” 

Een gemeenschappelijk uitgangspunt van docenten creatief schrijven en schrijvers binnen het 

vakgebied Creative Writing en creatief schrijven is dat lezen een goede manier is om te leren 

schrijven. Het lezen van literatuur geeft leerlingen voorbeelden (onder andere in stijl, plot, en 

structuur) waarop zij kunnen terug vallen bij het schrijven van hun eigen tekst. Het gaat niet 

om de literaire waardering van de werken die gelezen worden, maar om het ontdekken van 

manieren waarmee de leerlingen hun eigen schrijfproces kunnen beginnen en verbeteren 

(Dawson 2003). Peter J. Lancia heeft onderzoek gedaan naar de patronen waarmee leerlingen 

ideeën selecteren uit verhalen die ze gehoord of gelezen hebben, om die ideeën vervolgens te 

manipuleren en te verwerken in hun eigen teksten (Lancia 1997; Kieft 2005). Lancia ontdekte 

dat leerlingen bijvoorbeeld personages of een plot lenen van verhalen die ze reeds kennen. Hij 

noemt dit “literary borrowing”. Lancia’s onderzoek toont aan dat “a saturation with literature 

directly influences writing by providing important models for successful work” (Lancia 1997: 

470).  

 

‘Literary borrowing’ is niet hetzelfde als plagiaat: het is niet het letterlijk overnemen van de 

ideeën van anderen, maar het ‘lenen’ van ideeën die leerlingen verder helpen in hun creatief 

schrijfproces (Lancia 1997). Het is een vorm van imitatie, aldus Farmer & Arrington: “the 
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approximation, whether conscious or unconscious, of exemplary models, whether textual, 

behavioral, or human, for the expressed goal of improved student writing” (Farmer & 

Arrington, geciteerd in Keller 2013: 133). Het idee is dat de leerling de literatuurgeschiedenis, 

literaire canon en andere literaire werken bestudeert, om vervolgens tot een eigen, uniek 

product te komen (Kroll 2004). De leerling gebruikt de bestaande literaire en culturele traditie 

als voorbeeld voor zijn eigen creatief schrijfproces.  

 

Het gevolg is dat de leerlingen beginnen te begrijpen hoe het is om een schrijver of dichter te 

zijn. Young beschrijft dit begrip als “practical criticism”: “by attempting imitations or 

parodies, students can begin to understand the achievements of poets, prose writers, and 

playwrights” (Young 1984: 52). Dawson verwijst naar “lezen als een schrijver”: de leerling 

leest literatuur en begrijpt tegelijkertijd hoe het is om een schrijver te zijn (Dawson 2003). In 

haar essay ‘The Student Writer as Reader’ zegt Walker dat “students who are also writers and 

students who are not writers read literature differently” (Walker, geciteerd in Dawson 2003). 

Zij suggereert dat leerlingen door het creatief schrijfproces intuïtief een beter begrip hebben 

van de mechanismes van literatuur, zoals het inzicht in de keuzes die een auteur heeft 

gemaakt (Walker in Dawson 2003).  

c) De leerling kent het principe “schrijven is lezen” 

a. De leerling wordt gestimuleerd om literatuur te lezen die als voorbeeld kan 

dienen voor (de stijl, vorm of structuur van) zijn eigen tekst  

b. De leerling verwerkt ideeën uit eerder behandelde teksten in zijn eigen tekst 

c. De leerling begrijpt tijdens het lezen hoe het is om een schrijver te zijn 

 

§ 4.6 Het creatief schrijfproces: product 

Het creatief schrijfproces levert twee producten (uitkomsten) op: een tastbaar, concreet 

product in de vorm van een tekst (bijvoorbeeld een verhaal of een gedicht) en de ontwikkeling 

die de leerling heeft doorgemaakt. Persoon (2), de leerling in de eindsituatie (na het creatief 

schrijfproces), is ook een product van het creatief schrijfproces (zie figuur 5).  
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Figuur 5: De uitkomsten van het creatief schrijfproces: persoon (2), de leerling in de 

eindsituatie, en een product in de vorm van een tekst. 

 

In de paragrafen 4.1 tot en met 4.5 heb ik de criteria genoemd waaraan het creatief 

schrijfproces moet voldoen om ervoor te zorgen dat de leerling een ontwikkeling doormaakt. 

Ik heb nog niets gezegd over de tekst (een van de producten van het schrijfproces), terwijl de 

tekst een tastbare vorm is van het creatief schrijfproces. De tekst weerspiegelt het creatief 

schrijfproces van de leerling. In deze paragraaf ga ik in op de criteria waaraan de tekst kan 

voldoen. De criteria die de schrijver en docent zullen hanteren, zullen waarschijnlijk van 

elkaar afwijken. Vanuit zijn professionele identiteit zal een schrijver in eerste instantie minder 

de mechanische aspecten van het schrijven benadrukken en meer het creatieve proces van de 

fantasie en de verbeelding (Tatham 2008). De criteria kunnen eventueel als 

beoordelingscriteria van het product gehanteerd worden, maar omdat het voornamelijk om 

een creatief schrijfproces gaat, is dat niet verplicht.  

 

Het creatief schrijfproces levert tussentijdse producten en/of een eindproduct op in de vorm 

van een creatieve tekst. Dit product kan een verhaal, gedicht of toneeltekst zijn, maar het kan 

ook het resultaat zijn van een kortere schrijfopdracht, zoals ‘Schrijf een passage in het verhaal 

vanuit een ander perspectief’ of ‘Schrijf een ander einde aan dit verhaal’. Een tekst ontstaat 

vanuit een “imaginative response”: “responding to a piece of literature by writing creatively in 

any imaginative genre other than exposition and argument” (Knoeller 2003: 43).  

 

Retorische variabelen 

Vanuit deze “imaginative response” introduceert Knoeller in zijn artikel ‘Teaching Literature 

through Creative Writing’ drie criteria die de vorm van een tekst beïnvloeden: stem, publiek 

en genre. Hij noemt deze criteria retorische variabelen. Met ‘stem’ wordt de identiteit van de 

spreker (of verteller) bedoeld (Knoeller 2003). Een tekst wordt altijd vanuit een bepaald 

Persoon (1) Persoon (2) 

Product (tekst) 

Proces 

Ontwikkeling 
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perspectief geschreven. Verschillende vertellersperspectieven kunnen leiden tot een andere 

interpretatie van de tekst. Naast de individuele personages, de hoofd- en bijpersonen, zijn er 

andere stemmen expliciet of impliciet aanwezig, zoals de verteller. Ook zijn er stemmen die 

niets zeggen. In de tekst, het resultaat van het creatief schrijfproces, kunnen leerlingen laten 

zien dat zij inzicht hebben verkregen in de werking van de stem.  

 

Ook de keuze voor een bepaald publiek beïnvloedt de vorm van de tekst. Knoeller maakt een 

onderscheid tussen twee publieksvormen: de levende lezers (zoals medeleerlingen, de docent 

of de schrijver) en de implied readers (de fictieve of hypothetische lezers) (Knoeller 2003). 

Een leerling die schrijft voor zijn docent zal meer gericht zijn op positieve feedback of op een 

goede beoordeling dan de leerling die schrijft voor een implied reader. Zo’n leerling is 

voornamelijk begaan met de overdracht van een ervaring of gebeurtenis en hoe zijn tekst tot 

een bepaalde interpretatie bij de fictieve lezer leidt.  

 

Naast het publiek geeft ook het genre de tekst een vorm. Elk genre heeft genrespecifieke 

eigenschappen die de vorm en inhoud van de tekst bepalen. Een sonnet heeft bijvoorbeeld een 

chute of volta (een inhoudelijke wending) en een toneeltekst bevat aanwijzingen (cues). 

Afhankelijk van de invulling van het creatief schrijfproces kunnen leerlingen gebonden zijn 

aan één genre en kunnen zij de mogelijkheden en grenzen van dit genre ontdekken. Ook 

interdisciplinariteit, waarbij meerdere genres gecombineerd worden, kan een manier zijn om 

een tekst te creëren (Knoeller 2003). Zeker is dat diversiteit van en keuzemogelijkheden 

binnen de schrijfopdracht de creativiteit bevorderen. Creativiteit is een belangrijk criterium 

van het product, maar fictie is dat niet. Ook non-fictionele teksten hebben de potentie om 

creatief te zijn, zoals een dagboek of brief (Bishop & Starkey 2006).  

 

Aan deze drie criteria met betrekking tot de retorische variabelen heb ik het criterium van de 

structuur en van de stijl van de tekst toegevoegd. Afhankelijk van het genre heeft de tekst ook 

een bepaalde structuur: een oorspronkelijk Italiaans sonnet heeft twee strofen van vier regels 

en twee strofen van drie regels en een standaard verhaal heeft een begin, midden en einde. De 

structuur zal overlap vertonen met de genrespecifieke eigenschappen van de tekst. Afwijking 

van het genre of de structuur kan uiteraard als originaliteit of creativiteit opgevat worden. Een 

tekst is bovendien altijd in een bepaalde stijl geschreven, of dat nu bewust of onbewust 

gebeurt. De stijl van een tekst is de manier waarop een schrijver zich uitdrukt op papier. Vaak 

vloeit de stijl voort uit de keuze voor een stem of perspectief. Stijl kan bijvoorbeeld beknopt 
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of omslachtig zijn, eenvoudig of ingewikkeld, of concreet of abstract (Van Boven & Dorleijn 

2003).  

a) Stem 

b) Publiek 

c) Genre  

d) Structuur 

e) Stijl 

 

Literaire kenmerken 

Tijdens het literatuuronderwijs leert een leerling over literaire kenmerken (literaire begrippen, 

literaire procedés etc.), die nodig zijn om tot een literaire analyse van de tekst te komen. Een 

leerling leert wat een personage is, wat de plot van een verhaal kan zijn, hoe ruimte en tijd 

werken, wat de thematiek is van een verhaal en het metrum en ritme van een gedicht. Deze 

kenmerken kan een leerling toepassen bij het creatief schrijfproces, door ze te verwerken in 

zijn eigen tekst of ze juist bewust achterwege te laten. De belangrijkste criteria met betrekking 

tot de literaire kenmerken zijn (Van Boven & Dorleijn 2003):  

a) Plot 

b) Personages en handeling 

c) Ruimte en tijd (chronologie) 

d) Verhaallijnen 

e) Metrum en ritme 

f) Spanning  

g) Details 

h) Thema en motieven 

 

Taalkenmerken 

Criteria op basis van de taalkenmerken hebben onder andere betrekking op de woordenschat 

van de leerling en het gebruik van interpunctie, spelling en grammatica, die een leerling op 

creatieve wijze kan gebruiken. Docenten Nederlands moeten voorkomen dat zij terugvallen 

op deze criteria, omdat zij deze kenmerken beter begrijpen en beheersen dan bijvoorbeeld de 

retorische variabelen (Waite 2015). De schrijver kan de docent Nederlands ondersteunen 

doordat hij meer praktische ervaring heeft met het creatief schrijfproces, de retorische 

variabelen, de literaire kenmerken en de taalkenmerken waarmee een tekst kan spelen.  

a) Woordenschat 
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b) Interpunctie 

c) Spelling 

d) Grammatica  

 

Creativiteit  

Creativiteit omvat de retorische variabelen, de literaire kenmerken en de taalkenmerken. Een 

tekst die ontstaat vanuit een creatief schrijfproces zal in zekere mate blijk moeten geven van 

de creativiteit die gedurende dit proces ontwikkeld is. Dat kan door een creatief gebruik van 

bovengenoemde kenmerken van een tekst. Creativiteit is datgene waarin creatief schrijven 

zich onderscheidt van zakelijk schrijven. Het is een complex begrip waarvoor niet zomaar 

eenduidige criteria te formuleren zijn. Is een creatieve tekst nieuw? Origineel? Of nuttig? 

Moet iets dat nieuw is uniek zijn en uitblinken? Is er sprake van creativiteit als de leerling als 

enige inziet dat zijn tekst creatief is of moeten ook de medeleerlingen, de docent en de 

schrijver de tekst als creatief erkennen? 

 

In hun onderzoek introduceren Janssen, Broekkamp en Smallegange vier criteria die 

creativiteit omvatten: originaliteit, passendheid, literaire waarde en persoonlijke inzet (Janssen 

et al. 2006). Naar mijn mening is ‘meerduidigheid’, een criterium dat Janssen et al. bij literair 

lezen indelen, ook van toepassing op de tekst die uit het creatief schrijfproces ontstaat. De 

meerduidigheid zorgt ervoor dat de lezer zelf betekenissen aan de tekst moet toekennen, door 

open plekken in te vullen, verbanden te leggen of zichzelf voorstellingen te maken (Janssen et 

al. 2006). Een leerling-schrijver kan deze meerduidigheid op een creatieve manier in zijn tekst 

verwerken, waardoor hij laat zien dat hij zich bewust is van het interpreterende vermogen van 

de lezer.  

 

Een creatieve tekst is per definitie origineel, in de zin van: niet clichématig, inventief, nieuw. 

‘Nieuw’ kan variëren van ‘ongewoon’ tot ‘uniek’, en zowel betrekking hebben op de inhoud 

als de vorm van de creatieve tekst (Janssen et al. 2006). Deze tekst is niet alleen origineel, 

maar ook passend bij de taak die gesteld is, bij het publiek voor wie hij bedoeld is en/of bij de 

context. Het creatief schrijfproces kan tegelijkertijd de grenzen van het passende verkennen. 

De literaire waarde van een tekst bestaat uit de esthetische waarde die een tekst heeft, de 

meerdere betekenissen en de diepere lagen (Janssen et al. 2006). In het geval van creatief 

schrijven is het niet reëel om te verwachten dat de creatieve tekst literaire waarde bevat, maar 

wel dat de tekst bepaalde stilistische en structurele kenmerken heeft waaruit creativiteit blijkt. 
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Onder deze stilistische en structurele kenmerken vallen de bovengenoemde retorische 

variabelen, literaire kenmerken en taalkenmerken. Ten slotte weerspiegelt de creatieve tekst 

de persoonlijke inzet, betrokkenheid en intrinsieke motivatie van de leerling. 

a) Originaliteit 

b) Passendheid 

c) Stilistische en structurele kenmerken 

a. Retorische variabelen 

b. Literaire kenmerken 

c. Taalkenmerken 

d) Persoonlijke inzet 

e) Meerduidigheid  

 

De tekst is bovenal een product dat blijk geeft van de ontwikkeling en het proces dat de 

leerling door creatief te schrijven heeft doorgemaakt. De leerling (persoon (1)) staat centraal 

in het creatief schrijfproces. De docent en schrijver, de andere actoren, maken de uitvoering 

van dit proces mogelijk door de leerling te ondersteunen. Zij zorgen voor een rijke, creatieve 

leeromgeving waarbinnen creativiteit ontwikkeld kan worden en zij helpen de leerlingen met 

voorbeelden en schrijfstrategieën op weg. De leerling maakt daardoor een 

creativiteitsontwikkeling, een verbaallinguïstische ontwikkeling, een cognitieve ontwikkeling, 

een persoonlijke ontwikkeling en een literaire ontwikkeling door. Tijdens het creatief 

schrijfproces onderneemt de leerling de vier stappen van het creatieve proces en ondergaat de 

leerling een kunstzinnige ervaring. Het creatief schrijfproces resulteert niet alleen in een 

leerling die zich door creatief schrijven heeft ontwikkelt (persoon (2)), maar ook in een tekst 

die het creatief schrijfproces weerspiegelt.  

 

De criteria die in dit hoofdstuk genoemd zijn, en die creatief schrijven en het creatief 

schrijfproces didactisch en theoretisch onderbouwen, heb ik samengevoegd in mijn analyse-

instrument. Voor de samenwerking tussen culturele instellingen en middelbare scholen geldt 

dat zij ook afstemming zullen moeten bereiken over deze criteria, die betrekking hebben op de 

onderwijsinhoud. Tegelijkertijd kunnen deze criteria herschreven worden tot argumenten 

waarmee beide instanties de samenwerking kunnen onderbouwen. In de conclusie geef ik een 

beknopte weergave van dit instrument (met alle overkoepelende begrippen). Voor een 

uitgebreid overzicht van het analyse-instrument, met alle overkoepelende begrippen en de 

bijbehorende criteria, verwijs ik naar de bijlage.   
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Hoofdstuk 5: Conclusie 

Creatief schrijven versus literaire competentie en creatief schrijven in de toekomst 

 

Mijn onderzoek naar een analyse-instrument voor de samenwerking tussen de middelbare 

school en de culturele instelling ten behoeve van de inbedding van creatief schrijven in het 

literatuuronderwijs is afgerond. In hoofdstuk een is de basis voor het analyse-instrument 

uitgewerkt. Enerzijds bevat dit hoofdstuk het commentaar op het huidige literatuuronderwijs 

dat dit onderwijs niet genoeg aansluit bij de leerling en te weinig aandacht besteed aan de 

creatieve, productieve literatuurbeoefening en anderzijds beschrijft het de mogelijkheden en 

beperkingen die het vakgebied Creative Writing, waar deze literatuurbeoefening in de vorm 

van creatief schrijven geen marginale positie inneemt, duidelijk heeft gemaakt. Wat het 

vakgebied Creative Writing geleerd heeft, is dat er een didactische en theoretische 

onderbouwing nodig is. Dat wordt in hoofdstuk twee bevestigd door de resultaten van het 

(beperkte) onderzoek in Nederland. Ik ga daar ook in op hoe de nadruk vooral moet liggen op 

het proces door creatief schrijven te definiëren als een leerproces waarbij de leerling een 

ontwikkeling doormaakt.  

 

Om creatief schrijven op te nemen in het literatuuronderwijs kan een samenwerking tussen de 

middelbare school, waar het nog aan expertise, ervaring en achtergrondinformatie ontbreekt, 

en de culturele instelling, die creatief schrijven hoog op de agenda heeft staan, een oplossing 

bieden. Om deze samenwerking te realiseren, is er afstemming nodig. De voorwaarden 

waarover deze afstemming moet gaan, worden beschreven in hoofdstuk drie: gedeeld 

referentiekader, gezamenlijke doelbepaling, gezamenlijk handelen en formaliseren. Deze 

voorwaarden gelden niet alleen voor afstemming over de samenwerking, maar ook voor 

afstemming over de onderwijsinhoud: het creatief schrijfproces. Hoofdstuk vier geeft een 

beschrijving van de criteria waarover afstemming bereikt moet worden: de persoon, de 

ontwikkeling, het proces, de context en het product. (Afstemming over) de positie van de 

actoren (leerling, docent en schrijver) is daarbij een voorwaarde. Deze voorwaarden en 

criteria vormen een analyse-instrument waarmee de samenwerking tussen middelbare school 

en culturele instellingen geanalyseerd kan worden. Tegelijkertijd biedt het analyse-instrument 

een theoretische en didactische onderbouwing van creatief schrijven.  
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§ 5.1 Beknopt overzicht van het analyse-instrument creatief schrijven 

De tabel hieronder geeft een beknopt overzicht van het analyse-instrument creatief schrijven. 

De dikgedrukte begrippen geven de structuur van het instrument aan. De overige punten 

hebben betrekking op de voorwaarden en criteria. Er is ingesprongen bij de criteria die 

onderdeel zijn van een ander criterium. Voor een uitgebreide versie van het analyse-

instrument met de uitgeschreven criteria verwijs ik naar de bijlage. Culturele instellingen en 

middelbare scholen kunnen de voorwaarden en criteria van het analyse-instrument als 

argumenten gebruiken om de samenwerking te onderbouwen, omdat deze aspecten de 

meerwaarde van creatief schrijven aanduiden en daarbij theoretisch en didactisch onderbouwd 

zijn.  

mesoniveau 

Samenwerking tussen middelbare school en culturele instelling 
Afstemming 
 Gedeeld referentiekader 

 Gezamenlijke doelbepaling 

 Gezamenlijk handelen 

 Formaliseren  

microniveau 

Uitvoering van het creatief schrijfproces 
Actoren 
 Leerling 

 Docent 

 Schrijver  

 

Het creatief schrijfproces 
Persoon 

Motivatie 

Aansluiting 

Brede talentontwikkeling 

Ontwikkeling 
Creativiteitsontwikkeling 

  Creativiteit met een grote C 

  Creativiteit met een kleine c 

  Creativiteit met een mini c 

  Rijke, creatieve leeromgeving 

Stimuleren van creativiteit door:  

Communicatie 

Houding  

Formele aspecten 

   Reflectief practicum 

   Adequate voorbereiding en follow-up  

 Verbaallinguïstische ontwikkeling 

  Taal  

  Communicatie  

Persoonlijke ontwikkeling 

  Interpersoonlijke ontwikkeling 

  Intrapersoonlijke ontwikkeling 

Cognitieve ontwikkeling 
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  Creatief denkproces 

  Verbeelding 

Literaire ontwikkeling 

Proces 
 Creatief proces  

Oriënteren 

  Onderzoeken 

  Uitvoeren 

  Evalueren 

Ervaring 

Formele aspecten van het creatief schrijfproces 

Aard van de schrijftaak 

Intensiteit/duur 

Omgeving/context 

Aanwezigheid van een metacognitief of reflecterend element 

Interventie 

Omvang 

Genre  

Moment van schrijven 

Context (press) 
 Sociale context 

  Leeromgeving (klas) 

  Sociale achtergrond van leerling, docent en schrijver 

 Literair-historische en culturele context 

Verwerking van de literatuurgeschiedenis 

“Schrijven is lezen” 

Product 
 Retorische variabelen 

  Stem  

  Publiek 

  Genre 

  Structuur 

  Stijl 

 Literaire kenmerken 

  Plot 

  Personages 

Ruimte en tijd 

Metrum en ritme 

Spanning 

Details 

Thema en motieven 

 Taalkenmerken 

  Woordenschat 

  Interpunctie 

  Spelling 

  Grammatica 

 Creativiteit  

  Originaliteit 

  Passendheid 

  Stilistische en structurele kenmerken 

   Retorische variabelen 

   Literaire kenmerken 

   Taalkenmerken 

  Persoonlijke inzet 

  Meerduidigheid 
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Het creatief schrijfproces op microniveau is de kern van het analyse-instrument, maar het is 

niet voldoende om alleen op basis van bovengenoemde criteria het creatief schrijfproces te 

realiseren. Voor de uitvoering van het creatief schrijfproces is afstemming tussen de docent en 

de schrijver noodzakelijk. Hun professionele identiteit, die mede hun houding tegenover 

(onderwijs)veranderingen bepaalt, kan de afstemming bevorderen of belemmeren en daardoor 

het creatief schrijfproces stimuleren of afremmen. Ook afstemming met de leerling en diens 

sociale achtergrond is een voorwaarde om bij de leerling te kunnen aansluiten.  

 

De leerling, docent en schrijver zijn verbonden aan de twee instanties die op mesoniveau met 

elkaar samenwerken: de leerling en de docent aan de middelbare school en de schrijver aan de 

culturele instelling. Om de afstemming op microniveau goed te laten verlopen, moet er ook op 

mesoniveau, tussen de middelbare school en culturele instelling, afstemming plaatsvinden. De 

middelbare school en de culturele instelling hebben geen gedeeld referentiekader, omdat de 

vorm en inhoud van hun onderwijs verschillen. Beide instanties hebben expertise op het 

gebied van respectievelijk onderwijs en didactiek, en creatief schrijven en de professionele 

kunstwereld. Deze expertises zullen de samenwerkende instanties met elkaar moeten delen. 

Het analyse-instrument is, behalve een instrument om de samenwerking te analyseren, ook 

een hulpmiddel voor de afstemming. De criteria van het analyse-instrument kunnen 

geherformuleerd worden tot doelstellingen en zo gebruikt worden bij de gezamenlijke 

doelbepaling en het gezamenlijk handelen.  

 

De samenwerking tussen de middelbare school en de culturele instelling op mesoniveau en de 

afstemming tussen de leerling, docent en schrijver op microniveau vormen de voorwaarden 

van het analyse-instrument. Eerst moet er afstemming zijn over de gezamenlijke doelbepaling 

en het gezamenlijk handelen van de culturele instelling en de middelbare school, dat 

voortkomt uit een gedeeld referentiekader. Vervolgens moet er afstemming zijn tussen de 

leerling, de docent en de schrijver op microniveau. Daarna kan het creatief schrijfproces pas 

uitgevoerd worden. Het macroniveau vormt de context waarin de afstemming op mesoniveau 

en microniveau plaatsvindt. 

 

§ 5.2 Creatief schrijven versus literaire competentie 

In het analyse-instrument noem ik de literaire ontwikkeling als laatste in de opsomming van 

de vijf ontwikkelingen die het creatief schrijfproces mogelijk maakt. Waarom doe ik dat? De 

literaire ontwikkeling lijkt de andere vier ontwikkelingen te omvatten. In deze paragraaf toon 
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ik dat aan door gebruik te maken van het begrip literaire competentie. Dit begrip wordt vaak 

in het literatuuronderwijs gebruikt om de literaire ontwikkeling van leerlingen in kaart te 

brengen (Witte 2008; Witte, Rijlaarsdam & Schram 2010). Het doel van deze competentie is 

om “een instrument te ontwikkelen waarmee verschillen tussen leerlingen kunnen worden 

waargenomen en waarmee verschillende ontwikkelingsfasen in het proces van individuele 

leerlingen kunnen worden onderscheiden en beschreven,” aldus Witte (Witte 2008: 502).  

 

In een ander artikel, geschreven in samenwerking met Rijlaarsdam en Schram (2010), 

introduceert Witte parameters die de literaire ontwikkeling van leerlingen in de Tweede Fase 

karakteriseren. Deze parameters hebben betrekking op de leerling, de tekst en de opdracht. 

Elke parameter is onderverdeeld in dimensies. De parameter leerling bestaat uit 

inspanningsbereidheid, persoonlijke ontwikkeling en geletterdheid. “Tekst” heeft betrekking 

op vertrouwdheid met literaire stijl, literaire procedés en literaire personages. De parameter 

opdracht, ten slotte, gaat over de communicatie met literatuur en de communicatie over 

literatuur. ‘Met literatuur communiceren’ valt uiteen in tekst begrijpen en interpreteren, 

tekstinterne eigenschappen herkennen en tekstexterne verbanden leggen. ‘Over literatuur 

communiceren’ bestaat uit een individueel aspect (zelfreflectie) en een aspect dat gericht is op 

de communicatie met anderen (Witte, Rijlaarsdam & Schram 2010). Hieronder laat ik zien dat 

elk van deze dimensies terug te vinden is in het creatief schrijfproces en de ontwikkeling van 

de leerling: 

 

Leerling  

 Inspanningsbereidheid: de motivatie van de leerling is door creatief schrijven aannemelijk 

hoger (zie paragraaf 4.2). Ook de inzet en de betrokkenheid worden door creatief 

schrijven gestimuleerd, omdat creatief schrijven aansluit bij de persoonlijke interesses, 

behoeftes en ervaringen van de leerling (4.2).  

 Persoonlijke ontwikkeling: overlap met persoonlijke ontwikkeling, de leerling maakt door 

creatief schrijven een interpersoonlijke en intrapersoonlijke ontwikkeling door (4.3.3). 

 Geletterdheid: de leerling gebruikt culturele en literaire kennis tijdens het creatief 

schrijfproces, bijvoorbeeld bij de toepassing van literaire termen en retorische variabelen 

(4.3.5; 4.6) of het ‘literary borrowing’ (4.5). 

 

 

 



96 

 

Tekst 

 Vertrouwd met literaire stijl: creatief schrijven bewerkstelligt een verbaallinguïstische 

ontwikkeling op het gebied van taal, want de leerling raakt vertrouwd met woordkeuze, 

zinsconstructie en de betekenis van woorden (4.3.2). Ook past de leerling literaire stijl toe 

in zijn creatieve tekst (4.6).  

 Vertrouwd met literaire procedés: door creatief schrijven komt de leerling in aanraking 

met perspectief, chronologie, handeling, verhaallijnen en betekenislagen (4.6; 4.3.4).  

 Vertrouwd met literaire personages: onder andere doordat de leerling tijdens het creatief 

schrijfproces personages creëert en zijn inlevingsvermogen gebruikt om zich te 

verplaatsen in de gevoelens, acties en reacties van de personages (4.3.3; 4.6). 

 

Opdracht  

 Communicatie met literatuur 

- Tekst begrijpen en interpreteren: een leerling maakt door creatief schrijven kennis 

met het basis communicatiemodel, neemt de rol aan van schrijver/ontvanger, is 

bezig met het decoderen van de betekenis en de effecten die deze betekenis op de 

lezer kan hebben (4.3.2). De leerling ontwikkelt een lezersbewustzijn (4.3.2). 

Bovendien geldt “schrijven is lezen” (4.5).  

- Tekstinterne eigenschappen herkennen: leerling past literaire termen en procedés 

toe in zijn creatief schrijfproces (4.3.5; 4.5) en tekst (4.6). Ook geeft de 

docent/schrijver voorbeelden waarin deze termen en procedés zijn verwerkt (4.5). 

Hierdoor herkent de leerling tekstinterne eigenschappen.  

- Tekstexterne verbanden leggen: een schrijver is betrokken bij het creatief 

schrijfproces, waardoor creatief schrijven voor een verbinding zorgt met de 

professionele kunstwereld (4.2). Ook zijn de persoonlijke ervaring en de kennis 

van de literatuurgeschiedenis een uitgangspunt van het creatief schrijfproces 

(4.3.3; 4.5).  

 Communicatie over literatuur 

- Individueel (zelfreflectie): de persoonlijke ervaringen en gevoelens van de 

leerling, en zelfreflectie over deze ervaringen en gevoelens zijn belangrijke 

startpunten van het creatief schrijfproces (4.2; 4.3.3; 4.6).  

- Met anderen: de leerling communiceert over zijn creatief schrijfproces en tekst met 

klasgenoten, de docent en schrijver door ideeën en uitwerkingen toe te lichten 
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(4.3.2). De leerling krijgt en levert commentaar, en verwerkt deze feedback bij het 

herschrijven of schrijven van een nieuwe tekst (4.3.3).  

 

Bovenstaande opsomming omvat niet alle aspecten van het creatief schrijfproces, maar laat 

zien dat er overlap bestaat tussen het creatief schrijfproces en de literaire competentie. De 

literaire competentie – die de literaire ontwikkeling in kaart brengt – heeft raakvlakken met de 

verbaallinguïstische ontwikkeling (4.3.2), de persoonlijke ontwikkeling (4.3.3) en de 

cognitieve ontwikkeling van de leerling (4.3.4), en kan gebruikt worden als evaluatie van de 

opbrengsten van het creatief schrijfproces. Door de literaire competentie van de leerling in de 

beginsituatie (persoon (1)) te vergelijken met de literaire competentie van de leerling in de 

eindsituatie (persoon (2)), ontstaat er een beeld van de literaire ontwikkeling die de leerling 

heeft doorgemaakt. Hiermee laat ik ook zien dat de literaire ontwikkeling de andere 

ontwikkelingen die het creatief schrijfproces (met hier en daar een uitzondering) omvat.  

 

Opvallend is dat bij het vergelijken van de literaire competentie en het creatief schrijfproces 

er weinig overlap is met de creativiteitsontwikkeling (4.3.1). Gezien het feit dat creatief 

schrijven tot op heden ontbreekt in het literatuuronderwijs, is dit logisch. De literaire 

competentie is niet gericht op de ontwikkeling van creativiteit, omdat creativiteit nog geen 

grote rol speelt in het literatuuronderwijs en de literaire ontwikkeling. Creatief schrijven, in 

tegenstelling tot zakelijk schrijven, heeft juist een meerwaarde voor het literatuuronderwijs, 

omdat het niet alleen een literaire ontwikkeling bewerkstelligt, maar ook de 

creativiteitsontwikkeling van de leerling stimuleert. 

 

Door het creatief schrijfproces ontwikkelt de leerling zich tot een creatief persoon. In een 

maatschappij waarin creativiteit steeds belangrijker wordt, is een creatief persoon een cruciale 

uitkomst. De taak van het onderwijs is om leerlingen van jongs af voor te bereiden op de 

“echte wereld”. Deze “echte wereld” is een wereld die instabiel is en snel verandert (Kress 

2011). Het is een wereld waarin leerlingen een beroep moeten doen op hun 

aanpassingsvermogen, hun creativiteit en hun vermogen om meerdere oplossingen voor een 

probleem te vinden. Creativiteit wordt zelfs gezien als de meest vereiste en noodzakelijkste 

vaardigheid (Kress 2011). Een leerling die zich op creatief vlak ontwikkelt, zal zich beter 

staande kunnen houden in de wereld van de eenentwintigste eeuw (Hoogeveen et al. 2013).  
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§ 5.3 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Creatief schrijven heeft in Nederland een marginale positie, waardoor er weinig onderzoek is 

gedaan dat direct van toepassing is op het Nederlandse onderwijssysteem. Voor het analyse-

instrument heb ik voornamelijk bevindingen uit artikelen over het vakgebied Creative Writing 

vertaald naar de Nederlandse situatie, maar het verschil tussen Creative Writing in het hoger 

onderwijs en creatief schrijven in het Nederlandse literatuuronderwijs op de middelbare 

school is groter dan deze vertaling kan overbruggen. De theoretische en didactische 

onderbouwing is een startpunt, maar er zal meer wetenschappelijk onderzoek gedaan moeten 

worden dat specifiek gericht is op de theoretische en didactische onderbouwing van creatief 

schrijven in het Nederlandse literatuuronderwijs.  

 

Mijn onderzoek ging snel in de richting van het microniveau: het creatief schrijfproces. Ik heb 

er bewust voor gekozen om creatief schrijven te definiëren als een leerproces. Creatief 

schrijven heeft naar mijn mening de meeste opbrengsten als het, net zoals het 

literatuuronderwijs, beschouwd wordt als een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling. 

De afstemming tussen culturele instelling en middelbare school, en tussen leerling, docent en 

schrijver, staat in dienst van het leerproces. De keuze voor deze benadering van creatief 

schrijven impliceert dat het creatief schrijfproces begint en eindigt bij het proces in de leerling 

in de klas, dat door de docent en schrijver ondersteund wordt. De samenwerking tussen de 

middelbare school en de culturele instelling is een noodzakelijke voorwaarde om het creatief 

schrijfproces mogelijk te maken.  

 

Het is niet de bedoeling dat de middelbare school en de culturele instelling samenwerken om 

samen te werken, maar dat zij samenwerken omdat zij samen iets (namelijk de inbedding van 

creatief schrijven) willen bereiken en zich daarvoor willen inzetten. Hun betrokkenheid bij het 

creatief schrijfproces omvat niet alleen het uitzetten van de lijnen zodat “anderen” het creatief 

schrijfproces kunnen uitvoeren. Beide instanties moeten hun expertise inzetten bij het 

individuele leerproces van de leerling op microniveau gedurende de voorbereiding, de 

uitvoering en de evaluatie. Om dit te realiseren, is ‘afstemming’: gedeeld referentiekader, 

gezamenlijke doelbepaling en gezamenlijk handelen – formaliseren in mindere mate – niet 

toereikend genoeg. De aspecten die Konings noemt, veronderstellen dat zodra er afstemming 

is op dit gebied, de rest vanzelf goed komt. Dat is niet zo. Om een intensieve betrokkenheid 

bij de uitvoering van het creatief schrijfproces te verwezenlijken, zal er wetenschappelijk 

onderzoek gedaan moeten worden naar de aspecten die deze betrokkenheid kunnen stimuleren 
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en verbeteren, zoals de motivatie en de inzet van de medewerkers van de culturele instelling 

en middelbare school.  

 

Het analyse-instrument is uitgebreid, daar ben ik mij van bewust. Afstemming over alle 

criteria (de onderwijsinhoud) zal niet haalbaar zijn. Bij de samenwerking zullen de culturele 

instelling en middelbare school een selectie moeten maken van de criteria die voor hun 

invulling van het creatief schrijfproces gelden. Creativiteitsontwikkeling mag niet weg 

geselecteerd worden, omdat creativiteit juist het verschil maakt. Creativiteit is een complex 

begrip dat door verschillende theoretici anders gedefinieerd wordt, bijvoorbeeld als 

persoonlijke ervaring of als proces. Vanwege het gebrek aan een eenduidige definitie, vermijd 

ik het om in mijn onderzoek één specifieke definitie te geven van creativiteit.  

 

Creativiteit zelf kan namelijk niet aangeleerd worden, maar er kunnen omstandigheden 

gecreëerd worden waarmee creativiteit gestimuleerd kan worden. Ondanks de toegenomen 

aandacht voor creativiteit is er relatief weinig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om 

creativiteit te stimuleren. In onderzoek over creativiteitsontwikkeling is er nog geen antwoord 

geformuleerd op de vraag of, en zo ja, hoe creativiteit kan worden gestimuleerd (Hoogeveen 

et al. 2013). Het lijkt voor de hand liggend dat creatief schrijven tot creativiteitsontwikkeling 

leidt, omdat creatief schrijven zorgt voor een creatief denkproces en een creatieve benadering 

van een tekst. Voor concrete bewijzen van deze creativiteitsontwikkeling, en hoe de leerling 

zich precies ontwikkelt tijdens het creatief schrijfproces, is er meer onderzoek nodig.  

 

In mijn onderzoek noem ik drie c- vormen van creativiteit: creativiteit met een grote C, 

creativiteit met een kleine c en creativiteit met een mini c. Het gebruik van deze drie vormen 

van creativiteit roept een probleem op. Ten eerste valt creatief schrijven niet direct onder een 

van de c-vormen, want de criteria (zie 4.3.1) voor het creatief schrijfproces zijn afgeleid van 

alle drie de vormen. Het creatief schrijfproces omvat niet alleen de mini-c creativiteit, want 

een leerling combineert tijdens dit proces ook nieuwe gedachtes en concepten tot een creatief 

product (kleine c) en de schrijver is bij het proces betrokken (grote C). Ten tweede bespreken 

Kaufman en Beghetto een vierde vorm van creativiteit, de Pro-c, die met betrekking tot de 

creatieve schrijver erg interessant kan zijn (Kaufman & Beghetto 2009). Zij stellen dat er een 

juiste categorie ontbreekt voor individuen die geen “verheven status” hebben bereikt, maar 

wel op een professionele manier bezig zijn met creativiteit. Een gevestigde schrijver zal zich 

eerder bevinden op het niveau van de grote C, maar een educatief medewerker van een 
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culturele instelling of een docent creatief schrijven, die eveneens op een professionele manier 

met creativiteit bezig is, niet. Deze personen zijn (nog) niet door de samenleving als creatief 

erkend, en zullen die wens misschien niet eens hebben. Bij welke vorm van creativiteit sluit 

creatief schrijven het beste aan? En welke vorm van creativiteit zou juist door creatief 

schrijven meer gestimuleerd worden?  

 

De indeling van Kaufman en Beghetto is bruikbaar om de onderlinge verhoudingen tussen de 

docent, de schrijver en de leerling te analyseren. De schrijver bevindt zich op het niveau van 

de grote C of Pro-c; en de leerling is meer bezig met een alledaagse ervaring van creativiteit 

(kleine c) en creatief schrijven als een proces (mini-c). Tijdens het creatief schrijfproces 

komen de schrijver en de leerling met elkaar in contact en wisselt de schrijver zijn ervaringen 

en kennis over creatief schrijven uit, maar gebeurt andersom niet hetzelfde? De schrijver deelt 

zijn creativiteit met de leerling die daar vervolgens van leert, maar deelt de leerling zijn 

creativiteit ook met de schrijver, die daar op zijn beurt weer van leert of er door geïnspireerd 

raakt? Ervaart de schrijver door betrokken te raken bij het literatuuronderwijs en creatief 

schrijven een (nieuwe) vorm van mini-c of kleine C creativiteit? Is het überhaupt mogelijk om 

creativiteit “te delen”? 

 

In mijn onderzoek bestudeer ik voornamelijk één richting, namelijk hoe de ervaringen van de 

schrijver het creatief schrijfproces van de leerling beïnvloeden. Dit is niet noodzakelijk de 

enige mogelijke richting: de ervaringen van de leerling met het creatief schrijfproces zouden 

ook het creatief schrijfproces van de schrijver kunnen beïnvloeden. Wat kunnen de schrijver, 

docent en leerling van elkaar leren? Tot nu toe heb ik alleen gekeken naar de 

creativiteitsontwikkeling van de leerling, maar ontwikkelen de docent en de schrijver zich ook 

op een creatief vlak door het creatief schrijfproces uit te voeren en te ondersteunen? Wat is de 

creativiteit van de docent Nederlands en hoe ontwikkelt de docent zich op creatief gebied? 

Hoe stimuleert het creatief schrijfproces van de leerling de creativiteit van de schrijver? Het 

zou interessant zijn en zeker een toegevoegde waarde kunnen hebben om dat verder uit te 

zoeken.  

 

§ 5.4 Creatief schrijven in de toekomst 

Het analyse-instrument zal nog in de praktijk getoetst moeten worden, want dat heb ik niet 

kunnen doen. Met casestudies kan de samenwerking tussen culturele instellingen en 

middelbare scholen met behulp van het analyse-instrument geanalyseerd worden, zowel op 
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het gebied van de afstemming als de onderwijsinhoud (het creatief schrijfproces). Op basis 

van dit praktijkonderzoek kan het analyse-instrument aangepast worden. Er kunnen ook 

concrete richtlijnen geformuleerd worden waarmee bestaand materiaal creatief schrijven 

geëvalueerd en aangepakt kan worden, en waarmee nieuw materiaal ontwikkeld kan worden. 

Het zou een logisch vervolg zijn als culturele instellingen dit in samenwerking met 

middelbare scholen zouden doen.  

 

De samenwerking tussen de middelbare school en culturele instelling is een goed begin voor 

de inbedding van creatief schrijven in het literatuuronderwijs, omdat hun expertises elkaar 

aanvullen. Toch is het op de langere termijn voor de structurele inbedding van creatief 

schrijven nodig dat er op macroniveau keuzes gemaakt worden. Wanneer vastgesteld wordt 

dat creatief schrijven niet mag ontbreken in het Nederlandse literatuuronderwijs, zal het 

expliciet opgenomen moeten worden in de kerndoelen en eindtermen. Vervolgens zal het 

nationale onderwijsbeleid aandacht moeten besteden aan de belangrijke schakels die tot op 

heden ontbreken. Een van die schakels is het opleiden van docenten in creatief schrijven, 

bijvoorbeeld door opleidingen creatief schrijven in het hoger onderwijs te realiseren met 

aandacht voor theorie, onderzoek en didactiek of door creatief schrijven in de lerarenopleiding 

Nederlands bij het onderdeel literatuurdidactiek op te nemen. Hierbij kunnen culturele 

instellingen betrokken worden, want zij beschikken immers over de expertise en ervaring op 

het gebied van creatief schrijven. Zij kunnen bijvoorbeeld bemiddelen voor schrijvers die als 

docenten op een vervolgopleiding creatief schrijven fungeren.  

 

Voorlopig is creatief schrijven afhankelijk van de interesse en wens van bijvoorbeeld een 

middelbare school of culturele instelling (mesoniveau), of zelfs een individuele 

literatuurdocent. Op de lange termijn zou dat niet meer hoeven als creatief schrijven officieel 

wordt ingebed in het Nederlandse literatuuronderwijs. Dat neemt niet weg dat de culturele 

instelling vervolgens niet meer betrokken hoeft te zijn bij creatief schrijven. Zij kan met 

middelbare scholen blijven samenwerken om geschikt en theoretisch onderbouwd 

onderwijsmateriaal en didactiek te ontwikkelen.  

 

Een andere schakel is het realiseren van een doorgaande leerlijn creatief schrijven. Om mijn 

onderzoek af te bakenen, heb ik mij gericht op het literatuuronderwijs in de Tweede Fase, 

maar creatief schrijven kan (en moet?) ook in het basisonderwijs en in de onderbouw van het 

middelbaar onderwijs worden ingebed. Horizontale en verticale samenhang zijn hierbij 



102 

 

belangrijke voorwaarden: er moet samenhang zijn met wat de leerling leert in de jaren 

daarvoor en daarna en er moet samenhang zijn met de verschillende leerelementen van het 

schoolvak Nederlands. Het analyse-instrument is in eerste instantie een onderbouwing van 

creatief schrijven in het literatuuronderwijs van het vak Nederlands, maar uit het instrument 

blijken zoveel mogelijke positieve uitkomsten van creatief schrijven, dat er verbanden gelegd 

kunnen worden met effectiever schrijfonderwijs. Ook kan men starten met creatief schrijven 

in het literatuuronderwijs van de moderne vreemde talen. Misschien is een gelijktijdige 

invoering van creatief schrijven bij Nederlands en de moderne vreemde talen zelfs een extra 

aanleiding om het totale literatuuronderwijs op elkaar af te stemmen.  

 

Bovendien kan dit analyse-instrument, vanwege de nadrukkelijke aandacht voor 

creativiteitsontwikkeling, ook interessant zijn voor de andere kunstvakken. Andere 

kunstvakken houden zich ook bezig met het creëren van de juiste omstandigheden voor de 

ontwikkeling van creativiteit en de nevenopbrengsten die creativiteit kan hebben (Winner, 

Goldstein & Vincent-Lancrin 2013). Vooral de meerwaarde die een culturele instelling als 

samenwerkingspartner kan hebben, door een buitenschoolse, vakinhoudelijke expert (zoals 

een schrijver) bij het onderwijs te betrekken, is daarbij van belang. De betrokkenheid van een 

culturele instelling zorgt voor een verbinding tussen de belevingswereld van de leerling en de 

professionele kunstwereld, doordat de leerling in contact komt met een buitenschoolse 

kunstexpert. Deze kunstwereld wordt tastbaarder voor de leerling, omdat de expert zijn kennis 

en ervaringen deelt. Zonder de samenwerking met een culturele instelling zou dit contact 

nauwelijks mogelijk zijn. 

 

De meerwaarde van de culturele instelling bestaat uit haar bemiddelende positie tussen de 

consumptie (door de leerling en de docent) en de productie van kunst (door de kunstenaar), en 

in het geval van creatief schrijven, de productie van literatuur (door de schrijver). De culturele 

instelling functioneert als een “cultural gatekeeper” die een verbinding met de professionele 

kunstwereld bewerkstelligt. Daarom moet de culturele instelling haar eigen positie binnen het 

educatieve veld behouden en samenwerken, maar niet samengaan met de middelbare school, 

die op haar beurt meer expertise heeft op het gebied van onderwijs en didactiek.  

 

De betrokkenheid van de culturele instelling kan het kunstonderwijs een tastbare context 

plaatsen. Dit idee is niet nieuw, dat laten het ideaal van authentieke kunsteducatie en het 

reflectief practicum al zien, maar wederom blijkt hoe belangrijk aansluiting bij de 
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professionele kunstwereld is, zodat een leerling creatiever kan worden. Dit versterkt ook het 

bestaansrecht van culturele instellingen, die kunnen bemiddelen tussen het onderwijs en de 

professionele kunstwereld. Zij hoeven niet alleen te bemiddelen om schrijvers naar de klas te 

brengen, maar kunnen ook een samenwerking aangaan met middelbare scholen om andere 

experts te betrekken bij het (kunst)onderwijs. Culturele instellingen hebben een belangrijke 

positie als bemiddelaars tussen de professionele kunstwereld en het onderwijs, en zullen die 

ook moeten benutten; ter verbetering van het aangeboden onderwijs en ter versterking van 

hun bestaansrecht.  

 

Uit mijn onderzoek is een analyse-instrument ontstaan dat niet alleen verwijst naar het 

bestaansrecht van creatief schrijven, maar ook naar dat van culturele instellingen. Mijn 

analyse-instrument kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden: een analyse van de 

samenwerking, een theoretische en didactische onderbouwing van creatief schrijven en een 

legitimatie voor creatief schrijven in het literatuuronderwijs. Nu is het de beurt aan de 

culturele instelling en de middelbare school om samen, met behulp van mijn analyse-

instrument, de invoering van creatief schrijven in het literatuuronderwijs te gaan realiseren. 
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Bijlage 1: Het analyse-instrument 

Onderstaande tabel is het analyse-instrument. Alle begrippen die de structuur aangeven zijn vetgedrukt. Alle overkoepelende begrippen, die ook 

in het beknopte overzicht van het analyse-instrument staan, zijn cursief. De criteria zijn aangegeven met a, b, c. Er is doorgenummerd als er 

sprake is van een overkoepelende term, bijvoorbeeld bij taal en communicatie. Deze begrippen horen beide bij de verbaallinguïstische 

ontwikkeling.  

 

mesoniveau 

Samenwerking tussen middelbare school en culturele instelling 
Afstemming 
 Gedeeld referentiekader 

Wat is het referentiekader van de betrokken partijen? Waar ‘raken’ de referentiekaders elkaar? Over welke kennis en welke 

ervaring beschikken deze partijen? Hoe kunnen deze kennis en ervaring in de samenwerking gebruikt worden? Is er uiteindelijk 

sprake van een gedeeld referentiekader? Wat is dit? 

 Gezamenlijke doelbepaling 

Wie stelt de doelen vast? Hoe worden ze vastgesteld? Is er sprake van een gezamenlijke doelbepaling? Hoe zien de doelen op 

microniveau eruit? Welke doelen liggen reeds vast in het onderwijs- of examenprogramma? 

 Gezamenlijk handelen 

Hoe zorgen we voor gezamenlijk handelen? Wat is de rolverdeling tussen de actoren van de culturele instelling en van de 

middelbare school? Zijn de uitvoerders betrokken bij de afstemming over deze rolverdeling? 

Formaliseren  

Zijn er gesprekken voorafgaand aan het project gepland? Tussentijds en achteraf? Waarover gaan deze gesprekken (over de 

inhoud, de organisatie, een combinatie van)? Tussen wie vinden de gesprekken plaats? Worden afspraken schriftelijk vastgelegd 

in een contract, evaluatie of anderszins? 

 

microniveau 

Uitvoering van het creatief schrijfproces 
Actoren 
 Leerling 

 Docent 

Schrijver  
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Het creatief schrijfproces 
Persoon 

Motivatie 

a) Grotendeels bewuste therapie: de leerling wil zijn of haar persoonlijke problemen van zich afschrijven 

b) Onbewuste therapie: de leerling schrijft zonder enig idee te hebben van de (eventuele) therapeutische werking van schrijven  

c) Plezier in taal: de leerling haalt plezier uit het schrijven en het spelen met taal 

d) Ego formatie: de leerling wil een schrijver worden 

e) Politiek statement: de leerling wil een statement maken 

Aansluiting 

a) Aansluiting bij de ontwikkeling en context van de leerling 

b) Aansluiting bij de smaak en belevingswereld van de leerling 

c) Aansluiting bij de professionele kunstwereld 

d) Aansluiting bij het ideaal van authentieke kunsteducatie 

a. Inhoudelijke oriëntatie op de leefwereld van de leerling 

b. Relevantie van het leren buiten de school 

c. Leren door complexe taaksituaties 

d. Onderlinge communicatie en samenwerking tussen leerlingen 

Brede talentontwikkeling 

Ontwikkeling 

 Creativiteitsontwikkeling 

  Creativiteit met een grote C 

a) De schrijver geeft toegang tot een literaire wereld waarbinnen hij een plaats heeft verkregen als “creatief genie” 

b) De schrijver maakt ‘creativiteit’ concreet door voorbeelden uit zijn eigen werk te geven 

c) De leerling kan (in overleg met anderen) beoordelen of een product als ‘creatief’ erkend kan worden 

d) De leerling weet hoe creativiteit sociaal-cultureel bepaald is 

  Creativiteit met een kleine c 

e) De leerling is in staat gedachtes en concepten op een voor hem nieuwe manier te combineren 

f) De leerling gebruikt zijn persoonlijke ervaring en gedachtes 

g) De docent/schrijver zien de leerling als een individu 

h) De docent/schrijver houdt de “mythe van de vrije creativiteit” in stand 

i) De docent/schrijver geeft tips en voorbeelden om de leerling op weg te helpen 
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Creativiteit met een mini c 

j) De docent/schrijver maakt duidelijk dat de focus ligt op het schrijfproces, en niet op het product 

k) De leerling neemt kleine beslissingen tijdens het creatief schrijfproces 

l) De leerling doet ontdekkingen tijdens het creatief schrijfproces 

  Rijke, creatieve leeromgeving 

Stimuleren van creativiteit door:  

Communicatie 

a) De docent/schrijver staat open voor discussie 

b) De docent/schrijver voert open gesprekken en stelt vragen 

c) De docent/schrijver reflecteert samen met de leerling op het creatief schrijfproces 

d) De docent/schrijver hanteert een persoonlijke stijl 

e) De docent/schrijver zorgt voor onmiddellijke (positieve en constructieve) feedback op de ideeën en 

uitwerkingen van de leerling 

Houding  

f) De docent/schrijver moedigt de leerling aan 

g) De docent/schrijver stimuleert de leerling 

h) De docent/schrijver geeft de leerling zelfvertrouwen 

i) De docent/schrijver toont passie voor het vak en het onderwerp 

j) De docent/schrijver geeft voorbeelden zodat leerlingen kennismaken met wat er eerder aan creatief 

schrijven is gedaan 

Formele aspecten 

k) De docent/schrijver hanteert duidelijke doelen 

l) De docent/schrijver zorgt ervoor dat de eisen van de opdracht en de competenties van de leerling in 

evenwicht zijn 

m) De docent/schrijver geeft kaders aan, maar behoudt ook de vrijheid van de opdrachten 

n) De docent/schrijver is zich bewust van de beschikbare tijd 

o) De docent/schrijver stemt de tijd af op de doelen 

p) De docent/schrijver zorgt voor een rijke leeromgeving 

q) De docent/schrijver onderneemt de noodzakelijke procedurele stappen: voorbereiding, uitvoering, 

feedback, revisie  

r) De docent/schrijver legt de nadruk op het herschrijven van de tekst, en niet op de toepassing van 
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conventionele regels en mechanismes 

   Reflectief practicum 

   Adequate voorbereiding en follow-up    

 Verbaallinguïstische ontwikkeling 

  Taal  

a) De leerling oefent grammatica, woordenschat en spelling 

b) De leerling verwerft inzicht in de grammaticale regels 

c) De leerling ervaart dat creatief schrijven een spel met taal is  

d) De leerling ontwikkelt zijn woordenschat 

a. De leerling ontdekt nieuwe woorden 

b. De leerling gebruikt synoniemen en antoniemen, denotaties en connotaties 

e) De leerling wordt zich bewust van de effecten die taal kan hebben  

f) De leerling kan taal manipuleren om persoonlijke betekenissen op een unieke manier uit te drukken 

  Communicatie  

g) De leerling kan (op een onderbouwde manier) met zijn klasgenoten in discussie gaan over de teksten die ze hebben 

geschreven, het onderwerp dat ze hebben gekozen en de manier waarop ze het op papier hebben gezet 

h) De leerling maakt kennis met het communicatiemodel 

a. De leerling wil een inhoud (bijvoorbeeld een boodschap of ervaring) communiceren 

b. De leerling kan de rol van schrijver/verzender aannemen 

c. De leerling ontwikkelt lezersbewustzijn 

d. De leerling wordt zich bewust van de werking van het medium 

i) De leerling kan de inhoud overbrengen met correct taalgebruik en toepassing van de taalregels 

 Persoonlijke ontwikkeling 

 Interpersoonlijke ontwikkeling 

a) De leerling is in staat zijn eigen ideeën en gedachten, waarden en overtuigingen over te dragen aan anderen 

b) De leerling verbetert zijn inlevingsvermogen 

a. De leerling verplaatst zich in een personage 

b. De leerling begrijpt de gevoelens van een ander 

c. De leerling gaat succesvolle relaties aan met een ander 

c) De leerling ontwikkelt sociale vaardigheden 

a. De leerling kan communiceren over literatuur 

b. De leerling relateert zijn eigen teksten aan de wereld (de maatschappij en de persoonlijke wereld) 
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c. De leerling staat open voor commentaar, kritiek en persoonlijke waardeoordelen van anderen 

d. De leerling weet hoe hij het beste commentaar kan leveren op de teksten van anderen 

e. De leerling kan samenwerken en leren met anderen 

  Intrapersoonlijke ontwikkeling 

d) De leerling is in staat om vanuit zijn eigen stem een tekst te schrijven 

e) De leerling gebruikt zijn eigen ervaring als inspiratiebron 

f) De leerling denkt tijdens het schrijfproces na over zijn gevoelens, stemmingen of herinneringen 

g) De leerling wordt zich bewust van zijn eigen identiteit 

e. De leerling leert zelfkennis te gebruiken om teksten te schrijven 

f. De leerling komt meer te weten over zichzelf door een proces van zelfreflectie 

g. De leerling heeft een besef van zijn plaats binnen de sociale omgeving 

h. De leerling is in staat een beter begrip van zichzelf te vormen 

 Cognitieve ontwikkeling 

  Creatief denkproces 

a) De docent/schrijver onderkent dat creatief schrijven een denkproces is 

b) De leerling gebruikt zijn gevoelens, persoonlijke ervaringen, verbeelding en creativiteit  

c) De leerling ervaart wat een creatief of divergent denkproces is 

d) De leerling ervaart wat een convergent denkproces is  

e) De docent/schrijver vindt een balans tussen een convergente (weinig ruimte voor de leerling, maar veel structuur) en een 

divergente (veel ruimte voor de leerling, maar weinig structuur) aanpak 

  Verbeelding 

f) De leerling doet een beroep op zijn verbeelding 

g) De leerling maakt (nieuwe en originele) connecties en vergelijkingen  

h) De leerling structureert een ervaring of boodschap tot een tekst 

i) De leerling kan een metafoor maken en begrijpen 

j) De leerling versterkt zijn metaforisch vermogen 

 Literaire ontwikkeling 

a) De leerling is in staat literaire teksten te begrijpen en te interpreteren 

a. De leerling kan zijn kennis van literaire termen in de tekst verwerken 

b. De leerling kan een beroep doen op tekstregisters, wereldkennis en een lexicon 

b) De leerling ontwikkelt een persoonlijke leessmaak 

c) De leerling ontwikkelt een visie op mens en maatschappij op grond van wat hij leest en schrijft 
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Proces 
 Creatief proces  

Oriënteren 

a) De leerling wordt geprikkeld om de creatief schrijfopdracht te verkennen 

b) De leerling start met oriënteren op een inhoud van de tekst vanuit zijn ervaringswereld, de literatuur of de echte wereld 

c) De leerling brainstormt over de inhoud van de tekst 

d) De leerling doet informatie en inspiratie op 

e) De leerling reflecteert op mogelijke benaderingen van de inhoud 

  Onderzoeken 

f) De leerling onderzoekt de verschillende mogelijkheden en oplossingen voor de opdracht en legt deze vast 

g) De docent/schrijver stimuleert de leerling om eigen mogelijkheden te bedenken en keuzes te maken (alleen of samen) 

h) De leerling maakt schetsen/een opzet van de uitvoering van de opdracht 

i) De leerling brengt de verschillende keuzes onder woorden (reflectie) 

  Uitvoeren 

j) De leerling voert de opdracht uit 

k) De leerling blijft reflecteren op het creatief schrijfproces (op de keuzes die hij tijdens de uitvoeringsfase en de 

onderzoeksfase heeft gemaakt) 

l) De leerling gebruikt specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht 

m) De leerling blijft zoeken naar nieuwe ideeën of invalshoeken 

n) De docent/schrijver (en eventueel medeleerlingen) geeft feedback 

  Evalueren 

o) De leerling/docent/schrijver evalueert het creatief schrijfproces 

p) De docent/schrijver (en eventueel de leerling) beoordeelt het creatief schrijfproces en/of het product 

q) De leerling/docent/schrijver formuleert leerpunten die de opstart vormen voor een volgend creatief schrijfproces 

Ervaring 

a) De leerling ondergaat een kunstzinnige ervaring door bezig te zijn met creatief schrijven 

a. De leerling gaat een interactie aan met literatuur 

b. De leerling vertoont creatief gedrag 

c. De leerling ervaart hoe het is om een schrijver te zijn 

Formele aspecten van het creatief schrijfproces 

Aard van de schrijftaak 

Intensiteit/duur 
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Omgeving/context 

Aanwezigheid van een metacognitief of reflecterend element 

Interventie 

Omvang 

Genre  

Moment van schrijven 

Context (press) 
 Sociale context 

  Leeromgeving (klas) 

  Sociale achtergrond van leerling, docent en schrijver 

 Literair-historische en culturele context 

Verwerking van de literatuurgeschiedenis 

a) De leerling kan de opgedane kennis van de literatuurgeschiedenis toepassen in zijn eigen tekst 

a. De leerling haalt inspiratie uit de literatuurgeschiedenis 

b. De leerling stimuleert zijn verbeelding of creativiteit door de literatuurgeschiedenis 

c. De leerling legt een verband tussen de literatuurgeschiedenis en zijn eigen verleden of toekomst 

d. De leerling vertaalt (‘transformeert’) zijn kennis  

e. De docent/schrijver stimuleert de leerling om na te denken over de opgedane kennis 

b) De leerling beseft dat een geschreven tekst een bepaalde plaats heeft binnen de literaire en culturele traditie 

“Schrijven is lezen” 

c) De leerling kent het principe “schrijven is lezen” 

a. De leerling wordt gestimuleerd om literatuur te lezen die als voorbeeld kan dienen voor (de stijl, vorm of 

structuur van) zijn eigen tekst  

b. De leerling verwerkt ideeën uit eerder behandelde teksten in zijn eigen tekst 

c. De leerling begrijpt tijdens het lezen hoe het is om een schrijver te zijn 

Product 
 Retorische variabelen 

  Stem  

  Publiek 

  Genre 

  Structuur 

  Stijl 
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 Literaire kenmerken 

  Plot 

  Personages 

Ruimte en tijd 

Metrum en ritme 

Spanning 

Details 

Thema en motieven 

 Taalkenmerken 

  Woordenschat 

  Interpunctie 

  Spelling 

  Grammatica 

 Creativiteit  

  Originaliteit 

  Passendheid 

  Stilistische en structurele kenmerken 

   Retorische variabelen 

   Literaire kenmerken 

   Taalkenmerken 

  Persoonlijke inzet 
  Meerduidigheid 

 

 


