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DANKWOORD 

De fascinatie voor creativiteit in de kunst en artistieke creatieve (leer)processen be-

gon al voor maar zeker tijdens mijn studie aan de Academie voor Beeldende Vor-

ming. Zelf originele beeldende producten maken was ingewikkeld, maar hoe zou je 

dergelijke processen goed kunnen verduidelijken aan leerlingen? In de jaren daarna 

aan de Jan van Eykacademie ontwikkelde ik verdiepend inzicht in creativiteit door 

de afwisseling tussen enerzijds produceren, anderzijds visueel analyseren en reflec-

teren en met kunstenaars en studiegenoten daarover te sparren. Hoe je vanuit niets 

tot iets komt en vooral het begin van het creatieve proces bleef me fascineren. Die 

beginfase van het creatieve proces, bleek een van de moeilijkste onderdelen te zijn 

aan het doceren van kunst. Op welke manier kun je goed uitleggen wat een creatief 

proces inhoudt? Als docent diepgaand leren begrijpen wat creatieve (leer)processen 
inhouden kan op allerlei manieren: door de kunst af te kijken van goede kunstenaars 

en kunstdocenten; door creatieve processen en producten van leerlingen te bestude-

ren; door als docent te kijken wat werkt en wat niet en daarover na te denken samen 

met collega's. Of door wetenschappelijk onderzoek te doen. Tijdens mijn Master 

Academisch Meesterschap begon ik met het onderzoek naar divergent denken en het 

beoordelen van creatieve beeldende processen en producten. Toen ontstond het idee 

dat onderzoek verder voort te zetten in een promotietraject. Het was een buitenkans 

om dat te mogen doen, al was het bij tijd en wijle pittig om dat met twee onderwijs-

banen te combineren.  

Met Wilfried Admiraal en Gert Rijlaarsdam als promotoren had ik me geen bete-

re begeleiders kunnen wensen: inhoudelijk enorm deskundig, inspirerende denkers, 
creatieve onderzoekers, zeer betrokken en begripvol, altijd bereid om vragen te be-

antwoorden. Wilfried en Gert, bedankt voor alle goede en waardevolle inzichten 

over wat wetenschappelijk onderzoek zo interessant en complex maakt, dank voor 

het geduld, het vertrouwen en de ondersteuning tijdens dit proces, dat voor mij soms 

gepaard ging met de nodige uitdagingen en twijfels. De gesprekken en mailwisselin-

gen waarin we met z'n drieën naar creatieve oplossingen zochten en die ook vonden, 

waren bijzonder om mee te mogen maken. Heel veel dank!  

Beide werkgevers, de ILO UvA en het schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs 

(O.M.O.), maakten het mogelijk voor mij om dit onderzoek te doen. Dank daarom 

aan degenen die mij bij de ILO UvA hebben geholpen dit promotietraject te kunnen 

starten, Gert Rijlaarsdam, Wilfried Admiraal en Bernadette van Hout-Wolters en aan 

Eugène Bernard, voorzitter van O.M.O. Eveneens dank aan Tomas Oudejans, rector 
van het Theresialyceum die mij de mogelijkheden gaf om het onderzoek uit te kun-

nen voeren op school.  

Dankzij de inzet en medewerking van zoveel 5 vwo leerlingen (en hun ouders), 

konden we dit onderzoek doen bij culturele en kunstzinnige vorming en bij beelden-

de vormgeving. Glimlachend denk ik terug aan het oorverdovende geluid van het 



VI  

 

simultaan typen tijdens de divergente denktesten, en zie ik de lachende gezichten 

van leerlingen voor me tijdens de divergente denk-oefeningen. Onderzoek mogen 

doen samen met je leerlingen en collega's heb ik als een voorrecht ervaren.  

Het onderzoek op school deed ik samen met collega's Bettine, Karen en Jack, die 

aan alle onderzoeken meegewerkt hebben en intensief mee nagedacht hebben over 

creatief leren denken. Samen onderzoek doen en onderwijs geven maakten het on-

derzoek en het onderwijs beter en interessanter. Ik denk dat we dat in de sectie alle-

maal ervaren hebben tijdens de studiemiddag over het beoordelen.We konden niet 

bedenken dat het meteen de laatste sectiebijeenkomst zou zijn met Jack die kort 

daarna overleden is. Zijn uitspraak dat creativiteit en originaliteit iets te maken heb-

ben met 'dwarsheid' typeerde hem zo en dat moment blijft ons denk ik allemaal bij. 
Sectie beeldend: Bettine, Karen, Jack †, Cécile, Karien, Krisja en Maren: Veel dank 

voor jullie waardevolle bijdragen aan dit onderzoek, zonder jullie was dit echt niet 

mogelijk geweest. Ook dank aan Haiko, Kalervo en Kees voor alle ICT ondersteu-

ning en aan Angelique, Loes en het OLC voor de administratieve medewerking, 

Mayke en Belinda voor de medewerking bij de roosters en lokalen en Marlies voor 

haar medewerking en support als teamleider van 5 vwo. Dank aan alle leerlingen en 

alle collega's van het Theresialyceum die meegewerkt en meegedacht hebben.  

Bij de ILO UvA hebben aan dit onderzoek bijgedragen op de allereerste plaats 

mijn collega vakdidacticus Anne Marie: dank je wel voor alle mentale steun, het 

kritisch meedenken, je hebt me daar zo ontzettend mee geholpen. Ook collega on-

derzoeker Jannet van Drie van de ILO UvA en de collega onderzoekers van de Uni-
versiteit van Antwerpen: Sven De Maeyer, Maarten Goossens en Liesje Coertjens: 

hartelijk dank voor jullie bijdragen aan het onderzoek en de fijne samenwerking 

daarbij. Mariëlle de Reuver ook veel dank voor de medewerking en hulp.  

Graag bedank ik ook oud-ILO-studenten die meewerkten: Jelle, Irma, Valentijn, 

Annemarie, Niels, Felicia, Laura, Laureen, Bastiaan, Bregt, Suzanne. Dank ook aan 

docenten en studenten van Fontys ABV, aan docenten van de trainingen van het 

Expertisecentrum Kunsttheorie die kritisch meegedacht hebben, aan Heidi en Chris 

van Fundament Foundation voor de thema's van de lessen. De ILO UvA gamma-

collega's, dank voor de morele steun en de RICDE onderzoekers en collega-

promovendi, Jantina, Marrit, Suzanne, Gerhard, Marc, Mark, Daphne, Tanja, Mar-

loes, Saskia en Martijn e.a., dank voor het meedenken en alle suggesties. Jullie heb-

ben allemaal bijgedragen aan dit proefschrift. 
 

Sportgenoten Joyce, Ad, Jet, Karen, Marian, Han, Cecile, meneer Assouiki en buur 

Monique bedankt voor de support en het meeleven, dat gaf steeds nieuwe energie. 

Rose Marie, Robert, Annette, Pierre, Marjoanne, Benoît en Ton, dank voor de inspi-

rerende gesprekken over kunst en creativiteit, voor de gezelligheid en het begrip dat 

dit onderzoek zoveel tijd kostte en ik daardoor soms buiten beeld bleef. Tot slot, 

heel veel dank voor alle support en vooral het begrip als ik weer eens door moest 

werken in het weekend of in de vakantie: Gert-Jan, Theo en Ingrid, Jord, Jelte en Pa, 

ik hoop er nu weer meer te kunnen zijn.  

 

Aan mijn vader, Jan van de Kamp, wil ik deze dissertatie opdragen: hij is voor mij 
altijd hèt voorbeeld van een creatieve denker geweest. 
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