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Stap 1: je krijgt een kaart! 

Stap 2: bekijk de kaart 
Bedenk: wie is dit?  
Wat kan ik over hem/haar zeggen? Schrijf het op. 

Stap 3: kruipdoorsluipdoor 

Stap 4: zoek jouw persoon 
Bedenk: wie is het nu? Verandert je idee? Schrijf het op. 

Stap 5: terug naar de zaal 
Deel je inzichten met jouw fotogenoten.



Het verwezenlijkt  
in een onvolmaakte 

wereld en het verwarde 
leven een tijdelijke, 

beperkte volmaaktheid.







Roman Krznaric : 
We zijn de kunst van het 

leven kwijt geraakt.



image: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Sistine_Chapel_(5967688938).jpg

Michelangelo  
heeft het verpest!

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Sistine_Chapel_(5967688938).jpg


Beginners mind

Having an attitude of openness, 
eagerness, and lack of preconceptions 

when studying a subject,  
even when studying at an advanced level, just 

as a beginner would.







Dunning–Kruger effect

novice expert
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curse  
of    

knowledge







Mark Mieras:
geheugen
is als kralen 
rijgen

Kralen rijgen



kunst

enge klauwen!!!
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Maar die kralenketting 
is persoonlijk!  

Hoe kan ik daar dan 
lessen voor maken?
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productgericht

procesgericht

vrije
   expressie

Karin
KottenProcessen
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als een 
kunstenaar:

vanuit 
verwondering

als een 

ingenieur:

iets c
oncreets 

leren

als een 
ontwerper:
vanuit een 

probleem

plastic
opruim-robot

Zo doe jij het!



Bron: http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/leerlijnen/het-creatieve-proces
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Met triggers  
en de juiste vraag.



veel
kennis

veel 
vaardigheden

weinig
vaardigheden

weinig
kennis

Ik ben dol op 
inspiratie!

Ik kan veel, 
maar heb niet 
altijd een idee.

Ik vind het best 
moeilijk; weet 
niet waar ik 
moet beginnen.

Ik weet veel, 
maar creëer 
niet zo vaak 
iets.



structuur;

een plan

een
idee meer

weten

een
voorbeeld

technische
uitleg

inspiratie;

iets wonderlijks



concrete
opdrachten

mini
modules
vaardig-

heden
leren

Heldere(sub) 

opdrachten 

om aan te 

werken. 

Concrete, 

pragmatische 

uitleg: zo doe je 

dat. 

(Wonderlijke) 

inspiratie, open 

en vrij. Zonder 

concreet doel of 

opdracht. 

Zowel groot als 

alledaags. Doel: 
vensters openen.

Doel: 
even iets leren 

en dan verder.

Doel: 
creativiteit 

structureren.
V
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il
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nde triggers
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Vanuit verwondering, wat zien we? 



Vanuit een inhoudelijke 
opdracht; wat doen we? 
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structuur;

een plan

een
idee meer

weten

een
voorbeeld

technische
uitleg

inspiratie;

iets wonderlijks

Oefen:

‘stil’ portret

Oefen:

draperen en 

schikken

ontwerp
opdrachten

vaardig- 
heden

In
sp

iratie

Oefen:

statige 

houding

Bedenk:

‘ouderwetse’ 
kleding met 
moderne 
spullen

Bedenk:

Wie is ze?
Maak het na in een foto.

Kijk:

de foto’s v. 

Erwin Olaf

Kijk:

de kleding 

van 

Victor&Rolf

portret

kunst

kleding
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flow:
weten wat je moet doen
weten hoe je dat moet doen
weten hoe goed je het doet
weten waar je naar toe werkt
interessante uitdagingen
aangesproken worden op moeilijke skills
geen afleiding

Mihaly 
Csikszentmihalyi

nerveus

verveeld

saai
moeilijk

mastery

ui
td

ag
in

g

vaardigheid

flow
Happy flow
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