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Dit lemma over creatief schrijven bestaat uit vier delen. Het eerste deel geeft een
definitie van creatief schrijven en bespreekt de stand van zaken in het voortgezet
onderwijs. Het tweede deel bespreekt creatieve modellen en schrijfprocesmodellen, de overeenkomsten tussen deze modellen en het onderzoek naar creatieve
schrijfprocessen. In deel 3 en 4 worden ontwerpprincipes voor creatieve schrijflessen en suggesties voor vervolgonderzoek voorgesteld.

Creativiteit is ‘het vermogen om werk te produceren dat tegelijkertijd nieuw (origineel, onverwacht) maar ook passend is’ (Sternberg & Lubart, 1999, p. 3).
‘Passend’ betekent dat het creatieve product moet passen bij de taak, het beoogde
publiek en de context.
De gangbare definitie van creativiteit als origineel en passend is echter niet zomaar toe te schrijven aan het werk van leerlingen (Glăveanu, 2010). Dit probleem
wordt ondervangen door het Four-C model of creativity (Beghetto & Kaufman,
2007). Dit model erkent dat creativiteit kan variëren van een subjectieve en persoonlijke vorm van creativiteit (mini-c) tot meer objectieve vormen van creativiteit
die plaatsvinden in het dagelijks leven (little-c), tot creativiteit op professioneel
niveau (Pro-c) en ten slotte, eminente creativiteit (Big-C). Het creatief schrijven
door leerlingen valt onder alledaagse (little-c) creativiteit.

Schrijven over een nieuw onderwerp vergt altijd een bepaalde mate van creativiteit, omdat betekenisconstructie een productief, generatief en creatief proces is
(Flower & Hayes, 1977; Galbraith & Baaijen, 2019; Hayes, 1989). Als creatief
denken tijdens ieder schrijfproces een vereiste is, wat onderscheidt creatief schrijven dan van zakelijk schrijven?
1. Volgens Amabile (1996) is een creatieve taak meer heuristisch dan algoritmisch. In tegenstelling tot een algoritmische taak heeft een heuristische taak geen
vast oplossingspatroon: het is een open taak en de weg naar de oplossing van de
taak is niet eenduidig. Dat geldt voor vrijwel alle schrijftaken, maar nog het meest
voor een creatieve tekst. Het grote verschil is dat je bij het schrijven van een zakelijke tekst een expliciet retorisch doel wilt bereiken: begrip of overtuiging. Dat retorische doel ontbreekt voor de creatieve tekst.

2. Een opdracht voor een zakelijk tekst biedt ruimte voor creativiteit, maar die
wordt ingebed door het genre, vaak omdat de gewenste tekststructuur al in de opdracht is verwerkt. Zo moeten leerlingen voor een betoog meestal een standpunt
introduceren in de inleiding en vervolgens een aantal argumenten geven en een tegenargument weerleggen. De verwachtingen van schrijvers en lezers over de tekststructuur vallen hier samen. De ‘ruimte’ voor een leerling die een verhaal moet
schrijven, is vele malen groter. Door het ontbreken van een retorisch doel en voorwaarden aan de tekststructuur tijdens het creatief schrijven ontstaat een enorme
vrijheid voor de schrijver. Deze vrijheid kan onzekerheid creëren: er is minder houvast.

Denk aan een lege pagina als open ruimte. Zij heeft geen dimensie; menselijke tijd maakt geen aanspraak. Alles is mogelijk, eindeloos mogelijk. Alles kan erin groeien. Iedereen,
echt of denkbeeldig, kan erheen reizen, er blijven, of verder
gaan. (Morley, 2007, p. 1)
3. Het schrijven van een fictionele tekst vereist verbeeldingskracht. De relatie van
de auteur tot het referentieobject is anders dan bij een zakelijke tekst. In een zakelijke tekst delen auteurs de wereld waarover zij schrijven met de lezer. In een fictietekst verwijzen auteurs niet naar een externe, bestaande wereld. Zij creëren en
verbeelden een fictieve wereld (Doyle, 1998) en leven zich in in de gecreëerde personages: hoe voelen zij zich, wat denken ze en welke keuzes maken zij? Dat geldt
ook voor expressieve teksten, teksten over ervaringen, herinneringen en emoties.
Die wereld van ervaringen en herinneringen moet worden opgeroepen en aan die
herinneringen en emoties wordt betekenis toegekend. Misschien is dit externaliseren van een fictieve wereld wel het cruciale kenmerk van creatief schrijven. Al
vergt het schrijven van iedere tekst een zekere mate van creativiteit, een creatieve
tekst vergt meer creativiteit, maar vooral verbeeldingskracht.

Creatief schrijven in het voortgezet onderwijs
Creatief schrijven verdween bij de curriculumherziening in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs in 1998 uit het examenprogramma. Sindsdien is het schrijven
van poëzie en fictie vooral beperkt tot het basisonderwijs en de onderbouw (Van
Burg, 2010; Van Gelderen, 2010). Bovendien geven leerlingen zelf aan dat creatief
schrijven onvoldoende aandacht krijgt op school (Stalpers & Stokmans, 2019).

Creatief denken weer in het curriculum

Creativiteit wordt in de huidige samenleving gewaardeerd: niet voor niets wordt
creativiteit gezien als een van de 21e-eeuwse vaardigheden (Ananiadou & Claro,
2009). Ook het belang van creatief schrijven wordt onderkend. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de beleidskeuze van PISA om creatieve denkvaardigheden te benoemen
als innovatieve domeintest voor 2021 (OECD, 2019, door Covid uitgesteld tot
2022). Deze test bestaat uit vier domeinen, waarvan er één schriftelijke expressie
is.
Ook in het onderwijs lijkt er de afgelopen jaren sprake te zijn van een kentering.
SLO ontwikkelde bijvoorbeeld een leerlijn Creatief denken en handelen (2020) en
er is weer aandacht voor creatief schrijven, al dan niet in relatie tot het lezen van
literatuur (Stichting lezen, 2017a; Stichting lezen, 2017b). De voorstellen van curriculum.nu nemen ‘experimenteren met taal en vormen van taal [..] waarbij spel en
fantasie een belangrijke rol spelen’ op als een van de zeven essenties van het vak
Nederlands (curriculum.nu). Als creatief schrijven weer onderdeel wordt van het
curriculum in Nederland, dan is het voor docenten belangrijk om te weten welke
processen een rol spelen tijdens het creatief schrijven en hoe zij deze processen
kunnen stimuleren.
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