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Creativiteit
Daar waar het ene kind erg creatief is, moet de ander er iets meer werk in steken. Vaak denken wij
aan tekenen en knutselen, maar er komt meer om de hoek kijken. Als je out of the box wil denken,
moet je soms ook buiten de lijntjes kleuren. Hier drie tips om creativiteit een boost te geven:
1. Geef zelf het goede voorbeeld! Dit klinkt misschien erg logisch, maar het wordt soms wel even
vergeten. Een kind zal eerder zijn grenzen verleggen in een omgeving die het creatieve
stimuleert. Om iets nieuws te maken of te bedenken, moet je soms wat anders doen. Wanneer jij
als ouder steeds hetzelfde doet of aanbied aan je kind, zal er ook weinig ruimte zijn om iets
nieuws te proberen. Dus wees actief en geef het goede voorbeeld.
2. Van fouten leer je! Ook deze klinkt heel logisch, maar iets fout doen hoeft niet erg te zijn.
Teleurstellingen horen en nu eenmaal bij. Als een kind angstig is om fouten te maken, zal hij niet
snel zijn creatieve kant ontdekken. Geef je kind niet alleen een complimentje als hij iets heeft
bereikt, maar complimenteer ook tijdens het proces. Dit is goed voor zijn zelfvertrouwen en zal
hij eerder geneigd zijn om nieuwe dingen te proberen.
3. Laten vervelen, hoeft niet vervelend uit te pakken! Soms hoef je je kind niet altijd te vermaken en
is het goed om dit even los te laten. Creëer momenten waarop er even helemaal niets hoeft te
gebeuren. Zo kan een kind zelf beslissen wat hij wil gaan doen. Het bedenken van een nieuwe
activiteit over wat hij wil gaan doen, prikkelt namelijk ook de creativiteit. En ja, ze kunnen
daardoor even vervelend reageren, maar ze zullen uiteindelijk zichzelf wel oppakken om iets te
gaan doen.
Wil je meer lezen over creativiteit en bijvoorbeeld hobby’s, kijk dan HIER
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