
Creatief schrijven in de klas 
Ellen Stoop 
 
Ellen Stoop is docent creatief schrijven en schrijft ook graag met (groepen) kinderen.  
Creatief schrijven is een geweldige manier voor kinderen (en volwassenen) om op eigen taal te 
komen, om woorden te vinden voor wat je ziet, denkt en voelt. Het geeft kinderen zelfvertrouwen als 
ze weten dat ze die woorden kunnen vinden, gewoon in hun hoofd. De taal komt uit henzelf, hun 
eigen ervaring is een onuitputtelijke bron. Creatief schrijven is spelen met taal, schuiven met 
woorden, de lezer meenemen in je verhaal en zien dat alles kan inspireren.  
 
Een paar voorbeelden 
Een groot succes is knipgedichten maken. De kinderen zitten in tweetallen en krijgen een envelop 
met daarin losse woorden uit een bestaand gedicht. Daarmee maken ze – al schuivend met woorden 
- hun eigen gedicht. Dat plakken ze op een vel en als er tijd is, maken ze er een tekening bij (zie 
foto's). Na afloop willen ze hun gedicht allemaal voorlezen en laten zien.  
Of ze gaan van een bestaand gedicht met hun eigen woorden een imitatie schrijven. Bijvoorbeeld: op 
een school zijn de kinderen net terug van kamp. Ze zijn er nog zo vol van, dat ik de schrijfopdracht 
koppel aan die recente ervaring. Wat vond je de fijnste plek van het kamp? Schrijf dat op, 
bijvoorbeeld het voetbalveldje in het bos. Dan denk je aan die plek en schrijf je op: wat zie je, hoor je, 
ruik je, voel je, proef je op die plek?  
Vervolgens gaan ze met die zintuigelijke ervaringen schrijven en zullen zij ervaren dat je veel beter 
kunt meevoelen met een verhaal of gedicht als je het, net als de schrijver, voor je kunt zien en hoort 
wat de schrijver hoorde. Iedereen wil voorlezen, iedereen luistert, en ze zijn verrast: allemaal 
hetzelfde kamp en een totaal andere ervaringen opgeschreven.  


