
Combiwoord: creatief denken met woorden

Creatief denken, één van de 3 denkvaardigheden van Sternberg. Het creatieve 
vermogen speelt een grote rol in wetenschap, kunst, probleemoplossend 
vermogen en samenwerking met anderen.  Het versterkt:
• Flexibel denken
• Inventiviteit
• Associëren en brainstormen
• Complexe, meerduidige informatie tegelijkertijd overzien
• Ongewone, originele vragen stellen
• Problemen in een ander kader plaatsen (out-of-the-box)
• Inlevingsvermogen
• Subjectiviteit (bijvoorbeeld esthetisch oordeel)

Met Combiwoord kun je kinderen aanzetten tot creatief denken. Creatief denken is 
handig op school, maar ook in het dagelijks leven. Je kunt dan bijvoorbeeld 
makkelijker oplossingen verzinnen, je beter inleven,  maar ook meer genieten van 
grapjes en taal. Deze opdracht is geschikt voor plusgroepen, maar kan ook in de 
bovenbouw worden gebruikt.

Inspiratie
Met veel plezier keek ik naar “De Slimste mens”. Het inspireerde mij om deze 
Combiwoordpuzzel te ontwikkelen. In mijn groep vonden ze het een ontzettend 
leuke opdracht! Ik hoop dat jij en jouw groep net zoveel plezier beleven aan 
deze opdracht als dat wij deden! Veel plezier! 
Marjolijn

In deze download vind je:
• een activiteit die je via het digibord in je klas kunt uitvoeren. 
• de uitleg hoe Combiwoord in te zetten is in de groep.
• een opdracht om kinderen zelf een Combiwoordpuzzel te laten maken.
• een checklist, zodat kinderen deze opdracht zelfsturend uit kunnen voeren.
• een leeg diagram om zelf Combiwoordpuzzels te maken. 

Uitleg van de activiteit
Op de dia zie je een diagram met daarin 12 woorden. Er kunnen steeds meerdere 
woorden aan elkaar gekoppeld worden. Het is de bedoeling om 3 Combiwoorden 
te vinden die elk 4 woorden verbinden.
Bijvoorbeeld: tafel blad, poten, som, eet 

tafelblad en tafelpoten zijn onderdelen van de tafel 
tafelsom is een ander woord voor keer som
eettafel, is een soort tafel
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Uitvoering

Activiteit 1
Nodig: pen en papier

Verdeel de groep in groepjes. De groepjes brainstormen met elkaar en schrijven 
hun antwoorden op.

Laat de eerste dia op het bord zien.
Stel de vraag: Welke woorden kun je met elkaar verbinden?
Geef denktijd.
Lukt het om 2 woorden te verbinden: dan krijg je 1 punt
Lukt het om 3 woorden te verbinden: 2 punten
Lukt het om 4 woorden te verbinden: 3 punten
Lukt het om meer dan 4 woorden te verbinden: 5 punten

Check de uitleg, het is wel belangrijk dat er een creatieve en goede uitleg is 
wanneer niet direct duidelijk is hoe de woorden gecombineerd worden. 

Verdieping woordenschat
Wanneer je zelf afbeeldingen toevoegt aan de antwoorden, heb je direct een 
mooie aanvulling voor woordenschat te pakken. Natuurlijk levert het praten over 
de combiwoorden en de antwoorden ook een uitbreiding van de woordenschat op.

Activiteit 2
Nodig: pen en papier

Je speelt Combiwoord nu zelfstandig, zoals uitgelegd bij activiteit 1. Elke leerling 
voor zichzelf.

Activiteit 3
Nodig: pen en papier

Verdeel de groep in groepjes. De groepjes brainstormen met elkaar en schrijven 
hun antwoorden op.

Laat een dia zien. De kinderen gaan nu op zoek naar de 3 Combiwoorden die 
verstopt zitten in het diagram. Het gaat erom dat ze het juiste Combiwoord vinden 
èn de woorden die daarbij horen. Het kunnen omschrijvingen, linken, 
homoniemen, synoniemen of passende woordstukjes zijn. (Let hierbij op 
tussenvoegsels!)

Lukt het om 1 woord te vinden: 1 punt
1 woord èn de juiste combiwoorden: 2 punten
2 woorden: 2 punten
2 woorden èn de juiste combiwoorden: 4 punten
3 woorden: 3 punten
3 woorden èn de juiste combiwoorden: 6 punten
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Activiteit 4

Zoals activiteit 3, maar nu zelfstandig. 

Laat een dia zien. Geef denktijd. Heeft een kind een suggestie, dan mag dit kind 
het mogelijke antwoord geven. Met de uitleg waarom die combinatie de juiste zou 
kunnen zijn. Met elkaar bepaal je of de uitleg passend is. Het gaat in dit geval niet 
om punten, maar om de vaardigheden: creatief denken, je argumenten geven, 
luisteren, beoordelen en natuurlijk plezier! Het is natuurlijk het doel om alle 3 de 
Combiwoorden te vinden en alle 12 woorden maar 1 keer te gebruiken!

Mogelijkheid 5: Zelf aan de slag (verdieping)

Nu gaan de kinderen zelf aan de slag. Ze gaan zelf een Combiwoordpuzzel maken. 
De puzzel kan gemaakt worden aan de hand van een thema uit wereldoriëntatie, 
(denk aan afsluiting van het thema) of de actualiteit. Voor sommige kinderen is 
een afgebakend denkgebied meer richting gevend en dus makkelijker. Je kunt het 
ook volledig vrij laten. 

Samenwerken mag, samen kom je namelijk verder dan alleen, zeker bij creatief 
denken.

Opdracht
Maak een combiwoordpuzzel die we in de groep kunnen spelen.
Verzin 3 Combiwoorden, met elk 4 woorden, verzin bij elk Combiwoord hints en 
voeg een plaatje toe om duidelijk te maken wat dit woord is.
Maak zelf een mooi diagram, of gebruik het voorbeeld. Gebruik de checklist om te 
controleren of je aan de opdracht hebt voldaan.

Je presenteert je Combiwoord en leidt het spel. Als spelleider heb je ook hints 
bedacht die kunnen helpen om de puzzel op te lossen.
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Checklist

Item 0 1 2 3
Product: Voor alle items moet je minimaal 1 punt halen
Inhoud
Ik heb een diagram gemaakt met 3 Combiwoorden en 12 woorden.
Ik heb op dia 2 de antwoorden getypt.
Mijn puzzels staan in een keynote of powerpoint document.
Ik heb het document een naam gegeven die logisch en terug te vinden is.
Ik heb woorden bedacht die precies goed van niveau zijn: niet te moeilijk, 
maar zeker niet te makkelijk.
Ik heb hints bedacht die kunnen helpen als raden heel lastig is. 
Deze hints staan op een aparte dia.
Lay out
Mijn lay out ziet er verzorgd uit.
Mijn woorden zijn goed gespeld.
Bij mijn woorden heb ik een duidelijk plaatje per woord.

Totaal  /30
Proces
Ik ben direct begonnen aan deze opdracht.
Ik heb doorgezet als het lastig werd.
Ik heb hulp gevraagd als ik dat nodig had.

Evaluatie opdracht
Ik vond deze opdracht leuk.
Ik vond het niveau van deze opdracht. (2= precies het goede niveau voor mij, 
1 = te makkelijk, 3 = te moeilijk)

Van deze opdracht heb ik geleerd:

Het leerdoel wat ik uit deze opdracht haal is:

Wat ik verder nog wil zeggen over deze opdracht:
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Executieve functies

Creatief denken heeft veel linken met executieve functies, denk maar aan 
reactie inhibitie, metacognities, doelgericht doorzettingsvermogen, 
volgehouden aandacht, flexibiliteit…..

Ben je enthousiast over het werken aan deze executieve functie? Er zijn 11 
executieve functies waaraan je in de groep kunt werken op een eenvoudige 
manier door middel van spel, activiteiten, gesprekken en bewustmaken met 
behulp van rubrics, posters en tafelkaartjes.

Kijk eens op onze website www.iederzijntalent.com . Daar vind je praktische 
producten (volop tips en tools, spel en activiteiten per executieve functie), 
die jou als leerkracht ondersteunen om kinderen te laten groeien in hun 
executieve functies. 

• Handreiking Executieve Functies: uitgebreide en praktische informatie 
en tools per EF, zoals rubrics per EF, posters, tafelkaartjes, overzicht van 
spellen. 

• Download gesprekskaarten: Gesprekskaarten met prikkelende vragen 
en lessuggesties.

• Download Executieve functies in overzicht (Excel-bestand): Je groep in 
één oogopslag in beeld op het gebied van executieve functies. 

Wil je met je hele team aan de slag? Wij geven ook teamtrainingen en 
professionaliseringen voor leerkrachten en ouders.

Interesse, vragen of direct bestellen? Kijk op www.iederzijntalent.com
(winkel) of neem contact met ons op via iederzijntalent@gmail.com
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