
 
            
 

Is CE iets voor jou? Doe de test! 
 

Kleur de woorden die je aanspreken… 
 

  

 

 

 

 

Ga je niet akkoord geef 0, deels akkoord geef 1, helemaal akkoord geef 2 

1) Je houdt ervan luidop te denken en vragen te stellen  …..   

2) Je bespeelt een muziekinstrument of zou dat graag leren bespelen  …… 

3) Je drukt jezelf makkelijk uit. Je kunt goed vertellen  …… 

4) Je stelt jezelf regelmatig vragen  ….. 

5) Je maakt tekeningetjes terwijl je telefoneert of luistert  ….. 

6) Je probeert graag nieuwe dingen uit  ….. 

7) Je wilt graag (meer) podiumervaring  ….. 

8) Je gebruikt rijmpjes om iets gemakkelijk te onthouden  ….. 

9) Liedjes en deuntjes schieten vaak spontaan door je hoofd  ….. 

10) Je kruipt graag in de huid van een ander personage  ….. 

11) Je hebt veel fantasie en speelt er graag mee  ….. 

12) Muziek kan je ontroeren  ….. 

13) Je bekijkt graag een film of een toneelstuk  …… 

14) Als je muziek hoort, begin je automatisch te bewegen  …… 

15) Je knutselt/tekent dolgraag  …… 

16) Je kijkt graag naar kunstwerken  ……. 

17) Je gebruikt vaak tekeningen om anderen iets duidelijk te maken  …… 

18) Je ontdekt liever zelf dan te leren uit een boek  …… 

19) Je bent gemotiveerd  …… 

20) Een idee in je hoofd zet je graag op papier  …..  TOTAAL : ……… 

 Teken willekeurige lijnen zonder je potlood op te heffen. Wat kun je zien in deze lijnen?  Teken eventueel 

iets bij en maak je tekening duidelijk met een dikke lijn.  

 

 

 

 
 

       

Logica brengt je van A naar B, fantasie brengt je overal 

- Albert Einstein- 



Cultuureducatie is iets voor u als... 
 Je meer dan 10 woorden hebt aangeduid in de eerste kader.   

 Meer dan 14/20 hebt behaald bij de vragen. 

 Als je hebt genoten van het zoeken in de willekeurige lijnen naar een betekenis of 

een vorm. Zonder belang aan het resultaat te hechten. (en misschien wat 

gevonden hebt)  

 Als je nu geprikkeld bent of nieuwsgierig bent naar wat wij allemaal doen in deze 

module! 

 

Nog niet helemaal overtuigd? 

 Creativiteit opent deuren, versterkt je verstand, je gevoel en je zintuigen. 

 Ze zorgt ervoor dat je nadenkt en tot de oplossing komt die je op het eerste zicht 

niet verwachtte. 

 Cultuureducatie:  

 Versterkt het concentratievermogen 

 Versterkt het denkvermogen 

 Stimuleert de woordenschat 

 Ontwikkelt de creativiteit 

 Zorgt voor een sterker groepsgevoel 

 Stimuleert je probleemoplossend vermogen 

 Maakt je positief kritisch en nieuwsgierig 

 … 

Ben jij of heb jij:  

 Bereid te experimenteren, ervaren, observeren en na te denken? 

 Interesse in muziek, beeld, woord, media, drama, …? 

 Bereid om fouten te maken en daaruit ook te leren. 

 Graag creatief bezig? 

 Nieuwsgierig? 

 Bereid om individueel en in groep te werken. 

 BEN JIJ EEN CE’er van de toekomst? 

 

Alvast welkom en tot volgende week in de module CE! 

 


