
 

 

 

Cultuur Eindhoven en SintLucas zijn op zoek naar een 
ontwikkelaar die een applicatie kan ontwikkelen om 
creativiteit te meten bij scholieren.  

Achtergrond 
Op basis van een meetinstrument ontwikkeld door TNO heeft Claudia de Graauw, in opdracht van 
Cultuur Eindhoven, de ontwikkeling van creativiteit bij leerlingen gevolgd en onderzocht. De resultaten 
uit dit onderzoek lieten zien dat het tastbaar en meetbaar maken van het begrip creativiteit een 
meerwaarde kan bieden voor het onderwijs. Om het meetinstrument toegankelijker te maken voor 
zowel de leerlingen als docenten is de wens ontstaan dit meetinstrument te integreren in een visueel 
aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke applicatie.  

Het meetinstrument bestaat uit een lijst met vragen, waarvan de antwoorden resulteren in een 
creativiteitsradardiagram van de leerling. Hieraan worden verschillende creativiteitsprofielen gelinkt die 
zich lenen voor persoonlijk advies en mogelijke acties. Door het meetinstrument op verschillende 
momenten toe te passen is de ontwikkeling van creativiteit inzichtelijk te maken.  

Doel 
Het doel is een breed inzetbare applicatie ontwikkelen. Deze applicatie zal leerlingen en docenten 
inzicht bieden in de ontwikkeling van creativiteit en de docenten handvatten geven om de 
creativiteitsontwikkeling bij leerlingen gericht te stimuleren. Dit inzicht zal leerlingen bewust maken dat 
creativiteit een vaardigheid is die je kan ontwikkelen.  

Aanpak  
De ontwikkeling van de applicatie zal in nauwe samenwerking met het SintLucas (vmbo) plaatsvinden. 
Hierin wordt een meedenkende en proactieve houding vanuit de ontwikkelaar verwacht. Door middel 
van verschillende test en feedback momenten zal gegarandeerd worden dat de applicatie uiteindelijk 
passend zal zijn binnen het onderwijs. Tevens zal er een groep van experts samengesteld worden om 
feedback en advies te geven over de ontwikkeling van de applicatie. De samenstelling van deze groep 
zal besloten worden door Cultuur Eindhoven en SintLucas in samenspraak met de ontwikkelaar.   
 

Planning  
De ontwikkeling en het testen van de app zal plaatsvinden tussen september 2020 en januari 2021, 
met als doel de lancering in februari 2021. In deze periode zullen er verschillende fases en 
testperiodes doorlopen worden. Er is een globale planning opgesteld die in samenspraak met alle 
partijen kan worden uitgewerkt.  

Periode Actie 

september – oktober 2020   Ontwikkeling prototype  

eind oktober 2020 User test prototype  

november – december 2020 Ontwikkeling applicatie  

begin januari 2021 User test applicatie  

januari – medio februari 2021 Verwerken resultaten user test  

medio februari 2021 Lancering applicatie  

 
  



 

 

 
Wat zoeken we 
Voor dit project zijn wij op zoek naar een ontwikkelaar met de volgende competenties:  

• vaardig in de ontwikkeling van zowel de front-end (UX&UI-design) als de backend van 

applicaties; 

• ervaring en affiniteit met het ontwerpen voor onderwijs; 

• ervaring met user research; 

• een proactieve en meedenkende houding om dit project gezamenlijk op te pakken; 

• ambitie voor het dragen van onderhoud en bijkomende diensten bij bredere inzet van de 

applicatie;    

• klantvriendelijkheid. 
   

Technische eisen  
Er wordt verwacht dat de ontwikkelde app tenminste voldoet aan:  

• de huidige standaarden met betrekking tot de veiligheid van data en privacy;  

• de bredere inzetbaarheid van de applicatie, zoals binnen andere onderwijsinstellingen; 

• de mogelijkheid tot integratie in of samenwerking met huidige onderwijs ICT-systemen. 
 

Rechten en licenties  
Binnen de vergoeding voor de ontwikkeling van de applicatie zijn de gebruiksrechten en licenties voor 
het SintLucas inbegrepen. Voor de bredere verspreiding van de applicatie zullen separate afspraken 
gemaakt worden met de ontwikkelaar.  

Aanmelden  
Heb je interesse om deze applicatie te ontwikkelen? Meld je dan aan door een motivatie, CV/portfolio 
en een offerte te sturen naar pci@cultuureindhoven.nl. Je kunt reageren tot en met 24 augustus 2020, 
23.59 uur. Zorg dat je in de motivatie reflecteert op de competenties en relevante projecten die je 
eerder hebt uitgevoerd.  

Cultuur Eindhoven en SintLucas zullen uit de geïnteresseerde een aantal partijen uitnodigen voor een 
gesprek op basis waarvan er een definitieve keuze gemaakt zal worden.  

Context 
Dit project is een onderdeel van het Programma Creatieve Industrie met als algemene doelstelling: het 
versterken van de keten van creatieve industrie in Eindhoven. Het programma wordt gefinancierd door 
de gemeente Eindhoven en het ministerie van OCW en uitgevoerd door Cultuur Eindhoven. 
 

Informatie 
Meer informatie omtrent het meetinstrument is te vinden op 
https://www.cultuureindhoven.nl/blog/creativiteit-kun-je-meten/ hier is tevens het onderzoeksrapport 
van Claudia de Graauw en het TNO onderzoek te downloaden.  
 

Vragen/Contact 
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze oproep kun je contact op nemen met Peter Roosen 
via pci@cultuureindhoven.nl of 0614747776. 
 
  

mailto:pci@cultuureindhoven.nl
https://www.cultuureindhoven.nl/blog/creativiteit-kun-je-meten/
mailto:pci@cultuureindhoven.nl

