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ABC Cultuur
Over ons
Hoe veranker je op een goede manier cultuureducatie 
op jouw school? Om te beginnen met een goede 
visie en beleid, en natuurlijk met leerlijnen en lessen
reeksen die daarop naadloos aansluiten. ABC Cultuur, 
het onderwijsteam van het Centrum voor de Kunsten 
Beverwijk, heeft de expertise in huis om scholen hierbij 
te helpen. Wij geloven dat cultuureducatie meer is 
dan alleen nieuwsgierigheid opwekken. Het creatieve 
proces bestaat uit fantaseren, pionieren, vragen 
stellen, experimenteren en onverwachte verbindingen 
ontdekken. Vaardigheden die niet alleen in de kunst 
van belang zijn, maar het leven zelf. 
Cultuureducatie is naar ons idee geen aaneenscha
keling van losse prikkels, maar een lange termijn 
investering in het welzijn van het kind. Samen gaan we 
na welke plek cultuureducatie binnen de onderwijsvisie 
van jouw school inneemt en wat nodig is om dit te 
realiseren. We helpen je bij het zoeken naar het les
programma dat het beste bij de ambities van je school 
aansluit en bieden doorlopende begeleiding van het 
team leerkrachten. 
In deze gids vind je informatie over les  programma’s 
beeldend, dans, erfgoed, maakonderwijs, muziek en 
theater. 

Spelers
ArtechLAB Amsterdam
Beeldenpark Een Zee van Staal
Bibliotheek IJmondNoord
Centrum voor de Kunsten Beverwijk 
Cultuurhuis Heemskerk
Historische Kring Heemskerk
KeK Exposities
Kennemer Theater
Museum Kennemerland
Plein C
Sterk Techniek Onderwijs IJmond
Studio O
Techport
Viva Zorggroep

ABC Cultuur 
ABC Cultuur is een lesprogramma voor groep 1 t/m 
8 dat bestaat uit 16 lessenseries (modules) verdeeld 
over vier vakgebieden: beeldend, dans, muziek en 
theater met dwarsverbindingen naar erfgoed, techniek 
en burgerschap. De modules zijn zo opgezet dat deze 
zowel integraal als doorlopende leerlijn of als losse 
modules af te nemen zijn. Ieder module bestaat uit 12 
lessen. Hiervan worden zes lessen gegeven door de 
vakdocent en zes lessen door de groepsleerkracht. 
De modules sluiten aan bij de SLO doelen voor 
Kunstzinnige Oriëntatie en stellen de ontwikkeling van 
21st Century Skills door middel van cultuureducatie 
centraal. 

De verhalen van Harlekijn, Columbina en Pierrot 
vormen een rode draad tussen de verschillende  
lessenseries. Deze personages nemen de kinderen  
mee op een creatief avontuur. De kleuters beginnen in 
de directe omgeving van huis en school. Gaandeweg 
de latere leerjaren groeit de wereld van kunst en 

cultuur met de 
kinderen mee en 
gaan we naast de 
lessen op school op 
bezoek bij Museum 
Kennemerland, 
Bibliotheek IJmond

Noord, Kennemer Theater, het Centrum voor de 
Kunsten Beverwijk, Beeldenpark Een Zee van Staal, KeK 
Exposities en andere spannende plekken in de stad. 

FiX Maakonderwijs
FiX Maakonderwijs is een nieuw lesprogramma 
voor groep 1 t/m 8 en bestaat uit 8 lessenseries. 
Maakonderwijs is leren (door te) maken en verbindt 
creativiteit met technologie. De lessenseries zijn zo 

opgezet dat deze zowel 
integraal als doorlopende  
leerlijn, als los af te 
nemen zijn. Iedere  
lessenserie bestaat uit  
6 lessen. De lessen

series sluiten aan bij de 7 Werelden van Techniek 
en zijn gekoppeld aan actuele maatschappelijke 
thema’s. Initiatiefnemers zijn Centrum voor de 
Kunsten Beverwijk en Cultuurhuis Heemskerk. 
Samenwerkingspartners zijn Techport en Sterk  
Techniek Onderwijs IJmond. 

Het is van belang dat kinderen naast mediawijsheid  
en informatica ook andere vaardigheden leren die 
onmisbaar zijn in deze tijd: van oplossingsgericht 
denken en creativiteit tot ondernemen en samen
werken. FiX Maakonderwijs staat volledig in het teken 
van onderzoekend en ontwerpend leren. Door zelf 
te onderzoeken hoe iets gemaakt is of gemaakt zou 
kunnen worden, leer je problemen oplossen, de wereld 
beter begrijpen én deze te beïnvloeden. Op deze 
manier leidt ‘maken’ tot nieuwe kennis, inzichten en 
eindeloze mogelijkheden.

De Kern van Kennemerland
Water beheerst het gezicht en de geschiedenis van 
MiddenKennemerland. Aan de westzijde de Noordzee 
en aan de oostzijde het Oer IJ, later het Wijkermeer. 
Van elkaar gescheiden door een 7 km breed strook 
land: Holland op z’n smalst. Vandaag de dag splitst 
het Noordzeekanaal het gebied in boven en onder het 
kanaal. 

De Kern van Kennemerland is een lesprogramma  
voor groep 1 t/m 8 over het erfgoed in de IJmond 
verdeeld over 6 hoofdthema’s: landschap – bewoning –  
verdediging – Wijkermeer – Noordzeekanaal – 
Industrialisatie. Ieder thema bevat een korte lessenserie 
waarbij erfgoedspecialisten en/of vakdocenten in 
de klas komen en waarbij de klas een bijzondere 

erfgoedlocatie in de regio 
bezoekt. Daarnaast omvat 
het lesprogramma een aantal 
lessuggesties voor de groeps
leerkracht. Het lesprogramma 
sluit aan bij de SLO doelen 
voor Burgerschapsvorming, 
Oriëntatie op jezelf en de 
wereld, en Kunstzinnige 
Oriëntatie. Initiatiefnemers 
zijn Museum Kennemerland, 
Centrum voor de 

Kunsten Beverwijk en Studio O. Er wordt met 
verschillende erfgoedorganisaties en locaties 
uit de regio samengewerkt.  

Binnen de Kern van Kennemerland staat 
erfgoedwijsheid centraal. De kinderen leren 
vragen stellen als: waar woon ik; wat is daar 
in het verleden gebeurd; welke rol speelt het 
verleden in de huidige samenleving; welke rol 
speel ik in deze samenleving en hoe word ik 
hier onderdeel van.

abccultuur.plannedculture.nl 
Ben je interne cultuurcoördinator, groepsleerkracht of schoolleider en wil je aan de slag met cultuuronderwijs? 
Via abccultuur.plannedculture.nl kun je inschrijven voor lesprogramma’s van ABC Cultuur, FIX Maakonderwijs 
en Kern van Kennemerland erfgoededucatie. Maar dat niet alleen. Planned Culture geeft je ook inzicht in de 
planning en kosten van het cultuuronderwijs bij jou op school. 

Let op! Alle scholen in Beverwijk hebben reeds een account in Planned Culture. Je hoeft alleen de naam van de 
school in te typen. Onze contactpersoon op jouw school heeft – als het goed is – de rest van de inloggegevens. 
Kom je er niet uit of twijfel je, stuur dan een mail naar info@abccultuur.nl  
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GROEP 1 & 2 | ABC Cultuur 
BEELDEND  DE VIJVER

GROEP 1 & 2 | ABC Cultuur 
MUZIEK  REGEN

GROEP 1 & 2 | ABC Cultuur 
DANS  DE BOEKENBEER

GROEP 1 & 2 | ABC Cultuur 
THEATER   
DE GEHEIME DIERENTUIN

Kijk goed, gebruik die zelfgemaakte verrekijker en maak 
de kleding van Harlekijn en Columbina na. Verpak net als 
de kunstenaar Christo de tafels en stoelen uit de klas en 
bedenk waar deze nieuwe vormen op lijken. Waar doet 
het je aan denken? Beleg je eigen papieren boterham 
door er een vorm onder te leggen en daaroverheen te 
krijten. En druk diezelfde vorm nou eens door het brood
deeg. Het lijkt warempel alsof er een echt broodje ont
staat…  Vorm, kleur, textuur, verhouding en allerhande 
materialen, het komt allemaal aan bod en wordt allemaal 
gebruikt. Echt, die héle klas heeft daar zin in! Vanwege 
het onstuimige enthousiasme wordt de groep in tweeën 
verdeeld. 

Afsluiting
bezoek en expositie bij de bakkerij
Trefwoorden
bakker, leren kijken, materialen

CODE ABC12B

Verveling vervelend? Welnee! Het wakkert juist de fanta
sie aan. Wie even niets te doen heeft, zoekt vanzelf naar 
een activiteit. Dat overkomt ook Harlekijn en Columbina 
die vanwege de regen niet buiten kunnen spelen. Uit het 
raam turend horen ze de druppels in een gieter vallen. 
Wat een mooi geluid maakt dat! Die geluidjes zetten hen 
aan tot een daverend muzikaal experiment. In de muziek
lessen voor groep 12 is dit verhaal aanleiding tot onstui
mige creativiteit. Plots ontdekken de leerlingen dat met 
bijna alle alledaagse voorwerpen muziek te maken valt: 
potten, pannen, broodtrommels, blokkendozen, alles 
wordt uit de kast gehaald om de beoogde voorstelling 
vorm te geven. Ze maken zelf regenkokers, en werken 
aan hun eigen compositie. Tuurlijk, je stem, je voeten, 
handen en, jawel, je haren doen ook mee. Want zeg nou 
zelf: overal zit toch muziek in? 

Afsluiting
eigen schoolpleinorkest
Trefwoorden
duurzaamheid, trash-percussie, omgevingsgeluiden

CODE ABC12M

De module Dans voor groep 12 sluit aan bij de onge
breidelde fantasie van kleuters. Tijdens deze lessen gaan 
Harlekijn en Columbina met de kinderen op avontuur. Op 
zolder zoeken Harlekijn en Columbina naar de boeken
beer die hun mooiste prentenboeken verslindt, want: hoe 
mooier de plaatjes, hoe zoeter de smaak. Maar of ze de 
boekenbeer ook echt zullen ontmoeten? In de dansles
sen ontdekken de kinderen de bewegingsmogelijkheden 
van het lichaam, oefenen met uitdrukkingskracht, dansen 
vanuit een verhaal en gevarieerde karakters en ervaren 
de verschillende manieren van bewegen door de ruimte. 
Doe als Harlekijn en bekijk je fluwelen schoenen (strek en 
flex). Hoe zou Harlekijn dansen als hij treurig is? En hoe 
danst dat lieve dier uit de tuin? Probeer het uit. Op allerlei 
soorten muziek natuurlijk. En meezingen mag!

Afsluiting
open les voor ouders
Trefwoorden
avontuur, knuffels, dansen vanuit een verhaal

CODE ABC12D

Doe alsof. Kruip met Harlekijn en Columbina door het gat 
in de heg. Bukken! Want het gat is maar klein. Wat zou dit 
nu voor een tuin zijn? Natuurlijk! Een dierentuin! Haal al je 
poppen tevoorschijn, want dat zijn de bezoekers. Niet te 
stuiten zijn ze, de kinderen uit groep 1 en 2. Onbevangen, 
recht voor z’n raap en de hele dag vol energie. Probeer dat 
enthousiasme maar eens te beteugelen, probeer die tempe
ramentvolle types maar eens naar iemand te laten luisteren. 
Of kijken. Tijdens de theaterlessen van ABC Cultuur lukt 
dat wonderwel altijd. Wat wil je, met de verbeelding van 
die kleintjes is niks mis. Wie dat vakkundig, enthousiast 
en met compassie begeleidt, krijgt na verloop van twaalf 
weken een klas vol leerlingen die wél naar elkaar luisteren 
en kijken. Een klas leerlingen die zich op verschillende 
manieren kunnen uitdrukken, die zich al een beetje in een 
ander kunnen verplaatsen, die zich bewust worden van hun 
lichaamshouding en hun stem gebruik. 

Extra
acteur in de klas - meespeelvoorstelling
Trefwoorden
stem en lichaam, emoties, toeschouwer-speler

CODE ABC12T
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GROEP 1 & 2 | Kern van Kennemerland 
VERDEDIGING  BELEG VAN OUD-HAERLEM

Er zijn er maar weinig die weten dat onder die bijna 
onopvallende glooiingen in het weiland aan de Hoflaan 
in Heemskerk restanten van een oud kasteel te vinden 
zijn. Totdat een jonkvrouw uit 1351 de klas binnenstapt 
en een boekje open doet over kasteeleigenaar Ridder 
Jan en Koning Willem, de eerste stinkend rijk, de ander 
behoorlijk armlastig. De jonkvrouw zet de geschiedenis 
een beetje naar haar hand, maar weet al die leerlingen 
te boeien met een spannend verhaal dat zich ooit in 
Heemskerk afspeelde. Ruzie, een negen maanden durend 
beleg, de rijkdom, het voedsel, de kostuums, de domme 
kracht die de jaloerse koning met zijn reusachtige kata
pult tentoonspreidt, het spreekt die jonkies enorm tot de 
verbeelding. Zó wordt een geschiedenisles leuk! 

Trefwoorden
koningen, ridders, jonkvrouwen, kasteel

CODE KVK12V

GROEP 1 & 2 | Kern van Kennemerland 
INDUSTRIALISATIE  TUINDERS

Deze regio barstte vroeger van de tuinders. Allerhande 
groente en fruit en de mooiste bloemen kwamen er van de 
uitgestrekte landerijen. Al die akkers zijn bepalend voor 
de identiteit van deze omgeving en maken deel uit van 
ons cultureel erfgoed. Tuinders roemden weliswaar hun 
vrijheid, maar stonden wel trouw voor dag en dauw op, 
hup naar de veiling, wieden, spitten, zaaien en oogsten, 
want tuinderswerk is nooit af. In de tuinbouwlessen van de 
Kern van Kennemerland wordt een beroep gedaan op de 
verbeeldingskracht. Zie je die tuinders voor je? Zou je hun 
werkzaamheden kunnen uitbeelden? Lukt het om al die 
bewegingen van tuinders in een dans te gieten? Klinkt dat 
gek? Dat is het allerminst, want door de danskunst met de 
geschiedenisles te vervlechten, komt de boel letterlijk tot 
leven. Net als die wortels/groenten die ondertussen in de 
klas worden verbouwd....

Trefwoorden
dans, fruit, boeren, veiling, markt

CODE KVK12T

GROEP 1 & 2 | FiX Maakonderwijs 
WERELD VAN VOEDING & NATUUR   
EETBARE MEESTERWERKEN

GROEP 1 & 2 | FiX Maakonderwijs 
WERELD VAN HI-TECH & SCIENCE WAT IS HET WARM!

Eten en drinken doen we elke dag, daar groeien, en  
worden we sterker van. Maar naast het proeven en eten 
van voedsel zijn er nog veel meer mogelijkheden.  
In deze lessenserie ontdekken we de wereld van voeding 
en natuur en onderzoeken we wat we nog meer met fruit, 
groenten en andere etenswaren kunnen doen.  
We gaan verven met zelfgemaakte eetbare verf, maken 
schilderijen van poedersuiker en ontwerpen kleding
stukken van sla en kool. Op deze manier ondervinden w e 
dat niet alles is wat het lijkt, en dat alles om ons heen de 
basis voor een nieuwe toepassing kan zijn op het gebied 
van moderne techniek en biodesign. In elke les staat 
een ander proefje centraal en we sluiten de serie af met 
een echte modeshow waarin we onze nieuwe ontwerpen 
presenteren.  

Trefwoorden
fooddesign, materiaalonderzoek 

CODE FIX12VN

Een van de belangrijkste zorgen in de hedendaagse  
wereld is klimaatverandering. De aarde warmt op en  
als we dit niet tegenhouden heeft dit in de toekomst 
verregaande gevolgen voor mens, dier en natuur. In deze 
lessenserie onderzoeken kleuters wat zij kunnen doen als 
de aarde opwarmt en het ontzettend warm is. Hoe kun  
je dan toch goed afkoelen zonder de natuur verder uit  
balans te brengen? Ze doen wetenschappelijke proefjes  
om te onderzoeken hoe het lichaam kan worden  
afgekoeld en bekijken welke oplossingen de natuur  
zelf bedenkt om plant en dier koel te houden.  
Ze ontwerpen een afkoelpak, geïnspireerd op hun  
onderzoek en voorbeelden uit de natuur, waarbij ze 
ook vooral gebruikmaken van hun eigen fantasie en het 
magisch denken dat kleuters eigen is. In deze pakken 
poseren ze voor een bijzonder warme fotoshoot! 

Trefwoorden
klimaatverandering, biomimicry 

CODE FIX12HTS
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GROEP 3 & 4 | ABC Cultuur 
BEELDEND  NAAR OPA

GROEP 3 & 4 | ABC Cultuur 
MUZIEK  DE BOOMHUT

GROEP 3 & 4 | ABC Cultuur 
DANS  DE TENT

GROEP 3 & 4 | ABC Cultuur 
THEATER  VAST

Harlekijn, Columbina en Pierrot mogen zelf met de  
trein naar opa. Als de trein met een noodvaart langs 
dorpjes en weilanden zoeft en het trio door hun oog
haartjes door de ramen tuurt, lijkt de omgeving zowaar 
op een schilderij...
Kom achter je telefoon of tablet vandaan en zie al het 
moois om je heen. Wie de tijd neemt om te kijken, góed 
te kijken, verruimt z’n blik. Het thema reizen heeft alles 
in zich om tot verrassende resultaten te komen. Met veel 
verschillende materialen, klei, hout, verf, papier, digitale 
middelen, worden evenzoveel technieken toegepast: 
schilderen, boetseren, construeren, collages maken, 
textuur aanbrengen, zowel in de vrije als in de besloten 
ruimte. Spelenderwijs worden ernstige onderwerpen als 
reflectie, samenwerken en discipline op lichtvoetige wijze 
behandeld. Dat dat z’n vruchten afwerpt is te zien in de 
spectaculaire eindexpo.

Afsluiting
reizende expositie in de trein en op station 
Trefwoorden
opa, reizen, experimenteren, stop-motion film

CODE ABC34B

Harlekijn en Columbina bouwen een eigen boomhut 
in het park. Ze fantaseren over de inrichting van de hut 
maar er is nog een klein probleem: hoe komen ze boven? 
Gelukkig brengt hun vriend Pierrot op het juiste moment 
uitkomst met een touwladder. Eenmaal in de boomhut 
aangekomen vinden de vrienden een dode eekhoorn. Ze 
besluiten hem plechtig te begraven, want zo hoort dat nu 
eenmaal. In de lessen staat actief muziek maken voorop. 
De kinderen zingen, bewegen en spelen op verschillende 
instrumenten (klein percussie, stokken, boomwhackers 
en alledaagse materialen). De kinderen leren te luisteren 
naar muzikale eigenschappen, componeren een eigen 
speelstukje en leren hoe je met je lichaam muziek kan 
maken. 

Extra 
cd-opname in geluidsstudio  
Afsluiting
cd-presentatie op school
Trefwoorden
studio, CD, toonladder, begrafenis

CODE ABC34M

Je bent een stok! Niet zomaar een stok, maar een tentstok 
uit het verhaal van Columbina, Harlekijn en Pierrot die sa
men gaan kamperen. Aan je klasgenoten de taak om jullie 
‘op te zetten’. Zonder woorden, alleen door te  bewegen 
vertel je elkaar hoe dat moet. Staat de tent eenmaal, dan 
wordt het kampvuurtje ontstoken. En dansen jullie als 
indianen. Communiceren met lichaamstaal, richtinggevoel 
ontwikkelen, met anderen omgaan, ontdekken dat ieder
een bewegingen anders interpreteert, leren samenwerken: 
het zijn stiekem allemaal zaken die kinderen als vanzelf 
mee krijgen.

Afsluiting
dansend verhaal
Trefwoorden
kamperen, zwemmen, lichaamstaal

CODE ABC34D

Pierrot zit klem. Zijn hoofd zit vast tussen de spijlen van 
een hek en hij kan geen kant meer op. Wat zijn vrienden 
Columbina en Harlekijn ook proberen, hij komt niet los. 
Totdat Columbina zich herinnert dat wie vast zit, zijn spie
ren los moet laten. ‘Gewoon bedenken dat je zo zacht bent 
als gesmolten kaas, zo beweeglijk als water…’ Bijna geen 
theaterstuk zonder mooie metaforen. Niet zo gek dat de 
Module Theater samen met de bibliotheek tot stand is ge
komen. Behalve beweging speelt taal immers een belang
rijke rol in het theater. Onze dramadocenten verstaan de  
kunst te luisteren, door te vragen en te enthousiasmeren. 
Iedereen wordt er héél vrolijk van. Wat wil je, goed en fout 
bestaat niet in deze lessen. Iedereen kan het en iedereen 
komt los. Ingetogen en filosofisch of stuiterend en thea
traal, ieder op z’n eigen wijze. Bijna ontroerend.

Extra
start in de bibliotheek
Afsluiting
boekpresentatie in de bibliotheek 
Trefwoorden
poëzie, straatkunst, boeken, je eigen stad

CODE ABC34T
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GROEP 3 & 4 | Kern van Kennemerland 
BEWONING UDO, DE EERSTE JONGEN IN KENNEMERLAND

GROEP 3 & 4 | Kern van Kennemerland 
VERDEDIGING  VERDEDIGING OP Z’N SMALST

Een kleine drie eeuwen geleden loopt de jonge Udo 
samen met zijn ouders en hun paard vanuit Friesland naar 
onze regio. Ze willen hier een nieuw bestaan opbouwen, 
want de Friese terpen zijn reeds allemaal bewoond.  
Hemeltje lief, wat een impact heeft zo’n verhuizing en wat 
een avonturen beleven zij onderweg. Eenmaal gearriveerd  
blijken zij de eerste bewoners van Kennemerland. Hun 
voetafdrukken zijn in 2003 tijdens een archeologische  
opgraving in het centrum van Heemskerk aangetroffen. 
En van dat nieuwsfeit ging het hoofd van onze theater
docent op hol; ze schreef het spannende jeugdverhaal 
“Udo, de eerste jongen in Kennemerland” en ontwikkelde 
een serie intrigerende erfgoedlessen voor derde  
en vierdegroepers over Bewoning. Als we nou een  
koffer vol attributen de klas inrollen, en het met elkaar 
uitgebreid hebben over alle aspecten van verhuizen,  
dan kunnen we dat spannende verhaal deels naspelen. 
Kijk, zo gaat de boel lekker leven! Bovendien komt er 
spelenderwijs veel samen: communicatie, presentatie,  
samenwerken, motoriek, zelfbewustzijn, inlevings
vermogen en fantasie. Leren door te doen. Werkt altijd.

CODE KVK34B

Ooit woonden we hier op een bijzonder kwetsbaar stukje 
Nederland. Met aan de ene kant de Noordzee en aan de 
andere kant het Oerij die via het Wijkermeer gevaarlijk 
dichtbij kwam, bleef er nog maar een smal stukje land 
over. Aan alle zijden makkelijk te bereiken, ook door de 
vijand. De vroegere bewoners bouwden zich dan ook suf 
om hun stek te verdedigen. Kastelen, lunetten, forten en 
dijken moesten die vijand buiten houden. Hoe gingen ze 
te werk? Welke materialen gebruikten ze? In welke vor
men, en waarom juist deze? Al deze kennis wordt niet in de 
hapklare brokken toegediend, neeeeeee, onze creatieve 
vakdocenten pakken dat fraai in, en kietelen de leerlingen 
net zo lang met praktijkopdrachten totdat zij alles beter 
weten. En dat met hun zelfgemaakte moderne verdedi
gingswerken ook daadwerkelijk laten zien.

Extra
bezoek aan verdedigingswerk naar keuze  
zoals Kasteel Assumburg, Fort Veldhuis,  
Bunkermuseum, Lunetten

CODE KVK34V

GROEP 3 & 4 | FiX Maakonderwijs 
WERELD VAN WONEN, WERKEN & VERKEER  
SOUND DESIGN

GROEP 3 & 4 | FiX Maakonderwijs
WERELD VAN DIGITAAL, MEDIA & ENTERTAINMENT  
THEATER VAN DE TOEKOMST

Het gehoor is één van de meest ontwikkelde zintuigen, 
die de mens in staat stelt te communiceren, zich te ori
enteren en gevaar te herkennen. Sinds de ontwikkeling 
van industrie en technologie is sounddesign, ofwel door 
de mens ontworpen geluid, in overvloed aanwezig. Denk 
aan ringtones, de claxon van een auto, het pliepje van het 
koffiezetapparaat, de geluiden van computers, een lift of 
een sirene: we zijn tegenwoordig omringd door geluiden 
waarmee apparaten met ons communiceren of waarmee 
wijzelf communiceren met elkaar. Tijdens deze lessense
rie ontdekken we de wereld van sounddesign en worden 
we ons bewust van de geluiden om ons heen. Wat is 
geluid precies? En wat als je niet meer iets kan zeggen 
met woorden, maar alleen in geluid? Hoe klinkt ‘hallo, 
hoe gaat het?’, ‘Nee, dank je.’ of ‘Pas op!’? Samen ontwer
pen we een nieuwe taal met geluiden en maken we een 
geluidsobject waarmee we spelenderwijs met elkaar in 
gesprek gaan. 

Trefwoorden
geluidsontwerp, geluidsobjecten

CODE FIX34WWV

Hoe ziet de mensheid er over tien of honderd jaar uit en 
hoe kunnen we deze wereld gezamenlijk verbeelden in 
nieuwe verhalen? Hoe ziet het theater van morgen eruit en 
welke rol zal technologie daarin spelen? Veel kunst vormen 
hebben een toekomstverhaal in zich, maar de vormen 
waarmee we die verhalen vertellen komen steeds verder  
af te staan van de complexiteit van de wereld waarin  
we leven. Hoe vertellen we de verhalen van morgen  
met de technologie van vandaag? Tijd om de nieuwste  
mogelijkheden te verkennen van audiotechnologie!  
In de lessenserie Theater van de Toekomst leren de  
kinderen hoe audioscapes worden gemaakt en welke  
technologie erachter schuilgaat. De kinderen schrijven  
een eigen toekomstverhaal en ze leren hoe ze hun  
stemmen kunnen opnemen. Uiteindelijk maken ze een 
audiovoorstelling, die ouders en andere kinderen via  
koptelefoons mogen ervaren. In combinatie met fysiek 
toneelspel vertellen de kinderen een audioverhaal over  
de toekomst.

Trefwoorden
audiotechnologie, theater

CODE FIX34DME



12 13

GROEP 5 & 6 | ABC Cultuur 
BEELDEND  
DE VUURTORENWACHTER

GROEP 5 & 6 | ABC Cultuur 
MUZIEK  EEN LIED VAN VERDRIET

GROEP 5 & 6 | ABC Cultuur 
DANS  DE GEVONDEN GROT

GROEP 5 & 6 | ABC Cultuur 
THEATER  
HET FEEST IN GRIEKENLAND

Een bezoek aan de vuurtoren verruimt de blik van  
Columbina, Harlekijn en Pierrot. Zo boven alles en  
iedereen verheven, zien ze de wereld om hen heen in  
een heel ander perspectief. 
Bekijk de wereld ‘ns van bovenaf, en van opzij, onderzoek 
de verhouding van het ene gebouw ten opzichte van het 
andere, maak mooie nieuwe dingen van spullen die we 
anders weg zouden gooien, en denk na over mogelijke 
constructies. Bedenk het maar, doe het maar, experimen
teer er maar op los. De fantasie kan volledig vrijuit, want 
alles kan en alles mag. Juist door die geboden vrijheid 
binnen het thema, door gerichte aandacht en prikkelen
de vraagstellingen gaat de hele klas helemaal op in het 
werk, intensief, enthousiast en bovenal met bijzonder 
verrassende resultaten. Tussen neus en lippen door zijn 
begrippen als perspectief, materiaalkeuze, textuur en 
constructiemogelijkheden aan de orde geweest. 

Afsluiting
bezoek aan Beeldenpark Een Zee van Staal 
Trefwoorden
expressie, fantasie, perspectief, 3-D, werelds

CODE ABC56B

Je kunt de blues hebben, maar het is veel leuker om 
de blues zelf te leren spelen. Tijdens de lessen gaan de 
kinderen aan de slag met de basisbeginselen van deze 
wereldberoemde muziekstijl. Ze leren over de geschie
denis van de blues en thematiek. Maar vooral gaan ze 
heel veel zelf aan de slag met het maken van muziek. 
Er komen veel instrumenten aan bod in de lessen en de 
kinderen werken toe naar een presentatie met een echte 
bluesband! Sing it, Swing it and play that Blues!

Afsluiting
optreden met bluesband
Trefwoorden
blues, instrumenten, band, samenspel

CODE ABC56M

Columbina, Harlekijn en Pierrot zijn op avontuur in Turkije. 
Op een grote zandvlakte met grotwoningen stellen ze zich 
voor hoe mensen hier vroeger woonden. Waar je je ook 
bevindt op de wereld, door te dansen spreekt iedereen 
dezelfde taal. Toch zijn er grote verschillen in de manier 
waarop er wereldwijd wordt gedanst. Iedere cultuur legt 
de nadruk op andere bewegingen. Kinderen vinden de 
ronde, draaiende bewegingen van de vrouwen in de  
Indiase Bollywoodfilms in het begin vaak een beetje raar. 
En de krachtige bewegingen van Afrikanen wat heftig. 
Sommigen zijn van mening dat die Aziatische bewegingen 
veel te precies en gecontroleerd zijn. Maar na verloop van 
tijd danst iedereen in iedere stijl mee. Deze kennismaking 
met culturele verschillen vergroot de tolerantie en het  
zelfvertrouwen. Dansen wordt ineens nog leuker. 

Afsluiting
samen dansen met een klas met andere  
achtergrond (bijvoorbeeld vluchtelingen)
Trefwoorden
werelddansen, culturen, reizen

CODE ABC56D

De bedachtzame, verstandige Columbina en de speelse, 
creatieve Harlekijn gaan met hun opa op vakantie naar 
Griekenland. In het amfitheater gaat de fantasie met de 
personages aan de haal: ze ontmoeten goden, zien  
tempels, roosteren een schaap en natuurlijk komt Zeus  
ook even langs. Columbina en Harlekijn worden  
opgenomen in het godengezelschap en feesten mee.  
En opa? Opa heeft het veel drukker met thee drinken met 
de ‘rode schoenendame’. Taal en Spel (drama), reflectie 
en cultureel erfgoed zijn de kerndoelen die centraal  
staan in deze module. Met behulp van verschillende  
speeltechnieken, werkvormen en spelelementen (beweging, 
houding, gebaar, emotie, mimiek en stem) leren de kinderen 
observeren, situaties te benoemen en te interpreteren.

Extra
bezoek voorstelling in Kennemer Theater
Afsluiting
les van de kinderen aan de ouders
Trefwoorden
commedia dell’arte, klassiek theater

CODE ABC56T
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GROEP 5 & 6 | Kern van Kennemerland 
WIJKERMEER  VAN REDERIJKER TOT STADSDICHTER

GROEP 5 & 6 | Kern van Kennemerland 
INDUSTRIALISATIE  VERLOREN INDUSTRIE

Een gedicht maken en met verve voordragen, een vaandel 
ontwerpen en uitwerken, én een boekje uitbrengen. 
Hatsjee, literatuur, poëzie, grafisch ontwerp, beeldende 
kunst en drama in een. In een serie van vier lessen komt 
een mooie periode uit de regionale geschiedenis aan  
de orde: de Rederijkerskamers, ofwel de hobby die 
verenigde rijke handelaren ook in hun buitenhuizen in 
Kennemerland beoefenden: gedichten schrijven en aan 
elkaar voordragen. Mensen hebben verhalen nodig,  
ter inspiratie. Wie leert zich ook zelf te uiten, in wat voor 
vorm dan ook, voelt zich een beter mens, zo is de over
tuiging van velen. De Rederijkers gaven ons een mooie 
uitingsvorm die vandaag de dag nog altijd wordt  
beoefend tijdens de jaarlijkse stadsdichterwedstrijd. 
Cultuur geeft ons een gezonde roes, en dat voelen die 
jonkies ook: apetrots zijn ze op hun werk. ‘Heb ik nou  
zomaar een gedicht geschreven?’, zo stralen de leerlingen 
die nooit hadden gedacht dat ooit te kunnen. Ja hoor, 
spelenderwijs!

Extra
Bezoek buitenhuis  

CODE KVK56W

In luxe cruiseschepen, in het Vredespaleis, het Scheep
vaarthuis, ja ook op Paleis Soestdijk liepen de welgestel
den met hun voetjes over Beverwijkse tapijten. De hand
geknoopte vloerbedekkingen van ’hofleverancier’ Kinheim 
Tapijten waren dan ook van uitzonderlijke kwaliteit en 
uitermate origineel. Het bedrijf vormde vanaf de start in 
1910 een belangrijk onderdeel van de Beverwijkse ‘maak
industrie’. In 1973 viel het doek omdat de handenarbeid te 
kostbaar werd. Maar mooi dat Museum Kennemerland nog 
veel producten van deze verloren industrie in huis heeft. 
Structuren en kleuren vormen het uitgangspunt voor een 
serie bijzondere lessen waarbij de deelnemers op zoek 
gaan naar nieuwe toepassingen.

Extra 
Bezoek Museum Kennemerland
Trefwoorden 
kerncollectie, textiele werkvormen, keramiek

CODE KVK56I

GROEP 5 & 6 | FiX Maakonderwijs 
WERELD VAN DIGITAAL MEDIA & ENTERTAINMENT  
DROOMDRONE

GROEP 5 & 6 | FiX Maakonderwijs 
WERELD VAN ENERGIE, WATER & VEILIGHEID  
SLIMME VERPAKKING

Drones rukken op in het straatbeeld. Waar we drones 
voorheen vooral kenden uit nieuwsberichten over mili
taire missies, worden ze tegenwoordig steeds slimmer 
ingezet en beter betaalbaar. Zo ruimen drones sinds 
kort chemisch afval op, helpen ze wetenschappers bij 
het bestuderen van apen in de jungle of filmen ze snow
boarders voor de beste beelden van hun trucs. Maar niet 
iedereen is even blij met drones die ons nauwlettend in 
de gaten kunnen houden. Tijd om hier eens goed in te 
duiken. In deze lessenserie leren we over de leuke en 
minder leuke kanten van de dronetechnologie en ont
werpen leerlingen hun eigen droom drone, die tijdens de 
laatste les écht de lucht in gaat!

Trefwoorden 
prototyping, drones

CODE FIX56DME

Verpakkingen zijn voornamelijk bedoeld om de inhoud 
(het product) te beschermen. Vaak gebruik je ze maar 
één keer. Je kunt ook een verpakking bedenken en ont
werpen, waarbij de verpakking geen afval is, maar een 
nieuw bruikbaar en nuttig product wordt. Dat noemen ze 
circulair ontwerpen. Het maken van verpakkingen kost 
energie, water en grondstoffen. Ook brengt het vervuiling 
met zich mee, hetgeen een gevaarlijk probleem is. Als je 
een verpakking ontwerpt dat na het eerste gebruik ook 
nog een nuttig voorwerp is, bespaar je veel. Recycling is 
een thema die gelukkig vaak wordt behandeld op school, 
maar deze lessenserie gaat een stap verder en laat kin
deren denken en handelen als maker, als producent. De 
lesstof wordt niet lineair gegeven, maar met een digitaal 
leermiddel. Na een klassikale introductie gaan kinderen 
zelf ontdekken en competenties eigen maken. Door deze 
persoonlijke aanpak, zal het proces en het eindproduct 
sterk verschillen.  

Trefwoorden 
recycling, duurzaamheid

CODE FIX56EWV
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GROEP 7 & 8 | ABC Cultuur 
BEELDEND  HET VIKINGSCHIP

GROEP 7 & 8 | ABC Cultuur 
MUZIEK  HET KUNSTWERK

GROEP 7 & 8 | ABC Cultuur 
DANS  DE SNEEUWMACHINE

GROEP 7 & 8 | ABC Cultuur 
THEATER  DE MAN VAN DE TOEKOMST

Hoe een eenvoudig boottochtje met een bekende uit het 
dorp kan uitgroeien tot een spannend avontuur op een 
Vikingschip. Capitano is een geweldige verhalenverteller, 
avonturier en lijkt voor niets en niemand bang. Samen 
met Harlekijn, Pierrot en Columbina komen ze aan op 
een onbewoond eiland. Daar moeten ze overleven als 
schipbreukelingen. Als Pierrot en Columbina vuur voor de 
nacht maken, gaan Harlekijn en Capitano op onderzoek 
uit. Alles lijkt vlekkeloos te verlopen totdat ze een span
nend geluid horen in de bosjes. Is Capitano echt wel zo 
dapper? In de beeldende lessen behandelt de vakdocent 
verschillende beeldaspecten, technieken en materialen. 
Creativiteit, vindingrijkheid, concentratie en samenwer
ken levert nietalledaagse kunstobjecten op waar de 
kinderen trots op kunnen zijn. De kinderen maken kennis 
met enkele druktechnieken, leren metaal, hout en kunst
stofverbindingen maken, te werken met plastisch materi
aal en digitale media. 

Afsluiting
expositie op school
Trefwoorden
compositie, druktechnieken, textuur

CODE ABC78B

Hé, dat kunnen wij misschien ook maken, denken Columbina, 
Harlekijn en Pierrot wanneer ze in een Londens museum een 
fascinerend kunstwerk zien. Ze zijn onder de indruk van de 
installatie met computerschermen die teksten uit internet
chatrooms plukt, deze tot gezang transformeert en van een 
ritme voorziet. Het lijkt wel een muziekmachine… Zelf muziek 
maken. Iedereen lijkt dat leuk te vinden. Maar waar begin 
je? Waar moet het liedje over gaan? Hoe kom je aan goede 
teksten? Welke geluiden passen er goed bij? Kan er nog iets 
grappigs in? Tijdens deze muziekmodule leren kinderen dat 
overal muziek in zit. Ze brengen een bezoek aan Museum 
Kennemerland, kiezen een voorwerp, bedenken welk geluid 
daarbij past, praten er met ouderen over en verwerken strofes 
uit die interviews tot liedteksten. Kunst, literatuur, muziek, 
improviseren, leiding nemen, samenwerken, en lekker veel 
verschillende (wereld)muzieksoorten leren kennen. Allemach
tig! Niet zo vreemd dat de 7e en 8ste groepers telkens naar de 
volgende les uitzien.

Extra
bezoek aan Museum Kennemerland 
Afsluiting
filmpje muziekmachine
Trefwoorden
erfgoed, ouderen, rap, componeren, film

CODE ABC78M

Waarom zou Capitano nou een sneeuwmachine bouwen  
in de zomer? Het blijkt een wens van zijn liefje: op een 
zomerse dag dansen in de sneeuw. En voor de liefde doet 
Capitano alles. Veel andere mannen gingen hem daarin 
voor. Capitano gidst zijn vrienden langs plekken van de  
liefde, plaatsen waar mannen de gekste dingen deden om 
hun vrouw te plezieren. Want de liefde is sterker dan wat  
je maar kunt bedenken. 
Een thema als De Liefde spreekt iedereen enorm tot de  
verbeelding, ook bij 11 en 12jarigen gaat dit thema  
eindeloos met de fantasie aan de haal. Ieder groepje pakt 
een paar associaties bij de kop, bedenkt welke dansstijl  
bij die woorden past en maken vier series danspassen van 
acht seconden. Ja hoor, die choreografie maken ze zelf.  
Al doende overwinnen ze schaamte, verbeelden ze emo
ties met hun lijf, spreken ze hun creativiteit aan, en gaan ze 
met elkaar in gesprek over de mogelijkheden. Het proces 
dwingt hen zaken vanuit een ander perspectief te zien,  
samen te werken en lef te hebben.  
Wow, wat een openbaring.
 
Afsluiting
filmpje van eigen klassenchoreografie
Trefwoorden
liefde, samenwerken, klassieke verhalen

CODE ABC78D

Wat zou jij doen als je je eigen toekomstige zelf zou tegen 
komen? Wat zou je dan tegen jezelf zeggen? En wat zou 
je meegeven om te bewaren van de wereld? En wat wil je 
bewaren van jezelf nu in dit moment? In de lessen theater 
maken de kinderen een levende tijdscapsule. Een hele 
uitdaging en veel kans voor de kinderen om te oefenen 
met (zelf)reflectie. Deze reeks bevat niet alleen spellessen, 
maar is ook gericht op het maken van theater, het bekij
ken/beschouwen van beeldende kunst en architectuur. 

Extra
bezoek aan expositieruimte KeK  
Afsluiting
tentoonstelling van tijdscapsule 
Trefwoorden
Heden, verleden, toekomst, living art 

CODE ABC78T
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GROEP 7 & 8

Soft robots

GROEP 7 & 8 
Landschap & 

Klimaatverandering

GROEP 5 & 6
Verdediging op z’n smalst

Mijn lijf

Alles verandert

In de tijdmachine

Beestenboel

 A B C  I D E E
Voorbeelden koppeling thematisch werken en cultuuronderwijs

NATIONALE  
VOORLEESDAGEN ZOMER 

GROEP 5 & 6

Droomdrones

GROEP 1 & 2

ABC Muziekmethode

GROEP 1 / 8
ABC Muziekmethode

GROEP 1 / 8

ABC Muziekmethode

EUROPESE 
MOBILITEITSWEEK 
GROENE MAAND 

 VALENTIJNSDAG  
WARME TRUIENDAG 

DIERENDAG
KINDERBOEKENWEEK 

FILOSOFIEDAG
 WEEK VAN DE  

MEDIAWIJSHEID 

BOOMFEESTDAG
DAG VAN HET GEHOOR 
WERELDWATERDAG 

KONINGSDAG
LENTEKRIEBELS 

SUIKERFEEST
DAG VAN DE  
KUNSTENAAR 

WERELD MILIEUDAG
INTERNATIONALE DAG 

VAN DE KINDEREN 

SINTERKLAAS
KERST 

GROEP 3 & 4

THEATER
Vast

GROEP 5 & 6

Circulair ontwerpen

GROEP 5 & 6

Wijkermeer

GROEP 7 & 8
DANS

De sneeuwmachine

GROEP 7 & 8
MUZIEK

Het kunstwerk

GROEP 3 & 4

DANS De tent

GROEP 1 & 2

BEELDEND
De vijver

GROEP 3 & 4

MUZIEK
De Boomhut 

GROEP 5 & 6 
Verloren industrie

GROEP 5 & 6 
BEELDENDDe vuurtorenwachter

GROEP 3 & 4 
Udo, de eerste jongen  

in Kennemerland

GROEP 5 & 6 

DANS

De gevonden grot

Industrie Van bovenaf

Waar woon ik?

Hallo wereld

Duurzaamheid & klimaat

Goede voornemens

Worden wat je wil!

Geluid, klanken, muziek, volume 

Kleding, wol, katoen, zijde

muziek, beeldend, film, architectuur, fotografie, theater
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Thema: licht en donker

GROEP 7 & 8 

De Stem van het  
Noordzeekanaal

GROEP 1 & 2

Eetbare meesterwerken

GROEP 1 & 2
THEATER

De geheime dierentuin
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GROEP 7 & 8 | Kern van Kennemerland 
LANDSCHAP  LEVEND LANDSCHAP

Wie als docent/leerkracht verwachtingen laat varen en 
niet oordeelt, komt ver. Dan kan het zomaar gebeuren  
dat de hele klas met twinkelende ogen aan een ogen
schijnlijk ‘moeilijk’ onderwerp werkt. Neem de workshop 
Levend Landschap, waarin kinderen in 4,5 uur tijd een 
scala aan ideeën ontwikkelen om een mooie balans  
te vinden tussen natuur, industrie, wonen, werken en 
recreëren in onze eigen regio. Een goed verhaal over  
het ontstaan van de grond onze voeten vormt de basis 
voor een eindeloze stroom ideeën die de latere ontwikke
lingen weer meer in evenwicht zouden kunnen brengen. 
Niets is te gek, leerlingen mogen alles bedenken.  
En al lijkt het idee nu volstrekt onhaalbaar,  misschien 
blijkt het in de toekomst uitermate bruikbaar. Leerlingen 
verzinnen het en werken het op hun eigen wijze uit.  
Met een videofilmpje, een affiche, een actiegroep, een 
foto, een rollenspel, alles mag. 

Extra 
Bezoek hoog gelegen punt in de omgeving

CODE KVK78KP

GROEP 7 & 8 | FiX Maakonderwijs 
WERELD VAN ONTWERP, PRODUCTIE & WERELDHANDEL
VERRASSENDE VONDSTEN We nemen het als vanzelfsprekend aan, maar alles om ons 

heen is uit materialen opgebouwd. De vraag naar nieuwe 
gebruiksvoorwerpen, machines, maar vooral ook materia
len met specifieke eigenschappen verandert in rap tempo. 
Om te beantwoorden aan deze vraag doen wetenschap
pers, technici, ontwerpers en kunstenaars materiaalonder
zoek. Wat hebben we aan slimme textiel? Waarom wordt 
er onderzoek gedaan naar de mogelijk heden van zeewier 
of mycelium (structuren van de paddenstoel)? Wat is  
het nut en waarvoor gebruik je morphing (van vorm  
veranderende) materialen? En welke mogelijkheden  
bieden flexibel lichtgevende algen? In deze lessenserie 
staan opbouw, eigenschap en toepassing van uiteen
lopende materialen centraal: door de leerlingen te laten 
experimenteren met diverse materialen en uiteindelijk 
hun eigen (fictieve) materiaal met éen of meerdere  
materiaaleigenschappen te laten maken, ontdekken ze  
de uiteenlopende mogelijkheden en worden zij ervan 
bewust dat alles om ons heen uit materiaal bestaat.  

Trefwoorden
materialen, onderzoek

FIX78OPW

GROEP 7 & 8 | FiX Maakonderwijs 
WERELD VAN MENS & GEZONDHEID  SOFT ROBOTS

Alles wat wij om ons heen zien is ontworpen en  
gemaakt en het menselijk lichaam blijft hierin niet achter. 
Het lichaam wordt tegenwoordig gezien als een machine 
dat bij ziekten en afwijkingen letterlijk gerepareerd kan 
 worden.  Is het misschien superhandig om een extra 
lichaamsdeel te hebben? Of als we computers in ons 
lichaam zouden bouwen om ons werkend te houden?  
Met het maakbare lichaam als uitgangspunt onderzoeken 
leerlingen in dit deze lessenserie hoe het lichaam  
beheerst, geoptimaliseerd, beschermd of mooier gemaakt 
kan worden. Met inspiratie uit de kunst en de natuur  
zetten we verschillende brillen op en onderzoeken we  
de mogelijkheden van ooit of misschien wel nooit.  
Uiteindelijk ontwerpen we een eigen pneumatische  
‘Soft Robot’ van siliconen .

Trefwoorden 
biohacking, softrobots

CODE FIX78MG

GROEP 7 & 8 | Kern van Kennemerland 
NOORDZEEKANAAL  DE STEM VAN HET NOORDZEEKANAAL

Nee, nu gaan we het eens niet hebben over het  
jarenlange gegraaf aan het Noordzeekanaal, en ook  
niet over de barre omstandigheden waaronder dat in  
de Breesaap gebeurde. We hebben het over de  
effecten van dat kanaal dat vanaf de Noordzee dwars 
door de zeereep naar Amsterdam loopt. De beoogde  
én de neveneffecten. We slikken namelijk niets voor  
zoete koek in de lessen van de Kern van Kennemerland, 
we kijken kritisch naar de voor en de nadelen en  
we bedenken ter plekke nieuwe mogelijkheden en  
toepassingen. Filosoferen maar, je verdiepen in land
schapsinrichting, een vooruitziende blik ontwikkelen,  
en die bedenksels verbeelden, niet te vergeten.

CODE KVK78N
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GROEP 1 t/m 8 | ABC Cultuur
ABC MUZIEKMETHODE

Doe een greep uit de snoeptrommel
Meer en beter muziekonderwijs op de basisscholen. 
Structureel ook. Dat was het doel van Muziekimpuls, 
een rijksregeling waaraan maar liefst acht Beverwijkse 
scholen deelnamen. Met deze injectie ontwikkelde  
het Centrum voor de Kunsten Beverwijk in nauwe 
samenwerking met docenten in drie jaar tijd talloze 
muzieklessen. De 54 meest succesvolle en  
inspirerende lessen staan nu online. Komend jaar 
volgen er nog 8 nieuwe lessen. Het staat iedereen  
vrij om daar gretig gebruik van te maken. Gratis voor 
de deelnemende scholen, tegen een bescheiden 
vergoeding voor alle anderen. Lessen voor onder, 
midden en bovenbouw, gekoppeld aan thema’s, 
vakoverstijgend en telkens met ruimte voor zingen, 
luisteren, spelen, bewegen en uitvoeren, wat wil je  
nog meer? Weg met het idee dat niet iedere leerkracht 
muziekles kan geven, weg met de onzekerheid en 
tijdrovende voorbereiding. Uit deze snoeptrommel 
met kantenklare lessen, kan iedereen graaien. Succes 
verzekerd. 

Overzicht lessen ABC Muziekmethode
Onderbouw
1 Dichtbij de Kerstboom (kerst)
2 Oli oli olifant (dieren)
3 Weet je dat een visje (zee)
4 Sinterklaas is in de stad (Sinterklaas)
5 Moeder Eend (lente)
6 Iedereen is anders (identiteit)
7 Hoor de paardjes dansen (dieren)
8 Lantaren (Sint Maarten)
9 Wat ligt daar in de kring + in ons huis
10 Boer Boris gaat naar zee (vakantie)
11 Sambaslang (dieren)
12 Zes mooie ballen (kerst)
13  Alle vormen (vormen)
14  Noutje Astronautje (ruimte)
15  Cowboys (cowboys)
16 Nieuwjaar
17 Rupsje Nooitgenoeg
18 Terug naar school

Middenbouw
1 Tee Kan Yas/Oh a lele (wereldmuziek)
2 Verre landen (vakantie)
3 Waaien (herfst)
4 Pepernoot taai taai (Sinterklaas)
5 Roverslied (Rovers)
6 Speelstuk Toemba (Indianen)
7 Boevenlied (griezelen)
8 Pizzacanon (eten)
9 In de bieb (boeken en stripverhalen)
10 Nottebella Margarinetta (kolderliedjes)
11 Korero Parirau (wereldmuziek)
12 Spiegelbeeld (spiegelen)
13 Zwaarddans (ridders en kastelen)
14 Ridder Martijn en Ridder Koen (ridders en kastelen)
15 Leren componeren (vervoer)
16 Samba Lele (presentatie)
17  Jan heeft hele grote waterdichte laarzen
18  Hulp en redvereniging
19  Dino’s
20  Hersenstam
21  Donker is de winter

Bovenbouw
1 Dayo (worksong)
2 Iko Iko (wereldmuziek)
3 4chord song (popmuziek)
4 Fireball (muziek met gebaren)
5 Willem Tell (ridders en kastelen)
6 We will rock you (klassiekers)
7 Haka: Ka Mate, Ka Mate (wereldmuziek)
8 Cancan (klassiek)
9 Di Digi Do Dum (volksmuziek)
10 We all stand together (kerst, samen zijn)
11 Romeinse limes (geschiedenis)
12 Shosholoza (wereldmuziek)
13 Ai ai Olga (Liefde)
14 Painting a canon (soundpainting)
15 Ik neem je mee (reizen)

ABC Cultuur à la carte
Bestel een les op maat
Professioneel cultuuronderwijs is voor iedere basis
school binnen handbereik. Dankzij verschillende 
rijksregelingen is het financieel haalbaar om door de 
wol geverfde kunstdocenten in huis te halen, die samen 
met de leerkrachten een hecht en doordacht cultuur
programma verzorgen. Jawel, van groep 1 tot en met 
groep 8. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk 
ontwikkelde daartoe ABC Cultuur, een compleet 
pakket pakkende kunst en cultuurlessen op het gebied 
van dans, theater, muziek, beeldend en cultureel 
erfgoed. Flexibel als we zijn, ontwikkelen we ook graag 
cultuurlessen op maat. Bezig met een speciaal thema 
in de klas dat een originele culturele invalshoek kan 
gebruiken? Incidenteel of structureel? Laat het ons 
weten! En laat je verrassen.

Op avontuur met Harlekijn  
en Columbina
Pak dat boek

Met ABC Cultuur verankert 
het Centrum voor de Kunsten 
professioneel cultuuronder
wijs in het leer programma 
van groep 1 tot en met 8. Aan 
de basis van dit programma 
liggen de verhalen van 

schrijfster Stella van Lieshout, die de personages 
Harlekijn en Columbina erop los laat improviseren en 
fantaseren.  
De verhalen zijn gebundeld in een prachtig boek. 
Zestien avonturen, die mede door de vrolijke illustraties 
van Tjarko van der Pol tot leven komen.
‘Op Avontuur met Harlekijn en Columbina’ is wijd 
verspreid in Beverwijk. Ook op alle basisscholen.  
Te leuk en leerzaam om op de stapel te laten liggen. 
Lees er nog ‘ns uit voor in de klas. Nieuwe exemplaren 
bestellen? Een mailtje is genoeg: info@abccultuur.nl

Rondje muziek
Pakken wat je pakken kan
Wat wil je? Een blaas, strijk, toets of tokkelinstru
ment? Of toch liever slagwerk? De keuze in elke cate
gorie is ook nog ‘ns enorm, dat maakt kiezen niet echt 
makkelijk. Kon je alles maar ‘ns vastpakken en uitpro
beren. Goed nieuws! Speciaal voor basisschoolleer
lingen uit de middenbouw opent het Centrum voor de 
Kunsten de poorten extra vroeg op de jaarlijkse Open 
Dag in januari. Tijdens die ochtenduren ontvangen we 
uitsluitend schoolklassen om de kinderen kennis te 
laten maken met het walhalla aan instrumenten. Met 
tekst en uitleg, en volop kans om te experimenteren. 
Houd die dag dus in de gaten, en vertel uw leerlingen 
dat ze zich op tijd aanmelden.

Cultuurfestival
Neusje van de zalm naar Cultuurfestival
Opgewonden sfeer, uitgelaten stemming, een 
uitbundig decor en een topcast op het podium. 
Bezoekers van het Cultuurfestival wanen zich bijkans 
op het Songfestival, zo groots wordt er uitgepakt in het 
Kennemer Theater. Beverwijkse basisscholen vaardigen 
hun meest getalenteerde leerlingen af naar dit jaar
lijks in mei te houden festival, en tonen daarmee het 
onnavolgbare belang van cultuureducatie. Verwacht 
pareltjes op het gebied van (beeldende) kunst, dans, 
zang, muziek en theater. 

Krant van Kennemerland
Leuker dan een boek
Als je niet naar het museum kan, dan komt het museum 
toch gewoon naar jou?! Museum Kennemerland 
ontwikkelde daarvoor De Krant van Kennemerland, 
een soort digitale bibliotheek boordevol teksten, foto’s, 
filmpjes, kaarten en geluidsfragmenten over 1001 
interessante, gekke, leuke, veelal onbekende weetjes 
en achtergrondinfo over deze streek door de eeuwen 
heen. De ‘krant’ is een ware schatkist aan inspiratie 
en informatie over de eigen regio voor echt leuke 
erfgoed lessenover in groep 1 tot en met 8.

Het geheim van de aantrekkingskracht zit ‘m vooral in 
de opvallende onderwerpen. Hartstikke leuke verhalen, 
allemaal waargebeurd maar waar de meeste mensen 
nog nooit van hebben gehoord. De museummede
werkers hebben zich suf gezocht naar toepasselijke 
materiaal om het geheel zo compleet, coherent en 
aantrekkelijk mogelijk voor het voetlicht te brengen. 
De meeste informatie is verdeeld over de thema’s 
Landschap, Bewoning, Verdediging, Wijkermeer, 
Noordzeekanaal en Industrialisatie. Het zevende 
thema kreeg de naam Kernachtig, en bevat een reeks 
smakelijke anekdotes die een bijzonder beeld van dit 
gebied geven. Over de sjah van Perzië bijvoorbeeld, 
notabene het tapijtland van de wereld, die z’n tapijten 
in Beverwijk bestelde. Of over koning Banjaert, die 
ergens in deze regio een flink kasteel had, maar waar? 
Over de ellenlange Atlantikwall of hoe Kennemerland 
in de loop der eeuwen van uiterlijk veranderde. Losse 
onderwerpjes, maar wel lekker smeuïge verhalen.

De Krant van Kennemerland is een webbased vertaling 
van de touchscreentafel die in het museum is te vinden. 
Maar dan veel uitgebreider en met de onderwerpen  
in onderlinge samenhang. De Krant is beschikbaar  
op scholen, via iPad, Chromebook, laptop of digibord.  
Eén keer een abonnementje afsluiten en iedere  
erf goedles slaagt.

OP AVONTU U R! 
  met Harlekijn en Columbina 

verhalen van Stella van Lieshout 
illustraties door Tjarko van der PolABC Cultuur
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Tijdens deze training gaat het team praktisch aan de 
slag met ritme stokken, Sound Shapes (een ronde 
handtrom) en trommels. Er komen verschillende 
speeltechnieken aan bod en muzikale werkvormen met 
organisatorische en vakdidactische elementen bij het 
gebruik van deze instrumenten. Er wordt gewerkt met 
(lied)materiaal uit onze online muzieklessen en na 
afloop heeft elke bouw de rugzak weer gevuld met 
werkvormen en vaardigheden om aan de slag te gaan 
met de klas.  

Trefwoorden
instrumenten, spelen, noteren, warming-up,  
ritme, spreken, spelen, bewegen

CODE ABCTST 

Trainingen groepsleerkrachten
Co-teaching
Zijn er groepsleerkrachten die opzien tegen het geven 
van cultuureducatie? Bijvoorbeeld omdat ze daar 
weinig ervaring mee hebben, voor een zang of dansles 
een tikkie te verlegen zijn, of omdat ze graag eerst wat 
aansprekende werkvormen willen oefenen? Voor hen, 
en voor iedere andere groepsleerkracht die zich graag 
goed voorbereidt op onze ABC Cultuurlessen, geven 
wij trainingen in coteaching. Doel is om, samen met 

de vakdocent van de ABCcultuurlessen, de leerlingen 
soepel en eenduidig te begeleiden. Handig en effec
tief, zo’n workshop. Want daarna beschik je over tips 
en trics, praktische tools om de verbeeldingskracht van 
de leerlingen te prikkelen, en bovendien een mooie 
manier om als groepsleerkracht vooraf vertrouwd te 
raken met allerlei bijzondere werkvormen. Heel laag
drempelig en aanstekelijk.

Training stokken - 
soundshapes - trommels 

Training bodypercussie

Training zingen in de klasTraining boomwhackers

Tijdens de training zingen in de klas ligt de focus op 
stemgebruik. Hoe krijg je een klas aan het zingen? Hoe 
ga je om met brommers in de klas? Wat is het belang 
van een goede houding en ademhaling?  Ga aan de 
slag met speelse vocale oefeningen, spreekteksten’, 
experimenteer met klanken, resonantie, improvisatie 
en werk toe naar samenzang. Er wordt gewerkt met 
canons, wisselzang en solo zingen met (lied)materiaal 
uit de digitale leeromgeving. Zo heeft elke bouw na 
afloop de rugzak weer gevuld met vocale oefeningen, 
werkvormen en vaardigheden om samen met leer
lingen te gaan zingen.  

Trefwoorden
experimenteren, klanken, zingen, samenzang, 
canon, solo

CODE ABCTZK

Meer leren over de eindeloze mogelijkheden van boom
whackers met de klas? Deze gekleurde buizen lenen zich 
voor zowel ritmische als melodische en harmonische 
werkvormen. In deze praktische training leert het team 
organisatorische elementen, verschillende speeltechnieken 
en wordt het (lied)materiaal per bouw vanuit verschillende 
begeleidingsmogelijkheden vormgegeven; begeleiding 
met basnoten, spelen van een ostinaat, akkoorden, de 
melodielijn of tegenstem.  Ook komen er verschillende 
manieren van noteren aan bod zoals grafische kleurkaarten, 
gekleurde noten en/of tekst en worden er voorbeelden van 
boomwhacker-choreografie en play-alongs gegeven. 

Trefwoorden 
spelen, boomwhackers, melodie, kleurennotatie, 
akkoorden, choreografie, bewegen, play-alongs, 
samenwerken, begeleiden 

CODE ABCTBW

Tijdens deze training gaat het team praktisch aan de 
slag met ritme stokken, Sound Shapes (een ronde 
handtrom) en trommels. Er komen verschillende 
speeltechnieken aan bod en muzikale werkvormen met 
organisatorische en vakdidactische elementen bij het 
gebruik van deze instrumenten. Er wordt gewerkt met 
(lied)materiaal uit onze online muzieklessen en na 
afloop heeft elke bouw de rugzak weer gevuld met 
werkvormen en vaardigheden om aan de slag te gaan 
met de klas.  

Trefwoorden
instrumenten, spelen, noteren, warming-up,  
ritme, spreken, spelen, bewegen

CODE ABCTST 

Cultuurconferentie
Inspiratie voor sprankelende cultuurlessen
Inspirerend, vernieuwend, praktisch en bijzonder 
gezellig. De jaarlijkse Cultuurconferentie is voor 
docenten in het basisonderwijs van Beverwijk, 
Heemskerk, Castricum en Velsen iedere keer weer een 
dag om naar uit te kijken, zo blijkt uit de hoge opkomst. 
De vele workshops helpen docenten hun verlegenheid 
om kunst en cultuurlessen te geven, te overwinnen,  
en krijgen bovendien talloze praktische handreikingen 
om sprankelende lessen te kunnen geven. 

Bijvoorbeeld met hippe nieuwe instrumenten als 
boomwhackers, of met bodypercussie. Alles wat  
nodig is om straks zelfverzekerd spannende dans, 
theater en beeldende lessen te geven, komt aan bod. 
Direct toepasbaar in de klas, direct succes.  
De Cultuurconferentie wordt ieder jaar in november 
georganiseerd in het Kennemer Theater Beverwijk.  
De organisatie is in handen van het Centrum voor  
de Kunsten Beverwijk, Cultuurhuis Heemskerk, 
KunstForm Velsen en Toonbeeld Castricum. 
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Je maakt het in de IJmond
Opgroeien in de IJmond
Onze kinderen groeien op in een bruisende regio, 
omringd door duinen, polder en fabrieken. Zij zullen 
later wonen en werken in deze omgeving, die vraagt 
om creatieve denkers en ondernemende doeners. 
Want de IJmond is een regio die bloeit door verbeel
dingskracht en innovatie, door samenwerking en 
ondernemerschap. Een sterke en toekomstgerichte 
samenleving begint bij de jeugd. Daarvoor moeten we 
investeren in de creatieve ontwikkeling van kinderen. 
Door goed onderwijs, dat voor iedereen bereikbaar 
is, groeien zij op tot creatieve en ondernemende 
volwassenen.

Cultuuronderwijs
Naast rekenen en taal hoort daar goed cultuur
onderwijs bij. Ook cultuur brengt kinderen verder.  
Een instrument leren spelen is goed voor het brein. 
Dansen brengt kinderen in beweging. Beeldende 
kunst voedt de verbeeldingskracht. Toneelspelen 
geeft zelfvertrouwen. Erfgoed leert waar je vandaan 
komt. En met maakonderwijs werk je aan ideeën voor 
de toekomst. Bij cultuuronderwijs leren kinderen 
reflecteren en communiceren. Ze leren oplossingen 
bedenken en doorzetten – individueel en in groeps
verband. Van een creatieve ontwikkeling profiteert niet 
alleen het individuele kind, ook de samenleving waar 
hij of zij later aan deelneemt.

Creatieve Coöperatie
Om cultuuronderwijs voor elkaar te krijgen is een 
gezamenlijke inspanning nodig. In de afgelopen 
jaren hebben het onderwijs, gemeente, culturele 
en maatschappelijke organisaties, gesteund door 
Rijkscultuurfondsen de basis gelegd. Om cultuur-
onderwijs te verankeren is het tijd voor de volgende 
stap: van publieke samenwerking naar een publiek 
private samenwerking met het bedrijfsleven.  
Zo kunnen we met elkaar een stevig fundament 
bouwen voor structureel cultuuronderwijs. Met een 
gezamenlijke investering in ons creatief vermogen  
kan iedereen het maken in de IJmond. 

Regeling cultuureducatie  
met kwaliteit
Ook CMK-school worden?
Wie op jonge leeftijd professioneel cultuuronderwijs 
krijgt, leert kritisch en creatief te zijn, kan uitstekend 
communiceren, heeft verbeeldingskracht en is 
oplossingsgericht. Precies de eigenschappen die je 
als volwassene vandaag de dag zo hard nodig hebt. 
Vandaar dat het ministerie van Onderwijs, cultuur 
en wetenschap graag ziet dat cultuuronderwijs een 
vast onderdeel is van het lesprogramma op de basis
scholen. Ook wel Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). 
Professioneel kwaliteitsonderwijs dus op het gebied 
van muziek, dans, theater, beeldende vorming,  
maakonderwijs en cultureel erfgoed, verstrekt of 
ondersteund door ervaren kunstvakdocenten.  
Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk begeleidt 
sinds 2013 Beverwijkse scholen bij dit ambitieuze 
programma. Het Centrum ontwikkelt doorlopende 
leerlijnen, bevordert de deskundigheid van vak 
docenten en leerkrachten, en gaat daarvoor langdurig 
samenwerking met scholen aan. Goed voor iedere 
basisschoolleerling, en goed voor het curriculum van 
de school. Ook CMKschool worden? Neem contact 
met ons op, want wij weten de weg.

Regeling combinatiefunctie cultuur
Maak gebruik van de Cultuurcoach!
Cultuureducatie is hot. Het belang ervan wordt stevig 
onderkend, en dat komt onder meer tot uiting in de 
vele verschillende financiële rijksinjecties. Welke  
mogelijkheden zijn er zoal? Hoe doe je daar een be
roep op? Is er samenwerking met anderen mogelijk? 
Wat is de juiste keuze voor uw school? Waarin kunnen 
uw leerkrachten worden bijgeschoold? Waar begin  
je met de ontwikkeling van een nieuwe interessante 
leerlijn? Kunnen we het bestaande aanbod ook  
oppimpen? Wat zijn eigenlijk de laatste ontwikkelinge 
n op het gebied van cultuureducatie? En vooral:  
hoe vragen we subsidie aan? Bespaar je de moeite  
van een lange zoektocht naar de antwoorden.  
Leg ze gewoon voor aan de Cultuurcoach. De wat?  
Jazeker, het Centrum voor de Kunsten vervult de rol 
van spin in het web als het gaat om cultuureducatie. 
Ninya de Wever, projectleider ABC Cultuur, is uw  
persoonlijke helpdesk en vraagbaak. Niets staat er  
meer in de weg. Voor niemand. 

Regeling sterk techniek onderwijs
Hulp bij subsidie aanvraag
Technici, we kunnen er vandaag de dag niet genoeg 
van hebben. Maar hoe krijgen we de jeugd warm 
voor een technische opleiding? Juist, allereerst door 
aantrekkelijke, uitdagende en vakoverstijgende les 
programma’s te ontwikkelen. En door leerlingen al  
op de basisschool kennis te laten maken met die  
prikkelende doelessen. FiX Maakonderwijs, ontwikkeld  
door het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en 
Cultuurhuis Heemskerk i.s.m. Techport is zo’n spannend 
lesprogramma waarin creativiteit en technologie hand 
in hand gaan. Zelf onderzoeken, ontwerpen én maken.  
En dan apetrots zijn op het resultaat, dat stimuleert wel. 
Met de financiële regeling van Sterk Techniekonderwijs 
IJmond kan iedere basisschool zich een serie FiXlessen 
veroorloven. Wij helpen u wel met het aanvragen van 
de financiële tegemoetkoming. Eén mailtje is genoeg: 
info@fixmaakonderwijs.nl 

Filmhub Noord-Holland
Film en bewegend beeld zijn overal om ons heen. 
Kinderen en jongeren maken en delen dagelijks  
filmpjes. Om beelden ook te kunnen duiden en creatief 
in te zetten, hebben zij meer kennis, vaardigheden  
en inzichten nodig. Filmhub NoordHolland is een  
nieuwe speler in het cultuuronderwijs veld.  
Filmhub NoordHolland is een netwerk van filmeducatie 
aanbieders en cultuurbemiddelaars dat scholen  
adviseert, ondersteunt en inspireert op het gebied  
van filmeducatie. Samen zetten zij filmeducatie in  
om van kinderen en jongeren kritische kijkers en  
vaardige filmmakers te maken. Op hun website  
www.filmeducatie.nl kun je veel gratis lesmateriaal 
vinden.
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Romeo Cimarosti 
docent muziek 

Work to make it happen!
Avantgardistisch, zo noemt muziekdocent Romeo Cimarosti het Bever
wijkse ABC Cultuurprogramma. Zo’n educatietraject is in zijn vaderland 
Italië in de verste verte niet te bekennen. Zonde, zegt hij, want ABC is 

een prachtige manier om kinderen te laten groeien! 
Romeo spreekt uit ervaring. Als beginnend drummer 
in Italië kwam hij op een gegeven moment niet verder. 
Een uitwisselingsprogramma met Nederland bracht 
soelaas. Door zijn kennismaking met het muziek
onderwijs in Rotterdam werden hem de ogen  

geopend. ‘Wat een kwaliteit in het Nederlandse muziekonderwijs!’  
Hij trok de stoute schoenen aan en bleef in Nederland om het  
conservatorium te volgen.
Daar leerde Romeo ook waarin een goede docent zich onderscheidt: 
een smak ervaring, de souplesse om studenten van alles uit te laten  
proberen én oog hebben voor wat een leerling of klas nodig heeft om  
in de juiste groove te komen. Aan ervaring inmiddels geen gebrek en 
ook de andere twee capaciteiten komen iedere dag weer uit de verf. 
‘Ik kan tijdens de lesvoorbereiding van alles bedenken om met de 
leerlingen te gaan doen, maar op het moment suprême kan de energie 
om totaal iets anders vragen.’ Juist deze flexibiliteit maakt Romeo tot 
zo’n toegewijde docent waar de leerlingen mee weglopen. Maar hij is 
ook streng. Tussen alle speelse bedrijven door zorgt Romeo dat iedere 
leerling wel degelijk doordrongen raakt van de noodzaak tot oefenen. ‘ 
Want: ‘Everybody has to work to make it happen.’.

Noor Delissen 
docent kern van kennemerland 

Alle tongen los
Ben je gelukkig, vroeg de huisarts aan de destijds 9jarige Noor 
Delissen. Geen idee, antwoordde ze, wat is geluk eigenlijk? Dacht haar 
moeder nog dat Noor wat somber was, Noor zelf vond het een heel nor
male vraag die niets met haar gemoedstoestand te maken had. Ze wilde 
gewoon weten wat de arts onder geluk verstond. Met het stellen van 
dergelijke ‘grote’ vragen is Noor nooit meer gestopt. Uit pure interesse. 

Een studie filosofie lag dan ook voor de hand. Vragen, 
doorvragen, dieper nadenken, ervaren dat anderen er 
anders over kunnen denken en daar dan met elkaar 
over praten. Zó komt de mens tot grote hoogten, 
zó ontstaat tolerantie, zó werkt dat vrije denken dat 
voorkomt dat je als een mak schaap de mening van 

autoriteiten slikt. Noors ervaring is dat kinderen het geweldig vinden om 
in de veilige kring hun gedachten de vrije loop te laten. Het onderwerp 
van gesprek maakt echt niet uit. Ethische, ecologische of economische 
kwesties? Je staat versteld van de input van leerlingen. Zeker als praten 
wordt afgewisseld met tekenen, dichten en bewegen. Is ook nogal wat 
anders dan het gangbare schoolsysteem waarbij alles vooraf vast staat. 
Konden we maar elke dag zo leren, verzucht menig leerling dan ook. Vrij 
en kritisch denken, ontdekken en doen. Kan iedereen wel een lesje in 
gebruiken, toch. 

Maud van Gool 
docent kern van kennemerland 

Dichten? Kan iedereen!
Als klein kind zit Maud van Gool iedere zaterdag naast haar klussende 
vader in het schuurtje en knutselt de hele dag gezellig mee. Niemand kijkt 
dan ook op van haar keuze om na de middelbare school modeontwerper 

en vervolgens grafisch vormgever te worden. Als ze 
later als succesvol zelfstandig ontwerper merkt iets te 
vaak en te veel ‘in haar hoofd’ te zitten, besluit ze tot de 
opleiding Beroepskunstenaar in de Klas (BIK). Nu kan 
die berg ideeën in haar hoofd ook de jeugd inspireren. 
Winwin! Maud glundert net zo hevig als haar leerlin

gen, want haar lessen zijn een succes. Komt omdat ze onderwerpen kiest 
waarover ze zelf enthousiast is. Dat werkt aanstekelijk, net als haar rustige 
aard, een strak geformuleerde opdracht, een stapel voorbeelden van 
anderen, een beperkte hoeveelheid materiaal maar verder alle vrijheid. 
Dan ervaren de leerlingen dat wie samen iets maakt, behoorlijk wat be
leeft. Vooral omdat Maud continu vragen blijft stellen over de keuzes die 
ze maken. Iedereen is bloednieuwsgierig wat het uiteindelijke resultaat 
wordt, Maud incluis. En juist dat blijkt keer op keer dé spirit voor oneindi
ge creativiteit. 

Nikita van den Hazel 
educatiemedewerker fix maakonderwijs 

Weg met die lesboeken
Hier is een boek, leer dat hoofdstuk en maak een toets. Het cijfer is wat 
telt. Klinkt bruut hé. Saai ook, ongeïnspireerd, statisch en energievre
tend. Zéker voor degenen die moeite hebben met ‘leren uit een boekje’. 
Toch krijgen leerlingen al eeuwenlang volgens deze methode onderwijs. 
Nikita van den Hazel, dyslecticus, meer doener dan denker, sloot het 
Maakonderwijs dan ook in hart. Want volgens haar moeten resultaten 
een reflectie zijn op wat je tijdens een proces geleerd hebt. Ofwel: het 
proces is belangrijker dan het eindresultaat. Inmiddels loopt ze zich het 
vuur uit haar sloffen om dit zogenoemde ‘ontdekkend leren’ aan te prij
zen en ook leerkrachten de kneepjes te leren.  Gaat haar goed af, want 
het Maakonderwijs is populairder dan ooit. Nikita is als educatiemede

werker helemaal in haar element. Kostte haar best wat 
doorzettingsvermogen om door de middelbare school 
en de opleiding Fine art & design in education te 
komen, maar na wat doublures maakte ze haar droom 
waar en bemoeit zich nu maar wat graag met de in
vulling van Maaklessen die ze zo graag zelf had willen 

krijgen. Samen oplossingen zoeken voor een probleem, ongestraft 
fouten durven maken, alles mogen vragen en zeggen, alle verbeeldings
kracht aanboren en zodoende tot originele resultaten komen. Wat kan 
leren toch leuk zijn!  

Marcel Fraij 
docent fix maakonderwijs /kern van kennemerland 

Het gaat niet om wat, maar hoe je het doet 
Hij heeft wel een speelveld in z’n hoofd, en er wordt in ieder geval iets 
gemaakt, maar dat is het dan ook wel qua beperkingen in zijn lessen. 
Kunstdocent/Docent Fix Maakonderwijs Marcel Fraij is de laatste die 
zijn leerlingen gaat vertellen wat ze moeten doen. Is ie zo gewend, want 
hij had de mazzel dat in zijn geboortedorp alleen een Freinetschool 
aanwezig was. Inderdaad, de onderwijsvorm waarbij ervaringen en 

zelfstandigheid van kinderen het uitgangspunt van de 
lessen vormen. Marcel ging ‘heel goed’ op die speciale 
manier van leren. Het liet hem niet meer los, ook niet 
na een vervolgopleiding aan het Grafisch Lyceum en de 
Haagse Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten 
waar hij de richting fotografie koos.

Zijn hele bagage wat betreft pedagogiek, didactiek en werk en instructie
vormen wordt nu ingezet om de interesse van àlle leerlingen te vangen. 
Een van de belangrijkste tricks is volgens Marcel inhaken op de belevings
wereld van de kinderen. Wat houdt hen op dat moment bezig? Maakt 
niet uit wat het onderwerp is, Marcel gebruikt dat in zijn lesuurtje. En dan 
het gebeurt het wonder: leerlingen krijgen het idee dat ze hun eigen les 
inkleuren. Niemand heeft het gevoel een opdracht uit te moeten voeren, 
nee, ze voelen als het ware de noodzaak om zich te uiten. Precies wat je 
hebben moet voor een open mind en onorthodoxe oplossingen. En een 
doordachte eigen mening, niet te vergeten. En Marcel? Die vindt daar 
niets van. Die observeert alleen. Want wie zonder oordeel voor de klas 
staat, en de juiste vragen stelt, prikkelt de makers om na te denken over 
hun eigen werk. Ooit gedacht dat de wereld mooier en leerlingen blijer 
kunnen worden door vragen te stellen? Maak het mee met Marcel.

Moniek Goffree 
docent dans 

Bewegen zonder gêne
Op vierjarige leeftijd zit Moniek Goffree op nieuwjaarsdag met open 
mond voor de tv. Het nieuwjaarsconcert in Wenen, met vooral de balle
rina’s, maakt haar sprakeloos. Dát wil zij ook en dus moet en zou ze op 
ballet. Sindsdien staat haar leven in het teken van dans. Al ruim 30 jaar 

verzorgt Moniek balletlessen op diverse basisscholen 
en in het Centrum voor de Kunsten Beverwijk. Voor 
jong en oud.
De superervaren dansdocente maakt wat mee tijdens 
de ABCCultuurlessen. Geregeld komt het voor dat 
normaal gesproken stille en teruggetrokken basis

schoolleerlingen tijdens haar les opbloeien en zonder schroom bewe
gen. Ligt dat aan de veilige sfeer die Moniek creëert? Aan de mooie 
muziek die ze meebrengt? Aan de inspirerende opdrachten? Of komt 
het omdat deze kinderen nu eindelijk eens de gelegenheid krijgen hun 
verborgen talenten te tonen?
Wie het weet, mag het zeggen, feit is dat de heldere en uitdagende 
aanpak van deze docente leerlingen bijzonder aanspreekt. Wat wil je, je 
wordt in je waarde gelaten, je doet het nooit fout en niets móet. Maar al 
doende krijg je wel steeds meer zelfvertrouwen, een bredere blik op de 
zaken, word je je bewust van je lichaamshouding en durf je jezelf steeds 
beter te presenteren.
Kijk, dat zijn vaardigheden die je niet vroeg genoeg kunt oefenen. 

Francesca Heijnis 
docent fix maakonderwijs/kern van kennemerland

O, zit dat zó!
Je hebt van die mensen die geen genoegen nemen met een onopgelost 
probleem of een ontbrekende vaardigheid. Types die niet rusten voordat 
ze de benodigde kennis en skills onder de knie hebben. Kunstenaar/do
cent Francesca Heijnis is er zo een. Eentje die altijd naar de mogelijkhe

den kijkt, in plaats van naar de beperkingen. Die blijft 
onderzoeken, uitproberen, maken en verfijnen, net zo 
lang totdat het lukt, dat werk. Het mooie is dat zij dat 
optimisme, doorzettingsvermogen en die nieuwsgie
righeid moeiteloos weet over te brengen op kinderen. 
Alles kan, als je maar wilt, zegt ze. ‘En kinderen, die wil

len wel hoor!’ Komt ook door de individuele aandacht die ze hen geeft, 
door haar oprechte interesse in anderen, én doordat ze haar waardering 
uitspreekt over wat voor idee dan ook. Want niets is te gek hè, voor deze 
kunstenaar. Een kunstenaar bovendien die zich blijft verwonderen en 
verdiepen.
Na de  Vrije Kunstacademie in Den Haag volgden dan ook opleidin
gen voor docent beeldende kunst en vormgeving en Visual Thinking 
Strategies. Nog steeds volgt Francesca de ontwikkelingen op het gebied 
van kunst, cultuur en onderwijs op de voet. Of het nu om de laatste 
technieken, de totstandkoming van vakoverstijgende lessen ‘erfgoed
wijsheid’ of om (subsidieaanvragen voor) kansrijke onderwijsprojecten 
gaat: nieuw is leuk! Is uitdagend,  doet een beroep op je creativiteit. En 
wat levert dat toch telkens veel op: onafhankelijkheid, zelfredzaamheid, 
trots en zelfvertrouwen. Zeker bij kinderen! Hoe veelbelovend kan hun 
toekomst zijn. 

Jan van Kampen 
docent fix maakonderwijs 

Ruim baan voor het experiment
Basisschool, middelbare school, de Vrije Universiteit, Jan van Kampen 
vond er eigenlijk allemaal geen klap aan. Ondanks dat hij op de VU 
deed waar zijn interesse lag: computerwetenschappen, en ondanks dat 
hij met opvallende eindprojecten slaagde, nergens voelde hij zich echt 
op z’n plek. Totdat hij op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
belandde. Hèhè, eindelijk gelijkgestemden om zich heen. Mensen die 
graag sámen iets maken. Omdat ze weten dat ze elkaar verrijken, omdat 
ze ervaren dat het proces belangrijker is dan het resultaat of uiterlijk 
vertoon, én omdat ze alle vrijheid krijgen om te experimenteren.
Kijk, zó krijg je leerlingen mee, op díe manier neem je ze serieus, en dát 
is de wijze waarop je tot originele resultaten komt.  

Reken maar dat Jan die werkwijze mee uw klas in 
neemt. En reken maar dat Jan iedereen overtuigt van 
de waarde van ‘vrij laten’. Onderschat die kinderen 
nou toch niet zo. Natuurlijk, er zijn een paar regeltjes, 
de boel moet veilig en het resultaat moet functioneel 
zijn, maar daartussen mag alles. Begrijp, onderzoek, 

ontwerp, maak en presenteer, dat is de methode waarmee je alles kan 
maken wat je maar bedenkt. Perfectie komt later wel. Andere mindset 
hè, maar wat een eyeopener!

De gezichten achter cultuuronderwijs
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Nikki Kröder 
docent beeldend 

Alle fantasieën doen ertoe
Geen twijfel mogelijk. Nikki Kröder gaat na de middelbare school  
naar de kunstacademie. Tsja, als je als kleuter zelfs op een bloedhete 

zomerdag voor je strandhuisje zit te schilderen, dan 
kunnen we toch echt wel van een hartstocht spreken. 
Een stel cultuurminnende ouders die haar overal  
mee naar toe namen, hielp dat vuurtje alleen maar 
aanwakkeren. Maar ze wilde ook ‘juf’ worden,  
omdat ze de onbevangenheid van jonge kinderen  

zo bewondert. Het werd dus de Academie voor Beeldende Vorming  
aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Nikki werd  
zelfstandig kunstenaar én docent. Supercombinatie. 
Dromen. Eindeloos fantaseren. Open staan voor nieuwe dingen. Helemaal 
in het moment zitten. Het levert je een enorme schat aan ideeën en  
mogelijkheden op. Gratis en voor niets. Maar wanneer doe je dat nog  
als volwassene? Vaak gaan mensen ervoor op cursus. Kinderen niet,  
die doen dat gewoon tussen alle bedrijven door. Uit zichzelf en vanzelf. 
Die weten intuïtief dat dat ze verder brengt. Nikki geeft haar leerlingen 
alle ruimte om hun verbeeldingskracht een tikkie dieper aan te spreken. 
Echt àlle ruimte, want niets is te gek en het mooie is dat alles wat je  
verzint onder haar leiding ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 
Kwestie van proberen (lees: durven), van nog een keer proberen (lees: 
doorzetten) en van hulp vragen (lees: samenwerken). Ondertussen 
ontdek je dat je wel degelijk ergens goed in bent (zelfvertrouwen), en 
dat er veel meer vormen en technieken bestaan om je idee uit te voeren 
(creatief denken). Iedere keer weer ziet Nikki het gebeuren: Ze groeien. 
En gloeien. Van trots. Als dat geen topervaring is...

Annelies Kwaak 
docent fix maakonderwijs/kern van kennemerland 

Eén grote uitlaatklep
Ze kan zich niet heugen dat ze als kind níet tekende, knutselde,  
soldeerde of met hout in de weer was. Van jongs af aan verliest deze 
Beverwijkse zich in de beeldende vormen. Ze wordt er zo lekker rustig 
van in haar hoofd. Toch spreekt het niet vanzelf dat Annelies Kwaak na 
de havo een opleiding in die richting gaat volgen. Komt gewoon niet 
in haar op. Gelukkig hebben de kunstdocenten van haar middelbare 
school haar mooiste werk bewaard, en geeft een van hen Annelies een 
zetje richting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Als ze daarna als docent beeldend op haar voormalige middelbare 
school terecht komt, wordt het nog leuker; nu krijgt ook het sociale 
aspect een belangrijke rol. Een band met de leerlingen opbouwen,  
meemaken hoe hun karakters zich vormen en daar een piepklein  

steentje aan bijdragen. Hoe? Door hun nieuwsgierig
heid op te wekken en aan te wakkeren. Door ze op te 
porren en uit te dagen om vérder te denken en vooral 
om erop los te experimenteren. 
Kan het beter? Jazeker, als je datzelfde doet bij  
leerlingen van de basisschoolleeftijd, gaat het 

helemaal los. Onbevangen, nog geen last van onzekerheid, noch van 
groepsdruk, alles kan, niks is raar, gewoon gáán! Dat, plus een nog niet 
door kennis en ervaring begrensde fantasie en daadkracht, dat is voor 
Annelies een groot cadeau. Kan ze zelfs als docent nog wat van leren.  
Ze legt leerlingen dan ook geen strobreed in de weg, integendeel.  
Oké, het moet een beetje praktisch blijven, maar voor je het weet  
voelt iedereen zich een kunstenaar/ontwerper. En reken maar dat  
dat goed voelt!

Roos Pollmann 
docent fix maakonderwijs 

Dromen zijn allesbehalve bedrog
Illustreren, performen, acteren, gitaarspelen, zingen, schrijven, lesgeven,  
wat doet Roos Pollmann niet? De ene keer staat ze met haar band 
FLOWERS te rocken op een festival, dan weer speelt ze in een science-

fictionfilm, schrijft ze een column of maakt een  
illustratie bij een gedicht. Een workshop radiomaken 
voor een nieuwe planeet, een geëngageerde perfor
mance met haar designcollectief Questions Collective 
op de New Yorkse avenues, het kan er allemaal bij. 
Druk? Mwah, kennelijk moet er een hoop uit, zegt ze. 

Roos is het levende bewijs van ergens komen door er ‘gewoon aan te 
beginnen’. Ze liet zich dan ook niet van de wijs brengen toen ze na de 
middelbare school niet door de voorronde van de toneelschool kwam. 
Sterker, achteraf is het maar goed ook. Zonder bagage, hokjes en regel
tjes staat alles immers open. Juist dat herkent ze zo goed bij kinderen. 
Hun onkunde is hun grote creatieve kracht, iets dat je heel lastig terug 
kunt halen als je eenmaal ergens in getraind bent. Maar wat een mooie 
dingen komen er uit dankzij die onbevangenheid! Een gekke timing 
bijvoorbeeld, of de schoonheid van een half woord... de wereld is veel 
groter dan je in eerste instantie denkt.
Roos heeft een antenne om het bijzondere in het alledaagse te zien.  
En een onbedwingbare drang om daar iets mee te dóen, iets van te  
máken. Liefst samen met anderen, liefst los van de ratio maar wél  
doordacht en gestructureerd. En altijd moet het resultaat er ‘vet’ uitzien.
Lekker dromen en die dromen gewoon verwezenlijken, je leven zélf 
vormgeven, heel moeilijk is dat allemaal niet. Just do it.  
Kijk maar naar Roos.

Ria van Roon 
erfgoedexpert 

Eigenwijze erfgoedwijsheid
Het begon ooit met een kinderboek over Heemskerk in het jaar 
1464, waarin het avontuur van de jonge hoofdpersoon begint op een 
archeologisch monument. Om daar als schrijfster meer over te weten 
te komen, meldt Ria van Roon zich bij de Archeologische werkgroep 
BeverwijkHeemskerk. Geweldig interessant vindt ze dat. Al snel staat ze 
zelf te spitten, plakt ze de gevonden scherven aan elkaar en determi
neert ze het jaartal waarin de voorwerpen gemaakt zijn. En bezoekt ze 
schoolklassen om de vondsten aan kinderen te tonen. 
Ook later, als bevlogen vrijwilliger van het Museum Kennemerland, gaat 
ze graag de klassen in of ontvangt leerlingen in het museum. Ria, geze

gend met een rijke fantasie, gevoed door de verhalen 
uit het verleden, maakt daar boeiende geschiedenis
lesjes van. Compleet met opdrachten. De kinderen 
lopen met haar weg. Toch mist ze altijd iets, ze wil het 
zo graag nóg interessanter maken, zodat die mooie 
verhalen beter beklijven. Want Ria is ervan overtuigd: 

wie geen kennis heeft van het verleden, kan de toekomst niet aan.  
We willen toch niet dezelfde fouten maken? En we kunnen toch behoorlijk 
veel opsteken van oude ambachten, uitvindingen en economisch gewin? 
Nou dan! Maar hoe breng je dat nou een beetje leuk?
Sinds de samenwerking met Studio O en het Centrum voor de Kunsten 
valt de puzzel in elkaar. De nieuwe technieken, originele invalshoeken en 
bijzondere materialen die de kunstenaars inbrengen, de speelse maar 
gedegen aanpak, dat was precies wat er nodig was. Laat dat schrijven en 
vertellen van boeiende geschiedenisverhalen nou maar aan Ria over, en 
laat de kunstenaars er alsjeblieft mee aan de haal gaan. Kijk, dan ben je er!

Iris Stam 
docent theater/kern van kennemerland 

Van verlegen naar bruisend
Het was de leiding van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht direct 
duidelijk dat Iris Stam theater het leukste van álles vindt. De werkelijk
heid naar je hand zetten, ingewikkelde kwesties uit het dagelijks leven 
uitpluizen, uitvergroten en stileren, ze doet niets liever. Tijdens haar 

studie kwam ze erachter dat ze eigenlijk te eigen
wijs is om actrice te worden, vandaar de keuze voor 
docerend theatermaker. De verlegenheid van vroeger 
is al lange tijd mijlenver te zoeken. Bovendien weet ze 
hoe ze anderen over de drempel kan helpen. Kwestie 
van een mindset aanleren: er is voor elk probleem een 

oplossing. Je moet ‘m alleen even weten te vinden.
En dus vraagt Iris de leerlingen het hemd van het lijf, vraagt ze door en 
graaft ze dieper. Op die manier komen de mooiste en meest originele 
oplossingen boven water. Geen enkel idee is fout, niets is vreemd, alles 
mag en je wordt nooit uitgelachen in haar lessen. In zo’n sfeer is het 
makkelijk en heerlijk om in je fantasie te duiken, samen te werken,  
elkaars ideeën te accepteren, ruimtelijk inzicht te ontwikkelen, en ook 
nog ‘ns lichamelijk actief te zijn.
M’n liefje, m’n duifje….

Iris Steiner
docent muziek

In beweging!
Ze was nog maar net drie jaar toen ze al vioolles kreeg. 
Het bleek niet het enige instrument dat haar bij de 
lurven greep. Altviool, piano, gitaar, accordeon en 
contrabas volgden. Hoezeer ze ook verrukt raakte van 
elk afzonderlijk instrument, het ging Iris Steiner vooral 
om het samen spelen, het liefst in een symfonieorkest. 

‘Je eigen partij spelen en toch een eenheid vormen: je weet niet wat je 
meemaakt. Het geeft iedereen het gevoel compleet te zijn.’
Het was Iris al heel jong duidelijk dat muziek nooit meer uit haar leven 
zou verdwijnen. Ze koos voor de studie muziektherapie en werd muziek
docent. En wat voor een: een enthousiaste en energieke muziekdocent! 
Eentje die de boel in beweging brengt, letterlijk en figuurlijk.  
Eentje die kinderen van alle leeftijden over de drempel helpt om los 
te gaan, die hen nieuwsgierig weet te maken en hun gêne leert te  
overwinnen. Een docent kortom die iedereen ‘aan’ zet.

René Muetstege 
projectleider kern van kennemerland (erfgoed) 

Koesteren dat regionale erfgoed!
Mogen we een hoogspanningskabel dwars door een lunet leggen, of  
kijken we nog eens goed en laten we het verdedigingswerk ons iets 
vertellen over hoe men destijds leefde? Waar we supergoed, maar ook 
bereslecht in waren? René Muetstege, vrijwilliger en projectleider bij  
Museum Kennemerland, weet wel wat hij kiest: koesteren dat cultureel  
erfgoed! En zo veel mogelijk in tact laten! ‘Je kunt alles wel afbreken en 
weggooien, maar dan heb je als mens nergens meer houvast aan’, zegt 
René. Wie kennis heeft van het verleden van zijn regio, verrijkt zichzelf.  

Die kan daar op voortborduren, zaken verbeteren, zo is 
zijn vaste overtuiging. Heeftie al van jongs af aan. 
 De gepensioneerde econoom was altijd al mateloos 
geïnteresseerd in geschiedenis. Het boeit hem omdat 
historie antwoord geeft op de vraag ‘Waar kom ik 
vandaan?’ Hoe leefden we vroeger? Waar waren we 

bijzonder goed in en waar lieten we steken vallen? Muetstege slurpt de 
feiten niet alleen gretig op, hij deelt zijn kennis ook graag. Vandaar zijn 
betrokkenheid bij Museum Kennemerland, waar hij aan de hand van 
voorwerpen en tekeningen de bezoekers urenlang over vroeger tijden 
kan vertellen. Op lange verhalen over een ‘raar dijkje’ als een lunet, zitten 
de meeste jongeren echter niet te wachten. Totdat iemand ze uitdaagt 
om zelf een verdedigingsobject te bedenken. En te maken. Dan willen die 
kinderen opeens gráág gebruik maken van de kennis van en over ‘vroeger’. 
Met de Kern van Kennemerland is nu dan eindelijk een spánnende en 
inspirerende leerlijn over het regionale erfgoed beschikbaar. Deze nieuwe, 
onderzoekende, ontdekkende en experimenterende manier van werken is 
wel even wat anders dan alleen een verhaal aanhoren. Maar het werkt als 
een tierelier! 

Monika Loster 
docent fix maakonderwijs 

De wereld naar je hand zetten, gewoon dóen!
Toneel, flamencogitaar, tekenen, schilderen, als jonkie 
kan de Poolse Monika Loster zich helemaal verliezen 
in al die kunstdisciplines. Het is al rap duidelijk: dit is 
geen ‘fase’, dit is een roeping. De kunstacademie in 
Warschau volgt, maar daarna denkt ze: is dit nou alles? 
Jong en nieuwsgierig als ze is, belandt Monika op de 

Rietveldacademie in Amsterdam. Daar raakt ze pas echt geïnspireerd. 
Hier ligt de focus namelijk meer op het idee achter een kunstwerk, op 
onderzoek, op verbinding van veel verschillende werkvormen, op kunst, 
én wetenschap én techniek. Wow, wat een mogelijkheden schept dat! 
Monika besluit in Nederland te blijven. Naast haar eigen vrije werk, dat 
vooral uit installaties en sculpturen bestaat, geeft ze hier met hart en ziel 
workshops aan organisaties, maakt ze lessenseries voor basisschoolleer
lingen en begeleidt ze het publiek in Sciencemuseum Nemo. En wat een 
energie geven al die mensen haar weer terug! Totaal verrast is ze vaak 
door hun originaliteit. Wat wil je, het overweldigende enthousiasme van 
Monika is bijzonder aanstekelijk. Ze komt dan ook altijd met de gekste 
dingen aanzetten. Neem haar FiXlessenserie over voedsel en natuur. 
Komt ze doodleuk met verf gemaakt van kurkuma, bietjes of uienvellen 
de klas in. Of een muts van bewerkte koolbladeren. Of ‘leren’ lappen van 
appel en mangoschillen. Kijk, dan gaan die jeugdige koppies wel op hol 
hoor. Een eetbaar paradijs, een 3Doase van voedsel, een fruitscape, geur
schilderijen, alles is dan toch mogelijk? Zeker met die nieuwe technieken 
op het gebied van biodesign en voedselbewerking. Wát een eindeloos 
thema, wat een kans om vaste denkpatronen los te laten en de wereld 
naar je hand te zetten. Kwestie van gewoon dóen!
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Ester Stoelinga 
docent fix maakonderwijs 

De Rietveld Academie vindt Ester Stoelinga vreselijk. Ze heeft als 
fanatieke hobbytekenaar van kinds af aan enorm uitgekeken naar deze 
opleiding, maar het blijkt een desillusie. Conceptueel denken, alles zelf 
uitvogelen, plus de onderlinge concurrentie, het ligt Ester totaal niet. 
Op de Academie voor Beeldende kunsten in Den Haag is ze iets beter 

op haar plek. Maar tijdens haar stage in Portugal laait 
het vuurtje pas echt op. Daar krijgt ze een kettingzaag 
in haar handen geduwd en moet ze out of the blue uit 
een blok hout een beeld zagen. Gewoon beginnen, 
gewoon doorzetten en al doende leren, dáárvan gaat 
haar hart op hol. In Portugal maakt Ester kennis met 

traditionele technieken, beeldhouwen, brons gieten, anatomisch model
tekenen, ze besluit er dan ook maar meteen acht maanden te blijven. 
Wat een oase. Eenmaal terug start ze haar eigen onderneming: Debuski 
waarbij ze als docent beeldende kunst en techniek op basisscholen in 
AmsterdamNoord gastlessen geeft. De opdrachten stromen binnen 
en Ester schrijft steeds meer lesprogramma’s. Altijd zorgt ze voor een 
connectie met de belevingswereld van de groep waarvoor ze staat. En 
altijd vraagt ze de leerlingen het hemd van het lijf. Vinden ze superleuk 
en Ester leert zelf ook zo veel van hun verrassende antwoorden. Samen 
ontspannen onderzoeken, maken, testen en praten over de resultaten, 
kijk, dan gaan er werelden open!

Hilde Tuinstra 
docent theater en fix maakonderwijs 

Een magische ervaring
Je blik verbreden, erachter komen dat je tot veel meer in staat bent  
dan je ooit vermoedde, het effect ontdekken van je stem en expressie 
op anderen, leren durven, samenwerken en communiceren... bestaat  
er een mooier oefenveld voor het echte leven dan de theatervloer?  
De verlegen Hilde Tuinstra vindt er als kind in ieder geval een  
geweldige uitlaatklep. Geneerde ze zich als puber voor zo’n beetje alles 
wat ze deed, op het podium valt alle schaamte weg en is niets te gek.  
Want op het toneel mag en kan alles. Wat een vrijheid gaf dat, en wat 
een zelfvertrouwen. 

Na de opleidingen Mediawetenschappen en  
Regie werd het allemaal nog veel leuker: acteurs  
aansturen, iedereen laten doen wat jij in je hoofd  
hebt, helder communiceren, de hele cast overtuigen 
en enthousiasmeren, van Hilde’s verlegenheid is  
werkelijk niets meer over.

Wat zou het mooi zijn om ook kinderen te laten ervaren wat het met  
je doet om gêne los te laten, bedacht ze, en besloot daarop ook nog  
een opleiding tot theaterdocent te volgen. Tot grote vreugde van de 
leerlingen die les van haar krijgen. Als ervaringsdeskundige weet  
Hilde namelijk precies hoe ze ook de ‘stille’ leerlingen ‘aan’ krijgt.  
Het kan even duren, maar vroeg of laat hebben ook zij die magische 
ervaring en giert ook bij hen dat geluksstofje door hun lijf.  
Kan gewoon.

Ninya de Wever 
projectleider abc cultuur en docent muziek 

Feest voor de hele klas!
Ooit kreeg Ninya zelf bijzonder inspirerende muzieklessen op de  
basisschool. ‘We zongen alsof ons leven ervan afhing, mochten  
alle instrumenten uitproberen, en we traden op!’ Ze stuiterde van  
enthousiasme en was niet te houden. ‘Het is lastig uit te leggen, maar  
ik geloof net als Pythagoras in de helende werking van muziek.  

Muziek is overal, speelt een belangrijke in rol in het 
culturele en sociale leven, roept herinneringen op, 
tekent de tijdgeest, en bindt mensen!
Over vervoering gesproken, Ninya heeft zich na haar 
conservatoriumopleiding geheel en al toegelegd op 
cultuureducatie in het basisonderwijs. Behalve docent 

Muziek en schrijver van een lijvige handleiding voor muzieklessen voor 
vakdocenten in het basisonderwijs, is zij tevens  
projectleider van het ABC Cultuurprogramma dat het Centrum voor de 
Kunsten Beverwijk op basisscholen in de regio verzorgt. ‘ABC heeft  
kinderen zó veel te bieden. Neem zingen. Behalve dat samen zingen 
veel plezier oplevert, ontwikkelt het de creativiteit. Je leert luisteren  
(de basis van taal en communicatie), je werkt aan sociale vaardigheden, 
en je oefent je presentatie. Hoe belangrijk is dat niet vandaag de dag?! 
Door ABC Cultuur kan iedere leerling zich ontplooien, onafhankelijk van 
de financiële armslag en het animo van de ouders.’
Regelmatig denkt ze nog terug aan die inspirerende muziekjuf op de  
basisschool, die bij haar het vuurtje aanstak. Niet zo gek dat ook zij nu 
alles uit de kast haalt om haar leerlingen dezelfde vervoering te laten 
ervaren. Laat het feest maar beginnen!

Trudy van Velsen 
docent dans 

Opgaan in een nieuwe wereld
Ze vindt het een lekkere manier om je te uiten. Niet dat Trudy van Velsen 
daar als kind problemen mee heeft, maar het gevoel dat dansen haar 
geeft is nieuw, en biedt haar een extra mogelijkheid om haar expressies 
te tonen. Eenmaal op het podium ervaart ze al op jonge leeftijd dat op 
die plek alles mogelijk is. Ze volgt na schooltijd al snel meerdere lessen 
per week. Hoewel dansen zelfs tijdens de pubertijd belangrijk blijft, 
ziet zij het voornamelijk als hobby en kiest ze na de middelbare school 
voor een studie pedagogische wetenschappen. Totdat Trudy een open 

lesweek op een dansacademie meemaakt. ‘Ja hoor ‘ns, 
dit is écht mijn ding’. Dapper besluit ze vlak voor de 
afronding van haar universitaire studie over te stappen 
naar de Dansacademie Tilburg.
‘Geen moment spijt van gehad’, zegt Trudy. ‘Ik koos 
ooit voor een pedagogische studie omdat ik met 

kinderen wilde werken, maar ik was alleen maar bezig met onderzoek. 
Geen kind te bekennen. Als dansdocent kan ik m’n hart ophalen. De kin
deren van groep 3 en 4 zijn nog open, ontwapenend en puur. Ik vind het 
fantastisch om iedere keer weer die klassikale energie op te wekken en 
iedereen mee te krijgen in die bijzondere, nieuwe wereld van de dans.’

Jerina Welgraven
docent muziek

Go with the flow
Wie zich niet snel druk maakt en meegaat met de flow, maakt van alles 
mee. Of dat nou in het dagelijkse leven is of terwijl je een instrument 
bespeelt: onbevangen en onbevreesd mee stromen op wat er voorbij 
komt, maakt gelukkig. Tenminste, het maakt Jerina Welgraven altijd 
weer opgetogen. En dat zien haar leerlingen. En raakt hen. Jawel, zo 
simpel is het: juf blij, leerlingen blij.

Acht was Jerina toen ze bij de plaatselijke muziek
vereniging voor de klarinet koos. Tot op de dag van 
vandaag laat ze zich betoveren door de klank van 
dat instrument. En nog steeds is muziek maken voor 
haar een heerlijke manier om gevoelens te uiten, om 
zichzelf even helemaal te verliezen of om die ene 

rotbui te verdrijven. Niet zo gek dat Jerina na de havo koos voor het 
conservatorium. Omdat ze haar horizon nog wel wat wilde verbreden, 
deed ze er nog een opleiding docent muziek achteraan. Sindsdien staat 
dit blije ei als zelfstandig muziekdocent voor vele klassen. Gelukkig ook 
in Beverwijk.
Maakt niet uit wat ze doet in de klas: zingen, klarinet of saxofoon spelen, 
muziek luisteren, tekenen op muziek, het plezier straalt van Jerina af. En 
dat enthousiasme werkt bijzonder aanstekelijk. Haar leerlingen krijgen 
er in ieder geval nooit genoeg van. Wie Jerina aan het werk ziet weet: zij 
ook niet. 
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