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Inleiding	
	
In	het	najaar	van	2015	is	Stichting	Mooi	in	samenwerking	met	Stichting	2+	en	het	Laaktheater	van	
start	gegaan	met	het	project	‘Jong	Beginnen’	op	de	voorscholen	en	peuterspeelzalen	van	Stichting	
Mooi	te	Den	Haag.		

 In	samenwerking	met	Stichting	Mooi	ontwikkelden	Stichting	2+	en	het	Laaktheater	een	werkwijze	
die	zowel	de	kinderen	als	de	begeleiders	en	ouders	bekend	maakt	met	creatieve	en	innovatieve	
kunstzinnige	activiteiten	en	voorstellingen.	Doel	van	Jong	Beginnen	is	om	te	voorzien	in	de	lacune	
van	artistieke	prikkels	en	expressieve	ontwikkeling	van	de	allerkleinsten:	kinderen	worden	in	de	
ontmoetingen	sociaal,	emotioneel,	in	de	taalontwikkeling	en	in	de	motorische	ontwikkeling	
gestimuleerd.	Verder	is	het	doel	ouders	meer	kennis	over	de	ontwikkeling	van	kinderen	en	het	
belang	van	spel,	plezier	en	creativiteit	daarbij	te	bieden	en	om	leidsters	instrumenten	in	handen	te	
geven	hun	werk	in	de	peutergroep	met	eigen	creativiteit	te	verrijken.		
Kunstenaars	laten	zich	inspireren	door	het	samenwerken	met	de	kinderen.  

In	deze	samenwerking	tussen	welzijn	en	culturele	instellingen	is	er	een	werkwijze	ontworpen	waarin	
het	spelen	door	middel	van	kunst	de	ontwikkeling	van	peuters	stimuleert.	
Tijdens	dit	traject	met	de	peuters	is	er	door	kunstenaars	met	zowel	de	pedagogisch	medewerkers	als	
met	 de	 ouders	 een	 programma	 ontwikkeld	 waarin	 het	 contact	 met	 de	 kinderen	 centraal	 staat.		
De	pedagogisch	medewerkers	worden	gestimuleerd	 in	eigen	creatieve	ontplooiing	en	bij	de	ouders	
wordt	er	gewerkt	aan	het	vergroten	van	de	betrokkenheid	met	en	de	kennis	over	de	ontwikkeling	van	
hun	kinderen.		
Kinderen,	 ouders	 en	 pedagogisch	 medewerkers	 worden	 in	 aanraking	 gebracht	 met	 kunst	 om	 de	
ontwikkeling	vanuit	een	andere	invalshoek	te	stimuleren.	
Vanuit	 Stichting	 2+	 brachten	 (podium)kunstenaars	 een	 bezoek	 aan	 verschillende	 peutergroepen,		
afsluitend	bezochten	de	peutergroepen	een	performance	in	Laaktheater.		
	
	 	
Tijdens	 het	 project	 werd	 een	 kwalitatief	 evaluatieonderzoek	 uitgevoerd	 waarbij	 ervaringen	 van	
deelnemers	aan	'Jong	Beginnen'	tijdens	de	ontmoeting	met	kunstenaars	in	kaart	werden	gebracht.	Het	
onderzoek	heeft	een	beschrijvend	karakter,	er	worden	geen	conclusies	en	aanbevelingen	gedaan.	Ook	
spelen	er	geen	commerciële	belangen	bij	de	uitvoering	van	het	onderzoek.		
	
In	deze	rapportage	wordt	het	project	'Jong	Beginnen'	beschreven.	De	pilot	die	in	stadsdeel	Laak	te	Den	
Haag	 werd	 gehouden	 wordt	 beschreven	 evenals	 de	 betrokken	 instanties.	 De	 bevindingen	 uit	
observaties	zijn	gebundeld	en	afsluitend	worden	de	opbrengsten	van	de	pilot	'Jong	Beginnen'	in	2015	
voor	de	betrokken	instanties	weergeven.		
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	 	1.	Project	'Jong	Beginnen'	
1.1	Jong	Beginnen		
'Jong	Beginnen'	brengt	kunstenaars	die	samenwerken	met	Stichting	2+	de	wijk	in,	naar	de	kinderen	
toe.	 Dit	 kunnen	 beeldend	 kunstenaars	 zijn,	 maar	 ook	 dansers,	 theatermakers	 of	 muzikanten.	 De	
kustenaars	geven	soms	een	korte	voorstelling,	een	workshop	of	bouwen	een	speelinstallatie	in	lokalen	
of	gymzalen	van	de	peuterspeelzalen,	waar	ook	de	ouders	van	harte	welkom	zijn.	Tijdens	de	workshops	
nemen	de	 kunstenaars,	 dansers	 en	muzikanten	divers	materiaal	waar	 hij	 of	 zij	 onderzoek	naar	wil	
doen,	mee	 naar	 de	 speelzaal.	 Samen	met	 de	 kinderen	wordt	 er	met	 het	materiaal	 gewerkt	 en	 de	
kunstenaars	kijken	naar	de	reacties	van	kinderen	op	het	materiaal,	hoe	spelen	de	kinderen	uit	zichzelf	
met	het	materiaal?		
De	 pedagogisch	 medewerkers	 worden	 actief	 betrokken	 in	 het	 project.	 Door	 de	 ontmoeting	 met	
kunstenaars	ervaren	pedagogisch	medewerkers	niet	enkel	wat	kunst	voor	de	kleinsten	is,	maar	ook	
wat	zij	zelf	aan	kunst	en	cultuur	kunnen	gebruiken	in	hun	dagelijkse	praktijk.		
Ook	 ouders	worden	 betrokken	 bij	 'Jong	 Beginnen'.	 Zij	 worden	 spelenderwijs	 door	 de	 kinderen	 en	
kunstenaars	 meegenomen	 in	 de	 activiteiten.	 Door	 pedagogisch	 medewerkers	 en	 ouders	 actief	 te	
betrekken	 in	 het	 spel	 van	 kinderen	 en	 kunstenaars,	 worden	 zij	 deelgenoot	 van	 het	 proces	 en	 de	
ervaring	op	een	andere	manier	dan	wanneer	zij	het	proces	enkel	vanaf	de	zijlijn	kunnen	volgen.	De	
kunstenaars	worden	getraind	op	het	bevorderen	van	 spel	 en	beleving	 tussen-	en	met	 kinderen	en	
volwassenen.		
	(BRON:	http://www.2turvenhoog.nl/jong-beginnen/)	
	
Peuterspeelzalen,	kunstenaars	en	theaters	of	wijkcentra	hebben	allen	verschillende	belangen.	In	een	
samenwerking	zoals	in	project	Jong	Beginnen,	kunnen	verschillende	belangen	versterkt	worden.			
	
Peuterspeelzalen	
Peuterspeelzalen	hebben	belangen	liggen	bij:			
• Kinderen:	 	 	 	 sociaal	emotionele	ontwikkeling,	motorische	ontwikkeling,	

	 	 	 	 	 taalversterking.	
• Pedagogisch	medewerkers:		 creatieve	ontplooiing,	inbedding	in	het	voorschool-aanbod.	
• Ouders:	 	 	 	 betrokkenheid	vergroten.	

	
'Jong	Beginnen'	biedt	op	een	laagdrempelige	manier,	middels	muziek,	dans	en	spel,	een	impuls	aan	de	
ontwikkeling	 van	 kinderen.	 Pedagogisch	 medewerkers	 en	 ouders	 kunnen	 op	 een	 laagdrempelige	
manier	geïnspireerd	raken	en	geprikkeld	worden	in	creativiteit,	uitbreiding	van	spelmogelijkheden	en	
allen	maken	voor	het	eerst	kennis	met	theater	en	kunst	voor	peuters.		
Pedagogisch	medewerkers	 nemen	 opgedane	 ervaringen	 tijdens	 culturele	 activiteiten	mee	 naar	 de	
peutergroep,	waardoor	een	kwaliteitsimpuls	gegeven	kan	worden	op	de	vroege	voorschoolse	educatie	
(VVE).	 Een	 verrijking	 van	 werkwijze	 kan	 bestaan:	 pedagogisch	 medewerkers	 krijgen	 middels	 de	
activiteiten	de	mogelijkheid	om	anders	naar	de	omgeving	te	kijken.	Kinderen	kunnen	zo	op	een	niet-
cognitieve	manier	in	hun	ontwikkeling	gestimuleerd	worden.	
	
Kunstenaars	
Kunstenaars	die	verbonden	zijn	aan	Stichting	2+	hebben	belang	bij	het	kunnen	onderzoeken	welke	
elementen	van	hun	werk	of	performance	worden	opgepakt	door	hun	publiek.	Wat	gebeurt	er	tijdens	
de	ontmoeting	in	het	contact,	met	het	materiaal,	hoe	reageren	kinderen	en	volwassenen	en	is	dit	uit	
te	bouwen	tijdens	het	ontwikkelen	van	de	(podium)kunsten?		
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Tijdens	 'Jong	 Beginnen'	 wordt	 de	 ontmoeting	 tussen	 kunstenaars,	 kinderen,	 pedagogisch	
medewerkers	en	ouders	mogelijk.	Dit	biedt	kunstenaars	de	mogelijkheid	hun	werk	te	onderzoeken,	
performances	te	try-outen,	bij	te	schaven	en	nieuw	werk	te	ontwikkelen.		
	

	
Beelden	uit	peformance	'Kluizelaar',	welke	werd	ontwikkeld	op	de	peuterspeelzalen	tijdens	'Jong	Beginnen'		
	
Theaters	/	wijkcentra	
Theaters	en/of	wijkcentra	hebben	belang	bij	(nieuw)	publiek.	Wanneer	jonge	kinderen	via	voorscholen	
met	 theater	en	 (podium)kunsten	 in	contact	 te	brengen,	worden	ook	pedagogisch	medewerkers	en	
ouders	bereikt	met	activiteiten.	Wanneer	de	waarde	van	kunst	en	cultuur	door	volwassenen	in	een	
wijk	worden	ervaren	en	ingezien	ontstaat	er	een	breder	draagvlak	voor	kunst	en	cultuur	in	een	wijk	of	
stadsdeel.		
Tijdens	'Jong	Beginnen'	maken	kinderen,	ouders	en	pedagogisch	medewerkers	in	culturele	activiteiten	
kennis	 met	 verschillende	 kunsten.	 Na	 een	 aantal	 performances	 op	 de	 groep	 worden	 kinderen,	
pedagogisch	 medewerkers	 en	 ouders	 uitgenodigd	 voor	 een	 performance	 in	 het	 theater	 of	
wijkcentrum.	Op	deze	manier	maakt	een	nieuwe	groep	ouders	en	kinderen	kennis	met	het	theater	of	
wijkcentrum,	welke	in	de	toekomst	wellicht	vaker	een	bezoek	aan	het	theater	zal	gaan	brengen.		
	
Met	 "Jong	 Beginnen"	 wordt	 er	 ruimte	 gecreëerd	 om	 de	 belangen	 van	 zowel	 peuterspeelzalen,	
kunstenaars	 en	 theaters	 bij	 elkaar	 te	 brengen,	 elkaar	 te	 versterken	 en	 zo	 nieuwe	 kansen	 te	
bewerkstelligen.	Zo	kunnen	er	drie	vliegen	in	een	klap	worden	gevangen.		
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1.2	Holistisch	model		
Jong	Beginnen	is	een	project	dat	gestoeld	is	op	een	holistisch	model	op	het	gebied	van	kinderen	en	
kunst.	Kunst	is	een	proces	van	ruimte	creëren	en	ruimte	laten	zijn.	In	deze	ruimte	is	er	plaats	voor	een	
ontmoeting	tussen	kunstenaar,	kunst	en	kinderen	en/of	volwassenen.	Wanneer	een	ontmoeting	tot	
stand	 komt	 kunnen	 er	 verschillende	 veranderingen	 plaatsvinden.	De	 energie	 of	 sfeer	 in	 de	 ruimte	
veranderd,	 de	 gemoedstoestand	 van	 kinderen	 of	 volwassenen	 veranderd,	 zo	 kunnen	 kinderen	
ontspannen	of	 juist	geactiveerd	 raken.	Er	gebeurt	veel	wat	ongrijpbaar,	maar	wel	voelbaar	 is.	Met	
kunst	wil	men	inspireren,	aanraken	een	herinnering	inprenten.	In	een	ontmoeting	is	het	belangrijk	om	
jezelf	serieus	te	nemen,	evenals	de	personen	die	je	ontmoet.	In	het	project	'Jong	Beginnen'	staat	de	
ontmoeting	centraal.	Kinderen,	ouders,	pedagogisch	medewerkers	en	kunstenaars	inspireren	elkaar	
waarna	waardevolle	herinneringen	gemaakt	kunnen	worden.	Bij	jonge	kinderen	zijn	herinneringen	nog	
grotendeels	 gebaseerd	 op	 een	 gevoel.	Op	 jonge	 leeftijd	 bouw	 je	 voort	 op	 de	 herinneringen	 die	 je	
eerder	ervoer,	eerder	hebt	gevoeld.		
	
1.3	Pilot	Jong	Beginnen	in	stadsdeel	Laak	
	 De	pilot	‘Jong	beginnen’	startte	in	2015	in	Den	Haag	als	samenwerkingsproject	tussen		
2	Turven	Hoog,	Laaktheater	en	stichting	MOOI.	De	pilot	draaide	in	20	groepen	in	stadsdeel	Laak,	te	
Den	 Haag.	 Hierbij	 zijn	 in	 totaal	 398	 kinderen	 en	 33	 pedagogisch	 medewerkers	 bereikt.	 De	
peutergroepen		zijn	verticale	groepen,	dit	betekent	een	voortdurende	in-	en	uitstroom	van	peuters	en	
ouders.	In	vergelijking	tot	horizontale	groepen	worden	er	bij	structureel	aanbod	van	'Jong	Beginnen'	
meer	peuters	en	ouders	bereikt.		
Vanuit	 Stichting	 2+	 brachten	 acht	 verschillende	 (podium)kunstenaars	 een	 bezoek	 aan	 meerdere	
peutergroepen.	 Verschillende	 performances	 vonden	 drie	 keer	 op	 de	 peutergroepen	 zelf	 plaats,	
afsluitend	 bezochten	 de	 peutergroepen	 voor	 de	 vierde	 ontmoeting	 een	 performance	 in	 het	
Laaktheater.		
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2.	Toelichting	betrokken	instanties	
2.1	2	Turven	Hoog	
	 2	Turven	Hoog	stelt	dat	jonge	kinderen	recht	hebben	op	kwaliteitskunst.	Kwaliteitskunst	waarvan	
2	 Turven	 Hoog	 vindt	 dat	 iedereen	 ze	 moet	 kunnen	 zien,	 horen,	 beleven	 en	 die	 mensen	 van	 alle	
leeftijden	 aanspreekt.	 Een	 belangrijk	 uitgangspunt	 van	 2	 Turven	 Hoog	 is	 dat	 jonge	 kinderen	
volwaardige	mensen	en	dus	volwaardige	bezoekers	zijn.		
Al	 vijftien	 jaar	 schept	 de	 stichting	 ruimte	 voor	 het	 maken	 en	 presenteren	 van	 professionele	
voorstellingen	 en	 installaties	 aan	 de	 allerkleinste	 kinderen	 (0-6	 jaar)	 en	 de	mensen	 om	 hen	 heen.	
Voorstellingen	en	 installaties	waar	baby’s,	peuters,	 kleuters	én	hun	ouders,	 grootouders	of	andere	
begeleiders	samen	van	kunnen	genieten.	Op	deze	manier	kunnen	kinderen,	hun	ouders	en/of	andere	
begeleiders,	kunst	en	kunstenaars	elkaar	ontmoeten	en	elkaar	wederzijds	inspireren.		
Boven	 alles	wil	 2	 Turven	Hoog	 de	wisselwerking	 tussen	 jonge	 kinderen	 en	 podium-	 en	 beeldende	
kunsten	 en	 kunstenaars	 stimuleren.	 2	 Turven	 Hoog	 neemt	 verschillende	 gedaanten	 aan	 om	 deze	
doelstellingen	 te	bereiken.	Presentaties	 zijn	dan	ook	op	allerlei	plekken	 te	 zien,	horen	en	beleven.	
Jaarlijks	 terugkerend	 op	 het	 Festival	 2	 Turven	 Hoog	 in	 Almere,	 maar	 ook	 in	 andere	 steden,	 op	
peuterspeelzalen	 en	 op	 plaatsen	 waar	 professionals	 kennis	 delen	 in	 2	 Turven	 Hoog	 te	 vinden.	
Daarnaast	deelt	2	Turven	Hoog	de	in	de	loop	der	jaren	vergaarde	kennis	met	culturele	en	creatieve	
professionals.	 Verschillende	workshops,	 symposia	 en	 andere	 evenementen	 in	 heel	 Europa	worden	
bezocht	om	de	kennis	over	het	maken	en	presenteren	van	kunst	voor	baby's,	peuters	en	kleuters	te	
kunnen	delen.	(BRON:	http://www.2turvenhoog.nl/over-stichting-2-projecten/)		
	
2.2	Laaktheater	Den	Haag		
	 Het	Laaktheater	bevindt	zich	in	stadsdeel	Laak	te	Den	Haag.	Het	Laaktheater	is	de	culturele	
instelling	voor	kunst	en	cultuur	voor	alle	bewoners	in	Laak	en	omstreken.	De	rol	van	het	Laaktheater	
is	het	toegankelijk	maken	van	allerlei	vormen	van	kunst	en	cultuur	voor	bewoners	met	verschillende	
afkomsten.		
Het	 bieden	 van	 een	 plek	waar	 verbeelding	 en	 creativiteit,	 openheid	 en	 betrokkenheid	 naar	 elkaar	
leven.	Laaktheater	is	een	organisatie	voor	culturele	community	building	waarbij	de	bewoners	van	Laak	
centraal	staan.	Kunst	en	cultuur	zijn	hierin	zowel	het	middel	als	het	doel	en	een	noodzakelijk	onderdeel	
van	 welbevinden	 en	 mens-zijn.	 Door	 middel	 van	 culturele	 programmering,	 kunstprojecten	 en	
activiteiten	die	 samen	met	 en	 voor	 de	bewoners	 van	 Laak	 tot	 stand	 komen,	wordt	 er	 gezamenlijk	
gewerkt	aan	de	kwaliteit	van	leven	en	het	verbeteren	van	de	leefbaarheid	in	het	stadsdeel.	
	
Laaktheater	gelooft	dat	kunst	en	cultuur	een	wezenlijk	onderdeel	van	menszijn	en	welbevinden	 is.	
Laaktheater	heeft	de	taak	om	kinderen	hier	al	op	vroege	leeftijd	mee	in	contact	te	brengen.	Wanneer	
niet	alleen	de	jongste	kinderen	maar	ook	hun	begeleiders	op	de	voorscholen	en	ouders	bereikt	worden	
met	activiteiten,	is	dat	een	extra	winst.	Via	de	kinderen,	bereik	je	de	ouders	die	weer	een	extra	beleving	
zullen	ervaren	doordat	zij	door	de	ogen	van	hun	kinderen	kijken	en	leren	samen	met	hun	kinderen	te	
ervaren.		
De	reacties	en	verwondering	van	kinderen	maken	dat	ouders	eerder	de	waarde	van	kunst	en	cultuur	
zullen	ervaren	en	inzien.	Het	beleven	van	deze	waarde	beklijft	beter	dan	alleen	uitleg	van	het	belang	
van	 kunst	 en	 cultuur.	 Door	 herhaaldelijk	 aanbieden	 van	 culturele	 activiteiten	 kunnen	 kinderen	 en	
ouders	meer	gewend	raken	aan	kunst	en	cultuur	en	wordt	de	drempel	lager.	Op	deze	manier	kan	de	
keuze	voor	kunst	en	cultuur	net	zo	'normaal'	worden	als	de	keuze	voor	een	sport.		
Zoals	eerder	gesteld,	pedagogisch	medewerkers	van	voorscholen	nemen	opgedane	ervaringen	tijdens	
culturele	 activiteiten	weer	mee	 naar	 de	 peutergroep,	waardoor	 een	 kwaliteitsimpuls	 gegeven	 kan	
worden	 op	 de	 vroege	 voorschoolse	 educatie	 (VVE).	 Een	 verrijking	 van	 werkwijze	 kan	 bestaan:	
pedagogisch	 medewerkers	 krijgen	 middels	 de	 activiteiten	 de	 mogelijkheid	 om	 anders	 naar	 de	
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omgeving	 te	 kijken.	 Kinderen	 kunnen	 zo	 op	 een	 niet-cognitieve	 manier	 in	 hun	 ontwikkeling	
gestimuleerd	worden.	Doordat	ook	pedagogisch	medewerkers	meegenomen	worden	in	de	activiteiten	
ontstaat	er	een	breder	draagvlak	voor	kunst	en	cultuur	in	het	stadsdeel.	Graag	legt	Laaktheater	een	
link	met	basisscholen	in	de	wijk,	zodat	er	een	lange	doorgaande	leerlijn	ontstaat	wat	betreft	kunst	en	
cultuur.	
	
De	 kwalitatief	 hoogwaardige	 (podium)kunsten	 van	 Jong	 Beginnen	 laten	 door	 hun	 niet-gekaderde	
karakter	de	ruimte	en	vrijheid	om	zelf	te	ervaren,	zelf	te	ontdekken,	zelf	uit	te	proberen	en	beleven.	
Door	 het	 niet-gekaderde	 karakter	 en	 de	 ruimte	 die	 kunst	 je	 geeft	 door	 het	 oningevulde,	 heeft	
Laaktheater	grote	affiniteit	met	het	kunstaanbod	van	Jong	Beginnen.	Jong	Beginnen	kan	een	ultieme	
fantasie-ontwikkeling	 stimuleren.	 In	 de	 (podium)kunsten	 is	 van	 alles	 mogelijk,	 er	 kan	 veel	 moois	
ontstaan.	De	manier	waarop	kunst	en	cultuur	in	het	project	Jong	Beginnen	worden	aangeboden,	krijg	
je	in	het	dagelijks	leven	niet	zomaar	aangeboden.	Vaak	wekt	de	ruimte	die	de	kunst	biedt	weerstand	
op,	het	is	onduidelijk	of	nieuw.	Volwassenen	kunnen	er	ongemakkelijk	of	zenuwachtig	van	worden.	De	
ruimte	 van	 kunst	 is	 iets	waar	mensen	 soms	 aan	moeten	wennen.	 Juist	 daarom	 heeft	 Laaktheater	
gekozen	voor	het	project	Jong	Beginnen.		
	
2.3	Voorschool	peuterspeelzalen	stichting	MOOI	
	 De	 welzijnsorganisatie	 MOOI	 staat	 voor	 Maatschappelijke	 Ondersteuning	 van	 Omgeving	 en	
Individu	en	werkt	onder	het	motto	"MOOI	verbindt	mensen".	MOOI	is	actief	in	de	Haagse	stadsdelen	
Escamp	en	Laak	en	 in	de	stad	Zoetermeer.	De	voorschool	peuterspeelzalen	van	MOOI	zijn	bedoeld	
voor	kinderen	van	2,5	tot	4	jaar.	Op	de	peuterspeelzaal	spelen	kinderen	onder	deskundige	leiding	met	
kinderen	 van	 hun	 eigen	 leeftijd.	 De	 peutergroepen	 bestaan	 uit	 maximaal	 16	 kinderen.	 De	
peutergroepen	zijn	verticale	groepen,	waardoor	er	sprake	is	van	een	voortdurende	in-	en	uitstroom	
van	peuters	en	ouders.	 In	de	Kadervisie	Voorscholen	XTRA	‘Spelend	 leren	door	ervaren'	staat;	“Wij	
bieden	het	kind	ruimte	om	te	ontdekken	en	te	ontwikkelen,	op	een	speelse	manier.	Plezier	maken	hoort	
hierbij!	Spelend	leren	door	ervaren	(voelen,	zien,	proeven,	horen	en	ruiken)	is	het	uitgangspunt	en	vindt	
niet	alleen	 in	het	 lokaal	 van	de	voorschool	plaats,	maar	ook	daarbuiten,	 zoals	 in	de	buurt	en	 in	de	
natuur.“	In	het	Speelwerkplan	van	de	peuterspeelzalen	van	MOOI	wordt	concreet	gemaakt	op	welke	
manieren	de	kinderen	de	gelegenheid	krijgen	om	te	ontdekken	en	ontwikkelen.	Naast	de	taal-,	sociaal-
emotionele-,	cognitieve-,	motorische-	en	zintuigelijke	ontwikkeling	wordt	ook	aandacht	besteed	aan	
de	creatieve	ontwikkeling;	beeldende-,	dramatische-,	dansante-,	audiovisuele-	en	 literaire	vorming.	
Citaat	uit	het	Speelwerkplan:	“Al	het	leren	van	de	peuter	gaat	via	spel….	Het	peuterleven	staat	geheel	
in	het	teken	van	de	fantasie.	Dit	komt	voort	uit	het	feit	dat	een	peuter	nog	weinig	kennis	bezit	van	de	
werkelijkheid	door	gebrek	aan	ervaring.	Fantaseren	is	creatief	denken,	het	vermogen	om	iets	nieuws	
te	maken	en	ons	daarvan	bewust	te	zijn.	Fantasie	geeft	de	peuter	de	mogelijkheid	te	accepteren	dat	er	
veel	is,	dat	hij	nog	niet	begrijpt.	Voor	twee-	tot	driejarigen	is	niets	vreemd,	alles	is	mogelijk	en	bovendien	
bedenken	ze	zelf	oplossingen	voor	dingen	waar	ze	met	hun	verstand	niet	bij	kunnen.”	
De	 gedachtegang	 achter	 Jong	 Beginnen	 sluit	 aan	 bij	 de	 kadervisie	 en	 speelwerkplan	 van	 de	
peuterspeelzalen	van	MOOI.	De	voornaamste	drijfveer	om	te	starten	met	Jong	Beginnen	was	om	een	
boost	te	geven	aan	het	belang	van	'ruimte	bieden'	aan	de	peuters	om	op	speelse	en	creatieve	wijze	te	
mogen	 ontdekken	 en	 ontwikkelen.	 In	 de	 periode	 2013-2015	 is	 op	 de	 Voorscholen	 veel	 aandacht	
geweest	voor	de	implementatie	van	‘Opbrengstgericht	Werken’.	Dit	bracht	een	focus	op	het	aanbod	
van	doelgerichte	activiteiten	in	kleine	groepjes	met	zich	mee.	Om	het	belang	van	spelen	als	belangrijke	
wijze	van	leren	voor	peuters	niet	uit	het	oog	te	verliezen,	werd	hier	in	de	coaching	veel	aandacht	aan	
besteed.	Jong	Beginnen	vormt	een	inspirerende	aanvulling	hierop.		
De	 drijfveer	werd	mede	 ingegeven	 door	 de	 ervaring	 dat	 in	 de	 huidige	 opleiding	 voor	 pedagogisch	
medewerkers	 (de	 PW3-opleiding)	minimaal	 aandacht	wordt	 besteed	 aan	 kunstvormen	 als	 theater,	
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muziek,	 dans	 en	 de	 creatieve	 ontwikkeling	 in	 de	 breedste	 zin	 van	 het	 woord.	 Veel	 pedagogisch	
medewerkers	kunnen	hier	ondersteuning	bij	gebruiken.	De	kunstenaars	van	Jong	Beginnen	brengen	
deze	expertise	mee	en	zorgen	zo	voor	inspiratie.	

	
3.	Bevindingen	

3.	1	Peuterspeelzalen	Stichting	MOOI	
De	verwachtingen	die	stichting	MOOI	van	de	pilot	Jong	Beginnen	had:		
• Kinderen	krijgen	de	ruimte	om	zich	te	uiten	vanuit	hun	behoefte,	op	hun	eigen	manier	
• Kinderen	worden	getriggerd	en	aangeraakt	op	gevoelsniveau	
• Kinderen	mogen	spelend	leren	door	ervaren	
• Pedagogisch	medewerkers	worden	geïnspireerd		
• De	performances	zijn	geschikt	voor	NT2	kinderen:	kinderen	met	Nederlands	als	tweede	taal	
• Jong	 Beginnen	 is	 een	 stimulans	 voor	 het	 vergroten	 van	 de	 ouderbetrokkenheid	

	
Kinderen	
Tijdens	de	verschillende	performances	hadden	de	kinderen	een	hoge	concentratie	en	waren	zij	in	hoge	
mate	betrokken.	Kinderen	waren	verwonderd,	imiteerden	handelingen	van	de	kunstenaar	tijdens	de	
performance,	 maar	 ook	 in	 het	 spel	 er	 na	 werden	 veel	 handelingen	 uitgespeeld.	 De	 kinderen	 in	
peutergroepen	 waren	 nieuwsgierig,	 soms	 wat	 gespannen,	 zeer	 serieus,	 uitdagend,	 oplettend,	
voorzichtig,	 vrolijk.	 Kleine	 overwinningen	 werden	 gevierd.	 Samen	 met	 de	 kunstenaars	 waren	 de	
kinderen	 aan	 het	 bouwen,	 dansen,	 uitvinden	 wat	 zij	 nog	 meer	 konden	 doen	 met	 materialen	 en	
bewegingen.	De	kinderen	kregen	tijdens	en	na	performances	tijd	en	ruimte	om	te	onderzoeken	en	tot	
spel	te	komen.	Veelal	ontstonden	er	nieuwe	spelalternatieven.	Er	was	mogelijkheid	om	met	nieuwe	
spelmaterialen	van	de	kunstenaar	te	spelen.		

	
Kinderen	 vertoonden	 andere	 gedrag	 dan	 pedagogisch	
medewerkers	 van	 te	 voren	 verwachtten.	 Bij	 de	meeste	
kinderen	 uitte	 dit	 zich	 in	 een	 hoge	 mate	 van	
betrokkenheid	 bij	 de	 performance,	 afname	 van	 onrust,	
het	uiten	van	verbale	 reacties,	 responsiviteit,	een	grote	
concentratie	en	aandachtspanne	en	een	hoge	mate	van	
flexibiliteit	 in	 verandering	 of	 overgangen	 van	 situaties.	
Veelal	 was	 er	 een	 verandering	 in	 sfeer	 te	 merken:	 de	
kinderen	zaten	in	een	diepe	concentratie.	Opvallend	was	
de	hoge	mate	van	betrokkenheid	bij	introverte	kinderen	
en	 kinderen	met	 Nederlands	 als	 tweede	 taal.	 Taal	 lijkt	
ondergeschikt	bij	Jong	Beginnen.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
<--	"Kleine	overwinningen	worden	gevierd"	
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Bij	de	performance	'Hoopvol'	is	op	een	groep	geobserveerd	dat	peuters	tijdens	de	middagperformance	
moeilijker	 tot	 spel	kwamen.	De	pedagogisch	medewerker	had	de	performance	 in	de	ochtendgroep	
meegemaakt	en	nam	's	middags	te	vroeg	het	initiatief	om	de	kinderen	naar	de	vloer	te	stimuleren.	De	
kinderen	leken	te	weinig	tijd	te	hebben	gehad	om	de	performance	en	de	materialen	vanaf	de	kant	te	
ontdekken.	 Er	 was	 een	 onrustige	 sfeer,	 kinderen	 hadden	 lage	 concentratie	 voor	 de	 verdere	
performance.	Een	groot	deel	van	de	kinderen	liet	weinig	initiatieven	tot	spel	zien	en	liepen	achter	de	
pedagogisch	 medewerker	 aan.	 Pas	 na	 enige	 tijd	 konden	 de	 kunstenaars	 kinderen	 in	 het	 spel	
meenemen.			
	
Na	afloop	van	de	performance	'Eilandmeisje'	spelen	twee	peuters	lange	tijd	verder	met	de	steentjes	uit	de	
voorstelling.	
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Quotes:	
Pedagogisch	 medewerker	 van	 Baanbrekertje:	 "Verrassend	 is	 dat	 één	 van	 een	 tweeling	 een	 druk	
jongetje	is,	hij	is	heel	onderzoekend,	speelt	onrustig	met	verschillende	materialen	en	blijft	nooit	zitten	
in	 de	 kring.	 Tijdens	 de	 gehele	 voorstelling	 heeft	 hij	 ademloos	 op	 zijn	 stoel	 gekeken.	 Zelfs	 toen	 de	
kinderen	aansluitend	met	het	materiaal	mochten	spelen	heeft	hij	in	alle	rust	en	concentratie	gespeeld	
met	de	materialen	die	hij	vond".		
	
Pedagogisch	medewerker	van	Baanbrekertje:	"We	hebben	een	extreem	verlegen	meisje	op	de	groep,	
zij	praat	eigenlijk	nooit	spontaan.	Na	afloop	van	de	voorstelling	danste	zij	door	het	lokaal,	liet	zich	over	
de	grond	meeslepen	door	kunstenaar".		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Pedagogisch	medewerker	van	Hummelhoek:	"Een	van	onze	kinderen	is	normaliter	niet	flexibel.	Bij	het	
uittrekken	van	de	schoenen	om	de	gymzaal	 in	te	mogen	werd	hij	boos	en	verdrietig,	omdat	niet	 ik,	
maar	de	kunstenaar	hem	hielp.	Tijdens	de	performance	was	hij	zeer	betrokken	en	zodra	het	kon	stond	
hij	tussen	de	kunstenaars	op	het	podium.	Hij	is	talig	erg	zwak,	maar	ondanks	dit	was	zijn	concentratie	
heel	hoog.	We	hadden	echt	verwacht	dat	hij	de	kat	uit	de	boom	zou	kijken.	Alle	kinderen	speelden	
overigens	in	stilte,	ook	toen	de	muziek	gestopt	was	speelden	de	kinderen	muisstil	door."		
	
Pedagogisch	medewerker	van	Locomotief:	"Een	van	de	kinderen	krijgt	extra	hulp	en	aandacht	van	ons,	
omdat	hij	veel	moeite	heeft	met	nieuwe	situaties	en	nieuwe	mensen.	We	hebben	hem	de	dagen	voor	
vandaag	speciaal	goed	voorbereid	en	hebben	hem	tijdens	de	performance	dicht	bij	ons	neergezet,	
omdat	we	hadden	verwacht	dat	hij	veel	moeite	zou	hebben	met	de	situatie.	Tot	onze	grote	verbazing	
heeft	hij	van	begin	tot	eind	betrokken	en	geconcentreerd	naar	de	performance	gekeken.	Hij	imiteerde	
zelfs	handelingen	en	reageerde	op	wat	hij	zag,	hij	had	zichtbaar	plezier."		
	
Pedagogisch	medewerker	van	Kameleon:	"Twee	kinderen	uit	onze	groep	zijn	heel	erg	verlegen,	één	
van	hen	spreekt	nooit.	Tijdens	de	performance	heeft	zij	uit	zichzelf	wat	vertelt	aan	de	pedagogisch	
medewerker	en	later	ook	aan	kunstenaar.		
Jong	 Beginnen	 viel	 in	 de	 allereerste	week	 op	 de	 peuterspeelzaal	 voor	 een	 van	 onze	 kinderen.	 Hij	
spreekt	nog	geen	Nederlands,	maar	was	totaal	gefocust	op	de	performance,	deed	actief	mee	met	de	
gezichtsuitdrukkingen	en	emoties	die	de	kunstenaar	liet	zien.		
Een	van	onze	peutergroepen	is	een	hele	rusteloze,	chaotische	groep.	Tijdens	de	voorstelling	was	er	
een	diepe	 concentratie	merkbaar.	 Eigenlijk	waren	alle	 kinderen	betrokken	bij	 de	 voorstelling.	 Juist	
onze	zorgenkindjes	vielen	tijdens	Jong	Beginnen	op:	zij	hadden	veelal	de	meeste	focus	en	imiteerden	
volop	wat	zij	zagen.	Een	van	de	jongens	heeft	ons	ook	erg	verrast:	normaliter	is	hij	erg	druk	en	kan	hij	
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zich	moeilijk	concentreren.	Tijdens	de	performance	was	hij	helemaal	rustig	en	gefocust	op	wat	er	voor	
zijn	neus	gebeurde."	
	
Pedagogisch	medewerker	van	Regenboog:	"Op	onze	groep	hebben	we	een	zorgenkind,	hij	wil	niet	door	
vreemden	aangeraakt	of	opgetild	worden	en	laat	veelal	negatief	en	uitdagend	gedrag	zien.	Richting	
het	einde	van	de	dansvoorstelling	was	hij	aan	het	gillen	en	rennen.	De	kunstenaar	had	van	te	voren	
met	ons	afgesproken	dat	zij	het	negatieve	gedrag	zou	proberen	om	te	buigen.	Als	dit	niet	zou	lukken	
zouden	 wij	 ingrijpen.	 De	 kunstenares	 benaderde	 het	 kind	 op	 een	 rustige	 manier	 tijdens	 haar	
performance	en	tilde	dit	kind	uiteindelijk	op.	We	zagen	voor	het	eerst	zijn	lijfje	en	gezicht	helemaal	
ontspannen,	hij	genoot	zichtbaar."		
	
Pedagogisch	medewerkers	
Pedagogisch	medewerkers	gaven	allemaal	aan	dat	 zij	 zeer	positieve	ervaringen	hebben	gehad	met	
Jong	 Beginnen.	 Zij	 zagen	 de	 meerwaarde	 van	 de	 kunstenaar	 op	 de	 groep	 "Ik	 ben	 pedagogisch	
medewerker,	zij	is	de	kunstenaar.	Ik	zie	dat	wij	niet	kunnen	wat	kunstenaars	wel	kunnen.	Het	is	een	
verrijking,	er	wordt	 iets	extra’s	gebracht	naar	de	kinderen".	 	De	pedagogisch	medewerkers	hebben	
ervaren	dat	kunstenaars	makkelijk	'outside	the	box'	denken	en	vonden	dit	een	grote	verrijking.		
Pedagogisch	medewerkers	gaven	aan	dat	zij	de	kinderen	zagen	genieten,	ze	gingen	allemaal	op	in	de	
verschillende	performances.	Deze	sfeer	maakte	dat	de	pedagogisch	medewerkers	zelf	ook	erg	hebben	
genoten	en	zich	samen	met	de	peuters	(opnieuw)	konden	verwonderen.		
Veel	pedagogisch	medewerkers	zijn	verrast	door	de	reacties	van	kinderen,	zij	geven	aan	tijdens	de	
performances	voor	hen	'nieuw	gedrag'	te	hebben	gezien	bij	de	kinderen.		
Ook	 de	 grote	 betrokkenheid	 van	 introverte	 kinderen	 en	 kinderen	met	Nederlands	 als	 tweede	 taal	
hebben	 de	 pedagogisch	medewerkers	 positief	 verrast.	 Pedagogisch	medewerkers	 geven	 terug	 dat	
kinderen	 die	minder	 taalvaardig	 zijn,	 in	 de	 groepen	 dikwijls	 ook	minder	 interactie	 aangaan.	 In	 de	
ontmoeting	met	de	kunstenaars	hebben	zij	volop	interactie	geobserveerd,	terwijl	er	geen	taal	werd	
gebruikt.	"Alle	kinderen	konden	mee	in	het	verhaal	van	de	performance,	ook	de	kinderen	die	minder	
talig	zijn:	die	tijdens	een	verhaaltje	in	de	kring	niet	goed	meekomen	en	minder	concentratie	hebben.	
Ook	zij	konden	helemaal	mee".		
	
De	 pedagogisch	 medewerkers	 geven	 allen	 aan	 zeer	 enthousiast	 en	 geïnspireerd	 te	 zijn	 door	 de	
performances	van	de	kunstenaars.	Zij	geven	terug	dat	het	een	verrijking	is	van	hun	eigen	aanbod	op	
de	peutergroepen,	ze	hebben	nieuwe	inzichten	verworven	over	de	benadering	van	hun	peuters.	Veel	
pedagogisch	 medewerkers	 gaven	 aan	 dat	 zij	 zagen	 dat	 vanuit	 het	 creatieve	 aanbod	 alle	
ontwikkelingsgebieden	 van	 de	 kinderen	 aan	 bod	 komen.	 Dit	 bleek	 een	 eye-opener:	 "Het	 is	 niet	
noodzakelijk	 om	doelgerichte	 activiteiten	 te	 doen,	met	 ruimte	 tot	 spelen	 en	ontdekken	 komen	de	
kinderen	ook	aan	ontwikkeling	van	vaardigheden	toe".		
	
In	een	aantal	performances	werd	niet	gepraat.	De	pedagogisch	medewerkers	kregen	de	instructie	zelf	
ook	niet	te	praten.	Een	aantal	pedagogisch	medewerkers	gaf	aan	dit	erg	spannend	te	vinden,	ze	wisten	
zich	geen	houding	en	vonden	het	zeer	lastig	niet	te	praten.	Ze	zochten	naar	een	manier	waarop	ze	de	
kinderen	 zonder	 taal	 konden	 beantwoorden	 of	 bijsturen	 wanneer	 dit	 wenselijk	 was.	 Uiteindelijk	
speelden	de	pedagogisch	medewerkers	mee	op	de	grond	en	zagen	dat	de	kinderen	in	stilte	en	opperste	
concentratie	 vanzelf	 mee	 speelden.	 Alle	 pedagogisch	 medewerkers	 gaven	 na	 afloop	 van	 de	
performance	aan	het	zeer	opvallend	te	vinden	dat	je	met	niet-praten	een	goede	rustige	sfeer	in	de	
groep	creëert	die	de	kinderen	een	grote	concentratie	gaf.	Pedagogisch	medewerkers	leerden	tijdens	
deze	performances	ruimte	te	laten	en	zien	positieve	effecten	hiervan.	
"Het	was	mooi	om	te	zien	dat	je	zonder	praten	zo	duidelijk	kan	communiceren.	Ik	wil	deze	ervaring	
gaan	 gebruiken	 door	 zelf	 activiteiten	 op	manier	 aan	 te	 bieden.	 Ik	 wil	 in	 contact	met	 de	 kinderen	
proberen	minder	te	benoemen	en	meer	in	non-verbale	interactie	te	gebruiken,	ik	heb	dat	nog	nooit	
echt	 op	 deze	 manier	 toegepast,	 we	 zijn	 altijd	 heel	 talig	 aanwezig	 omdat	 dit	 een	 van	 de	
aandachtsgebieden	in	ons	werk	is".	"De	kinderen	waren	tijdens	de	voorstelling	zó	geconcentreerd	en	
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betrokken,	terwijl	er	geen	woord	gesproken	werd.	Toch	kregen	ze	het	hele	verhaal	mee.	Ik	wil	middels	
non-verbale	communicatie	en	interactie	onderzoeken	of	ik	de	peuters	in	eenzelfde	soort	concentratie	
kan	krijgen".		
	
Tijdens	de	performance	'Hoopvol'	wordt	niet	gepraat.	Peuters	worden	uitgedaagd	in	stilte	mee	te	
bouwen	op	de	vloer.	Op	eigen	tempo	sluiten	de	kinderen	aan	bij	de	kunstenaars.	In	stilte	ontstaat	
constant	nieuw	spel.		
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De	peuters	bouwen	samen	in	stilte	op	plotseling	ontstane	plekken	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Een	aantal	pedagogisch	medewerkers	geeft	aan	te	willen	onderzoeken	wat	de	reacties	van	hun	peuters	
zullen	zijn	wanneer	zij	vaker	kosteloos	materiaal	-	wat	niet	direct	als	speelmateriaal	wordt	aangemerkt	
-	aanbieden	in	de	groep.	De	materialen	die	kunstenaars	meebrachten	en	de	manier	waarop	kinderen	
hiermee	 speelden	 hebben	 de	 pedagogisch	 medewerkers	 geïnspireerd	 om	 ander	 materiaal	 te	
introduceren.		

	
Een	pedagogisch	medewerker	van	Kameleon	vertelt:	"Dit	
materiaal	 gebruikten	 we	 al	 vaak	 om	 mee	 te	 knutselen,	
maar	 bouwen	 met	 deze	 materialen	 zonder	 lijm	 of	
verbindingen	is	een	nieuwe	toepassing,	dat	gaan	we	vaker	
doen!".			
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De	pedagogisch	medewerkers	geven	aan	behoefte	te	hebben	om	voorafgaand	af	te	stemmen	wat	de	
verwachtingen	zijn,	om	zo	meer	ontspannen	en	afgestemd	mee	te	kunnen	gaan	in	de	performance.	Zo	
wordt	helder	in	welke	situaties	er	wel	of	niet	iets	van	de	pedagogisch	medewerkers	verwacht	wordt.	
Een	 aantal	 kunstenaars	 heeft	 van	 te	 voren	 aangegeven	 wat	 zij	 van	 de	 pedagogisch	medewerkers	
verwachtten	 gedurende	 de	 performance.	 Dit	 werd	 als	 zeer	 prettig	 ervaren.	 "Twee	 jongens	 waren	
(richting	het	einde)	bij	het	dansen	aan	het	gillen	en	aan	het	rennen.	Suzana	had	van	te	voren	met	ons	
afgesproken	dat	ze	zou	proberen	de	kinderen	af	te	leiden	als	zij	negatief	gedrag	vertonen.	Als	dit	niet	
zou	 lukken	 dan	 schakelde	 zij	 één	 van	 de	 pedagogisch	medewerkers	 in.	 Suzana	 heeft	 de	 kinderen	
kunnen	afleiden.	Het	is	fijn	dat	de	kunstenaar	van	te	voren	nog	met	ons	door	heeft	genomen	wat	wij	
kunnen	verwachten	en	wat	wij	konden	bijdragen".		
	
Een	 pedagogisch	medewerker	 gaf	 verbaasd	 te	 zijn	 over	 de	 impact	 die	 (kleine)	 gebeurtenissen	 uit	
voorstellingen	soms	na	enkele	weken	nog	hadden	op	de	peuters.	"Een	van	onze	kinderen	vond	een	
dag	na	de	voorstelling	'eilandmeisje'	in	de	poppenhoek	een	klein	kapot	kettinkje.	Direct	deed	hij	de	
slang	na,	precies	zoals	hij	het	eilandmeisje	ervoor	zag	doen	met	een	grote	glinsterende	ketting.	Een	
maand	 na	 de	 voorstelling	 stond	 de	 kerstboom	 in	 de	 klas.	 De	 kinderen	 hebben	 de	 ketting	 eruit	
getrokken	en	speelden	nog	steeds	de	slang	na".		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Na	afloop	van		de	
performance	
'Eilandmeisje'	
speelden	veel	
peuters	de	slang	na.		
	
	
	
	
	
	
	

	
Alle	pedagogisch	medewerkers	gaven	aan	erg	enthousiast	te	zijn	wanneer	Jong	Beginnen	door	gaat.	
Pedagogisch	 medewerker	 Regenboog:	 "We	 hebben	 niet	 altijd	 de	 tijd	 of	 capaciteiten	 om	 zulke	
activiteiten	te	organiseren	met	de	peuters.	Het	is	geweldig	dat	de	kunstenaars	ons	op	de	groep	komen	
bezoeken.	Wij	zagen	dat	de	kinderen	heel	positief	reageerden	op	dans,	we	zijn	geïnspireerd	om	meer	
bewegingsspel	te	gaan	doen.	Wij	zijn	geen	professionele	dansers	dus	het	is	een	verrijking	als	er	een	
danseres	op	de	groep	komt	om	een	voorstelling	te	geven.	Wat	ons	betreft	is	dit	een	project	dat	mag	
worden	doorgezet".		De	pedagogisch	medewerkers	zijn	geïnspireerd,	zien	uitdaging	in	het	stimuleren	
van	de	ontwikkeling	van	peuters	via	culturele	activiteiten	en	zien	ook	kansen	voor	het	vergroten	van	
ouderbetrokkenheid	middels	Jong	Beginnen.		
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De	Kluizelaar	roept	angstig	en	verdrietig	dat	hij	niet	thuis	is.	Het	meisje	dat	tijdens	de	voorstelling	reageerde	met	"Ik	help	je	
wel,	meneer",	speelde	de	scene	afloop	met	eenzelfde	intentie	na:	"Ik	ben	niet	thuis!	Ik	ben	niet	thuis,	ik	ben	niet	thuuuis!!".		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Ouders		
De	ouders	die	tijdens	de	pilot	geïnterviewd	zijn	reageerden	veelal	positief,	verwonderd	en	verrast.	Een	
aantal	ouders	gaf	aan	dat	hun	kind	thuis	probeerde	te	vertellen	wat	zij	op	de	groep	gezien	hadden.	
Moeder	van	peuter	op	't	Baanbrekertje:	"Mijn	kind	vertelde	over	een	bang	meisje	op	een	eiland	met	
knikkers.	Meer	vertelde	mijn	kind	niet,	het	was	in	losse	woorden	maar	ik	merkte	dat	het	indruk	had	
gemaakt.	 De	 pedagogisch	 medewerkers	 hadden	 bij	 het	 ophalen	 kort	 vertelt	 over	 de	 voorstelling,	
waardoor	ik	wel	begreep	wat	mijn	kind	wilde	vertellen".		
Bij	de	performance	'Knopendoos'	waarbij	kinderen	zelf	iets	gemaakt	hadden,	lieten	kinderen	trots	hun	
kunstwerk	aan	ouders	zien.		
Andere	 ouders	 vertelden	 dat	 kinderen	 thuis	 naspeelden	wat	 zij	 zagen.	Moeder	 van	 peuter	 op	 De	
Kameleon:	"Mijn	kind	begon	thuis	met	de	onderzetters	te	spelen,	hij	rolde	en	gooide	ermee.	Toen	ik	
een	 dag	 later	 op	 de	 peuterspeelzaal	 hoorde	 dat	 de	 kinderen	 in	 de	 groep	met	 vilten	 onderzetters	
hadden	gebouwd	-	snapte	ik	de	plotselinge	interesse	voor	de	onderzetters	thuis".		
Na	 de	 afsluitende	 voorstelling	 'Weggetje'	 vertelde	 een	 vader	 in	 Laaktheater:	 "De	 voorstelling	was	
totaal	niet	wat	ik	had	verwacht,	ik	dacht	meer	aan	een	musical	op	een	groot	podium	en	een	verhaal.	
Deze	voorstelling	ging	eigenlijk	nergens	over,	maar	alle	kinderen	deden	mee.	 Ik	vond	het	een	hele	
speciale	ervaring".		
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Een	moeder	vertelde	in	Laaktheater:	"Dit	was	de	allereerste	keer	dat	mijn	zoontje	naar	het	theater	is	
geweest.	Het	is	een	heel	positieve	ervaring,	ik	ben	verrast	dat	mijn	zoontje	zo	vol	concentratie	heeft	
gekeken	en	uit	zichzelf	het	podium	opging	om	mee	te	spelen.	Na	afloop	vertelde	hij	mij	trots	dat	hij	
had	gebouwd	met	stokken	en	touwen.	Ik	had	niet	verwacht	dat	hij	al	genoeg	concentratie	voor	een	
voorstelling	zou	hebben,	ik	wil	proberen	vaker	met	hem	naar	het	theater	te	gaan".		
Een	vader	die	zijn	dochtertje	op	kwam	halen	in	het	theater	vertelde	enthousiast:	"Mijn	dochter	houdt	
erg	van	dans	en	voorstellingen.	Sinds	wij	op	het	Festival	2	Turven	Hoog	zijn	geweest	bezoeken	wij	alle	
peutervoorstellingen	in	de	theaters".			
Een	ouder	vertelde	na	afloop	van	een	performance	op	de	peutergroep	verrast:	"Wat	leuk	om	te	zien	
dat	kinderen	zich	heel	goed	kunnen	vermaken	met	een	bak	knopen".		
	
Evaluatie	verwachtingen:		
Pedagogisch	medewerkers	geven	aan	enthousiast	te	zijn	over	de	performances	en	zagen	dat	vanuit	
het	 creatieve	 aanbod	 alle	 ontwikkelingsgebieden	 van	 de	 kinderen	 aan	 bod	 zijn	 gekomen.	 De	
pedagogisch	medewerkers	geven	aan	hun	eigen	aanbod	te	willen	verrijken	met	de	ervaringen	die	zij	
meenemen	vanuit	de	performances.		
Ten	 aanzien	 van	 de	 kinderen	 zijn	 de	 hoge	 betrokkenheid	 van	 NT2	 kinderen	 en	 stille,	 introverte	
kinderen	opgevallen.	De	pedagogisch	medewerkers	gaven	aan	verrast	 te	 zijn	door	voor	hen	nieuw	
gedrag	 van	 de	 kinderen	 tijdens	 performances.	 Ook	 geven	 zij	 aan	 geïnspireerd	 te	 zijn	 door	 de	
performances	 van	 de	 kunstenaars	 en	 dat	 het	 aanbod	 van	 de	 voorscholen	 verrijkt	 wordt	 door	 de	
kunstenaars.		
	
Aan	de	verwachting	van	ouderbetrokkenheid	is	volgens	stichting	MOOI	ten	dele	voldaan	tijdens	deze	
pilot.	 Ouders	 kregen	 via	 de	 pedagogisch	 medewerkers	 informatie	 over	 Jong	 Beginnen.	 Bij	 de	
afsluitende	voorstelling	in	Laaktheater	was	er	een	groep	ouders	meegevraagd	ter	begeleiding.	Ouders	
kwamen	de	kinderen	brengen	en	halen	in	het	theater,	waardoor	zij	de	sfeer	konden	proeven	en	kennis	
konden	nemen	van	het	verdere	aanbod	van	Laaktheater.	Van	actieve	deelname	door	ouders	was	in	de	
pilot	nog	niet	veel	sprake.	Achteraf	heeft	dit	goed	uitgepakt.	Pedagogisch	medewerkers	hebben	de	tijd	
gekregen	 eerst	 goed	 zelf	 te	 ervaren	wat	 Jong	 Beginnen	 is,	wat	 er	 van	 hen	 verwacht	wordt	 in	 het	
project.	 De	 meesten	 hadden	 zelf	 ook	 nog	 geen	 ervaring	 met	 theater	 en	 (podium)kunsten.	 De	
pedagogisch	medewerkers	konden	nu	zelf	ervaren,	de	smaak	van	Jong	Beginnen	proeven,	aftasten	wat	
hun	 rol	 is	 in	 de	 groep	 en	 enthousiast	 raken.	 Wanneer	 Jong	 Beginnen	 door	 de	 pedagogisch	
medewerkers	wordt	gedragen,	kunnen	zij	dit	beter	overbrengen	op	ouders.	De	kunstenaars	winnen	
tijdens	 de	 eerste	 performances	 het	 vertrouwen	 van	 pedagogisch	 medewerkers.	 Hierdoor	 kan	
uitwisseling	 ontstaan,	 zij	 kunnen	 naast	 elkaar	 staan	 en	 vanuit	 eigen	 expertise	 Jong	 Beginnen	 aan	
ouders	aan	bieden.		
Na	deze	pilot	worden	er	diverse	manieren	ingezet	om	de	ouderbetrokkenheid	te	vergroten	en	ook	de	
ouders	te	laten	ervaren	samen	met	de	kinderen.		
	
Stichting	MOOI	benadrukt	expliciet	het	belang	van	een	continue	aanbod	van	Jong	Beginnen.	Omdat	de	
peutergroepen	 verticale	 groepen	 zijn	 is	 er	 een	 voortdurende	 in-	 en	 uitstroom	van	peuters	 en	 hun	
ouders.	Door	Jong	Beginnen	het	gehele	jaar	door	aan	te	bieden	worden	steeds	weer	nieuwe	peuters	
bereikt.	 
	
3.2	Stichting	2+		
Kunstenaars	
De	 kunstenaars	 geven	 aan	 goed	 contact	 te	 hebben	 gehad	 met	 de	 pedagogisch	 medewerkers	 en	
kinderen.	Zij	voelden	zich	heel	vrij	in	hun	werk	tijdens	de	performances.		
Kunstenaars	geven	aan	verrijkende	ervaringen	op	te	doen	voor	hun	eigen	werk.	De	kunstenaars	krijgen	
tijdens	Jong	Beginnen	de	ruimte	om	te	experimenteren	met	hun	werk.	Ze	komen	voor	zichzelf,	voor	
het	ontwikkelen	van	hun	werk	en	hebben	 juist	daarom	veel	uit	 te	wisselen	met	het	publiek.	Hierin	
verschilt	Jong	Beginnen	van	projecten	waarin	kunstenaars	een	standaard	activiteit	afdraaien.		
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Annebeth:	"Ik	moet	mijzelf	iedere	keer	uitdagen	in	het	moment	zelf	te	zijn,	op	verschillende	niveaus,	
contact	te	maken,	te	voelen	waar	de	peuters	heen	gaan	en	waar	ik	ze	mee	naar	toe	kan	nemen.	De	
niet	gemakkelijke	omstandigheden	op	de	verschillende	locaties	moeten	we	iedere	keer	overwinnen	
en	 er	 onze	 eigen	 sfeer	 creëren.	 Iedere	 groep	 vraagt	 iets	 anders,	 in	 elke	 groep	 heb	 je	 een	 andere	
verhouding,	je	bent	continue	op	zoek	in	het	moment,	wat	heel	erg	inspireert".		
"Wat	ik	geleerd	heb	tijdens	Jong	Beginnen	is	het	houden	van	overzicht	tijdens	de	performance.	Peuters	
hebben	hun	eigen	wil	en	zijn	nog	erg	individueel.	Als	groep	benaderen	is	dan	een	beetje	onzinnig,	al	
zijn	ze	dat	met	15	bij	elkaar	in	een	ruimte	natuurlijk	wel.	Overzicht	in	wie	wat	doet	in	de	ruimte	en	hoe	
ik	ze	weer	een	nieuwe	richting	kan	geven,	is	wat	ik	heb	geleerd.	Zo	dichtbij,	op,	over,	onder,	ver	van	je	
vandaan	of	met	hun	eigen	plan	kun	je	alleen	ervaren	als	je	bij	hen	op	de	groep	bent	en	een	‘kwetsbare’	
performance	hebt".		
	
Simone:	"Het	is	heel	fijn	om	via	Jong	Beginnen	te	kunnen	try-outen.	Het	kunnen	testen,	bijschaven	van	
voorstellingen	voor	de	peuterleeftijd	is	heel	belangrijk".		
	
Ingrid	 (artistiek	 leider):	 “Er	 is	 behoefte	 aan	hoogwaardige	 kunst.	Dit	 is	 een	 groot	 verschil	met	 een	
workshop	neerzetten	-	dit	kunnen	de	pedagogisch	medewerkers	zelf	ook	uitvoeren.	Kunstenaars	geven	
juist	 de	 verrijkende	 ervaringen	 in	 de	 praktijk	 en	 het	 werk	 van	 de	 pedagogisch	medewerkers.	 Een	
kunstenaar	is	getraind	om	altijd	out	of	the	box	te	denken.	Een	meerwaarde	van	de	kunstenaar	op	de	
groep:	de	kunstenaar	kent	de	kinderen	en	hun	persoonlijke	gedragingen	niet,	waardoor	alle	kinderen	
gelijkwaardig	benaderd	worden.	Een	kunstenaar	heeft	een	open,	creatieve	kijk.	daagt	alle	kinderen	
uit.	De	pedagogisch	medewerkers	hebben	soms	een	blinde	vlek	door	de	verwachtingen	van	een	kind,	
waardoor	zij	bij	voorbaat	al	een	bepaalde	bejegening	kiest	omdat	deze	bij	een	kind	past”.		
	
Ingrid:	 “Kunstenaars	 maken	 iets	 wat	 moeilijk	 tastbaar	 te	 maken	 is,	 je	 kunt	 het	 werk	 van	
podiumkunstenaars	achteraf	niet	aan	de	muur	hangen.	Podiumkunst	is	in	het	moment	en	is	vaak	niet	
terug	te	halen.	Het	is	bijna	niet	in	economische	waarde	neer	te	zetten,	de	marketing	van	het	theater	
zit	op	een	dieper	niveau.	Je	kan	het	verkopen	maar	niet	mee	geven	er	blijft	wel	iets	achter	tijdens	en	
na	een	activiteit,	een	'voetafdruk'.		
Kunstenaars	die	kunst	maken	moeten	niet	de	opdracht	krijgen	om	iedereen	ergens	in	mee	te	nemen.	
De	kunstenaar	 is	bezig	met	 zijn	werk	en	 is	niet	bezig	met	het	 trekken	van	de	kinderen.	Een	goede	
kunstenaar	beheerst	het	vak	en	kan	juist	daarom	open	staan	voor	contact	met	de	kinderen.	Er	is	altijd	
uitwisseling	maar	het	is	niet	de	bedoeling	dat	de	kunstenaar	de	hele	tijd	bezig	is	met	wat	hij	voor	het	
publiek	 kan	 doen.	 Je	 moet	 bij	 jezelf	 en	 je	 eigen	 werk	 blijven	 en	 dan	 is	 er	 uitwisseling.	 Tijdens	
uitwisseling	kan	er	een	aanraking	ontstaan,	een	kind	of	volwassene	wordt	gegrepen	door	het	werk.	
Zo'n	aanraking	kan	heel	veel	zeggend	zijn	in	de	ontwikkeling	van	een	kind.	Ook	een	kind	dat	in	een	
‘’verarmde	 omgeving’’	 opgroeit	 moet	 de	 kans	 kunnen	 krijgen	 om	 aangeraakt	 te	 worden.	 Wij	 als	
kunstenorganisatie	 moeten	 zorg	 dragen	 voor	 de	 voorwaarden	 waardoor	 deze	 aanraking	 kán	
plaatsvinden.	Het	is	lastig	in	waardes	uit	te	drukken.	Het	zorgen	voor	een	rijk	aanbod	is	heel	belangrijk,	
maar	het	is	géén	garantie	om	te	zorgen	dat	een	kind	aangeraakt	zal	worden.	Dat	zou	een	maakbare	
wereld	zijn.	Je	moet	het	kunnen	loslaten	en	de	vrijheid	geven	om	iets	te	kunnen	laten	gebeuren.	Met	
Jong	Beginnen	wordt	geprobeerd	de	kinderen	zo	veel	mogelijk	in	zo’n	omgeving	onder	te	dompelen,	
zodat	het	op	een	gegeven	moment	op	een	bepaalde	manier	geraakt	kan	worden”.		
	
Simone:	"Je	moet	erop	kunnen	vertrouwen	dat	alles	al	in	de	kinderen	zit.	Reik	kinderen	iets	aan,	kijk	
wat	er	gebeurt,	meer	is	niet	nodig".		
	
Simone:	 "De	 energie	 van	 de	 kinderen	 gaat	 tijdens	 een	 performance	 in	 golvende	 bewegingen.	
Gespannen,	geconcentreerd,	ontlading,	en	zo	door.	
"Taal	 is	 niet	 de	 belangrijkste	 vorm	 van	 uitdrukken.	 Voor	 peuters	 is	 taal	 maar	 één	 van	 de	 vele	
uitdrukkingsmiddelen.	Jong	Beginnen	spreekt	andere	talen	aan:	het	zintuiglijke,	de	beweging.	Je	merkt	
een	 grote	 opluchting	 bij	 de	 kinderen	 die	 minder	 talig	 zijn,	 zij	 gaan	 helemaal	 mee	 in	 het	 verhaal,	
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bewegen	aan	de	 kant	mee,	 slaken	 kreetjes	 of	 zijn	met	hun	ogen	 vastgeplakt	 aan	de	 speler.	Het	 is	
bijzonder	 om	 te	 merken	 dat	 de	 kinderen	 geïnspireerd	 worden.	 Tijdens	 Jong	 Beginnen	 zie	 je	 de	
schoonheid	van	peuterspeelzalen	-	maar	ook	wat	er	nog	ontbreekt.	Het	is	van	groot	belang	voor	de	
ontwikkeling	van	kinderen	dat	volwassenen	blijven	zien	wat	de	 talen	van	kinderen	zijn,	dat	 zij	niet	
continue	 op	 de	 verbale	 worden	 aangesproken.	 Hierin	 kunnen	 kunstenaars	 een	 belangrijke	 rol	
vervullen:	het	aanspreken	op	verschillende	andere	talen	is	het	vak	van	kunstenaars".	
	
Francy:	"Door	structureel	ontmoetingen	met	kunstenaars	op	de	peuterspeelzalen	aan	te	bieden,	win	
je	vertrouwen	van	pedagogisch	medewerkers.	Dikwijls	is	'Kunst'	en	een	'Kunstenaar'	iets	nieuws	of	iets	
vreemds	voor	pedagogisch	medewerkers.	Door	Jong	Beginnen	haal	je	de	drempel	naar	kunst	weg	en	
krijg	 je	de	kans	om	verbindingen	te	maken	met	nieuw	publiek.	Als	kunstenaar	werk	ik	graag	samen	
met	pedagogisch	medewerkers	en	ouders,	wanneer	zij	het	vertrouwen	hebben	merk	ik	uitwisseling:	
we	leren	van	elkaar.	Dit	 is	een	groot	verschil	met	een	les	of	workshop	geven,	hier	zijn	pedagogisch	
medewerkers	of	leerkrachten	sneller	geneigd	zich	terug	te	trekken.	Hierin	zit	ook	de	kracht	van	Jong	
Beginnen,	doordat	er	in	vergelijking	met	oudere	kinderen	rondom	peuters	meer	mensen	betrokken	
zijn,	ben	je	eerder	in	staat	tot	uitwisseling	en	bereik	je	meer	mensen.	Jong	Beginnen	heeft	een	mooie	
opbouw:	eerst	zijn	de	ontmoetingen	kleinschalig	in	de	vertrouwde	peutergroep,	later	wordt	iedereen	
uitgenodigd	in	het	theater	of	de	schouwburg".		
"Ik	wil	 graag	mijn	 fascinatie	 voor	materialen	delen	met	mijn	 omgeving.	 Ik	wil	 de	 kijk	 op	 kosteloos	
materiaal	veranderen.	Materialen	die	je	in	het	dagelijks	leven	gebruikt	of	tegenkomt	kun	je	op	heel	
andere	verrassende	manieren	inzetten.	Ik	krijg	hier	doorgaans	hele	leuke	en	verraste	reacties	op".		
"Ik	werk	graag	met	kleine	materialen.	Het	blijft	bijzonder	dat	juist	peuters	heel	precies	en	geduldig	aan	
het	werk	gaan	met	knoopjes,	erwtjes,	rietjes	en	ander	klein	materiaal	dat	ik	meebreng.	Vaak	is	er	angst	
omdat	peuters	dit	in	hun	mond	kunnen	stoppen,	maar	dit	gebeurt	eigenlijk	nooit.	Ze	weten	zich	heel	
goed	raad	met	de	materialen	en	kunnen	een	poos	geconcentreerd	spelen,	in	tegenstelling	tot	oudere	
kinderen".		
	
"Peuters	weten	zich	goed	raad	met	kleine	materialen"	

	
	
3.3	Laaktheater	
Als	afsluitende	activiteit	is	de	performance	'Weggetje'	geprogrammeerd	in	Laaktheater.	±	400	kinderen	
hebben	deze	voorstelling	bezocht.	De	peuterspeelzalen	werden	uitgenodigd	om	met	de	deelnemende	
groepen	te	komen	kijken	naar	de	voorstelling.	De	peuters	werden	door	ouders	gebracht	en	opgehaald	
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tijdens	deze	ochtend-	of	middagvoorstelling,	waardoor	zij	kennismaakten	met	het	fysieke	gebouw	en	
het	bredere	aanbod	dat	Laaktheater	voor	kinderen	heeft.		
Laaktheater	ziet	Jong	Beginnen	als	een	investering	in	publiek.	Door	het	theater	te	betrekken	bij	Jong	
Beginnen,	 wordt	 een	 nieuw	 publiek	 opgevoed.	 Volwassenen	 en	 kinderen	 (ouders,	 pedagogisch	
medewerkers,	de	peuters	en	wellicht	hun	broertjes	of	zusjes)	vormen	dit	publiek.	Wanneer	ouders	van	
peuters	gaan	beseffen	dat	er	leuks	te	halen	is	bij	Laaktheater,	is	er	voor	jaren	lang	nieuw	publiek.	Dit	
zal	gemakkelijker	gaan	wanneer	de	pedagogisch	medewerkers	het	aanbod	van	Laaktheater	kennen,	
hier	enthousiast	over	zijn	en	ouders	hierover	kunnen	vertellen	tijdens	oudercontacten	in	de	klas	of	bij	
informatieavonden.		
Het	is	zeer	belangrijk	en	gunstig	om	een	project	als	Jong	Beginnen	juist	bij	peuters	in	te	zetten,	omdat	
ouders	hier	nog	erg	betrokken	zijn.	Ouders	zijn	fysiek	aanwezig	bij	locaties	waar	zij	hun	kind	brengen	
of	 ophalen,	waardoor	 zij	 gemakkelijker	 te	 bereiken	 zijn	 in	 vergelijking	met	 oudere	 kinderen.	 Deze	
kinderen	zijn	al	meer	zelfstandig,	de	ouderbetrokkenheid	bij	alledaagse	bezigheden	al	een	stuk	minder.		
	
3.4	Opbrengsten	voor	drie	partijen	
	
Peuterspeelzalen	van	Stichting	MOOI:		
• Kinderen	krijgen	de	ruimte	om	zich	te	uiten	vanuit	hun	behoefte,	op	hun	eigen	manier	
• Kinderen	mogen	spelend	leren	door	ervaren	
• Kinderen	worden	getriggerd	en	aangeraakt	op	gevoelsniveau	
• Pedagogisch	medewerkers	worden	geïnspireerd		
• De	performances	zijn	geschikt	voor	NT2	kinderen:	kinderen	met	Nederlands	als	tweede	taal	
• Jong	Beginnen	is	een	stimulans	voor	het	vergroten	van	de	ouderbetrokkenheid	
• Samenwerking	voor	langere	tijd	met	Laaktheater	en	Stichting	2+	
• Mogelijkheid	om	in	de	toekomst	studenten	PW3-opleiding	te	betrekken	
• Mogelijkheid	tot	breder	aanbod	van	inspirerende	workshops	voor	pedagogisch	medewerkers		
	
Randvoorwaarden	voor	deelnemende	peuterspeelzalen	geschetst	door	Stichting	MOOI:		
• Zorg	dat	je	binnen	de	voorschool-psz	iemand	vindt	hebt	die	affiniteit	heeft	met	kunst	en	vanuit	

bevlogenheid	kan	enthousiasmeren/		coördineren		
• Eigen	financiële	inbreng,	in	de	vorm	van	subsidie/fondsen,	is	noodzakelijk.	
• Communicatie	 over	 verwachtingen	 en	 de	 rol	 pedagogisch	 medewerkers:	 waar	 het	 lukt	

leefregels/kaders	 schetsen	 (de	 balans	 tussen	 zelf	 ontdekken	 en	 aanwijzingen	 krijgen)	 De	
pedagogisch	medewerkers	geven	aan	dat	het	prettig	werkt	wanneer	de	kunstenaar	van	te	voren	
kort	schetsen	en	afstemmen	wat	wenselijk	is	en	eventueel	hoe	de	performance	in	zijn	werk	gaat.		

• Laat	eerst	de	pedagogisch	medewerkers	kennis	maken	met	Jong	Beginnen	om	pas	in	de	volgende	
fase	meer	de	ouders	er	bij	te	betrekken,	op	deze	manier	wordt	het	project	goed	ingebed	en	kunnen	
pedagogisch	medewerkers	dit	beter	uitdragen	naar	ouders.		

	
Stichting	2+	&	Kunstenaars		
• Open	 atelier	 voor	 kunstenaars,	 waardoor	 mogelijkheid	 is	 tot	 ontwikkelen	 van	 nieuwe	

(podium)kunsten	
• Draagvlak	voor	Theaterfestival	2	Turven	Hoog		
• Nieuw	publiek	(ouders,	kinderen,	pedagogisch	medewerkers)	wat	opgevoed	wordt	met	de	keuze	

voor	kunsten	en	theater	
• Een	gestructureerd	aanbod	van	Jong	Beginnen	in	Laaktheater	
• Samenwerking	voor	langere	tijd	met	welzijnsorganisatie	Stichting	MOOI	en	Laaktheater	
	
Laaktheater	
• Een	gestructureerd	aanbod	van	Jong	Beginnen	in	Laaktheater	



	

Jong Beginnen in Den Haag is een initiatief van 2 Turven Hoog in samenwerking met Stichting Mooi en ‘t Laaktheater 

• Nieuw	publiek	(ouders,	kinderen,	pedagogisch	medewerkers)	wat	opgevoed	wordt	met	de	keuze	
voor	theater	

• Meer	 bekendheid	 voor	 het	 theater	 door	 de	 bijeenkomsten	 /	 informatieavonden	 op	 de	
peuterspeelzalen	

• Samenwerking	voor	langere	tijd	met	welzijnsorganisatie	Stichting	MOOI	en	Stichting	2+	
• Koppeling	met	Theaterfestival	2	Turven	Hoog		
		
	
	
	
	


