
Van Ons –Voor Hier 
Jonge kinderen in dialoog met hun directe omgeving. 

 

 
 

 

 

 
 
In het kader van mijn masterstudie Kunsteducatie aan de AHK leidde ik begin 2011 het 
kunsteducatieve project ‘Van Ons – Voor Hier’. Dit project werd uitgevoerd in drie 
kleutergroepen op drie ontwikkelingsgerichte scholen in Noord-Holland. Zeven weken lang 
gingen een kunstenaar en twee stagiaires samen met de kinderen en hun leerkracht twee 
ochtenden in de week aan het werk in een atelier dat werd ingericht in de school.  
De drie kunstenaars: Floor Max, Dominique Panhuysen en Sanne Groen werd gevraagd een 
plek te kiezen in de directe omgeving van de school die de kinderen zouden kunnen 
onderzoeken door er te zijn en te spelen, te  kijken, te rennen, te dansen, te luisteren, te 
ruiken en …… De kinderen konden op de plek tekenen, bouwen, fotograferen of verzamelen. 
Ze zouden dat wat ze vonden mee kunnen nemen naar het atelier en omgekeerd dat wat ze 
in het atelier maakten naar de plek kunnen brengen. Het idee was om de kinderen te vragen 
om in het atelier een gift te maken voor de plek. Dit kon van alles zijn: een beeld, een 
muziekstuk, een choreografie of ingreep in de ruimte:  
 

Van Ons –Voor Hier 
 
Op deze manier wilde ik het proces van de kinderen een richting geven en een dialoog tot 
stand brengen tussen de kinderen en de gekozen plek. Als snel werd echter duidelijk dat het 
zoeken naar een ‘gift voor de plek’ de aandacht van de leerkrachten juist richtte op het 
eindproduct in plaats van op het proces. Daarom hebben we het maken van een ‘gift’ 
losgelaten en vanaf dat moment draaide het project veel meer om het onderzoeken van een 
bepaalde plek. 
 

De kunstenaars werkten alle drie eerder mee aan projecten van Toeval Gezocht (zie: 
www.toevalgezocht.nl ). In deze projecten wordt intensief gedocumenteerd. De 
volwassenen fotograferen en beschrijven wat de kinderen doen. De gesprekken die de 
kinderen voeren met elkaar of met de leerkracht worden opgenomen en soms 
uitgeschreven. Samen bespreken de leerkracht, de kunstenaar en de stagiaires de 
documentatie om er zo achter te komen wat de kinderen beweegt, welke verhalen en 
ervaringen er leven en welke ontdekkingen de kinderen doen. Door er met elkaar over te 
praten wordt duidelijk welke ingrepen gedaan zouden kunnen worden om de processen van 
de kinderen te verdiepen.  
 

http://www.toevalgezocht.nl/


De schooltuin 

Dominique Panhuysen koos in overleg met de leerkracht voor het onderzoeken van de 
schooltuin. De tuin ligt aan de rand van het schoolplein waar de kinderen elke dag spelen. De 
kinderen raakten gefascineerd door de ‘wormenplek’, een hoekje met aarde en pollen gras. 
De wormen werden van alle kanten bestudeerd en nagetekend, ze werden mee naar binnen 
genomen en er werden buiten en binnen bouwwerken voor de wormen gemaakt. 

 

De wormenplek in de schooltuin. 

 

 

 

 De kinderen ‘luisteren’ naar de tuin.           En bouwen in de tuin. 
 



 
 
Arthur: In de zon zijn de wormen stil maar 
als je goed luistert dan hoor je ze ritselen.  
 

… een slaapkamer en een kelder voor de 
wormen met een bedje van gras. Ze gaan 
nu slapen.  

 

 

 

 

Bijzondere plekken 

Sanne Groen begon het project met de vraag 
aan de kinderen om haar bijzondere plekken in 
de omgeving te laten zien.  

 

Dicht bij de school is een graslandje met een 
vijver.  

De kinderen vissen met zeefjes in het water om 
te kijken wat er allemaal in te vinden is.  

Lyam: Schoon water! 

Isia: Toververf. Alles wordt verf. 

Mirre: Die toververf maakt allemaal verf bruin. 

Gijs: Dit kan je opplakken. 



 

Met behangerslijm en allerlei gevonden ‘kleuren’ maken de kinderen verf. 

Zo werd alles onderzocht; de plekken buiten, het atelier binnen met al het nieuwe materiaal. 
En al snel alles tegelijk. 

 

 



De indianentorens 

Floor Max koos voor een veldje met een klimtoestel met torens en een glijbaan als plek. De 
kinderen bezochten de plek regelmatig, zowel het klimtoestel als de bosjes en het veldje 
daaromheen werden intensief onderzocht en er werd met veel plezier gespeeld. In het 
atelier maakten de kinderen torens, ze tekenden de plek, ze maakten springtouwen om mee 
te spelen op de plek en keken welke gemaakte spullen goed van de glijbaan gleden. Ook 
vonden ze allerlei takjes, schelpjes, steentjes en plantjes die ze meenamen naar het atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de torens vlakbij de school. 

 
 
 
 
 
 
Hanneke Saaltink, projectleider 
 

  Zie ook: www.reggiopiccolo.nl     

http://www.reggiopiccolo.nl/

