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Een andere kijk op het 
(jonge) kind en creativiteit

TR AINING BEGRI JPEN MET JE HANDEN

Noorderplein 101, 7811 MG Emmen

T. 0591 - 230 001 E. info@dekunstbeweging.nl

A ANMELDEN, VR AGEN OF MEER INFORMATIE?

CREATIVITEITSONT WIKKELING

We weten allemaal dat kinderen het meeste leren als ze zelf ontdekken. De vraag is 

hoe wij voor een rijk klimaat in voorscholen en kinderdagverblijven kunnen zorgen 

waarin creativiteitsontwikkeling centraal staat. Kinderen willen spelen, ontdekken en 

uitproberen. Daarvoor hebben ze een inspirerende omgeving nodig die onderzoekend 

leren en vrij spel mogelijk maakt. 

Om een optimale verbinding tussen de voorschool en de  

basisschool te bewerkstelligen, raden wij aan om per school 

een PM’er en een onderbouw docent deel te laten nemen.

Begrijpen met je handen is een initiatief van de Brede School 

Emmen & De Kunstbeweging. Voor vragen of meer informatie:  

Mark Wester De Kunstbeweging

T. 06 - 13565854 E. mark.wester@dekunstbeweging.nl

Wil je meedoen aan de training ‘Begrijpen met je handen’? Meld je dan aan

vóór 1 september 2021 via www.dekunstbeweging.nl/trainingbmjh 

Mark Wester selecteert, samen met de cultuurcoaches, maximaal twintig deelnemers. 

De kosten voor de hele training zijn €75,00 p.p.  Locatie: bibliotheek Emmen.



Tijdens de 4 studiedagen en 2 praktijkdagen worden theorie en praktijk met 

elkaar verbonden. Je past het geleerde direct toe op de eigen voorschool of het 

kinderdagverblijf. De training omvat verrassende eye-openers, veel praktische ideeën 

en een aantal materialen om mee te nemen zodat je direct aan de slag kunt.

DATA

ATELIER IN EEN KOFFER

Deze training wordt verzorgd door Atelier in een koffer. Sabine Plamper is 

cultuurpedagoge en fotografe en heeft ruim tien jaar ervaring in het werken met 

jonge kinderen in ateliers. Ze ontwikkelde samen met haar collega-kunstenaar 

Titia Sprey de praktijkscholing Atelier in een koffer. Samen hebben zij een heldere 

visie op kind en creativiteit ontwikkeld. Ze geven handvatten en ideeën om vooral 

met plezier kinderen in creatieve processen te begeleiden. 

Atelier in een koffer bouwt voor de cursusdeelnemers tijdens de studie-

dagen iedere keer een mobiel atelier op met steeds verschillende 

workshopstations en materialen die ook voor kinderen tot de verbeelding 

spreken. We onderzoeken samen:

 • Hoe stimuleer je creativiteit bij (jonge) kinderen? 

 • Hoe maken wij volwassenen het mogelijk kinderen 

  uit zichzelf te laten leren en creëren?

 • Hoe dragen we ertoe bij dat ze zich geïnspireerd voelen?

Wat gaan we onderzoeken?

Al twee keer hebben we de succesvolle training, Begrijpen met je handen, 

waarin de creativiteitsontwikkeling van het jonge kind centraal stond, aangeboden. 

Hieraan deden in totaal  maar liefst 40 pedagogisch medewerkers en leerkrachten 

mee. We kregen veel enthousiaste reacties en de vraag naar deze training bleef 

komen. Daarom organiseren we voor de derde keer samen met Atelier in een koffer 

de training ‘Begrijpen met je handen’ voor PM’ers en leerkrachten.

Tip: Binnen de regeling CMK3 (Cultuureducatie met Kwaliteit voor het PO) is er minimaal 

€500,00 per jaar beschikbaar voor de samenwerking met kinderopvang/voorschool. Wil jij een 

doorgaande leerlijn beeldende vorming ontwikkelen op basis van ‘Begrijpen met je handen’? 

Maak dan gebruik van deze regeling. Meer informatie? Neem contact op met Mark Wester.

Studiedag 1 
18 & 19 januari 2022 

Studiedag 2 
15 & 16 maart 2022

3 Praktijkdagen
24, 25, 26 januari 2022

3 Praktijkdagen
21, 22, 23 januari 2022


