
‘Dans wordt op zoveel plaatsen beoefend, maar

telkens betreft het slechts één bepaalde vorm. Je

gaat naar ballet of naar jazzdans of naar

moderne dans of naar tapdans. Je moet dans in

samenhang zien. Het gaat over verschillende

facetten van dans. Je hebt het overdragen van

technische vaardigheden, van creatieve vaardig-

heden, het maken van eigen dans en het beoor-

delen van dans.’ In Nooters visie moeten al deze

facetten bij kinderen aan bod komen. Dit geeft

kinderen een brede visie op dans. ‘Juist voor kin-

deren is de creatieve kant van dans van belang.

Als je iets technisch moet leren, zit je zó vast in

het leren. Door het vrij te laten ga je anders aan

de gang en leer je het vanzelf. Soms lukt het

iemand niet om bepaalde vaardigheden onder

de knie te krijgen en dan is het goed om even

wat anders te doen. Een creatieve oplossing kan

daarbij helpen.’

Dit heeft vooral betrekking op de amateur-

dans. Deze moet anders benaderd worden dan

de professionele dans. Kinderen die het voor hun

plezier doen, hoef je niet de technische vaardig-

heden te leren die voor een professionele danser

noodzakelijk zijn. Je kunt ze veel beter vrijlaten in

hun keuze. 

Mariëlle van Kilsdonk schetst elders in deze

Boekman een beeld van de vooropleidingen dans,

waar de nadruk ligt op het aanleren van techni-

sche vaardigheden. Maar hoe zit het met dans in

het reguliere onderwijs? Dans is niet terug te

vinden in de kerndoelen van het basisonderwijs.

Oud-dansdocente Marijke Nooter houdt een

pleidooi voor de invoering van creatieve dans.

Het beeld van dans dat in de buitenwereld over-

heerst, is dat van het aanleren van pasjes en

andere technische vaardigheden. Dit komt

vooral doordat kinderen niet bekend zijn met

dans als vrije-expressievorm. Evenals drama is

deze kunstvorm niet in de kerndoelen van het

basisonderwijs opgenomen. Daarnaast is dit

beeld het gevolg van de nadruk die er lange tijd

ook bij de amateurballetscholen lag op de klas-

sieke dans en het aanleren van techniek.

Marijke Nooter, oud-docente aan de opleiding

Dansdocent van de Theaterschool in

Amsterdam, onderstreept het belang van dans-

onderwijs voor alle kinderen. Zij bedoelt dan

dans als vrije expressie, zonder regels en vaste

passen. ‘Op balletscholen is het nog vaak zo van:

ik kan iets, ik ga jou mijn kunstjes leren. De

nadruk ligt op het aanleren van technische

vaardigheden. Bedenk zelf eens wat!’ Juist het

basisonderwijs is een plaats waar verschillende

dansvormen verenigd kunnen worden.
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In 1975 werd in het Tropenmuseum in Amsterdam het Kindermuseum geopend.

Lange tijd was dit het enige in zijn soort. De laatste jaren is echter een toenemende

belangstelling waar te nemen voor speciale kindertentoonstellingen. Denk aan

succesvolle opstellingen als Hotel het Reispaleis in het Wereldmuseum in Rotterdam

en In Mokum staat een huis in het Joods Historisch Museum in Amsterdam (Van Deijck

2001). Deze ontwikkeling viel de Raad voor Cultuur ook al op in zijn Advies Cultuur-

nota 2001-2004: ‘Met de bezoeker als uitgangspunt is educatie weer een belangrijk

item binnen de integrale museale context. (…) Opvallend in dat verband is het

grote aantal musea dat een aparte afdeling voor kinderen opzet’ (Raad voor

Cultuur 2000).

Maar ook musea zonder aparte kinderafdeling laten kinderen steeds minder aan hun lot over.

Veel musea bieden tegenwoordig kinderactiviteiten, kindertentoonstellingen of

kinderroutes aan. Ook zijn tentoonstellingen erop gericht kinderen hands-on de

mogelijkheid te geven zelf dingen te doen of ontdekken. Waar komt die recente

aandacht voor kinderen in musea vandaan? Hoe krijgen deze activiteiten vorm?

Welke resultaten wil men bereiken? En lukt dat ook? Een van de belangrijkste

conclusies is dat het aanbieden van alleen hands-on-activiteiten niet werkt. Het

museum kan zich onderscheiden door de nadruk te leggen op de unieke en authen-

tieke objecten die het tentoonstelt en de verhalen die die objecten vertellen. Juist

die invalshoek stellen bezoekers op prijs.

Kunst voor Allen  Kennisoverdracht is al eeuwenlang een van de belangrijkste taken

van musea, maar het daadwerkelijke bereik van die kennisoverdracht staat pas sinds

de vorige eeuw echt in de belangstelling. In het begin van de vorige eeuw waren het

nog private initiatieven als Kunst voor Allen die zich bezighielden met de

verspreiding van kunst en kennis. Sinds 1945 kwam daar de overheid bij als

‘verheffer’ van het volk. Pas vanaf de jaren zestig kwam de term kunsteducatie op

en werd de beleving van kunst door ‘gewone’ mensen belangrijker. De nieuw

opgerichte educatieve diensten moesten ervoor gaan zorgen dat zo veel mogelijk

mensen een museum konden bezoeken en begrijpen. Het educatieve aanbod

Hoe leuk en leerzaam samengaan
Uniek en authentiek karakter van musea van belang bij educatie

Anno 2003 organiseren veel musea speciale kinderactiviteiten, uit 

zowel ideologische als economische motieven. Maar met alleen een

educatieve ruimte zijn ze er nog niet. Kinderen willen in een museum

niet alleen aan knoppen zitten, maar ook échte voorwerpen zien.

Daarnaast moet de dans weer terug naar de

scholen. Door invoering van dans als vrije

expressie in het onderwijs kan ieder kind zijn

manier van dansen aan de anderen laten zien.

‘Je kunt als school sowieso niet dezelfde doelen

stellen als de balletschool. Je moet uitgaan van

de belevingswereld van het kind en je dus verdie-

pen in de kinderen.’ De afgelopen tien jaar is er

binnen het basisonderwijs al meer aandacht voor

dans dankzij de inspanningen op Kunstmagneet-

scholen. Daarnaast beschikt de Steunfunctie

kunstzinnige vorming over dansconsulenten die

het basisonderwijs kunnen adviseren. Voor crea-

tieve dans kan het basisonderwijs tegenwoordig

uit een scala aan mogelijkheden putten.

Breakdance en electric boogie zijn slechts een

paar voorbeelden. Opname van vrije dans in het

onderwijs is in de huidige multiculturele samen-

leving bovendien een uitstekende mogelijkheid

om elkaars culturen te leren kennen. Ieder kan

zijn eigen dansje doen. Zo ontstaan uiteindelijk

weer nieuwe mengvormen. ‘Juist nieuwe vormen

en vrije expressie zijn van belang voor ontwikke-

lingen binnen de dans.’

André Nuchelmans is stafmede-
werker bij de Boekmanstichting
en redacteur van Boekman.
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