Toon Je Talent
Onder het motto “Als je talent niet wakker kust, dan blijft
het slapen” werd het inspirerende project ‘Toon Je Talent’
ontwikkeld. Een succesverhaal dat ons meevoert naar
de kernwaarden van talentontwikkeling bij kinderen en
kunsteducatie binnen het reguliere onderwijs.
Toon Je Talent is een doorlopende leerlijn kunsteducatie voor de basisschool.
Door het doelgericht bezig zijn met muziek, dans, toneel, beeldende vorming,
media en erfgoed worden de bij de kinderen latent aanwezige talenten gedurende de hele basisschooltijd ontdekt,
naar boven gehaald en ontwikkeld.
Op verzoek van de Gemeente Maastricht,
die niet gelukkig was met het hap-snap
beleid van incidentele culturele uitstapjes en projectjes, werd deze leerlijn ontwikkeld door Kaleidoscoop, de afdeling
cultuureducatie van Kumulus, Centrum
voor Kunsteducatie in Maastricht. Na
een succesvolle pilot op enkele basisscholen in 2013 is het project met ingang
van het schooljaar 2013/2014 van start
gegaan op 16 Maastrichtse basisscholen.
Leerlijn
De leerlijn start al op 2-jarige leeftijd in
de peuterspeelzalen met het programma Get Lekkers dat doorloopt t/m groep
2 van de basisschool. Via toneel, muziek, dans en tekenen wordt de verbinding gelegd tussen de talen van letters,
noten, stappen en plaatjes. Al spelend
ontdekken de kinderen hun zwakke en
sterke kanten.
In groep 3 volgt een tussenfase die
vooral gericht is op het ontwikkelen en
versterken van de persoonlijkheid door
middel van toneel, zodat de kinderen
straks sterk genoeg zijn om te kunnen
kiezen voor wat ze echt zelf graag willen.
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In groep 4/5 is het tijd voor de kern van
het project: de Cultuurboost. Een jaar
lang wordt vol ingezet op het ontmaskeren en aanslingeren van het aanwezige
talent. Gedurende het eerste half jaar
maken de leerlingen kennis met de vier
basisdisciplines: muziek, dans, toneel
en beeldende kunst. De kinderen krijgen zo de kans te ervaren waar ze goed
in zijn of waar ze zich goed bij voelen.
Middels open lessen en presentaties
worden de ouders intensief bij het pro-

Toon Je Talent: www.kaleidoscoop.net/nl/toon-je-talent.aspx
Kaleidoscoop: www.kaleidoscoop.net
Het Brede Spoor: www.hetbredespoor.com
Tout Maastricht: www.toutmaastricht.nl
Fonds Cultuurparticipatie: www.cultuurparticipatie.nl
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst:
www.lkca.nl

ject betrokken. Aan het einde van deze
periode kiest elk kind de discipline die
het best bij hem of haar past om zich
daar gedurende de tweede helft van het
jaar verder in te verdiepen.
Vanaf groep 5/6 worden de kinderen
gestimuleerd hun ontdekte talenten
verder te ontwikkelen en in te zetten.
Binnen de school gebeurt dat door eens
per jaar een bezoek te brengen aan een
culturele instelling in Maastricht. Rondom dit bezoek krijgen de leerlingen een
pakket kunstlessen aangeboden waarbij elk kind zijn of haar specifieke talenten kan inzetten. Een cultuur coach
begeleidt de kinderen bij het vinden van
passend buitenschools aanbod om hun
specifieke talenten daar verder te ontwikkelen.

Daaruit voortvloeiend ontwikkelen de
kinderen hun basiswerktuigen, de zintuiglijke
waarneming, de motorische vaardigheden, de
meest uiteenlopende taalkundige begrippen,
de stem, het associatieve, improviserende
en communicatieve vermogen en de sociaal –
emotionele ontwikkeling. (Het Brede Spoor)

Uitvoering
Toon Je Talent wordt ontwikkeld en
uitgevoerd door Kaleidoscoop. Het
onderdeel Get Lekkers werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met
Kunsteducatie Het Brede Spoor die
ook de uitvoering daarvan in de peuterspeelzalen en de onderbouw van de
basisschool verzorgt. De lessen worden
gegeven door professionele theatermakers, musici en beeldend kunstenaars

kan worden.
uit Maastricht in samenwerking met de
leerkrachten van de basisscholen. Voor
de samenstelling en uitvoering van de
lespakketten rond de jaarlijkse uitstapjes wordt samengewerkt met de betreffende musea en andere culturele instellingen in Maastricht.
Financiering
De opzet en start van Toon Je Talent,
evenals de scholing en trainingen van
kunstdocenten en leerkrachten zijn gefinancierd door Tout Maastricht. Op basis van de succesvolle pilot werd in 2013
een subsidie voor ‘cultuureducatie met
kwaliteit’ aangevraagd bij het Fonds
Cultuurparticipatie. Deze aanvraag

Regulier onderwijs
Intussen zijn we er allemaal van overtuigd: associeren en improviseren
werkt verhelderend en maakt creatief,
nieuwsgierig, communicatief en actief.
Creatieve vorming draagt ook in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen
van hedendaagse vaardigheden als creativiteit, innovatief vermogen, tolerantie en betrokkenheid. Vaardigheden die
belangrijk zijn voor de kinderen van nu
die moeten opgroeien, leven en werken
in een snel veranderende maatschappij.
De politiek heeft deze belangrijke levensader de afgelopen decennia steeds
verder afgeknepen en ingezet op de

Basisschoolleerlingen zijn het culturele
kapitaal van de toekomst, die willen we
proactieve steun geven in de start van hun
‘culturele carrière’. (Tout Maastricht)
werd gehonoreerd met een subsidie
voor vier jaar. Aangevuld met financiële ondersteuning vanuit de Gemeente
Maastricht is nu tot en met het schooljaar 2016/2017 een bedrag van €250.000
per jaar beschikbaar voor de uitvoering,
verdere ontwikkeling en verduurzaming van het project.
Leeftijd
Kaleidoscoop heeft er doelbewust voor
gekozen om de Cultuurboost, de kern
van het programma waarin aanwezig
talent naar boven wordt gehaald en
zichtbaar gemaakt, aan te bieden aan
kinderen van 7 en 8 jaar. Kinderen tot 8
jaar zijn mentaal nog onafhankelijk van
anderen en staan nog helemaal open
voor het ontdekken en tonen van talenten. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer
wenselijk gedrag het gaat vertonen en
hoe meer het geïndoctrineerd wordt
door de sociale omgeving. Dan is het
te laat voor het opdiepen en gebruiken
van de werkelijke talenten. Kinderen
in groep 4/5 zijn bovendien motorisch
al voldoende ontwikkeld om de diverse
technieken te kunnen leren beheersen.
Hoe jonger dat gebeurt, hoe meer ‘vlieguren’ gemaakt kunnen worden en hoe
hoger het niveau dat uiteindelijk bereikt

tie heeft met ingang van 2013 de regels
verruimd, waardoor ook voor het vmbo
subsidie kan worden verstrekt.
Verduurzaming
Uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van Toon Je Talent is verduurzaming die het mogelijk maakt het project
in te zetten op alle basisscholen en oneindig voort te zetten zonder afhankelijk te zijn van allerlei subsidiepotten.
Hiervoor richt Kaleidoscoop zich op
studie en trainingen voor het onderwijzend personeel van de basisscholen,
zodat die zelf de lessen kunnen gaan
verzorgen. Daarnaast ligt hun focus op
‘goed doen en goed doorsturen’. Als
kinderen vanuit de school goed worden
voorbereid en doorverwezen kan veel
geld van fondsen beter besteed worden.
Buitenschoolse aanbieders van kunst
en cultuur hoeven dan minder geld uit
te geven aan pr en aan het binnenhalen
van kinderen.

kenniseconomie. De trieste €10,90 die
per leerling per jaar nog beschikbaar
wordt gesteld voor kunsteducatie in het
onderwijs is amper genoeg voor een incidenteel uitstapje of kunstproject. In
tegenstelling tot het huidige aanbodgerichte cultuureducatiebeleid slaat de
doorlopende leerlijn van Toon Je Talent
nu een brug tussen onderwijs en cultuur waarin het kind centraal staat.

In 2013 is gestart met een langdurig
onderzoek naar de meetbare effecten
van het programma ‘Toon je Talent’
middels jaarlijkse metingen door de
faculteit economie van de Universiteit
Maastricht. Resultaten worden ook gemonitord en opgedane kennis gedeeld
door de kenniskring van het Landelijk
Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst.

In het schooljaar 2015/2016 start een pilot om het Toon Je Talent-project voort te
zetten in het vmbo. Een perfecte timing,
omdat de kinderen die deelgenomen
hebben aan de pilot in het basisonderwijs komend jaar doorstromen naar het
vmbo en de leerlijn met hen kan worden
voortgezet. Het Fonds Cultuurparticipa-

Tot slot
Ik hoop dat het succesverhaal van Toon
Je Talent anderen en met name de politiek zal inspireren en motiveren talent
ontwikkeling bij kinderen en jongeren
en kunsteducatie in het reguliere onderwijs weer de plaats te geven die het verdient, want “Als niemand wakker wordt
gekust, dan blijft iedereen slapen….” n

Met je klas een bezoekje aan het theater of museum brengen
en dan weer over tot de orde van de dag. Niks mis mee, maar
uit cultuureducatie valt zoveel meer te behalen. Daarom zet
het Fonds zich samen met vele partners in om de kwaliteit
van cultuureducatie in het primair onderwijs te verbeteren.
Zodat het een vaste plek krijgt in het curriculum van de
scholen. (Fonds Cultuurparticipatie)

15

Instrumenten ontdekken bij Get Lekkers. Foto: Hans van Eijsden

Als je talent niet wakker kust ....

Ouders doen mee in de open les. Foto: Hans van Eijsden

Met dank aan Kaleidoscoop voor het ter beschikking stellen van het fotomateriaal

Basisschoolleerlingen enthousiast aan het werk tijdens
de lessen van het kunsteducatieproject ‘Toon Je Talent’ in
Maastricht. Een doorlopende leerlijn voor het ontdekken en
ontwikkelen van artistieke talenten bij kinderen.
(Zie ook het begeleidende artikel op pag. 14/15)

Werken in de mergel. Foto: Natasja Wolfs

Je eigen beeldje maken van was.
Foto: Natasja Wolfs

Kijken naar kunst in het Bonnefantenmuseum. Foto: Biena van de Weerdt

Je eigen personage verzinnen en spelen. Foto: Kenneth Tan

Mijn eigen reiskoffertje. Foto: Natasja Wolfs
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Geconcentreerd werken aan mijn zelfportret.
Foto: Sander Sanders
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