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Kunst en cultuur voor 
gezinnen met de 
allerjongsten 

Annelies Roelandt

VCOK 

Buggytour-MSKA@Caroline.Boudry

Waarom?  

» Recht op kunst en cultuur voor elk kind

» Kunst en cultuur verrijken de leefomgeving van 
kinderen én gezinnen

» Welzijn en cultuur werken samen om meer 
kinderen en gezinnen cultuur te laten beleven

» Kansen creëren tot ontmoeting, verbinding, leren 
van elkaar

Sensitief voor de 

eigenheid van kinderen

Voor de allerjongsten zorg je voor een aanbod waar ze kunnen ontdekken met 

alle zintuigen, waar ze iets actief kunnen doen, waar ze kunnen bewegen, 

waar ze materiaal op verschillende manieren kunnen gebruiken. 

Je creëert een echte ‘beleefplek’.

Buggytour-RedStarline@Caroline Boudry Buggytour-MSKA@Caroline.Boudry

» Een kind is krachtig, creatief, vol mogelijkheden, competent, intelligent, uit 
op ontdekking, nieuwsgierig en leergierig, sociaal en uit op communicatie.

Vertrekpunt = krachtige kind “Wat me ook opvalt is dat kinderen heel nieuwsgierig zijn. 

Dat is levensnoodzakelijk.”

“Jonge kinderen kunnen misschien niet goed lopen, ze 

kunnen goed vallen.”

Alain Platel
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“Spelen moet beschouwd worden als de meest 

serieuze activiteit in de kindertijd en als de 

belangrijkste.”
Montaigne

Eigenheid van jonge kinderen

» Er is geen moeten

» Focus op het hier-en-nu

» Proces primeert op resultaat

MSK GentFoMu@Caroline Boudry

Samen met de ouders

» Belang van vertrouwensfiguren 
die de nodige veiligheid bieden

» Samen beleven – samen 
ontdekken

» Samen werken aan een voor 
iedereen toegankelijk aanbod 
aan kunst en cultuur

Drawing Days Oostende

Zorg ervoor dat ook de volwassenen zich welkom 
en op hun gemak voelen. 

Guislain@Caroline.Boudry

Verzorg je ruimte en de materialen 

» Ruimte en materialen lokken spelen en leren uit.

» Andere materialen en oog voor esthetiek 

» Open materialen

Buggytour-MSKA@Caroline.Boudry
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Zorg voor geborgenheid en 
een ‘leesbare’ ruimte. 

MSK Gent@Caroline.Boudry

Guislain@Caroline.Boudry

Guislain@Caroline.Boudry

Oog voor praktische drempels

» Faciliteiten?

» Tijdstip?

» Gemengde leeftijden?

RedStarline@Caroline Boudry

Uitproberen, evalueren en leren

» De waarde van try-out

» Samen evalueren vanuit verschillende brillen

» Leerervaringen borgen

» Werken in traject en met divers aanbod

Draagvlak creëren

» Iedereen in de organisatie meenemen

» Cruciale rol voor onthaal

Buggy-tour-MIAT

Buggy-tour-MIAT

MSK GentRedstarline@Caroline.Boudry

Guislain Gent

Enkele tips samengevat

» Sensitief voor de eigenheid van jonge kinderen en hoe ze vanuit 
nieuwsgierigheid op sensomotorische wijze de wereld verkennen

» Samen met hun ouders of andere vertrouwde figuren – hou ook rekening 
met hun noden

» Verzorg je ruimte en de gebruikte materialen - prikkelend, sfeervol, 
leesbaar

» Anticipeer op mogelijke praktische drempels – familievriendelijkheid ruim 
bekeken

» Uitproberen, evalueren en samen leren

» Draagvlak creëren in de volledige organisatie

» Investeer in samenwerking – verrijkend voor alle betrokkenen


