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Open venster 
 

Kunstkabel KCR  
 

Rotterdam heeft een verhaal dat niet alleen door de mensen verteld wordt. Het zit in de tegels en in de vuil-

nisbakken, het schuilt achter gevels en hangt in de lucht. 
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Theater Rotterdam, onderwijs en de stad 
Theater Rotterdam kiest ervoor van betekenis te zijn voor Rotterdam met kwalitatieve pro-

gramma’s die impact maken. Niet alleen wil Theater Rotterdam brengen en vertellen maar ook op-

halen en leren van Rotterdam en Rotterdammers. Gelijke kansen voor iedereen zijn hierbij een be-

langrijke waarde. En vooral voor de jeugd, het jong Rotterdams talent verdient aandacht. 

 

Het educatiebeleid van Theater Rotterdam levert een bijdrage aan het onderwijs door de verbeel-

dingskracht te trainen, de blik te openen en de kunst van het vragen stellen te oefenen.  

Actief deelnemen en betrokken raken, is onze instelling. Hoe maak je jongeren actief betrokken bij 

kunst, theater, elkaar, de stad, de samenleving?  We ontwikkelden hiervoor verschillende vormen 

waarin we deelnemers prikkelden om een relatie aan te gaan met elkaar, de wereld om hen heen 

en Theater Rotterdam, zoals onder meer in Taal van de Stad en Onze straat/Hallo Buren.  

 

Taal van de stad, stadstour 

 

Samenwerking 
Deze keer gaan we de samenwerking aan met het onderwijs in de Provenierswijk/Noord. Een wijk 

aan de achterkant van het Centraal Station met veel vooroorlogse bouw die het stadscentrum ver-

bindt met het Noorden van de stad. Een wijk waar veel verschillende culturen, ondernemers, kun-

stenaars en scholen bij elkaar komen.  

We kiezen voor Montessori Mavo en Wolfert College. Deze scholen en Theater Rotterdam zien 

een gemeenschappelijk belang zich te verenigen en bij te dragen aan het groeiend zelfbewustzijn 

in de stad en van de leerlingen vanuit het onderwijs en vanuit de kunst. Zij geloven in de impact 

die kunst en de omgeving heeft op de brede ontwikkeling van leerlingen en hun deelname aan de 

samenleving. In deze tijd van polarisatie voelen we de noodzaak om uit de eigen ‘bubbel’ te bre-

ken en gaan we op zoek naar wat ons gemeenschappelijk drijft en hoe we elkaar kunnen verster-

ken. Dat doen we door de vele nog ongehoorde verhalen uit de wijk met de leerlingen op te halen. 

We verbinden de stille helden van de wijk met de toekomstige helden van Rotterdam. 

 

De scholen (Montessori Mavo, Wolfert College) en Theater Rotterdam ontwikkelen een project 

programma voor brugklassen en hun docenten. De wens is ook de groepen 8 van twee basisscho-

len uit de buurt (De Provenier en Imeldaschool) te betrekken en extra klassen van TR cultuur-

coachscholen Mavo Centraal en ISK Wolfert. Op deze manier gaan de scholen uit de wijk de ver-

binding aan met elkaar. Oud-leerlingen van het primair onderwijs zijn goed vertegenwoordigd in 

de populatie van de voortgezet onderwijs scholen in de Provenierswijk. 

Afhankelijk van de honorering van deze aanvraag voeren wij verdere gesprekken met de verschil-

lende scholen.  

 

https://www.theaterrotterdam.nl/ons_huis/educatie/activiteiten_los_van_een_voorstelling
https://www.facebook.com/TheaterRotterdam/videos/275008830047129/
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Uitgangspunten 

De belangrijkste uitgangspunten van het programma zijn, een cross-over tussen: 

- kunstvormen: we brengen leerlingen met theater maar ook met andere kunstvormen in aanra-

king, dit i.s.m. lokale kunstenaars. 

- scholen: we vinden het van belang dat de leerlingen van verschillende scholen mengen en kennis 

met elkaar maken. We zorgen voor een brede verbinding van scholieren. 

- scholen en wijk: de leerlingen en docenten worden zich bewust van de omgeving, komen thuis in 

de buurt en niet alleen op school. We maken nieuwe netwerken voor en met hen, die ook na 

schooltijd van betekenis kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schets van het programma en tijdspad: 

Het project bestaat uit de volgende ontmoetingen en activiteiten. 

1. Voorstellingsbezoek en workshop – week 1 november  

Alle leerlingen bezoeken de voorstelling Play van Het Paleis en volgen een theaterwork-

shop waarin zij aan de slag gaan met hun eigen verhalen en de kracht van verbeelding er-

varen.  

2. Kijken naar de omgeving - week 2, november  

In een wandeling door de provenierswijk onder begeleiding van een socioloog en (thea-

ter)docent bekijken de leerlingen en hun docenten hun omgeving op een andere manier. 

Zo vinden ze aspecten die haakjes bieden voor het ophalen van verhalen in de wijk.  
3. Verhalen ophalen - week 3 en 4, november  

De leerlingen vormen groepjes en kiezen bij wie en waar zij een verhaal willen gaan opha-

len, bv. bij de vrijwilliger van speeltuin De Hoeve, bij Lenie die woont aan de Spoorsingel 

en jong was in de oorlog, bij de baas van buurtcafé Walenburg. Ze bereiden vragen voor, 

maken een afspraak en gaan in gesprek met de mensen uit de wijk onder begeleiding van 

de eigen docent.  

4. Verhalen verbeelden - week 1 en 2, december  

In open ateliers bij lokale kunstenaars en ondernemers werken de leerlingen tijdens speci-

ale projecturen aan het verbeelden van de verhalen in één van de gekozen disciplines:  

theater, beeldend, taal (poëzie-spoken word) of muziek.  

Leerlingen van verschillende scholen en klassen ontmoeten elkaar in de ateliers. 

We denken aan een samenwerking met onder meer: kunstenaars Chantal van Heeswijk, 

Diana van der Voort (Doodkonijn), Gitaarschool Rotterdam, ontwerpbureau Bos+Couvee, 

grafisch ontwerper Maxime van Strijland, schrijver Raoul de Jong, stadskunstenaar Chris 

Ripken en de nieuwe boekhandel voor jeugd De Geheime Tuin. 
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5. Expositie – eind week 2, december tot kerstvakantie 

De leerlingen richten hun eigen ‘verhalen’ expositie in. Hiervoor gebruiken zij een leeg-

staand pand in de wijk (in samenwerking met Woonbron).  

Deze expositie wordt feestelijk geopend voor alle leerlingen en de mensen uit de wijk. Na 

afloop blijft de expositie tot de kerstvakantie open zodat deze bezocht kan worden door 

iedereen die geïnteresseerd is.  

 

Impact 

Met het programma openen we letterlijk en figuurlijk een nieuw venster voor leerlingen, docen-

ten, buurtbewoners, ondernemers, kunstenaars in de buurt en Theater Rotterdam. Zij zullen el-

kaar steeds weer ontmoeten en in gesprek blijven. Er ontstaat meer begrip voor elkaar en bewust-

zijn van de omgeving en dat niet alleen binnen de schoolmuren. We scheppen de voorwaarden 

voor het open blijven van ieders blik en het leren van elkaar.  

 

Ten slotte 

De scholen reageren enthousiast op de mogelijkheden voor het gezamenlijk ontwikkelen en 
uitvoeren van een programma waarmee we kunst- en cultuuronderwijs binnen- en buiten-
school kunnen verstevigen en borgen. 
 

Florence Weytingh (locatieleider) startte in september 2018 samen met een gedreven team de 

Montessori Mavo onder hoede van het LMC bestuur. Het motto van de school is 'Ruimte voor je-

zelf, ruimte voor de ander en ruimte voor de wereld’: “We vinden het belangrijk dat kunst en cul-

tuur een integraal onderdeel is van het curriculum van onze school. Onze leerlingen hebben het no-

dig te werken met hoofd, hart en handen. We zoeken naar inhoudelijke invulling voor ons project-

onderwijs. We willen dat de leerlingen niet alleen de verbinding aangaan met elkaar maar ook met 

hun omgeving. Als we de mogelijkheid krijgen daarin samen te werken met Theater Rotterdam en 

lokale initiatieven en kunstenaars is dat een cadeau.” 
  

Marije van Doeland (Wolfert College) “Het is belangrijk voor al onze leerlingen dat zij de verbinding 

maken met de omgeving waarin zij zich bewegen. Ook voor onze ISK leerlingen, die zich nog nieuw 

wortelen in deze stad, is het belangrijk zodat ze zich thuis kunnen gaan voelen.”  

 

We hopen dat jullie enthousiast zijn over ons plan. Het winnen van de prijsvraag Kunstkabel zou 

ons in staat stellen te beginnen met deze samenwerking. We kunnen niet wachten. 

 

Marlou Stolk,  

Hoofd Educatie 

Theater Rotterdam 

30 april ‘19 

 

 

 

 

 

 
 


