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Dit boek geeft een rijk verslag in woord en beeld van het avontuur van 324 kinderen op 15 
scholen met 15 kunstenaars en het Stedelijk Museum, Amsterdam.  
 
Kunsteducatie met een pedagogisch fundament, geïnspireerd door de Reggio Emilia-
benadering. Op basis van de analyse van het werk van het kunstenaarsduo Heringa/Van 
Kalsbeek dat in het Stedelijk Museum een solo expositie had zijn vraagstellingen 
geformuleerd en uitgewerkt. De kinderen zijn vanaf het eerste moment protagonist. Hun 
onderzoek en experiment geven de richting aan. Hun gedachten, hypotheses, strategieën, 
ideeën, werkwijzen, vragen en voorstellen vormen het brandpunt en onderwerp van 
onderzoek en documentatie van het project. Dit onderzoek naar de verbinding van de 
expressieve talen van jonge kinderen met de artistieke talen van Heringa/Van Kalsbeek werd 
op iedere school begeleid door een team bestaande uit een kunstenaar, een leerkracht en 
twee stagiaires van de Academie voor Beeldende Vorming en de PABO. 

U kunt het project volgen vanaf de eerste voorbereidingen tot en met het afsluitende 
symposium. Beschreven worden de rol van de kunstenaar, de ervaringen van de 
leerkrachten, het belang van documentatie en reflectie, de rol van de ouders. Bijzondere 
aandacht is besteed aan de tentoonstellingen van Heringa/Van Kalsbeek en de 
tentoonstelling van het werkproces van de kinderen, beide gedurende twee maanden 
tegelijkertijd te zien in het Stedelijk Museum.   
De uitgebreide beeldverslagen geven u zicht op het explosieve, energieke en creatieve 
werkproces van de kinderen. Samen met de uitspraken van kinderen komt hiermee het 
project op papier tot leven.  
Met artikelen uit verschillende invalshoeken van Robbert Dijkgraaf, Joke van Leeuwen, Mark 
Mieras, Annemieke Huisingh en Rixt Hulshoff Pol en met een voorwoord van minister Ronald 
Plasterk. 
De bijzondere vormgeving is van Niessen & de vries.Het boek is verkrijgbaar via de 
boekhandel. 
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