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Samenvatting

Dit rapport bevat een explorerend onderzoek naar de vormen van peutertheater die kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie inzake theater. Vanuit geldende 

theorieën over ontwikkelingspsychologie, culturele informatieverwerking, de ontwikkeling van 

culturele competentie (culturele socialisatie) en betekenisgeving aan voorstellingen (voorstel-

lingsanalyse) is een analysemodel voor peutertheater ontwikkeld.

Om het analysemodel te exploreren zijn drie peutertheatervoorstellingen geanalyseerd. 

Tegelijkertijd is het publiek in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar geobserveerd direct voorafgaand, 

tijdens en direct na het plaatsvinden van de voorstelling. In alle drie de gevallen blijkt er een 

parallel te bestaan tussen de mate waarin een voorstelling positief dan wel negatief scoort op het 

analysemodel en de mate van aandacht en gedrag van het publiek. Uit deze parallel wordt gecon-

cludeerd dat de richtlijnen van het analysemodel die in dit onderzoek worden gegeven kunnen 

worden gebruikt voor de beoordeling en verbetering van peutertheaterproducties zodat ze op 

een positieve wijze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie.
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Voorwoord

‘Peutertheater is toch geen onzin’ kopte het NRC Handelsblad op maandag 12 februari 2007 op 

de kunstpagina. Een goede kop die veel positiefs belooft over peutertheater. De schrijfster van 

het artikeltje had een bezoek gebracht aan 2 Turven Hoog, het theaterfestival voor peuters en 

kleuters in Almere. Natuurlijk is het fantastisch dat een landelijk dagblad een redacteur op pad 

stuurt om een recensie te schrijven over peutertheater. Jammer is echter dat het stuk een hoog 

schattigheids-gehalte bevat: kijk die kleine mensjes nou toch lekker kliederen, stoeien en naar 

geknutsel kijken. Nauwelijks wordt er een woord gerept over de kwaliteit en de maakprocessen 

van theaterstukken voor de allerjongsten, waar het bij dit festival toch vooral om te doen is. 

Afgezien van (voorlees)boeken en een enkel educatief televisieprogramma voor peuters lijkt 

het een tendens te zijn dat andere cultuuruitingen, waar onder theater, voor deze kinderen 

niet heel serieus genomen hoeven te worden. Als ze maar lol hebben, is het credo, want ze zijn 

nog zo klein. Plezier hebben is belangrijk, dat staat niet ter discussie, maar waarom mag het 

niet meer zijn? Waarom nemen we peuters niet serieus en laten we ze (net als met voorlezen) 

kennismaken met kwaliteit, bijvoorbeeld kwaliteitstheater speciaal voor peuters? Behalve het 

gegeven dat ze dan nog meer plezier hebben, steken de peuters er ook iets van op. Ze leren wat 

het fenomeen theater inhoudt en ze leren dat er in het theater een andere wereld open kan gaan.

Wanneer wordt gesproken over kwaliteitstheater voor peuters betekent dit dat er toetsbare 

criteria nodig zijn. In deze masterthesis wordt niet ingegaan op kwaliteitscriteria wat betreft de 

kunstvorm op zichzelf, wel worden kwaliteitscriteria uitgewerkt die kunnen worden gehan-

teerd in het kader van theater als kunstvorm in de ontwikkeling van culturele competentie. 

Het is een eerste wetenschappelijke aanzet tot het serieus nemen van peutertheater. Omdat het 

een vak is, dat wordt uitgevoerd voor een specifieke doelgroep. Een doelgroep die bestaat uit 

(inderdaad) zulke kleine kinderen die druk doende zijn zich de wereld eigen te maken; een doel-

groep die geen onderscheid maakt tussen werkelijkheid en fantasie; een doelgroep die tijdens 

een voorstelling momenten van ontlading nodig heeft, momenten waarop de kinderen kunnen 

trappelen van geluk.

Aan het eind van dit voorwoord en het begin van de thesis zelf wil ik nog Joke de Man bedanken, 

door wie ik op het idee ben gebracht van het doen van onderzoek op het gebied van peuter

theater, Stichting Twee-ater voor het bieden van de mogelijkheid om het onderzoek uit te 

voeren tijdens het Peuterfestival in Theater ’t Speelhuis in Helmond, Mia Stokmans voor haar 

inspirerende begeleiding van dit onderzoek en Marlous van Breemen voor de vormgeving van 

het rapport.

U als lezer wens ik minstens zoveel plezier met het lezen van dit rapport als ik heb gehad tijdens 

het schrijven ervan.

Patrice Matthee
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1. Probleemformulering

1.1  Inleiding
Een populaire tak binnen het jeugdtheater1 in Nederland is peutertheater. Oftewel, theatervoor-

stellingen die worden gemaakt speciaal voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar. Voor theaters 

is het prettig om te weten dat bij het programmeren van deze voorstellingen de zaal vrijwel 

gegarandeerd goed gevuld is. 

Maar het bestaansrecht van peutertheater wordt nog geregeld in twijfel getrokken. Dit uit 

zich onder andere in het feit dat geen enkel gezelschap dat is gespecialiseerd in het maken van 

peutertheater structureel wordt gesubsidieerd. Meer algemeen geldt voor jeugdtheater, waaruit 

het peutertheater is ontstaan, dat acteurs minder salaris ontvangen dan hun collega’s die voor 

een volwassen publiek op de planken staan. Bovendien willen ze niet het stempel van ‘jeugdthe-

ateracteur’ opgedrukt krijgen. Het zijn allemaal redenen dat ze gaan werken in het theater voor 

volwassenen. 

Een ander opmerkelijk punt is de geringe aandacht in de media voor jeugdtheater, laat 

staan peutertheater. Naast een beknopte jeugdtheateragenda plaatsen een paar landelijke 

dagbladen een enkele keer een uitgebreide(re) recensie. Het vakblad voor de podiumkunsten 

‘Theatermaker (TM)’ wijdt maandelijks slechts één artikel van drie pagina’s aan jeugdtheater, 

op een totaal aantal pagina’s van ongeveer zeventig. Ook media als radio en televisie besteden 

weinig aandacht aan jeugdtheater.

Kinderen ‘moeten echter ondersteund worden in hun inzicht over wat theater nu eigenlijk is2’ 

vinden Meyer en Linders (…). ‘Respect en aandacht voor kunst is vaak afwezig en wordt snel gere-

lateerd aan de houding die men tegenover de televisie kan aannemen’3. Een reden om kinderen 

al op jonge leeftijd te introduceren in het theater door ze te laten kennismaken met peuterthe-

ater. Het theaterbezoek wordt hiermee een vorm van receptieve cultuureducatie met als doel de 

culturele competentie te ontwikkelen. Het begrip ‘receptief’ betekent dat de doelgroep, in deze 

masterthesis peuters, rechtstreeks kennismaakt met de kunstuiting4. 

Hoe is echter de ervaring van de jonge kinderen zelf tijdens de voorstellingen? Levert het theater-

bezoek op jonge leeftijd een bijdrage aan de ontwikkeling van culturele competentie (culturele 

socialisatie) inzake theater? Anders gezegd, leren de kinderen wat theater is en wat het gewenste 

gedrag is in het theater? 

Voordat verder wordt ingegaan op de wijze waarop peutertheater zou kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling van culturele competentie volgt een beknopte geschiedenis van het jeugdtheater 

zoals Planken (1998) heeft weergegeven.

1.1.1 De ontwikkeling van het kindbeeld in het jeugdtheater

De geschiedenis van het jeugdtheater die Planken schetst loopt van de Late Middeleeuwen 

tot het einde van de twintigste eeuw. Tussen 1500 en 1750 komt er een belangstelling op voor 

het kind als toehoorder en toeschouwer wat aan het eind van deze periode resulteert in het 

erkennen van kinderen als publieksgroep. 
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Vanaf het eerste moment dat kinderen worden gezien als doelgroep, is theater bedoeld om 

kinderen iets bij te brengen. In eerste instantie stond, zowel binnen de vertelkunst als het 

schooltoneel aan de Latijnse scholen, het zedelijkheidsprincipe centraal. Aan het eind van de 

zestiende eeuw kreeg het schooltoneel er een doelstelling bij, namelijk taalonderricht waar 

onder werd verstaan ‘het vermogen tot het voeren van een debat en het leren zich te presen-

teren’5. 

Met de intrede van de Verlichting vanaf 1750 waren het nieuwe pedagogische ideeën en veran-

derende omstandigheden die ertoe leidden dat er een totaal ander theater voor kinderen werd 

ontwikkeld. Het kind stond nu centraal. Maar ook in de periode van 1750 tot 1900 vond er een 

verschuiving plaats van de moraliserende didactische leesdrama’s van de Verlichting naar het 

kerstsprookje in het midden van de negentiende eeuw. In het kerstsprookje is de moraal nog wel 

aanwezig maar overheerst het niet de voorstelling.

De verschuiving van de overdracht van normen en waarden naar de intentie om het kind uit te 

dagen tot spel gaat verder tussen 1900 en 1920. Deze periode kenmerkt zich door de opkomst 

van de eerste theaterproducties die bestemd zijn voor een uitsluitend uit kinderen bestaand 

publiek en die kinderen de ‘mogelijkheid’ geven te ontsnappen aan de (steeds toenemende) druk 

van socialisatie’6.

Tussen 1920 en 1940 blijft de ontsnappingsfunctie van het jeugdtheater belangrijk, maar breidt 

het vierde opvoedingsmilieu zich sterk uit. Het jeugdtheater wordt geacht te gaan bijdragen aan 

de socialisatie van het kind, wat na 1945 uitmondt ‘in een jeugdtheater dat de nadruk legt op 

het vergroten van het inzicht in de eigen persoonskenmerken en het verbeteren van het sociale 

gedrag van het kind’7.

In de jaren 1945-1965 treedt opnieuw een verschuiving op. Het begrip ‘fantasie’ maakt plaats 

voor ‘creativiteit’, waar onder wordt verstaan ‘het ontwikkelen van individuele en sociale 

gedragsmogelijkheden van kinderen, geleid door volwassenen’8.

Vanaf 1965 komt binnen het jeugdtheater een grote nadruk te liggen op het vierde milieu. De 

afgeschermde gelukkige kinderwereld is verleden tijd, maar de tegenstelling kind-volwassene 

is groter dan ooit. In de jeugdtheaterstukken is het kind afhankelijk van de volwassene, maar 

gaat tegelijkertijd, in navolging van Astrid Lindgrens Pippi Langkous, de strijd om de macht aan 

met volwassenen. De invloed van jeugdtheater binnen het vierde milieu uit zich in een directe 

relatie tussen kind en speler. In eerste instantie gebeurt dit in de vorm van anti-autoritair 

kindertheater, waarin het gehele spel wordt bepaald door kinderen. Later mondt dit uit in eman-

cipatorisch kindertheater, ‘dat zich ten doel stelt de door de kinderen (en anderen) als gegeven 

geziene verhoudingen als veranderbaar te laten zien, en waar mogelijk het kind ook alterna-

tieven te bieden’9. Met het emancipatorisch kindertheater zoeken theatergroepen het kind op 

in de eigen omgeving, wat betekent dat ze worden gedwongen theatervormen te ontwikkelen 

om de aandacht van de kinderen onder alle, vaak moeilijke omstandigheden, zo lang mogelijk 
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vast te houden. Daartoe wordt gebruikgemaakt van allerlei theatertechnieken en genres. 

Daarnaast worden het simulatiespel, een meespeeltheater en een open-eind-theater ontwikkeld; 

er ontstaan kinderjury’s, naar aanleiding van voorstellingen worden spellessen gegeven en 

voorbesprekingen georganiseerd en er wordt materiaal geleverd naar aanleiding van het thema 

dat in een voorstelling of jeugdtheaterproject wordt behandeld (Planken). Door middel van het 

spel en drama proberen de jeugdtheatergroepen de kinderen te leren observeren en uitdrukking 

te geven aan deze observaties, om van hieruit mogelijke alternatieven te ontwikkelen (Planken). 

Begin jaren tachtig van de twintigste eeuw valt het noodzakelijke draagvlak weg, waarmee het 

onmogelijk wordt dit soort producties te maken. Het jeugdtheater krijgt vanaf dan de vorm van 

productietoneel.

1.1.2 Jeugdtheater als vierde opvoedingsmilieu

Planken spreekt van jeugdtheater als vierde opvoedingsmilieu. Hij beroept zich daarbij op de 

onderscheiding van opvoedingsmilieus zoals Lea Dasberg (1981) die maakt. Aan de drie gang-

bare opvoedingsmilieus het gezin, de school en de peergroep (leeftijdgenoten) voegt Dasberg een 

vierde opvoedingsmilieu toe, te weten de jeugdliteratuur. De functie van dit vierde opvoedings-

milieu is volgens Dasberg ‘het geven van de mogelijkheid die het kind heeft om op een eigen, 

ongestoorde wijze toekomstmogelijkheden te etaleren, te overdenken en zich er eventueel in 

te oefenen. Het jeugdboek heeft de functie van grensverlegging’10, hetgeen verderop in deze 

masterthesis nader wordt uitgewerkt. Volgens Planken bestaat er een nauwe samenhang tussen 

jeugdtheater, jeugdliteratuur en jeugdfilm. Hij stelt dat het ontstaan en de ontwikkeling van een 

eigen jeugdliteratuur, een eigen jeugdtheater en een eigen jeugdfilm in een bepaalde samenle-

ving langs vergelijkbare lijnen verlopen. Hij is daarbij van mening dat de drie fenomenen elkaar 

in deze ontwikkeling bijzonder sterk beïnvloeden. Op basis van de genoemde samenhang en 

beïnvloeding plaatst Planken het jeugdtheater ook in het vierde opvoedingsmilieu.

1.1.3 Peutertheater als vierde opvoedingsmilieu

In het onderzoek van Planken staan de verschuivingen in het kindbeeld in het jeugdtheater 

centraal. Binnen de dramatische communicatie tussen kind en volwassene, zoals hij het 

jeugdtheater definieert, vinden veranderingen plaats in de manier waarop volwassenen menen 

op welke wijze kinderen worden gezien in (jeugd)theater en hoe ze daarbij moeten worden 

betrokken.

Wanneer Planken spreekt over jeugdtheater als het vierde milieu doelt hij op socialisatie van 

het kind ten aanzien van maatschappelijke zaken als het aanpakken van onderwerpen als 

zelfmoord, seksuele voorlichting of alcoholisme, maar ook op het ontwikkelen van het individu 

en het vormen van een eigen mening. De culturele socialisatie of socialisatie van theater door 

jeugdtheater laat Planken echter buiten beschouwing. 

Het is juist de culturele socialisatie die in deze masterthesis over peutertheater aan de orde 
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wordt gesteld. In deze masterthesis wordt onderzocht of het ‘jong geleerd is oud gedaan’-principe 

kan worden doorgetrokken voor speciaal voor jonge kinderen (kinderen van 2 tot en met 4 

jaar) gemaakte theatervoorstellingen. Expliciet wordt genoemd ‘speciaal voor jonge kinderen 

gemaakte voorstellingen’ omdat effect alleen te verwachten is bij theater dat aansluit bij de 

ontwikkelingsstadia van jonge kinderen. Dit houdt in dat onder peutertheater niet alleen wordt 

verstaan het uitvoeren van voorstellingen voor een duidelijk afgebakende publieksgroep, maar 

dat ook rekening gehouden moet worden met de belevingswereld en cognitieve ontwikkeling 

van de kinderen. Wat dit laatste betreft moet in een voorstelling bijzondere aandacht worden 

besteed aan de keuze van de op te werpen thema’s, het gebruik van dramatische middelen en 

effecten en de opbouw van de scènes. Deze drie aspecten bieden de mogelijkheid om in het 

theater, zoals in paragraaf 2.2B nader wordt uitgewerkt aan de hand van de theorie van Dasberg 

over het kinderboek, een illusionaire wereld te scheppen en de creativiteit te trainen: een functie 

die in deze masterthesis als een onderdeel wordt gezien van de ontwikkeling van culturele 

competentie. De ingezette lijn van Planken inzake maatschappelijke thema’s in jeugdtheater 

wordt voor peutertheater uitgediept naar de zienswijze van Dasberg. Gezien het opvoedingska-

rakter waarvan nog steeds sprake is wordt ook peutertheater geplaatst in het vierde opvoedings-

milieu.

1.1.4 Jong geleerd is oud gedaan

De interesse voor kunst en cultuur neemt toe door cultuureducatie, stelt Ranshuysen (1993). 

Daarbij baseert zij zich op het onderzoek naar de opzet en effecten van de Kunstkijkuren en 

Muziekluisterlessen in de hoogste twee groepen van het Amsterdamse primair onderwijs 

(Ranshuysen en Ganzenboom, 1993). Omdat het bij de Kunstkijkuren en Muziekluisterlessen 

gaat om een omvangrijk, ongeveer 80% van de Amsterdamse basisscholen neemt eraan deel, en 

langdurig, het initiatief dateert van voor de Tweede Wereldoorlog, programma, was het mogelijk 

om te onderzoeken of het bij de deelnemers heeft bijgedragen aan de culturele competentie en 

cultuurdeelname op latere leeftijd. Hoewel de verschillen tussen de oud-deelnemers en niet-

deelnemers met gelijke achtergrondsfactoren niet heel groot zijn, zijn ze wel aanwezig en struc-

tureel. De oud-deelnemers aan de Kunstkijkuren en Muziekluisteren tonen meer belangstelling 

voor kunst en cultuur en gaan vaker naar een museum of concert.

Overigens vermeldt Ranshuysen in dit kader dat de persoonlijkheid van de kunstdocent een 

belangrijke rol speelt. De manier waarop een docent de lessen invult en uitdraagt is bepalend 

voor het feit of de interesse voor kunst en cultuur wordt opgewekt dan wel in de kiem wordt 

gesmoord. Niet alleen is van belang welke kunstvorm (kort gezegd: wat) wordt aangeboden, 

maar ook de wijze waarop dat wordt gedaan. 

Dat aan de bevordering van interesse voor kunst en cultuur ook beleidsmatig gezien 

belang wordt gehecht, blijkt uit de in 2004 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
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Wetenschappen ingevoerde Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs. 

Basisscholen in Nederland kunnen een beroep doen op deze regeling waarmee ze gedurende 

de looptijd van de regeling, inmiddels verlengd tot en met 2008, per schooljaar en per leerling 

extra gelden ontvangen om cultuureducatie een vaste plek te geven in het schoolcurriculum. 

De gedachte achter deze regeling is dat op de basisschool het fundament wordt gelegd voor 

een doorlopende leerlijn op het gebied van kunst en cultuur. Om te bepalen hoe de aandacht 

voor cultuureducatie en cultuurparticipatie ook na 200811 kan worden vastgehouden, hebben 

de minister van Onderwijs en de staatssecretaris van Cultuur aan de Onderwijsraad en de Raad 

voor Cultuur gevraagd een gezamenlijk advies uit te brengen over cultuureducatie in het 

onderwijs. In dit advies wijzen beide raden op het belang van cultuureducatie ‘in relatie tot het 

ontwikkelen van culturele competentie, waardoor “cultureel kapitaal” wordt opgebouwd’12. 

Daarbij wordt het grote belang van het onderwijs benadrukt omdat in het onderwijs kinderen 

met diverse achtergronden, ongeacht het opleidingsniveau en de cultuurparticipatie van de 

ouders, via cultuureducatie hun culturele competenties kunnen ontwikkelen. Hiermee wordt 

benadrukt dat het van belang is al op jonge leeftijd te beginnen met het opbouwen van cultureel 

kapitaal. 

De verschillen in achtergrond kunnen in een nog vroeger stadium ondervangen worden door al 

in de voorschoolse periode aandacht te besteden aan de ontwikkeling van culturele competentie 

of culturele socialisatie. Aangezien ruim 60% van de 2-4 jarigen de laagdrempelige peuterspeel-

zaal bezoekt pleit dit voor cultuureducatie voor peuters, waartoe, naast individueel theaterbe-

zoek13, theaterbezoek in groepsverband zou kunnen behoren.

1.1.5 Socialisatie van theater en leessocialisatie

Ranshuysen laat zien dat kunst- en cultuuronderwijs de cultuurdeelname, in haar onderzoek 

museum- en concertbezoek, bevordert. 

Voorgelezen worden en positieve aandacht voor boeken op jonge leeftijd leidt tot ontwikkeling 

van lezers, tot literaire socialisatie, stelt Van Lierop (1990). Van Lierop noemt het voorlezen als 

‘één van de eerste en belangrijkste patronen van literaire socialisatie in de voorschoolse leeftijd’. 

Willen kinderen zich kunnen ontwikkelen tot lezers dan zijn voorgelezen worden, de aanwezig-

heid in huis van boeken, met ouders praten over lezen en boeken, gestimuleerd worden in lees- 

en schrijfactiviteiten en door ouders getoonde belangstelling voor lezen belangrijke activiteiten 

en patronen om in de voorschoolse periode te ervaren.

Zowel Ranshuysen en Van Lierop concluderen dat kunstervaringen op jonge leeftijd een 

positieve uitwerking hebben wat betreft culturele socialisatie. Daarbij geven zij wel aan dat 

de attitude van volwassenen ten aanzien van de kunstuiting van invloed is. Anders gezegd, 

een positieve houding van de betrokken volwassene leidt tot een positieve(re) ervaring bij de 

kinderen. 
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Hoewel er grote verschillen zijn wat betreft de wijze waarop boeken en theaterproducties 

worden vormgegeven liggen literatuur en theater dichtbij elkaar. In beide kunstdisciplines 

draait het om taal en/of verbeelding. Bij literatuur in het tweedimensionale, bij theater in het 

driedimensionale vlak. Maar er zijn meer overeenkomsten. De ontwikkeling van het kindbeeld 

in het kinderboek vanaf de middeleeuwen tot het einde van de twintigste eeuw (Zuurveen, 

1996) verloopt vergelijkbaar aan die van het kindbeeld in de geschiedenis van het jeugdtheater 

(Planken, 1998). Een andere overeenkomst zijn de artistieke ontwikkelingen binnen het 

hedendaagse jeugdtheater en de hedendaagse jeugdliteratuur, zoals Meyer en Linders (1994) die 

schetsen. 

Gezien de genoemde parallellen mag worden verondersteld dat wanneer (positieve) aandacht 

voor boeken en verhalen leidt tot literaire socialisatie, het niet anders kan zijn dan dat (posi-

tieve) aandacht voor theater leidt tot socialisatie van theater. Dit legitimeert het bestaan van 

peutertheater. 

1.2 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie
In Nederland zijn enkele organisaties (Stichting Twee-ater, Bureau Vanaf Twee en Stichting 

2+Producties) actief in het gespecialiseerde veld van peutertheater. Zij hebben de rol van produ-

cent en/of impresariaat van voorstellingen en festivals. De ervaringen dat peutertheater aanslaat 

en succesvol is zijn gebaseerd op de praktijk. Bij theatermakers is ook bekend welke ‘do’s and 

don’ts’ aan de orde zijn binnen peutertheaterproducties. Echter, wetenschappelijk onderzoek naar 

de zin of onzin van peutertheater ontbreekt. Met deze masterthesis wordt een eerste wetenschap-

pelijke grondslag gelegd voor de maatschappelijke relevantie van peutertheater.

In eerste instantie is hier sprake van een kennisprobleem. Peutertheater wordt gemaakt, wordt 

gespeeld in theaters, maar welke effecten dit heeft op jonge kinderen is niet eerder onderzocht. 

Theatermakers beroepen zich op de ontwikkelingspsychologie als het gaat om inhoud en vorm-

geving van voorstellingen, maar ook hiervoor geldt dat een wetenschappelijke basis ontbreekt. 

Op welke wijze peutertheater leidt tot socialisatie van theater, waarmee de culturele competentie 

wordt vergroot, is niet bekend.

Het kennisprobleem leidt tot een praktijkprobleem. Zowel theatermakers, producenten, thea-

terprogrammeurs als beleidsmakers en subsidiënten kunnen zich niet beroepen op wetenschap-

pelijke feiten wat betreft de effecten van peutertheater, terwijl deze effecten wel centraal staan in 

beleid ten aanzien van jeugdtheater als het gaat om cultuureducatie. Deze masterthesis zal een 

fundamenteel onderzoek zijn dat kan worden gebruikt voor de oplossing van praktijkproblemen.

1.2.1 Verloop van het onderzoek

Theorieën omtrent peutertheater zijn tot op heden niet ontwikkeld. Theatermakers en produ-

centen/impresariaten beroepen zich vanuit hun achtergrond als bijvoorbeeld regisseur en/of 
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dramaturg op de ontwikkelingspsychologie en (positieve) onderzoeksresultaten over cultuur-

educatie als zij peutertheaterproducties maken. In deze masterthesis worden dan ook geen 

theorieën getoetst. Het is een explorerend onderzoek waarin vanuit de kennis op het gebied van 

ontwikkelingspsychologie, culturele informatieverwerking en de ontwikkeling van culturele 

competentie (culturele socialisatie) theorie wordt ontwikkeld die het maken en uitvoeren van 

peutertheater rechtvaardigt. Vervolgens wordt de ontwikkelde theorie door middel van observa-

ties getoetst in de praktijk van het peutertheater. 

1.2.2 Doelstelling van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is richtlijnen te geven voor de beoordeling en verbetering van 

peutertheaterproducties, zodat deze in positieve zin kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 

culturele competentie. De onderzoeksresultaten van de masterthesis kunnen worden gebruikt 

door zowel theatermakers en impresariaten, door theaterprogrammeurs, door beleidsmakers en 

subsidiënten.

1.3 Vraagstelling
Vanuit de beschreven doelstelling wordt voor deze masterthesis de volgende centrale vraagstel-

ling afgeleid: 

Welke vorm van peutertheater kan bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie inzake 

theater?

De centrale vraagstelling wordt gesplitst in een aantal deelvragen, te weten:

1. Wat is culturele competentie en hoe wordt dit verkregen door middel van culturele socialisatie?

 • Wat betekent culturele socialisatie voor culturele competentie?

 • Op welke wijze kan peutertheater worden gezien als het vierde opvoedingsmilieu in de 

  culturele socialisatie van het kind?

2. Welke beoordelingsdimensies zijn te onderscheiden in peutertheater?

 • Welke ontwikkelingspsychologische kenmerken zijn aan te wijzen bij kinderen van 2 tot en 

  met 4 jaar? 

 • Welke dramatische middelen en effecten kunnen worden gehanteerd bij het maken van een 

  peutertheatervoorstelling?

 • Welke thema’s kan een theatermaker hanteren in de verhaallijn of plot van een peuter-

  theatervoorstelling?

3. Welke vorm van peutertheater kan op een positieve wijze bijdragen in de ontwikkeling van 

 culturele competentie?
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Noten
_____________________________________________________________________________________________

1.  Onder jeugdtheater wordt verstaan theater voor kinderen (Planken).
2.  Meyer, D. en J. Linders, blz. 18.
3.  Meyer, D. en J. Linders, blz. 18.
4.  Naast de receptieve cultuureducatie bestaan de actieve cultuureducatie, waarbij de deelnemers zelf werken met 
 kunstzinnige middelen en/of tactieken, en de reflectieve cultuureducatie. Bij deze laatste vorm zijn de activiteiten 
 beschouwend van aard.
5.  Planken, T., blz. 41.  
6.  Planken, T., blz. 70.
7.  Planken, T., blz. 87.
8.  Planken, T., blz. 101.
9.  Planken, T., blz. 123.
10   Planken, T., blz. 13.
11.  In 2008 wordt de lumpsumfinanciering ingevoerd waarmee scholen en schoolbesturen meer vrijheid krijgen ten 
 aanzien van het te voeren onderwijsbeleid en de financiën. Scholen en schoolbesturen kunnen bij het 
 samenstellen van het onderwijsprogramma keuzes maken die passen binnen het profiel en de visie van de school.
12. Onderwijsraad & Raad voor Cultuur (2006), blz. 15.
13.  Onder het begrip individueel theaterbezoek wordt hier verstaan het theaterbezoek in gezins- en vriendenverband.
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2. Theoretisch kader

2.1  Inleiding
In de probleemformulering is aangegeven dat de centrale onderzoeksvraag wordt gesplitst in 

drie deelvragen, welke vervolgens zijn opgedeeld in subvragen. Het lijkt daarmee uit te monden 

in een wirwar van vragen en antwoorden, echter, het tegendeel is waar. Er is juist voor deze opzet 

gekozen om begrippen te definiëren en om vanuit algemene theorie over de ontwikkeling van 

culturele competentie te kunnen komen tot gedetailleerde beschrijvingen van de wijze waarop 

deze ontwikkeling tot uitdrukking zou kunnen komen in de praktijk van het peutertheater. 

Deze opzet was noodzakelijk omdat voor het onderwerp van deze masterthesis geen beroep kon 

worden gedaan op een of meerdere bestaande onderzoeken omtrent hetzelfde onderwerp. 

2.2 Wat is culturele competentie en hoe wordt dit verkregen door middel van 
culturele socialisatie?

Kinderen worden niet geboren met kennis en vaardigheden omtrent theater. Evenals het nood-

zakelijk is om reken- en taalvaardigheden aan te leren voordat het mogelijk is om te kunnen 

rekenen en spellen, of zoals de technieken en regels van voetbal bekend moeten zijn om een 

wedstrijd te kunnen spelen, zo vraagt begrip van een theatervoorstelling en gewenst gedrag in 

het theater om scholing dan wel opvoeding daarin. En hoewel het gaat over een ander onder-

werp, namelijk literatuur, wordt Van Peer (1992) hier aangehaald omdat hij schrijft: ‘(…) wanneer 

volwassenen weet hebben van literatuur of er een bepaalde visie op literatuur op na houden, 

dan is dat het resultaat van een ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt’14. Kort gezegd, voor 

vrijwel alles geldt dat kennis en vaardigheden niet als vanzelfsprekend worden beheerst door 

zowel kinderen als volwassenen. Ze moeten worden aangeleerd. Dat is ook het geval wat betreft 

theater. In het vorige hoofdstuk werd gepleit voor een vroeg begin met scholing in de cultuur of 

cultuureducatie (anders gezegd: met de ontwikkeling van de culturele competentie), omdat bij 

eerdere onderzoeken (Ganzeboom, 1989; Ranshuysen, 1993; Nagel, 2004) naar voren kwam dat 

dit een positieve invloed heeft op cultuurdeelname op latere leeftijd. De vraag of peutertheater 

kan bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie inzake theater wordt beantwoord 

in de subvragen 2.2A en 2.2B.

2.2A Wat betekent culturele socialisatie voor culturele competentie?

Voordat de vraag hoe culturele socialisatie leidt tot culturele competentie beantwoord kan 

worden, moeten de begrippen socialisatie en competentie worden afgebakend, zodat duidelijk is 

wat er in de context van deze masterthesis onder wordt verstaan. 

2.2A.1 Culturele socialisatie

Van Dale’s groot woordenboek der Nederlandse taal (1999) omschrijft ‘socialisatie’ als ‘sociale 

inlijving, opneming van een individu in de cultuur van zijn omgeving’. De werkwoordsvorm 

ervan, ‘socialiseren’, definieert Van Dale als ‘iemand, zichzelf aanpassen aan de normen van 
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een gemeenschap’. Wanneer wordt gesproken over socialisatie betekent dit dat een individu de 

algemeen geldende regels zodanig hanteert of navolgt dat hij of zij zich daarmee conformeert 

aan de heersende normen binnen een gemeenschap. Een gemeenschap kent vele variëteiten met 

evenzovele daarbinnen geldende regels. Immers, in een golfvereniging gaat het er anders aan 

toe dan binnen een religieuze gemeente en op het world wide web worden de omgangsnormen 

anders geïnterpreteerd dan tijdens een talkshow op televisie. Maar één ding blijft overeind: 

wanneer iemand deel wil uitmaken van een of meerdere gemeenschappen of zich bevindt in 

een specifieke situatie, zal hij of zij zich in meerdere of mindere mate moeten aanpassen aan de 

aldaar geldende regels of zal afspraken moeten maken om de regels te veranderen. Oftewel, hij of 

zij zal moeten socialiseren binnen de gemeenschap of situatie.

Culturele socialisatie is niet anders dan wat hierboven is beschreven. Om deel te kunnen nemen 

aan cultuur15, in zowel actieve, receptieve of reflectieve vorm16, zal een individu zich de culturele 

regels moeten eigenmaken. Echter, dé culturele regels bestaan niet, want ook binnen de cultuur 

bestaan er verschillende gemeenschappen met elk andere regels. Denk bijvoorbeeld aan een 

bioscoop waar het is toegestaan om popcorn en frisdrank te nuttigen tijdens de filmvertoning, 

terwijl dat in een theaterzaal of museum als absoluut ongeoorloofd wordt beschouwd. Nog zo’n 

tegenstelling is het gebruik van verfspuiten: op monumenten is dit strikt verboden, terwijl een 

graffitiwand juist de functie heeft om bespoten te worden. Onveranderd blijft echter overeind 

staan dat wanneer iemand een bepaalde culturele omgeving wil betreden hij of zij zich moet 

aanpassen aan de daarbinnen geldende regels. 

In deze masterthesis gaat het om culturele socialisatie inzake theater, meer specifiek gezegd 

het theaterbezoek. Dat betekent dat theaterbezoekers de regels, zowel wat betreft de inhoud 

van de voorstellingen (denk hierbij aan verhaallijnen en tekensystemen zoals ze bij de beant-

woording van de tweede deelvraag worden besproken), de vorm (bijvoorbeeld het gebruik van 

technische middelen als licht en geluid), als het gedrag (voorbeelden hiervan zijn het kopen 

van een toegangskaartje; op de stoel blijven zitten en niet spreken als de acteurs aan het werk 

zijn; niet eten en drinken tijdens de voorstelling) van de wereld van het theater moeten volgen. 

Het verschil tussen kennis van inhoud en vorm tegenover het gedrag wordt in de psychologie 

aangeduid met de begrippen ability en scripts. 

2.2A.2 Ability

Ability staat voor de kennis en vaardigheid om interpretatie te geven aan de voorstelling zelf. 

Antonides en Van Raaij (2002) spreken van bekwaamheid (‘ability’) die wordt beïnvloed door 

algemene en specifieke factoren. Als algemene factoren gelden persoonlijkheidsfactoren als 

intelligentie en procedurele bekwaamheid om informatie te verwerken. Onder laatstgenoemde 

wordt verstaan het inzicht om relevante informatie te verkrijgen en de wijze waarop deze 
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informatie wordt verwerkt. Specifieke factoren hebben betrekking op een product of domein. 

Tot de specifieke factoren worden gerekend de deskundigheid en voorkennis, anders gezegd 

de informatie in het geheugen. De hoeveelheid informatie in het geheugen, de voorkennis, is 

bepalend voor de wijze waarop bekende informatie wordt getoetst en nieuwe informatie wordt 

verwerkt. Toegespitst op theater betekent dit dat toeschouwers die bekend zijn met de gebruikte 

tekensystemen een voorstelling anders ervaren en interpreteren dan toeschouwers die hier 

weinig tot niet mee bekend zijn. Maar ook valt te denken aan de kennis die theaterbezoekers 

hebben opgedaan uit recensies en programmaboekjes. Dit sluit aan bij de hierna besproken 

informatieverwerkingscapaciteit zoals Ganzeboom (1989) beschrijft ten aanzien van cultuur-

uitingen.

Maar ability omvat meer dan bekend zijn met de gebruikte tekensystemen om deze te kunnen 

interpreteren. Wanneer het gaat om theater betekent ability ook het vermogen om binnen te 

kunnen treden in de illusionaire wereld die theater is, om te kunnen ervaren dat in het theater 

dingen uit de realiteit anders worden vormgegeven of dat ze zelfs volledig zijn verzonnen. Dit 

vraagt om fantasie en een creatieve mentaliteit; eigenschappen die in aanleg aanwezig kunnen 

zijn, maar daarnaast kunnen worden (door)ontwikkeld.

2.2A.3 Ability of culturele competentie

Voor de beschrijving van het begrip competentie wordt allereerst wederom een beroep gedaan 

op Van Dale’s groot woordenboek der Nederlandse taal: competentie is ‘kennis die de taalge-

bruiker van zijn moedertaal heeft en die hem in staat stelt op correcte wijze en in een situatie 

passende zinnen in die taal te vormen en te begrijpen volgens de bedoeling’. Volgens Van Dale 

lijkt competentie alleen van toepassing te zijn op het vormen en begrijpen (ability) van de 

moedertaal. In de onderzoekstraditie wordt het ook gebruikt als competentie van cultuur, 

anders gezegd culturele competentie (Ganzeboom, 1989). In deze masterthesis wordt de beschrij-

ving van Ganzeboom gevolgd die staat voor culturele competentie als informatieverwerkings-

vermogen, waarbij het gaat om de verwerking van culturele informatie. Ganzeboom, en later 

ook Kraaykamp, geeft aan dat culturele competentie afhankelijk is van een tweetal kenmerken:

· Ten eerste, de aangeboren vaardigheden in de verwerking van informatie (algemene 

factoren). Daarmee worden bedoeld algemene capaciteiten die in aanleg bij een persoon 

aanwezig zijn. Bij peuters valt te denken aan intelligentie, cognitie en cognitieve ontwik-

keling, gevoel voor rollenspel en fantasie. Volgens Ganzeboom ‘is het niet ongebruikelijk 

om culturele competentie tenminste gedeeltelijk te beschouwen door aanleg óf zeer vroege 

socialisatie’17. Dit pleit voor peutertheatervoorstellingen als middel in de ontwikkeling van de 

culturele competentie inzake theater bij jonge kinderen. 

· Daarnaast is culturele competentie ook te ontwikkelen met het verstrijken van de levens-

jaren (specifieke factoren). Onder de noemer ‘oefening baart kunst’ betekent dit dat culturele 

kennis en culturele activiteit elkaar versterken als een opwaartse spiraal. Ook dit pleit voor 
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goede vormen van peutertheater, aangezien het creëren van de mogelijkheid om theater-

kennis en goede theaterervaringen op te doen leiden tot meer culturele activiteit.

 De ontwikkeling van culturele competentie of de ontwikkeling van het informatieverwerkings-

vermogen werkt Ganzeboom specifieker uit in een drietal factoren, te weten: 

· De opleiding; 

· De (culturele) opvoeding in het milieu van herkomst, zoals bijvoorbeeld muzikale families of 

 families waarin veel leden lid zijn van een amateurkunstgezelschap;

· De ervaring van cultuurdeelname door de persoon zelf. Deelname aan cultuuruitingen leidt 

tot operationele kennis over cultuur. De feitelijke deelname aan cultuur bepaalt (mede) de 

culturele kennis en oefening: ‘deelname in een eerdere fase bevordert in een latere fase de 

informatieverwerkingscapaciteit’18.

Gezien de jonge leeftijd van peuters speelt de factor opleiding nog nauwelijks een rol van bete-

kenis wat betreft de culturele competentie inzake theater. In de gezinssituatie kunnen er echter 

wel (grote) verschillen bestaan in de mate waarin aandacht wordt besteed aan taal, muziek, 

(vertel)prenten en rollenspel. De kinderen die opgroeien in dergelijke gezinnen kunnen op jonge 

leeftijd al een voorsprong in culturele informatieverwerkingscapaciteit (ability ten aanzien van 

theater) hebben op hun leeftijdgenoten, zoals Van Lierop (1990) constateert aangaande het lezen 

van boeken. Heel concreet betekent dit ten aanzien van ability en scripts van peutertheater dat 

kinderen die op jonge leeftijd in aanraking zijn gebracht met (goede vormen van) peutertheater 

een voorsprong hebben in culturele informatieverwerkingscapaciteit (culturele competentie of 

ability) op leeftijdgenoten die niet in aanraking zijn geweest met peutertheater.

 

2.2A.4 Scripts

Behalve het vermogen om een voorstelling te kunnen verwerken speelt in het kader van de 

ontwikkeling van culturele competentie het verloop van de voorstelling, ook scripts genoemd, 

een rol. Met scripts worden handelingsschema’s bedoeld die gaan over de gedragsregels zoals ze 

gelden in een theater en rondom een theatervoorstelling. Antonides en Van Raaij omschrijven 

een script als ‘een schema van handelingen om een bepaald resultaat te bereiken. Een script is 

een schema van de volgorde waarin bepaalde handelingen en gesprekken in het algemeen (en 

soms op stereotype wijze) plaatsvinden. (…) De samenhang van gedragingen is meestal doelge-

richt. De gedragingen worden uitgevoerd om iets te bereiken en moeten daarom vaak in een 

bepaalde volgorde worden uitgevoerd.’19 De vaste volgorde rondom een theaterbezoek behelst 

ongeveer: het kiezen van een voorstelling op basis van bijvoorbeeld recensies, een program-

maboekje of affiche; het reserveren en vervolgens kopen van een toegangsbewijs; de gang naar 

het theater; het ophangen van de jas in de garderobe, bij binnenkomst; het kijken en/of luisteren 

naar de voorstelling met daarbij de regels dat het publiek stil is, geen foto- of geluidsopnamen 

maakt, geen drank en versnaperingen meeneemt in de zaal; napraten in het theatercafé.
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Zowel ability als scripts moeten worden aangeleerd als het gaat om culturele competentie 

inzake theater. Dit is een aanvulling op eerdere onderzoeken over culturele competentie waarin 

veelal een accent wordt gelegd, op de scripts óf op de ability. 

2.2A.5 Rol van volwassenen

Hierboven wordt al vermeld dat kinderen niet worden geboren met kennis en vaardigheden wat 

betreft inhoud, vorm en gedrag (ability en scripts) omtrent theater. Ze moeten dit allemaal leren. 

Kohnstamm zegt in het algemeen over leren dat ‘(…) de – al dan niet erfelijke – aanleg de grenzen 

van de leercapaciteit aangeeft, maar de omgeving maakt of een kind al dan niet tot zijn eigen 

grenzen kan komen bij wat hij leert’20. Wat betreft theater is dit het meest effectief als kinderen 

al op jonge leeftijd (de peuterleeftijd) leren, omdat ze dan een als vanzelfsprekende belangstel-

ling hebben voor rollenspel en verhalen, zoals in de tweede deelvraag wordt beschreven onder 

de ontwikkelingspsychologische aspecten van jonge kinderen. 

Van Lierop (1990) beschrijft socialisatie als ‘een wisselwerkingsproces, waarin een persoon door 

middel van interactie met anderen en de interpretatie van die interactie handelingsstrategieën 

leert ontwikkelen. Het is bovendien een proces dat een heel mensenleven doorgaat, waarbij 

wel aangetekend moet worden dat het hoogtepunt van de persoonlijkheidsontwikkeling in de 

periode vóór de volwassenheid ligt’21.

Gezien de eerder genoemde parallellen tussen literatuur en theater wordt de lijn van Van Peer 

gevolgd wat betreft de door hem genoemde vanzelfsprekende belangstelling voor literatuur. Van 

Peer spreekt van een ‘bijna “spontane” belangstelling voor literaire verschijnselen die kinderen 

aan de dag leggen’22. Daarmee bedoelt hij dat kinderen al op zeer jonge leeftijd, vaak zelfstandig, 

bezig zijn met verhaaltjes, (aftel)rijmpjes en andersoortige woordspelletjes. Dat de literaire 

belangstelling al op hele jonge leeftijd spontaan uit het kind zelf komt, betekent overigens 

niet dat er geen rol is weggelegd voor volwassenen. Volwassenen moeten volgens Van Peer een 

sturende rol op zich nemen in het literaire ontwikkelingsproces. Voor theater mag, gezien de 

parallel met literatuur, worden aangenomen dat volwassenen, naast de spontane belangstelling 

van jonge kinderen voor rollenspel en verhalen, in het socialisatieproces van theater eveneens 

een sturende rol op zich moeten nemen. Dit sturingsproces werkt twee kanten op. Enerzijds is 

het van belang dat volwassenen samen met peuters de gang naar het theater maken, de peuters 

begeleiden tijdens het theaterbezoek qua gewenst gedrag en vervolgens met hen de voorstelling 

beleven. Bij dit alles is een positieve attitude van de volwassenen van grote waarde en het kan 

zowel plaatsvinden in gezinsverband of met de groep van de peuterspeelzaal. 

Daarmee samenhangend is het anderzijds van belang dat volwassenen zorgen voor beschikbaar-

heid van peutertheater. Anders gezegd, zij dienen theaterproducties te maken die geschikt zijn 

voor peuters. Wat die geschiktheid exact inhoudt wordt besproken bij de beantwoording van de 

tweede deelvraag. Immers, wanneer het gaat om de socialisatie van theater, of de ontwikkeling 

van culturele competentie is het niet genoeg om te volstaan met een kennismaking met theater 
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door jonge kinderen. Omdat wat betreft ability de algemeen- en domeinspecifieke factoren 

klein zijn en de kennis omtrent scripts ontbreekt moet een theatervoorstelling aan bepaalde 

kenmerken voldoen om te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie 

bij peuters. Verderop in deze masterthesis wordt in dit kader Twijnstra (2002) aangehaald die 

spreekt van een harmonie tussen het profiel van de voorstelling en het profiel van het publiek.

Een peutertheatervoorstelling kan alleen bijdragen aan de ontwikkeling van culturele compe-

tentie bij peuters als deze voldoet aan een tweetal voorwaarden, te weten:

• Scripts: het verloop van de voorstelling moet ordentelijk zijn. Dit betekent onder andere dat 

 de entree in de zaal rustig verloopt, dat de publieksopstelling past bij peuters, dat het publiek 

 op de plaats blijft zitten en dat er rust heerst in de zaal.

• Ability: wat betreft de inhoud van de voorstelling is het van belang dat peuters de voorstel-

 ling kunnen begrijpen, dat wil zeggen dat deze niet te saai en niet te moeilijk mag zijn. 

 Anders gezegd, de voorstelling moet aansluiten bij de informatieverwerkingscapaciteit van 

 kinderen in de peuterleeftijd.

De ontwikkeling van culturele competentie inzake theater bij peuters heeft dus betrekking op 

scripts en ability.

Wat betreft de ability is de vraag of de voorstelling past bij het ontwikkelingsniveau van peuters. 

Hiertoe is in deze masterthesis een analysemodel voor peutertheater uitgewerkt. Het ordentelijk 

verloop van de voorstelling en de aandacht van de peuters voor de voorstelling resulteren in 

observeerbare gedragingen. Om deze te kunnen scoren zijn in deze masterthesis observatiesche-

ma’s uitgewerkt.

2.2B  Op welke wijze kan peutertheater worden gezien als het vierde opvoedingsmilieu in 

de culturele socialisatie van het kind?

Dasberg (1981) introduceerde het kinderboek als opvoeder en daarmee als vierde opvoedings-

milieu naast de ouders (het eerste milieu), de school (het tweede milieu) en leeftijdgenoten (het 

derde milieu). Al verschillende malen is in deze masterthesis een parallel getrokken tussen lees-

socialisatie en socialisatie van theater. Hoewel Dasberg in haar theorie verscheidene aspecten 

noemt die niet opgaan voor theater, zijn er toch voldoende overeenkomsten om, in navolging 

van Planken, ervoor te kiezen Dasberg te volgen en om ook peutertheater te beschouwen als 

vierde opvoedingsmilieu in de culturele socialisatie van het kind.

Wanneer Dasberg spreekt over het kinderboek als vierde opvoedingsmilieu doelt zij onder meer 

op de functie die het heeft van grensverlegging in kennis en waarden met betrekking tot de leef-

wereld: een kinderboek leert het kind over andere landen en volkeren, dieren en planten, geeft 

inzicht in nieuwe kennis en wetenschap en laat zien hoe het leven eruitziet op een andere leef-

tijd, in de rol van een andere sexe en/of in een andere sociaal milieu. Het boek heeft de functie 

om kinderen buiten hun leefwereld te laten kijken. Op dit punt wijkt het onderwerp culturele 

socialisatie door middel van peutertheater af van de visie van Dasberg. Immers, het doel van 
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peutertheater is niet primair om jonge kinderen kennis bij te brengen over andere leefwerelden 

dan waarin zij zelf leven. In tegendeel, peuters hebben al hun handen vol aan het ontdekken van 

hun eigen leefwereld.

Daarnaast heeft het kinderboek volgens Dasberg ook een functie als het gaat om de belevings-

wereld, het geheel van emoties en gedachten, van het kind. Dasberg spreekt in dit kader van 

het boek als ‘verborgen’ plaats. Het lezen van een boek schept de mogelijkheid om letterlijk 

middenin de eigen, vertrouwde omgeving een vreemde, onbekende wereld binnen te treden. 

Bovendien creëert het boek volgens Dasberg een mentaal verborgen plaats. Het boek laat de lezer 

de wereld van zich af schudden en er zijn of haar eigen wereld maken, het boek ‘schept de wereld 

van de illusie’23. ‘Het boek draagt alternatieven aan als bestanddelen van het bestaan, die het 

kind niet uit zichzelf zou kunnen verzinnen’24. Daarbij moet gezegd worden dat het creativiteit 

vereist om de aangereikte alternatieven te herscheppen naar de eigen specifieke behoeften. Het 

boek dwingt als het ware de lezer tot het ontwikkelen van deze creativiteit.

Deze laatst genoemde functie, het scheppen van een illusionaire wereld en het trainen van de 

creativiteit zijn onderdelen van de ontwikkeling van de culturele competentie inzake theater. 

Het gaat dan om de inhoudelijke kant van theater of ability zoals hiervoor is beschreven en in de 

door Twijnstra (2002) beschreven tekensystemen en betekenisgeving die in de tweede deelvraag 

aan de orde komen. Om theaterproducties te kunnen volgen is het voor de toeschouwer noodza-

kelijk om competent te zijn in tekensystemen die normaliter in de producties worden gebruikt. 

Uiteraard moet bij peutertheater rekening worden gehouden met de cognitieve ontwikkeling 

van jonge kinderen (gezien de informatieverwerkingstheorie ten aanzien van cultuuruitingen) 

en de gevolgen die dat heeft voor de te gebruiken dramatische middelen en thema’s, maar 

peutertheater laat jonge kinderen wel een eerste stap zetten in de illusionaire wereld die 

theater is. Daarnaast biedt peutertheater peuters de mogelijkheid om theatercreativiteit, vrij 

naar Dasberg die spreekt van leescreativiteit, te ontwikkelen om aangereikte alternatieven te 

herscheppen naar de eigen behoeften. 

Dasberg spreekt naast grensverlegging door middel van kinderboeken, ook van identificatie. 

Immers, een kind moet zich wel aangesproken voelen door het onderwerp of de vertelwijze 

in het boek en het moet het boek wel kunnen volgen voordat überhaupt sprake kan zijn van 

een creatieve ontwikkeling. De visie op de wijze waarop peutertheater inhoudelijk gezien kan 

bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie is daarmee niet anders dan de visie 

van Dasberg op de rol van het kinderboek. De parallel tussen leessocialisatie en socialisatie 

inzake theater wordt opnieuw gehandhaafd, waarmee de inhoudelijke kant van peutertheater 

(ability) wordt getypeerd als vierde opvoedingsmilieu in de culturele socialisatie van het kind.

Het is hierboven al aangestipt dat bij peutertheater rekening moet worden gehouden met de 

cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Anders gezegd, er zal moeten worden aangesloten 

bij de belevingswereld van peuters en de wijze waarop zij aangereikte kennis en emoties 

verwerken. In de tweede deelvraag wordt nader uitgewerkt hoe dit dan moet gebeuren bij een 
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peutertheaterproductie om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van 

culturele competentie inzake theater. 

Hierboven wordt beschreven dat culturele competentie inzake theater niet alleen bestaat uit de 

ontwikkeling van de creativiteit en het aanleren van de inhoudelijke regels (ability), waarover 

Dasberg spreekt ten aanzien van het kinderboek, maar ook uit de beheersing van gedrags-

normen (scripts). Er kan echter alleen sprake zijn van een ontwikkeling wanneer er vaker dan 

één keer een bezoek wordt gebracht aan het theater, hetgeen samenhangt met de wil van de 

bezoeker. Klein (2005) spreekt in dit licht van een ‘verlangen tot terugkeer’25. Zij bepleit dat wat 

betreft theatervoorstellingen geldt dat deze alleen succesvol zijn in de zin van ‘het verlangen tot 

terugkeer’ als ze positief gewaardeerd worden door het publiek, wat wederom een inhoudelijk 

aspect is als het gaat om culturele competentie. Kunnen gedragsregels omtrent theater eigenlijk 

wel worden aangeleerd door middel van een theaterproductie zelf? Of kunnen gedragsregels 

alleen worden aangeleerd door derden, als ouders/verzorgers, leraren, theatermedewerkers? 

Deels is dit laatste inderdaad het geval. Dat er een toegangskaartje gekocht moet worden kan een 

bezoeker leren doordat hij of zij een kassa passeert bij binnenkomst in het theater of doordat de 

bezoeker simpelweg niet wordt toegelaten tot het theater omdat hij of zij geen toegangsbewijs 

kan laten zien. Hetzelfde kan opgaan voor het garderobegebruik: een garderobe is veelal zicht-

baar aanwezig in een theater en bezoekers worden er door theatermedewerkers op gewezen dat 

jassen niet mogen worden meegenomen in de zaal. Maar hoe valt er iets te leren over het gedrag 

in de zaal, zoals het blijven zitten op de eigen plaats en over het nalaten van praten tijdens de 

voorstelling? Uiteraard geldt het principe van observationeel leren: theaterbezoekers zien wat 

anderen doen en gaan ervan uit dat dat de norm is. Bij peuters gaat dit lang niet altijd op. Aan 

jonge kinderen moet duidelijk worden aangereikt wat ze kunnen verwachten in het theater 

en hoe ze zich dienen te gedragen. Peuters komen samen met hun ouders/verzorgers naar het 

theater, dus zij kunnen functioneren als rolmodel en hun kinderen de weg wijzen en indien 

nodig corrigeren.

Maar, schrijft Klein, theatermakers kunnen er niet van uitgaan dat ouders en leraren het hele 

theaterproces voorkauwen. Volgens Klein moet alle betekenis uit de voorstelling zelf duidelijk 

worden, evenals dat bij televisie en film het geval is, waarbij het woord ‘betekenis’ er al op 

duidt dat Klein op de inhoud van de voorstelling doelt. In deze masterthesis wordt echter 

verdergegaan wat betreft de lessen die uit de voorstelling zelf zijn te leren. Hier wordt ervoor 

gepleit dat het bij peutertheater wel mogelijk is aandacht te besteden aan scripts en de jonge 

bezoekers aan te reiken wat ze kunnen verwachten, waar ze moeten zitten en wanneer ze mogen 

reageren. Anders gezegd, dat het mogelijk is om jonge kinderen via de voorstelling zelf ook de 

gedragsregels (scripts) aan te leren. Op welke manier dit in praktijk gebracht kan worden wordt 

beschreven bij de tweede deelvraag.
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Culturele competentie bestaat dus uit ability en scripts, welke beide bij jonge kinderen nog rela-

tief blanco zijn. Een peutertheatervoorstelling zal daarom aan bepaalde eisen moeten voldoen 

om deze enerzijds ordentelijk te laten verlopen en om anderzijds jonge kinderen de culturele 

informatie te kunnen laten verwerken. De mogelijkheid van verwerking van culturele infor-

matie door peuters impliceert dat de vorm en inhoud van de voorstelling moeten aansluiten bij 

hun cognitieve ontwikkeling.

In de beantwoording van de tweede deelvraag wordt aandacht besteed aan de cognitieve ontwik-

keling van jonge kinderen en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de keuze voor dramati-

sche middelen, effecten en thema’s in een peutertheatervoorstelling. Klein schrijft dat artiesten 

alleen bezig willen zijn met het creëren van kunst en helemaal niet in hun vizier hebben hoe 

de genoemde ontwikkeling verloopt. Als ze hieraan al aandacht besteden is dat volgens Klein 

door het beoefenen van volkspsychologie, waardoor de artiesten vervolgens verkeerde normen 

hanteren over wat kinderen begrijpen en over hoe ze reageren op wat er gebeurt in de theater-

voorstelling. 

Theaterprogrammeurs en –directeuren zijn op hun beurt verbaasd over het feit dat kinderen de 

theaterconventies niet in acht nemen en zich misdragen. 

Bij peutertheaterproducties zal het niet zo zijn dat de makers helemaal niet bezig zijn met het 

feit dat ze een onervaren publiek voor zich krijgen, zoals Klein suggereert, omdat de keuze 

voor het produceren van peutervoorstellingen veelal een hele bewuste is. Wel wordt in deze 

masterthesis uitgegaan van het aanhouden van een soort algemeen geldende opvatting over 

een beperkte kennis en speelsheid bij jonge kinderen en het feit dat de voorstelling vooral leuk, 

soms zelfs met een misplaatste lolligheid, moet zijn, zonder heel precies na te gaan welke conse-

quenties dat heeft voor een peutertheatervoorstelling. Daarnaast lijkt het erop dat de gedrags-

regels (scripts) bij peuters losser zijn dan bij theater voor volwassenen, wat in de praktijk kan 

ontaarden in een voorstelling waarin kinderen alle ruimte krijgen voor de rol van stoorzender.

De hele ontwikkeling van culturele competentie inzake theater begint bij peuters met een 

positieve theaterervaring. Er moet een verlangen tot terugkeer ontstaan, zoals Klein dat noemt, 

omdat het bezoeken van één voorstelling niet genoeg is om te komen tot culturele competentie. 

Verschillende factoren spelen een rol om peuters een positieve theaterervaring te geven. In de 

volgende deelvraag wordt beschreven op welke wijze dat kan om vervolgens af te sluiten met 

een model om peutertheatervoorstellingen te analyseren op (on)geschiktheid.

 

2.3  Welke beoordelingsdimensies zijn te onderscheiden in peutertheater?
Om peutertheater te kunnen definiëren is de leeftijd van het jonge publiek een onmiskenbare 

factor waarmee rekening gehouden moet worden. De leeftijd en de daarmee samenhangende 

ontwikkelingsfase waarin jonge kinderen zich bevinden is bepalend voor de complexiteit van 

de voorstelling. De deelvraag wordt daarom gesplitst in een drietal subvragen waarin niet alleen 
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een beeld wordt gegeven van de leeftijdsgebonden cognitieve kenmerken (of ontwikkelingspsy-

chologische aspecten), maar ook van de gevolgen die dat heeft voor de inhoud en vormgeving 

van de voorstelling. De beantwoording van de subvragen mondt uit in een analysemodel dat kan 

worden gebruikt om te beoordelen of en in welke mate een peutervoorstelling geschikt is zodat 

het kan bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie.

2.3A  Welke ontwikkelingspsychologische aspecten zijn aan te wijzen bij  kinderen van 

2 tot en met 4 jaar?

2.3A.1 Fasen in de ontwikkeling bij kinderen

Wanneer wordt gesproken over ontwikkelingsstadia bij kinderen komt als vanzelf Jean Piaget26 

aan bod. Piaget was één van de eersten die de ontwikkeling van het denken bij kinderen bestu-

deerde. Bovendien ligt zijn theorie ten grondslag aan theorieën van andere wetenschappers. 

Elking (1975) schrijft: ‘(…) zo hebben Piagets ontdekkingen aangaande de impliciete wereldbe-

schouwing van het kind, de manier waarop het kind de werkelijkheid structureert en de fasen 

van verstandelijke ontwikkeling, onze opvattingen over de menselijke intelligentie gewijzigd’27.

De cognitieve ontwikkeling zoals Piaget die schetst is slechts een facet in de ontwikkeling van 

kinderen. Naast Piagets theorie hebben Freud28 en Erikson29 theorieën ontwikkeld omtrent 

het karakter van het kind en bouwde Kohlberg30 voort op het werk van Piaget met een theorie 

omtrent het denken over gewetenskwesties, de morele ontwikkeling. Al deze theorieën hebben 

met elkaar gemeen dat ze werken volgens het stadiummodel. Dit houdt in dat de ontwikkeling 

van kinderen is verdeeld in een aantal stadia. Het gedrag van het kind is in elk stadium onder-

hevig aan geheel eigen kenmerken. Wanneer het kind alle facetten onder de knie heeft is het 

stadium afgerond en stroomt het door naar het volgende, hogere stadium. Een kind doorloopt 

elk stadium. Het is niet mogelijk er een over te slaan. 

In deze masterthesis is de door Piaget geschetste denkontwikkeling het uitgangspunt, om te 

kunnen komen tot ontwikkelingspsychologische aspecten die van belang zijn bij peutertheater. 

Piagets stadiummodel ligt aan de basis van modellen van esthetische ontwikkeling (Haanstra, 

1995) die in deze masterthesis worden aangehaald. In veel van deze modellen wordt eveneens 

gewerkt met opeenvolgende ontwikkelingsstadia. Bovendien is de denkontwikkeling en 

daarmee samenhangend de ontwikkeling van de taal en de verbeelding of fantasie van wezenlijk 

belang voor de socialisatie voor theater. De theorie van Kohlberg over de stadia van morele 

ontwikkeling kan van toepassing zijn wanneer het gaat om oordeelsvorming ten aanzien van 

veelal meerduidige thema’s die in een theatervoorstelling worden opgerakeld. Echter, dit is 

alleen mogelijk wanneer de denkontwikkeling van toeschouwers zover is ontwikkeld dat 

ze (enigszins) kunnen abstraheren en wanneer ze in staat zijn hun mening onder woorden 

te brengen. Bij kinderen van 2 tot en met 4 jaar is hiervan nog geen sprake, wat betekent dat 

de theorie van Kohlberg hier niet van toepassing is en daarom niet wordt uitgewerkt in deze 
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masterthesis. Dit is nog een motivatie van de keuze voor de theorie van Piaget. Daarbij wordt 

de theorie van Piaget vandaag de dag, ondanks kritiekpunten van anderen, nog steeds als een 

belangrijke beschouwd. 

2.3A.2 De ontwikkeling van het denken volgens Piaget

Kinderen slaan volgens Piaget hun ervaringen niet willekeurig op in hun hersenen om er op 

een later moment weer eens gebruik van te kunnen maken, maar ‘verwerken deze meteen actief 

in denkwijzen die zij voor het begrijpen van kenmerken en samenhangen in de werkelijkheid 

hanteren’31. Kohnstamm beschrijft een denkwijze als ‘een structurerende en organiserende 

manier van denken met typische kenmerken’32. In tegenstelling tot de gangbare opvattingen 

in zijn tijd was Piaget ervan overtuigd dat de denkontwikkeling bij kinderen volgens een zeker 

patroon verloopt. Dit betekent dat wanneer een kind ouder wordt en zich ontwikkelt, de denk-

wijze die hij of zij toepast verandert. Volgens Piaget verloopt de ontwikkeling van denkwijzen bij 

elk individu op een gelijke, vastliggende manier. Daarbij onderscheidde hij vier stadia, te weten: 

de senso-motorische fase (tot ongeveer 2 jaar), de preoperationele fase (van 2 tot ongeveer 7 jaar), 

de concreet operationele fase (van 7 tot ongeveer 11-12 jaar) en de formeel operationele fase 

(ongeveer 12-15 jaar). Gezien de leeftijdsgroep, kinderen van 2 tot en met 4 jaar (peuters), die in 

deze masterthesis object van onderzoek is wordt alleen aandacht besteed aan de preoperationele 

fase. 

2.3A.3 Karakteristieken in de preoperationele fase

Volgens Piaget heeft ‘een kind in de preoperationele fase wel besef van een vaste volgorde van 

verschijnselen op zichzelf, maar ziet het nog niet de logische noodzaak in van hun onderlinge 

betrekkingen’33. In deze fase zijn een drietal karakteristieken aan te wijzen. Als eerste kan 

worden gezegd dat het kind nog helemaal uitgaat van het hier en nu. Het ziet alleen de situ-

atie zoals die zich aan hem of haar voordoet en niet het proces dat daaraan vooraf is gegaan. 

Dit wordt duidelijk door bijvoorbeeld een volwassen man voor de ogen van een peuter een 

Sinterklaaspak aan te laten trekken. Het ene moment ziet het kind de man nog als een man, na 

het verkleden staat in de beleving van het kind Sinterklaas voor zijn of haar neus. 

Een ander karakteristiek in de preoperationele fase is, zoals Bergman (2001) dat beschrijft, het 

conservatiebegrip dat nog niet aanwezig is. Dit betekent dat van objecten, vloeistoffen en derge-

lijke kenmerken zoals volume, gewicht en hoeveelheid hetzelfde blijven, ongeacht de wijze 

waarop het wordt aangeboden. Een bekende proef is de volgende: twee exact even grote bollen 

klei worden voor een peuter gelegd. Het kind zal zeggen dat beide bollen evenveel klei bevatten. 

Vervolgens wordt één van de bollen uitgerold tot een staaf. Het kind zal nu aangeven dat de staaf 

meer klei bevat dan de bol, ondanks het feit dat het heeft gezien dat er geen klei is bijgevoegd of 

afgehaald. 



Bij peuters zit het geluk nog in de beentjes  |  Patrice Matthee | anr 439642  [ 27 ]

Het derde karakteristiek dat geldt is het cognitief egocentrisch denken (Kohnstamm). Het kind 

kan in deze fase alleen denken en waarnemen vanuit het eigen gezichtspunt. Het kan zich niet 

in de situatie van iets of iemand anders verplaatsen. Het cognitief egocentrisch denken wordt 

duidelijk in het bergexperiment. Naast een maquette van een berg zit een pop. De vraag aan 

een peuter is om aan de hand van kaartjes met daarop verschillende perspectieven van de berg 

aan te wijzen hoe de pop de berg ziet. Het kind kan alleen aanwijzen hoe het zelf tegen de berg 

aankijkt, niet hoe de pop dat doet. Wanneer dit wordt vertaald naar een theatervoorstelling is dit 

te vergelijken met de situatie waarin een door een deur afgesloten kast op de vloer staat waarvan 

alleen de zijkant zichtbaar is voor publiek. Een personage opent de kast en trekt een blij gezicht 

omdat het een lekkernij ziet staan. Een jong kind kan zich niet in het perspectief van het perso-

nage verplaatsen en de blijdschap meevoelen, omdat het zelf alleen de zijkant van de kast ziet. 

Het laatste decennium van de twintigste eeuw werd de stelling van Piaget dat jonge kinderen 

geen onderscheid kunnen maken tussen wat ze waarnemen en wat ze daarover denken 

bekritiseerd. Een groep psychologen was van mening dat zelfs 3-jarigen al in staat zijn ‘de 

eigen gedachten, gevoelens en dromen te kunnen onderscheiden van dingen in de omringende 

wereld’34. Daarbij moet worden gezegd dat hiervan alleen sprake is in eenduidige situaties, zoals 

in experimenten waarbij een jonge peuter van 2 jaar oud en een proefleider tegenover elkaar 

zitten, met tussen hen in een scherm. Voor het kind, niet zichtbaar voor de proefleider, staat een 

autootje. Op de vraag of de proefleider het autootje kan zien zullen de meeste kinderen het juiste 

antwoord geven. Een andere proef is uitgevoerd met 3-jarigen, in tweetallen. Op de ene zijde van 

een stuk karton bevindt zich een afbeelding van een hond, op de andere zijde een afbeelding van 

een poes. De kinderen bekijken beide zijden van het karton. Vervolgens wordt aan één van de 

kinderen gevraagd welk dier zij zien. Als daarna aan datzelfde kind wordt gevraagd welk dier het 

andere kind dan ziet, volgt veelal het juiste antwoord.

Twee van de door Piaget benoemde karakteristieken spelen een rol bij jeugdtheater. Dat is het 

feit dat de peuter helemaal uitgaat van het hier en het nu. De andere karakteristiek die aan de 

orde is bij peutertheater is het cognitief egocentrisch denken van de peuter. 

In deze masterthesis wordt overigens de lijn gevolgd van de psychologen met kritische opstel-

ling ten aanzien van Piaget. Een peuter zal eenduidige situaties in een peutervoorstelling 

zeker herkennen. Denk bijvoorbeeld aan een spelsituatie waarin een personage een ander 

personage van achteren nadert. Kinderen gaan roepen om het eerste personage te waarschuwen. 

Meerduidige situaties met tegelijkertijd plaatsvindende dramatische handelingen, bijvoorbeeld 

twee personages waarvan de ene eieren aan het rapen is terwijl de andere alvast een pan uit de 

kast pakt, zijn voor een peuter niet te volgen. 

2.3A.4 De taalontwikkeling in de preoperationele fase

In de preoperationele fase doet volgens Piaget de taal zodanig zijn intrede, dat dit diepgaande 

gevolgen heeft voor het gedrag van het kind. Uiteraard is de taalontwikkeling in de sensomo-
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torische fase ook al volop gaande. Echter, in laatstgenoemde fase is veelal sprake van passieve 

taalontwikkeling, gevolgd door imitatie van klanken. Langzaamaan wordt de klankimitatie 

gekoppeld aan handelingen en ontstaan één-woordzinnen. In de preoperationele fase zet de 

taalontwikkeling zich voort door van één-woordzinnen te komen tot echte zinnen. De innerlijke 

wereld van het kind treedt nu via de taal als het ware naar buiten. De taal zorgt bovendien voor 

een begin van sociale handelingen: het jonge kind kan door middel van taal komen tot verbale 

uitwisseling met anderen in zijn of haar omgeving. De meeste gesprekken zijn echter gebonden 

aan een materiële handeling. Van discussies is nog geen sprake. De discussies van jonge kinderen 

bestaan hooguit uit botsingen naar aanleiding van tegengestelde beweringen. Kinderen kunnen 

elkaar maar moeizaam iets uitleggen of zich verplaatsen in een ander standpunt, wat logisch is 

gezien de cognitief egocentrische fase waarin ze zich bevinden. Dit leidt tot ‘collectieve mono-

logen’35: kinderen zijn in een zelfde ruimte en praten voor zich uit, waarbij ze ervan overtuigd 

zijn dat ze naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen. Naast de collectieve monoloog is het kind 

voortdurend in gesprek met zichzelf. Het houdt echte monologen die zijn spel en zijn handelen 

begeleiden en ondersteunen. Bij kinderen van drie tot vier jaar bestaat meer dan een derde van 

hun taal uit deze echte en collectieve monologen. De taal maakt het in de preoperationele fase 

mogelijk om tijdens activiteiten te vertellen, maar ook om over activiteiten te vertellen. Het kind 

gaat zaken en personen benoemen terwijl het deze aanwijst, wat de denkontwikkeling versterkt. 

Voor peutertheater heeft dit tot gevolg dat gesproken tekst en/of dialogen altijd gepaard moeten 

gaan met een concrete handeling of een visuele ondersteuning, aangezien jonge toeschouwers er 

anders weinig tot niets van opsteken.

2.3A.5 De fantasie van peuters

Rond de tweede verjaardag doet het rollenspel zijn intrede. In eerste instantie imiteert het kind 

wat het in zijn of haar echte leven heeft gezien of gehoord. Steeds meer krijgt echter ook de 

fantasie een plaats. Voorwerpen in huis, een of meerdere tegelijk, en speelgoed krijgen rollen in 

het spel. Een kind speelt het rollenspel alleen of met andere kinderen. Piaget noemt dit de fase 

van het symbolische spel: een kind heeft bepaalde handelingen geleerd en past die toe op een 

substituut. Volgens Piaget is ‘deze stap naar de symboliek een doorbraak in de verstandelijke 

ontwikkeling. Het kind komt ermee los van de realiteit, van wat concreet aanwezig is’36. 

Piaget stelt dat jonge kinderen de situatie waarnemen zoals die zich aan hen voordoet. Hij 

dicht dit toe aan het stadium van de denkontwikkeling waarin ze zich bevinden. De lijn dat 

jonge kinderen waarnemen zoals de situatie zich aan hen voordoet kan worden doorgetrokken 

wanneer het gaat om fantasie. Het maakt voor peuters niet uit of ze worden geconfronteerd 

met een werkelijke of verzonnen situatie. ‘Men is het er in het algemeen over eens dat een kind 

tot een jaar of drie niet goed uit elkaar kan houden wat “echt” is en wat “maar alsof”’37. Voor 

een peuter staan beelden uit de werkelijkheid en beelden uit de fantasie gelijk aan elkaar: ‘ze 

zijn even “waar” en “levendig”’38. Binnen het peutertheater kan hiervan volop gebruik worden 
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gemaakt door te kiezen voor fantasierijke verhalen en gebruik van substituerende attributen 

(rekwisieten).

Dat werkelijkheid en fantasie gelijkstaan aan elkaar komt voort uit het feit dat kinderen in 

de peuterleeftijd nog geen feitelijke wetmatigheden beheersen. Ze vinden nog niets gek en 

verbazen zich nergens over. Dat maakt hen tot een ondankbaar publiek voor goochelaars en 

vertellers van bizarre verhalen. Immers, verbazing of verwondering ontstaat pas als duidelijk is 

dat de feitelijke verklaringen niet van toepassing zijn.

Jonge kinderen fantaseren zelf en ze worden geconfronteerd met de verzinsels van anderen. 

Daarbij maakt de vorm hen niet uit: verzonnen mensen, sprekende dieren en poppen worden 

allemaal geaccepteerd zoals ze zich voordoen en alles is echt.

Tot het moment dat een kind zich bevindt in de periode tussen het derde en vierde levensjaar. 

Dan ontstaat geleidelijk het besef dat ‘echt’ en ‘verzonnen’ twee verschillende dingen zijn. Dit 

besef is er niet van de een op de andere dag, het kind bevindt zich in een overgangsperiode. 

Overigens een verwarrende periode omdat het heen en weer geslingerd wordt tussen het gevoel 

van zeker weten en toch niet weten. Voor de inhoud en de vorm van peutertheater heeft dit 

nog weinig gevolgen. De leeftijd waarop genoemd besef geleidelijk aan zijn intrede doet is de 

bovenkant van de doelgroep waarop deze theatervorm zich richt. Uitgezonderd van het feit dat 

een enkel kind af en toe zal uitroepen dat ‘dat niet kan!’ is het nog te weinig relevant om daad-

werkelijk rekening mee te houden binnen het peutertheater. 

2.3B  Welke dramatische middelen en effecten kunnen worden gehanteerd bij het maken van 

een peutertheatervoorstelling?

2.3B.1 Leeftijd als bepalende factor

Twijnstra (2002) pleit voor een analyse van theatervoorstellingen door jeugdige en volwassen 

toeschouwers, die de voorstelling al dan niet in beroepsverband bezoeken. Zijn drijfveer voor 

het opstellen van een analysemodel is om het publiek de mogelijkheid te bieden betekenis te 

geven aan een voorstelling. Betekenisgeving die meer inhoudt dan subjectieve geluiden als ‘ik 

vond het geweldig’ of ‘dat kon wel wat beter’ en die anders is dan een zuiver wetenschappelijke 

benadering die niets meer van doen heeft met de beleving van de voorstelling. Voor deze analyse 

beroept Twijnstra zich op de semiotiek uit de taalfilosofie, de leer die onderzoekt welke tekens 

(of signalen) een voorstelling uitzendt en die het publiek bewust dan wel onbewust ontvangt. 

De tekens worden vanuit allerlei elementen van een voorstelling uitgezonden: het decor, de 

belichting, muziek en geluiden, de rekwisieten, het spel, de dialoog en de tekstbehandeling. Ook 

binnen het peutertheater wordt gebruikgemaakt van deze tekens. In deze masterthesis is het 

niet de bedoeling te onderzoeken welke betekenis jonge kinderen geven aan tekens in peuter-

voorstellingen, aangezien peuters nog niet in staat zijn om afstand te nemen van een voorstel-

ling en er op objectieve wijze hun licht op te laten schijnen. Het is echter wel van belang deze 

tekensystemen te herkennen om te beschrijven op welke wijze ze kunnen worden uitgewerkt 
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in peutertheatervoorstellingen, zodat de boodschap op een voor peuters heldere wijze wordt 

overgedragen.  

Een vrije interpretatie van het analysemodel van Twijnstra schept voor deze masterthesis 

de mogelijkheid om dramatische middelen te benoemen en om te komen tot een checklist 

waarmee kan worden bepaald welke vorm van peutertheater kan leiden tot culturele compe-

tentie van theater. 

Of een voorstelling betekenis heeft hangt volgens Twijnstra af van het collectieve en het indivi-

duele profiel dat een publiek bij aanvang van de voorstelling heeft en het profiel van de voorstel-

ling zelf. Het succes van de voorstelling wordt mede bepaald door de harmonie tussen het profiel 

van de voorstelling en dat van het publiek. In deze masterthesis wordt ervan uitgegaan, en in de 

volgende paragraaf wordt dat onderbouwd, dat het profiel van het uit peuters bestaande publiek 

min of meer blanco is ten aanzien van theater. Om tot harmonie te kunnen komen moet het 

profiel van de voorstelling aansluiten bij het min of meer blanco theaterprofiel van het peuter-

publiek.

Wanneer Twijnstra spreekt over het publieksprofiel doelt hij op interesse van de bezoekers, 

aanwezige kennis bij het publiek over de voorstelling door middel van publiciteitsmateriaal of 

voorbereidende activiteiten als een inleidend gesprek of workshops (bijvoorbeeld op school). 

Hij noemt ook leeftijd als onderdeel van de harmonie tussen beide profielen. Daarmee bedoelt 

hij dat wanneer een gezelschap een minimale leeftijdsgrens heeft aangegeven dit inhoudt dat 

bezoekers daarmee rekening moeten houden. Andersom geldt het natuurlijk ook: als een gezel-

schap wil spelen voor een peuterpubliek moet het de inhoud en de vorm van de voorstelling 

daarop aanpassen. 

Het publieksprofiel is dus een belangrijke factor om rekening mee houden. Hoewel zij het woord 

niet gebruikt valt uit haar ‘boom van esthetische ontwikkeling’39 wel op te maken dat ook Klein 

(2005) het profiel van het publiek benadrukt als het gaat om de meest optimale verwerking 

van een theatervoorstelling. Voordat zij ook nog maar iets zegt over de wijze waarop inhoud en 

vorm van een theaterproductie aansluiten bij het profiel van het publiek, in deze casus de wijze 

waarop kinderen een voorstelling begrijpen, noemt Klein leeftijd als variabele factor bij het 

kijken naar een theatervoorstelling. Ze doelt hiermee op het aantal levensjaren als periode om 

kennis en ervaringen op te doen over en met theater. De beleving van een theatervoorstelling 

door kinderen verschilt van die door volwassenen, simpelweg omdat kinderen minder theater-

ervaring hebben. Kinderen kunnen in veel mindere mate dan volwassenen een beroep doen op 

hun theatrale conventie. Om te onderzoeken hoe kinderen theater begrijpen beroept Klein zich 

op sociaal-cognitieve en ontwikkelingspsychologische theorieën, zoals die van Piaget.

Voortbordurend op Klein betekent dit dat peuters gezien hun geringe aantal levensjaren nog 
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weinig tot geen ervaring hebben kunnen opdoen ten aanzien van theater. Dit heeft onder andere 

consequenties voor de dramatische middelen en effecten die kunnen worden ingezet in een 

peutertheatervoorstelling. De jonge kinderen moeten immers de voorstelling kunnen en willen 

blijven volgen. Evenals Klein doet wordt in deze masterthesis de cognitieve ontwikkeling van 

kinderen, zoals in de vorige paragraaf beschreven, aangehouden om te bepalen wat wel en niet 

kan en mag gebeuren in een peutertheatervoorstelling.

2.3B.2 Mini-trauma’s in positieve zin

Hoewel het onderzoek van Klein zich richt op een publiek van kinderen vanaf zes jaar die met 

hun langere levensperiode meer theaterervaring hebben kunnen opdoen, is een aantal van de 

door haar genoemde aandachtsgebieden in haar ‘boom van esthetische verwerking’, soms op 

aangepaste wijze, ook van toepassing op jongere kinderen. Op aangepaste wijze, omdat Klein 

begint bij een theaterpubliek van zes jaar en ouder dat niet meer kan worden gezien als een 

onbeschreven blad. Bij de doelgroep waarover het gaat in deze masterthesis mag er redelijker-

wijs van worden uitgegaan dat zij, uitgezonderd hun prille ervaring met het rollenspel, nog geen 

kennis hebben van schema’s ten aanzien van theater. Dat peuters nog blanco zijn ten aanzien 

van theater betekent dat alle dramatische middelen en effecten in een voorstelling in meer of 

mindere mate nieuw zijn voor ze. Met dit aspect moet rekening worden gehouden bij het maken 

van een theatervoorstelling. Alles is nieuw, wat betekent dat elk ingezet middel en/of effect 

impact, zowel positief als negatief, heeft en tegelijkertijd kan er niet worden aangesloten bij 

bekende schema’s. Deze nieuwheden kunnen, zoals Hargreaves (1995) ze noemt, ‘mini-trauma’s’ 

veroorzaken. Hargreaves is groot voorstander van ‘mini-trauma’s’. Hij baseert zich daarbij op 

het feit dat veel mensen door een indringende ervaring met kunst toegetreden zijn tot de wereld 

van de kunsten. Onder een ‘mini-trauma’ verstaat hij niet alleen een negatieve ervaring die de 

beschouwer uit balans brengt, maar bijvoorbeeld ook een verrassingsaspect dat kan worden 

ervaren als een feest. In ieder geval gaat het om een ervaring die de kunstbeschouwer raakt. 

Deels kan deze opvatting worden gevolgd wanneer het gaat om peutertheater. Vrijwel iedereen 

vindt het leuk om verrast te worden, dus ook peuters. Voor peuters wordt echter gepleit voor een 

positieve ervaring, een plezierig ‘mini-trauma’, aangezien alles wat zich aan hen voordoet als 

realistisch wordt ervaren. Er moet echter meteen worden gezegd dat het niet de bedoeling is dat 

een peutertheatervoorstelling een rechtstreekse kopie is van wat peuters al kennen, begrijpen 

en waarderen, aangezien er dan geen sprake kan zijn van een ontwikkeling. Wel moet een 

peutervoorstelling qua inhoudelijke (verhaal), formele (vorm) en expressieve (gevoelslading) 

kenmerken aansluiten bij wat peuters kennen, begrijpen en waarderen. Oftewel, de inhoudelijke 

en formele aspecten van een peutervoorstelling moeten aansluiten bij de zone van naaste 

ontwikkeling40 van 2- tot en met 4-jarigen.
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2.3B.3 Introducerende activiteiten bij de voorstelling

Om de mentale betrokkenheid van peuters bij de voorstelling te bewerkstelligen of te vergroten 

pleit Klein voor activiteiten vooraf aan de voorstelling. Niet door bijvoorbeeld alvast het verhaal 

een keer te vertellen, aangezien de voorstelling dan een herhaling van zetten wordt die weinig 

geestelijke inspanning vergt van het publiek. Wel een goede manier is het opwekken van de 

interesse en nieuwsgierigheid door middel van (kleine) ontdekkingsactiviteiten (Klein spreekt 

van studie-activiteiten; gezien de doelgroep is in het kader van deze masterthesis de term 

ontdekkingsactiviteiten meer geschikt). Bijvoorbeeld door elementen uit het decor in de foyer 

te plaatsen zodat peuters ermee kunnen spelen. Het lijkt in beginsel op ‘gewoon’ spelen, in de 

voorstelling zal dit echter een aspect van herkenning zijn. Een andere manier om de interesse 

en de nieuwsgierigheid op te wekken is het ontvangen van het peuterpubliek door een acteur 

of actrice. De kinderen worden dan als vanzelf het verhaal mee in genomen. De introducerende 

activiteiten ondervangen tegelijkertijd een overweldiging door nieuwheid, een negatief ‘mini-

trauma’. Vrijwel alle kinderen moeten wennen aan nieuwe, onbekende situaties en personen, 

voordat ze ontvankelijk zijn voor datgene wat komen gaat, in casu de theatervoorstelling. De 

meest eenvoudige manier om de kinderen voorafgaand aan de voorstelling te laten wennen is 

het bij binnenkomst in de theaterzaal zien van de acteurs die op een rustige en ‘kleine’ manier 

al bezig zijn met hun spel. Het feit dat alles wat gebeurt op de speelvloer nieuw is voor peuters 

betekent ook dat geen gebruikgemaakt mag worden van schrikeffecten als een plotseling geluid, 

een uit de coulissen vliegend rekwisiet of een speler die wild de vloer op springt. Dit alles heeft 

juist een negatieve uitwerking op de culturele competentie van theater, gezien de negatieve 

emoties die op zo’n moment worden veroorzaakt.

2.3B.4 Lineaire verhaallijn met duidelijk getoonde oorzaken en gevolgen

Bij de beschrijving van de ontwikkelingspsychologische aspecten bij peuters kwam naar 

voren dat deze kinderen uitgaan van de situatie zoals deze zich aan hen voordoet. Ook maakt 

het hen niet uit of iets echt is of verzonnen. Voor peuters zijn de werkelijkheid en de fantasie 

gelijkwaardig. Voor een peutervoorstelling betekent dit dat de scènes, beelden en het verhaal, 

zowel realistisch als fantasie, getoond moeten worden zoals ze zijn. Van peuters kan niet worden 

verwacht dat ze, zoals Klein dat ook beschrijft voor kinderen tot ongeveer acht jaar, sprongen in 

het verhaal en perspectiefwisselingen van de personages kunnen interpreteren. Om symbolisch 

spel te verduidelijken bestaat de mogelijkheid dit in de vorm van gesproken tekst toe te lichten, 

Klein spreekt van ‘prekerige’ dialogen, maar dit zal slechts voor enkele jonge toeschouwers 

zinvol zijn. Bovendien blijft jonge kinderen ‘vooral visuele informatie over dramatische acties 

bij en niet zozeer wat door de acteurs is gezegd. De dialogen worden alleen gevolgd als ze infor-

matie geven over gevisualiseerde dramatische acties en deze versterken.’41.

Sprongen in het verhaal, perspectiefwisselingen van de personages, symboliek in spel en/of 

beeld en verwijzingen naar zaken die zich buiten de zichtbare speelvloer afspelen worden door 

peuters niet begrepen. Dit geldt ook voor flashbacks en droombeelden. Deze worden eveneens 
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niet als zodanig begrepen door peuters. Voor een peutertheatervoorstelling heeft dat tot gevolg 

dat er sprake moet zijn van een lineaire verhaallijn waarin de scènes duidelijk oorzaak en gevolg 

tonen. Bovendien moet het tempo van de voorstelling zodanig zijn, dat betekent langzaam 

genoeg, dat de kinderen in staat zijn om verbindingen te maken tussen de handelingen, de 

motieven en de gevolgen. 

2.3B.5 Concrete uitwerking van technische middelen

Een ander gevolg van de gelijkwaardigheid van realiteit en fantasie bij peuters (het feit dat 

peuters uitgaan van de situatie zoals deze zich aan hen voordoet) is het gebruik van technische 

middelen om theatrale illusie teweeg te brengen. De techniek moet zodanig worden ingezet 

dat het een concrete uitwerking heeft. Zo zullen peuters, in tegenstelling tot volwassenen, niet 

begrijpen dat bijvoorbeeld het laten oplichten van een gele theaterspot betekent dat de zon 

schijnt. Als de spot echter is gericht op een zon in het decor, heeft het dat effect wel, omdat het 

gebruik van techniek dan samengaat met een visualisatie. Terugkomend op de geringe thea-

terervaring van peuters moet overigens erbij worden gezegd dat het gebruik van techniek om 

effecten te bewerkstelligen het jonge publiek niet op een negatieve wijze mag overweldigen.  

2.3B.6 Spelmogelijkheid na afloop van de voorstelling

Klein is van mening dat alleen kijken naar een theatervoorstelling niet genoeg is om er iets van 

te leren. Kinderen halen elementen uit de voorstelling, maar dat betekent niet dat ze die auto-

matisch omzetten in kennis en vaardigheden omtrent theater. Dit pleit voor de mogelijkheid 

om peuters na de voorstelling de mogelijkheid te bieden hun opgedane indrukken te verwerken 

in de vorm van spel (zoals volwassenen dat doen door na te praten over de voorstelling). 

Piaget spreekt niet voor niets van de fase van het symbolische spel waarin kinderen geleerde 

handelingen toepassen op een substituut. Om handelingen uit de voorstelling te verwerken kan 

worden gedacht aan het creëren van een speelplek in de sfeer van de voorstelling, bijvoorbeeld 

met (een replica van) decorstukken of rekwisieten uit de voorstelling of aan een afsluitend spel 

aansluitend aan de voorstelling. Hiermee krijgt de peuter de mogelijkheid zich spelenderwijs 

de inhoud van een theatervoorstelling en de setting waarin deze zich afspeelt (speelvloer en 

publieksopstelling) eigen te maken. Voor volwassenen biedt het de mogelijkheid om te meten 

wat de kinderen begrijpen van de voorstelling die ze hebben gezien en hoe ze deze waarderen.

2.3C  Welke thema’s kan een theatermaker hanteren in de verhaallijn of plot van een 

peutertheatervoorstelling?

2.3C.1 Leef- en belevingswereld van de peuter

In het algemeen wordt gezegd dat kinderen een korte spanningsboog hebben. Klein noemt dit 

een mythe. Volgens haar wordt ‘het proces van aandacht geleid door het individuele besluit 

om te ontdekken en te zoeken naar informatie’42. Concreet gezegd houdt dit in dat peuters 
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zeker bereid zijn hun aandacht bij een theatervoorstelling te houden en ervan te leren, mits 

het getoonde in vorm en inhoud maar niet te moeilijk dan wel te makkelijk is. De balans is te 

vinden door ervan uit te gaan dat prille theaterbezoekers (dit geldt overigens ook voor onervaren 

volwassen kijkers) in eerste instantie puur hun aandacht uit laten gaan naar onbekende beelden 

en onbekende taal voordat ze zich bezighouden met een speciale betekenis hiervan. Onbekende 

zaken mogen daarom niet overheersend aanwezig zijn in de voorstelling. Dat leidt vrij snel 

alleen maar af. Wanneer de vorm en inhoud van de voorstelling aansluiten bij de interesse van 

peuters, dan zullen ze er intuïtief van uitgaan dat ze het zullen begrijpen en gaan ze ook hun 

best doen om het te begrijpen. Qua themakeuze voor een peutervoorstelling moet een theater-

maker rekening houden met de leef- en belevingswereld van de peuter die zich dichtbij huis 

bevindt en die zich in een langzaam tempo voltrekt. De ontdekking van een doosje op zolder kan 

voor een peuter al een heel avontuur zijn.

2.3C.2 Tijdsspanne van de voorstelling

In het licht van de balans tussen de vorm en inhoud van de voorstelling en de interesse van de 

peuters zou dit te interpreteren zijn als dat de duur van de voorstelling geen punt van aandacht 

is. In tegenstelling tot wat Klein meent is het dit echter wel omdat het concentratievermogen 

en daarmee de spanningsboog van peuters begrensd is. Een peutervoorstelling hoeft daarom 

niet lang te duren. Een half uur is al lang genoeg. Na een half uur concentratie worden jonge 

kinderen onrustig ten teken dat de maximale inspanningsduur is bereikt. Bovendien moet in de 

voorstelling ruimte zijn om te ‘ontladen’. Kinderen moeten kunnen reageren op wat ze zien en 

horen en na een moment van spanning tot rust kunnen komen. Ook dit draagt bij aan de balans 

tussen de vorm en inhoud van de voorstelling en de interesse van peuters. Of anders gezegd, het 

draagt bij aan de harmonie tussen het profiel van de voorstelling en dat van het publiek zoals 

Twijnstra die beschrijft.

2.3C.3 Alles vanuit het eigen perspectief

Gezien hun egocentrisch denken zijn peuters nog nauwelijks in staat om zich te identificeren 

met karakters in de voorstelling. Laat staan dat ze zich kunnen verplaatsen in de denkwereld 

van de karakters. Wel (her)kennen peuters emoties als ‘leuk/niet leuk’ en ‘lief/stout’, maar ook 

voor deze emoties geldt dat ze uitgaan van wat ze zelf leuk/niet leuk of lief/stout vinden. De 

genoemde en andere primaire emoties kunnen in het thema van een peutervoorstelling worden 

opgenomen, mits deze herkenbaar zijn in de dramatische handelingen van de acteurs.

Dan een opmerking over de interpretatie van een peutertheatervoorstelling of het herkennen 

van tekens daarin, aangezien volgens Twijnstra een theaterervaring impliceert dat de 

toeschouwer er een boodschap uit kan opmaken. Op basis van het stadium van cognitieve 

ontwikkeling waarin een peuter zich bevindt mag niet worden aangenomen dat het kind 

metaforen en morele vraagstukken zal ontwaren in de voorstelling. Maar een peuter kan veelal 



Bij peuters zit het geluk nog in de beentjes  |  Patrice Matthee | anr 439642  [ 35 ]

wel in meerdere of mindere mate navertellen wat een karakter heeft gedaan of wat er te zien was 

in de voorstelling. Vanuit zijn of haar eigen standpunt, het eigen perspectief, zal de peuter ook 

kunnen zeggen of hij of zij de gebeurtenissen in het stuk leuk/niet leuk of lief/stout vond. Met 

‘vanuit het eigen standpunt’ wordt hier bedoeld dat de peuter aangeeft hoe de gebeurtenissen op 

hem of haar overkomen. De peuter kan niet invoelen hoe de gebeurtenissen zijn voor het perso-

nage. Het personage kan door gezichtsuitdrukkingen en/of lichaamshouding echter wel aan het 

kind laten zien hoe het zich voelt. Jonge kinderen kunnen dus een boodschap destilleren uit een 

voorstelling, maar alleen als dit een bekende boodschap uit hun eigen leven is. Anders gezegd, 

een peuter herkent een metafoor alleen als het een replica is uit zijn of haar eigen leven. 

2.4 Welke vorm van peutertheater kan op een positieve manier bijdragen in de 
ontwikkeling van culturele competentie?

Uit de theorie wordt afgeleid dat alleen positieve theaterervaringen bij peuters leiden tot 

culturele competentie inzake theater, waarbij een positieve theaterervaring wordt omschreven 

als een harmonie tussen het profiel van de voorstelling en het profiel van het publiek. In deze 

masterthesis betekent dat een harmonie tussen de vorm en inhoud van de peutertheatervoor-

stelling en de ontwikkelingspsychologische kenmerken van kinderen van 2 tot en met 4 jaar. 

Volgens de theorie zou er een parallel moeten bestaan tussen de mate waarin een voorstelling 

voldoet aan deze harmonie in vorm en inhoud en ontwikkelingspsychologische kenmerken en 

de mate van aandacht en positieve gedragingen van het publiek. Het hierna volgende onderzoek 

laat zien of en op welke wijze deze aanname opgaat.

Noten
____________________________________________________________________________________________
14. Peer, van, W., blz. 9.
15. In deze masterthesis wordt voor het begrip cultuur de definitie van Van Dale’s groot woordenboek der Nederlandse 

taal aangehouden, te weten ‘het geheel van de manifestaties van kunst, ontspanning en vermaak’.
16. Cultuurdeelname kent drie varianten, te weten de actieve vorm waarin participanten zelf cultuur beoefenen in de vorm van 
 bijvoorbeeld lessen of amateurgezelschappen, de receptieve vorm waarbij het gaat om het bezoeken van cultuuruitingen als 
 tentoonstellingen, festivals, voorstellingen en tot slot de reflectieve vorm waarin participanten in staat zijn om beschouwingen 
 te geven over, te kunnen reflecteren op of nadenken over de cultuuruitingen. Laatstgenoemde vorm wordt vaak als de meest 
 ingewikkelde beschouwd omdat hiervoor enige kennis en inzichten over de cultuuruiting zelf of aanverwante terreinen 
 noodzakelijk zijn.
17. Ganzeboom, H., blz. 47.
18. Ganzeboom, H., blz. 50.
19. Antonides, G. & Van Raaij, W.F., blz. 192.
20. Kohnstamm, R., blz. 90.
21. Lierop-Debrauwer, van, H., blz. 10.
22. Peer, van, W., blz. 11.
23. Dasberg, L., blz. 95.
24. Dasberg, L., blz. 96.
25. Klein, J., blz. 52.
26. Jean Piaget (1896-1980) was een Frans-Zwitserse bioloog en psycholoog. Hij heeft veel onderzoek verricht op het 
 gebied van kinderpsychologie en daarover een reeks boeken geschreven. 
27. Elkind, D., blz. 25.
28. Sigmund Freud (1856-1939) was afkomstig uit Oostenrijk-Hongarije. Hij werkte als zenuwarts en psychiater en is 
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de grondlegger van de psychoanalyse. Freud schreef de theorie dat een kind vanaf de geboorte tot aan ongeveer het zesde levens-
jaar de ontwikkeling doormaakt van orale fase, naar anale fase, naar genitale fase. Volgens Freud kunnen stoornissen in deze 
ontwikkeling op volwassen leeftijd leiden tot ernstige geestelijke problemen. 

29. De Duits-Amerikaanse psycholoog Erik Erikson (1902-1994) bouwde voort op het werk van Freud en voegde er de 
 sociale dimensie aan toe, omdat hij van mening was dat de psychische ontwikkeling afhankelijk is van de relaties 
 met anderen. Erikson beschreef acht opeenvolgende stadia die een mens moest doorlopen.
30. Lawrence Kohlberg (1927-1987) was een Amerikaanse psycholoog die stadia van morele ontwikkeling beschreef. 
 Hij bouwde voort op het werk van Piaget, door er moraliteit aan toe te voegen.
31. Kohnstamm, R., blz. 105.
32. Kohnstamm, R., blz. 105.
33. Kohnstamm, R., blz. 114.
34. Kohnstamm, R., blz. 118.
35.  Piaget, J.: Zes psychologische studies, blz. 24.
36. Kohnstamm, R., blz. 323.
37. Kohnstamm, R., blz. 291.
38. Kohnstamm, R., blz. 291.
39. De door Klein gehanteerde boom van esthetische verwerking is een informatieverwerkingsmodel dat kan worden 
 toegepast op theaterpubliek voor, tijdens en na de voorstelling. Het model laat zien wat jong publiek aanzet tot 
 herhaald theaterbezoek.
40. De zone van naaste ontwikkeling is een begrip uit de ontwikkelingstheorie van de Russische psycholoog, filosoof 

en kunstenaar Lev Vygotskij (1896-1934). Het is gedefinieerd als ‘het verschil tussen wat een kind als zelfstandig kan (het actuele 
ontwikkelingsniveau) en wat een kind kan met ondersteuning van een volwassene of een ander kind (de zogenaamde meerwe-
tende partners). De zone van naaste ontwikkeling is daarmee te omschrijven als een sociaal-culturele activiteit waaraan het kind 
zinvol kan en wil deelnemen, maar die het nog niet zelfstandig kan volbrengen.’ (Janssen-Vos, F. en www.aps.nl)

41. Haanstra, F. (1995), blz. 11.
42. Klein, J. (2005), blz. 47.



Bij peuters zit het geluk nog in de beentjes  |  Patrice Matthee | anr 439642  [ 37 ]

3. Methode

3.1 Analysemodel voor theatervoorstellingen
De stam van Klein’s ‘boom van esthetische verwerking’, die in haar model de vorm heeft van een 

dennenboom, bestaat uit verlangen naar een vervolgtheaterbezoek. Primair hangt dit verlangen 

samen met het succes of de mislukking van eerdere bezoeken. Aangezien socialisatie van theater 

alleen kan optreden bij meerdere bezoeken, socialisatie is immers een leerproces dat niet van het 

ene op het andere moment tot stand komt, is het van belang dat peuters een positieve ervaring 

opdoen bij hun theaterbezoeken. Dit pleit voor theater dat is toegesneden op het jonge publiek. 

Dus theater dat past bij het ontwikkelingsstadium waarin ze zich bevinden. 

Om te kunnen bepalen welke theaterproducties passen bij het ontwikkelingsstadium van jonge 

kinderen kan een bewerkte vorm van het model van Twijnstra worden gebruikt. Allereerst volgt 

een beschrijving van de wijze waarop het oorspronkelijke model van Twijnstra wordt omge-

vormd tot een model waarmee peutertheatervoorstellingen kunnen worden geanalyseerd. 

Het model van Twijnstra helpt zowel jeugdige als volwassen theaterbezoekers om meer bete-

kenis te geven aan de voorstelling. Twijnstra gaat er hierbij van uit dat toeschouwers zich steeds 

verder kunnen bekwamen in het begrijpen van tekens in een theatervoorstelling door de voor-

stelling te analyseren. Dit analyseschema kan worden aangepast aan de cognitieve ontwikkeling 

van peuters waardoor beoordelingscriteria voor peutertheater ‘zichtbaar’ worden.

De vijf tekensystemen of concepten waarbinnen alle tekens waarvan drama gebruikmaakt zijn 

te vatten, zijn volgens Twijnstra:

• frame en merchandising (het totale raamwerk waarbinnen de tekens van de voorstelling 

 functioneren, zoals de opstelling van de zaal, de voorkennis van het publiek door middel van 

 recensies, programmaboekjes, voorbereidende activiteiten als dramalessen en lezingen); 

• de regie (de wijze waarop de acteurs door de ruimte bewegen, maar ook het tempo en het 

 ritme) en het acteerwerk (waar onder casting, speelstijl, opkomsten en kostuums); 

• dramaturgie (zoals het verhaal of plot, het genre, het perspectief van waaruit wordt gespeeld 

 en de ontwikkelingslijn van het verhaal); 

• vormgeving en aankleding (de verschillende beelden, rekwisieten en belichting); 

• muziek en andere geluiden.

In schema: zie pagina 38
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Bron: Twijnstra, R.: Betekenis van drama. Voorstellingsanalyse.

Alle vijf concepten of tekensystemen zijn in meerdere op mindere mate ook van toepassing 

op peutertheater. Echter, een aantal van de door Twijnstra opgevoerde tekens gaan in het 

geheel niet op voor peutertheater of ze zijn aan de orde in een andere vorm. Zoals bij ‘frame 

en merchandising’: van dit concept wordt alleen de publieksopstelling gehandhaaft omdat dit 

van belang is wat betreft de vorming van scripts ten aanzien van theater. De publieksopstelling 

speelt bij peutertheater ook een rol bij de mate waarin de peuters betrokken zijn bij de voorstel-

ling (zitten ze dichtbij de speelvloer of juist op een afstand creërende tribune?). Omdat het, 

vooraf aan de voorstelling, scheppen van betrokkenheid een belangrijke rol speelt bij theater 

voor jonge kinderen, wordt het tekensysteem ‘frame en merchandising’ (wat zich ook afspeelt 

vooraf aan de voorstelling) in het analysemodel voor peutertheater gewijzigd in ‘aandacht 
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voor mentale betrokkenheid vooraf aan de voorstelling’. Bovendien worden hieraan tekens 

toegevoegd die van belang zijn bij peutertheater, te weten de kennismaking met inhoudelijke 

aspecten en acteurs en/of muzikanten uit de voorstelling én de wijze waarop de entree in de zaal 

is georganiseerd. Dit laatste draagt, naast de publieksopstelling, immers bij aan de vorming van 

scripts ten aanzien van theater.

Van de tekens uit de andere vier tekensystemen die Twijnstra noemt zijn in het analysemodel 

voor peutertheater alleen die tekens opgenomen die naar voren zijn gekomen in de beschrijving 

van ontwikkelingspsychologische aspecten en daaruit voortvloeiende gevolgen voor de te 

hanteren dramatische middelen en effecten en de te gebruiken thema’s. 

Tot slot is er een concept toegevoegd aan het analysemodel voor peutertheater. Zoals eerder 

aangegeven is het voor de ontwikkeling van culturele competentie bij peuters niet genoeg om 

alleen te kijken naar een theatervoorstelling. Er moet een mogelijkheid bestaan om de opgedane 

indrukken te kunnen verwerken in de vorm van spel. In het analysemodel voor peutertheater 

wordt dit concept of tekensysteem aangeduid met ‘mogelijkheid tot verwerking van de voorstel-

ling door middel van spel’.

Uit vier van de door hem genoemde tekensystemen (uitgezonderd is ‘frame en merchandising’) 

formeert Twijnstra de tekens tot drie groepen, te weten tekens die coderen, stapelen en scoren. 

• Tekens die coderen introduceren de toeschouwers in de voorstelling: de acteurs komen op 

 en de personages worden ‘voorgesteld’, de sfeer en eventueel plaats en tijd worden duidelijk 

 gemaakt. 

• De tekens die stapelen geven de toeschouwers inzicht in het verhaal en bouwen spanning op. 

• De tekens die scoren ten slotte laten het (al dan niet tijdelijke) resultaat zien. 

De tekens zoals ze zijn genoemd in zijn schema brengt Twijnstra onder in een checklist. Dit bete-

kent dat de tekens uit het schema onder elkaar zijn gezet zodat ze voor de toeschouwer kunnen 

dienen als hulpmiddel om aan de hand van de diverse aandachtspunten betekenis te geven aan 

de voorstelling. Voor deze masterthesis wordt de genoemde checklist gecomprimeerd tot een 

analysemodel van tekens die op basis van de beschreven theorie van belang worden geacht. 

Daarnaast wordt een aantal checkbare gegevens, zoals hierboven is beschreven, opgenomen die 

specifiek van belang worden geacht bij peutertheater. Bovendien is een kolom toegevoegd voor 

sleutelwoorden die kenmerkend of opvallend zijn bij de voorstelling en bevat het model een 

kolom om de mate van uitwerking van de tekens te scoren. Concreet gezegd houdt dit in dat met 

dit bewerkte analysemodel peutervoorstellingen kunnen worden beoordeeld op geschiktheid 

voor jonge kinderen. 

In het kader van socialisatie van theater en de ontwikkeling van culturele competentie kan 

niet vroeg genoeg worden begonnen met het publiek te introduceren in de tekensystemen van 

theater, zowel wat betreft inhoud, vorm, publieksopstelling als gedrag. Dit houdt in dat ook bij 
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peutervoorstellingen sprake moet zijn van gangbare tekensystemen. In deze masterthesis wordt 

de lijn van Twijnstra, in het voor het onderwerp van onderzoek aangepaste vorm, gevolgd. Het 

analysemodel in deze masterthesis dat uit de theorie is afgeleid is een mogelijkheid om te beoor-

delen of een peutertheatervoorstelling past in het ontwikkelingsstadium van jonge kinderen, 

zodat het de kinderen een positieve theaterervaring geeft. Tegelijkertijd kan daarmee worden 

beoordeeld of de voorstelling een bijdrage kan leveren aan de socialisatie van theater die leidt tot 

culturele competentie en uiteindelijk tot meer cultuurdeelname. 

Dit leidt tot het volgende analysemodel voor peutertheater: 

3.1.1 Analysemodel voor peutertheater

Gebruikte scores voor alle modellen en schema’s: 

  ++ =  goed

  + = voldoende

  0 = neutraal

  - = niet/negatief

 

A. Aandacht voor mentale betrokkenheid vooraf aan de voorstelling:

ability scripts sleutelwoorden score

• kennismaking met 
inhoudelijke aspecten

* zone van naaste ontwikkeling
* ontdekkingsactiviteiten   

• kennismaking met 
acteurs en/of muzikanten

* introducerende activiteiten

• verloop van entree in de 
zaal

* geleidelijke (of promptverloren) 
binnenkomst in de zaal 

• publieksopstelling (op de 
speelvloer, bijvoorbeeld op 
bankjes of in een kring, of 
op een tribune)

* dichtbij de speelvloer  
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B. Tekens die coderen: 

ability scripts sleutelwoorden score

• Stemmingsinleiding * introductie spelers, verhaal 

• Openingsbeeld * aandacht voor nieuwheid 
* geen schrikeffect 

• Opkomst * geen schrikeffect  

• Kostuums * concrete uitwerking  

• Expositie * duidelijk oorzaak en gevolg, evt. 
toelichting  

• Gesproken tekst * begeleid door visualisatie
* informatie over visualisatie  

• Belichting * concreet  

• Muziek en geluid
      

* geen schrikeffecten
* beperkt volume 

C. Tekens die stapelen:

ability scripts sleutelwoorden score

• Ontwikkelingslijn * duidelijk oorzaak en gevolg, lineaire 
verhaallijn
* eigen perspectief   

• Plot * lineaire verhaallijn
* aansluiting leef- en belevingswereld 

• Tempo en ritme * ruimte voor ontlading
* maximaal half uur voorstelling  

• Mise-en-scène * geen schrikeffecten
* eigen perspectief   

• Rekwisieten * zone van naaste ontwikkeling  

• Projectiepunten 
(aanwijzingen in het 
decor)

* zone van naaste ontwikkeling 

D. Tekens die scoren:

ability  scripts sleutelwoorden score

• Cruciale scène * zone van naaste ontwikkeling
* lineaire verhaallijn
* eigen perspectief  

• Eindbeeld * eigen perspectief
* geen schrikeffecten   

E. Mogelijkheid tot verwerking van de voorstelling door middel van spel:

ability scripts sleutelwoorden score

• In de vorm van: * speelplek
* spel in sfeer van de voorstelling  
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3.2 Observatieschema voor peuters
Met het analysemodel voor peutertheater kan worden beoordeeld of een peutertheatervoorstel-

ling voldoende kwaliteit heeft om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van 

culturele competentie bij jonge kinderen. Het analysemodel is echter alleen gericht op de 

voorstelling. En het succes van een voorstelling wordt juist bepaald door de harmonie tussen het 

profiel van de voorstelling en dat van het publiek, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het profiel 

van peuters ten aanzien van theater min of meer blanco is. Het publiek zal daarom moeten 

worden geobserveerd om te kunnen beoordelen of een voorstelling aanslaat op de aandachts-

punten van het analysemodel voor peutertheater. Daarbij is de aanname dat er een parallel 

bestaat tussen de beoordeling van een peutervoorstelling en de observatie van het publiek dat 

daarbij aanwezig is. De parallel bestaat eruit dat een positieve beoordeling van de voorstelling en 

positief gedrag van het publiek samengaan, dan wel dat een negatieve beoordeling en negatief 

gedrag hand in hand gaan.

Door na te gaan of deze aanname daadwerkelijk opgaat kan de onderzoeksvraag beantwoord 

worden door te verwijzen naar de aspecten van het analysemodel. Wanneer een peutertheater-

voorstelling positief scoort op het analysemodel kan ervan worden uitgegaan dat deze voorstel-

ling zal resulteren in positief gedrag van het publiek ofwel in een verwerking van de voorstel-

ling. Daarmee kan de voorstelling bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie 

inzake theater.

Om een geschikt observatiemodel voor peutertheater te ontwikkelen is gebruikgemaakt 

van observatiemethoden zoals gebruikt in een door STRIP Nederland uitgevoerd onderzoek 

(2005) naar het kijkgedrag en de beleving van peuters ten aanzien van een aflevering van ‘Het 

Zandkasteel’, een televisieprogramma van Teleac/NOT, en van een observatieschema ‘peuter-

activiteit’ (Struyven e.a., 2004). Uit de genoemde observatiemethoden zijn onderdelen gekozen 

die in het kader van culturele socialisatie relevant zijn voor het observeren van peuters vooraf, 

tijdens en direct na een peutertheatervoorstelling. Met deze opsomming is een indruk gegeven 

van de opzet van de observatie. 

De peuters worden bij het bezoek aan de voorstelling op drie momenten geobserveerd, te weten:

1. Direct vooraf aan de voorstelling. Dit loopt parallel aan onderdeel A in het analysemodel 

 voor peutertheater, ‘aandacht voor mentale betrokkenheid vooraf aan de voorstelling’. Dit 

 deel bestaat uit een beschrijvende observatie.

2. Het tweede moment van observatie vindt plaats tijdens de voorstelling zelf en bestaat uit 

 twee observatieschema’s. Het tijdstip van deze observaties loopt parallel met de onderdelen 

 B, C en D (de tekens die coderen, stapelen en scoren) van het analysemodel voor peuter-

 theater en valt uiteen in een schema van de mate van aandacht en in een schema van het 

 gedrag van de peuters. De mate van aandacht wordt gescoord gedurende drie momenten, te 

 weten de eerste 5 minuten, de eerste helf van de voorstelling en de tweede helft van de 
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voorstelling. Daarbij wordt uitgegaan van het gegeven dat de duur van peutertheatervoorstel-

lingen varieert van 30 tot 60 minuten. 

Naast de mate van aandacht wordt het gedrag van de peuters geobserveerd op navolging van 

gangbare scripts in het theater, verbaal gedrag, lichaamsbeweging, manipulatie (proberen 

te beïnvloeden van de speler(s) en/of het verloop van de voorstelling) en emotioneel gedrag. 

Evenals in het onderzoek van STRIP Nederland worden de termen positieve gedragingen 

en negatieve gedragingen gehanteerd. Onder positieve gedragingen worden verstaan gedra-

gingen die gerelateerd zijn aan de voorstelling. Gedragingen die geen relatie hebben met de 

voorstelling en bovendien storend zijn voor het overige publiek en/of de acteurs worden 

aangeduid als negatieve gedragingen. 

3. Het derde en laatste moment waarop de peuters worden geobserveerd is direct na de 

voorstelling. Dit moment beslaat onderdeel E, ‘mogelijkheid tot verwerking van de voorstel-

ling door middel van spel’, van het analysemodel peutertheater. Deze observatie is evenals die 

vooraf aan de voorstelling een beschrijvende observatie. Er wordt daarom nagenoeg hetzelfde 

observatieschema gebruikt als tijdens het eerste observatiemoment.
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3.2.1 Observatiemoment 1

Observatiemodel voor activiteit voorafgaand aan de voorstelling

Observatieschema 1

Titel voorstelling: 

Gezelschap:

Datum, tijdstip & locatie van observatie:

Aantal bezoekers:

Verhouding kinderen-volwassenen in publiek:

*doorhalen wat niet van toepassing is

1.  Omschrijving van de activiteit, met als aandachtspunten ontdekkingsactiviteit(en) met 

rekwisieten uit de voorstelling en kennismaking met de acteurs/muzikanten:

  

2.  Hoe en in welke mate worden de peuters verleid tot de activiteit?

O  peuters kiezen zelf voor activiteit uit de opgestelde materialen/rekwisieten

O  activiteit wordt aangeboden, door (mee)spelende: ouder/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  activiteit wordt verplicht, door sturende: ouders/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  anders, nl.:

3. Wat doen de peuters tijdens de activiteit? Zijn ze (gemiddeld gezien) afwachtend of gaan ze 

direct over tot actie?
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4.  Gebruiken de peuters taal bij de activiteit?

O  veel

O  af en toe

O nauwelijks

O  niet

5.  Als de peuters taal gebruiken, met welk doel doen ze dat?

O  om iets te vertellen

O  om iets te vragen

O  peuters praten tegen zichzelf (collectieve monologen)

Enkele gehoorde woorden en/of zinnen:

  

6.  Met wie doen de peuters de activiteit?

O  alleen

O  hebben hulp nodig

O  hebben morele ondersteuning nodig

O  zoeken interactie met volwassenen, namelijk met: ouders/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  zoeken interactie met andere kinderen

7.  Hoe is de interactie met:
 

volwassenen andere kinderen rekwisieten

vanzelfsprekend

afwachtend

sturend/dwingend

uitdagend 

explorerend

fantasierijk

anders, nl.: 
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8. Lijken de peuters geboeid door de activiteit?

O  ja

O  nee

Waaruit blijkt dat?

9.  Is er een logisch verloop tussen de introductie-activiteit en de voorstelling?

  

3.2.2 Observatiemoment 2

Mate van aandacht

Onder de mate van aandacht die de peuters hebben voor de peutervoorstelling wordt verstaan de 

mate waarop ze op geconcentreerde wijze zijn gericht op de voorstelling. De mate van aandacht 

wordt gescoord in observatieschema 2a:

Observatieschema 2a

Mate van aandacht  Score

eerste vijf minuten voorstelling  

eerste helft voorstelling  

tweede helft voorstelling 

Gedrag van de peuters

Het gedrag van de peuters tijdens de theatervoorstelling wordt verdeeld in vijf categorieën, te 

weten het navolgen van gangbare scripts in het theater, verbaal gedrag, lichaamsbeweging, 

manipulatie en emotioneel gedrag. Elke categorie is te verdelen in een aantal mogelijkheden, 

welke zijn opgenomen in onderstaand schema. Binnen deze mogelijkheden is een verdeling 

gemaakt tussen positieve gedragingen en negatieve gedragingen. De gedragingen van de peuters 

worden gescoord in schema 2b.
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 Observatieschema 2b

Navolgen scripts Score

positief jassen in garderobe  

rustig plaatsnemen 

blijven zitten op plaats

negatief jassen aan/mee naar binnen

eten en/of snoepen

drinken 

Verbaal gedrag 

positief nazeggen

antwoord geven/reageren

vragen stellen

hardop denken

negatief kletsen

blijven roepen

Lichaamsbeweging

positief handen klappen

trappelen met voeten

zwaaien

dansen/springen

wijzen naar speelvloer

negatief wegkijken 

speelvloer oplopen

friemelen

weglopen

Manipulatie

positief aanmoedigen spelers 

waarschuwen spelers 

negatief blijven roepen

verstoren spel

Emotioneel gedrag

positief lachen 

meeleven

in spanning verkeren

negatief huilen 

      

     

  



Bij peuters zit het geluk nog in de beentjes  |  Patrice Matthee | anr 439642 [ 48 ]

3.2.3 Observatiemoment 3

Het derde moment waarop de peuters worden geobserveerd is direct na de voorstelling. Evenals 

tijdens het eerste observatiemoment gaat het hier om een beschrijvende observatie waarvoor 

hetzelfde observatieschema kan worden gebruikt als bij observatiemoment 1. In verband met 

het overzichtelijk kunnen verwerken van de gegevens wordt hier wel gesproken van observatie-

schema 3.

Observatieschema 3

1. Omschrijving van de activiteit, met als aandachtspunt de mogelijkheid om de voorstelling te 

kunnen verwerken dan wel (delen daarvan) na te spelen:

2.  Hoe en in welke mate worden de peuters verleid tot de activiteit?

O  peuters kiezen zelf voor activiteit

O  activiteit wordt aangeboden, door (mee)spelende ouders/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  activiteit wordt verplicht, door sturende: ouders/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  anders, nl.:

3. Wat doen de peuters tijdens de activiteit? Zijn ze (gemiddeld gezien) afwachtend of gaan ze 

direct over tot actie?

4.  Gebruiken de peuters taal bij de activiteit?

O  veel

O  af en toe

O  nauwelijks

O  niet
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5.  Als de peuters taal gebruiken, met welk doel doen ze dat?

O  om iets te vertellen

O  om iets te vragen

O  peuters praten tegen zichzelf (collectieve monologen)

Enkele gehoorde woorden en/of zinnen:

6.  Met wie doen de peuters de activiteit?

O  alleen

O  hebben hulp nodig

O  hebben morele ondersteuning nodig

O  zoeken interactie met volwassenen, namelijk met ouders/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  zoeken interactie met andere kinderen

7. Hoe is de interactie met:

volwassenen  andere kinderen rekwisieten

vanzelfsprekend 

afwachtend 

sturend/dwingend

uitdagend  

explorerend 

fantasierijk 

anders, nl.: 

   

8.  Lijken de peuters geboeid door de activiteit?

O  ja

O  nee

Waaruit blijkt dat?
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9. Hoe lang blijven de peuters geboeid door de activiteit?

  

10. Wie breekt de activiteit af om weg te gaan?

  

3.3 Keuze van de voorstellingen
Om de werking van de uit de theorie voortgekomen modellen te kunnen nagaan zijn drie 

peutervoorstellingen geanalyseerd en is tegelijkertijd het publiek geobserveerd met behulp van 

de modellen. De observaties hebben plaatsgevonden tijdens een Peuterfestival, zoals deze door 

Stichting Twee-ater zijn opgezet, op zondag 1 april 2007 in Theater ’t Speelhuis in Helmond. 

De voorstellingen van dit onderzoek zijn:

· Koeiemorgen! van Nat Gras

· Ik wil een jurk! van Jeugdtheater Het Blauwe Huis

· Vroem Vroem van Dirk Scheele & De Liedjesband

De verwachting is dat bij een voorstelling die nauw aansluit bij de aspecten van het analyse-

model voor peutertheater het jonge publiek een hoge mate van aandacht vertoont gedurende 

(vrijwel) de gehele voorstelling en dat de gedragingen van de peuters tijdens de voorstelling 

voornamelijk positief zijn.

In de aankondigingen van hun voorstelling, zoals flyers, persberichten en websites, besteden de 

gezelschappen Nat Gras en Het Blauwe Huis veel aandacht aan de aansluiting bij de ontwikke-

ling van peuters. Naast informatie over de inhoud van de voorstelling geven ze ook informatie 

over hoe peuters worden betrokken bij de voorstelling door activiteiten tijdens en na de voor-

stelling en door de wijze waarop het publiek een plaats heeft rondom de speelvloer. Het Blauwe 

Huis heeft bovendien een goede reputatie opgebouwd met hun beeldende en fysieke theater-

bewerkingen van jeugdliteratuur. Van zowel de voorstelling van Nat Gras als van Het Blauwe 

Huis is de verwachting dat ze goed aansluiten bij de aspecten van het analysemodel voor peuter-

theater. Daarnaast is de verwachting dat de mate van aandacht van het publiek hoog zal zijn en 
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dat er voornamelijk sprake zal zijn van positieve gedragingen tijdens de voorstelling. Hoewel er 

dus voor beide voorstellingen positieve verwachtingen zijn ten aanzien van de harmonie tussen 

het profiel van de voorstelling en het profiel van het publiek worden ze toch naast elkaar gezet 

om aan te tonen dat er verschillende mogelijkheden zijn om met name aspecten als ‘aandacht 

voor mentale betrokkenheid vooraf aan de voorstelling’ en ‘mogelijkheid tot verwerking van de 

voorstelling door middel van spel’ op verschillende wijzen ingevuld kunnen worden.

De aankondigingen van de voorstelling Vroem Vroem van Dirk Scheele & De Liedjesband geven 

naast informatie over de inhoud van de voorstelling informatie over de bekendheid van Dirk 

Scheele van onder andere de kindertelevisiezender Nickelodeon en informatie over de verkrijg-

baarheid van DVD’s, CD’s en liedjesboeken. Dit wekt de indruk dat niet de vorm en de inhoud, 

maar vooral de bekendheid van de artiest en de hoeveelheid merchandising maatgevend is. 

Bovendien suggereert de ondertitel ‘een spannend en spetterend popconcert’ grootschaligheid 

(veel mensen in een grote zaal) en daarmee een afstand tussen het gezelschap en het publiek. De 

verwachting is dan ook dat de voorstelling weinig aansluit bij de aspecten van het analysemodel 

voor peutertheater. In navolging hiervan is daarbij bovendien de verwachting dat de mate van 

aandacht van het publiek matig zal zijn en dat de score van de positieve gedragingen van het 

publiek tijdens de voorstelling matig tot slecht zal zijn. 
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4. Resultaten

Per voorstelling bestaat de resultatenverwerking uit vijf delen, te weten:

• Een korte beschrijving van de inhoud en vorm van de voorstelling;

• Een analyse van de voorstelling volgens het analysemodel voor peutertheater met een score 

 van de mate waarin de aspecten zijn verwerkt in de voorstelling;

• Indien van toepassing, een observatie van het publiek tijdens de activiteit voorafgaand aan de 

 voorstelling;

• Een observatie van het publiek omtrent de mate van aandacht en het gedrag van de peuters 

 tijdens de voorstelling;

• Indien van toepassing, een observatie van het publiek tijdens de verwerkingsactiviteit na de 

 voorstelling.

4.1 Koeiemorgen!
Koeiemorgen! is een associatieve dansvoorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar over ochtendritu-

elen als wakker worden, opstaan, aankleden, eten en spelen, gespeeld door het Vlaamse gezel-

schap Nat Gras. Voorafgaand aan de voorstelling wordt de kinderen de mogelijkheid geboden 

om de sfeer van de voorstelling te verkennen door middel van ontdekkingsactiviteiten. Nadat 

een van de dansers het publiek heeft opgehaald in de foyer start de choreografie met twee 

dansers die in de vorm van, verhalende, moderne dans en het gebruik van rekwisieten, als een 

thermoskan (wit met een rode kam op de deksel), een eiermandje in de vorm van een kip, eieren, 

melkpakken (met zwartwitte koeievlekken erop), boodschappentassen (beplakt met stof als 

een dierenhuid), een rode loper voor de kip, een kunststof grasmat en een kookstelletje om een 

eitje te bakken, de iedere ochtend terugkerende rituelen verbeelden. De associatieve choreo-

grafie ontpopt zich in de loop van de voorstelling tot een interactieve peuterdans: een aantal 

peuters krijgt om de beurt een koeienstaart opgespeld en wordt achternagezeten door één van 

de dansers. De andere danser helpt de peuter om weg te komen en laat het kind door de lucht 

zwieren, waardoor ook het tikspel oogt als een dans. De voorstelling eindigt met een uitnodiging 

aan de kinderen om mee te gaan naar een sensorische speelplaats, welke in het analysemodel 

wordt beschreven.  



Bij peuters zit het geluk nog in de beentjes  |  Patrice Matthee | anr 439642  [ 53 ]

4.1.1 Analysemodel voor peutertheater

A. Aandacht voor mentale betrokkenheid vooraf aan de voorstelling:

ability scripts sleutelwoorden score

• kennismaking 
met inhoudelijke 
aspecten

Als enige rekwisiet ligt 
in de foyer een grasmat 
zoals gebruikt in de 
voorstelling, waarmee 
kinderen kleine ontdek-
kingen kunnen doen. 
Uit de grasmatten zijn 
kleine voetstapjes 
(peuterschoenmaat) 
gesneden. De voet-
stapjes zelf liggen erbij. 
Aan de kinderen is de 
keus om de voetstapjes 
terug in de grasmat te 
leggen, om de eigen 
voeten in de grasmat te 
zetten of om op de losse 
stapjes te gaan staan

* zone van naaste 
   ontwikkeling
* ontdekkingsactiviteiten  
 

O

• kennismaking 
met acteurs en/of 
muzikanten

De danseres introdu-
ceert zichzelf.

De danseres nodigt de 
bezoekers uit voor de 
voorstelling.

* introducerende activiteiten ++  

• verloop van 
entree in de zaal

De danseres neemt de 
bezoekers rustig mee naar 
de zaal en wijst iedereen 
een plaats aan om te 
zitten.

* geleidelijke (of prompt-
verloren) binnenkomst in 
de zaal

++ 

• publieksopstel-
ling (op de speel-
vloer, bijvoorbeeld 
op bankjes of in 
een kring, of op 
een tribune)

Rondom de speelvloer 
liggen schapenvachten 
waarop de peuters plaats-
nemen. Daarachter staan 
stoelen voor volwassenen.

* dichtbij de speelvloer ++  
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B. Tekens die coderen: 

ability scripts sleutelwoorden score

• Stemmingsinleiding De danseres heeft zichzelf 
al voorgesteld en verteld 
dat ze een vriendje heeft 
meegenomen. De danser, 
het vriendje, ligt te slapen 
als het publiek binnen-
komt.

* introductie spelers, verhaal ++

• Openingsbeeld Danseres maakt danser 
wakker. Langzaamaan rekt 
de danser zich uit.

* aandacht voor nieuwheid 
* geen schrikeffect

++  

• Opkomst Beide dansers zijn al op de 
speelvloer.

*geen schrikeffect ++

• Kostuums De dansers hebben min of 
meer gewone kleren aan in 
vrolijke kleuren. Er is een 
duidelijk verschil tussen 
de jongen en het meisje: 
de jongen heeft een broek, 
bloes en spencer aan; het 
meisje een jurk.

* concrete uitwerking +

• Expositie (aanwij-
zingen die de 
toeschouwer nodig 
heeft om het stuk te 
kunnen volgen)

Er is al aangegeven dat 
de dansers twee vriendjes 
zijn. Het is dan een logisch 
gevolg dat de twee gaan 
spelen.

* duidelijk oorzaak en gevolg, 
evt. toelichting

++ 

• Gesproken tekst In de voorstelling wordt 
niet gesproken. Alles wordt 
gevisualiseerd door het 
spel, de dans en het gebruik 
van rekwisieten. 

* begeleid door visualisatie
* informatie over visualisatie

++ 

•Belichting De voorstelling wordt 
gespeeld bij daglicht. Er 
zijn geen lichteffecten.

* concreet ++

• Muziek en geluid Volledige stilte wordt 
afgewisseld met muziek-
stukken in verschillende 
stijlen (jazz, latin en 
modern) en geluid van een 
ei dat wordt gebakken. Het 
volume is niet overheer-
send.

* geen schrikeffecten
* beperkt volume

++
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C. Tekens die stapelen:

ability scripts sleutelwoorden score

• Ontwikkelingslijn Het verhaal gaat van 
wakker worden, naar 
opstaan, naar de ochten-
drituelen melk drinken, 
eitje bakken en spelen.
Plagerijen tussen de 
dansers onderling zijn 
door de peuters als 
zodanig te herkennen.

* duidelijk oorzaak en gevolg, 
lineaire verhaallijn
* eigen perspectief

++

• Plot Het verhaal heeft een 
duidelijke lijn van oorzaak 
en gevolg. De ochtendritu-
elen die worden geschetst 
zijn bekend voor de 
peuters. 

* lineaire verhaallijn
* aansluiting leef- en belevings-
wereld

+

• Tempo en ritme De voorstelling omvat een 
korte periode, het tijdstip 
van opstaan en het begin 
van de dag. Momenten 
van concentratie worden 
afgewisseld met de moge-
lijkheid om te spelen en 
te lachen (tikspel). De 
voorstelling zelf duurt 
ongeveer een half uur. 

* ruimte voor ontlading
* maximaal half uur voorstel-
ling

++

• Mise-en-scène 
(bewegingen acteurs 
door de ruimte)

De hele choreografie 
bestaat uit vloeiende, 
spelende bewegingen, 
afgewisseld met aanwij-
zingen naar eten en 
drinken. 

* geen schrikeffecten
* eigen perspectief

++

• Rekwisieten De ingezette rekwisieten 
zijn geen kopie van de 
werkelijkheid, maar 
sluiten wel aan bij wat de 
peuters kennen. Enkele 
voorbeelden zijn een 
eiermandje in de vorm van 
een kip dat staat voor een 
kip die eieren legt; melk-
pakken met zwartwitte 
koeienvlekken en een 
rietje staat voor de melk 
van de koe; boodschap-
pentassen met dierenhuid 
en een staart staan voor 
de koe zelf; een witte 
thermoskan met rode kam 
op de deksel staat voor de 
haan.  

*  zone van naaste ontwikkeling ++  

• Projectiepunten 
(aanwijzingen in het 
decor)

De tassen staan tussen de 
kinderen in de kring. Op 
de speelvloer staat een 
kastje met daarin de kip 
en de eieren. Ze zijn niet 
opvallend aanwezig, maar 
wekken al wel de interesse 
van het publiek.   

* zone van naaste ontwikkeling +
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D. Tekens die scoren:

ability scripts sleutelwoorden score

• Cruciale scène De voorstelling leidt gelei-
delijk naar het bakken van 
het ei, een bekende acti-
viteit (in ieder geval het 
principe van eten klaar-
maken op een vuurtje) 
voor de kinderen. De 
kinderen kunnen dit asso-
ciëren met het eten van 
een maaltijd. Hierop volgt 
het spel met het vangen 
van de staart, waaraan een 
paar kinderen meedoen.

* zone van naaste ontwik-
keling
* lineaire verhaallijn
* eigen perspectief

++ 

• Eindbeeld Na dit tikspel vraagt de 
danseres de kinderen mee 
te gaan naar de sensori-
sche speelplaats. Muisstil 
loopt het publiek achter 
de dansers aan.

* eigen perspectief
* geen schrikeffecten

++

    

E. Mogelijkheid tot verwerking van de voorstelling door middel van spel:

ability scripts sleutelwoorden score

• In de vorm van: Bewerkte rekwisieten en 
installaties zijn opgesteld in 
een aanpalende ruimte. Deze 
met bewerkte rekwisieten en 
installaties ingerichte senso-
rische speelplaats nodigt de 
peuters uit tot het doen van 
ontdekkingen. Enkele voor-
beelden zijn een kippenhok 
waarin de kinderen op zoek 
kunnen gaan naar eieren, een 
installatie van een trapje en 
kip waarmee het legproces 
van eieren kan worden nage-
speeld, telefoons waardoor 
verschillende dierengeluiden 
zijn te horen, eieren waarin 
kinderen kunnen gaan zitten 
en zitobjecten waarmee 
verschillende dierenvachten 
gevoeld kunnen worden. 
Beide dansers stimuleren de 
kinderen tot het uitproberen 
van de materialen.

De danseres sluit 
het spelen af 
door een belletje 
te laten klinken 
en beide dansers 
nemen applaus in 
ontvangst.

* speelplek in sfeer van 
de voorstelling
* spel   

++
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Alle aspecten zoals ze in het analysemodel voor peutertheater zijn opgenomen komen in 

Koeiemorgen! aan de orde. De aspecten zijn ook zodanig ingevuld dat ze de voorstelling tot 

een positieve ervaring zullen maken voor het jonge publiek. Over het geheel genomen scoort 

Koeiemorgen! uitermate positief op het analysemodel voor peutertheater.

Wel kan een kanttekening worden geplaatst bij de wijze waarop de ontdekkende activiteiten in 

de foyer, vooraf aan de voorstelling, zijn ingevuld. Deze zouden meer uitgebreid kunnen worden 

om ze een sterkere relatie te laten vertonen met de voorstelling zelf. De eerste kennismaking 

met de danseres is daarentegen weer een integere manier om de peuters te laten wennen aan wat 

ze kunnen verwachten en ze mee te nemen naar de plaats van de voorstelling.

Een zeer positief punt is dat het gehele verhaal wordt gevisualiseerd door dans, spel en rekwi-

sieten. In de gehele voorstelling wordt geen woord gesproken, behoudens de enkele momenten 

dat het publiek gedag wordt gezegd en dat enkele kinderen worden uitgenodigd het tikspel 

mee te spelen. Dat het verhaal volledig wordt gevisualiseerd, er wordt niets gezegd, betekent 

echter in deze voorstelling dat er een stevig beroep wordt gedaan op het abstractievermogen 

van de kinderen. De kinderen moeten zelf de verschillende handelingen als wakker worden, 

melk drinken, eten en spelen uit de dans en het spel opmaken. Of de betekenis bij alle kinderen 

even duidelijk is, is de vraag. De abstractie doet echter niets af aan de concentratie waarmee 

de kinderen de voorstelling volgen. In de observatieschema’s wordt duidelijk dat de mate van 

aandacht bij de kinderen erg hoog is. 

Samenvattend kan de voorstelling Koeiemorgen! worden getypeerd als een voorstelling die een 

positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van cultrele competentieinzake theater.
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4.1.2A Observatiemoment 1

Observatiemodel voor activiteit voorafgaand aan de voorstelling

Observatieschema 1

Titel voorstelling: Koeiemorgen!

Gezelschap: Nat Gras

Datum, tijdstip & locatie van observatie: 1 april 2007, 13.15-13.30 uur (activiteit vooraf); 13.30-

14.00 uur (voorstelling); 14.00-14.20 uur (naspelen), Theater ’t Speelhuis in Helmond

Aantal bezoekers: ÷ 40 (maximaal 80 bezoekers toegestaan)

Verhouding kinderen-volwassenen in publiek: 50%-50%

*doorhalen wat niet van toepassing is

1.  Omschrijving van de activiteit, met als aandachtspunten ontdekkingsactiviteit(en) met 

 rekwisieten uit de voorstelling en kennismaking met de acteurs/muzikanten:

In de foyer liggen kunststof grasmatten waaruit kleine voetstappen (peuterschoenmaat) zijn 

gesneden. De voetstapjes zelf liggen erbij. De peuters kunnen verschillende activiteiten onder-

nemen, zoals de voetstapjes terug in de grasmat plaatsen, er zelf in gaan staan, op de stapjes 

staan.

2. Hoe en in welke mate worden de peuters verleid tot de activiteit?

X  peuters kiezen zelf voor activiteit uit de opgestelde materialen/rekwisieten

O  activiteit wordt aangeboden, door (mee)spelende: ouder/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  activiteit wordt verplicht, door sturende: ouders/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  anders, nl.:
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3.  Wat doen de peuters tijdens de activiteit? Zijn ze (gemiddeld gezien) afwachtend of gaan ze 

 direct over tot actie?

De meeste peuters zijn enigszins afwachtend, alsof ze niet aan de grasmat en voetstappen 

zouden mogen komen. De peuters die er wel mee aan de slag gaan, doen dit vol overgave. Dit 

moedigt ook andere peuters aan om mee te spelen.

  

4.  Gebruiken de peuters taal bij de activiteit?

O  veel

O  af en toe

O  nauwelijks

X  niet

5.  Als de peuters taal gebruiken, met welk doel doen ze dat?

O  om iets te vertellen

O  om iets te vragen

O  peuters praten tegen zichzelf (collectieve monologen)

Enkele gehoorde woorden en/of zinnen:

n.v.t.
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6.  Met wie doen de peuters de activiteit?

X  alleen

O  hebben hulp nodig

O  hebben morele ondersteuning nodig

O  zoeken interactie met volwassenen, namelijk met: ouders/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  zoeken interactie met andere kinderen

7. Hoe is de interactie met:

volwassenen andere kinderen rekwisieten

vanzelfsprekend X

afwachtend

sturend/dwingend

uitdagend

explorerend X

fantasierijk X

anders, nl.:

     

8. Lijken de peuters geboeid door de activiteit?

X ja

O nee

Waaruit blijkt dat?

Dit blijkt uit de opperste concentratie waarmee de peuters de uitgesneden voetstappen in en uit 

de grasmat plaatsen. Om hen heen lopen andere theaterbezoekers langs, maar dat deert ze niet.
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9. Is er een logisch verloop tussen de introductie-activiteit en de voorstelling?

Eén van de dansers haalt het publiek op. Als zij een belletje laat klinken zijn de bezoekers voor 

de voorstelling direct stil. De danseres stelt zichzelf voor en neemt het publiek mee in het 

verhaal: ‘Ik ben een danseres. Ik heb ook een vriendje meegenomen, maar die ligt nog te slapen. 

Gaan jullie mee?’ Muisstil volgt het publiek de danseres naar de verlichte ruimte waar de andere 

danser op de speelvloer ligt te slapen. De peuters krijgen een plekje toegewezen op schapen-

vachten in een kring op de speelvloer.

De volwassen bezoekers kunnen, indien zij willen, plaatsnemen op stoelen achter de schapen-

vachten.

4.1.2B Observatiemoment 2

Mate van aandacht

Onder de mate van aandacht die de peuters hebben voor de peutervoorstelling wordt verstaan de 

mate waarop ze op geconcentreerde wijze zijn gericht op de voorstelling. De mate van aandacht 

wordt gescoord in observatieschema 2a:

Observatieschema 2a

Mate van aandacht Score

eerste vijf minuten voorstelling ++

eerste helft voorstelling ++

tweede helft voorstelling ++
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Gedrag van de peuters

Het gedrag van de peuters tijdens de theatervoorstelling wordt verdeeld in vijf categorieën, te 

weten het navolgen van gangbare scripts in het theater, verbaal gedrag, lichaamsbeweging, 

manipulatie en emotioneel gedrag. Elke categorie is te verdelen in een aantal mogelijkheden, 

welke zijn opgenomen in onderstaand schema. Binnen deze mogelijkheden is een verdeling 

gemaakt tussen positieve gedragingen en negatieve gedragingen. De gedragingen van de peuters 

worden gescoord in schema 2b.

 

Observatieschema 2b

Navolgen scripts  Score

positief jassen in garderobe ++

rustig plaatsnemen ++

blijven zitten op plaats + (heen en weer tussen eigen 
plekje en stoel ouders)

negatief jassen aan/mee naar binnen -

eten en/of snoepen -

drinken -

Verbaal gedrag

positief nazeggen 0

antwoord geven/reageren ++

vragen stellen  0

hardop denken 0

negatief kletsen -

blijven roepen -

Lichaamsbeweging

positief handen klappen 0

trappelen met voeten 0

zwaaien  0

dansen/springen 0

wijzen naar speelvloer  +

negatief wegkijken -

speelvloer oplopen + (1 kind)

friemelen +

weglopen  -

Manipulatie

positief aanmoedigen spelers -

waarschuwen spelers  -

negatief blijven roepen -

verstoren spel - 

Emotioneel gedrag

positief lachen +

meeleven ++ (opperste concentratie)

in spanning verkeren -

negatief  huilen -
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Gedurende de gehele voorstelling is de mate van aandacht bij de peuters zeer hoog. Bijna 

ademloos en met rode wangen volgen ze wat er gebeurt op de speelvloer, leven ze mee met de 

personages en reageren ze op vragen die worden gesteld. Van negatieve gedragingen is op geen 

enkele manier sprake, behoudens één kind dat een aantal keer de speelvloer oploopt en daarin 

niet wordt gecorrigeerd door haar moeder.

Er zijn geen negatieve gedragingen, maar de observatiescores geven echter ook weer dat er 

geen sprake is van positieve gedragingen. Gezien de aard van de voorstelling (verhalende dans) 

is dit logisch: de voorstelling vraagt erom bekeken te worden en mee te leven. Het geven van 

reacties is niet aan de orde. Dat de kinderen niet tot nauwelijks reageren en bewegen spreekt bij 

Koeiemorgen! juist van een opperste concentratie, wat als zeer positief is aan te merken. 

4.1.2C Observatiemoment 3

Het derde moment waarop de peuters worden geobserveerd is direct na de voorstelling. Evenals 

tijdens het eerste observatiemoment gaat het hier om een beschrijvende observatie waarvoor 

nagenoeg hetzelfde observatieschema wordt gebruikt. In verband met het overzichtelijk kunnen 

verwerken van de gegevens wordt hier wel gesproken van observatieschema 3.

Observatieschema 3

1. Omschrijving van de activiteit, met als aandachtspunt de mogelijkheid om de voorstelling te 

kunnen verwerken dan wel (delen daarvan) na te spelen:

In een aanpalende ruimte is een sensorische speelplaats ingericht met bewerkte rekwisieten 

en installaties, die de peuters uitnodigen tot het doen van ontdekkingen. Enkele voorbeelden 

zijn een kippenhok waarin de kinderen op zoek kunnen gaan naar eieren, een installatie van 

een trapje en kip waarmee het legproces kan worden nagespeeld, telefoons waardoor verschil-

lende dierengeluiden zijn te horen, eieren waarin kinderen kunnen gaan zitten en zitobjecten 

waarmee verschillende dierenvachten gevoeld kunnen worden. Beide dansers stimuleren de 

kinderen tot het uitproberen van de materialen.

2.  Hoe en in welke mate worden de peuters verleid tot de activiteit?

X  peuters kiezen zelf voor activiteit

X  activiteit wordt aangeboden, door (mee)spelende acteurs/muzikanten*

O  activiteit wordt verplicht, door sturende: ouders/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  anders, nl.:
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3. Wat doen de peuters tijdens de activiteit? Zijn ze (gemiddeld gezien) afwachtend of gaan ze 

direct over tot actie?

De peuters gaan redelijk snel, binnen een paar minuten, over tot actie.

4.  Gebruiken de peuters taal bij de activiteit?

O  veel

O  af en toe

X  nauwelijks

O  niet

5.  Als de peuters taal gebruiken, met welk doel doen ze dat?

O  om iets te vertellen

O  om iets te vragen

O  peuters praten tegen zichzelf (collectieve monologen)

Enkele gehoorde woorden en/of zinnen:

n.v.t.

6.  Met wie doen de peuters de activiteit?

X  alleen

O  hebben hulp nodig

X  hebben morele ondersteuning nodig (sommigen)

O  zoeken interactie met volwassenen, namelijk met ouders/verzorgers – acteurs/muzikanten*

X  zoeken interactie met andere kinderen
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7. Hoe is de interactie met:

volwassenen andere kinderen rekwisieten

vanzelfsprekend   X X

afwachtend 

sturend/dwingend X (sturend)

uitdagend X

explorerend   X

fantasierijk    X

anders, nl.:  

 

8.  Lijken de peuters geboeid door de activiteit?

X  ja

O  nee

Waaruit blijkt dat?

Bijna ademloos proberen de kinderen de materialen uit.

9.  Hoe lang blijven de peuters geboeid door de activiteit?

Ongeveer 20 minuten.

  

10. Wie breekt de activiteit af om weg te gaan?

De danseres rinkelt met een belletje om de spelactiviteiten te stoppen en het geheel, de voorstel-

ling en het naspelen, te beëindigen.
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 4.2 Ik wil een jurk!
De voorstelling Ik wil een jurk! van Jeugdtheater Het Blauwe Huis is een door Frank Wijdenbosch 

gespeelde solo op basis van het gelijknamige boek van Pauline Michgelsen (Querido, 2001). 

Centraal staan de verschillen tussen jongens en meisjes, wat hoort en wat niet en doen wat je 

wilt. 

Het verhaal draait om het jongetje Evert dat al een zwaard heeft, maar ook graag een jurk wil om 

rondjes in te draaien en dansjes in te maken. Zijn Zusje, zijn Mama, zijn Buurmeisje, eigenlijk 

iedereen in zijn omgeving raadt hem dat af. Immers, jongens dragen geen jurken, die dragen 

alleen broeken. Waarom dat zo is kan niemand echter vertellen. Het is tenslotte Oma die de 

wens van Evert vervult. Want Oma draagt een broek en dan mag Evert dus een jurk.

De voorstelling wordt gespeeld op een rond speelvlak. In twee rijen zit het publiek er omheen. 

De acteur speelt Evert én alle vrouwenrollen. Het publiek wordt nauw betrokken bij de zoek-

tocht naar de ultieme droomjurk. Deze betrokkenheid wordt gevoed door twee versjes die steeds 

worden herhaald op het moment dat Evert op zoek gaat naar een nieuwe jurk en het moment 

dat hij er een heeft gevonden:

‘Ik ben Evert       ‘Dit is mijn jurk  

Ik heb een zwaard     Mijn allermooiste jurk

Een zwaard om mee te spelen   Een jurk om in te spelen

Een zwaard om mee te vechten   Een jurk om in te dansen

Helemaal van mij alleen!’   Helemaal van mij alleen!’

(Fotograaf: Gert Schutte)    (Fotograaf: Gert Schutte)

Tot slot ontstaat een feestelijke slotdans waarin de kinderen met de acteur mogen meedansen 

en rondjes draaien.
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4.2.1 Analysemodel voor peutertheater

A. Aandacht voor mentale betrokkenheid vooraf aan de voorstelling:

ability scripts sleutelwoorden score

• kennismaking 
met inhoudelijke 
aspecten

De acteur speelt met het 
publiek een spelletje 
om steeds twee dezelfde 
schoenen bij elkaar te 
zoeken. Vervolgens gaat 
hij over op kleding, het 
verschil tussen jongens- 
en meisjeskleren en (er is 
geen jongen met een jurk) 
maakt dan de overgang 
naar het hoofdpersonage 
Evert die graag een jurk 
wil. De acteur zegt het 
verhaal niet te gaan 
vertellen, maar gaat laten 
zien.

* zone van naaste ontwik-
keling
* ontdekkingsactiviteiten 

++  

• kennismaking 
met acteurs en/of 
muzikanten

De acteur zit op de 
speelvloer als het publiek 
binnenkomt. Hij groet 
her en der kinderen. Als 
iedereen zit volgt een 
algemene begroeting, hij 
stelt vragen als ‘hoe gaat 
het?’ en gaat over tot een 
spelletje met schoenen.

* introducerende activi-
teiten

++ 

• verloop van 
entree in de zaal

Voordat de zaaldeuren open-
gaan spreekt de technicus 
het publiek toe. Hij kondigt 
de voorstelling aan, vraagt 
volwassenen geen beeld- en 
geluidsopnamen te maken 
en mobiele telefoons uit 
te zetten. Aan zowel grote 
als kleine bezoekers wordt 
gevraagd niet te eten en te 
drinken tijdens de voorstel-
ling. Ook vertelt hij hoe 
de bezoekers in de zaal 
zitten: op krukjes rond de 
speelvloer; de kleine krukjes 
voor de kinderen, de grotere 
krukjes voor de volwassenen. 
Vervolgens neemt de tech-
nicus het publiek mee naar 
de zaal en begeleidt het bij 
het plaatsnemen.

* geleidelijke (of prompt-
verloren) binnenkomst in 
de zaal  

++

• publieksopstel-
ling (op de speel-
vloer, bijvoorbeeld 
op bankjes of in 
een kring, of op 
een tribune)

Het publiek zit in twee rijen 
krukjes rond de speelvloer. 
Kleine krukjes (voorste rij) 
voor kinderen en grotere 
krukjes voor volwassenen. 
Om schuiven te voorkomen, 
staan de achterpoten van de 
krukjes in twee houten halve 
cirkels waaruit gaten zijn 
geboord.

* dichtbij de speelvloer ++
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B. Tekens die coderen: 

ability scripts sleutelwoorden score

• Stemmingsinleiding Met het schoenenspel 
en de inleiding intro-
duceert de acteur zich-
zelf en het verhaal.

* introductie spelers, verhaal ++

• Openingsbeeld De acteur zit op de 
speelvloer als het 
publiek binnenkomt. 
Vandaaruit begint hij 
met het schoenenspel.

* aandacht voor nieuwheid 
*geen schrikeffect   

++

• Opkomst De acteur zit al op de 
speelvloer.

* geen schrikeffect  ++

• Kostuums De acteur draagt 
duidelijke jongens-
kleren, te weten een 
t-shirt en een korte 
broek. De jurken die 
de acteur steeds vindt 
en aantrekt zijn als 
zodanig herkenbaar.

* concrete uitwerking  ++

• Expositie (aanwij-
zingen die de toe-
schouwer nodig 
heeft om het stuk te 
kunnen volgen)

De acteur heeft aange-
geven dat hij Evert 
speelt en op zoek gaat 
naar zijn droomjurk.

* duidelijk oorzaak en gevolg, 
evt. toelichting

++

• Gesproken tekst Het gehele verhaal 
wordt verteld. Het 
zwaard en de verschil-
lende jurken spelen 
een belangrijke 
rol ter visualisatie. 
Het publiek wordt 
aangemoedigd om 
mee te spreken in de 
vorm van tellen en het 
opzeggen van versjes.

* begeleid door visualisatie
* informatie over visualisatie  

++ 

• Belichting Het gebruikte theater-
licht in de oranje en 
gele tinten geeft een 
aangename, zonnige 
sfeer. Er zijn geen 
wisselingen van licht.

* concreet  +

• Muziek en geluid Er wordt gebruikge-
maakt van ‘speeldoos-
jes’muziek, versterkt 
maar met beperkt 
volume.

* geen schrikeffecten
* beperkt volume    

+
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C. Tekens die stapelen:

ability scripts sleutelwoorden score

• Ontwikkelingslijn De voorstelling vertelt het 
verhaal van Evert die tijdens 
zijn zoektocht steeds jurken 
vindt, maar die niet goed, 
niet mooi genoeg of van 
iemand anders zijn. Er is 
sprake van een steeds terug-
kerend gebeuren: versje over 
zwaard, zoeken naar jurk, 
jurk aantrekken en dansen, 
versje over jurk, jurk is niet 
goed. Tot het moment dat 
Evert zijn droomjurk vindt. 
De emoties van blijdschap 
bij de vondst van een jurk 
en de teleurstelling die 
daarop volgt zijn duidelijk 
te herkennen en mee te 
voelen.

* duidelijk oorzaak en gevolg, 
lineaire verhaallijn
* eigen perspectief   

++ 

• Plot Het principe van verkleden 
ligt dichtbij de leef- en 
belevingswereld van jonge 
kinderen.

* lineaire verhaallijn
* aansluiting leef- en bele-
vingswereld  

+

• Tempo en ritme Het mee opzeggen van de 
versjes geeft de peuters 
ruimte voor ontlading. 
Evenals tijdens de 
momenten dat de acteur 
in de ruimte op zoek gaat 
naar een nieuwe jurk. De 
kinderen geven roepend 
aan waar de jurk hangt 
naar aanleiding van aanwij-
zingen die de acteur geeft 
(‘het is een roze’, ‘er zitten 
stippen op’).
Het herhalingseffect is voor 
de kinderen een feest der 
herkenning.
De voorstelling duurt, inclu-
sief het introductiespel,  
ongeveer 45 minuten.

* ruimte voor ontlading
* maximaal half uur voorstel-
ling   

+

• Mise-en-scène 
(bewegingen acteurs 
door de ruimte)

Rustig beweegt en danst de 
acteur door de ruimte. Hij 
gebruikt de hele speelvloer 
en loopt een paar keer 
tussen het publiek door om 
een jurk te pakken.

* geen schrikeffecten
* eigen perspectief    

++

• Rekwisieten Een groot houten zwaard 
en verschillende jurken en 
schoenen.

* zone van naaste ontwikke-
ling  

++

• Projectiepunten 
(aanwijzingen in het 
decor)

Enkele jurken hangen 
verspreid in de ruimte.

* zone van naaste ontwikke-
ling  

++
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D. Tekens die scoren:

ability scripts sleutelwoorden score

• Cruciale scène Alle scènes leiden staps-
gewijs naar de slotscène: 
nadat alle jurken zijn 
gepast en afgekeurd is daar 
dan toch de ultieme jurk. 
Met grote blijdschap wordt 
de jurk van oma getoond 
in het eindbeeld.

* zone van naaste ontwikke-
ling
* lineaire verhaallijn
* eigen perspectief  

+

• Eindbeeld Middenop de speelvloer 
staat een parasol die 
geruisloos openvalt. De 
jurk van oma komt eruit 
en valt om de acteur heen. 
Het beeld is een grote, 
maar erg fraaie, verrassing 
voor het publiek

* eigen perspectief
* geen schrikeffecten    

++

    

E. Mogelijkheid tot verwerking van de voorstelling door middel van spel:

ability scripts sleutelwoorden score

• In de vorm van: De acteur nodigt het 
publiek uit om samen met 
hem rondjes te dansen in 
de uiteindelijke jurk. Om 
de beurt krijgen verschil-
lende kinderen een kleine 
versie van deze jurk aan.

De acteur sluit 
het voorstel-
ling af: ‘Dit was 
het verhaal van 
Evert. Ik heb 
er theater van 
gemaakt.’

* speelplek in sfeer van de    
voorstelling 
* spel 

+

      

In tegenstelling tot de voorstelling van Nat Gras bevat Ik wil een jurk! juist heel veel gesproken 

tekst. De tekst is echter zodanig in de voorstelling verwerkt dat het geheel goed te volgen is voor 

peuters: het vertelde wordt gevisualiseerd met kostuums en rekwisieten en de voorstelling is 

opgebouwd volgens een zich steeds herhalend principe (versje opzeggen, jurk zoeken en vinden, 

jurk aantrekken, dansen, versje over jurk, jurk is niet goed). Een minpunt bij een dergelijke 

hoeveelheid gesproken tekst is dat hele jonge peuters niet in staat zijn zich langer dan een half 

uur te concentreren, terwijl deze voorstelling, inclusief het introductiespel dat ook concentratie 

vergt, drie kwartier duurt. In het publiek haken er kinderen af die vervolgens verworden tot 

stoorzenders. En dat is jammer, want Ik wil een jurk! voldoet verder in positieve zin aan alle 

aspecten die aan de orde komen in het analysemodel voor peutertheater. 

Het aardige in Ik wil een jurk! wat betreft de mentale betrokkenheid vooraf aan de voorstelling 

is, dat de aandacht voor scripts, of de gedragsregels, is gescheiden van het creëren van betrok-

kenheid bij de vorm en inhoud (ability) van de voorstelling door twee mensen in verschillende 

(theater)rollen in te zetten. Het is de technicus die de theaterregels noemt en het publiek bege-

leidt bij het plaatsnemen. De acteur neemt vervolgens de introductie-activiteit met betrekking 

tot de inhoud voor zijn rekening. Dit geeft de ruimte aan de acteur om volledig in te gaan op het 

spel van de voorstelling.  
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4.2.2A Observatiemoment 1

Observatiemodel voor activiteit voorafgaand aan de voorstelling

Observatieschema 1

Titel voorstelling: Ik wil een jurk!

Gezelschap: Jeugdtheater Het Blauwe Huis

Datum, tijdstip & locatie van observatie: 1 april 2007, 10.00-10.45 uur, Theater ’t Speelhuis in 

Helmond.

Aantal bezoekers: ÷ 80 (maximaal 100 bezoekers toegestaan)

Verhouding kinderen-volwassenen in publiek: ÷ 60% kinderen – 40% volwassenen

*doorhalen wat niet van toepassing is

1.  Omschrijving van de activiteit, met als aandachtspunten ontdekkingsactiviteit(en) met 

 rekwisieten uit de voorstelling en kennismaking met de acteurs/muzikanten:

Als het publiek heeft plaatsgenomen begint de acteur met een spel om paren te maken van de 

schoenen die op de speelvloer liggen. Hij stelt de kinderen vragen over hun kleding, maakt het 

verschil tussen jongens- en meisjeskleren en concludeert dat er geen jongens zijn die een jurk 

dragen. Vervolgens noemt hij het jongetje Evert, waarover het verhaal gaat. Het jongetje dat al 

een zwaard heeft, maar zo graag een jurk wil. De acteur maakt zo heel geleidelijk de stap van een 

introducerende activiteit naar de eigenlijke voorstelling.

2.  Hoe en in welke mate worden de peuters verleid tot de activiteit?

O  peuters kiezen zelf voor activiteit uit de opgestelde materialen/rekwisieten

X  activiteit wordt aangeboden, door (mee)spelende: acteurs/muzikanten*

O  activiteit wordt verplicht, door sturende: ouders/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  anders, nl.:

3.  Wat doen de peuters tijdens de activiteit? Zijn ze (gemiddeld gezien) afwachtend of gaan ze 

 direct over tot actie?

Ze gaan meteen mee in het spel en het bekijken van elkaars kleding.
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4.  Gebruiken de peuters taal bij de activiteit?

O  veel

X  af en toe

O  nauwelijks

O  niet

5.  Als de peuters taal gebruiken, met welk doel doen ze dat?

X  om iets te vertellen

O  om iets te vragen

O  peuters praten tegen zichzelf (collectieve monologen)

Enkele gehoorde woorden en/of zinnen:

De kinderen reageren op vragen die door de acteur worden gesteld en op dingen die hij zegt of 

noemt.

6.  Met wie doen de peuters de activiteit?

O  alleen

O  hebben hulp nodig

O  hebben morele ondersteuning nodig

X  zoeken interactie met volwassenen, namelijk met: acteurs/muzikanten*

O  zoeken interactie met andere kinderen

7. Hoe is de interactie met:

volwassenen andere kinderen rekwisieten

vanzelfsprekend X  X

afwachtend 

sturend/dwingend

uitdagend

explorerend

fantasierijk

anders, nl.:
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8.  Lijken de peuters geboeid door de activiteit?

X  ja

O  nee

Waaruit blijkt dat?

Dat blijkt uit reacties als ‘Wat mooi!’ en ‘Ik ben een meisje!’ (wat wordt gezegd door een jongen).

  

9. Is er een logisch verloop tussen de introductie-activiteit en de voorstelling?

Na het schoenenspel en de vragen over kleding wordt de hoofdpersoon Evert geïntroduceerd en 

verloopt de overgang naar de voorstelling als vanzelf als de acteur zegt: ‘Ik ga het verhaal niet 

vertellen. Ik ga het laten zien.’

 

4.2.2B Observatiemoment 2

Mate van aandacht

Onder de mate van aandacht die de peuters hebben voor de peutervoorstelling wordt verstaan de 

mate waarop ze op geconcentreerde wijze zijn gericht op de voorstelling. De mate van aandacht 

wordt gescoord in observatieschema 2a:

Observatieschema 2a

Mate van aandacht Score

eerste vijf minuten voorstelling +

eerste helft voorstelling ++ 

tweede helft voorstelling + (na ongeveer 30 minuten verliezen met name de 
jongste peuters de aandacht)
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Gedrag van de peuters

Het gedrag van de peuters tijdens de theatervoorstelling wordt verdeeld in vijf categorieën, te 

weten het navolgen van gangbare scripts in het theater, verbaal gedrag, lichaamsbeweging, 

manipulatie en emotioneel gedrag. Elke categorie is te verdelen in een aantal mogelijkheden, 

welke zijn opgenomen in onderstaand schema. Binnen deze mogelijkheden is een verdeling 

gemaakt tussen positieve gedragingen en negatieve gedragingen. De gedragingen van de peuters 

worden gescoord in schema 2b.

 

Observatieschema 2b

Navolgen scripts  Score

positief jassen in garderobe  ++

rustig plaatsnemen ++

blijven zitten op plaats ++

negatief jassen aan/mee naar binnen -

eten en/of snoepen -

drinken -

Verbaal gedrag

positief  nazeggen +

antwoord geven/reageren ++

vragen stellen - 

hardop denken ++ 

negatief kletsen -

blijven roepen  -

Lichaamsbeweging 

positief handen klappen +

trappelen met voeten -

zwaaien - 

dansen/springen ++ (tijdens de slotdans)

wijzen naar speelvloer +

negatief wegkijken -

speelvloer oplopen + (in de loop van het stuk) 

friemelen - 

weglopen + (1 kind) 

Manipulatie 

positief aanmoedigen spelers  ++

waarschuwen spelers -

negatief blijven roepen -

verstoren spel + (in de loop van het stuk door 
enkele kinderen) 

Emotioneel gedrag

positief lachen ++

meeleven  ++

in spanning verkeren ++

negatief huilen + (1 kind direct bij aanvang)
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In de observaties van het publiek bij Ik wil een jurk! wordt sterk duidelijk dat met name de 

jongste peuters zich niet langer dan een half uur kunnen concentreren, wat tot gevolg heeft dat 

enkele kinderen het spel verstoren. Zij worden daarin ook niet gecorrgeerd door hun ouders. 

Behoudens het punt van duur van de voorstelling is de score van het gedrag van het publiek bij 

deze voorstelling voldoende tot zeer positief.

4.2.2C Observatiemoment 3

Het derde moment waarop de peuters worden geobserveerd is direct na de voorstelling. Evenals 

tijdens het eerste observatiemoment gaat het hier om een beschrijvende observatie waarvoor 

nagenoeg hetzelfde observatieschema kan worden gebruikt. In verband met het overzichtelijk 

kunnen verwerken van de gegevens wordt hier wel gesproken van observatieschema 3.

Observatieschema 3

1.  Omschrijving van de activiteit, met als aandachtspunt de mogelijkheid om de voorstelling te 

 kunnen verwerken dan wel (delen daarvan) na te spelen:

Als Oma’s jurk uit de parasol om de acteur heen valt nodigt de acteur het publiek uit om mee 

te doen met de slotdans, het draaien van zwierende rondjes. Een kleine versie van de jurk wordt 

steeds bij een ander kind aangetrokken.

2.  Hoe en in welke mate worden de peuters verleid tot de activiteit?

O  peuters kiezen zelf voor activiteit

X  activiteit wordt aangeboden, door (mee)spelende acteurs/muzikanten*

O  activiteit wordt verplicht, door sturende: ouders/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  anders, nl.:

3.  Wat doen de peuters tijdens de activiteit? Zijn ze (gemiddeld gezien) afwachtend of gaan ze 

 direct over tot actie?

De peuters dansen direct mee.
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4.  Gebruiken de peuters taal bij de activiteit?

O  veel

O  af en toe

X  nauwelijks

O  niet

5.  Als de peuters taal gebruiken, met welk doel doen ze dat?

X  om iets te vertellen

O  om iets te vragen

O  peuters praten tegen zichzelf (collectieve monologen)

Enkele gehoorde woorden en/of zinnen:

De kinderen slaken kreten van enthousiasme.

6.  Met wie doen de peuters de activiteit?

O  alleen

X  hebben hulp nodig (aansturing bij het dansen en het verwisselen van de jurk)

X  hebben morele ondersteuning nodig

O  zoeken interactie met volwassenen, namelijk met ouders/verzorgers – acteurs/muzikanten*

O  zoeken interactie met andere kinderen

7. Hoe is de interactie met:
  

volwassenen andere kinderen rekwisieten

vanzelfsprekend   X

afwachtend X (kinderen wachten tot 
ze de jurk aankrijgen)

sturend/dwingend

uitdagend X (enkele kinderen 
vragen expliciet om de 
jurk)

explorerend  X

fantasierijk 

anders, nl.: 
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8.  Lijken de peuters geboeid door de activiteit?

X  ja

O  nee

Waaruit blijkt dat?

Alle peuters doen enthousiast mee.

9. Hoe lang blijven de peuters geboeid door de activiteit?

Ongeveer 10 minuten.

  

10. Wie breekt de activiteit af om weg te gaan?

De acteur sluit de dans af en neemt applaus in ontvangst. Bij de uitgang van de zaal worden 

kleurplaten uitgedeeld.
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4.3 Vroem Vroem
De voorstelling Vroem Vroem van Dirk Scheele & De Liedjesband wordt op de bijbehorende flyer 

getypeerd als een popconcert voor iedereen vanaf 2 jaar. In het concert gaan Dirk en zijn band 

met een bus op reis naar andere oorden, als een sprookjesbos en een speeltuin vol marionetten, 

en verre landen als Turkije, Marokko en Suriname. Op de diverse plaatsen van bestemming 

worden liedjes gezongen in de aldaar heersende sfeer of over een van toepassing zijnd onder-

werp. Concreet betekent dit dat wordt gezongen over een sprookjesbos met roodkapje, elfjes en 

kabouters, over de bewegingen van marionettenpoppen en over indianen. Maar ook worden er 

Turkse, Marokkaanse en Surinaamse liedjes gezongen. Het verplaatsen van de ene plaats naar de 

andere wordt weergegeven door in een bus (decorstuk) te stappen en te spelen dat naar elders 

wordt gereden. Het door elkaar gebruiken van fantasiethema’s als sprookjes en marionetten-

poppen en landenthema’s botst met het gegeven dat peuters nog niet in staat zijn om werkelijk-

heid en fanatasie van elkaar te onderscheiden. Er had daarom beter gekozen kunnen worden 

voor thema’s uit de landen zoals bewoners, eten en drinken, wonen en spelen.

Gedurende het gehele concert wordt het publiek uitgenodigd mee te zingen, te dansen en te 

klappen. Tegen het eind van de voorstelling worden kinderen uit het publiek naar het podium 

gehaald om daar met sambaballen muziek te maken en te dansen. Het concert wordt afgesloten 

met een afscheidsfeest waarin Dirk optreedt als diskjockey.

 

(Fotograaf: E.J. Geniets)
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4.3.1 Analysemodel voor peutertheater

A. Aandacht voor mentale betrokkenheid vooraf aan de voorstelling:

ability scripts sleutelwoorden score

• kennismaking 
met inhoudelijke 
aspecten

Het instrumentarium 
staat klaar op het 
podium. Evenals een 
decorstuk van dun 
hout/stevig karton: de 
voorzijde en de kabine 
van een bus.
Voorafgaand aan de 
voorstelling vinden in 
de foyer of in de zaal 
geen introducerende 
activiteiten plaats.

* zone van naaste ontwikke-
ling
* ontdekkingsactiviteiten  

-

• kennismaking 
met acteurs en/of 
muzikanten

Het gezelschap wordt 
via een omroepinstal-
latie aangekondigd. 
Ook wordt meegedeeld 
dat mobiele telefoons 
moeten worden 
uitgezet en er niet 
gefilmd en gefotogra-
feerd mag worden.

* introducerende activiteiten
    

-

• verloop van 
entree in de zaal

Bij de ingang van de 
zaal vindt de kaart-
contrôle plaats. De 
bezoekers moeten zelf 
hun plaats zoeken in 
de halfdonkere zaal. 
Er wordt veel heen en 
weer gelopen, gehuild 
en naar stoelverhogers 
gezocht. 

* geleidelijke (of promptver-
loren) binnenkomst in de zaal  

-

• publieksopstel-
ling (op de speel-
vloer, bijvoorbeeld 
op bankjes of in 
een kring, of op 
een tribune)

Het publiek zit op 
een tribune (430 
zitplaatsen) van een 
theaterzaal.

* dichtbij de speelvloer -
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B. Tekens die coderen: 

ability scripts sleutelwoorden score

• Stemmingsinleiding - - * introductie spelers, verhaal -

• Openingsbeeld - - * aandacht voor nieuwheid 
* geen schrikeffect  

-

• Opkomst Dirk Scheele komt alleen 
op en nodigt het publiek 
uit om mee op vakantie te 
gaan. Vervolgens kondigt 
hij één voor één zijn drie 
medemuzikanten aan.

* geen schrikeffect  +

• Kostuums De muzikanten dragen 
reguliere kleding, ieder in 
hun eigen kleur (groen, 
blauw, rood en paars). 
Een enkele keer wordt 
de kleding aangepast aan 
de inhoud van een liedje 
door over de kleding 
verkleedkleren of acces-
soires aan te trekken.

*concrete uitwerking  +

• Expositie (aanwij-
zingen die de 
toeschouwer nodig 
heeft om het stuk te 
kunnen volgen)

Als er aanwijzingen 
worden gegeven is dat in 
de vorm van gesproken 
tekst of het tonen van 
attributen vooruitlopend 
op het te zingen lied.

* duidelijk oorzaak en gevolg, 
evt. toelichting  

O

• Gesproken tekst Tussen de liedjes door 
wordt gesproken om de 
inhoud toe te lichten of 
om de overstap te maken 
naar een volgend lied. 

* begeleid door visualisatie
* informatie over visualisatie  

-

• Belichting Het podium is verlicht 
zoals bij een regulier 
popconcert. Er zijn 
nauwelijks wijzigen 
in het licht. De zaal is 
donker. Op het moment 
dat kinderen uit de zaal 
worden gehaald om naar 
het podium te komen, 
wordt het zaallicht iets 
sterker.

* concreet  -

• Muziek en geluid Zowel de instrumenten 
als de zang zijn luid 
versterkt.

* geen schrikeffecten
* beperkt volume  

-
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C. Tekens die stapelen:

ability scripts sleutelwoorden score

• Ontwikkelingslijn Het gegeven ‘op vakantie 
gaan’ is de rode draad die 
door het concert loopt en 
waaraan de verschillende 
onderwerpen van de 
liedjes zijn opgehangen. 
De onderwerpen van 
de liedjes afzonderlijk 
(sprookjes en verschil-
lende landen) hebben 
geen relatie met elkaar. 
Het door en naast elkaar 
laten bestaan van  sprook-
jesfiguren en landenthe-
ma’s sluit niet aan bij 
de belevingswereld van 
jonge kinderen en het 
gegeven dat peuters niet 
in staat zijn fantasie en 
werkelijkheid van elkaar 
te onderscheiden.

* duidelijk oorzaak en gevolg, 
lineaire verhaallijn
* eigen perspectief  

-

• Plot Er is geen sprake van een 
plot. 

* lineaire verhaallijn
* aansluiting leef- en belevings-
wereld  

-

• Tempo en ritme Het applaus tussen de 
liedjes geeft ruimte voor 
ontlading, evenals de 
(enkele) mogelijkheid om 
geluiden van de kinder-
boerderij mee te kunnen 
doen. De voorstelling 
duurt ongeveer een uur.

* ruimte voor ontlading
* maximaal half uur voorstel-
ling  

O

• Mise-en-scène 
(bewegingen acteurs 
door de ruimte)

Het grootste deel van de 
voorstelling hebben de 
muzikanten een vaste 
plek. Ze verplaatsen zich 
naar de bus als de reis 
zich voortzet of wanneer 
personages uit de liedjes 
worden nagespeeld.

* geen schrikeffecten
* eigen perspectief  

+

• Rekwisieten Een decorstuk in de vorm 
van een bus (de voorzijde 
en de kabine) en koffers.

* zone van naaste ontwikkeling  O

• Projectiepunten 
(aanwijzingen in het 
decor)

Eenmalig worden kabou-
termutsen vertoont, zicht-
baar voor het publiek en 
niet zichtbaar voor de 
zanger, als de tekst van 
het liedje handelt over 
kabouters.

* zone van naaste ontwikkeling  -
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D. Tekens die scoren:

ability scripts sleutelwoorden score

• Cruciale scène Het publiek wordt 
opgejut om mee te 
dansen en te springen. 
Kinderen worden op 
het podium gehaald 
om muziek te maken 
met sambaballen en 
ballonnen worden de 
zaal ingegooid.

* zone van naaste ontwikkeling
* lineaire verhaallijn
* eigen perspectief  

+

• Eindbeeld In een dj-act brengt Dirk 
Scheele een afscheidslied 
ten gehore.

* eigen perspectief
* geen schrikeffecten  

-

     

E. Mogelijkheid tot verwerking van de voorstelling door middel van spel:

ability scripts sleutelwoorden score

• In de vorm van: Er vinden geen acti-
viteiten plaats die de 
kinderen de mogelijk-
heid biedt de voorstel-
ling te verwerken. 
Daarentegen wordt 
verwezen naar de 
merchandising en het 
uitdelen van foto’s en 
handtekeningen in de 
foyer. 

* speelplek in sfeer van de 
voorstelling 
* spel 

-

     

Hoewel er ongetwijfeld zal zijn nagedacht over hoe de voorstelling Vroem Vroem is opgebouwd, 

is het geen voorstelling die bij kan dragen aan de ontwikkeling van culturele competentie bij 

peuters. Het gebrek aan aandacht voor mentale betrokkenheid vooraf aan de voorstelling, de 

luide versterking, het ontbreken van een lineaire verhaallijn, de grote afstand tussen het publiek 

en de speelvloer en het ontbreken van de mogelijkheid tot verwerking door spel zijn enkele 

aspecten uit het analysemodel die naar voren komen als zijnde niet aansluitend bij de ontwik-

kelingspsychologische kenmerken van peuters. 

Een positief punt is dat de voorstelling bestaat uit korte onderdelen (de liedjes) waartussen 

ruimte is voor ontlading in de vorm van applaudisseren. Echter, de liedjes hebben geen relatie 

met elkaar (er is geen sprake van een lineaire verhaallijn), wat maakt dat jonge kinderen er geen 

touw aan vast kunnen knopen. Kortom, gezien de over het geheel genomen negatieve score op 

het analysemodel zal Vroem Vroem laag scoren op de observatie van het gedrag van de peuters.
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4.3.2A Observatiemoment 1

Observatiemodel voor activiteit voorafgaand aan de voorstelling

Observatieschema 1

Titel voorstelling: Vroem Vroem

Gezelschap: Dirk Scheele & De Liedjesband

Datum, tijdstip & locatie van observatie: 1 april 2007, 11.45 – 12.45 uur, Theater ’t Speelhuis in 

Helmond

Aantal bezoekers: ÷ 400 (onbeperkt aantal bezoekers toegestaan)

Verhouding kinderen-volwassenen in publiek: ÷ 50%-50% 

*doorhalen wat niet van toepassing is

1.  Omschrijving van de activiteit, met als aandachtspunten ontdekkingsactiviteit(en) met 

 rekwisieten uit de voorstelling en kennismaking met de acteurs/muzikanten:

n.v.t.

  

4.3.2B Observatiemoment 2

Mate van aandacht

Onder de mate van aandacht die de peuters hebben voor de peutervoorstelling wordt verstaan de 

mate waarop ze op geconcentreerde wijze zijn gericht op de voorstelling. De mate van aandacht 

wordt gescoord in observatieschema 2a:

Observatieschema 2a

Mate van aandacht Score

eerste vijf minuten voorstelling +

eerste helft voorstelling O

tweede helft voorstelling - (in de zaal veel heen en weer geloop) 
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Gedrag van de peuters

Het gedrag van de peuters tijdens de theatervoorstelling wordt verdeeld in vijf categorieën, te 

weten het navolgen van gangbare scripts in het theater, verbaal gedrag, lichaamsbeweging, 

manipulatie en emotioneel gedrag. Elke categorie is te verdelen in een aantal mogelijkheden, 

welke zijn opgenomen in onderstaand schema. Binnen deze mogelijkheden is een verdeling 

gemaakt tussen positieve gedragingen en negatieve gedragingen. De gedragingen van de peuters 

worden gescoord in schema 2b.

 

Observatieschema 2b

Navolgen scripts  Score

positief jassen in garderobe  ++

rustig plaatsnemen -

blijven zitten op plaats 0

negatief jassen aan/mee naar binnen -

eten en/of snoepen -

drinken -

Verbaal gedrag

positief nazeggen + (meezingen)

antwoord geven/reageren +

vragen stellen - 

hardop denken  -

negatief kletsen + (overruled door muziek)

blijven roepen 0

Lichaamsbeweging  

positief handen klappen +

trappelen met voeten 0

zwaaien -

dansen/springen +

wijzen naar speelvloer -

negatief wegkijken  -

speelvloer oplopen + (richting speelvloer)

friemelen +

weglopen 0

Manipulatie

positief aanmoedigen spelers -

waarschuwen spelers 0

negatief blijven roepen + 

verstoren spel - (niet mogelijk vanwege volume)

Emotioneel gedrag

positief lachen 0

meeleven  +

in spanning verkeren -

negatief huilen + (voor aanvang)
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De eerste vijf minuten van Vroem Vroem vertoont het publiek een redelijke mate van aandacht, 

maar al snel gaat deze verloren en over in geklets en hen en weer geloop door de zaal. Dat de 

mate van aandacht negatief scoort vetaalt zich in overwegend negatieve gdragingen gedurende 

de voorstelling.

4.3.2C Observatiemoment 3

Het derde moment waarop de peuters worden geobserveerd is direct na de voorstelling. Evenals 

tijdens het eerste observatiemoment gaat het hier om een beschrijvende observatie waarvoor 

nagenoeg hetzelfde observatieschema kan worden gebruikt. In verband met het overzichtelijk 

kunnen verwerken van de gegevens wordt hier wel gesproken van observatieschema 3.

Observatieschema 3

1.  Omschrijving van de activiteit, met als aandachtspunt de mogelijkheid om de voorstelling te 

 kunnen verwerken dan wel (delen daarvan) na te spelen:

n.v.t.
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4.4 De obervaties vergeleken
Om de mate van aandacht en het gedrag van het publiek bij de drie voorstellingen van dit 

onderzoek met elkaar te kunnen vergelijken worden de gegevens van de observatieschema’s 

in een tabel gezet. In de tabel worden ook de bezoekersaantallen als factor van vergelijking 

opgenomen. Met de keuze voor een al dan niet beperkt aantal bezoekers kiest een gezelschap 

namelijk voor een kleine of grote afstand tot het publiek. In de vergelijking zal duidelijk worden 

dat een grote afstand negatieve gevolgen heeft voor de aandacht en het gedrag van het publiek.  

 
 Koeiemorgen! Ik wil een jurk! Vroem Vroem

bezoekersaantal ÷ 40 (maximaal 80 toege-
staan)

÷ 80 (maximaal 100 
toegestaan)

÷ 400 (onbeperkt aantal 
toegestaan)

Activiteit voorafgaand 
aan de voorstelling:

++
De peuters zijn zeer 
afwachtend om met de 
attributen aan de slag 
te gaan. Ze reageren wel 
heel gretig als een van 
de dansers hen komt 
ophalen. De kinderen 
luisteren geconcentreerd 
naar wat ze vertelt, 
volgen haar stil naar 
de theaterzaal en gaan 
rustig zitten.

++
De woorden van de 
technicus worden 
voornamelijk gehoord 
door de volwassenen in 
het publiek. Eenmaal 
binnen in de zaal lopen 
de peuters rustig naar 
een krukje en gaan 
vervolgens meteen mee 
in het introductiespel 
met de acteur.

–
n.v.t.
Het publiek moet zelf de 
weg vinden in de zaal en 
de eigen plaats zoeken.  

• navolgen scripts ++
Goed.

++
Goed.

–
Van rustig plaatsnemen 
door het publiek voor 
aanvang van de voorstel-
ling is totaal geen sprake.

Tijdens de voorstelling:
• mate van aandacht

++
Goed gedurende de 
gehele voorstellling van 
ongeveer een half uur.

++
Voldoende tot goed 
gedurende het eerste 
deel van de voorstelling. 
Na ongeveer 30 minuten 
verliezen met name de 
jongste peuters hun 
aandacht.

O/-
De eerste vijf minuten 
van de voorstelling is de 
mate van aandacht van het 
publiek redelijk, maar al 
snel neemt dit af en wordt 
het erg onrustig in de zaal. 

• verbaal gedrag +
Het publiek geeft 
antwoord en reageert in 
positieve zin als er iets 
gevraagd wordt of er iets 
gebeurt.

++
Het publiek reageert, 
geeft antwoord, denkt 
hardop mee: het verbale 
gedrag is positief.

O
Er wordt meegezongen 
door het publiek, maar er 
wordt ook veel door de 
muziek heen gekletst. Dit 
wordt echter overruled 
door de sterkte van het 
geluid.

• lichaamsbeweging O
De kinderen vertonen 
weinig lichaamsbewe-
ging.

+
De kinderen klappen in 
de handen van enthou-
siasme en dansen mee 
tijdens de slotdans.

–
Enkele kinderen klappen 
mee met de muziek en/of 
dansen. Daarnaast wordt er 
veel heen en weer gelopen 
door de zaal.
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• manipulatie Is niet aan de orde. ++
De acteur wordt stevig 
aangemoedigd tijdens 
zijn zoektocht naar de 
ultieme jurk. In de loop 
van de voorstelling 
verstoren enkele (jonge) 
kinderen het spel.

–
Van het aanmoedigen 
of waarschuwen van de 
spelers is nauwelijks 
sprake. Er wordt door 
de zaal geroepen, maar 
verstoring van het spel is 
niet aan de orde door de 
geluidssterkte.

• emotioneel gedrag ++
De kinderen vertonen 
een opperste concen-
tratie. Ze leven mee met 
hetgeen gebeurt in de 
voorstelling en kunnen 
daar zo nu en dan harte-
lijk om lachen.

++
De kinderen lachen, 
leven mee en verkeren 
in spanning. Allemaal 
positieve emotionele 
gedragen die betrokken-
heid bij de voorstelling 
tonen.

–
Een klein aantal kinderen 
leeft aardig mee met de 
liedjes en wat daar tussen-
door wordt verteld. Met 
name voor aanvang van de 
voorstelling wordt er veel 
gehuild

Verwerkingsactiviteit na 
afloop van de voorstelling

++
Enkele peuters gaan 
meteen zelf aan de 
slag met de aanwezige 
materialen, anderen 
hebben stimulans nodig 
van volwassenen. Vrij 
snel zijn alle kinderen 
bezig en proberen ze alle 
materialen in opperste 
concentratie uit.

++
Tijdens de afsluitende 
dans in oma’s jurk 
dansen alle aanwezige 
peuters enthousiast mee.

n.v.t. 

  

Het verschil tussen de voorstellingen wordt direct zichtbaar in het navolgen van de scripts als 

het gaat om de binnenkomst in de theaterzaal. Bij Koeiemorgen! en Ik wil een jurk! verloopt dit 

beheerst, omdat het publiek daarin wordt begeleid. Bij Vroem Vroem wordt het publiek aan het 

eigen lot overgelaten, wat tot gevolg heeft dat de onrust hoogtij viert. Dit uit zich onder andere 

in veel heen en weer geloop en huilende kinderen.

Verschillen zijn er ook als het gaat om verbaal gedrag. Vroem Vroem springt er wederom in 

negatieve zin uit. Hoewel er wordt meegezongen door het publiek wordt er ook veel doorheen 

gekletst. 

Dan de aspecten lichaamsbeweging en emotioneel gedrag. Opvallend bij Koeiemorgen! is dat de 

peuters zo sterk geconcentreerd zijn dat ze niet tot nauwelijks bewegen. Deels kan dit worden 

verklaard uit het feit dat de voorstelling goed aansluit bij de ontwikkelingspsychologische 

aspecten van kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar, omdat de kinderen geen tekenen van 

desinteresse vertonen (integendeel, ze zijn juist erg geboeid). Deels kan ook het abstractieniveau 

van de voorstelling een rol spelen: de kinderen moeten geestelijke arbeid verrichten om de voor-

stelling te kunnen volgen. Overigens biedt de sensorische speelplaats na afloop van de voorstel-

ling volop de gelegenheid om te ontladen en de geestelijke inspanningen te verwerken. 

Bij Ik wil een jurk! leeft het publiek ook volop mee, wat zich juist uit in antwoorden, hardop 

meedenken, in de handen klappen en dansen. Bovendien wordt de acteur flink aangemoedigd 

door het publiek. Het publiek is uiterst betrokken bij wat er gebeurt op de speelvloer. 
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Echter, bij deze voorstelling geldt de beperking van tijd: hij had iets korter mogen zijn om gedu-

rende de gehele voorstelling alle aandacht vast te houden.

De verwachting vooraf aan de observaties was dat de voorstellingen Koeiemorgen! en Ik wil een 

jurk! goed zouden scoren op het analysemodel en daarmee ook op de observatieschema’s voor 

de mate van aandacht en gedragingen van het publiek. De verwachting ten aanzien van Vroem 

Vroem was dat er bij deze voorstelling eveneens een parallel zou bestaan tussen het analyse-

model en de gedragingen van het publiek, maar dan in negatieve scoringen. Wat betreft Vroem 

Vroem is de verwachting in zijn geheel uitgekomen: de voorstelling scoort veelal negatief op 

het analysemodel en de gescoorde mate van aandacht en gedragingen van het publiek zijn ook 

veelal negatief.

Ook aan de verwachting ten aanzien van Ik wil een jurk! is beantwoord. Een positieve score op het 

analysemodel loopt parallel met een positieve score ten aanzien van de mate van aandacht en de 

gedragingen van het publiek.

Bij Koeiemorgen! is een gebrek in het observatieschema naar voren gekomen. De voorstelling 

scoort positief op het analysemodel, maar de betrokkenheid bij Koeiemorgen! voltrekt zich in 

stilte, wat in het gebruikte observatieschema lastig kan worden gescoord. Dit gebrek in het 

observatieschema wordt in de discussie nader uitgewerkt.

Tot slot van deze paragraaf een opmerking over het aantal bezoekers dat wordt toegelaten tot 

de voorstelling. Zowel Nat Gras als Jeugdtheater Het Blauwe Huis kiezen voor een beperking in 

het aantal bezoekers. Bij Koeiemorgen! worden maximaal 80 bezoekers toegelaten, bij Ik wil een 

jurk! is dit aantal vastgelegd op 100 bezoekers. Bij beide voorstellingen zit het publiek rondom 

de speelvloer, dus dichtbij de voorstelling. Deze gezelschappen maken daarmee de keus om het 

jonge publiek de gelegenheid te geven sterk betrokken te raken bij de voorstelling.

Met de keuze voor een onbeperkt toe te laten aantal bezoekers en het spelen van Vroem Vroem in 

een middelgrote theaterzaal met tribune kiest Dirk Scheele & De Liedjesband voor een afstand 

tot het publiek. Bovendien is het bij deze keuze noodzakelijk om het geluid te versterken zodat 

het in alle hoeken van de zaal hoorbaar is. De observatie van het publiek maakt duidelijk dat een 

groot aantal bezoekers, de daarmee gepaard gaande afstand tussen het gezelschap en het publiek 

en de noodzakelijke geluidsversterking een negatieve uitwerking hebben op de aandacht en het 

gedrag van het publiek.
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5. Conclusie en discussie

5.1 Inleiding
Binnen de jeugdtheaterprogrammering in de Nederlandse theaters is peutertheater een 

populaire tak, wat zich uit in het feit dat de zaal tijdens een peutertheatervoorstelling over het 

algemeen goed gevuld is met bezoekers. De keuze voor een voorstellingsbezoek is er echter 

veelal een van ouders/verzorgers en in het geval van een peuterfestival op een doordeweekse 

dag ook nog wel eens de keuze van de leiding van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Maar 

wat ervaren de kinderen zelf tijdens een peutertheaterbezoek? Vinden ze het alleen maar leuk 

of steken ze er ook nog iets van op in de zin van culturele socialisatie inzake theater? Anders 

gezegd, leren de kinderen in meerdere of mindere mate wat theater is (ability) en wat het 

gewenste gedrag is in het theater (scripts)? Het theaterbezoek kan hiermee een vorm van recep-

tieve cultuureducatie worden met als doel de culturele competentie en uiteindelijk cultuur-

deelname te bevorderen. Het begrip ‘receptief’ betekent dat de doelgroep, in deze masterthesis 

peuters, rechtstreeks kennismaakt met de kunstuiting.

Er bestaat geen onderzoekstraditie op het gebied van peutertheater, hetgeen betekent dat voor de 

beantwoording van de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen in deze masterthesis niet kan 

worden voortgeborduurd op eerder ontwikkelde theorieën op dit gebied. De al dan niet succes-

ervaringen van peutertheater zijn gebaseerd op de praktijk, oftewel de reactie van de kinderen: 

leven ze geboeid mee met wat er gebeurt op de speelvloer of zijn ze voornamelijk met zichzelf, 

met elkaar of de omgeving bezig. Welke effecten peutertheater heeft op jonge kinderen is niet 

eerder onderzocht. 

Bij het maakproces van peutertheaterproducties vertalen theatermakers en –producenten hun 

expertise op theatergebied bij voorkeur naar ontwikkelingspsychologische kenmerken van 

jonge kinderen, zodat het profiel van de voorstelling kan corresponderen met het profiel van 

de jonge bezoekers. Ook hier geldt dat een wetenschappelijke basis ontbreekt. Op welke wijze 

peutertheater leidt tot de ontwikkeling van culturele competentie of culturele socialisatie 

inzake theater is niet bekend. Zowel theatermakers, producenten, theaterprogrammeurs als 

beleidsmakers en subsidiënten kunnen zich niet beroepen op wetenschappelijke feiten wat 

betreft de effecten van peutertheater, terwijl deze effecten wel centraal staan in beleid ten 

aanzien van jeugdtheater als het gaat om cultuureducatie. 

 

Na de vraag of peutertheater kan bijdragen aan culturele socialisatie inzake theater kan de vraag 

hoe deze bijdrage dan vorm zou moeten krijgen niet uitblijven. In deze masterthesis wordt dan 

ook een antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag:

Welke vorm van peutertheater kan bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie inzake 

theater?
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Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt deze gesplitst in een aantal 

deelvragen. De eerste deelvraag luidt:

1. Wat is culturele competentie en hoe wordt dit verkregen door middel van culturele 

 socialisatie?

 •  Wat betekent culturele socialisatie voor culturele competentie?

 • Op welke wijze kan peutertheater worden gezien als het vierde opvoedingsmilieu in de 

  culturele socialisatie van het kind?

5.2 De ontwikkeling van culturele competentie
Om deze eerste deelvraag te kunnen beantwoorden is een beroep gedaan op geldende theorieën 

over culturele socialisatie of de ontwikkeling van culturele competentie. Verschillende onder-

zoeken tonen aan dat cultuurervaringen op jonge leeftijd een positieve uitwerking hebben wat 

betreft culturele socialisatie of ontwikkeling van culturele competentie. Concreet gezegd bete-

kent dit dat kinderen die op jonge leeftijd in aanraking zijn gebracht met vormen van cultuur 

in de gelegenheid zijn gesteld om zich kennis en vaardigheden omtrent cultuur eigen te maken. 

Cultuurdeelname wordt, in navolging van Ganzeboom, gezien als een vorm van culturele infor-

matieverwerking waarvoor kennis en vaardigheden (competenties) noodzakelijk zijn. Wat 

betreft peutertheater kan van informatieverwerking sprake zijn op een tweetal voorwaarden:

• De voorstelling verloopt ordentelijk. Anders gezegd, de voorstelling verloopt op de manier 

 zoals de maker heeft bedoeld en de gedragsregels die gelden in en om de theaterzaal worden 

 nageleefd.

• De peuter kan gezien zijn of haar cognitieve kennis en vaardigheden een betekenis 

toedichten aan de voorstelling. Dit is alleen mogelijk als de voorstelling aansluit bij de cogni-

tieve capaciteiten van de peuter. Oftewel, de voorstelling is niet te saai en niet te moeilijk.

Twee van de drie voor deze masterthesis onderzochte voorstellingen sluiten aan bij de cogni-

tieve capaciteiten van peuters, te weten Koeiemorgen! en Ik wil een jurk!. Bij beide voorstel-

lingen heerst er grotendeels rust in de zaal en is het publiek met de aandacht bij de voorstel-

ling. Het ontwikkelde analysemodel voor peutertheater laat zien dat de voorstelling Vroem 

Vroem niet tot nauwelijks aansluit bij de cognitieve capaciteiten van peuters. Het verloop van 

deze voorstelling kenmerkt zich door onrust in de zaal.

In deze masterthesis wordt onder culturele socialisatie verstaan het aanleren van zowel ability 

(kennis en vaardigheden om interpretatie of betekenis te geven aan de voorstelling zelf) als 

scripts (handelingsschema’s zoals ze gelden in een theater en rondom een theatervoorstelling). 

Anders gezegd, ability heeft betrekking op de inhoud en vorm(geving) van de voorstelling. Het 

gaat dan om aspecten als het thema, de verhaallijn, het decor en de kostuums, het gebruik van 

licht en geluid, maar ook om de tijdsduur van de voorstelling en de (geregisseerde) momenten 
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voor ontlading. Ook tot ability wordt gerekend de wijze waarop peuters worden geïntroduceerd 

in de voorstelling en kennismaken met de acteurs of muzikanten en de mogelijkheid om in de 

vorm van spel de voorstelling te verwerken. Scripts hebben betrekking op praktische zaken 

rondom een theatervoorstelling, zoals het garderobegebruik, het niet mogen nuttigen van etens- 

en drinkenswaren in de theaterzaal, de wijze waarop het publiek wordt toegelaten in de zaal en 

al dan niet een plaats krijgt toegewezen, de manier van publieksopstelling (op een tribune of 

dichtbij de speelvloer). Het samenvoegen van het aanleren van zowel ability als scripts is een 

aanvulling op eerdere onderzoeken waarin het accent ligt op een van de twee aspecten. 

Wanneer wordt aangenomen dat peutertheater kan worden gezien als het vierde opvoedings-

milieu, zoals in het tweede deel van de eerste deelvraag wordt aangetoond houdt dat voor deze 

masterthesis in dat in de peutertheatervoorstelling aandacht besteed moet worden aan zowel 

een bij de doelgroep passende inhoud en vorm van de voorstelling als aan gedragsschema’s 

voor, tijdens en na de voorstelling. Naast het feit dat peuters in aanraking worden gebracht met 

theater is immers ook de manier waarop dat gebeurt van belang. Verderop in deze conclusie 

zal worden gesproken van een harmonie tussen het profiel van de voorstelling en het profiel 

van het publiek, wil er sprake kunnen zijn van een succesvolle theaterconfrontatie die kan 

bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie. De aanname in deze masterthesis 

bestaat eruit dat wanneer een peutertheatervoorstelling aansluit bij de doelgroep peuters, de 

mate van aandacht en het gedrag van de kinderen dusdanig (voldoende tot goed) zal zijn dat de 

voorstelling een bijdrage kan leveren aan de culturele socialisatie of ontwikkeling van culturele 

competentie inzake theater. 

5.3 Ontwikkelingspsychologische kenmerken in relatie tot peutertheater
In deelvraag twee wordt ingegaan op aspecten waaraan een peutervoorstelling zou moeten 

voldoen om te kunnen spreken van een geschikte peutervoorstelling in het licht van de ontwik-

keling van culturele competentie. Deelvraag twee luidt:

2. Welke beoordelingsdimensies zijn te onderscheiden in peutertheater?

 • Welke ontwikkelingspsychologische kenmerken zijn aan te wijzen bij kinderen van 2 tot 

  en met 4 jaar?

 • Welke dramatische middelen en effecten kunnen worden gehanteerd bij het maken van 

  een peutertheatervoorstelling?

 • Welke thema’s kan een theatermaker hanteren in de verhaallijn of plot van een 

  peutertheatervoorstelling?

 

Deze deelvraag mondt uit in een analysemodel waarmee peutertheatervoorstellingen kunnen 

worden geanalyseerd op al dan niet geschiktheid in hun bijdrage tot culturele competentie bij 

peuters. In dit analysemodel is een onderscheid tussen ability en scripts toegevoegd waardoor 
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peutertheaterproducties nauwkeuriger kunnen worden beoordeeld. Aangenomen wordt dat de 

al dan niet geschiktheid van de voorstelling gevolgen heeft voor de mate van aandacht en het 

gedrag van peuters tijdens de voorstelling zelf en tijdens de eventuele introductie- en afsluitende 

of verwerkingsactiviteiten. Naast de analyse van de voorstelling vindt daarom tegelijkertijd een 

observatie van de peuters plaats volgens een drietal observatieschema’s. Observatieschema 1 

bestaat uit een beschrijvende observatie en wordt gebruikt direct vooraf aan de peutervoorstel-

ling, tijdens de introductie-activiteit. Observatieschema 2 is een scorende observatie waarmee 

de mate van aandacht en het gedrag van de peuters tijdens de voorstelling zelf wordt gescoord. 

Observatieschema 3 is wederom een beschrijvende observatie om de peuters te observeren 

tijdens het eventuele verwerkingsmoment direct na de voorstelling.

Om te bepalen op welke wijze een theatervoorstelling toegespitst dient te worden op de 

doelgroep peuters om deze te maken tot een geschikte voorstelling wordt allereerst een beroep 

gedaan op de stadiumtheorie van Piaget omtrent de cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Uit de 

vier stadia die Piaget onderscheidt is de preoperationele fase van toepassing in deze masterthesis 

omdat deze fase slaat op de leeftijdsgroep van 2 tot ongeveer 7 jaar. Dit loopt (deels) parallel met 

de leeftijdsgroep van dit onderzoek, te weten kinderen van 2 tot en met 4 jaar.

In het kader van de ontwikkeling van de culturele competentie moeten peuters ook ingewijd 

worden in de theaterschema’s zoals ze gelden binnen de gangbare theatervormen. Dit houdt 

in dat niet alleen vanuit ontwikkelingspsychologisch oogpunt moet worden gekeken naar 

peutertheater, maar ook vanuit dramaturgisch oogpunt. Daarbij moet wel worden gezegd dat de 

ontwikkelingspsychologische aspecten bepalend zijn voor de uitwerking van de geldende teken-

systemen binnen het theater wil het theaterbezoek een positieve uitwerking kunnen hebben 

op peuters in het kader van culturele socialisatie. Er moet immers een balans bestaan tussen de 

informatieverwerkingscapaciteit (Ganzeboom) en de complexiteit van het theaterstuk. Anders 

gezegd, een peutertheatervoorstelling kan alleen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

culturele competentie als er sprake is van een harmonie tussen het profiel van de voorstelling 

en het profiel van het uit peuters bestaande publiek. Of kan worden gesproken over harmonie 

tussen de voorstelling en het publiek dienen de volgende aandachtspunten als richtlijn:

 •  Leef- en belevingswereld van de peuter.  Qua themakeuze voor een peutervoorstelling moet 

een theatermaker rekening houden met de leef- en belevingswereld van de peuter die zich 

dichtbij huis bevindt en die zich in een langzaam tempo voltrekt.

Alle drie de voorstellingen die in het kader van deze masterthesis zijn onderzocht bevatten een 

thema dat dichtbij de wereld van de peuter ligt. In Koeiemorgen! draait het om ochtendrituelen, 

in Ik wil een jurk! staat het fenomeen verkleden centraal en Vroem Vroem heeft als rode draad op 

vakantie gaan. De voorstellingen Koeiemorgen! en Ik wil een jurk! blijven heel dichtbij het thema, 

in die zin dat het thema centraal staat en dat het wordt uitgewerkt door er een spel van te maken 
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en verschillende varianten te tonen. De voorstelling Vroem Vroem is echter een heel ander 

verhaal. Hierin is het thema de kapstok waaraan allerhande onderwerpen, situaties, plaatsen en 

landen (subthema’s) zijn opgehangen die op geen enkele manier in relatie staan tot elkaar. Van 

Vroem Vroem moet niet alleen worden gezegd dat van een samenhangend geheel geen sprake is, 

ook liggen de meeste subthema’s qua onderwerp of uitwerking ver af van de leef- en belevings-

wereld van peuters. Beter was geweest het thema op vakantie gaan uit te werken door bijvoor-

beeld te laten zien wat er allemaal bij komt kijken. Daarbij valt te denken aan wat meegaat in de 

koffer, knuffel vergeten, een andere plaats om te slapen (tent, hotel), belevenissen op de plaats 

van bestemming, een andere taal, ander eten, en dergelijke.

 • Alleen minitrauma’s in positieve zin. Peuters zijn, uitgezonderd hun prille ervaring met het 

rollenspel, nog blanco ten aanzien van theater. Alle dramatische middelen en effecten 

zijn in meerdere of mindere mate nieuw voor ze. Een peutertheatervoorstelling hoeft 

echter geen rechtstreekse kopie te zijn van wat peuters al kennen. Wel moet de voor-

stelling qua inhoudelijke (verhaal), formele (vorm) en expressieve (gevoelslading) 

kenmerken aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van 2- tot en met 4-jarigen. 

Verrassingsaspecten zijn daarbij toegestaan, maar alleen als het bijdraagt aan een 

positieve theaterervaring. Schrikeffecten zijn echter uit den boze. Bovendien is het, om 

(mini)trauma’s te voorkomen, noodzakelijk om aandacht te besteden aan een rustig 

verloop van de binnenkomst en het verlaten van de zaal door het publiek.

Dat alles nieuw is, is iets waarmee goed rekening is gehouden in Koeiemorgen! en Ik wil een jurk!. 

Van begin tot het eind worden de peuters als het ware aan de hand meegenomen en door de 

voorstelling geleid. Als er verrassingen zijn worden deze zodanig ingeleid dat ze ook echt een 

feest zijn. Zoals bijvoorbeeld de allermooiste jurk die uiteindelijk uit de parasol valt in Ik wil een 

jurk! en het bakken van het eitje in Koeiemorgen!. Bij Vroem Vroem is alleen al de binnenkomst in 

de theaterzaal een soort van trauma voor de kinderen: de zaal is groot, half duister en er is geen 

begeleiding bij het toewijzen van de stoelen. Dit alles veroorzaakt veel onrust in de zin van heen 

en weer geloop en huilende kinderen.

 • Introducerende activiteiten bij de voorstelling. Om schrikeffecten te ondervangen en om 

mentale betrokkenheid bij de voorstelling op te wekken of te vergroten zijn ontdekkings-

activiteiten en/of kennismaking met de acteurs noodzakelijk.

Zowel bij Koeiemorgen! als bij Ik wil een jurk! vinden introducerende activiteiten plaats. Bij 

Koeiemorgen! gaan ze echt vooraf aan de voorstelling omdat er een spelmogelijkheid is opgezet 

in de foyer en een van de dansers naar de foyer komt, zichzelf voorstelt, de voorstelling en de 

andere danser introduceert en de bezoekers uitnodigt mee te komen naar de zaal. Opgemerkt 

moet worden dat in het theater waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden de spelmogelijkheid 

vooraf heel minimaal is. Dit zou uitgebreid kunnen worden door het aantal rekwisieten en 
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decorelementen te vermeerderen. De introductie van de dansers is wel heel effectief. 

Bij ‘Ik wil een jurk!’ zijn de introducerende activiteiten veel meer verweven in de voorstelling. 

Het publiek is al naar de zaal begeleid en zit op de plaatsen als de acteur vanuit begroetingen 

richting het publiek een spelletje inzet. Vanuit dit spel introduceert hij de hoofdpersonage en de 

plot van de voorstelling. Dat dit goed werkt blijkt uit de houding van het publiek: vanuit het spel 

gaan ze direct mee in het theaterstuk zelf.

De voorstelling ‘Vroem Vroem’ kent geen introducerende activiteiten vooraf.

 • Lineaire verhaallijn met duidelijke getoonde oorzaken en gevolgen. Peuters kunnen  een 

theatervoorstelling alleen volgen als deze een lineaire verhaallijn heeft waarin de scènes 

duidelijk oorzaak en gevolg tonen. Bovendien moet het tempo van de voorstelling zodanig 

zijn, dat betekent langzaam genoeg, dat de kinderen in staat zijn om verbindingen te 

leggen tussen de handelingen, de motieven en de gevolgen. Een ander aspect dat onder dit 

aandachtspunt is opgenomen is het gebruik van gesproken tekst/dialogen in de voorstel-

ling. Jonge kinderen nemen vooral visuele informatie op. Dit betekent dat peutervoorstel-

lingen erg beeldend moeten zijn en dat gesproken tekst alleen wordt begrepen als deze 

wordt versterkt door gevisualiseerde dramatische acties of visualisaties als rekwisieten, 

decor, prenten of filmbeelden.

De verhaallijn van Vroem Vroem is in zoverre lineair dat na elkaar diverse plaatsen worden aange-

daan waarover een lied wordt gezongen. Omdat er echter geen sprake is van een samenhang 

tussen de diverse plaatsen van bestemming kan er van een verhaallijn niet gesproken worden. 

De teksten van de liedjes worden bovendien nauwelijks verduidelijkt met behulp van visualisa-

ties in de vorm van bijvoorbeeld beelden of rekwisieten.

Koeiemorgen! en Ik wil een jurk! bevatten beide wel een lineaire verhaallijn met duidelijk getoonde 

oorzaken en gevolgen: Koeiemorgen! laat de na elkaar te nemen stappen zien vanaf het moment 

van opstaan tot aan het moment van kunnen gaan spelen; Ik wil een jurk! toont op lineaire wijze 

de zoektocht naar de ultieme jurk. 

Een groot verschil tussen beide voorstelling is dat in Koeiemorgen! nauwelijks wordt gesproken 

en in Ik wil een jurk! het gesprokene juist de boventoon voert. Dit zou impliceren dat eerstge-

noemde voorstelling beter begrepen zou worden door de kinderen dan de laatstgenoemde. Deze 

veronderstelling gaat niet helemaal op. Doordat er geen woord wordt gezegd in Koeiemorgen! 

wordt er een groot beroep gedaan op het abstractievermogen van de peuters. Het heeft niet tot 

gevolg dat de kinderen niet geboeid zijn, wel is de vraag of ze alles wat in de voorstelling gebeurt 

begrijpen. 

Het vertelde in Ik wil een jurk! daarentegen wordt zodanig gevisualiseerd met behulp van rekwi-

sieten dat het geheel duidelijk is voor het publiek. Dit roept de vraag op wat beter is: reageren op 

en meedoen met wat er op de speelvloer gebeurt of ingetogen kijken en luisteren. 

In beide situaties zijn de kinderen geboeid en leven ze aandachtig mee met de gebeurtenissen 
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in de voorstelling. Dit impliceert echter wel dat het observatieschema voor het gedrag van het 

publiek (schema 2) mogelijk aangepast moet worden, omdat in het gebruikte schema vooral 

interactie met het publiek als positief wordt gescoord.

 • Alles vanuit het eigen perspectief. Primaire emoties kunnen in het thema van de 

  voorstelling worden opgenomen, mits deze herkenbaar zijn in de dramatische 

  handelingen van de acteurs.

Alle drie de voorstellingen bevatten primaire emoties als leuk/niet leuk, vrolijk/verdrietig, blij/

boos die op voorkomende momenten duidelijk zijn af te lezen aan het spel, de lichaamshouding, 

de mimiek en soms de tekst.

 • Concrete uitwerking van technische middelen. Licht en geluid moeten zodanig worden ingezet 

  dat deze een concrete uitwerking hebben en functioneel zijn aan het verhaal. Daarbij 

  mogen technische middelen niet overdonderend worden ingezet. Anders gezegd, het licht-

  gebruik en het geluidsvolume mogen niet overheersen.

In geen van de drie onderzochte voorstellingen vinden lichtwisselingen plaats. Koeiemorgen! 

wordt gespeeld bij daglicht, wat past bij de rituelen van het ochtendgloren. Door het gebruik van 

constante oranje en gele tinten lijkt in Ik wil een jurk! voortdurend de zon te schijnen. Dit geeft 

een aangename, warme sfeer en het past goed bij de parasol die aan het eind van het verhaal 

open gaat en waaruit dé jurk valt. Bij beide voorstellingen zijn de speelvloer en het publiek (aan 

de rand van de speelvloer) nagenoeg gelijk verlicht. Dit is heel anders bij Vroem Vroem waar het 

podium is verlicht als bij een regulier popconcert, terwijl het publiek in het donker zit. Met 

name dit laatste heeft geen positieve uitwerking als het gaat om rust in de zaal. Bovendien kan 

het jonge kinderen een angstgevoel geven. Voor het analysemodel betekent dit dat de zaalver-

lichting als extra checkpunt moet worden opgenomen.

Het geluid is bij Koeiemorgen! en Ik wil een jurk! zeer functioneel. In eerstgenoemde voorstelling 

spelen muziekstukken uiteraard een belangrijke rol aangezien het een dansvoorstelling is. Een 

ander functioneel geluid in deze voorstelling is dat van het bakken van een ei. De ‘speeldoosjes’-

muziek waarvan gebruik wordt gemaakt in Ik wil een jurk! heeft de functie van herkenning van 

terugkerende gebeurtenissen in het verhaal.

Dat geluid belangrijk is in een muziekvoorstelling als Vroem Vroem staat buiten kijf. Een 

minpunt bij deze voorstelling is echter dat zowel de zang als de muziek zodanig versterkt is dat 

het publiek volledig wordt overrompeld.

 • Spelmogelijkheid na afloop van de voorstelling. Het alleen kijken naar een voorstelling is niet 

  genoeg om er iets van te leren. Na de voorstelling moet er daarom voor de peuters een 

  mogelijkheid zijn om de opgedane indrukken te verwerken in de vorm van spel.

Alleen de voorstellingen Koeiemorgen! en Ik wil een jurk! kennen een spelmogelijkheid na afloop, 
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die beide, evenals de introducerende activiteit, heel verschillend zijn. Bij Koeiemorgen! wordt het 

publiek uitgenodigd mee te gaan naar een aanpalende ruimte waar bewerkte rekwisieten en 

installaties zijn opgezet in een sensorische speelplaats. De peuters kunnen hier naar hartelust op 

ontdekkingstocht, uitgedaagd door de dansers en gestimuleerd door ouders/verzorgers. In ‘Ik wil 

een jurk!’ is de afsluitende activiteit meer een onderdeel van de voorstelling als na afloop van het 

verhaal de acteur met het publiek een slotdans danst.

Hoewel totaal verschillend zijn beide afsluitende spelmogelijkheden heel effectief vanwege het 

verwerkingsgehalte, het kunnen spelen in de lijn van het gebeurde in de voorstelling.

 • Tijdsspanne van de voorstelling. De spanningsboog van peuters is begrensd. Een half uur 

  durende peutervoorstelling is lang genoeg omdat peuters hun maximale inspanningsduur  

  dan hebben bereikt. In het half uur van de voorstelling moet bovendien ruimte zijn om te 

  ‘ontladen’: er moeten momenten zijn ingeruimd waarop de peuters kunnen reageren op 

  wat ze zien en horen en waarop ze na een moment van spanning tot rust kunnen komen.

De enige voorstelling die qua tijdsspanne precies goed is, is Koeiemorgen!. Hij duurt ongeveer een 

half uur, een periode die peuters goed aankunnen gezien hun spanningsboog. Bovendien zijn 

in de voorstelling momenten verwerkt waarin de kinderen kunnen ontladen. Deze momenten 

van ontlading kent ook Ik wil een jurk!, wat als positief is aan te merken. Met 45 minuten duurt 

de voorstelling echter iets te lang. Dat is ook te merken aan het feit dat de kinderen, met name 

de jongste peuters, na ongeveer een half uur onrustig worden en enkelen zelfs bijzonder storend 

gedrag gaan vertonen.

Vroem Vroem kent momenten van ontlading door de mogelijkheid van applaus tussen de liedjes 

door. De gehele voorstelling duurt een uur, wat veel te lang is voor een peutertheatervoorstel-

ling. Dat blijkt uit de oplopende mate van negatieve aandacht en negatief gedrag van het publiek 

in met name de tweede helft van de voorstelling.

5.4 Exploratie van het analysemodel voor peutertheater
De hierboven genoemde aandachtspunten zijn nader uitgewerkt in een vanuit de theorie 

ontwikkeld analysemodel voor peutertheater. Met dit model kunnen peutertheatervoorstel-

lingen op een gelijke manier worden geanalyseerd en beoordeeld. Een veelal positieve score in 

het analysemodel duidt op geschiktheid van de voorstelling wat betreft de aansluiting bij de 

ontwikkelingspsychologische fase waarin peuters zich bevinden. Het analysemodel geeft voor 

een peutertheaterproductie antwoord op de derde deelvraag en centrale vraag van dit onderzoek:

 3.  Welke vorm van peutertheater kan op een positieve wijze bijdragen in de ontwikkeling 

  van culturele competentie?
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In deze masterthesis wordt aangenomen dat een positieve score volgens het analysemodel voor 

peutertheater parallel loopt met een positieve score van de mate van aandacht en het gedrag 

van het publiek voorafgaand, tijdens en na afloop van de voorstelling en dat deze parallelliteit 

hetzelfde zal zijn wat betreft een negatieve score volgens het analysemodel en de mate van 

aandacht en het gedrag van het publiek. Om dit te exploreren is het publiek geobserveerd aan 

de hand van de drie eerder genoemde observatieschema’s tijdens de eventuele introducerende 

activiteiten, het spelen van de voorstelling en de verwerkingsactiviteiten.

De voorstellingen Koeiemorgen! en Ik wil een jurk! en de daarbij behorende introducerende 

en afsluitende activiteiten hebben over het geheel genomen een positieve score volgens het 

analysemodel. Deze positieve score is tegelijkertijd terug te zien in de drie observatieschema’s 

van het publiek. Een opvallend punt in het analysemodel en de publieksobservatie bij Ik wil een 

jurk! is de duur van de voorstelling en de spanningsboog van het publiek: de voorstelling duurt 

iets te lang wat zich direct uit in het verlies van concentratie bij het publiek aan het einde van de 

voorstelling.

De voorstelling Vroem Vroem kent geen introducerende en geen afsluitende activiteit. Het 

publiek is daarom alleen geobserveerd tijdens de voorstelling zelf. Wederom valt de parallel op 

tussen de score volgens het analysemodel en de score van de mate van aandacht en het gedrag 

van het publiek, die bij deze voorstelling negatief uitvalt. 

Bij alle drie de geobserveerde voorstellingen is de aanname vooraf ten aanzien van de relatie 

tussen het profiel van de voorstelling en de mate van aandacht en het gedrag van het publiek 

aangetoond met behulp van het analysemodel en de observatieschema’s. Gezien deze drievou-

dige match tussen de voorstelling en het publiek mag worden gezegd dat de validiteit van het 

analysemodel voor peutertheater gewaarborgd is.

Toch geven de resultatenverwerking en de analyse daarvan aan dat zowel het analysemodel als 

observatieschema 2 nog enkele tekortkomingen kennen, namelijk:

 • In het gebruik van het analysemodel bestaat de neiging om soberheid en ingetogenheid 

van de voorstelling niet of als minder positief aan te merken, terwijl soberheid en ingeto-

genheid in de voorstelling juist heel positief kunnen werken. Het is dan ook noodzakelijk 

om in het analysemodel de beschrijving en de score naast elkaar te laten bestaan om aan te 

geven waaruit de score is voortgekomen.

 • Het analysemodel kent op dit moment geen expliciet checkpunt voor zaalverlichting, 

  terwijl een donkere zaal tijdens de voorstelling een negatieve ervaring kan bewerkstelligen 

  bij peuters.

 • Observatieschema 2 bevat nu geen checkpunt om de emotionele toestand van het publiek 

te scoren direct voorafgaand aan de voorstelling. Hieraan wordt wel aandacht besteed 

in observatieschema 1, maar alleen om het gedrag en de aandacht van de peuters te 

beschrijven tijdens de introducerende activiteiten. Of de peuters, als ze eenmaal in de 

zaal zitten (dus echt pal voor afvang) bijvoorbeeld gespannen in afwachting zijn, gefocust 
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zijn op de speelvloer, huilen/onrustig zijn, open staan voor wat gaat gebeuren of juist in 

zichzelf zijn gekeerd wordt niet gescoord. Aangezien dit wel een belangrijk aspect is in het 

kader van een al dan niet positieve theaterervaring zou dit moeten worden opgenomen in 

observatieschema 2.

 • Een ander element dat nu ontbreekt in observatieschema 2 is de mogelijkheid om

  ingetogen maar wel geboeid gedrag van de peuters als positief te kunnen aanmerken. 

  Zoals het schema er nu uitziet wordt alleen aantoonbare interactie beloond, terwijl ook 

  een stille interactie positief kan zijn als theaterervaring. 

Hoewel met het analysemodel voor peutertheater en de observatieschema’s in de huidige 

vorm al goed kan worden gewerkt, maken ze (nog) nauwkeuriger onderzoek mogelijk als ze in 

vervolgonderzoek worden aangescherpt.

5.5 Conclusie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Of peutertheater effect heeft op cultuurdeelname op latere leeftijd is met dit onderzoek niet te 

achterhalen. Dit is alleen mogelijk in een longitudinaal onderzoek waarin een groep peuters 

wordt gevolgd tot aan de leeftijd van volwassenheid. 

De opzet van dit onderzoek is aan te tonen dat bepaalde vormen van peutertheater een bijdrage 

kunnen leveren aan de ontwikkeling van culturele competentie inzake theater en wat daarvoor 

de aandachtspunten zijn. Gezien de harmonie tussen het profiel van de voorstelling en het 

profiel van het publiek waarvan bij twee van de drie geanalyseerde voorstellingen van dit 

onderzoek sprake is kan op basis van de informatieverwerkingstheorie (oefening baart kunst) 

worden aangenomen dat bepaalde vormen van peutertheater inderdaad een bijdrage kunnen 

leveren aan de ontwikkeling van culturele competentie. Hierboven worden de aandachtspunten 

genoemd waaraan een peutertheatervoorstelling dan zou moeten voldoen. Het ontwikkelde 

analysemodel kan worden gebruikt om te scoren of en in welke mate de peutertheatervoorstel-

ling daadwerkelijk voldoet aan de genoemde aandachtspunten. Met deze bruikbaarheid van 

het analysemodel wordt voldaan aan de doelstelling van dit onderzoek, namelijk het geven van 

richtlijnen voor de beoordeling en verbetering van peutertheaterproducties zodat deze in 

positieve zin kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie.

Wat betreft de beantwoording van de onderzoeksvraag ‘Welke vorm van peutertheater kan 

bijdragen aan de ontwikkeling van culturele competentie inzake theater?’ houdt dit in dat het 

analysemodel voor peutertheater kan worden gehanteerd om te beoordelen of de productie 

over het geheel genomen voldoende tot goede scoort wanneer het gaat om de aansluiting tussen 

ontwikkelingspsychologische en dramaturgische aspecten (het profiel van het publiek en het 

profiel van de voorstelling). Een positieve score op het analysemodel houdt vervolgens in dat 

aangenomen kan worden dat de peutertheatervoorstelling een bijdrage kan leveren aan cultu-

rele socialisatie of de ontwikkeling van culturele competentie inzake theater.
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Al een paar keer is gezegd dat er geen onderzoekstraditie bestaat op het gebied van peuterthe-

ater. Dit betekent dat deze masterthesis een eerste stap is en dat er nog genoeg onderzoeksterrein 

ontgonnen kan worden. Bijvoorbeeld onderzoek naar wat de (meer) precieze effecten zijn van 

een peutertheatervoorstelling direct na afloop. Dit zou kunnen worden uitgewerkt door tijdens 

of na de verwerkingsactiviteit van de voorstelling met de peuters een nagesprek te hebben aan 

de hand van vertelplaten of door twee soorten speelgoed groepsgewijs klaar te leggen en te 

observeren met welk speelgoed de peuters na de voorstelling aan de slag gaan. Overigens kan 

deze laatste observatie in verband met de overzichtelijkheid alleen plaatsvinden bij een afgeba-

kend groepsbezoek.

Ook de mogelijkheid van een longitudinaal onderzoek is al genoemd. Dit onderzoek zou 

overigens al op kortere termijn kunnen plaatsvinden, namelijk bij kinderen in de basisschool-

leeftijd. Het is interessant om te bezien of er verschillen zijn aan te tonen in de scripts en ability 

ten aanzien van theater tussen kinderen die al in de peuterleeftijd naar het theater gingen en 

kinderen die dat niet deden. Wellicht dat een dergelijk onderzoek, en ander onderzoek omtrent 

peutertheater, niet lang meer op zich laat wachten.
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