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Correspondentie adres Zuidhoek 256b 

3082 PT Rotterdam 
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Voltooiing project: 07 – 07 – 2016 
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1. Doel en beoogde resultaten

1.1 Wat wilde u met het project bereiken?

Stichting ’n Bries wilde  in 2016 – met het theater in de natuur - het volgende 
bereiken: 

Algemene doelstellingen zoals verwoord in ons beleidsplan:  

- Het versterken van theater en natuurbeleving bij stadskinderen die opgroeien 
met sociaal economische achterstanden in een stenige omgeving. Deze 
doelstelling is met vlag en wimpel behaald. Van de 21 groepen die zijn 
geweest kwamen 15 groepen uit de sociaal economische slechtere wijken van 
Rotterdam. Voor de meeste kinderen was dit een eerste kennismaking – een 
dagdeel lang - met locatietheater en het eiland Brienenoord. Uit de reacties 
van kinderen en leerkrachten konden wij opmaken dat zij, in de eerste plaats, 
erg hebben genoten. Daarnaast hebben de kinderen, spelenderwijs, nieuwe 
vaardigheden opgedaan zoals: onderzoeken (planten en beestjes) – en het 
ontwikkelen van reflectieve en empathische vermogens (theater beleving) en 
hun begrip over verschijnselen in de natuur is uitgebreid. Daarbij maakten ze 
kennis met het eiland Brienenoord en in het bijzonder locatie theater. 

- Het stimuleren van cultuurparticipatie in de vorm van locatie theater. Kinderen 
werden, middels theater, op een interactieve manier in het verhaal betrokken. 
Door de wisselingen van locaties maakten zij kennis met de verschillende 
locaties op het eiland Brienenoord. 

- Het verbreden van de waarneming, het referentiekader en de zelfredzaamheid 
van het kind. Vooral tijdens de voorstelling is een beroep gedaan aan de 
waarneming van het kind. De kinderen worden tot verwondering in de natuur 
gebracht en maken kennis met de vis Steur, waterleven en met de zoektocht 
van een historische figuur meneer Steur, de architect van de tunnel. Door de 
ontdekkingstochten over het eiland, met onderweg allerlei opdrachten, werd 
vooral een beroep gedaan op de zelfredzaamheid. 

 
Specifieke doelstellingen: 

- Uitbreiden van samenwerking met ARK natuurontwikkeling. Deze doelstelling 
is maar ten dele gehaald. Medio juni 2016 heeft Ark ons meegedeeld dat zij 
hun programma’s, zoals die waren voorgesteld ( 20 veldlessen voor de 
groepen 7 en 8 van het basisonderwijs) in het projectplan niet meer kunnen 
waarmaken. Daarnaast zijn ze ook niet meer in staat om ’n Bries – in de 
uitvoering van de familiedagen- financieel te ondersteunen. Hierdoor heeft de 
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samenwerking vanuit programmatisch oogpunt een vrijblijvender karakter 
gekregen. We weten elkaar te vinden en wellicht komt er in de toekomst nog 
een kans om intensiever met elkaar samen te werken. 

- Inbedding van ’n Bries op scholen stimuleren door 20 follow up lessen in de 
klas standaard op alle deelnemende scholen aan te bieden. En daarnaast  
kijken hoe wij de richtlijnen en kerndoelen per school kunnen koppelen aan het
programma. De 20 follow up lessen hebben, bij de meeste scholen, 
plaatsgevonden. We kregen van leerkrachten en kinderen heel enthousiaste 
reacties terug. Van scholen kregen we terug dat de lessen goed in elkaar 
zaten en het positieve feit dat het programma nu een ‘kop en een staart’ had 
wat het voor scholen nog aantrekkelijker maakt om aan te sluiten bij ’n Bries.  
(zie bijlage 1 voor lesvoorbeeld). 

- Nieuwe voorstelling ontwikkelen voor de groepen 4,5 en 6 over het 
Getijdenpark met in het bijzonder de terugkomst van de Steur. Er is zeer zeker
een nieuwe voorstelling ontwikkeld die succesvol is ontvangen; zowel bij 
scholen als tijdens de familiedagen. 

- Uitvoering van 21 theater workshops in de groepen 4,5 en 6 van het 
basisonderwijs en op 3 momenten de familiedagen. Er zijn 21 groepen van het
BO (groepen 4,5 en 6) geweest. Waarvan enkele groepen uit de onderbouw 
(groepen 1,2, en 3). 

- Implementeren van het Ouder & Kind programma dat zal resulteren in 12 
ouder & kind dagen met 3 verschillende groepen. Dit programma is niet 
doorgegaan doordat de financiering van dit onderdeel niet van de grond is 
gekomen. Het programma ligt verder van onze speerpunten af, dan 
voorgaande punten die gerelateerd zijn aan cultuur en natuur. 

-
Aantal bezoekers scholen project: 1050 
Tijd die bezoekers doorbrachten op het eiland: 3 uur per leerling (excl. 

reistijd) 
Aantal voorstellingen: 21 
Aantal workshops natuurbeleving: 21  
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(meneer Steur in actie tijdens de voorstelling) 

2. Verloop van het project

2.2 Wat heeft u ondernomen om de doelen te bereiken, en liep dit volgens 
plan?

De volgende activiteiten zijn ondernomen om onze doelen te bereiken: 

1. Screening vakdocenten natuurworkshops: Onze eerdere workshop leider, 
Sven Peetoom, heeft via zijn netwerk studenten geworven voor het workshop 
programma van ’n Bries.    

2. Training workshops:  In mei heeft er een training plaatsgevonden met alle 
studenten. Zij hebben, met goed gevolg, de cursus gehaald. Door de training 
hadden zij een goede basis om als workshop leider voor ’n Bries, aan de slag 
te gaan. 

3. Ontwikkeling voorstelling: Gedurende 3 maanden is er intensief, in 
samenwerking met de regisseur, de acteurs en de eindregisseur, gewerkt aan 
het theaterstuk. 

4. Ontwikkelen van een lesprogramma follow up lessen: Een ervaren docent 
met een lesbevoegdheid heeft, in samenwerking met de initiatiefnemers, een 
lesprogramma ontwikkeld voor de lessen na afloop van het eiland bezoek.
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5. Ontwikkelen van workshops: De workshops van 2015 zijn aangepast in 
vorm en inhoud aan de nieuwe voorstelling. Het belangrijkste onderdeel ‘water’
in de theatervoorstelling is als uitgangspunt voor de workshops genomen. 

6.   Goede communicatie met de scholen en alle deelnemende organisaties.
      De communicatie met scholen, gedaan door Joke Olthaar is goed verlopen 

leidt
      meer en meer tot duurzame relaties. Zo is ook de communicatie met alle 
      organisaties, gedaan door Bart van Lieshout goed verlopen. 
6. Publiciteit: we hebben Mariëlle van der Vlugt aangesteld voor de publiciteit. 
      De lay-out en opmaak van de posters/flyers is door Joke Olthaar zelf gedaan. 

(Workshops natuurbeleving op het eiland Brienenoord) 
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2.3 Zijn op andere punten belangrijke zaken in het project veranderd? 

- De gemeente - DKC (dienst kunst en cultuur) en Kunst in de gebieden – heeft 
de aanvraag voor het ontwikkelen van een nieuw theaterstuk afgewezen. 

De voorstelling is vervolgens op eigen kracht ontwikkeld. Deze familie           
voorstelling is drie keer voor alle Rotterdammers en 21 keer voor alle scholen, 
gespeeld. 

- We hebben Mariëlle van der Vlugt aangenomen voor de publiciteit. Het blijken 
specifieke werkzaamheden te zijn waardoor de verwachte efficiëntie uit is 
gebleven. Dit heeft tot kostenoverschrijding geleid.

2.4 Wat ging echt goed bij het project?  

- De vakdocenten, die grotendeels uit studenten bestonden, deden hun 
werk heel erg goed. Ze waren in staat om grote groepen kinderen, 
vanuit een pedagogische invalshoek met de natuurkennis in de 
achtergrond, rond te leiden. Na afloop hebben we van leerkrachten 
enthousiaste verhalen terug gekregen. 

- De voorstelling die we hebben ontwikkeld blijkt bij een groot publiek 
aan te slaan. Zowel kinderen als volwassenen zijn, in de meeste 
gevallen, enthousiast. Een eindregisseur is ingehuurd om het stuk naar 
het gewenste resultaat te brengen. 

- De Follow up lessen; onze vakdocent Mirjam van der Hoek heeft op 
15 van de 21 deelgenomen scholen in de klas een reflectie les 
gegeven. De belevingen op het eiland werden teruggehaald, de 
kinderen maakten, in groepen, zelf een eiland en de kinderen – 
geïnspireerd door de voorstelling die ze hadden gezien- bedachten zelf 
een verhaal en speelden hun eilandverhalen, met de hulp van 
personages op stokjes, uit. 
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(follow up les in de klas waar kinderen hun eigen ‘eiland’ op de tafels maakten en 
vervolgens het verhaal, met zelfgemaakte personages op stokjes, naspeelden.

2.5 Wat ging er mis? 

Geef aan wat duidelijk niet goed ging, wat in negatieve zin afweek van de plannen, 
verwachtingen en doelstellingen. 

-        We hebben de financiering, voor het ontwikkelen van de nieuwe voorstelling,
niet gemakkelijk rond gekregen. Hierdoor is de nieuwe voorstelling 
ontwikkeld met beperkte middelen. Dus is er gekort op ontwikkeling, decor 
en regie. 

3. Resultaten en conclusies

3.1 Wat zijn de bereikte resultaten?
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Geef hieronder weer in hoeverre de beoogde doelen, doelgroep en resultaten 
zijn bereikt (zo mogelijk ook in cijfers). Licht toe hoe volgens u de activiteiten 
hieraan hebben bijgedragen of waarom de doelen eventueel niet zijn behaald.

Het doel om 1050 schoolgaande kinderen te bereiken is gehaald.  Een klein 
gedeelte betrof de onderbouw (ongeveer 150 leerlingen), de rest van de kinderen  
kwamen uit de middenbouw.                       

Daarnaast is er een follow up lesprogramma ontwikkeld dat reeds heeft 
plaatsgevonden in 15 van de 21 deelgenomen groepen.  

Er is een beleidsplan ontwikkeld voor de periode 2017- 2020. 

De website is compleet vernieuwd (zie www.nbries.nl) en er is een nieuwe 
voorstelling, genaamd ‘Waait’ ontwikkeld. 

(meneer Steur spreekt de kinderen toe voordat hij de aangespoelde vis gaat 
redden). 

3.2 Hoeveel mensen zijn bereikt?
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In uw aanvraag hebt u aangegeven voor hoeveel mensen het project bedoeld was. In
onderstaande tabel kunt u de daadwerkelijke realisatie weergeven.

Totaal aantal 
personen

Van wie jongeren tot 30 jaar

Aantal van 6-7 8 t/m 11 jaar

1120  kinderen en 
volwassenen 

(450 met 
familiedagen) 

1050  kinderen tot 
11 jaar. 

319 kinderen 

150 kinderen 

 
68 kinderen 

900 kinderen 

251 kinderen 

3.3 Wat zijn voor u de belangrijkste leerpunten uit het project?
 
Benoem hieronder wat u van het project heeft geleerd.
Wat zou u een volgende keer anders doen? Wilt u het project voortzetten of 
herhalen?

3.4 Wat hebben wij van het project geleerd? 

- Dat het fijn is om met jonge mensen, studenten in ons geval, te werken en ze 
vooraf goed te screenen. Een training draagt daarin toe bij maar kan niet alles 
opvangen. De screening en regelmatig ‘meelopen’ met feed back na afloop 
zorgt dat de kwaliteit van de lessen op een hoog niveau in stand gehouden 
wordt.  

- Dat het verhaal van stichting ’n Bries vanuit de doelstelling en missie van de 
organisatie naar buiten toe (gemeentelijke diensten, etc.) nog beter 
omschreven, afgestemd en gecommuniceerd moet worden. Daarbij is het 
belangrijk dat er een onderscheid gemaakt gaat worden tussen de workshops 
enerzijds en de voorstelling anderzijds. Gemeentelijke diensten zijn nog niet 
geïnteresseerd in combinaties van een programma zoals theater en 
cultuureducatie. 

- Dat scholen het belangrijk vinden dat een programma een kop en een staart 
heeft. Het gaat niet alleen om het verblijf op het eiland maar het totale traject, 
de les in de klas en de communicatie, vooraf, met de scholen.  

4. Ruimte voor opmerkingen 

Opmerkingen van de kinderen: 
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- Dit uitstapje was nog gaver dan een schoolreisje. 
- Juf/meester/ dit was de gelukkigste dag uit mijn leven. 
- Ik wist niet dat er in Rotterdam zo’n mooie natuur te vinden is. 
- Hier ga ik na vandaag nog heel vaak met mijn moeder/vader naartoe.
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Bijlage 1. Voorbeeld les follow up les in de klas. 

Duur Onderdeel Materiaal
1 Inleiding

- Voorstellen
- Doel en opbouw van de les

4 Mening over voorstelling
- De kinderen geven hun mening over de voorstelling
- De kinderen geven hun mening over de 

natuurworkshops
- De meningen worden in steekwoorden op het bord 

gezet (mindmap)

Bord/stift

10 Verhaal reconstrueren
- De klas wordt in 5 groepen opgesplitst
- Alle groepen krijgen zinnen uit de voorstelling die ze 

in de goede volgorde moeten leggen
- Aan de hand van de zinnen wordt het verhaal van de

voorstelling gereconstrueerd

Voor ieder 
groepje een set 
zinnen
Evt. voorwerpen 
die met het 
verhaal te maken 
hebben

10 Decor bouwen
- De kinderen krijgen globaal de hele opdracht te 

horen: decor bouwen, verhaal verzinnen (afloop van 
voorstelling), presenteren

- De kinderen krijgen instructies voor het bouwen van 
het decor

- De materialen worden uitgedeeld: eerst plattegrond 
eiland, dan aarde, dan natuurlijke materialen

- De kinderen bouwen hun decor

Blauwe 
vuilniszakken met
plattegrond
Aarde
Natuurlijke 
materialen

15 Voorstelling voorbereiden
- De kinderen krijgen aan de hand van de voorstelling 

te horen hoe een verhaal is opgebouwd:
o Begin = kennismaken met de personages
o Middenstuk = er is een probleem
o Middenstuk = oplossing van het probleem
o Einde = afronding

- De kinderen staan in een grote kring om één van de 
tafels en krijgen een illustratie van een kort 
verhaaltje te zien met de poppetjes (evt speelt een 
van de kinderen een rol)

- De kinderen gaan zelf een kort verhaaltje verzinnen 
(als dit niet lukt krijgen ze vooraf bedacht 
verhaaltje)

- De kinderen oefenen hun rollen

Script voorbeeld 
voorstelling
Voor iedere groep
een set poppetjes
Scripts voor 
kindvoorstellingen
(5x)

15 Presentatie
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- De kinderen krijgen instructie over het verloop van 
de presentaties

- De groepjes presenteren om de beurt hun 
voorstelling

- De groepjes krijgen ieder 1 top en 1 tip uit de groep
5 Opruimen

- De kinderen krijgen instructie over het opruimen en 
gaan aan de slag

- Daarna afscheid nemen (evt kort evalueren)
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