2daagse cursus Atelier in een Koffer
Creativiteit lijkt een soort toverwoord. Maar het is ook een vaag begrip
en het borrelt niet zomaar op. Om creativiteit uit te lokken is het goed
om het idee los te laten kinderen altijd iets te moeten leren.

Als kinderen in hun nieuwsgierigheid gefaciliteerd worden, kunnen ze in een flow
komen. Dat betekent dat ze volledig opgaan in wat ze maken of onderzoeken.
Deze hoge concentratie heeft effect op hun persoonlijke groei en ontwikkeling van
de hersenen.
Atelier in een koffer heeft haalbaarheid als doel zodat regelmatig creatief werken
met kinderen een onderdeel van de dagelijkse onderwijspraktijk wordt. De basis
hiervan is begrijpen met je handen, werken met divers materiaal dat uitnodigt tot
ontdekken en denkprocessen ontlokt. In een rijk creatief klimaat spelen
volwassenen een belangrijke rol met kennis van materiaal of technieken én het op
een gelijkwaardige manier aangeven van grenzen en structuur.
Inspiratiebronnen voor de visie van Atelier in een koffer zijn op pedagogisch gebied
het gedachtegoed van de Deense pedagoog Jesper Juul en de Amerikaanse
psychologe Carol Dweck. De praktische werkwijze is onder andere geïnspireerd op
kunst-pedagogische projecten in Berlijn, het Arno Stern atelier in Parijs,
Taaldrukken uit Amsterdam en het gedachtegoed van Reggio Emilia in Italië.

In twee cursusdagen wordt een duidelijke visie op kind en creativiteit onderbouwd
en gepresenteerd, onder andere met foto’s en films uit de praktijk. Het gaat in deze
visie om flow en creativiteit met een kleine c, zonder prestatiedruk maar met ruimte
om te ontdekken. Eigen ervaringen, verhalen en beelden van de kinderen staan
centraal. Zoals Paul Klee ooit zei: ‘tekenen is een lijn uit wandelen nemen’. De
deelnemers gaan zelf aan de slag met diverse eenvoudige en uitdagende
materialen die ook voor kinderen tot de verbeelding spreken. De cursus geeft
verrassende inzichten en ideeën en is geschikt voor ouders en professionals die
met kinderen werken, zowel mbo- als hbo-ers. De 2-daagse cursus biedt inspiratie,
verdieping en veel praktische handvatten. Na afloop ontvangen de deelnemers een
certificaat van Atelier in een Koffer.

