Educatieproject TROEP
Dansen met zwerfafval voor jong en oud

Middelbare scholen in Oosterhout maken een
dansvoorstelling over zwerfafval voor de basisscholen
Oosterhout probeert op allerlei manieren om de gemeente schoon, heel en veilig te houden.
Verschillende inwoners en professionals zetten zich hier regelmatig voor in. Daar zaten
echter nog weinig leerlingen van het voortgezet onderwijs bij. Deze doelgroep wil de
gemeente nu bereiken met het dansproject TROEP.
Op schoon-gebied is Oosterhout een actieve gemeente. Zo wonen er meer dan 130 ZAPpers
(ZwerfAfvalPakkers), die vrijwillig hun eigen buurt schoonhouden. Verder werken in de
buitendienst 6 straatreinigers die op eigen initiatief ook de prullenbakken legen. Ook gaan
in de actieweek ‘Nederland Schoon’ bijna 2000 leerlingen en 400 buurtbewoners de straat
op om op te ruimen. Om de Oosterhoutse middelbare scholieren nog beter te bereiken is de
gemeente in oktober 2014 het dansproject TROEP gestart.

Dansen met troep
TROEP is een project dat wordt uitgevoerd door Stichting Dansnest (Broedplaats voor dans
en initiatiefnemer Troep. Dansnest maakt dans op locatie en betrekt daar de omgeving bij).
Leerlingen van 2 middelbare scholen in Oosterhout konden zich in 2014 aanmelden om mee
te doen aan dit project.
Het project is gestart met 14 workshops voor alle 375 leerlingen van de beide middelbare
scholen (Mgr. Frencken College en Effent Mavo). 40 leerlingen waren n.a.v. deze workshops
geïnteresseerd in het vervolg traject en hebben daarvoor auditie gedaan. Uiteindelijk zijn
daaruit 12 dansers geselecteerd voor het maken van de voorstelling.
De leerlingen krijgen 12 workshops van anderhalf uur om een spraakmakende
dansvoorstelling over zwerfafval te maken en uit te voeren voor verschillende basisscholen
in de gemeente. Het project heeft als doelstelling om middelbare en basisscholieren bewust
te maken van het zwerfafvalprobleem en ze te stimuleren een bijdrage te leveren in de strijd
tegen zwerfafval. Leerlingen krijgen iedere ‘les’ informatie over de zwerfafvalproblematiek
met (actuele) voorbeelden van wat de gevolgen zijn van afval op straat.
Ze werken in het project toe naar een dansvoorstelling die ze uitvoeren voor medeleerlingen,
basisschoolleerlingen, ouders, vrienden en bekenden. Tijdens het project maken de
middelbare scholieren al vroeg contact met de basisscholen, door enkele dansopdrachten te
leren aan de basisschoolleerling. Basisschoolleerlingen brengen na een opruimactie rondom
de school het verzamelde afval naar de gemeentewerf en krijgen daar dan een voorstelling.
Omwonenden van de school en inwoners van de stad ontvangen ook een uitnodiging:

TROEP is zo ook een positieve manier om te laten zien dat de school haar leerlingen bewust
probeert te maken van het probleem van zwerfafval. Door andere groepen bij de voorstelling
te betrekken wordt het bereik nog groter.

Voor en door jongeren
De kracht van het project zit in een combinatie van verschillende manieren om positieve
gedragsbeïnvloeding te stimuleren:
• Fun-factor: De jongeren doen iets leuks en uitdagends met het thema.
• Het ‘voor jongeren, door jongeren’-effect: De leerlingen leren van elkaar en krijgen de
boodschap minder opgedrongen door buitenstaanders.
• Vorm aanpassen op jongeren: Jongeren zijn een unieke doelgroep, die meestal niet
zo graag met de grijper op pad gaat. Daarom is er een vorm bedacht waarmee het
voor leerlingen leuk en uitdagend wordt om mee te doen: ze werken toe naar een
dansvoorstelling op de gemeentewerf.
• Zintuigen: Waarnemingen bepalen ons gedrag en door meerdere zintuigen aan te
spreken (door te dansen, les te geven en kunst te maken) onthouden de leerlingen de
boodschap beter.

“De kracht van het project zit in een combinatie van verschillende
manieren om positieve gedragsbeïnvloeding te stimuleren”

Kunsteducatie
Dansnest inspireert de jonge deelnemers met een aanstekelijke dansstijl die aanmoedigt tot
vindingrijke eigen creaties. Tijdens de workshops komen verschillende vaardigheden aan
bod zoals samenwerken, creëren, analyseren en reflecteren. Danser Nele Vandeneede licht
toe: “We richten ons sterk op het zwerfafval dat zich steeds maar verder opstapelt. We willen
jongeren meegeven dat wij de toekomst samen creëren en dat afval voorkomen cruciaal is
voor het behoud van de wereld waarin wij leven en groeien.”
Bij de start van het kunsteducatieproject loopt, parallel aan het danstraject, een opdracht
in het kader van beeldende en cultureel kunstzinnige vorming (CKV). Hierbij wordt kunst
gemaakt van zwerfafval. Voordat de dansvoorstelling begint is hiervan een expositie te zien
bij de gemeentewerf.

De rol van de basisscholen
De makers van Dansnest zijn op bezoek gegaan bij acht verschillende basisscholen
in Oosterhout om de leerlingen voor te bereiden op een bezoek aan TROEP (de
dansvoorstelling). De cast van het Mgr. Frencken College assisteerde bij de dansworkshops
en droeg kennis en ervaring over aan deze jonge leerlingen. Zo konden de jongeren ook
even kennismaken met hun jeugdige publiek en zich inleven in de doelgroep. De scholen die
deelnemen zijn: Marcoen, Touwbaan, Paulo Freire, Meander, Ontdekking, Rubenshof, Hobbit
en Achthoek.
Voorafgaand aan de voorstelling gingen alle deelnemende basisschoolklassen op pad om
afval te prikken in de omgeving van de school. Al dat afval werd verzameld in een grote
‘afval-skyline’ op de gemeentewerf. Dit maakte zichtbaar hoeveel troep alleen al ligt in de
omgeving van de school. Het kreeg ook een centrale rol in de voorstelling.

Alle scholen doen mee!
Dansnest is dit schooljaar (2014-2015) gestart met twee middelbare scholen. Uiteindelijk
komen alle middelbare scholen in Oosterhout aan de beurt. Iedere school krijgt hetzelfde
programma, maar scholen mogen hier zelf extra lessen en activiteiten aan toevoegen. De
twee scholen waarmee Dansnest is begonnen hebben ervoor gekozen om op eigen initiatief
ook nog een debat en een tentoonstelling over zwerfafval te organiseren.

Rol zwerfafvalvergoeding
Verspreid over 2 jaar heeft de gemeente Oosterhout met €20.000 een groot deel van haar
zwerfafvalvergoeding (van het Afvalfonds Verpakkingen) voor dit project ingezet. Daarvan
werd Dansnest ingehuurd om de leerlingen te trainen en te coachen.

Ook aan de slag met de zwerfafvalvergoeding?
Ga voor informatie en inspiratie naar
http://www.nederlandschoon.nl/zwerfafvalvergoeding.
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