
 

 

 

 

 

 

 

Minicongres talentontwikkeling: de stand in het land  

Meeuw | Jonge Theatermakers bestaat 25 jaar. Dat wordt een jaar lang 

gevierd met verschillende theaterproducties. Zaterdag 28 maart was het 

aanstormende podiumtalent dat Friesland rijk is bijvoorbeeld te zien in   

DE DANSAVOND. Een muziektheaterproductie waarbij Meeuw Jonge Theatermakers, 

het Frysk Jeugd Orkest en de Jeugd Dans Opleiding Fryslân samenwerken en 

zich van hun meest veelzijdige kant laten zien en horen met meer dan 

honderd jonge acteurs, dansers en musici tussen de 12 en 20 jaar.   

Op deze dag vond ook het minicongres van Meeuw|Jonge Theatermakers plaats 

over de stand in het land op het gebied van talentontwikkeling. Naast de 

feestelijke activiteiten wilde Meeuw | Jonge Theatermakers het jubileumjaar 

namelijk aangrijpen om stil te staan bij de vraag wat er allemaal gebeurt 

op het gebied van talentontwikkeling in de theatersector. De afgelopen tien 

jaar schoten de initiatieven op dit gebied als paddenstoelen uit de grond. 

Maar wat weten we nu eigenlijk van elkaar? Als organisatie heb je het vaak 

te druk om te kijken naar wat er vier straten verderop gebeurt, laat staan 

aan de andere kant van het land. Wie zijn de spelers en waar staan ze voor? 

Welk verhaal zit er achter een project? Welk gezicht hoort bij welke naam? 

Bij wie moet je zijn met een brandende vraag? Ontmoeting en uitwisseling 

stonden daarom centraal tijdens het congres op 28 maart 2015 in Leeuwarden, 

waar zowel regionale als landelijke instellingen breed vertegenwoordigd 

waren.   

Jonge talenten aan het woord  

Speciaal voor het congres liet Meeuw| Jonge Theatermakers een korte 

documentaire maken over wat talentonwikkeling betekent voor de makers en 

jonge talenten van De Dansavond. De documentaire biedt daarnaast een kijkje 

achter de schermen van de productie. Volgens Hilde Mulder (directeur 

Meeuw|Jonge Theatermakers) komen de meeste jongeren bij haar op de 

Jeugdtheaterschool met de droom om later beroemd te worden:  

“In de loop van de jaren komen ze er dan achter wat het inhoudt om te 

acteren of theater te maken. Dat beroemd zijn een resultaat is van iets 

waar een heleboel aan vooraf gaat. Veel tijd en vooral ook heel veel werk. 

Na enige tijd houden ze zich vooral bezig met het theater vak: hoe tof dat 

is en hoeveel je daar van kunt leren als acteur, maar ook als mens.  

Dan verdwijnt het beroemd zijn naar de achtergrond.” 



Daarnaast kwam het jonge talent zelf aan het woord tijdens een congres. 

Wessel de Vries (student Writing for Performance en oud leerling van de 

Jeugdtheaterschool in Leeuwarden) ging in gesprek met twee andere oud-

leerlingen: Nuria Zantman, student aan Artez Toneelschool in Arnhem en   

Bart Harder, afgestudeerd van de Toneelschool in Maastricht en nu werkzaam 

als acteur o.a. bij het Nationale Toneel.  

Bart kwam in aanraking met toneel tijdens de spellessen op vrijdagmiddag op 

de basisschool. Zijn docent duwde hem een folder van de Jeugdtheaterschool 

in de handen en vertelde hem dat hij auditie moest gaan doen. Hij was toen 

nog een jongetje dat iedere zaterdag voetbalde, maar al na de eerste 

auditiedag ontdekte hij wat theater voor hem betekende, omdat hij bang was 

dat hij zijn auditie had verpest. Op de Jeugdtheaterschool wordt je naar 

zijn mening theatraal opgevoed. Je leert hoe je je in het vak hoort te 

gedragen. Het is een constant proces over wat nodig is om een acteur te 

zijn: dat je altijd je volle 100% geeft en dat er geen sprake is van 

vrijblijvendheid. Nuria bevestigt dit: “Je bent er gewoon iedere zaterdag 

en bereid je voor.” Hun creativiteit werd aangewakkerd en ze leerden om 

objectief naar een scène te kijken, maar ook naar hun medeleerlingen te 

kijken en feedback te geven op elkaar. “Hierdoor kom je sterker in je 

schoenen te staan”, zegt Bart. Nuria vond toneelspelen altijd al leuk, maar 

had nooit gedacht dat het mogelijk zou kunnen zijn om naar een toneelschool 

te gaan. Dit ontdekte ze op de Jeugdtheaterschool. Hier leerde ze op zoek 

te gaan naar wat je kunt en wat er mogelijk is. Bart benadrukt dat het 

willen (je passie) een belangrijke factor is en dat je daar veel voor terug 

krijgt. Erik Jan Post van Festival Havenwerk is benieuwd of op de 

Jeugdtheaterschool het leerproces of de productie centraal stond. De oud-

leerlingen ervoeren dit als iets dat met elkaar samenhing. Je bent niet 

altijd bewust bezig met je ontwikkeling, maar ook met het plezier van het 

maken van zo’n productie met elkaar. Ondertussen kreeg iedere leerlingen 

wel de kans om zich verder te ontwikkelen.  

 

Wat is talentontwikkeling?  

Zoals gezegd zijn er veel initiatieven op het gebied van talentontwikkeling 

in het land, maar wat betekent het begrip binnen deze organisaties? Meeuw| 

Jonge Theatermakers vroeg een aantal gasten om hier iets over te vertellen. 

Niet met het doel om tot een definitie te komen, maar om te inventariseren 

wat talentontwikkeling in de praktijk inhoudt. Dit leverde een interessant 

gesprek op waaruit blijkt dat talenontwikkeling vooral een subsidieterm is 

en niet een uitgangspunt voor de invulling van een programma. Volgens 

Cormac Burmania, Programmaleider Talent en Leren bij Hofplein Rotterdam,  

gaat het er om hoe je de jonge mensen de coaching en middelen kunt bieden 



om zich te ontwikkelen. Iedereen kan theaterlessen volgen bij Hofplein 

Theater. Je hoeft geen auditie te doen voor de Jeugdtheaterschool. 

Specifiek talent kan doorstromen naar de MBO beroepsopleiding. Hofplein 

Theater maakt de leerlingen bewust van hun talent, maar laat aan hen de 

keuze wat ze hiermee willen doen.  

Elly van den Brand vertegenwoordigd de Docent Theater opleiding van de NHL 

Hogeschool in Leeuwarden. Deze opleiding is meer gericht op competenties 

dan op talentontwikkeling, maar biedt veel ruimte voor de ontwikkeling van 

eigen fascinaties. De opleiding geeft aan wat de studenten minimaal moeten 

kunnen, maar de student kiest waar hij in wil uitblinken. Dit vraagt om een 

ondernemende houding van de student.   

Bij De Noorderlingen, theatervooropleiding en een productiehuis voor 

professioneel jongerentheater in Groningen, staat het plezier voor het 

maken van theater centraal. Artistiek leider Koen Jantzen: “Voor docenten 

en leerlingen is theater meestal het allerleukste wat ze kunnen bedenken om 

te doen”. Hij ervaart dat het nuttigheidsprincipe steeds meer gaat gelden: 

wat theater kan betekenen in het leven van een jongere of voor de 

maatschappij. Een jongere moet een grote passie voor theater hebben en 

docenten hebben naar zijn  mening de taak om dit speelplezier alleen maar 

groter te maken zonder doelmatigheid, lesplannen of competenties. Ernst 

Braches van Artez Toneelschool in Arnhem sluit hier bij aan. Plezier moet 

voorop staan voor jongeren tussen 12 en 18 jaar oud. Ze moeten de ruimte 

krijgen om te ontdekken en dingen uit te proberen. Daarnaast is het voor 

hen een middel om zichzelf uit te drukken. Volgens hem is het ook goed om 

te kijken naar de jongeren die vanuit de Jeugdtheaterschool niet 

doorstromen naar een theateropleiding, maar iets heel anders gaan doen. Wat 

heeft het voor hen betekent?  

Voor Ira Judkovskaja, artistiek leider van Tryater, is talentontwikkeling 

vooral een politieke term voor mensen die al klaar zijn met hun opleiding 

en in het veld aan de slag gaan. Dan leer je je passie te volgen, maar ook 

te realiseren dat het je werk is en hoe je dat met elkaar verhoudt. 

Annemieke Dijksta van Jeugdtheaterschool bij Vrijdag bevestigt het 

spanningsveld tussen je passie volgen en de doelmatig willen functioneren 

in de maatschappij, bijvoorbeeld niet van een uitkering willen leven.  

Praktische en inhoudelijke afstemming  

Meeuw| Jonge Theatermakers heeft als voorbereiding op het congres een 

inventarisatie gehouden onder de gasten over de brandende vragen die zij 

hebben en waar zij het graag over willen hebben. Hieruit bleek dat veel 

organisaties vooral benieuwd zijn wat de andere organisaties doen en hoe ze 

specifieke zaken aanpakken, zoals scouten en begeleiden van talent. We 

komen er door de drukte van de alledaagse praktijk vaak niet aan toe om bij 

elkaar te kijken of dingen af te stemmen. Dit sluit aan bij de constatering 

van De Raad voor Cultuur in hun rapport De Cultuurverkenning (2014) dat de 

verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling zich meer dan voorheen 

verspreidt over een veelheid van spelers. Daarmee ligt volgens De Raad 

versnippering op de loer: een heldere taakverdeling en zicht op eventuele 

lacunes of zwakke plekken ontbreken. Volgens Ira Judkovskaja is 

talentontwikkeling iets wat je leven lang doorgaat en is het daarom goed om 

naar de hele lijn te kijken en alles met elkaar te verbinden. De gasten 

krijgen van gespreksleider Lieuwe Krol de vraag voorgelegd of afstemming 

leidt tot een betere kwaliteit van talentontwikkeling. Uit de antwoorden 

blijkt dat er belang is bij zowel praktische als inhoudelijke afstemming. 

Het is goed om van elkaar te weten wat iedereen doet, zodat leerlingen door 



kunnen worden verwezen naar de plek waar ze hun talent het beste kunnen 

ontwikkelen. Maar zelfs regionaal vergt dit veel afstemming tussen 

instellingen, laat staan op landelijk niveau. En bij wie ligt de 

verantwoordelijkheid? Bij de organisaties of bij de talenten zelf? Hebben 

de jongeren voldoende informatie om zelf te bepalen waar ze het beste 

terecht kunnen en wat de mogelijkheden zijn? Hoe kunnen we zo samenwerken 

dat de jongeren hun weg weten te vinden? Een mooi voorbeeld van afstemming 

is Vooropleiding Oost in Arnhem. De vooropleiding is een initiatief van 

Kunstbedrijf Arnhem, ArtEZ  Academie voor Theater, Toneelgroep Oostpool, 

MBO Rijn IJssel, Gelderse Onderwijsgroep Quadraam en Arentheem College. De 

Theatervooropleiding Oost is bedoeld voor jongeren (16 - 20 jaar) met 

ervaring en ambitie in de toneelkunst. De jongeren krijgen, onder leiding 

van professionals uit het theatervak, lessen in uiteenlopende facetten van 

het acteren. De inhoud van de lessen is gekoppeld aan de voorstellingen van 

Toneelgroep Oostpool en is mede ontwikkeld door Marcus Azzini, artistiek 

directeur van Toneelgroep Oostpool. In de vooropleiding onderzoekt de 

jongere wat hij zelf graag wil bereiken, maar de opleiding is er niet op 

gericht om de leerlingen door te laten stromen naar een beroepsopleiding. 

Jongeren uit het hele land doen auditie voor de vooropleiding, bijvoorbeeld 

als vervolg op een jeugdtheaterschool.  

 

Expertblindheid  

In het slotgedeelte van het congres komen een aantal van de andere 

brandende vragen van de deelnemers kort aan bod. Carlo Scheldwacht is zowel 

docent bij Meeuw|Jonge Theatermakeres als bij de opleiding Docent Theater 

aan de NHL. Als jongeren in Friesland serieus met theater aan de slag gaan, 

is de kans groot dat ze bij Carlo langs komen. Hij vindt dit een grote 

verantwoordelijkheid en stelt de vraag hoe je voorkomt dat je je laat 

leiden door vooroordelen. Hoe voorkom je expertblindheid? Het blijkt een 

probleem waar de andere gasten ook tegenaan lopen. Het advies is jezelf 

scherp te houden en daarnaast meer ogen in te schakelen en daar op te 

vertrouwen. Op de Toneelschool in Arnhem zijn er bijvoorbeeld twaalf 

docenten die auditanten beoordelen en worden er ook mensen van buiten 

gehaald om studenten te beoordelen. Lies van der Wiel van De Noorderlingen 

geeft toe dat het een kunst is om open te blijven kijken en niet te snel je 

mening te geven. Meerdere gasten geven aan dat het belangrijk is dat de 

vraag/behoefte van de leerling centraal staat en niet wat de docent daar 

van vindt.  

 



Talentontwikkeling in andere sectoren 

Wat kan het theaterveld leren van talentontwikkeling in andere sectoren? 

Toneelschool Artez werkt samen met de sportsector. In die wereld is 

zelfregulering normaal: zijn talenten er goed in om hun omgeving zelf zo in 

te richten dat het hun ontwikkeling ten goede komt. Ira Judkovskaja stelt 

dat in andere sectoren vaak veel geld gaat naar research en development, 

terwijl in de theatersector het meeste geld in producties gaat zitten. Het 

is lastig om geldschieters uit te leggen dat het belangrijk is om meer te 

investeren in de ontwikkeling van talent. Je moet voorkomen dat je jezelf 

uitholt en hebt een verantwoordelijkheid ten opzichte van het talent.  

Het publiek van jong talent 

In het artikel “Leaving home: youth theatre must leave mum-and-dad 

audiences behind” van Rob Salmon in The Guardian (25-3-2015) pleit de 

schrijver ervoor dat jong talent het best gedijt wanneer hun publiek uit 

meer mensen bestaat dan vrienden en familie. De vraag aan de gasten is of 

zij bewust kritisch publiek voor hun jonge talenten opzoeken. Ze zijn het 

eens dat dit op een jonge leeftijd niet nodig is, maar hoe verder de 

talenten komen, des te beter het is voor hen om geconfronteerd te worden 

met publiek buiten hun eigen kringen. Om zo serieus mogelijk bezig te zijn, 

levert uiteindelijk het meeste op volgens Carlo Scheldwacht, ook meer 

plezier. Festival Havenwerk neemt hierin een belangrijke functie volgens 

Annemiek Dijkstra. Het is een ervaring waarbij jonge talenten andere clubs 

ontmoeten, er sprake is van een beetje competitie en er gespeeld wordt voor 

een vreemd publiek. Erik Jan Post organiseert het festival nu zeven jaar. 

Hij merkt dat de blik van organisaties steeds meer naar buiten is gericht. 

Groepen willen zich tonen op een ander podium.  

 

Conclusie  

Uit de bijeenkomst blijkt dat er behoefte is om elkaar te ontmoeten en 

ervaringen uit te wisselen. Meeuw| Jonge Theatermakers speelde met het 

minicongres in op deze behoefte , maar duidelijk is dat er nog genoeg te 

bespreken valt en dat het goed zou zijn wanneer er door een landelijke 

instelling een vervolg aan gegeven wordt.  

 

 

Lees hier het vooronderzoek dat 

Meeuw|Jonge Theatermakers uitvoerde ter 

voorbereiding op het congres.  

Verslag congres en vooronderzoek:  

CultuurBureau Rozemarijn Strubbe in 

opdracht van Meeuw|Jonge Theatermakers 

 

 

 

 

http://www.meeuw-jts.nl/site/images/uploads/Vooronderzoek_symposium.pdf

