
‘De kinderen met een beperking vonden het heel leuk om te ontdekken  
dat die andere school helemaal niet zo anders was dan hun eigen school.’ 

Fototentoonstelling

Twee dagen bij elkaar 
op bezoek, terwijl een 
fotograaf alles vastlegt. 
En dan samen de leukste 
foto’s kiezen en een  
tentoonstelling maken 
voor in het gemeente-
huis.

2010

02 Fototentoonstelling.indd   1 22-12-2009   15:57:59



Fototentoonstelling 
•    Het speciaal onderwijs ligt buiten ieders belevingswereld. 

Daarom is het bijzonder als leeftijdsgenoten langskomen om te 
zien wat er op die school gebeurd. 

•    Ook kinderen met een beperking zijn nieuwsgierig naar 
het leven van de ander. Wederzijds bezoek bevredigt ieders 
nieuwsgierigheid.

•    Samen aan iets werken en elkaars wereld laten zien voegt iets 
toe. Daarom selecteren de kinderen samen de mooiste foto’s 
voor de tentoonstelling.

‘Het is er net als bij ons. Alleen zitten er minder 
kinderen in de klas en is er veel meer ruimte. Dat 
hadden we niet verwacht.’

•    Bespreek vooraf met de kinderen wat er gaat gebeuren. Wat 
voor school is het? Wat kunnen zij verwachten? 

•    Praat niet te veel over verschillen en overeenkomsten, maar 
laat de kinderen die zelf ontdekken.

•    Bespreek het bezoek achteraf met de kinderen. Klopten hun 
verwachtingen? Waar waren zij verrast over? Wat viel hen op?

•    Organiseer een kennismakingsactiviteit. Dat stimuleerd contact.

•    Zorg dat de kinderen ook samen dingen kunnen doen, zoals 
rekenen en tekenen. 

‘Ik dacht eerst: wat moet ik met die gehandicapten? 
Maar nu zijn het mijn vrienden geworden.’

•    De fototentoonstelling is hun 
project. Zij nemen samen de 
foto’s door, bespreken ze en 
kiezen de foto’s die zij het 
belangrijkst vinden. 

•    Zorg voor persaandacht. Nodig de 
pers uit en laat de burgermeester 
of een bekende Nederlander de 
tentoonstelling openen.

•    Plaats de tentoonstelling op een 
openbare plek waar veel mensen 
komen, zoals het gemeentehuis. 
En laat het er lang hangen.

‘De foto’s lieten het verschil zien tussen wonen bij 
vader en moeder thuis en wonen in een instelling. 
En ze lieten zien hoe de kinderen uit beide werelden 
samen met elkaar bezig waren.’ 

Variaties

*  Uitwisselingen kunnen ook plaatsvinden op andere plekken 
waar mensen met een beperking dagbesteding volgen, 
zoals een schilder- of keramiekatelier, kaarsenmakerij of 
zorgboerderij.

*  Oudere kinderen kunnen zelf foto’s maken voor de 
tentoonstelling.

*  Ook andere tentoonstellingen zijn mogelijk. Samen knutselen 
of verven bijvoorbeeld voor een tentoonstelling van 
mozaïekspiegels of van schilderijen.

*  

www.prokkel.nl
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