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2 

 

Inleiding 

 

Het project "Academie op z'n vlaams», van Maks vzw te Brussel, is bedoeld om 

jongeren tussen 16 en 25 jaar de kans te geven om hun Nederlands verder te 

bevorderen via artistieke activiteiten. We boden 3 soorten creatieve workshops 

aan: theater, filmmontage en zang. Theater was bij de jongeren de meest 

succesvolle activiteit. Ook al zijn we er bij Maks vzw van overtuigd dat zang- en 

filmmontage-activiteiten zeer interessante instrumenten zijn en vol potentieel 

zitten, waren hiervoor spijtig genoeg te weinig deelnemers ingeschreven. We 

hebben deze 2 workshops niet kunnen starten in dit project, maar we hebben 

ons daardoor wel ten volle kunnen richten op onze succesvolle 

theateractiviteit.  

In dit document delen we deze leuke ervaring met jou. We zullen jou aantonen 

hoe dit project bevorderend is voor het aanleren en ontwikkelen van de 

Nederlandse taal. Ook zullen er tal van suggesties, gebaseerd op de evaluaties 

van de animatoren en deelnemers, aan bod komen.  

In de bijlages vind je:  

• Doe-oefeningen, per categorie: kennismakingsoefeningen, 

opwarmingsoefeningen en theateroefeningen. Voor elke oefening geven we 

het niveau van het Nederlands aan.  

• De scenario’s geschreven door de jongeren: één van de beginnersgroep, 

één van de groep gevorderden.  
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Waarom kiezen voor theater?   

Theater is niet enkel een relevant pedagogisch hulpmiddel om Nederlands te 

leren. Het helpt de leerlingen inderdaad om zich mondeling beter uit te 

drukken, maar het stelt hun ook in staat om "de taal te beleven" en leert hun 

"van de taal te houden". Theater heeft daarenboven ook nog een "speelse" 

functie. Theater plaatst de taal in een authentieke context. Jongeren bevinden 

zich in een communicatieproces dat dichter bij de realiteit staat. Dit is voor hen 

aantrekkelijker en vermindert de angst tot spreken. De workshop is informeel 

en minder strikt dan een klassieke taalcursus. Dankzij het spel en de fun zijn er 

minder taalbarrières.  

Op taalkundig vlak biedt theater vele voordelen. Je verrijkt je woordenschat 

en je leert nieuwe uitdrukkingen.  De deelnemer verbetert zijn uitspraak. 

Doorheen de repetities, werken we op automatismen en leren de deelnemers 

stapje voor stapje denken in het Nederlands. De theaterworkshop blijft wel 

een aanvulling op een cursus. Alle deelnemers volgen of hebben klassieke 

cursussen gevolgd in het verleden. Het moet mogelijk zijn om ervoor te 

zorgen dat jongeren niet alleen oefenen maar ook de taal leren doorheen een 

theaterworkshop, maar dit was niet het geval bij onze workshops. We 

werkten vooral met jongeren die op school op een klassieke manier les 

volgden, maar niet in staat waren om het geleerde in de praktijk te brengen.  

Bij het “acteur zijn” hoort ook het publieksmoment, de dag dat je je stuk 

presenteert aan een publiek. Iedereen zet tijdens de repetities zijn beste 

beentje voor zodat dit moment een succesverhaal wordt. Dit zorgt voor een 

betere samenhang en dynamiek binnen de cast. Het succes van het 

publieksmoment, de felicitaties en het applaus zorgen ervoor dat de 

deelnemers volgende keer nog beter willen presteren en dus een nieuwe 

motivatie hebben om verder te gaan met het Nederlands. Tijdens en na het 

publieksmoment groeit hun zelfvertrouwen en verdwijnt de angst voor het 

spreken als sneeuw voor de zon. Dit zijn allemaal argumenten om theater te 

gebruiken als middel en als oefenkans voor jongeren die Nederlands willen 

leren. Het schrijven van het scenario kan hierbij ook bijkomende leerkansen 

scheppen.  
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De locatie en het materiaal  

De plaats waar de activiteit plaatsvindt, is van groot belang. De ruimte moet 

groot genoeg zijn om de nodige bewegingsruimte voor de groep te creëren. 

Het is ook leuk om direct in een toneelzaal te werken. De aanwezigheid van 

een podium laat toe dat de spelers hun stem testen en zien of het publiek hen 

wel begrijpt. Dit is zeker een test die moet gebeuren omdat de onervaren 

speler niet altijd weet of zijn/haar stem ver genoeg draagt. Vaak is het 

Nederlands dat de deelnemer spreekt ook niet accentloos, vandaar dat het 

repeteren in een toneelzaal vele voordelen heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere benodigdheden:  

 Een bord of flipchart om nieuwe of moeilijk uit te 

spreken woorden op te schrijven.  

 Een camera of tablet op een statief voor evaluatie 

(meer details hieronder)  

 Voor tijdens de pauze eventueel een 

koffiezetapparaat, een waterkoker en tassen 
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Doelpubliek en zijn niveau in het Nederlands  

 

Voor dit project werken we voornamelijk met jongeren tussen de 16 en 25 jaar, 

die geen ervaring hebben met theater. Deze activiteit kan echter ook 

gemakkelijk georganiseerd worden voor andere leeftijdsgroepen.  

Het is beter om geen te grote niveauverschillen in één groep te hebben. De 

beginnersgroep heeft minimumniveau 1.1 tot 1.2. (120u Nederlands-A1-A2) 

De groep gevorderden start bij niveau 2.1. (B1). Deze workshop is niet 

geschikt voor mensen die geen kennis van de Nederlandse taal hebben.  

Om zoveel mogelijk oefenkansen te bieden en een goede omkadering te 

kunnen bieden, streven we naar groepen die niet groter zijn dan 8 

deelnemers. We hebben de ervaring dat er onderweg veel jongeren afhaken, 

dus kiezen we ervoor om met 12 deelnemers te starten zodat we genoeg 

deelnemers overhouden om leuke sketches te presenteren. 
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De keuze van het uurrooster  

De activiteit gaat wekelijks door en duurt 2 uur met een pauze van 15 minuten. 

Een minimum van 12 sessies is vereist, zonder het publieksmoment. Wij raden 

aan om de activiteit om 18.00 uur te plannen. Dit om te verhinderen dat 

jongeren die ingaan op een job of een training plots gaan afhaken. Jongeren die 

nog op school zitten, geven de voorkeur aan een woensdagnamiddag tegen 

16.00 uur. Dit laat hen toe om aan sportactiviteiten deel te nemen of huiswerk 

te maken onmiddellijk na de middag.  

De pauze  

De pauze is bijzonder belangrijk. Theater vraagt concentratie en inspanning, 

zelfs al bewegen we en maken we veel plezier. Ook het Nederlands gebruiken 

is een moeilijk punt dat energie van de deelnemers vraagt. De pauze geeft de 

deelnemers de mogelijkheid om even te ontspannen met een tas koffie of 

thee. Dit is het uitgelezen moment om over andere onderwerpen te praten en 

elkaar beter te leren kennen. De begeleider stimuleert de deelnemers om ook 

tijdens de pauze Nederlands te blijven spreken, maar dit lukt enkel met de 

jongeren die gevorderd zijn.  

Het is belangrijk dat deze activiteit plaatsvindt in een warme en gastvrije sfeer. 

Daarom bieden wij ook water, koffie of thee en kleine koekjes aan. De 

deelnemers waarderen dit enorm.  
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Afspraken  

Bij het inschrijvingsgesprek krijgen de deelnemers een individueel contract.  

Het is belangrijk om hen eraan te herinneren dat er regels zijn die zij moeten 

volgen als zij vooruitgang willen maken in hun leerproces. Tijdens de eerste 

sessie bekijken we opnieuw samen de regels en schrijven we ze op een groot 

blad dat we op de muur plakken. Deelnemers kunnen natuurlijk ook regels 

bijvoegen. Dit kan gaan van respect voor elkaar tot het respecteren van de 

afgesproken tijdstippen. We hebben dan niet alleen een individueel contract 

tussen de deelnemer en de organisatie, maar ook een contract van 

deelnemers onder elkaar. Dit helpt bij het naleven. Regels zijn er niet alleen 

voor de deelnemers maar ook voor de animatoren van de workshops.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijke voorstellen:  

• We hebben plezier maar we hebben ook een doel: 

Nederlands leren  

• We engageren ons tot het einde van dit project  

• We respecteren elkaar  

• We helpen elkaar  

• We kunnen feed-back geven  

• We aanvaarden feed-back  

• Tijdens de pauze hoef je geen Nederlands te spreken, maar 

je mag  

• Als je op het “podium staat”, spreek je  

• Als je in de “publieksruimte” staat, luister je  

• We durven  

• We maken fouten en dit is ok  
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De animator  

Het is wenselijk dat de begeleidende animator ervaring heeft met theater. Bij 

het acteren zijn er veel richtlijnen in verband met lichaamshouding, 

stemgebruik, luid genoeg spreken en articuleren. Improvisatie-oefeningen moet 

je kunnen aanbrengen. Dynamiek en spelelementen zijn belangrijk, ook het 

decor (zelfs al is dit zeer basic) en de kledij kan een rol spelen.  Maar het doel is 

en blijft het leren van het Nederlands. De animator moet naast ervaring met 

theater de nodige didactische ervaring hebben om te weten hoe je een taal 

leert, hoe je omgaat met fouten en verbeteren, hoe je iemand stimuleert om 

vooruit te gaan en nieuwe woorden te gebruiken. We willen de jongeren niet 

trainen als beroepsacteurs, maar we willen wel dat ze zich essentiële 

elementen van het theater eigen maken, zodat dit de verstaanbaarheid en de 

samenhang van de sketches ten goede komt. Stand-up comedy is in bij deze 

jongeren en een aantal dromen van beroemd te worden via deze expressie-

vorm. Als we talenten ontdekken, is het goed van de jongeren te stimuleren om 

hier verder mee te gaan 

De animator heeft ook een rol als begeleider in het Nederlands. Hij creëert 

welbevinden in een vertrouwelijke sfeer. Hij geeft energie aan de groep en 

zorgt ervoor dat de leerlingen met plezier werken. Het is niet nodig dat de 

begeleider pedagogisch getraind is als taalleerkracht, maar hij/zij moet zich 

bewust zijn van het feit dat hij/zij zijn taal moet aanpassen en op zoek moet 

gaan naar eenvoudige woorden. Ook het gebruik van gallicismen is 

aangeraden. Het laat toe dat de deelnemers snel woorden onthouden en 

herkennen.  
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De stappen van de sessies  

Een sessie duurt 2 uur. Verschillende sessies kunnen anders opgebouwd worden.  In het begin is het belangrijk om elkaar 

te leren kennen en zich comfortabel te voelen. Tegen het einde is het belangrijk om ruimte te maken voor repetities zodat 

iedereen zich zijn tekst eigen kan maken. De groep kan natuurlijk altijd anders reageren en kan aanvragen om bepaalde 

dingen te veranderen en de sessies anders te organiseren. De animator kan het programma van zijn of haar sessie naar de 

noden van de groep aanpassen.  

 Sessie 
1 

Sessie  
2 

Sessie  
3 

Sessie  
4 

Sessie  
5 

Sessie 
6 

Sessie  
7 

Sessie  
8 

Sessie  
9 

Sessie 
10 

Sessie  
11 

Sessie  
12 

Day D 
Toneelstuk 
3 uren 

Energizers  15 min  15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 30 min 

Kennismakings 
oefeningen 

 30 
min 

30 min 15 min 15 min          

Pauze 15 min  15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 30 min 

Theater 
oefeningen 

1 uur 1 uur 1 uur  1 uur  1 uur 45 min  45 min  30 min 30 min      

Het toneelstuk 
voorbereiden 
en de repetitie  

    45 min   30 min 30 min 45 min 45 min 1 
uur15 

1 
uur15 

1 
uur30 

1 uur 

Toneelstuk             Max 1 uur 

Feed-back en 
evaluatie 

  15 min 15 min 15 min  15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min    
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Opwarmingsoefeningen 

Alle sessies beginnen met een reeks Energizer. Deze eerste 

activiteiten stellen iedereen in staat zich zelfverzekerd te voelen en 

geven iedereen de kracht om elk teken van verlegenheid achter zich 

te laten. In sommige gevallen maken ze de jongeren ook een beetje 

wakker. 

 

Kennismakingsoefeningen 

Een deel van de eerste sessie is gewijd aan leren kennen van elkaar en 

het ijs te breken. De stress van een leersituatie in een nieuwe 

omgeving verdwijnt met zo’n oefeningen. Dit helpt om de leerlingen 

actief te maken, vertrouwen op te bouwen en de interactie tussen de 

leerlingen te bevorderen. Het is ook een kans voor de animator om 

een idee te krijgen van de verschillende persoonlijkheden in de groep. 

 

Theateroefeningen 

De theatrale oefeningen zijn ook leuke oefeningen om zelfvertrouwen 

op te bouwen en zich theatraal te leren uitdrukken. Ze stellen ons in 

staat om te werken aan emoties, aan stem, aan gestes, aan de 

bezetting van de ruimte en het luisteren.  

Onder de theatrale oefeningen zijn de belangrijkste de 

improvisatieoefeningen. Deze oefeningen stellen de leerlingen in staat 

om spontaan te zijn, een beroep te doen op creativiteit en aandacht te 

hebben voor anderen. Deze oefeningen zijn er ook op gericht om het 

creatief vermogen van de leerling te ontwikkelen. Jongeren worden 

klaargestoomd om te reageren op het onverwachte en we stimuleren 

authentieke gesprekken. 

Voor een beginnende groep is het mogelijk om mime te gebruiken in 

deze improvisatieoefeningen. We stellen voor om een minimum aantal 

woorden te gebruiken, gekozen door de animator of door de jongeren.  
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Het toneelstuk voorbereiden en de repetitie  

 

1. Welke tekst 

De animatoren schreven de dialogen zelf, op basis van korte verhalen, op 

internet. Voor de beginnersgroep gaf de animator de voorkeur aan korte 

teksten die ruimte laten voor gebaren. Om het werk te vereenvoudigen, koos 

de animator er ook voor om een verzameling van verschillende scènes te 

maken met slechts 2 personages per scène. Deze optie verhoogt de flexibiliteit.  

Als er een deelnemer afwezig is, komen de repetities en het toneelstuk niet in 

het gedrang. Dit maakt het ook gemakkelijk om scènes toe te voegen en/of te 

verwijderen. 

 

2. Rollen verdelen 

De animatoren verdelen de rollen volgens hun smaak en niveau van de 

deelnemer. Hoe hoger het niveau van de deelnemer, hoe langer de tekst. 

Sommigen krijgen misschien niet het personage dat ze willen, maar theater 

gaat ook over het leren samenwerken in teamverband en leren om tot een 

compromis te komen. 
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3. De tekst spelen 

Voordat we overgaan tot het acteren van de tekst, is het belangrijk om de tekst 

meerdere malen te lezen, eerst individueel en daarna collectief, en vooral om 

de betekenis ervan te begrijpen. We proberen wel zo min mogelijk de tekst te 

vertalen. Om dit te doen, gebruikt de animator beelden van het internet of 

beeldt hij/zij het woord uit.  

De deelnemers proberen verschillende intonaties en gebaren uit. Doel is dat ze 

zich inleven in de gevoelens van het personage en de situatie waarin dit 

personage zich bevindt 

Om elkaar wat meer ideeën te geven, kunnen de deelnemers ook aan het werk 

gezet worden in duo’s. De een maakt de gebaren en de ander zegt de woorden.  

Je kan ook in groep werken: elke student stelt een andere intonatie en gebaar 

voor van dezelfde zin. 

 

4. Werken aan de uitspraak 

Theater is ideaal voor het verbeteren van de mondelinge expressie. Om 

gehoord en begrepen te worden, moeten de deelnemers luid en vooral 

duidelijk spreken. Herhaling is het instrument dat dit mogelijk maakt.  

Om het geluidsvolume te vergroten, bieden we oefeningen aan die we 

gebruiken tijdens opwarmingsoefeningen, vb."battles" is een oefening waar de 

deelnemers hun teksten zo luid mogelijk moeten opzeggen zonder te roepen. 
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5. Onthouden van de teksten  

Leerlingen moeten hun tekst onthouden. Ze moeten dit thuis verder 

instuderen. Om een resultaat te verkrijgen dat authentiek klinkt, is het 

noodzakelijk om te werken aan de onderlinge dialogen tussen de deelnemers. 

Door hen naar elkaar te laten kijken, is het makkelijker om gevoelens over te 

brengen. Door de jongere te dwingen naar elkaar te luisteren, klinkt de dialoog 

minder voorgelezen, maar meer vloeiend "gesproken". 

 

6. De tekst in scène zetten 

Omdat de teksten voor het beginnersniveau kort zijn, laat de animator de 

deelnemers de scène zelf regisseren om hun betrokkenheid te versterken. De 

animator suggereert ideeën, maar het zijn de deelnemers die kiezen hoe de 

scène zich zal gaan ontvouwen (wat is de locatie, wat zijn de vaste elementen, 

de accessoires, etc.…). Het is belangrijk om niet verwikkeld te raken in 

complexe constructies maar om eenvoudige en creatief tewerk te gaan.  

Realistische doelstellingen en oog voor de juiste beschikbaarheid van middelen 

en tijd, is de stafmaat. 

Omdat bij de gevorderde groep de tekst iets langer is, bepaalt de animator de 

richtlijnen.  
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7. Repetities van het toneelstuk 

Het is belangrijk om voldoende tijd te spenderen aan repetities, zeker in het 

geval dat de activiteit leidt tot een publieke voorstelling. De laatste sessie is 

gewijd aan repetities in de voorstellingszaal. Dit stelt de jongeren meer op hun 

gemak en het stelt de begeleiding ook in staat om de technische details te 

testen zoals de plaats (of er genoeg plaats is op het podium), het licht (de 

plaatsing van de spots) en geluid (als er bijvoorbeeld muziek in het 

theatherstuk aanwezig is). 

Evaluatie/feedback 

Naast de publieksvoorstelling, is het filmen van de sessies een goede manier 

om vooruitgang te evalueren.  Deze methode kan enkel gebruikt worden als de 

groep zichzelf beter wat kent en wanneer de leerlingen zich meer en meer op 

hun gemak voelen bij elkaar. De camera kan voor sommigen voor blokkades 

zorgen. Het is belangrijk te stellen dat de films enkel voor intern gebruik zijn. 

De evaluatie van het opgenomen materiaal moedigt de deelnemers aan om 

naar elkaar te luisteren en met behulp van de animator tonen we de fouten 

aan en verbeteren we ze waar nodig.  

De camera wordt op statief bij de animator geplaatst en het filmen begint met 

de theateroefeningen en de repetities van het toneelstuk. De begeleider 

noteert de tijdstippen waarop het interessant is om samen met de deelnemers 

naar te kijken, aangezien een sessie 2 uur duurt en je niet alles kunt 

herbekijken tijdens de evaluatie. Het is belangrijk om te onthouden dat we niet 

het theaterstuk evalueren, maar de taal. Het is echter niet nodig om de films bij 

elke sessie te bekijken om feedback te geven. De animator kan dit ook doen op 

basis van zijn of haar notities. Het is wenselijk om aan het einde van elke 

oefeningen korte feedback te geven om de deelnemers in hun spel en 

spontaneïteit te laten groeien. 
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De D-Day: de voorstelling 

 

De voorstelling is een grote uitdaging met heel wat adrenaline. De jongeren 

leven hier als het ware naar toe. Het is niet verplicht om tot een publieke 

voorstelling te komen, maar we raden dit aan omdat de deelnemers trots zijn 

op hun traject en het het zelfvertrouwen bevordert. Ze zijn niet langer bang om 

in het publiek te spreken, wat uiteindelijk het doel is bij het leren van een taal.  

Op D-Day is er vooraf steeds een generale repetitie gepland en wordt er dus 1 

uur extra toegevoegdbnij de normale sessie. Dit moment kan stressvol zijn voor 

de deelnemers.  

We plannen ademhalingsoefeningen om te ontspannen, maar we nemen ook 

tijd om hen gerust te stellen, complimenten te geven en hen te feliciteren met 

de vooruitgang die ze hebben geboekt. 
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Communicatie rond de voorstelling 

 

Het is van uitermate belang om de datum en plaats van de voorstelling aan het 

begin van de activiteit vast te leggen, opdat de deelnemers deze kunnen 

vastleggen in hun agenda en voldoende tijd hebben voor de communicatie van 

het evenement. Bij deze stap betrekken we de deelnemers. Zij organiseren hun 

evenement en communiceren dit naar hun omgeving. Ze nemen deel aan het 

proces van de ontwikkeling van de flyer. Deze investering versterkt het 

gezamenlijk engagement en motivatie om de activiteit in stijl af te sluiten. Op 

die manier engageren de jongeren zich naar elkaar toe om geen sessies te 

missen.  

Het doelpubliek voor dit evenement is familie en vrienden maar ook andere 

personen die de Nederlands leren. Leerkrachten en organisaties die 

Nederlandse activiteiten of cursussen aanbieden, nodigen we uit.  
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Bijlage 1  

Oefeningen 
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In dit document vind je oefeningen voor theaterworkshops, maar ook voor de 

lessen Nederlands. Deze oefeningen zijn ontleend aan andere handleidingen en 

het internet. We hebben ze niet uitgevonden, maar sommige ervan hebben we 

aangepast. Er is geen specifieke volgorde van gebruik. De oefeningen zijn 

verdeeld per categorie 

Kennismakingsoefeningen, Energizer en theater oefeningen 

 

 

 

 

 

  

Tips  

 

Veel oefeningen zijn meerdere malen gebruikt omdat het een goede manier is 

om dingen te onthouden. Soms gebruiken we voor dezelfde oefeningen 

varianten (wijziging van woorden, zinnen, van bevestiging naar ondervraging, 

van enkelvoud naar meervoud....).  

 

Wanneer u dialogen in paren verdeelt, laten we het aan het toeval over om de 

duetten te vormen. In een zak steken we verschillende woorden 

(werkwoorden, emoties, dieren...), de duetten worden gevormd door de 

deelnemers die hetzelfde woord trekken. Deze methode wordt ook gebruikt 

om teams te vormen en wedstrijden te houden. De groep jongeren waar we 

mee werkten genoot van de competitiviteit.  
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Kennismakingsoefeningen   

Bingo met namen  

Deelnemers krijgen een bingokaart met eigenschappen. Ze zoeken andere deelnemers met 

dezelfde eigenschap. Iedereen moet een bingokaart met 5 eigenschappen krijgen. Als 

iemand bingo heeft geroepen kijken we terug naar wat men ontdekt heeft en of men nu 

anders tegen anderen aankijkt. 

Materiaal: 

 Voor iedere speler een bingokaart  

 Schrijfmateriaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Is in Marokko 
geweest. 
 
 
 
 
 
 

Heeft een 
fiets 
 
 

Is ouder dan 
30 

Is jonger dan 
30 

Heeft een kat  

Luistert hip 
hop. 
 
 
 
 
 
 

Kan goed 
zingen  

Heeft bruin 
haar  

Heeft  geen 
facebook 

Gebruikt 
Snapchat 

Houdt van 
lezen 
 
 
 
 
 

Doet aan 
sport 

Heeft meer 
dan 3 broers 
of zussen. 
 

Speelt een 
muziek -
instrument 

Eet graag  
pizza’s 

Heeft geen 
broer of zus 
 
 
 
 

Is niet in 
België 
geboren 

Houdt van 
dieren 

Heeft een I-
Phone 

Houdt niet 
van dieren 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Houdt van 
dansen  
 

Heeft een 
hond 
 
 
 

Houdt van 
rockmuziek 

Drinkt liever 
koffie dan 
thee 

Heeft 
Instagram 
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In alfabetische volgorde 

Iedereen staat in een kring. Om beurt zegt ieder klaar en duidelijk zijn/haar naam. We doen 
dit twee keer. Daarna wordt gevraagd aan de cursisten om alfabetisch te gaan staan zonder 
te praten.  
 
Mijn foto 

2 rijen tegenover elkaar. De persoon aan de rechterkant toont een foto van zijn GSM aan de 
persoon voor haar en legt in 30 seconden uit wat de foto betekent. Daarna vertelt de 
persoon die geluisterd heeft op zijn beurt iets over de foto. Na 30 seconden schuift de 
persoon van rechter kant naar de andere persoon totdat iedereen iets verteld heeft.  
De animator checkt de tijd.  
 
Opmerking (als deelnemers geen foto’s hebben, kunnen ze iets over hun sleutels 
bespreken) 
 
Ik hou van … 

In een kring. De animator begint, doet een stap naar voor en zegt: “ik hou van…chocolade”. 

Iedereen die het ermee eens is, doet ook een stap naar voor. Vervolgens is het aan één van 

de cursisten om de zin ‘ik hou van…’ aan te vullen.  

Hetzelfde kan met ergernissen. Cursisten staan in een cirkel. De animator begint met ‘ik hou 

niet van…’ of ‘ik erger me aan…’ 

Wie ben je met gebaren  

Materiaal:  

 Een zak 

 Papier om alle namen te schrijven 
 

Eerste deel: Deelnemers staan in een cirkel. Elke deelnemer vertelt iets over zichzelf 

(voornaam, hobby’s, smaken, kwaliteiten, favoriet nummer of film). De animator kan ook 

vragen stellen. De anderen luisteren en proberen zoveel mogelijk te onthouden 

De animator kan beginnen: Bv: Ik ben (voornaam), ik ben … jaar, ik eet graag vis, ik fiets 
graag, ik ben goed in wiskunde en ik hou niet van thuisdieren  

Tweede deel: zak met papiertjes waar alle namen op geschreven staan. Één per één krijgt 

iedereen een papiertje met een naam erop. Ieder om beurt gaat nu de persoon voorstellen 

wiens naam op zijn papiertje staat, met gebaren. Dit door uit te beelden wat de persoon 

allemaal gezegd heeft. De anderen raden wie het is. 

Waarheid of leugen 

Iedereen zegt iets over hem/ haar dat waar is, en iets dat niet waar is. De ander moet raden 
wat waar is en wat niet waar is. De winnaars spelen tegen elkaar en de verliezers tegen 
elkaar, totdat er een kampioen liegen is. 
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Opwarmingsoefeningen 

 

Van 1 tot 10 tellen zonder samen te vallen (alle niveaus) *  

De cursisten staan in een kring. Zonder een teken te geven begint 1 willekeurige cursist te 
tellen: ‘1’. Een andere cursist zegt ‘2’. Enz.… Ze moeten proberen zonder af te spreken tot 10 
te tellen, zonder dat er twee cursisten op hetzelfde moment hetzelfde cijfer hebben gezegd. 
Dit kan je ook doen met het alfabet, weekdagen, maanden… 
 

Wat ben je aan het doen? (Alle niveaus) 

Iedereen staat in een kring. Plaats één persoon in het midden van de kring. Iemand uit de 

kring start het spel en vraagt de persoon die in het midden staat: ‘Wat ben je aan het 

doen?’. Hij/zij antwoordt met een volledige zin en vult in: ‘Ik ben aan het … (dansen vb.)’. Op 

dat moment wisselen beide personen van plaats. Wie nu in het midden staat, begint te 

dansen. Ga de kring nu rond volgens de wijzers van de klok. De persoon links van degene die 

net uit het midden komt, vraagt aan degene die nu in het midden staat: ‘Wat ben je aan het 

doen?’. Enz…Het komt er dus op neer dat de persoon die in het midden staat, mag beslissen 

wat de persoon die hem komt vervangen zal moeten doen. Zorg dat iedereen iets in 

gedachten heeft. Hoe sneller dit spel gespeeld wordt, hoe leuker.  

Vier op (alle niveaus) 

Alle deelnemers zitten op een stoel of op de grond. Iedereen mag op elk moment opstaan, 

maar niemand mag langer dan 5 seconden achter elkaar blijven staan. Elke speler mag zo 

vaak opstaan als hij wil. De uitdaging is om altijd precies 4 staande mensen te hebben. 

Ik ga op reis en ik neem mee (alle niveaus) 

 Dit bekende spelletje leent zich uitstekend om in een paar minuten met de leerlingen te 

doen. Zeg: 'Ik ga op reis en ik neem mee...' en noem daarna een voorwerp. Na jou noemt 

een leerling jouw voorwerp plus een nieuw voorwerp op. Zo wordt de lijst met spullen die 

meegaan op reis steeds langer. De leerling die de meeste voorwerpen kan onthouden is de 

winnaar. 

De wereld op zijn kop (alle niveaus) 

Het is de bedoeling dat de leerlingen het tegenovergestelde doen van wat de spelleider 

doet. Gaat de spelleider staan, dan blijven de leerlingen zitten. Gaat de leider lachen, dan 

gaan de leerlingen huilen etc 
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Spiegelen (alle niveaus) 

Alle deelnemers staan in tweetallen tegenover elkaar. De spelleider vertelt dat iedereen wel 

eens voor de spiegel staat. In de spiegel zie je jezelf. Jouw bewegingen en je spiegelbeeld zijn 

hetzelfde. In deze oefening gaan deelnemers met z'n tweeën de persoon voor de spiegel en 

het spiegelbeeld uitbeelden. Degene voor de spiegel is de leider, het spiegelbeeld is de 

volger. De spelleider geeft de deelnemers een opdracht, zoals: je komt net uit bed en staat 

voor de spiegel. Wat doe je dan allemaal? De bewegingen hoeven niet allemaal klein en op 

de plaats te zijn. De leider mag ook naar de spiegel toe lopen, ochtendgymnastiekoefeningen 

doen, enz. De leider moet zijn bewegingen niet te snel maken en goed opletten of de volger 

hem kan bijhouden. De volger moet goed op de handelingen van de leider letten en ze zo 

precies mogelijk nadoen. Na verloop van tijd wordt er van rol gewisseld. 

Luistervinken (alle niveaus) 

De leerlingen liggen met hun hoofd op hun armen op tafel en hun ogen dicht. Zij proberen in 

3 minuten zoveel mogelijk geluiden in en vooral buiten het klaslokaal waar te nemen. Na 

drie minuten schrijven zij zo snel mogelijk zoveel mogelijk dingen op die ze hebben gehoord. 

Degene met de langste lijst leest voor. Anderen kunnen nog aanvullingen geven als zij 

andere geluiden hebben 

Volg de leader (alle niveaus) 

 De animator of een leerling, geeft een ritme aan met twee handen op de tafel. De hele 

groep moet het ritme volgen. De leider mag 3 keer van ritme veranderen en vervolgens de 

volgende aanwijzen die het ritme aangeeft. 

Wiggle, wiggle, wiggle (alle niveaus) 

Laat de deelnemers in tweetallen tegenover elkaar staan. A en B tegenover elkaar.  

Stap 1: A en B tellen om en om doorgaand tot 3. A zegt 1, B zegt 2, A zegt 3, B zegt 1, A zegt 

2, B zegt 3, A zegt 1 etc  

Stap 2: De 1 wordt vervangen door een klap. A klapt, B zegt 2, A zegt 3, B klapt, A zegt 2, B 

zegt 3, A klapt etc.  

Stap 3: De 2 wordt vervangen door een sprong. A klapt, B springt, A zegt 3, B klapt, A springt, 

B zegt 3, A klapt etc. 

Stap 4: De 3 wordt vervangen door wiggle, wiggle, wiggle, waarbij je met je billen draait. A 

klapt, B springt, A zegt wiggle, wiggle, wiggle en beweegt met zijn billen, B klapt, A springt 

Etc.  

Stap 5: is hetzelfde als stap 1. Verbazing omdat het ineens veel makkelijker gaat dan de 

eerste keer. Waarschijnlijk omdat je hersenen zich tegen die tijd een nieuwe vaardigheid 

eigen hebben gemaakt 
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Ga staan als je (alle niveaus) 

Bij dit spelletje hoort geen winnaar, maar dit wordt vaak erg leuk gevonden door jongeren. 

Maak zinnen die steeds weer beginnen met 'ga staan als je...'. De leerlingen gaan staan als 

wat er gezegd is op hen van toepassing is. Daarna mogen ze weer gaan zitten. Een 

voorbeeld: 'Ga staan als je vanochtend bij het ontbijt yoghurt hebt gehad', enzovoorts. 

 

Theateroefeningen  

 

Emoties (beginners tot gevorderden niveaus)  

Oefening 1: iedereen krijgt het blad (als bijlage) met emoties en afbeeldingen van emoties.   

De deelnemers moeten afbeeldingen koppelen aan emoties. Iedereen doet dit om beurt.  

Oefening 2: In een cirkel. Iedereen heeft zijn blad. Iedereen gaat om beurt in het midden 

staan en doet met zijn gezicht een emotie na. De anderen raden welke emotie het is.  

Oefening 3: Dezelfde oefening maar met het hele lichaam.  

Oefening 4: Een deelnemer zegt een emotie en toont wie ze moet nabootsen. Die laatste 

doet hetzelfde met een andere. Dat moet snel gaan. Als iemand een woord vergeet, kunnen 

de anderen helpen.  

Oefening 5: De deelnemers openen op hun beurt een imaginaire deur en stellen zich voor 

aan de groep door te zeggen: "Hier ben Ik!!! met een emotie die de animator gegeven heeft 

op een papiertje. 

Spraakoefening en improvisatie (beginnersniveau)* 

Ieder op zijn beurt, ligt op de grond en stelt zich voor dat zijn buurman onder hem feestviert 

en hem niet laat slapen. Hij roept om de muziek te stoppen. De anderen kunnen lawaai 

maken. 

Dit is een ring! (Beginnersniveau)* 

De cursisten staan in een kring. In het midden van de kring staat de animator. Ze heeft een 
ring in haar handen. Ze stapt op iemand uit de kring toe en doet de volgende vastgelegde 
dialoog:  

A. Dit is een ring.  
B. Een wat?  
C. Een ring 
D.  Ooh, dit is een ring.  
De cursist uit de kring neemt de ring aan en stapt op iemand anders toe uit de kring. En 

doet een gelijkaardige dialoog, maar met groenten of fruit of meubels of kledingstukken 

of …. Bv. Dit is een appel. Een wat? Een appel. Ooh, dit is een appel. En ze geven de ring 

steeds door.  



 
 

 
 

25 

Doorgeven en concentreren * 
 
In een kring wiegen we allemaal op hetzelfde tempo met onze arm naar voren. De animator 
kijkt naar de persoon links naast zich en zegt haar/zijn eigen naam, wanneer de arm in het 
midden is. Die persoon geeft op zijn beurt zijn naam door, wanneer de armen in het midden 
zijn. Enz. Op een gepast moment geeft de leerkracht ook een cijfer door (1, 2, 3, …) aan 
dezelfde persoon als eerst. Dat cijfer gaat ook rond. Daarna gebeurt hetzelfde met een dag 
van de week, de maanden van het jaar, de letters van het alfabet. In het begin laat je maar 1 
categorie rondgaan, maar als de cursisten de smaak te pakken hebben, kan je het tempo en 
de categorieën opdrijven.  
 

Levende schilderijen (gevorderd niveau) 

Wie is hier al een museum gaan bezoeken? 
Wat zien we in musea?  
Wat is het verschil tussen een schilderij en een film? Een schilderij beweegt niet. Toch zijn 
schilderijen soms vol leven en heb je bijna de indruk dat de personages gaan beginnen 
bewegen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David en Goliath 
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In deze oefening maken deelnemers levend schilderijen. De animator leest een verhaal voor. 

Op bepaalde momenten tijdens het verhaal stopt de animator. Op dat moment vormen de 

deelnemers allemaal samen een tafereel, ze tonen wat de animator verteld heeft. Ze mogen 

niet meer bewegen terwijl de animator het verhaal vertelt.  

 

Verhaal voor levend schilderij 

Alles ging goed in het Kasteel van Gaasbeek, iedereen was heel gelukkig (tafereel 1). Alle 

mensen waren blij met hun kasteelheer en begroetten hem beleefd als hij langskwam 

(tafereel 2). Maar wat niemand wist was dat het leger van koning Lodewijk XIV onderweg 

was naar het kasteel (tafereel 3). Het leger was klaar om het Kasteel van Gaasbeek aan te 

vallen: ze warmden hun spieren op, ze scherpten hun zwaarden, ze olieden hun katapulten, 

(tafereel 4). Op een dag was iedereen in het kasteel hard aan het werk: houthakken, koken, 

poetsen, naaien, paardrijden, (tafereel 5), toen ze plots het leger hoorden marcheren in de 

verte (tafereel 6). Ze hoorden hun stampende voeten en oorlogskreten (tafereel 7). Iedereen 

vluchtte weg in één klein hoekje van de stad (tafereel 8). In hun verstopplaats voelden ze het 

plots warm worden (tafereel 9), ze roken vuur (tafereel 10): help! het kasteel staat in brand 

(tafereel 11). Iedereen vluchtte samen het bos in (tafereel 12). De volgende ochtend bekeek 

iedereen heel triestig het afgebrande kasteel (tafereel 13), heel boos was iedereen (tafereel 

14). Maar plots begonnen er twee mensen op te ruimen, de rest stond er eerst wat 

beteuterd naar te kijken (tafereel 15), iedereen besloot mee te helpen (tafereel 16) het 

kasteel terug op te bouwen. Na enkele jaren zag het kasteel er weer mooi uit en er werd een 

heerlijk feestmaal gehouden (tafereel 17) en een dansje gedaan (tafereel 18). 

 

Dat kan groter! (alle niveaus) 

De groep staat in een kring. De trainer legt uit aan zijn buurman: ik zeg zoiets tegen je en zal 
dat met mijn houding en gezichtsuitdrukking ondersteunen. Maar ik doe dat bescheiden. Ik 
wil je vragen om hetzelfde te doen naar je buurman, maar met iets meer expressie. Zo gaan 
we de kring rond. Als we bij mij terug zijn, is het op zijn allergrootste.  
Voorbeelden van zinnen: 

Ik ben boos 
Ik ben blij  
Ik ben nieuwsgierig 
Ik ben ziek 
Ik ben tevreden 
Ik ben moe 
Ik heb honger 
Ik ben triestig 
Ik ben alleen 
Ik ben mooi 

Ga weg (boos) 
Ik vind je aardig 
Doe niet zo stom 
Ik ben bang van je 
Ik heb er zin in 
Wat fijn dat je er bent 
Ruim dat op (boos) 
Ik ben te laat 
Ik hou van je 
Gelukkig verjaardag 

 



 
 

 
 

27 

Improvisatie oefening (beginners niveau) 

De regels van improvisatie:  

- Afspraken respecteren (als iemand daar de deur opendoet, dan is de deur daar) 

- Naar elkaar luisteren en respecteren wat de andere zegt 

- Niet door elkaar spreken 

- Nooit met je rug naar het publiek  

- In je personage blijven 

5 minuten een stukje improviseren. Per twee krijgen de deelnemers een plaats, een kleine 

situatie en 4 woorden die ze moeten zeggen. 5 minuten om zich te voorbereiden. 

In een doos of een zakje zitten kaarten met de situaties in dubbels. Iedereen neemt een 

papiertje en moet zijn partner zoeken. Het aantal situaties moet aangepast worden aan het 

aantal deelnemers.  

Voorbeelden van situaties 

Bij de bakker. Personages: een verkoper(/ster) en klant. De klant is onbeleefd. Minimum 
twee verplichte woorden: Mooi-Duur-Altijd-Brood 
 

In het restaurant. Personages: een serveerster en klant. De serveerster is onbeleefd. 
Minimum twee verplichte woorden: Tafel-Vork-Vandaag-Vis 
 

Bij de dokter. Personages: een dokter en een patiënt. De patiënt heeft buikpijn. Minimum 
twee verplichte woorden: Voet-Stoel-Pillen- Morgen 
 

In de badkamer. Personages: een koppel. Een van de twee personage is blind.  Minimum 
twee verplichte woorden: Warm-Water-gsm-Dokter 
 

In de bibliotheek. Personages: 2 vrienden(vriendinnen). Eén is boos, de andere is blij. 
Minimum twee verplichte woorden: Boek-Pen-Deur-Daar  
 

In het bos. Personages: twee joggers. Één van de twee wil niet lopen. Minimum twee 
verplichte woorden: Boom-Bloem-Zon-Hier 
  

Thuis. Personages: een ouder en zijn kind. Het kind wil tv kijken. Minimum twee verplichte 
woorden: Pizza-Bed-Broek-Pantoffels 
 

In het auto. Personages: broers en zusters. Een van de twee maakt ruzie. Minimum twee 
verplichte woorden: Benzine-Sandwich-Rood-Kilometer 
 

Op het werk, in het bureau. Twee collega’s. Een werknemer is verliefd op zijn collega. 
Minimum twee verplichte woorden: Computer-Foto-Chocolade-Om 7 uur.  
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Improvisatieoefening  (gevorderd niveau)  

Het is Kerstmis. Een familie komt bijeen voor een diner. Maar alles verloopt niet zo vlotjes. 

Sommige mensen in de familie hebben ruzie met elkaar. Er gaat ook van alles fout lopen. 

Als de animator “freeze” roept stoppen de deelnemers even met spelen. Dan breng de 

animator iets nieuws, een nieuw element van het verhaal, en daar moeten de deelnemers 

mee verder spelen, mee rekening houden. 

Bvb.: “Freeze! Iemand belt aan de deur”, dan doen de deelnemers verder en gaat er iemand 

kijken wie aan de deur belt. Enz. 

Personages: 

- Moeder, vader, zoon (+vrouw), dochter, (+vriend), kleinzoon, kleindochter, tante, 

grootmoeder 

Wat gebeurt er: 

- Zoon is heel verkouden 

- Broer en zus beginnen te ruziën om een heel oude reden.  

- Er komt een nieuw iemand toe 

- Het ruikt ineens naar rook, naar brand 

- Dochter vindt haar portefeuille niet meer terug 

- Het eten komt toe aan tafel, maar is niet lekker. Denk na: durf je dit te zeggen of 

niet? Op welke manier? 

- Moeder krijgt een cadeau maar vindt het eigenlijk geen leuk cadeau 

- Vader en moeder geven toe dat ze gaan scheiden 

- Tante (of vader) voelt zich niet goed. Hartaanval? 

- Toch komt er goed nieuws. Wat? 

Oefening rond een situatie uitbeelden (gevorderden niveau) 

Stap rond in de ruimte. Geen contact met elkaar. Je zit in je eigen wereldje, in je eigen 

bubbel. 

De animator gaat dingen zeggen, de cursisten reageren daarop. Bvb. als de animator zegt: 

het is heel warm, doen ze alsof ze voelen hoe warm het is en reageren. Wat doe je als het 

warm is? Hoe voel je? 

Je zit in een heel koud land, zoals Siberië. Je bent buiten. Er is een sneeuwstorm. Maar jij 

moet voortstappen, want je moet terug naar huis. Je bent bang. Want de storm is heel hevig, 

heel sterk. Je ziet bijna niets. Het is moeilijk om je weg te vinden. Je geraakt bijna niet 

vooruit. Je stapt heel traag, de wind is heel sterk en blaast in je gezicht. 

Het wordt kouder en kouder. Je voelt jouw huid, jouw gezicht niet meer. Ook je vingers 

worden stijf, je voelt ze bijna niet meer. Ze doen pijn. Je bent moe, zo moe. Maar je moet 

doorgaan, want anders ga je sterven. Maar je ziet niets meer. Je bent verloren… En je wordt 

hopeloos. 
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Je ziet iets, in de verte, door de sneeuw heen. Het beweegt. Wat is het? Een persoon? Een 

dier? Je wil roepen, maar je durft niet. Misschien is het wel een beer! Of een wolf! Maar 

misschien is het een persoon die jou kan helpen. Je weet niet wat te doen. Maar stilaan denk 

je: als ik hier blijf staan, sterf ik toch. Ik MOET proberen tot daar te geraken.  

Je raakt een steen aan met je voet. Je struikelt, je valt op de grond. Je ligt met je gezicht in 

de sneeuw. Het doet pijn! Het is koud! Je bent zo moe, en de storm is zo erg, dat je moeilijk 

terug kan rechtstaan. Je roept: Help! Help! Je luistert… Roept iemand iets terug? Je kan het 

niet horen. 

Je hebt bijna geen energie meer. Maar ineens zie je weer iets… licht? LICHT? Je krijgt 

opnieuw hoop! Met je allerlaatste energie stap je tegen de sneeuw en de wind naar het 

licht. Ja, ja, er is echt licht. Je bent dichtbij je huis. Je komt dichter en dichter bij. Je probeert 

de deur open te doen, maar hij gaat niet open. Je vingers zijn te stijf van de kou. Je klopt op 

de deur, harder en harder. 

En dan… Gaat de deur OPEN ! Je krijgt een warme lucht in je gezicht. Je gaat binnen en bent 

zo blij dat je wil wenen, dat je wil huilen. 

 Je krijgt een warme thee. Dat voelt zoooo goed! 

Je gaat zitten en zet je voeten in een warm waterbad.  

Eindelijk thuis! Je bent gered. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uit  “Nederlands, hoe speel je dat ?” door cultuurbende cvo Lethas in samenwerking met 

WISPEP 
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Bijlage oefening met emoties  

 
Welke emotie past  bij  de emoticon :   
Triestig- Boos- Verliefd-Beschaamd-
Jaloers- Geïrriteerd- Ontevreden ( niet 
tevreden)- Pijn- Onzeker (niet zeker)- 
Koel- Geschokt- Ziek- Blij  
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Bijlage 2  

Teksten van toneelstukken 
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Gevorderden niveau 

Zonsopgang 

Personages 

Meneer B (Mr B)         
Mevrouw B (Mevr B) 
Buurman (Bu) 
 
Benodigdheden 

Twee strandstoelen. 

Iets dat een muurtje + raam kan voorstellen (met bloempot bvb.) 

Een gele lampion 

Een paraplu 

Kostuums: jassen, mutsen + sjaals 

 

Tekst 

Mevrouw B en Meneer B zitten in hun tuin, in twee strandstoelen. Ze hebben 

het koud. Ze dragen mutsen, jassen en sjaals. Meneer B is slaperig. 

LICHT: Zacht licht, het moet een beetje donker zijn zodat we straks het contrast 

kunnen zien met het daglicht. Focus op deel van scène waar Mevr. en Mr. B 

zitten + raam van buurman. 

Mevr.B:  Niet in slaap vallen, Alim! 

Mr.B:   (schrikt) Ik slaap niet, Sarah! 

Mevr.B:  Je viel wel in slaap! 

Mr.B:  Dat is, omdat het nog zo vroeg is! 

Boven het muurtje verschijnt de buurman. Hij schuift het raam open en steekt 

zijn hoofd naar buiten, nog half in slaap. Hij is in pyjama. 

Bu:  Hey, buurtjes, wat doen jullie daar in de tuin? 

Mevr.B:  We zitten! 

Bu: Dat zie ik! Maar het is kwart voor vijf. Is dat niet een beetje vroeg 

om in de tuin te zitten? 
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Mevr.B:  We wachten tot de zon opkomt! Dat heeft Alim nog ooit 

gezien. Hij staat elke dag 

  laat op. En dat is toch mooi hè, zo’n zonsopgang? 

Bu:  O ja! Heel mooi! 

Mevr.B:  Zie je? De buurman zegt het ook! 

Mr.B:   Ik geloof het hoor, dat het mooi is! Ik vind het alleen een beetje 

vroeg (gaapt). 

Mevr.B: Ah ja, maar om zoiets moois te zien moet je vroeg opstaan! 

(dromerig) Al die mooie kleuren: rood en geel en goud… 

Bu: En vergeet de vogels niet, buurvrouw. Die beginnen dan te zingen 

en te fluiten. Zo mooi! 

Mevr.B: Ah, buurman, er is niets mooiers op de wereld dan een 

zonsopgang. 

Bu: Dat vind ik ook. Veel plezier! Ik ga nog even slapen. (verdwijnt 

achter muurtje) 

Mr.B: (mokt) Hij gaat weer lekker slapen. 

Mevr.B: Jij slaapt elke dag lang genoeg. Let op… dadelijk begint het! (ze 

wijst vooruit) 

Mr.B: (steekt zijn hand op en kijkt naar boven) Ik voel een druppel! 

Mevr.B: (steekt ook haar hand op) Het gaat nu toch niet regenen?! 

Mr.B: (hoopvol) Zullen we dan gaan slapen? 

Mevr.B: Natuurlijk niet! We gaan toch niet weglopen door een paar 

druppels. Ik haal de paraplu! (gaat naar binnen) 

Mr.B: Wat een idee! Een zonsopgang, pfff… En ik moet daarvoor om 4 

uur opstaan! 

Mevrouw B. komt terug met een paraplu. Ze gaat zitten en doet de paraplu 

open boven hen. 

Mr.B:  Sarah, als het regent, dan komt de zon niet! 

Mevr.B: Die regen houdt meteen op. Je moet geduldig zijn. 

Ze zitten even stil onder de paraplu. 
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Mr.B: Zal ik koffie maken? 

Mevr.B: Straks Alim! Als de zon op is. 

Mr.B: Het is maar om wakker te blijven. Pfff… 

Mevr.B:  Jij denkt alleen maar aan koffie drinken en slapen. Als je één keer 

een zonsopgang hebt gezien… dan wil je het elke dag zien! 

Mr.B: (gaapt) Ja ja. 

Mevr.B: (wordt ook slaperig) Wat zeg je? (Mr.B antwoordt niet. Hij is in 

slaap gevallen) Het is zo mooi. Zooo mooooi… (Ze valt ook in 

slaap). 

Het blijft stil. Mevr. en Mr. B zijn duidelijk in slaap gevallen.  

LICHT: Na ongeveer 10 seconden wordt de scène stilaan lichter en lichter. De 

buur komt weer tevoorschijn. Hij opent het raam, strekt zich uit en ziet verrast 

dat de buren nog in hun stoel liggen te slapen. 

Bu:  Hey, buurtjes! Zitten jullie er nog?  

Mevrouw en meneer B. schrikken wakker. 

Mevr. B  (Wrijft haar ogen uit) Natuurlijk zitten we hier nog! Niet 

slapen, Alim! 

Mr.B  Ik ben wakker, ik ben wakker! 

Bu   En waarop zitten jullie nu te wachten? Dat de maan opkomt? 

(lacht) 

Mevr.B  (nog niet goed wakker) De maan? We wachten tot de zon 

opkomt! 

Bu  De zon? (lacht luid) Maar die is al lang op hoor! Kijk! (hij wijst naar 

de zon) 

  Jullie zaten de verkeerde kant uit te kijken! 

Mr.B  Ik dacht al dat het warmer was. (niest en snut zich) 

Mevr.B (teleurgesteld en boos) Ga mee naar binnen, Alim. Morgen staan 

we weer om vier uur op. (ze klapt haar paraplu dicht en gaat naar 

binnen) 
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Mr.B (niest en hoest) Morgen weer om 4 uur. O nee, dat zal niet gaan. Ik 

denk dat ik verkouden ben, door hier uren in de kou te liggen! (hij 

loopt achter zijn vrouw) 

Bu Ik zal in m’n warme bedje aan jou denken, buurman! Veel moed! 

(lacht en verdwijnt) 

LICHT UIT juist na de laatste zin van de buurman! 

 

 

De verjaardag 

Personages 

Meneer B (Mr B) 
Mevrouw B (Mevr B) 
 
Benodigdheden 

Een paar meubels om een keuken te tonen: tafel + stoelen 
Andere tafel om keuken voor te stellen 
Bestek 
2 glazen 
1 fles wijn 
Een tafellaken 
Schalen en pannen 
Servetten 
Werktas voor Mr.B 
Boeket bloemen 
Envelop + 2 kaartjes 
Kostuums: een beetje retro, hoed voor Mr.B 
 
Tekst 

Mevr. B is de tafel aan het dekken, met tafellaken, borden, bestek enz. Mr. B 
komt van zijn werk. Hij heeft een hoed op en draagt een tas onder de arm. 

Mr.B:  Dag mijn lieve Sarah! 

Mevr.B: Ah! Daar ben je al.  

Mr.B: Ja! En nee nee, ik ben het niet vergeten: gelukkige verjaardag! 
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Hij neemt zijn hoed af en zoent haar op de wang. 

Mevr.B:  Dank je wel Alim. 

Mr.B:  En nu ben je natuurlijk erg nieuwsgierig wat voor cadeau ik heb 

meegebracht.  

Hij zet zijn tas neer en gaat zitten. 

Mevr.B:  Ik ben erg nieuwsgierig, Alim. 

Mr.B: Het was echt niet gemakkelijk. Ik heb dagen lopen zoeken. Ik ben 

wel in tien winkels geweest. 

Mevr.B: Ik vind het lief dat je mijn verjaardag niet vergeten bent. 

Mr.B: Ik? Jouw verjaardag vergeten? Nooit! 

Mevr.B: Je bent soms verstrooid (ze gaat ook zitten). 

Mr.B: Jouw verjaardag vergeet ik niet, Sarah. En weet je wat ik je graag 

had willen geven? Zo’n kleine TV voor op de slaapkamer. 

Mevr.B: (verbaasd) Een TV voor op de slaapkamer? 

Mr.B: Ja. En ik had het bijna gekocht. 

Mevr.B: Maar dat hebben we toch al. 

Mr.B: Ja. Dat hebben we al. Dus ik zei tegen die meneer in de winkel: 

‘Nee meneer, ik koop het niet. We hebben het al. 

Mevr.B: Maar wat heb je dan gekocht? Je maakt me nieuwsgierig! 

Mr.B: Ik zei het al: het was niet makkelijk. Een afwasmachine? Heb je al! 

Een horloge? 

Mevr.B: Heb ik al. 

Mr.B: Een flesje parfum? Je hebt een kast vol. Chocolade of bonbons? 

Wil je niet.  

Mevr.B: (wordt ongeduldig) Wat heb je voor me gekocht, Alim?! 

Mr. B: Geen broodrooster, geen lamp, geen kleren, geen schoenen, geen 

juwelen,… Sarah, je heb echt alles al. 

Mevr.B: (heel teleurgesteld) Dus… je hebt helemaal niets. 
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Mr.B: Ja. Ik heb wel iets. Je krijgt vandaag een extra zoen!  

Hij stapt naar haar en wil haar kussen, maar ze springt op en loopt van hem 

weg. 

Mevr.B: (kwaad) Nee, die moet ik niet hebben. Zoenen heb ik ook al 

duizend keer gehad. Ga maar aan tafel. We gaan eten. 

Mr.B: Maar luister Sarah… (gaat zitten en kijkt verdrietig) Ze is boos… 

Mevr.B: (komt terug met 2 glazen) Omdat het mijn verjaardag is, heb ik 

lekker eten klaargemaakt. En je krijgt er ook een heerlijk wijntje bij. 

Mr.B: Ben je boos? 

Mevr.B: Boos? Waarom zou ik boos zijn? Omdat ik alles al heb? Omdat we 

lekker gaan eten? Kom, het eten is klaar. 

Mr.B glimlacht en doet zijn servet om zijn hals, wrijft zijn handen. Mevr. B komt 

terug met pannen en schalen. 

Mevr.B: Vandaag heb ik tajine met kip klaargemaakt – jouw favoriet - en als 

dessert chocolademousse. 

Mr.B:  Oh! Daar heb ik echt zin in. 

Mevr.B:  Smakelijk, Alim. 

Mr.B:  Zullen we beginnen te toasten op jouw verjaardag? Waar is de 

wijn? 

Mevr.B:  OK. Oh nee, wat dom van me. Ik ben vergeten wijn te kopen. 

Mr.B:  (verbaasd en teleurgesteld) Heb je geen wijn? 

Mevr.B:  Nee. Maar zo erg is dat niet, he, Alim: je hebt al zo vaak wijn 

gehad. 

Mr. B neemt het deksel van een pan en ziet dat er niets in zit. 

Mr.B:  Hier zit niks in! (neemt het deksel van een andere pan) Hier ook 

niet! 

Mevr.B: (ironisch) Ah ja… Ik dacht, wat zal ik vandaag maken voor mijn 

liefste Alim? En dat was echt moeilijk hoor.  
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Ik dacht eerst: een lekker chinees gerecht. Maar dat hebben we al 

zo vaak gegeten. Puree met vlees? Curry met rijst? Ik heb van alles 

zitten bedenken… 

Mr.B:  Je zei dat je tajine had klaargemaakt, en chocolademousse… 

Mevr.B: Dat was ik van plan! Maar je hebt al zo vaak tajine gegeten, en 

chocolademousse. 

Mr.B:  Dus… je hebt helemaal niks? 

Mevr.B:   (wijst) Je ziet wat er in de pannen zit. 

Het blijft lange tijd stil. Mr. B ziet er droevig en teleurgesteld uit. Mevr. B 

wiegelt zenuwachtig haar been. 

Mr.B:  Leuke verjaardag. 

Mevr.B:  (haalt haar schouders op) Je hebt alles al gehad. 

Mr.B staat op, gaat verdrietig weg, komt terug met een bos bloemen, die hij 

achter zijn rug houdt. 

Mr.B:   Ik heb toch nog iets voor je. Die had ik in de gang gelaten (geeft 

haar de bloemen). 

Mevr.B:  (blij verrast) Oh, wat een mooie bloemen. Dank je wel Alim. 

Mr.B:  Maar je hebt al zo vaak bloemen gehad. 

Mevr.B: Maar bloemen doen altijd plezier! (lacht) Oh wacht! Misschien heb 
ik ergens toch nog een fles wijn. 

Ze gaat de fles halen, terwijl Alim uit zijn tas een envelop haalt. Mevr.B komt 
terug met een fles en vult de glazen.  
Mevr.B:  Laten we toch beginnen met een wijntje.  

Ze klinken en drinken. Alim geeft haar de envelop. 

Mr.B:  In winkels kon ik niets vinden. Maar ik heb dit. 

Mevr.B: (haalt het kaartje uit de envelop en leest) Een vliegtuigticket naar 

Venetië? Oooooh, fantastisch! Naar Venetië!!! (danst rond mr.B) 

Mr.B:  (toont haar nog een ander zelfde kaartje) Ik heb er ook een. We 

gaan samen! 
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Mevr.B:  (danst nog even en stopt dan) Waarom zeg je eerst dat je 

niks hebt? 

Mr.B:  Ik bedoelde geen echt ding! Geen pakje. Geen cadeau. 

Mevr.B:  En jij noemt dat geen cadeau? Ik heb nog nooit zo’n fijn cadeau 

gekregen! (schrikt) Oh! De tajine! Die mag niet koud worden. 

Mr.B:  (wijst naar de pannen) Maar die pannen zijn leeg! 

Mevr.B: Die pannen zijn leeg, ja. Maar ik heb nog wel een andere pan vol 

met tajine, en een kom vol chocolademousse. (aarzelt nog) Die 

heb je wel al vaker van me gekregen. 

Mr.B:  Zoiets lekkers en zoenen mag je me elke dag geven.  

Hij toont zijn wang. Mevr.B komt hem een kus op zijn wang geven. LICHT GAAT 

UIT. 
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Beginnersniveau 

 

Intro  
 
In de metro: Iedereen is met zijn gsm bezig. Ze spreken allemaal gelijktijdig 
 
Rima (beu) staat recht en houdt de metro-balk vast:  

- Een rare week 
Rania en Miriam zitten samen. Miriam houdt Rania bij de schouder 
Rania (geamuseerde blik) kijkt naar Soulaiman (verlegen) 
Soulaiman 

- Ik neem mijn broer mee naar  het museum…….. kijkt naar Ibrahim  
- Of beter niet  

Ibrahim kijkt naar buiten  
Dounia (droomt) stuurt een sms 
Abou ( beu): 

- Ja een rare week 
 
 

Plaats 
 
 Abou                                            Dounia  
 
Rima               Miriam Rania Soulaiman  Ibrahim    
                                           op de stoel 

 
De metro stopt iedereen stopt uit naar buiten voice einde punt Clemenceau, 
Ibrahim blijft nog. Soulaiman komt terug en trekt hem mee. Iedereen botst 
tegen elkaar  

- Sorry, sorry  
Licht uit  
Soulaiman en Rania nemen hun stoelen mee 
Rima zit op de stoel 
 
Scene 1: Schapen  
 
Dokter: Rima- Patiënt: Dounia 
Dounia komt van rechts 
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Dounia zit (moe) op de stoel  
- Dag dokter 
- Ik kan niet goed slapen 
- Ik heb rare dromen 

 
Rima (beu)  

- En wat droomt u? 
Dounia (bang)  

- Ik zie allemaal schapen die aan het voetballen zijn 
 
Rima (beu) schrijft  

- Ik geef u pillen en die moet u vanaf vandaag nemen 
Dounia (blij)  

- Dank u Dokter 
staat op, stapt een beetje naar rechts en zet zich opnieuw weer 
Dounia (aarzelend) 

- Eeuuh dokter kan ik die pillen vanaf morgen nemen? 
Rima (beu) 

- En Waarom? 
Dounia (blij) 

- Vandaag spelen ze de finale 
Rima zucht en geeft aan dat ze moet vertrekken 
Dounia staat op en vertrekt naar rechts en ontmoet Ibrahim die naar binnen 
komt van rechts 
Ibrahim (triest) 

- Dag Mevrouw 
Dounia Negeert hem  
Rima blijft op de stoel zitten 
 
Scene 2: Volgende persoon 
 
Dokter: Rima- Patient: Ibrahim 
Ibrahim (triest) zit op de stoel  

- Dag Dokter 
- Mensen negeren mij!  

Rima schrijft iets 
Ibrahim kijkt achter hem 
Rima (ongeduld) 

- Volgende persoon, alsjeblieft 
Ibrahim staat op  
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- Misschien ben ik een lamp 
Licht uit  
Rima vertrekt naar links neemt haar stoel mee 
Ibrahim blijft op het podium en hij staat recht op zijn stoel 
 
Scene 3: Ik ben een lamp 
 
2 broers: Soulaiman-Ibrahim 
Licht aan  
Soulaiman komt naar binnen van links   
Kijkt naar Ibrahim (verbijsterd en in paniek) 
 
Ibrahim     

- Ik ben een lamp, ik ben een lamp  
Soulaiman (neemt in paniek zjin gsm)    

- Hallo, het ziekenhuis?  
- Mijn broer staat op een stoel en hij roept dat hij een lamp is  
- Wat? 
- Ik moet hem naar jullie brengen  
- Ik moet hem naar jullie brengen 
- Maar dan heb ik geen licht meer! 

 
Ibrahim vertrekt naar rechts 

- Ik ben een lamp  
Licht uit  
Soulaiman blijft 
 
Scene 4: In het museum 
 
Gids: Abou-Bezoeker: Soulaiman 
Abou komt naar binnen van recht en zit op de stoel 
Licht aan  
 
Soulaiman (viezig) loopt in de museum kijk naar de schilderij 

- Dit is lelijk! Wat is dit?  
Abou (beu) 

- Het is een foto van Picasso 
Soulaiman (viezig) 

-  En dat is nog lelijker!! Wat is dat?  
Abou (beu en arrogant) 
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-  Dat? Dat is een spiegel, Meneer 
Soulaim (verbaast)  

- Ah ja!! 
Soulaiman (gegeneerd) loopt naar links 
Abou (beu) blijft op het podium 
Licht uit  
 
 
Scene 5: De brief 
 
Vrienden: Dounia- Abou 
Dounia komt van links zet zich op de stoel en schrijft iets op 
Licht aan  
Abou (nieuwsgierig)   

- Wat ben je aan het doen? 
Dounia (blij)  

- Ik schrijf een brief 
Abou (nieuwsgierig) 

- Voor wie? 
Dounia (blij) 

- Naar mij 
Abou (nieuwsgierig) 

- Waarover? 
Dounia (boos) 

- Ik weet het niet. Ik heb hem nog niet ontvangen 
Abou (verbaasd) 
Licht uit 
 
Dounia vertrekt naar links 
Abou vertrekt naar rechts 
 
 
Scene 6: De scheiding 
 
Koppel: Miriam-Rania 
Rania komt binnen van links-zet op de stoel en neemt haar GSM 
Licht aan  
Miriam komt van rechts en geeft een kusje naar Rania  
 
Miriam (blij) 
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- Schatje voor Valentijnsdag  
- Wil je een bontjas?  

Rania (beu-afwezig) 
- Bof ... 

Miriam (vol vertrouwen en blij) 
- Ik weet het! een Ferrari? 

Rania (beu) 
- Nee, nee ...  

Miriam (vol vertrouwbaar) 
- Of een tweede huis in de bergen?  

Rania (beu en boos) 
- Nee bedankt ...  

Miriam (boos)  
- Vertel me wat je wilt, dat gaat sneller 

Rania (boos) 
- Ik wil een scheiding!  

Miriam (verbaasd)  
- Wat?! Maar zoveel geld wil ik niet spenderen 

 
Miriam vertrekt naar links (fluistert) 

- Hoeveel vijf duizenden euro, tien, twintig  
 
Rania blijft op de stoel  
Licht uit 
 
Scene 7 Hertrouwen 
 
Koppel: Rania-Soulaiman  
Soulaiman komt van links  
Licht aan 
 
Soulaiman (blij) 

- Schatje vandaag ga ik koken, lekker pasta 
Rania (nieuwsgierig) 

- Tja pasta  
- Moest ik nu stierven, zou jij dan opnieuw trouwen?  

Soulaiman (verbaasd) 
- Nee. Natuurlijk niet!  

Rania (perplex) 
- Nee? Waarom? Hou je er niet van om getrouwd te zijn?  
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Soulaiman (gerustgesteld) 
- Jawel, ik hou ervan!  

Rania    
- Dus, waarom zou je dan niet hertrouwen?  

Soulaiman (gerustellend en verbaasd)  
- OK, ok, ik zal wel hertrouwen als dat jouw plezier doet! 

Rania (droevig) 
- Zou je echt hertrouwen?  

Soulaiman (aarzelend) 
- Euh ja?...  

Rania (droevig)   
- En zou je met haar in ons bed slapen?  

Soulaiman (verbaasd) 
- Waar zou je anders willen dat we slapen?  

Rania (droevig) 
- Zou je mijn foto's door de hare vervangen?  

Soulaiman (aarzelend) 
-  Euh... ja, .  

Rania (droevig) 
- En zou ze met mijn auto rijden?  

Soulaiman (zeker van hem) 
- Nee, ze kan niet rijden...  

Rania kijkt naar hem boos  
Soulaiman (gegeneerd) 

- Oh shit! eeuh wil je een beetje pikant saus 
Rania (Boos) 

- Ik wil een scheiding  
Staat op en vertrek naar links 
Licht uit  
Soulaiman vertrekt naar rechts 
Rima komt van links en brengt een stoel 
ze gaat zitten 
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Scene 8: Theelepels 
 
Dokter: Rima- Patient: Miriam 
Licht aan 
Miriam komt van rechts (buikpijn) 
Miriam (ziek)        

- Dokter hebt u het onderzoek 
Rima (beu) 

- Hebt u buikpijn? 
- Weet u wat ik in uw maag gevonden heb, mevrouw Miriam?  

Miriam (angstig) 
- Is het erg? 

Rima (beu) 
- Misschien een operatie 

Miriam (angstig) 
- En wat hebt u gevonden  

Rima (boos) 
- Eénentwintig theelepels!  

Miriam (verbaasd) 
- Maar, dokter! Dat was uw eigen voorschrift!  
- Drie keer per week theelepels 

Rima staat op en vertrekt naar links 
- Ik ben die patiënten beu 

Licht uit 
Outro 
Dezelfde als intro: iedereen in de metro is op zijn GSM bezig 
Soulaim  
Licht aan  
 

Plaats 
 
 Soulaiman                                           Dounia  
 
   Rima              Rania Ibrahim                     Miriam Abou 
                                                  

 
Rania ( droomt) 

- Wat zou je doen als je de honderdduizend euro wint? 
Ibrahim  (zucht) 

- Ik zou de elektriciteitsfactuur betalen  Licht uit 


