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Minigids: Wie Wat Waar en meer  
Of het nu gaat over Shakespeare of een afspreekspelletje in de klas: van elk 
toneelstukje kan je zeggen: 

 op het toneel, op een plek (WAAR) 
 ontmoeten rollen elkaar (WIE) 
 en dan speelt zich een verhaaltje af (WAT) 

Zo eenvoudig is dat. Lijkt dat. En 
is het eigenlijk ook, al is daar 
natuurlijk nog veel meer over te 
zeggen. 
Dit is een minigids dramaturgie 
voor kinderen en hun 
leerkrachten. 

Veel collega's en handboeken 
gebruiken Wie-Wat-Waar-
Wanneer-Waarom als basis. Ik 
heb daar nooit goed mee uit de 

voeten gekund. Ik had het gevoel, dat een paar essentiële elementen niet helder 
genoeg naar voren komen. Met name twee, die de kwaliteit bevorderen: het 
spelen van karaktertrekken en het besef dat er aan de basis van elke toneelspel 
een dramatisch conflict nodig is. 

Ik gebruik daarom een variatie op het Wie-Wat-Waar-schema. 
Ik leg dat uit in Hoofdstuk 1: Schema van een toneelstukje. Ik licht alle onderdelen 
daar uitgebreid toe. 
In de hoofdstukken daarna geef ik informatie en lessuggesties bij de onderdelen 
van dat schema. 

Het schema is een handreiking aan collega's om zelf spelopdrachten mee 
te ontwerpen. 
Vanaf een jaar of 10 kunnen kinderen het zelf gebruiken om kwaliteit aan 
hun toneelspel te geven.  

De methode 'Moet Je Doen, Drama' geeft voor kinderen rond die leeftijd 
uitstekende lessen waar ze een rol mee leren spelen, inclusief  karaktertrekken. 
Jammer is alleen, dat zowel de leerkrachten als de kinderen net niet genoeg 
informatie krijgen om te beseffen dat ze nu iets leren wat ze altijd  moeten 
toepassen wanneer ze toneelspelen, zodat die kwaliteit een blijvend onderdeel 
van de dramales wordt. 
Iets soortgelijks speelt voor het dramatisch conflict: dat wordt in groep 8 wel 
benoemd, maar dat vind ik rijkelijk laat. 
Ik heb de informatie in deze minigids o.a. gebruikt om schoolteams te 
ondersteunen om de methode echt tot bloei te laten komen, door met name deze 
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twee aspecten te verhelderen. Met deze kennis gewapend kunnen leerkrachten èn 
kinderen echt kwaliteit geven aan hun toneelspel --- of ze nu wel of niet een 
methode gebruiken. 

Hoofdstuk 1: Schema van een 
toneelstukje  
Onderdeel voor onderdeel bouwen we het Wie-Wat-Waar-schema op: 

 THEMA 
 DRAMATISCH CONFLICT (HET GROTE VRAAGTEKEN ? ) 
 WIE 
 WAT 
 WAAR 
 MIDDELEN (SPULLEN). 

Download bij dit hoofdstuk eventueel het Schema van een toneelstukje. Je houdt 
dan het overzicht. 
Deze uitleg neemt even wat tijd en ruimte, maar is die moeite absoluut waard. De 
uitgangspunten zijn eigenlijk eenvoudig, ook hoe ze met elkaar samen hangen. 
Wanneer jij en je spelers dit begrijpen is er kans voor ontwikkeling en kwaliteit. In 
de hoofdstukken hierna volgen concrete les- en spelsuggesties. 

Op de vorige pagina schreef ik: van elk toneelstukje kan je zeggen: 

 op het toneel, op een plek (WAAR) 
 ontmoeten rollen elkaar (WIE) 
 en dan speelt zich een verhaaltje af (WAT). 

Ik voeg er nu aan toe: 

 waarbij iets spannends moet worden opgelost (DRAMATISCH CONFLICT - 
HET GROTE VRAAGTEKEN?). 

En dat is één van de geheimen onder boeiend toneelspel. De vakterm daarvoor is: 
dramatisch conflict. Ik begin daar mee, daarna kom ik toe aan het onderwerp 
'werken met een thema', dat eigenlijk als eerste bovenaan in het schema staat. 

Dramatisch conflict: Het Grote Vraagteken (?) 

Elk verhaal, dus ook elk toneelstukje, heeft iets nodig dat het spannend maakt. En 
liefst zó spannend, dat het publiek het de moeite waard vindt om te blijven kijken! 
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Gevechten en achtervolgingen, clownerie en erotiek 

Beginnende spelers zijn daar tamelijk hulpeloos in. Je ziet dat aan de ontsporing: 
kinderen maken stukken met eindeloze gevechten en achtervolgingen, of één kind 
gaat de clown uithangen en de rest hangt er een beetje bij. Dat is heel even een 
succes, maar daarna haakt een klas af. Volwassenen hebben nog een extra 
mogelijkheid: ze grijpen naar erotiek die net een beetje over de grens gaat om 
succes te hebben. 

Het zijn allemaal begrijpelijke pogingen om spanning te creëren. Goedbedoelde 
pogingen, alleen jammer van dat afhaken... 
Misschien moeten we ook in aanmerking nemen, dat samen een spel spelen zoals 
je dat op de speelplaats eindeloos kan blijven doen (mèt die gevechten en 
achtervolgingen) iets anders is dan vertoonbaar toneel. 

Het geheime antwoord: Het Grote Vraagteken (?) 

Dramatisch conflict betekent niet 
automatisch ruzie. Het is de vakterm 
voor dat, wat in het toneelstuk de 
spanning creëert, datgene wat vraagt 
om een oplossing. Bedenken hoe je 
samen de hoofdprijs van een miljoen 
gaat besteden kan net zoveel spanning 
opleveren als een ruzie tussen kinderen 
en hun moeder.. 

Aan kinderen leg ik uit, dat elk 
toneelstuk een geheim heeft. Dat 
geheim noem ik: Het Grote Vraagteken. 

Het Grote Vraagteken (?) 

 is wat het verhaal spannend maakt, 
 het is de motor achter het verloop  
 zodat het publiek denkt: "O - o, hoe loopt dat af ???" 

- vandaar dat GROTE vraagteken (?). 

En dat is dus wat kinderen vanaf een jaar of 10 kunnen leren: dat elk toneelstukje 
spannend moet zijn, maar niet (alleen) door die gevechten en achtervolgingen en 
gekdoenerij. Daar heb ik aan aparte les over ontworpen: Hoofdstuk 4 Gevechten 
en achtervolgingen. En tegen leerkrachten zeg ik nog (en dat leg ik verderop uit): 

 Het dramatisch conflict concretiseert het thema. 
 Het wordt zichtbaar in de onderlinge relaties. 
 Wanneer leerlingen beseffen dat hun stuk draait om het dramatisch conflict 

hunnen ze hun stukken kort en krachtig maken (ik gebruik die term 'kort 
en krachtig' veel in mijn spel-opdrachten). 
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Evaluatievraag na de vertoning: wat was 'Het Grote Vraagteken' in dit stuk? Hoe 
merkte je dat? 

Thema 

Het werken met en vanuit thema's is in het onderwijs de afgelopen tien jaar steeds 
belangrijker geworden. 
De vraag is dan, hoe je vanuit je thema toneelspel kan ontwerpen. Bij een thema 
als 'water' zou je als bewegingsexpressie zeker iets kunnen uitbeelden met golven 
en stromen, maar levert dat interessant toneelspel op? Want voor interessant spel 
heb je dat spanning gevende element, het dramatisch conflict nodig. 

Dat is dus precies de verbindende stap: wat voor spannende concrete situaties 
kan je bedenken bij je thema? Wat geeft spanning en moet worden opgelost? Iets 
waar alle rollen uit je verhaal mee te maken hebben? 

Bijvoorbeeld: wat gebeurt er wanneer er geen water meer uit de kraan komt? Hoe 
gaan de leden van een gezin daar mee om? Of de leden van de gemeenteraad? 
Of de baas van de waterleiding? 

Het dramatisch conflict maakt van het (abstracte) thema een concrete situatie. En 
iedere rol uit het stuk reageert daarmee op het spanning gevende element èn op 
elkaar. Dus: het dramatisch conflict concretiseert het thema, en wordt zichtbaar in 
de onderlinge relaties. 

Dan zijn we nu toe aan de bekende onderdelen, als Wie, Wat en Waar. 

Wie 

Stel je voor: je speelt de rol van een moeder, of juf. Bij kinderen kan ik dan altijd 
voorspellen wat voor moeder of juf dat wordt. Gemeen! Streng! Altijd de baas 
spelend! 
Ik leg dan uit dat dat wel even leuk is, maar op den duur toch wat gaat vervelen. 
Bovendien is het kind dat de moederrol heeft altijd in haar eentje tegenover de 
rest van de groep, dus hoe streng en gemeen ze ook doet, ze verliest het eigenlijk 
altijd... 

Bovendien: zijn alle moeders en juffen zo streng en gemeen? 
Ik ken er heel wat die heel anders zijn... 
Hoeveel soorten moeders kan je bedenken? 
Ooit vond ik in een handboek een lijst met enkele honderden 'speelbare 
houdingen'. Allemaal woorden voor karaktertrekken. En dat is het tweede geheim 
voor een boeiend toneelstukje: dat je elke rol altijd voorziet van minimaal één 
duidelijke karaktertrek. 
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Daarbij werkt het vooral goed wanneer je 

 een rol niet de meest voor de hand liggende eigenschap geeft (een 
verlegen politieagent is misschien wel veel interessanter dan een 
doortastende), 

 bij de rolverdeling er voor zorgt dat de karaktertrekken van de rollen zo 
veel mogelijk verschillen (een boze, een kwade en een agressieve rol in één 
stuk geeft niet zoveel variatie) 

 je de eigenschap voortdurend heel duidelijk blijft spelen: je moet de 
eigenschap als een vast gegeven altijd kunnen horen (stem)  en zien 
(houding en bewegingspatroon). 

 Tegen kinderen zeg ik: WIE gaat dus over 
o de rollen, 
o met ieder een eigen karaktertrek, 
o die je kan horen en zien (ik gebruik die term 'horen en zien' veel in 

mijn spelopdrachten). 

Rollen reageren op elkaar vanuit hun rol (bijvoorbeeld moeder t.o.kind) en vanuit 
hun eigenschappen (bijvoorbeeld een zeurderige moeder en een ongeduldig 
kind). Aan volwassenen vraag ik er daarom nog  bij: 

 en hoe zijn de onderlinge relaties? 

Binnen die relaties reageren 
de rollen vanuit hun 
eigenschappen op elkaar. En 
dat wordt spannend wanneer 
het dramatisch conflict (Het 
Grote Vraagteken) dat alles in 
werking zet! 

Tenslotte: beseffen spelers 
(kinderen) het verschil tussen 
een karaktertrek en een 
stemming? 
Een karaktertrek is hoe je 

meestal bent, eigenlijk bijna altijd. 
Je stemming is maar even, het is hoe je op dat moment op een situatie reageert. 
Kijk maar: iemand die altijd maar treurig en sikkeneurig is (Iejoor bijvoorbeeld) 
kan best wel even een beetje blij zijn. Maar wanneer iemand die altijd vrolijk door 
het leven gaat nog eens een keertje extra blij wordt, nou, dan ziet dat er toch heel 
anders uit! 

Evaluatievraag na de vertoning: Welke eigenschap/karaktertrek heb je bij elke rol gezien? 
En: 
  

 Hoe reageerden de rollen op Het Grote vraagteken? 
 Heb je een mooi voorbeeld gezien, dat de rol vanuit de eigenschap reageerde? 
 Was die eigenschap te zien (fysiek gestalte geven van een rol) en te horen (stemgebruik)? 
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 Verschillen de rollen voldoende om ieder een eigen rol te spelen? 
 Maken (sommige) rollen een ontwikkeling door? 
 Zijn er slechts enkele actief spelende kinderen, die de show stelen, vaak ten koste van 

anderen: en hangt de rest er doelloos bij? Of hebben alle rollen voldoende voeding vanuit 
hun eigenschappen om allemaal actief reagerend bij het verhaal betrokken te zijn? Dus: 
bij het dramatisch conflict/grote vraagteken? 

We hebben nu de twee belangrijkste kwaliteitmakers gehad: het dramatisch conflict 
en het spelen van een helder gekozen eigenschap bij iedere rol. 

 
Wat 

WAT is eigenlijk het verhaaltje onder het toneelstuk. De eenvoudigste 
verhaalstructuur is: 

 begin 
 verloop 
 eind 

Wanneer kinderen (en volwassenen) weinig spelervaring hebben geef ik die 
structuur ook in de opdracht: 'zorg dat je niet alleen weet hoe het toneelstukje 
begint, maar spreek ook het einde duidelijk af'. Dat laatst moeten kinderen echt 
leren. 

Wanneer je scherper kijkt is er nog meer aan die verhaalstructuur te beleven. 

Begin 

Vaak maak je eerst een beetje kennis met de situatie en de rollen. Het is vaak 
prettig om dat eerst neer te zetten, er hoeft niet meteen al iets spectaculairs te 
gebeuren. 
De vakterm daarvoor is expositie. Daarbij kan het prettig zijn om vanuit een 
helder openingsbeeld  te starten. 
Bij kinderen heb ik het gewoon over het begin. 

O - o - moment (motorisch moment) 

Na het begin, bij de start van het verloop  gebeurt er iets bijzonders: opeens wordt 
het dramatisch conflict (Het Grote Vraagteken)  zichtbaar. Het gaat nu spannend 
worden! Het is alsof de motor onder het toneelstuk opeens aanslaat, er komt 
meer vaart in het verhaal, het publiek raakt meer betrokken en denkt 'O - o, hoe 
loopt dat af?'. 
In de dramaturgie heet dit het 'motorisch moment'. Bij kinderen noem ik dit het 'O 
- o - moment', het moment dat die 'O - o, hoe loopt dat af'-vraag gaat spelen. 
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Evaluatievraag na de vertoning: 'Wat was volgens jullie in dit stuk het o-o-moment?' Kijkers en 
makers realiseren zich dan: 
  

 wat het dramatisch conflict was, en 
 wanneer dat in hun spel een rol ging spelen, 
 en ook of het dramatisch conflict inderdaad het belangrijkste centrale gegeven in het 

verhaal was, 
 of dat het spel bijvoorbeeld eindeloos doorging terwijl de spanning al afgelopen was. 

 
Verloop 

Het verdere spannende verloop kan je eventueel verfijnen met: 

 ontwikkeling 
 crisis, of hoogte/dieptepunt 
 afwikkeling/oplossing 

Einde 

En dat brengt ons bij het slot, de afronding, met eventueel een mooi slotbeeld. 
Als het goed is wordt het stuk afgerond wanneer het dramatisch conflict opgelost 
is. Het kan belangrijk zijn om daar een duidelijke afspraak over te maken, zodat 
alle spelers inderdaad het spel afronden! Eindeloos theedrinken, samen nog een 
dansje doen, of opnieuw beginnen met vechten en achtervolgen - als de spanning 
is opgelost is dat niet meer interessant. 

Het verhaalstructuur van WAT is daarmee uitgebreid: 

 begin, met  
o openingsbeeld 
o expositie 

 motorisch moment (O - o - moment) 
  

 verloop, met  
o ontwikkeling 
o crisis of hoogte/dieptepunt 
o afwikkeling/oplossing 

 einde, met  
o slotbeeld 

WAT is daarmee een krachtig onderdeel van het toneelstuk geworden, waarin het 
dramatisch conflict ook zijn belangrijke rol kan spelen om kwaliteit te genereren. 
En die samenhang kan je aan kinderen leren! 
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WAAR 

Het hele verhaal, dat de rollen met elkaar spelen, vindt ook ergens plaats: WAAR. 
Dat kan je met eenvoudige middelen aanduiden, of zó in je spel verwerken dat 
iedereen begrijpt waar het zich afspeelt. 
Bijvoorbeeld: wanneer je samen duidelijk staat te wachten, en één speler verzucht 
'Zie je wel, die trein heeft alwéér vertraging' dan ben je kennelijk op een station. 

Op een natuurlijke manier de plek in je spel opnemen werkt altijd versterkend. 
Daar kan je de tijd ook automatisch in mee laten spelen: in de zomer sta je 
anders op het perron dan in de sneeuw. 

Belangrijk aandachtspunt is: een spelruimte is een ruimte waar je lekker kan 
bewegen. Met z'n allen aan een tafel zitten levert vaak dodelijk spel op, dat alleen 
bestaat uit het produceren van tekst, en niet uit interessante handelingen en 
emotionele ontwikkelingen. En lokt de opstelling ook open spel richting het publiek 
op? Niet dat je nooit met je rug naar het publiek mag staan, daar gaat het niet 
om, maar wel dat je het publiek toegang geeft tot de spelers en wat hen beweegt. 
Bijvoorbeeld: kijk je door een raam naar buiten? Zet dan een paar stoelen als 
'vensterbank' vooraan neer, zodat het publiek de spelers echt ziet kijken, en dat 
kijken helemaal kan meemaken. Sta dus niet achteraan in een hoekje, met je 
gezicht verscholen voor het publiek. 

Tenslotte: ik realiseer me dat ik andere W's, zoals WANNEER of WAAROM nu 
weglaat. 
WAAROM heb ik vervangen door het dramatisch conflict/grote vraagteken. 
WANNEER stop ik terloops in WAAR: 'een spookhuis 's avonds laat' of 'bovenop 
een berg in de wintersneeuw' vind ik heel mooie omschrijvingen voor WAAR. 

Evaluatievraag na de vertoning: werd WAAR ook in het spel gebruikt? Bijvoorbeeld: 
  

 Speelde WAAR ook een rol in Het Grote Vraagteken, of had het verhaal net zo goed 
ergens anders kunnen gebeuren? En waarom dan toch op deze plek? 

 Kon je merken aan het spel van de spelers, dat ze op die plek waren: deden ze dingen 
die je alleen dáár zou doen? 

Middelen (spullen) 

Spullen zijn een enorme stimulans voor kinderspel, soms is het neerleggen van 
spullen al voldoende om de mooiste spelen te laten ontstaan. 

Bij kinderen noem ik de vakterm (leer)middelen gewoon 'spullen'. 
Allereerst is er natuurlijk de verkleedkist (is die er ook? anders: vanaf nu 
aanleggen!). Soms is dat de best denkbare invalshoek om kinderen ècht een rol te 
laten spelen! Hoedjes, petjes en allerlei accessoires zijn daarbij ook van 
onschatbare waarde. 
Maar ook maskers, poppen, schmink zijn hulpmiddelen. 
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En tenslotte: materialen om een dekor mee te bouwen (zoals blokken, of gewoon 
tafels en stoelen). 

Tip: hoeden en hoofdluis zijn elkaars vijanden. Mocht je daar bang voor zijn, dan 
is een oplossing de hoedjes na gebruik enige dagen in een luchtdicht afgesloten 
plastic zak op te bergen... 

 
Het schema gebruiken 

Je kan het schema (Wie, Wat, ...) op twee manieren gebruiken: 

 Als basis voor het ontwerpen van spelopdrachten:  
o welke onderdelen vul je in als opdracht? 
o welke onderdelen moeten de kinderen dus zelf invullen? 
o geeft je opdracht voldoende stimulans voor kwaliteit, dus een goed 

dramatisch conflict en mooie rollen? 

Bijvoorbeeld: 'Het speelt zich 's nachts af in een huis met krakende traptreden en 
piepende deuren' (WAAR) kan bij kinderen met enige ervaring al voldoende zijn 
om de mooiste spookverhalen te laten ontstaan. Dan heb je dus eigenlijk maar 
één onderdeel van het schema ingevuld. 
Al kan het verstandig zijn om er aan toe te voegen: 'minstens twee uit jullie 
groepje spelen kinderen.' Dan wordt de opdracht dus: 'Twee kinderen zijn 's nachts 
alleen in een huis met krakende traptreden en piepende deuren...' (WIE + WAAR). 

 Als basis voor het evalueren van spelopdrachten:  
o waren alle onderdelen duidelijk aanwezig? 
o hoe droegen ze bij aan der kwaliteit? 
o is het slim een volgende les te besteden aan het verstevigen van een 

onderdeel uit het schema? 

Ik heb je hierboven om te beginnen vast wat algemene evaluatievragen gegeven. 

  



© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com  Minigids: Wie Wat Waar en meer — 10  

Hoofdstuk 2: Lessuggesties  
Deze lessenserie is de bewerking van een project dat ik in groep 5 t/m 8 van een 
basisschool uitvoerde. In feite zijn de lessen zonder meer overdraagbaar naar alle 
leeftijden vanaf een jaar of tien. 

De lessen geven inzicht in het Wie-Wat-Waar-schema, en hoe je het kan 
toepassen om kwaliteit te geven aan afspreekspelen en toneelimprovisaties. 

Te vaak zijn collega's teleurgesteld in de lessen drama. Dit project heb ik 
geschreven om die teleurstelling te voorkomen. Wanneer leerkracht èn leerlingen 
de inzichten uit deze minigids delen, ligt de weg open om in elke 
toneelspelopdracht kwaliteit te genereren. En daarmee ook effectief gebruik te 
maken van methodes en lessuggesties uit boeken of van internet. 

Daarbij spelen een rol: 

 Kinderen kunnen rollen van karaktereigenschappen voorzien. 
 Kinderen kunnen een verhaal samenstellen rond één spannend gegeven 

("HET GROTE VRAAGTEKEN"). 
 Kinderen kunnen elkaars spel positief evalueren. Negatieve kritiek remt 

spelplezier en spontaniteit. 
 Kinderen kunnen gevechten en achtervolgingen op een voor het publiek en 

hun medespelers verantwoorde manier in het spel inpassen. 

De lessenserie: 

 Op de Euromast (hoofdstuk 3): Waar en het Dramatisch Conflict (Het Grote 
Vraagteken) zijn in de opdracht verwerkt. Het is een prettige opdracht om 
mee te beginnen: alle leerlingen kunnen gemakkelijk meespelen en een 
paar eerste afspraken worden zichtbaar. Van Wat wordt de Afloop speciaal 
benoemd. 

 Zet een hoed op (hoofdstuk 4):rollen maken met hoedjes (Wie) en daar als 
kleine vooroefening een verhaaltje mee maken (Wat, Dramatisch Conflict) 

 Gevechten en achtervolgingen (hoofdstuk 5): lessuggestie om daar 
toneelmatig mee om te gaan. 

 Avontuur in een grot (hoofdstuk 6): basisles met Waar en Wie. Leerlingen 
worden uitgedaagd een spannend verhaal te verzinnen, en ontdekken ook 
dat er eigenlijk nog veel meer aan de hand is in een toneelspel. 

 Dierenrollen (hoofdstuk 7): Wie: wat zijn speelbare 
(karakter)eigenschappen en hoe laat je die zien en horen in bewging en 
klank. 

 Van rollen naar samenspel (hoofdstuk 8): de in de vorige les ontwikkelde 
dieren laten samenspelen, en ze niet als dieren, maar vanuit hun 
karaktertrekken op elkaar laten reageren.  Dit overzetten in een kort en 
krachtig spel met rollen en alle andere gegevens. 

 Theorieles: het Wie-Wat-Waar-schema (hoofdstuk 9). 
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 Ruzie op de speelplaats (hoofdstuk 10): toepassing van het schema in 
een afspreekspel. Daarnaast worden tableau's gemaakt, om het spel te 
versterken. 

 Een rol fysiek gestalte geven (hoofdstuk 11): de lessuggesties uit de 
gelijknamige minigids toepassen. 

Slecht spel 

Veel voorkomende oorzaken van slecht toneelspel zijn: 

 HET GROTE VRAAGTEKEN is al opgelost, het spel gaat eindeloos door. 
 HET GROTE VRAAGTEKEN wordt niet aangegaan of opgelost, het spel gaat 

eindeloos door. 
 Het verhaal bestaat uit heel veel kleine vraagtekentjes (er gebeurt steeds 

weer iets onverwachts), het gaat maar eindeloos door. 
 De kinderen weten onvoldoende WIE ze zijn en WAT ze moeten realiseren. 
 Er wordt niet goed samengewerkt. Iedereen moet:  

o op de hoogte zijn van de afspraken, 
o ze ook samen willen realiseren, elkaar daarvoor ook de speelkansen 

geven. 
 Spelangst, veroorzaakt door:  

o verlegenheid, 
o slecht samenspel, 
o negatieve kritiek. 

Slecht toneelspel is vaak herkenbaar aan: 

 Gebrek aan samenspel. 
 Ongelijke verdeling van taken. 
 Er wordt geen helder spannend gegeven uitgespeeld, het spel verzandt. 

Gevolgen daarvan zijn:  
o het spel is alleen maar interessant door de grappen en grollen, niet 

door het verhaal, 
o een enkeling steelt de show en speelt de anderen weg (vaak uit 

hulpeloosheid: er wordt dan in ieder geval nog gespeeld!). 
 Het spel is alleen maar voor de spelers interessant door de gevechten en 

achtervolgingen. 
 Kinderen kluiten op elkaar, zoeken veiligheid bij elkaar. 
 Kinderen spelen niet open naar het publiek, maar achter op het toneel in 

de hoeken met hun rug naar het publiek. 

Belangrijke afspraken 

 Uitgelachen of voor dom uitgescholden worden is het allerergste. 
 Ook als het lijkt alsof iets alleen maar een geintje is... !! 
 Het gaat er om, dat jullie samen je verhaal zo goed mogelijk vertellen. Dus 

niet: hoe krijg ik de lachers mee en de anderen doen daar niet aan mee. 
 Kies een karaktertrek. 
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 Het gaat om HET GROTE VRAAGTEKEN. 
 Nabespreken doen we (zeker in het begin) vooral op wat je goed vond. 

Als subgroepjes in een grote ruimte oefenen zal je ze vaak willen onderbreken: 

 Als de leerkracht iets wil zeggen: ga zitten op de plek waar je nu bent (dus 
niet eindeloos door de ruimte zwieren en lawaaien). 
Veel kinderen vinden dit moeilijk, omdat ze aannemen dat ze klaar moeten 
zijn als de juf of meester iets gaat zeggen. Dus gaan ze als gekken nog 
gauw even door met oefenen en overleggen. 

 Kondig daarom aan dat de laatste oefenronde aanbreekt ("Ik zie van veel 
kinderen de eigenschappen nog niet zo duidelijk. Oefen jullie toneelstukje 
nog één keer, en kijk of die karaktereigenschappen duidelijk blijven. Dan 
gaan we er daarna naar kijken"). Zo wennen ze er ook aan, dat een 
onderbreking meestal een extra aanwijzing betekent, waar je snel even stil 
voor moet zijn zodat je daarna weer verder kan. 

Als een groepje hun stuk laat zien, gaan andere kinderen vaak door met 
overleggen. Niet doen! Want: 

 Jij wil ook graag dat anderen naar jou kijken. 
 Dit soort laatste afspraken mislukt meestal toch, omdat niet iedereen het 

gehoord heeft. 
 Daarom: als je echt nog iets moet afspreken, kan dat op het moment dat je 

groepje aan de beurt is. Het is helemaal niet erg als je dan nog gauw iets 
tegen elkaar zegt. 
Een "redelijk alternatief..." 
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Hoofdstuk 3: Op de Euromast & Zet 
een hoed op  
© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com - klik hier voor meer informatie 

Hoe komen we weer thuis? 

 Uitdagende spelopdracht. 
 Kinderen maken heldere spelafspraken, m.n. over het WAT 

(begin/verloop/eind). 
 Positief evalueren. 

Benodigdheden: 

 Eventueel een foto van de Euromast. 
 Verkleedkist met hoeden, of ander attributen. 

Opdracht 

 Maak subgroepjes, 4 tot maximaal 6 leerlingen per groepje. 
 Jullie zijn boven op de Euromast (Hoe ziet die er uit? Als je bovenop bent is 

het zo hoog, dat je de vogels onder je ziet vliegen!). 
 Plotseling blijken alle liften en trappen verdwenen te zijn. Alle mobieltjes 

zijn ook uitgevallen. Hoe komen jullie weer naar beneden? 

Begeleid 

Geef tijdens het oefenen de volgende aanwijzingen: 

 Spreek vooral goed af wanneer het spel eindigt. 
 Het toneelstuk begint als jullie al bovenop de Euromast zijn, en jullie op het 

punt staan om weer naar beneden te willen. Dat scheelt dat elk groepje het 
nauwelijks spannende deel speelt van opstaan, ontbijten en naar de toren 
gaan, kaartjes kopen, ..., ... 

 Denk aan de afspraak over het onderbreken van het oefenen (zie de 
inleiding van hoofdstuk 2, onderaan de webpagina) 

Vertonen 

Denk aan de afspraak over het doorgaan met overleggen terwijl een andere groep 
hun stukje laat zien (zie de inleiding van hoofdstuk 2, onderaan de webpagina) 

Nagesprek 

 Wat vond je goed aan de spelen? 
M.a.w. wat voor dingen zijn goed om te onthouden voor een andere keer? 
En over wat voor dingen is het handig om afspraken te maken? 
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 Als de kinderen te veel in de achterste hoeken spelen (vaak een teken van 
onwennigheid, spelangst, verlegenheid), kan het helpen om een bank of 
wat stoelen vooraan te zetten, als balustrade van de Eiffeltoren. Dan kan 
het spel daar beginnen, terwijl ze over de rand naar beneden kijken (en 
tegelijk vooraan richting publiek staan). 

 Conclusie: onervaren groepen zullen weinig invulling aan de rollen geven. 
Ze zijn eigenlijk gewoon "zomaar mensen". 
Stel je voor, dat je het gespeeld had met een gezin met een vader, moeder, 
oma, opa, kleine kinderen en een hond? Of een groepje heel oude mensen 
met een bange reisleider?  Hoe zou het spel dan gegaan zijn? 
De volgende lessen gaan over het spelen van rollen. 

Extra opdracht: Zet een hoed op 

 Spelangst overwinnen in een kleine solo. 
 Een rol gestalte geven door een handeling. 
 Uitdaging om zelf een spannend WAT/DRAMATISCH CONFLICT te verzinnen 

en dat kort en krachtig te spelen. 

Opdracht 

 Kring. In het midden de verkleedkist. 
 Om de beurt kiezen kinderen een hoed (of attribuut). 
 Verzin WIE je bent. Verzin ook iets wat je kan doen, zodat de klas kan 

raden WIE je bent. 
 N.B. In dit stadium kan je vaak nog geen grote eisen aan het spel stellen. 

Aanmoedigen is belangrijker. 

Extra opdracht: van rollen naar een spel 

 Eerste opdracht om met minimale uitgangspunten (alleen Wie is gegeven) 
een kort spel te bedenken. 

Opdracht 

 Subgroepjes: twee - of drietallen. 
 Je speelt de rol, die je gekozen had bij de hoed. 
 Verzin samen een plek, Waar de rollen elkaar ontmoeten. 
 Verzin een korte gebeurtenis. Het hoeft dus geen groot verhaal te zijn. 

Liever kort en krachtig, dan dat het publiek zich gaat vervelen. 
 Alle kinderen spelen tegelijk hun spel een paar keer. 
 Een paar groepen mogen hun spel laten zien. 

Conclusie 

 Wat vond je goed aan de spelen? 
M.a.w. wat voor dingen zijn goed om te onthouden voor een andere keer? 
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En over wat voor dingen is het handig om afspraken te maken? 
  

 Algemene conclusie: WIE en WAT zal bij de meeste groepen wel duidelijk 
zijn. Maar ging het echt om één spannend gegeven? En bleven de rollen 
echt duidelijk, werd er echt vanuit de rol gespeeld, of werd de rol 
gaandeweg weer een 'gewoon' iemand? 

 Misschien is het nodig om direct hierna een aparte les te wijden aan 
gevechten en achtervolgingen (hoofdstuk 4). Maar het kan ook zijn dat je 
eerst de les met het avontuur in een grot doet 
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Hoofdstuk 4: Gevechten en 
achtervolgingen  
Kwaliteitsimpulsen 

In het vorige hoofdstuk schreef ik, dat in toneelimprovisaties, afspreekspelen e.d. 
twee elementen vaak bepalend zijn voor de kwaliteit van het toneelstukje: is er 
voldoende spanning in het gegeven, het verhaal (dramatisch conflict) en hebben 
alle rollen tenminste één heldere eigenschap, waarvanuit de speler betrokken is 
bij het spel? 

Naast overdreven clownerie door één speler (terwijl de rest er wat bijhangt) zijn 
gevechten en achtervolgingen vaak een teken van hulpeloosheid om een 
toneelstuk spannend genoeg te maken. Met een gevecht of een achtervolging 
gebeurt er dan tenminste nog iets… 

Maar kinderen beseffen wel degelijk, dat het na een poosje ook vervelend wordt 
voor het publiek, terwijl ze tegelijkertijd het gevoel hebben dat, om het echt te 
laten zijn, het ook echt moet zijn — dus lang duurt. 
Soms zie je zelfs dat bij een achtervolging de achtervolgde roept “hij pakt me 
maar niet” en de achtervolger antwoordt “ja maar hij laat zich maar niet 
pakken…” 
En nog een ander lapmiddel: het verhaal bestaat eigenlijk uit een serie korte 
gebeurtenissen, die ieder hun eigen heel korte dramatische spanningsboog 
hebben, er wordt telkens naar iets nieuw spannends gezocht omdat dat in de 
totale verhaallijn ontbreekt. 

Dramatisch conflict 

Het dramatisch conflict is het spanning gevende element in het verhaal, de 
stuwende motor achter het hele stuk. Vragen die je er bij kunt stellen zijn: 

 Is het dramatisch conflict wel de moeite waard, of krachtig genoeg? 
 Heeft het conflict op alle rollen invloed? Zodat iedere rol er op kan 

reageren vanuit de eigen eigenschappen? 

En bij clownerie: 

 Komt de humor logisch voort uit het conflict, of is het een lapmiddel om het 
stuk in ieder geval nog de moeite waard te laten zijn? 

 En hoe zit het met humoristische opmerkingen ten koste van spelers (of 
over de hoofden van kinderen heen naar volwassenen)? 

Eindeloze gevechten en achtervolgingen zijn een andere ontsnapping om het dan 
in ieder geval nog spannend en echt te maken. 
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Lessuggestie: gevechten en achtervolgingen natuurlijk 
integreren 

Moet je gevechten en achtervolgingen dan maar verbieden? Nee, daarvoor hoort 
ravotten gewoon te veel bij kinderspel. En ook te veel in televisieseries... Maar er 
moet wel iets opgelost worden. Ik heb daar een een korte les voor ontworpen, die 
ik eindig met twee afspraken: 

 maak gevechten en achtervolgingen weer onecht = spel, net als al het 
andere. 

 maak afspraken: gevechten en achtervolgingen storen eigenlijk het 
verhaalverloop als je ze niet aan banden legt, bijvoorbeeld: het gevecht is 
na drie of vier klappen beslist, een achtervolging na maximaal drie keer 
heen en weer rennen afgelopen --- en daarna kan het verhaal weer verder 
gaan. Want als het goed is, is dat verhaal zelf ook spannend genoeg. 

Vooroefeningen voor vechten: 

Soms vertel ik, dat ik vroeger clown was, en dat in ons optreden mijn beste vriend 
me twee keer een klap gaf en een keer liet vallen. Stel je voor dat dat echt was - 
dan werd ik na drie voorstellingen steeds blauwer en eindigde ik in het ziekenhuis - 
en koos ik een ander vak...! 
Daarom: als je op het toneel iemand slaat maak je wel veel lawaai, maar je slaat 
nooit raak. En als je valt maak je wel veel lawaai, maar je valt nooit echt. Je laat 
het er alleen maar op lijken. 

In een kring in de speelzaal doen we eerst een aantal oefeningen, die samenspel 
bevorderen: 

 Maak jezelf lang en recht, alsof je een stijve lange plank bent. Laat de 
plank naar voren en naar achteren wiegen, met de hielen als draaipunt. 
Hoe ver kan je naar voren en naar achteren 'leunen' zonder te buigen (dus 
niet je buik naar voren steken, blijf recht als een plank). 
  

 Maak tweetallen, ga tegenover elkaar staan. Eén verandert in een 'plank' 
en gaat rustig naar voren, de ander houdt de plank met twee handen vast 
bij de schouders. Nu kan je verder naar voren 'leunen'. Hoeveel verder kan 
je komen? Ontdek: 
   

o de vanger pakt de plank zo vroeg mogelijk bij de schouders, anders 
heeft-ie te veel vaart en hou je elkaar niet, 

o sta dicht bij elkaar, zodat de vanger de plank in zijn macht heeft. 
 

 Achterover vraagt om wat extra veiligheidsmaatregelen. Het is wat enger, 
omdat je geen ogen in je achterhoofd hebt. Dus je zomaar achterover laten 
klappen is niet verstandig! De plank kan dus pas achterover gaan, wanneer 
je de handen van de vanger voelt. 
Maar dan nog is het niet veilig, omdat je makkelijk langs de handen van de 
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vanger wegglijdt. De vanger moet je daarom onder je oksels vasthouden. 
En ja: hier is de plechtige belofte belangrijk dat je nooit kietelt. Het kan 
misschien beetje als kietelen aanvoelen, maar de vanger kietelt nooit. 
De reden waarom je deze afspraak maakt is simpel: wanneer de vanger 
één keer voor de grap kietelt betekent dat, dat je elkaar nooit meer kan 
vertrouwen. En dan kan je deze truc nooit meer samen uitvoeren. 
Wat ik heel bijzonder vind: ik heb deze les aan honderden kinderen 
gegeven, en er is nóóit in mijn les gekieteld. Kinderen begrijpen dit gewoon. 
En ze vinden het prachtig wanneer ik het voordoe met een niet te groot 
kind, dat zich wel echt zo lang en stijf als een plankje moet houden - want 
dan kan ik dat plankje bijna recht op de vloer neerleggen en weer overeind 
duwen! Voorwaarde is wel, dat het plankje niet gaat lachen of doorbuigen, 
want dan vallen we samen om. Wat overigens nooit erg is, want we vallen 
dan gewoon op onze billen. 
Veiligheidsmaatregel: ik laat de kinderen hierbij altijd vanuit de kring 
naar buiten kijken, zodat er niet iemand per ongeluk op een gymbank 
terecht kan komen, maar alle kinderen naar het midden gericht achteruit 
'vallen'. 

En nu echt? 

Wanneer dit goed gaat (ik benoem de zorgvuldige samenwerking graag hardop), 
dan durf ik het elkaar slaan te oefenen. 

 Ik doe het met een leerling voor: 
   

o we doen het eerst in slow-motion: ik trek een vervaarlijk gezicht en 
met een enorme vertraagde zwaai breng ik mijn hand vanachter me 
in een grote boog naar voren tot vlak voor de wang van de leerling: 
we raken elkaar nooit echt. 

o Daarna doet de leerling hetzelfde met mij. Onze handen herinneren 
zich nu waar ze moeten stoppen, dat hebben we nu geoefend. 

o Dan doe ik hetzelfde in volle vaart: met een grote boog mijn hand 
tot vlak bij de wang van de leerling brengen. 

o En daarna mag de leerling dat ook bij mij proberen. 
Ik stel de leerlingen gerust: om te stoppen haal je de vaart uit je 
hand, dus als je per ongeluk toch een keertje raak slaat is de vaart er 
uit, en sla je niet hard (ooit sloeg één leerling mijn bril van mijn 
hoofd, maar ik had gelukkig nergens last van...!). 
En dan klap ik in mijn handen en buig opzij, terwijl ik direct na de 
klap mijn gezicht met mijn handen vasthoud en een pijnlijke kreet 
geef. 
Dus de één doet alsof-ie slaat, de ander maakt het geluid en het 
lawaai. 

o Dat laatste laat ik nog een keer in slow-motion zien: degene die de 
klap krijgt maakt het klapgeluid door in de handen te klappen, en 
slaat gelijk die handen voor het gezicht (zodat je de klap in de 
handen nauwelijks ziet, het is direct voorbij) en doet zijn gezicht opzij 
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(de goede kant op!) en trekt een pijnlijk gezicht. 
  

o Dat kunnen leerlingen oefenen: eerst slow motion, dan in volle 
vaart. 

o Veiligheidsmaatregel: tijdens het oefenen ga je niet vallen door 
de klap, dan dweilen leerlingen tegen andere tweetallen aan. 

o Veiligheidsmaatregel: je stopt de beweging altijd. Leerlingen zijn 
op de speelplaats soms gewend om op een kleine afstand van het 
gezicht van rechts naar links door te slaan, maar ik sta dat in mijn les 
nooit toe: 'ik wil geen risico op uitgeplukte oogjes lopen' roep ik dan 
maar... 

 Tenslotte is lawaai maken belangrijk. Lawaai maakt dat het veel erger lijkt, 
en dat mensen minder scherp gaan kijken. We oefenen dat met 
bijvoorbeeld de stamp op de tenen: 
   

o De twee leerlingen lopen op elkaar af. Eén geeft een enorme stamp 
op de grond (uiteraard net náást de voet van de ander). De ander tilt 
de zogenaamd gestampte voet op en hinkt schreeuwend op de 
andere rond. 

o Waarna de geraakte leerling op de andere afstormt, en die ook een 
stamp geeft - uiteraard met zijn al pijnlijke voet, waardoor ze allebei 
nu schreeuwend rond kunnen hinkelen... 

We kunnen nu de afspraak maken: een gevecht is nooit echt, maar bestaat uit 
maximaal 3 of 4 gevechtshandelingen — daarna gaat het verhaal weer verder. 
Bijvoorbeeld: A geeft B een klap, B geeft A een stomp, A geeft B een enorme klap 
(en heeft gewonnen) òf B mag nog één keer een stomp geven en dan wint die. 
Drie of vier handelingen: dan is niet van te voren duidelijk wie er zal winnen. 
Hetzelfde geldt voor achtervolgingen: nooit meer dan drie keer heen en weer — 
daarna wordt de voorste òf gepakt, òf ontsnapt. En daarna gaat het verhaal weer 
verder. 

En als het goed is, dan was dat verhaal spannend genoeg om ook door te mogen 
gaan. Want iedereen denkt nog steeds: o - o hoe loopt dat af? 

Soms maken kinderen bezwaar: 'ja, maar dan is het niet meer echt!' 

OK, dat klopt. Maar het hele toneelstuk is toch niet echt? Waarom moet het 
vechten dan wel echt zijn? 
Ik begrijp dat dat een dooddoener is, zeker voor kinderen die op de speelplaats 
niets liever doen. 
Maar wanneer ik uitleg, dat je zo'n gevecht in drie of vier klappen heel mooi kan 
oefenen, en heel perfect kan uitvoeren, eventueel een beetje in slow-motion met 
veel lawaai - dan is er opeens een mooi en bevredigend alternatief. En hoeft 
vechten inderdaad niet meer echt te zijn. Mooi toneelvechten is echt een kunst! 
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Hoofdstuk 5: Avontuur in een grot  
 Voorbeeld van een opdracht met WAAR en een gedeeltelijk gegeven WIE. 
 Leerlingen worden uitgedaagd een spannend verhaaltje te maken 

(WAT/DRAMATISCH CONFLICT) 
 De leerlingen ontdekken dat niet iedereen vanzelf een echte rol krijgt: hoe 

los je dat op? 

Opdracht 

 Maak subgroepen die eigenlijk net iets te groot zijn, bijvoorbeeld van zes 
leerlingen. 

 Op één na spelen alle leerlingen een kind. Eén leerling mag een andere rol 
hebben. 

 Het verhaal heet (hier laat ik mijn stem altijd wat onheilspellend klinken, 
dat is genoeg om deze opdracht aan te sturen) In een grot. 

Resultaat 

Het is duidelijk dat een stel kinderen een grot in gaat, en daar een avontuur 
beleeft. Daarbij speelt één kind een andere rol: meestal iets van een dinosaurus, 
holenbeer, moordenaar, of een andere onverwachte engerd. 
Dat geeft altijd veel opwinding. Je kan daarbij kiezen of je de les over gevechten 
en achtervolgingen hiervóór doet, of juist hierna. Als je die les nog niet gegeven 
hebt is de noodzaak nu waarschijnlijk wel duidelijk. 

Tegelijkertijd komt er in de toneelstukjes nog iets naar voren. Want met deze 
groepsgrootte worden er in de meeste gevallen maar drie echte rollen zichtbaar: 
de gevaarlijke tegenstander, de leider van de kinderen, en soms nog het hulpje 
van de leider. In de praktijk komt dat er op neer dat drie kinderen in dit verhaal 
eigenlijk geen rol hebben. Het is in mijn ervaring heel uitzonderlijk wanneer ze 
allemaal een echte taak krijgen, zodat ze allemaal echt deelnemen aan de 
ontmoeting tussen de tegenstander en de leider. 

Dus na de positieve constatering dat alle groepen een onverwacht mooi spannend 
gegeven hebben bedacht stel ik de vraag, of alle leerlingen vonden dat iedereen 
een echte rol in het verhaal had. En meestal is dat helaas niet het geval...! 

Naar een oplossing zoeken: een stukje theorie 

 Ik beken de leerlingen dan altijd eerlijk dat ik ze expres eigenlijk een 
verkeerde opdracht heb gegeven. Omdat de groepjes te groot waren en te 
veel kinderen eigenlijk geen echte rol konden krijgen. 

 Tegelijkertijd is er ook iets raars aan de hand: het lijkt wel of alleen 
dappere en gevaarlijke rollen echt iets te doen hebben: die tegenstander, 
leider en hulp van de leider. 
Maar dat is niet waar! 



© Walter Roozendaal - www.muzemuzette.com  Minigids: Wie Wat Waar en meer — 21  

 Stel je voor dat ik een heel bang kind speel. 
Dan heb ik het hele stuk veel te doen.  

o 'Zullen we naar de grot gaan' zegt een kind. Onmiddellijk heeft het 
bange kind veel te spelen! 

o Dan gaat de groep onderweg (vaak het minst interessante deel van 
het toneelstuk). Maar het bange kind heeft al die tijd nog steeds veel 
speelmogelijkheden! 

o Dan komen ze bij de ingang van de grot. Het bange kind wordt nu 
helemaal bang. 

o En al ze de grot in gaan is elke stap al gevaarlijk, zelfs als we nog 
niet weten dat er straks een engerd tevoorschijn zal komen. 

Dat is merkwaardig: het bange kind heeft een véél grotere rol in het verhaal dan 
die dappere leider! Want het kan met die karaktertrek altijd op alles wat er 
gebeurt reageren, ook als het spannende moment nog lang niet aangebroken is. 

Vragen: 

 Wat zijn mooie karaktertrekken die in dit verhaal de rollen zouden helpen? 
Bijvoorbeeld:  

o altijd vrolijk, wil steeds spelen, 
o trooster van het bange kind, 
o verstrooide professor die onderweg alle plantjes en vogels wil 

bestuderen, 
o spoorzoeker, die al een paar rare afdrukken heeft gezien, maar nog 

niet weet wat ze betekenen, 
o dromer, waar speciaal op moet worden gelet, dat ze hem of haar 

niet kwijt raken. 
 Weten de leerlingen hoe de makers van animatie- en avonturenfilms dat 

aanpakken? Kennen ze een voorbeeld van een serie, waarmee je kan zien 
hoe handig het team van avonturiers is samengesteld? 

Ik heb zelfs wel meegemaakt in klassen waar ik dit project deed, dat een leerling 
die altijd de leidersrol speelde nu de bange rollen ging spelen, zodat de 
leerlingen die dat nooit konden doen nu eindelijk de baas mochten spelen. 
  

Conclusie 

 Wanneer je een rol speelt is het handig om daar slim een bijzondere 
karaktertrek bij te kiezen. Met die karaktertrek kan je altijd reageren op wat 
er gebeurt, ook als je even geen hoofdrol hebt. 

 De volgende lessen gaan over die karaktertrekken. Die zijn voor 
toneelspelers dus heel belangrijk. 
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Hoofdstuk 6: Dierenrollen  
Dieren raden 

 Voortzetting van het ontwikkelen van rollen. 
 Een dier uitbeelden. 
 Overwinnen spelangst in solo. 

Opdracht 

 Leerlingen in zitten in een grote kring. 
 Eén kind beeldt een dier uit. De klas raadt. 

Opdracht 

Volgende stap: 

 Laat het dier iets doen, waaraan je het kan herkennen. Dus niet: op 
handen en voeten rondlopen en alleen maar piepen of blaffen, zodat je het 
verschil tussen een muis of een hond alleen maar kan horen en niet kan 
zien. 

Opdracht 

In verband met de rest van de les: 

 Het dier moet zich makkelijk door de ruimte kunnen voortbewegen 
(speciaal moeilijk voor slangen, vissen en éénbenige reigers). 

 Daarom spreken we af dat we duidelijk mensen zijn die dieren spelen: je 
mag gewoon op je twee benen lopen, maar laat ondertussen ook duidelijk 
zien en horen welk dier je bent. 
Dat gebeurt in sommige stripverhalen ook, denk maar aan Donald Duck 
(eend)  en Mickey Mouse (muis). 

 Het dier moet geluid maken. Wanneer je niet weet welk geluid een dier 
maakt gebruik je een fantasiegeluid, bijvoorbeeld bij elke stap klinkt het 
geluid. 
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Van dieren naar een rol 

 Karaktertrekken in klank en beweging omzetten. 

Gesprek 

Het zal niet makkelijk zijn om het begrip karaktertrekken te verduidelijken. Neem 
hier voldoende tijd voor. 
Een invalshoek kan zijn: 

 Als jullie in een toneelstukje een moeder spelen, is dat meestal "zomaar 
een moeder". Maar je hebt heel veel soorten moeders: aardige, gemene, 
overbezorgde, strenge, slappe, enz. 

 Bedenk eens nog meer soorten moeders. Of van meesters. Of honden. Laat 
elk kind een voorbeeld noemen. 

 Maak verschil tussen karaktertrekken en stemmingen: een moeder die 
meestal aardig is, kan best een keer een boze bui hebben. 

Opdracht 

 Kies een dier, dat je in deze en de volgende les blijft spelen. Geef het dier 
een duidelijke karaktertrek. 

 Laat de karaktertrek zien in de beweging en horen in het geluid. 
Voorbeeld: een luie koe, die loom en log beweegt en traag en diep loeit. 

 De uitbeelding van de karaktertrek is belangrijker dan de uitbeelding van 
het dier. 

Eventueel 

 Als de leerlingen het erg moeilijk vinden kan de vraag ook omgedraaid 
worden: wie kan een ... (bijvoorbeeld trots) dier uitbeelden? 

 Neem ook wat minder voor de hand liggende eigenschappen als sluw, 
zenuwachtig, verlegen, hebberig, streng. 

NB 1. 
Wat absoluut niet kan zijn karaktertrekken als gek, leip, raar, idioot. Kinderen die 
dat noemen doen dat soms uit een soort hulpeloosheid: als je bang bent dat 
anderen je gek zullen vinden lijkt het een heel goede oplossing om de 
karaktertrek gek te kiezen. Maar het levert in de praktijk vooral chaos op, meestal 
niet echt interessant spel. 
Bovendien is het altijd absoluut noodzakelijk om waakzaam te zijn over dit soort 
etiketten: ze bepalen de veiligheid, ik wil dat soort woorden in mijn les niet 
horen. 

Gek is niet hoe iemand is, maar wat je van iemand vindt. 
Wat bijvoorbeeld wel kan, is dat iemand zichzelf heel slim vindt (dus de 
karaktertrek slim speelt) en ondertussen per ongeluk iets doms doet. En dat kan je 
samen heel komisch vinden, zeker als in die rol vaker gebeurt. 
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Dit zijn voorbeelden van karaktertrekken, die ik uit een lijst van meer dan 
vierhonderd "speelbare houdingen" heb overgenomen: 
koppig, minzaam, driftig, beledigd, verbitterd, haatdragend, dwars, stuurs, gemeen, 
vals, hautain, koninklijk, eigenwijs, bazig, slim, listig, poeslief, slijmerig, laf, 
leugenachtig, achterbaks, spottend, pesterig, kortaf, mopperaar, agressief, jaloers, 
stoer, brutaal, grof, in zichzelf gekeerd, verwonderd, teleurgesteld, verlegen, 
kleinzielig, aanstellerig, truttig, vermoeid, terneergeslagen, treurig, schrikachtig, 
bang, volgzaam, onderdanig, slaafs, dromerig, afwezig, nadenkend, schuw, 
verward, nerveus, rusteloos, paniekerig, ongeduldig, verveeld, onverschillig, 
ziekelijk, ondernemend, krachtig, trots, begerig, gierig, kien, kordaat, dapper, 
moedig, overmoedig, zeurderig, beleefd, openhartig, gezellig, lief, aanhankelijk, 
joviaal, meelevend, hulpvaardig, gevoelloos, kinderlijk, weemoedig, blij, gelukkig, 
uitgelaten, lacherig, giechelig, speels, melig, rustig, geduldig, verstandig, 
bedachtzaam, keurig, voorbeeldig, week, stout, plagerig, enz. 

Dit soort karaktertrekken kunnen op kaartjes ook als spelopdracht gegeven 
worden. 
Kinderen hebben zelf namen voor eigenschappen: "een sappie", enz. 

NB 2. De vakterm speelbare houdingen moet ik toelichten. 
Wanneer een leerling zegt 'Ik speel een dikke man' klinkt 'dik' niet als een 
karaktereigenschap. Maar als dat kind er tegelijkertijd vrolijk en gezellig uitziet, of 
juist sloom en vadsig, niet in beweging te krijgen --- ja dan begrijpen we wel wat 
er bedoeld wordt. En kan jezelf breder en zwaarder maken als speelbare houding 
een uitstekende basis zijn voor die karaktertrekken. 
Afgezien van de vraag of 'dik' dan een aanvaardbare term is (je zal maar mollig 
zijn en dat soort stereotyperingen haten) kan je met de leerling zoeken naar een 
helderdere aanduiding van de karaktertrek. Want of mensen nou dik zijn of dun: 
ze kunnen alle eigenschappen van de wereld spelen. 
  

Opdracht 

 Maak drietallen, kies een plek in de ruimte om samen te werken, en vertel 
elkaar de karaktertrek van jouw dier. 

 Zorg dat er in het drietal drie verschillende dieren zitten. 
 En zorg er voor dat de  karaktertrekken zo veel mogelijk verschillen. 
 Wissel zonodig met een leerling uit een ander drietal. 
 Laat in het drietal aan elkaar zien hoe je dier door de ruimte beweegt en 

welke geluiden het maakt. Nogmaals: het mag een vermenselijkt dier zijn, 
dat gewoon op twee benen loopt, net als in stripverhalen. 

 Help elkaar met het zo duidelijk mogelijk uitbeelden van de karaktertrek: 
één doet voor, de andere twee kijken en helpen. 
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Laten zien 

 Terug in de grote kring. 
 Elk drietal vertelt wat hun dieren zijn, met de karaktertrekken, en laat hun 

dieren zien en horen. 
 Kijkopdracht: herkennen we de karaktertrek? 

  
 Onthoud je drietal, en je dier met de karaktertrek, want die gaan we in de 

volgende les opnieuw gebruiken. 
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Hoofdstuk 7: Van rollen naar 
samenspel  
Drie dieren in één verhaal 

 De dieren reageren op elkaar vanuit hun karaktertrekken. 
 Een kort en krachtig toneelstukje maken met deze reacties. 
 Daarbij blijven de karaktertrekken het uitgangspunt voor de reacties, niet het 

dier of de rol. 
 Karaktertrekken blijven herkenbaar in klank en beweging: je kan ze zien en 

horen. 

Uitleg 

Als een beer een katje tegenkomt krijg je in het echt een heel kort verhaal. 
De beer doet BAF, poesje plat, klaar. 
In een stripverhaal gaat dat anders: 0llie B. Bommel reageert niet als beer op Tom 
Poes, maar als deftige eigenwijze heer op een heel slimme vriend. En daar kan je 
honderden verhalen mee maken. 

Opdracht 

 Vorm de subgroepjes van de vorige les: drie verschillende dieren met drie 
verschillende karaktertrekken. 

 Maak een heel kort toneelstukje, waarin je laat zien hoe de dieren elkaar 
tegenkomen en op elkaar reageren vanuit hun karaktertrekken. Wel nog 
steeds met dierengeluiden! 

 Maak er een kort verhaaltje van. Bijvoorbeeld: eerst komt het ene dier het 
andere tegen, daarna komt het derde erbij. In elke ontmoeting gebeurt er 
iets korts en duidelijks, daarna is het afgelopen. En de ontmoetingen 
zijn  net als in een stripverhaal: de dieren doen alles vanuit hun 
karaktertrekken. 

 Spreek het zo duidelijk af, dat je de volgorde en de reacties straks precies 
kan navertellen, en eventueel nog een keer kan spelen. 

 Het is in ieder geval niet de bedoeling, dat de dieren alsmaar om elkaar 
heen blijven draaien en alsmaar op elkaar reageren, zonder dat daar een 
volgorde in zit. 

 Spreek dus ook een duidelijk einde af. 
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Oefenen 

Onderbreek het oefenen eventueel meermalen om de leerlingen nog eens te 
stimuleren (zie de afspraken daarover): 

 De reacties op elkaar horen bij de karaktertrek. Net als in de stripverhalen, 
niet 'echt'. 

 Laat de eigenschappen aldoor duidelijk zien en horen. 
 Houdt het verhaal kort en krachtig. 
 Zonodig: afspraak was: geen lange achtervolgingen of eindeloze 

gevechten! 

Laten zien 

 Alle drietallen laten hun korte spel zien. 
 Kijkopdracht: blijven alle reacties zo veel mogelijk bij de karaktertrekken 

passen? 

Van dieren naar mensen 

 De krachtige en compacte dierenpantomime vertalen in even krachtig en 
compact toneelspel, met behoud van de karaktertrekken. 

Opdracht 

 Maak van de ontmoeting tussen de dieren nu een toneelstuk van mensen in 
een menselijke situatie. 

 Je speelt nu een mens met dezelfde karakertrek als je dier van daarnet. 
 Die karaktertrek kan je, net als bij het dier, bij de mens ook zien en horen. 
 De ontmoetingen en de reacties zijn net zo als het dierenverhaal. 
 De volgorde van de gebeurtenissen is ook hetzelfde. 

Voorbeeld: "Dolle stier raast over konijnenholletje van verlegen konijn, strenge 
leeuw straft stier" wordt "Dolle Hell's Angel raast met motor door zandbak van 
verlegen kleutertje en wordt door strenge politieagent ingerekend." 

Oefenen 

Onderbreek opnieuw het oefenen, eventueel een paar keer. Stimuleer: 

 Welke rol speel je nu, wat voor soort mens, en hoe speel je daar de 
karaktertrek bij? 

 Bewaar zo veel mogelijk de dierenbewegingen en klank in de menselijke 
rol. 

 Want ook bij mensen kan je de eigenschappen duidelijk zien en horen. 
 En ook dit stukje kan kort en krachtig zijn. 
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Laten zien 

 Wanneer er voldoende tijd is laten alle groepjes liefst eerst het 
dierenverhaal nog een keer zien, voor ze de 'vertaling' naar een menselijke 
situatie spelen 

 Kijkopdracht: kan je het oorspronkelijke stuk herkennen:  
o Klopte de volgorde van de gebeurtenissen? 
o Kan je ook de karaktertrekken herkennen? 
o En hoe zat het met dat duidelijk laten zien en horen van de 

karaktertrekken en dat kort en krachtig spelen van het verhaal? 

En hoe nu verder? 

Er is nu voldoende materiaal en voldoende ervaring om de leerlingen bewust te 
maken van het Wie-Wat-Waar-schema en hoe je daarmee kwalitatief goed 
toneelspel kan maken. De volgende les is dus een theorieles. 
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Hoofdstuk 8: Theorieles — het Wie-
Wat-Waar-schema  

 Leerlingen begrijpen het schema en hoe het de vorige lessen werkte. 
 Ze kunnen het schema zelf invullen als ze afspreekspelen maken. 

Wie - Wat - Waar 

Bouw samen met de leerlingen een eenvoudige versie van het schema op. 

Wie 

Naar aanleiding van de dierenles kan WIE worden verduidelijkt: 

 de rollen met 
 ieder een karaktertrek 
 die je kan zien en horen. 

Het eerste geheim van een goed toneelstuk zit dus in de eigenschappen van de 
rollen. 

Wat 

 Begin 
 Verloop 
 Eind 

Deze korte weergave van WAT is voor de leerlingen begrijpelijk. In de les over de 
Euromast zat het Begin in de opdracht. En ze hebben verschillende keren 
meegemaakt dat ik ze vroeg het Eind helder af te spreken. 

Waar 

En ook WAAR herkennen ze van de Euromast en de Grot. Eventueel vertle ik er 
nog wat bij vertellen, bijvoorbeeld dat ik bij de Euromast een bank vooraan 
neerzette om het spel naar voren te trekken, en voor het publiek goed zichtbaar te 
maken. 
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Het Grote Vraagteken 

Maar er is nòg een geheim ding, dat maakt of een toneelstuk echt goed is of 
minder goed. En dat is: wat maakt het toneelstuk spannend? 
Elk toneelstuk heeft iets in het verhaal nodig, dat het spannend maakt. Dat maakt 
dat het verhaal echt gaat lopen, en dat je echt wil weten hoe het afloopt. In 
schema: 

 Wat maakt het spannend? 
 Motor achter het verloop. 
 'O-o, hoe loopt dat af? 

En als je weet wat HET GROTE VRAAGTEKEN is, dan weet je ook dat je spel kan 
stoppen als dat ene spannende is opgelost. Dan hoef je niet meer verder et 
spelen. HET GROTE VRAAGTEKEN helpt dus, om je spel kort en krachtig te 
houden. En dat hebben de leerlingen me de afgelopen lessen steeds horen 
zeggen! 

En: vaak begint een toneelstuk met een begin, waarin je wel al wat ziet gebeuren 
--- je maakt wat kennis met de situatie en sommige rollen --- maar waarbij het 
echt spannende nog moet komen. Daarom zit er bij WAT, tussen het Begin en het 
Verloop, nog een extra moment, dat ik het O-o-moment noem. Dat is het 
moment, dat je opeens begrijpt waar het om draait, wat er spannend is, zodat je 
denkt: 'O-o, hoe loopt dat af!' 

Het schema op dit moment 

 HET GROTE VRAAGTEKEN  
o is wat het verhaal spannend maakt, 
o het is de motor achter het verloop 
o zodat het publiek denkt: "O - o, hoe loopt dat af ???" 

 WIE  
o de rollen met 
o ieder een karaktertrek 
o die je kan zien en horen. 

 WAT  
o begin 
o o-o-moment 
o verloop 
o eind 

 WAAR 

In een later stadium kunnen daar SPULLEN  en THEMA ook nog bij komen. In de 
les met de hoeden hebben we bijvoorbeeld spullen gebruikt. 
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Analyse 

Bekijk nu de vorige lessen nog eens. 
In feite waren het meestal lessen rond WIE, behalve HET GROTE VRAAGTEKEN op 
de Euromast. En bij het spel in de grot speelde WAAR een belangrijke rol. Maar 
die les gebruikte ik ook om te laten zien hoe je de karaktertrek bij WIE kan 
inschakelen. 

Verzin nu samen met de kinderen, hoe je met het schema spannende 
toneelstukken kan verzinnen. Bijvoorbeeld: 

 Spannende rollen: WIE. 
 Spannende plekken: WAAR. 
 Spannende titels: HET GROTE VRAAGTEKEN. 
 Spannende onderwerpen: WAT. 
 Spannende beginnen: WAT. 
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Hoofdstuk 9: Ruzie op de speelplaats  
 Toepassing schema. 
 Voorbeeld van een afspreekspel. 
 Tableau's zijn een middel om kort en krachtig spel te stimuleren. 
 Tableau's zijn een goed middel om sterk vergroot lichamelijk spel te 

stimuleren. M.a.w. je karaktertrek laten zien. 

Opdracht 

 Maak subgroepjes van 4 of 5 leerlingen. 
 Jullie spelen op de speelplaats (wat voor spel?). 
 Plotseling gebeurt er iets (wat precies?) waardoor er een ruzie ontstaat. 
 Hoe loopt het af? 
 Er zijn dus minstens twee kinderrollen. Waarschijnlijk meer, want dan 

krijgen de kinderen die ruzie maken hulp van andere kinderen. 
 Kies weer voor alle rollen verschillende karaktertrekken, die je laat zien en 

horen. 
 Hou het verhaal kort en krachtig. 

Oefenen begeleiden 

 Blijf stimuleren: hebben alle rollen al karaktertrekken? En zijn die zo echt 
heel verschillend? 

 Ga zo snel mogelijk spelen, blijf niet te lang overleggen. Eventueel helpt u 
een groepje knopen door te hakken. 

 Ik zie nog veel kinderen die eigenlijk gewoon zichzelf spelen. Laat je 
karaktertrek heel duidelijk zien en horen, net als in de les met de dieren. 

 Hebben alle groepen het eind duidelijk afgesproken? En is het verhaal kort 
en krachtig? 

De afspreekspelen vertonen 

Kijkopdracht: kan je het verhaal dat je gezien hebt in vier korte zinnen 
navertellen? 
  

Vooroefening voor tableau's: de metamorfose van twee foto's 

 Zet de leerlingen in een grote kring, zodat ze elkaar allemaal kunenn zien. 
 Vertel: je zit voor de televisie te kijken naar de toto. Het is spannend: zou je 

gewonnen hebben? 
 Daar maken we een tableau van (een stilstaande foto, een bevroren beeld). 

De leerkracht telt tot drie, dan staat iedereen in een beeld. 
 Meestal springen de leerlingen nu bij drie! in één klap in het beeld. 

Dat gaan we anders doen: je staat weer gewoon, maar bij één begin je al 
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te bewegen en groei je al in het beeld. En bij drie  bevries je en staan alle 
beelden doodstil. 

 Resultaat: alle beelden zijn veel intenser, de uitbeelding is veel groter en 
helderder. 
Wanneer je daar nog niet tevreden mee bent kan je het nog een keer 
doen, maar dan tel je tot vijf. 

 Nu maken we er een tweede beeld bij: hoera, je hebt gewonnen!! 
 Tel tot drie voor het eerste beeld (zou je gewonnen hebben), laat dat even 

stil staan, tel opnieuw tot drie voor de metamorfose naar het tweede beeld 
(hoera, je hebt gewonnen!). 

Tip: Ik gebruik zelf een speciaal belletje, dat heel lang blijft doorklinken. Dat sla ik 
aan bij drie! De doorgaande geheimzinnige klank stimuleert de leerlingen om 
langer in de bevroren houding te blijven staan. 

Van toneelspel naar tableau's 

 Het toneelstukje condenseren naar vier kernmomenten. 
 Blijven werken aan het duidelijk laten zien van de karaktertrek. 

Opdracht 

 Maak van het vorige toneelstukje (ruzie op de speelplaats) vier "foto's" 
(tableau's). 

 Kies als in een stripverhaal de belangrijkste momenten. 
 Oefen de overgangen en blijf tussendoor echt doodstil staan. 

Oefenen begeleiden 

 Stimuleer opnieuw dat de karaktertrek en de emoties groot worden 
uitgebeeld. 

Tableau's laten zien 

 Laat de groepen één voor één hun tableau's spelen. 
 Het kan goed zijn om het twee keer te laten spelen, om nog meer 

duidelijkheid in de uitbeelding te stimuleren. 

En nu weer terug naar het toneelstuk 

 Concludeer of de tableau's een korte en krachtige manier zijn om het 
verhaal te vertellen. Waren ze eigenlijk voldoende, of ontbraken er dingen 
uit het oorspronkelijke verhaal die jullie belangrijk vonden? 

 Vaak geven de foto's de kernmomenten van WAT weer: begin, o-o-
moment, hoogtepunt, eind. 
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 Oefen nu opnieuw nog één keer jullie toneelstuk, dus weer met bewegen 
en praten, maar kijk of je het bijna net zo kort en krachtig kan spelen als 
met de tableau's, mèt de duidelijke lichaamshoudingen. 

 Laat ook deze ronde weer voorspelen en beloon elkaar voor de sterke 
spelen die nu waarschijnlijk zijn ontstaan. 
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Hoofdstuk 10: Rollen fysiek gestalte 
geven  
In deze minigids heb ik er steeds op gehamerd dat de leerlingen de karaktertrek 
van hun rol duidelijk laten zien en horen. 

In de (panto)mime, o.a. gebaseerd op de 16e-eeuwse Italiaanse Commedia 
del'Arte, zijn daar speciale lessen voor ontwikkeld. Ik heb daar op mijn website bij 
het onderdeel Pantomime over geschreven in de Minigids: Een rol fysiek 
gestalte geven. 

De leerlingen zijn er in dit project intussen ruim aan toe, om ook de lessen uit die 
minigids te krijgen. 
Ze kunnen daarna die vaardigheid altijd blijven toepassen, bij elke rol die ze vanaf 
nu spelen: geef je rol een duidelijke karaktertrek, en laat die zien en horenI 

Daarmee is in elk geval één van de grote kwaliteitmakers van toneelspel 
gegarandeerd. 

Heel veel succes! 

 


