
Dramatraining  KUVO – Het Klooster 
 
Les 1: Emoties 
Lesdoel: Leerlingen weten wat emoties zijn en kunnen deze laten zien in lichaam en stem 
 
Introductie 
–  Docent bespreekt met de leerlingen wat emoties zijn 
–  In een kring: iedere leerling zegt zijn naam in een bepaalde emotie 
–  In de kring emotie opbouwen, bij iedere leerling wordt de emotie groter (fysiek en stem). 
 
Opdracht 1 - De afstandsbediening 
Kinderen lopen door de ruimte. Bij druk op de afstandsbediening gaan kinderen in freeze.  
Vervolgens staan de cijfers op de afstandsbediening voor een emotie.  
Bijvoorbeeld: 1 verdrietig, 2 boos etc. 
Tot slot bouwen de leerlingen deze emoties op in een aantal stappen. 
 
Opdracht 2 - De emotiebus 
Iedere leerling die in de bus stapt heeft een andere emotie. Iedereen die in de bus zit neemt deze emotie 
over. 
 
Opdracht 3 - Inspringspel 
Leerlingen spelen korte scene. Bijvoorbeeld iemand die iets terug komt brengen in de winkel. Leerling 1 is 
de verkoper. Leerling 2 fluistert de docent de emotie in die hij wil spelen, en krijgt daarbij een zin. 
Vervolgens improviseren ze een scene.  

 
Bij tijd over: leerlingen in een rij, emoties opbouwen van 1 t/m 10. 
 
Les 2: Status 
Lesdoel: Leerlingen weten wat een hoge en lage status is en kunnen deze toepassen in een scene met een 
conflict 
 
Introductie 
Uitleg hoge en lage status. 
Eventueel speelt de docent een voorbeeld scene. 
 
Opdracht 1 - Opbouwen status in fysiek en stem 
Leerlingen lopen door de ruimte, docent begeleid ze op het opbouwen van een hoge of lage status. 
Vervolgens krijgen ze van de docent een zin (bijvoorbeeld ´Ik krijg nog geld van jou´). Leerlingen ontmoeten 
elkaar in de ruimte en zeggen deze zin vanuit hun status. 
 
Opdracht 2 - Ik krijg nog geld van jou 
5 Leerlingen staan op een rij. Leerling 1 draait zich om en zegt tegen leerling 2 “ik krijg nog geld van jou”. 
Leerling 2 reageert in lage status. Vervolgens draait leerling 2 zich om naar leerling 3 om hetzelfde te vragen 
in hoge status, etc. Uiteindelijk is leerling 5 degene die moet betalen. 
 
Opdracht 3 - De Bioscoop 
Er staat een lege bioscoopstoel in het midden. Twee leerlingen krijgen een status ingefluisterd. Leerling 1 zit 
op de stoel, leerling 2 heeft het kaartje voor die stoel. Conflict uitspelen zonder tekst. Spelen met 
verschillende statussen. 
 
(Eventuele extra opdracht: statuswissel). 
 
Opdracht 4 - Inspringspel 
Leerlingen krijgen een status en een zin. Improviseren hier vanuit scenes. 
 
 



Les 3: Jabbertalk 
Lesdoel: Leerlingen kunnen een scene spelen vanuit een niet-bestaande taal, waarbij de nadruk ligt op het 
gebruiken van fysiek en stem 
 
Warming up 
Fysiek en stem 
Spel: Doe dit/doe dat 
 
Inleidende opdracht 
De docent gaat zonder de leerlingen voor te bereiden op Jabbertalk. Ze spelen hetzelfde spel, maar moeten 
goed opletten omdat de docent in Jabbertalk spreekt. 
 
Opdracht 1 - Van Jabbertalk naar Nederlands 
Docent speelt een korte monoloog in Jabbertalk. Leerlingen kijken goed waar ze denken dat het over gaat 
en vervolgens wordt een leerling uitgenodigd om het na te speken in het Nederlands.  
 
Opdracht 2 - Scenes in Jabbertalk 
Speel in Jabbertalk: 
Groepje 1: een bus met toeristen uit een vreemd land komt aan in een onbekende stad 
Groepje 2: een markt, waar heel bijzondere spullen worden verkocht 
 
Evt. extra opdrachten  
Bushalte in een vreemd land 
Autorijles in een vreemde taal 
 
Opdracht 3 - De Diashow 
Leerlingen maken in groepjes een diashow ( van 3 tableaus) van hun vakantie. Eén leerling is de presentator, 
die de diashow in Jabbertalk presenteert. Het publiek raadt vervolgens wat het groepje heeft meegemaakt 
op vakantie.  
 
Les 4: Reclame 
Lesdoel: Leerlingen gebruiken hun verbeelding om een andere betekenis te geven aan voorwerpen, en 
kunnen door middel van spel (reclame) anderen overtuigen. 
 
Warming up  
Op fysiek en stem 
 
Introductie - Een voorwerp met een andere betekenis 
Er liggen een aantal voorwerpen op tafel. Leerlingen kiezen een voorwerp en maken er iets anders van. Ze 
beelden uit wat ze er van hebben gemaakt, de andere leerlingen raden wat het is. 
 
Inspringspel met voorwerpen 
We gebruiken dezelfde voorwerpen. Leerlingen improviseren een scene. Vervolgens komt een leerling de 
scene binnen met een voorwerp waar hij een andere betekenis aan heeft gegeven. 
 
Reclame 
De leerlingen worden verdeeld in groepjes. Per groepje mogen ze een voorwerp uitkiezen, en daar 
vervolgens een andere betekenis aan geven. De opdracht is om een naam voor het voorwerp te kiezen, een 
functie, en om je af te vragen waarom mensen dit echt nodig hebben. Vervolgens maken ze een reclame 
met een begin midden en een eind. 
(Bespreek met de klas de kenmerken van reclames. Denk aan proefpersonen die in het complot zitten, etc. ) 
 
Presenteren van de scenes 
 
Afronding en evaluatie van de afgelopen lessen 

 


