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De leerlijn “De Betekenis van Theater” 
Sinds 2013 werkt Theater Sonnevanck aan de leerlijn De Betekenis van Theater. Deze leerlijn zal bestaan uit 
een box met acht dvd-pakketten, één voor ieder leerjaar van het basisonderwijs. In elk pakket: een korte 
serie digitale theaterlessen, klaar om af te spelen op het digibord, met een handleiding voor de leerkracht. 
De inhoud van de digitale lessen is per leerjaar toegespitst op het denk- en spelniveau van de leeftijdsgroep. 
Alle lessen begeleiden de kinderen stap voor stap bij het zelf maken en spelen van een kort theaterstuk over 
een onderwerp dat hen interesseert. De handleiding voor de leerkracht beschrijft de lessen en biedt vele 
praktische tips, waarmee hij/zij de kinderen zelf kan coachen bij het maken en repeteren van hun stukjes. 
De voorstellinkjes die ontstaan zijn precies geschikt om op te voeren tijdens een week- of maandsluiting.  
 
Het idee voor deze leerlijn ontstond toen artistiek leider Flora Verbrugge in het kader van een 
Masterscriptie onderzoek deed op basisscholen. Zij vroeg leerkrachten naar hun wensen op het gebied van 
theater. ‘Theaterles-tools waarmee je de kinderen stimuleert iets eigens te maken, in plaats van die 
eeuwige playback stukjes!’, was vaak het antwoord. Ook vertelden leerkrachten dat ze graag zelf 
theaterlessen zouden willen geven, maar niet wisten hoe ze dat moesten aanpakken.  
Daarom ontwikkelt Sonnevanck de leerlijn De Betekenis van Theater samen met leerkrachten. Kennis over 
theater, kennis over kinderen en kennis over de dagelijkse praktijk in de klas worden samengevoegd in deze 
leerlijn. Alle lessen worden uitgebreid proefgedraaid door Sonnevancks educatiemedewerkers en door de 
leerkrachten zelf. Die ervaringen leveren feedback op, die verwerkt wordt in een volgende versie van de les. 
Zo komen steeds verbeterde versies van elke les tot stand, tot een definitieve versie gepubliceerd kan 
worden. 
 
De structuur van elke lessenserie 
Voor elk leerjaar is er een lessenserie van vier lessen:  

- De eerste les is helemaal digitaal. Om te beginnen laat de leerkracht op het digibord een 
humoristisch toneelstukje zien, dat gespeeld wordt door acteurs van Theater Sonnevanck. Dit als 
voorbeeld en als inspiratie voor de leerlingen. Daarna helpt een theaterdocent - nog steeds vanaf 
het digibord -  de kinderen om in groepjes een onderwerp en een verhaal te kiezen voor hun eigen 
toneelstuk.  

- De tweede les begint ook op het digibord. In deze les worden scènes geoefend en gepresenteerd. 
De theaterdocent geeft vanaf het digibord opdrachten, toegespitst op de leeftijdsgroep. De 
kinderen kunnen hier meteen mee aan de slag. De leerkracht zet de dvd even op pauze, en helpt de 
kinderen keuzes te maken en samen te werken. Als de kinderen hun toneelstukje hebben geoefend, 
worden alle toneelstukjes voor de klasgenoten gespeeld. De handleiding voor de leerkracht geeft 
veel praktische tips om kinderen te begeleiden bij het respectvol bekijken van elkaars stukjes en bij 
het geven van zinvolle, opbouwende kritiek. 

- In de derde les worden de leerkracht en de leerlingen begeleid in het verbeteren en theatraliseren 
van de toneelstukjes. Door samen te oefenen en elkaar opbouwende kritiek te geven, maakt de klas 
de toneelstukjes geschikt voor presentaties als een week- of maandsluiting waarbij de hele school 
komt kijken.   

- De lessenseries worden aangeboden aan klassen die naar een voorstelling van Sonnevanck gaan. 
Sonnevanck biedt daarom een extra les aan waarin de theaterlessen en het bezoek aan de 
voorstelling met elkaar worden verbonden. De leerkracht krijgt suggesties voor onderwerpen van 
een nagesprek met de klas over de voorstelling van Sonnevanck. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijke, sociale en theatrale competenties 
Theater gaat (bijna) altijd over mensen en hoe ze met zichzelf en elkaar omgaan. Thema’s die in de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen een grote rol spelen. In de lessenserie De Betekenis van Theater 
wordt dan ook steeds een verbinding gelegd tussen sociaal emotionele thema’s en de kunst van het theater.  
Door dromen, problemen, ervaringen en conflictsituaties uit het echte leven na te spelen leren de kinderen 
dat theater een medium is waarin je samen reflecteert over mens-zijn en samenleven. Ze onderzoeken hun 
eigen gedrag en dat van anderen, proberen al spelend verschillende keuzes en hun gevolgen uit. 
Tegelijkertijd werken de kinderen ook op praktisch niveau aan belangrijke sociale competenties: samen 
theater maken betekent goed naar elkaar luisteren, doen wat je hebt afgesproken, elkaar nooit laten vallen, 
ook al gaat er iets mis. Maar ook: jezelf durven te laten zien en te laten horen, omgaan met plankenkoorts 
bij jezelf en bij een ander.    
Daarnaast geeft toneelspelen de leerlingen een mogelijkheid om hun fantasie, hun emotie en hun energie 
in een gekaderde vorm kwijt te kunnen.   
Naast persoonlijke en sociale competenties biedt de leerlijn de mogelijkheid om aan kunstzinnige 
competenties te werken. Competenties als waarnemen, verbeelden, analyseren, reflecteren worden op een 
concrete, praktische manier ontwikkeld. Elk jaar wordt het niveau van theatermaken en van toneelspelen 
een beetje hoger. In de onderbouw is ‘hoe speel je samen?’ een belangrijk onderwerp. In de middenbouw is 
‘hoe speel je een personage’ en ‘hoe bouw je een toneelstuk op?’ aan de orde. De bovenbouw krijgt nog 
complexere opdrachten, zoals bijvoorbeeld: ‘hoe verwerk je jouw persoonlijke mening over een onderwerp 
in een toneelstuk?’ In ieder leerjaar laten we de kinderen goed naar elkaar kijken. Ze leren te analyseren en 
te benoemen wanneer een theaterstuk geslaagd is en hoe ze elkaar constructieve feedback kunnen geven. 
  
Voorbeeld 
Als voorbeeld beschrijven we hier kort de inhoud van de lessenserie voor groep 5: Speel wat je wilt.  
De meeste kinderen in groep 5 - acht en negen jaar oud - beginnen zich bewust te worden van 
keuzemogelijkheden in gedrag. Ze ontdekken dat ze de gevolgen van bepaald gedrag van te voren kunnen 
inschatten. 
In de lessenserie spelen we op deze ontwikkeling in, en op de (grote!) interesse bij deze leeftijdsgroep in het 
spelen van dingen die in de werkelijkheid te grote (vaak sociale) risico’s met zich mee zouden brengen.  
In de eerste les vragen we - na het door acteurs gespeelde voorbeeld - de kinderen te kiezen uit een aantal 
concrete, voor hen herkenbare dagelijkse conflictsituaties. Vervolgens bedenken de leerlingen in groepjes  
twee totaal verschillende oplossingen voor het conflict. Eén oplossing die keurig is, volgens de regels, en 
één oplossing die je in echt nooit zou kunnen of mogen gebruiken. Van beide oplossingen maken de 
kinderen een toneelstukje. De twee stukjes hebben dus één en hetzelfde begin, maar twee volledig 
verschillende ontwikkelingen en eindes. Het eerste toneelstukje is realistisch, met een herkenbaar 
probleem en een redelijke oplossing; het tweede stukje is een wilde fantasie: lekker alles doen wat in het 
echt niet mag of kan! De leerlingen genieten van het bedenken van extreme scenario’s en troeven elkaar af 
met het bedenken van de meest creatieve oplossingen. Hilariteit tijdens het presenteren van hun 
toneelstukjes is gegarandeerd! Daarna, bij het nabespreken, wisselen ze uit wat de voor- en de nadelen van 
alle - keurige en wilde - oplossingen zijn. 
 
Wilt u meer informatie over de leerlijn De Betekenis van Theater dan kunt u contact opnemen met Theater 
Sonnevanck via educatie@sonnevanck.nl of huitink@sonnevanck.nl. 
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