
 

VOORBEREIDENDE OPDRACHT ‘DE WITTE KAMER’ 

Ter voorbereiding op de voorstelling De Witte Kamer is het belangrijk om de leerlingen zelf een 

verwachting van de voorstelling te laten vormen. Laat hen denken en speculeren over de voorstelling. 

Op deze manier ontwikkelen zij hun eigen verwachtingen en maken ze alvast verbinding met de 

voorstelling die ze gaan zien. Wanneer de leerlingen een idee hebben over het verhaal, het decor en de 

spelers zullen zij met een actieve houding aan de voorstelling deelnemen. Op de educatiepagina van De 

Witte Kamer vindt u de poster van de voorstelling. Gebruik de vragen hieronder om met de leerlingen 

een gesprek te starten over verwachtingen naar aanleiding van de poster.  

 

STAP 1   De poster  

Open de afbeelding van het affiche volledig op het scherm in de klas. Laat de leerlingen een minuut in 

stilte goed naar de poster kijken en bespreek daarna onderstaande vragen. Tijdens dit gesprek zijn er 

geen goede of foute antwoorden. Laat leerlingen hun gedachten en meningen benoemen en 

benadruk dat iedereen een ander idee kan en mag hebben.  

 

STAP 2  Wat zie je? 

Laat de leerlingen benoemen wat er te zien is op de poster. Let er op dat er feitelijk wordt 

geantwoord, er mag nog geen betekenis worden gegeven. Dus niet ‘een boze man’ maar ‘een man 

voor een witte achtergrond’. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen om door te vragen:  

- Waar zie je dat?  

- Wat zie je nog meer?  

- Wie ziet er iets anders?  

 

STAP 3   Wat denk je? 

Laat de leerlingen benoemen wat hun gedachten zijn bij de poster. Probeer door te vragen en laat hen 

uitleggen waarom ze iets denken. Bijvoorbeeld: ‘Ik denk dat de man boos is want hij lacht niet naar de 

camera.’ Stel bijvoorbeeld de volgende vragen:  

- Waarom denk je dat?  

- Leg dat eens uit.  

- Waardoor komt dat?  

 

STAP 4   Wat zou dat kunnen betekenen? 

Nu de leerlingen hebben besproken wat ze zien en denken bij de poster, kunt u een gesprek starten 

over wat dat zou kunnen betekenen. Vraag bijvoorbeeld:  

- Waarom is de man alleen?  

- Wat betekent de blik op het gezicht van de jongen?  

- Waarom staat er op de poster De Witte Kamer?  


