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Laten openbloeien, openbloeien wat er is, de 

knop moet er zijn. En die knop kan soms, heel 

heel klein zijn en heel verscholen, heel 

verscholen. 

                                                                       Jan Peter Gerrits 

                                                                       Regisseur, docent 
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1. Welkom in dit leerplan 
 

 

Fijn dat je interesse hebt in dit leerplan. Deze beknopte inleiding helpt je om het leerplan 
te lezen en te gebruiken. 

Wij danken iedereen die via zijn feedback op de vorige editie van dit leerplan heeft 
bijgedragen aan deze nieuwe versie. In het bijzonder bedanken we de heer Wim Belaen, 
directeur van de Art'Iz- kunstacademie en zijn woordteam voor het delen van hun expertise. 

De overheid verplicht elke academie om gebruik te maken van een goedgekeurd leerplan. 

Academies hebben daarbij volgens het niveaudecreet de volgende opdracht: 

“Het deeltijds kunstonderwijs ontwikkelt de artistieke aanleg en competenties van de 
leerlingen door kunst te beoefenen, te maken, te beleven en te beschouwen zodat ze 
kunnen uitstromen naar kunstbeoefening of -beleving in de vrije tijd of de 
arbeidsmarkt of doorstromen naar het hoger kunstonderwijs. 

In het kader van de doelstelling, vermeld in het eerste lid, voert een academie 
de volgende opdrachten uit: 

1° artistiek onderwijs organiseren dat in overeenstemming is met de bepalingen 
van dit decreet;  

2° leerlingen begeleiden bij hun keuzes in de loop van het leertraject zodat ze 
zelfstandigheid verwerven in hun artistieke ontwikkeling; 

 

3° verworven competenties beoordelen en certificeren.” 

Het leerplan ondersteunt de leraren bij het vervullen van deze opdracht met voldoende 

ruimte voor academiespecifieke en eigen inbreng. 
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Wenn du keinen Spaß hast, hast du keine Show. 

                                                                Bertold Brecht 

                                                                dichter, toneelschrijver, regisseur 
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2. Verklarende woordenlijst 
 
 
 

(artistiek) inzicht:   Inzicht = objectgericht. Het gaat om het reflecteren, structureren, 

analyseren ... binnen de logica van het gekozen denkkader om te komen tot een algemene 

regel, een wetmatigheid, een beoordeling, een oplossing voor een probleem... waarbij 

kennis, attitudes en vaardigheden geïntegreerd worden ingezet.  

Artistiek inzicht= subjectgericht.  Het gaat enerzijds om de artistieke vormgeving van een 
innerlijke voorstelling (zie uitleg bij emotie, intuïtie, verbeelding, analyse) die betrekking kan 
hebben op het hele menselijke zijn en op de hele realiteit binnen en buiten de mens. 
Anderzijds gaat het om de communicatieve ervaring bij het beschouwen van die 
vormgeving. Bij deze beschouwing worden niet alleen artistieke kennis en 
onderzoekvaardigheden ingezet, maar wordt er ook ruimte gegeven aan de verbeelding, de 
persoonlijke visie, het referentiekader en de ervaringen van de waarnemer.  
 

basiscompetenties (definitie decreet): de doelen, afgeleid uit een referentiekader, voor de 

kennis, de vaardigheden en de attitudes die een leerling geïntegreerd inzet voor 

maatschappelijke activiteiten. De basiscompetenties worden binnen de domeinen 

vastgelegd per studierichting en per graad.  

 

beroepskwalificatie (definitie decreet):  een afgerond en ingeschaald geheel van 

competenties waarmee een beroep kan worden uitgeoefend. 

 

bewijs van beroepskwalificatie (definitie decreet): een van rechtswege erkend studiebewijs, 

dat de academie uitreikt aan een leerling die met goed gevolg een langlopende 

studierichting heeft beëindigd en de overeenkomstige beroepskwalificatie heeft behaald.  

 

bewijs van competenties (definitie decreet): een van rechtswege erkend studiebewijs dat de 

academie uitreikt aan een leerling die met goed gevolg een eerste, tweede of derde graad 

van een langlopende studierichting heeft beëindigd. 

 

competenties (definitie decreet): de doelen, afgeleid uit een referentiekader, voor de 

kennis, de vaardigheden en de attitudes die een leerling geïntegreerd inzet voor 

maatschappelijke activiteiten. 

 

Cultuur in de Spiegel: Cis is een manier om na te gaan wat wij verstaan onder cultuur, maar 

ook een onderzoek naar de wijze waarop cultuur in het onderwijs aan bod kan komen en 

welke vaardigheden leerlingen moeten oefenen om op een inhoudelijke manier met die 

cultuur om te gaan. 
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culturele basisvaardigheden: (volgens Cultuur in de Spiegel): waarnemen (zintuiglijk 

waarnemen, ervaren en beleven, memoriseren en herkennen), verbeelden (verbeelden en 

verzinnen, lichamelijk uitdrukken, creëren met materiaal en techniek), conceptualiseren  

(begripsmatig benoemen, duiden en waarderen), analyseren (ontleden en onderzoeken, 

aftoetsen en verklaren). 

 

culturele omgeving: cultureel erfgoed en huidige vormen van cultuurbeleving 

  

creëren: maken, schrijven en/of bewerken van episch, lyrisch, dramatisch materiaal en 
uitvoeren van dat werk. 
 
eigenschappen van de leerling: talenten, typerend gedrag en lichaamskenmerken die 

specifiek zijn voor een persoon. Voorbeelden zijn spontaniteit, gevoel voor timing, humor, 

empathie, intelligentie, stemtimbre, uiterlijke lichaamskenmerken, ... Ze kunnen niet 

aangeleerd worden en zijn niet situationeel gebonden. 

 

focus: inzoomen op een bepaald subdoel zonder de andere doelen uit het oog te verliezen                                                                                                                                
Zoals je bij het nemen van een foto je camera scherp stelt op een bepaald onderwerp 
waarbij de rest van de foto achtergrond wordt, zo ga ook te werk in je lespraktijk.  
 
graad (definitie decreet): een niveautrap die een horizontale onderverdeling in een 

langlopende studierichting aanbrengt, bestaande uit een aantal leerjaren. De graden 

worden aangeduid met de nummers 1 tot en met 4. 

 

handelingscontext: de aard van de betekenisvolle toepassingen of praktijken waaraan het 

verwerven van de competenties wordt verbonden. 

 

kwaliteiten: bouwstenen, eigenschappen en competenties die kunnen bijdragen tot het 

verhogen van de kwaliteit van het spel, de beweging, de stem, het voorstellingsvermogen ... 

 

kwalificatiestructuur (definitie overheid): De Vlaamse kwalificatiestructuur is een ordening 

van kwalificaties die door de Vlaamse Regering erkend is en die bestaat uit acht niveaus.  

 

kwalificatie (definitie overheid) : Een kwalificatie  is een afgerond en ingeschaald  

geheel van competenties waarvoor mensen een door de Vlaamse overheid erkend 

bewijs kunnen krijgen. 
 

leeractiviteit (definitie decreet): Een leeractiviteit is een activiteit binnen of buiten de 

academie waarbij een leerproces tot stand komt hetzij door interactie tussen leerling en 

leerkracht, hetzij door zelfstandig werk of andere werkvormen. 
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leerbewijs (definitie decreet): een van rechtswege erkend studiebewijs, dat de academie 

uitreikt aan een leerling die met goed gevolg een kortlopende studierichting of een graad 

binnen het individueel aangepast curriculum heeft beëindigd. 

 

leerdoelen: de vier grote doelen van dit leerplan. 

 

leerjaar (definitie decreet): een schooljaar als deel van een meerjarige opleiding, waarin  

een lesprogramma wordt gevolgd. 

 

leerplandoelen: doelen die in een leerplan staan. 

  

oefeningen: alle vormen van theatraal onderzoek in de meest brede zin van 
het woord (materiaal zoeken, analyseren, interpreteren, improviseren, 
experimenteren, combineren, op de bek gaan, brainstormen, fysieke 
associaties maken, schrappen, herhalen, vastleggen, stijlen uitproberen, 
zoeken naar wat authentiek is, info zoeken, reflecteren, reageren op elkaar, 
inspelen op het toeval, inspelen op impulsen van anderen, inspelen op de 
context, technische vaardigheden uitbreiden, enz...  ) tot en met het 
afgewerkt ‘resultaat’ van die oefeningen. Het resultaat kan de vorm hebben 
van een ‘act’ die gepresenteerd wordt aan een publiek, of van een ingeblikt 
product (podcast, film ...). ‘Oefeningen’ zijn altijd ontwikkelingsgericht: via 
zelfreflectie en feedback op ‘toonmomenten’ kunnen leerlingen verder 
doorgroeien. 
 
 
omgevingscontext: de vertrouwdheid met de ruimte en het publiek. 
 
onderzoeken: uitvoeren van theatraal onderzoek in de meest brede zin van het              
woord namelijk materiaal zoeken, analyseren, interpreteren, improviseren,            
experimenteren op de vloer, combineren, op de bek gaan, brainstormen, fysieke  
associaties maken, schrappen, herhalen, vastleggen, stijlen uitproberen, zoeken                
naar wat authentiek is, info zoeken, reflecteren, reageren op elkaar, inspelen op                 
het toeval, inspelen op impulsen van anderen, inspelen op de context, technische 
vaardigheden uitbreiden, enz... 
 
onderwijsdoelen: verzamelnaam voor kerncompetenties, basiscompetenties en 

beroepskwalificaties.  

 

onderwijskwalificatie (definitie decreet): een afgerond en ingeschaald geheel van 

competenties die noodzakelijk zijn om maatschappelijk te functioneren en te participeren, 

waarmee verdere studies in het secundair of in het hoger onderwijs kunnen worden 

aangevat of waarmee beroepsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend. 
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potentieel van mensen: de eigenschappen en competenties van de andere leerlingen en 
medewerkers. 
 
spelen: spelen van episch, lyrisch, dramatisch (tekst)materiaal met vierde wand. 
 
spreken: informeren en overtuigen. 
 
subleerdoelen: doelen die onder de leerdoelen staan. 

 

uitdrukkingskracht: de impact op het publiek. 
 

verbeelding, emotie, intuïtie, analyse: 
• persoonlijke ervaringen en herinneringen 
• zintuiglijke verbeelding 
• narratieve verbeelding  
• muzikale verbeelding 
• fantasiebeelden = wat zich niet in de werkelijkheid kan voordoen 
• woorden, beelden en emotioneel lichamelijke gevoelens die voortkomen uit het 
intuïtieve en het onderbewuste. 
• aanspreken en beleven van het symbolisch bewustzijn  
• opbouwen van een repertoire van verbeeldingsformules in functie van 
intertekstuele geletterdheid. 
• connotatie van taal en tekst 
... 

 
vertellen: brengen van episch, lyrisch, dramatisch (tekst)materiaal zonder vierde wand 
 
voorstellingsvermogen (zie ook het leerplandetail) 

• De innerlijke voorstelling van wat men vertolkt en creëert 
• De tekstanalyse en de voorstellingsanalyse  
• De opbouw van een repertoire 

 

vormgevingskwaliteiten: alle facetten die die bijdragen tot de kwaliteit van de vormgeving 
zoals het inzetten en ontwikkelen van persoonlijke eigenschappen, bouwstenen etc...   

• Kwaliteiten van de enscenering  
• Stemkwaliteiten 
• Bewegingskwaliteiten: lichaamsexpressie en ruimte 
• Spelkwaliteiten  
• Kwaliteiten van een creatie  
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“The inner life of the imagination, and not the 
personal and tiny experiential resources of the actor, 
should be elaborated on the stage and shown to the 
audience. This life is rich and revealing for the 
audience as well as for the actor himself.” 
 
                                              Michael Chekhov 
                                                        Acteur, regisseur, schrijver en docent 

 

https://www.azquotes.com/author/21778-Michael_Chekhov
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3.  Van kerncompetenties tot lesdoelen 

 

Het studieprofiel DKO bestaat uit zes kerncompetenties die voor alle studierichtingen 

dezelfde zijn.  

 

• Individuele gedrevenheid tonen: de leerling vertrouwt op de eigen 

expressiemogelijkheden en wil zijn creatieve resultaten tonen.  

• Creëren en (drang tot) innoveren: de leerling komt actief en uit zichzelf met 

artistieke vormgevingen, benaderingen en inzichten. 

• Vakdeskundigheid inzetten: de leerling zet verworven kunstvormspecifieke 

kwaliteiten in bij het gebruik van een artistieke uitdrukkingsvorm.  

• Onderzoeken: de leerling analyseert een proces en een product en reflecteert en 

communiceert erover. 

• Relaties bouwen en samenwerken: de leerling kan eigen talent en deskundigheid ten 

dienste stellen van het gemeenschappelijk artistiek doel of project. 

• Presenteren: de leerling toont een proces en/of een product aan een publiek. 

 

De kerncompetenties voor de eerste, tweede en derde graad bestaan uit 

basiscompetenties.   

In de vierde graad zijn deze kerncompetenties gevat in beroepskwalificaties.  

Een overzichtstabel van de basiscompetenties en beroepskwalificaties vind je in een aparte 

katern die op KlasCement en de website van “De Spreekkamer” staat.  

Kerncompetenties, basiscompetenties en beroepskwalificaties zijn onderwijsdoelen.  

 

Leerplanmakers vertalen de onderwijsdoelen naar leerplandoelen, die in een verband 

worden gezet. Elk leerplan heeft zo een eigen systematiek die steunt op de pedagogische 

inzichten van de makers. (cfr. pagina 16) 

 
De 4 leerdoelen van dit leerplan zijn verder opgesplitst in subleerdoelen.                                                                                     
Leraren kunnen deze subleerdoelen desgewenst nog aanvullen met academiespecifieke 
doelen en concretiseren in eigen lesdoelen.  
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“An artist’s only concern is to shoot for some kind of 

perfection, and on his own terms, not anyone else’s” 

                                                                                        J.D.Salinger, schrijver 
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4. Het artistiek- pedagogisch model van dit leerplan 
 

Voor het verwerken van de onderwijsdoelen in een leerplan is De Spreekkamer vertrokken 
vanuit een artistiek- pedagogisch model van de pianist, componist en muziekpedagoog 
Marek Czeslaw. 

 

 

 

Marek Czeslaw gaat uit van een eenvoudig principe: wanneer bij de voorstelling van een 

artistiek product de vormgevingskwaliteiten in overeenstemming zijn met het 

voorstellingsvermogen, kom je tot een sterke uitdrukkingskracht. 

Dit leerplan vult het schema aan met leervoorwaarden, die het artistieke leerproces een 
persoonlijk, dialogerend en ontwikkelingsgericht karakter geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

gevoed door intuïtie, emotie, verbeelding en analyse 

inspelend op het potentieel van mensen, op de middelen en de context 

met frisheid en toenemende intensiteit 
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Tijdens het leerproces dat in het domein Woordkunst-Drama bestaat uit onderzoeken, 
spreken, spelen, vertellen en creëren, worden de vormgevingskwaliteiten en het 
voorstellingsvermogen verdiept en verbreed en met toenemend artistiek inzicht op elkaar 
afgestemd. Hierbij staat de eigenheid van elke leerling centraal.  
 
Het voorstellingsvermogen en de vormgevingskwaliteiten worden beiden gevoed door 
intuïtie, emotie, verbeelding en analyse. 
 
De leerlingen blijven met frisheid en toenemende intensiteit onderzoeken, vertolken en 
creëren en sluiten aan op het potentieel van mensen, het materiaal dat ter beschikking is en 
op de (culturele) omgeving. 
 
Tijdens het onderzoek is er een wisselwerking tussen vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen. Het spelen met vormgevingskwaliteiten kan inspireren tot nieuwe 
(innerlijke) voorstellingen. Omgekeerd kan het voorstellingsvermogen aanleiding geven tot 
het uitbreiden van vormgevingskwaliteiten. 
 
Deze systematiek wordt gevat in onderstaand leerplankader. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERZOEKEN, SPELEN, VERTELLEN,  SPREKEN, 

CREËREN 

volgens de inschaling van de betreffende graad 

ONDERZOEKEN, SPELEN, VERTELLEN,  SPREKEN, 

CREËREN 

vanuit de eigenheid van elke leerling 

                                     met 

ERNST EN TOEWIJDING 

vanuit                                                                                  

HET EIGEN EN ANDERMANS REFERENTIEKADER 

GROEIEND AUTONOOM ARTSITIEK INZICHT EN 

ARTISTIEKE UITDRUKKINGSKRACHT 

met                                                                                      

SPELPLEZIER EN SPELOVERGAVE 

gevoed door 

EMOTIE-VERBEELDING-INTUÏTIE- ANALYSE 

gericht op 

FRISHEID EN TOENEMENDE INTENSITEIT 

aansluitend op                                                                    

HET AANWEZIGE POTENTIEEL VAN MENSEN, 

MATERIAAL EN OMGEVING 

bij het opbouwen, verdiepen en afstemmen                                                 

van de VORMGEVINGSKWALITEITEN                                                          

en het VOORSTELLINGSVERMOGEN 
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Tijdens het proces van verdiepen, verbreden en afstemmen worden de 4 leerdoelen 
nagestreefd en bereikt.  De leerdoelen zijn hertaalde (en dus verplichte) onderwijsdoelen.                                                                                     

De 4 leerdoelen en hun bijhorende subleerdoelen zijn (op enkele doelen na) geen 
losstaande doelen die systematisch en opeenvolgend worden nagestreefd. De leerdoelen 
en hun bijhorende subleerdoelen vormen samen met het leerplandetail (cfr. Pagina 29 ) en 
de leervoorwaarden een richtinggevend canvas dat voortdurend in beeld is bij het 
beantwoorden van de vraag: hoe kan deze leerling zijn uitdrukkingskracht verhogen? 

In het volgende deel van deze inleiding wordt dieper ingegaan op het leerplan en op het 
leerplandetail. 
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“The study of acting consists in the main of getting out of one’s own way, and in 

learning to deal withuncertainty and being comfortable being uncomfortable.” 

                                                                                                                        David Mamet 

                                                                                                                                                                     Schrijver en regisseur 
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5. De 4 grote leerdoelen 

 

5.1 Welke? 
 
De onderwijsdoelen van de overheid zijn hertaald naar vier grote leerdoelen.  
Deze vier grote leerdoelen hebben elk een reeks subleerdoelen. 

 
De leerlingen onderzoeken, spelen, spreken, vertellen en/of creëren 
 

1. met ernst en toewijding 

 
Deze subleerdoelen hebben te maken met het engagement dat leerlingen tonen om 
tot een resultaat te komen. 

 
2. met spelplezier en spelovergave 

 
Deze subleerdoelen hebben te maken met het wezenlijke karakter van het spel: 
toelaten dat het spel de rede overstijgt. Leerlingen smijten zich, improviseren in het hier 
en nu, durven op hun bek gaan, verwonderen zich, stellen zich kwetsbaar op, creëren 
met een onbevangen blik ... en beleven hieraan plezier. 

 
3. vanuit het eigen en andermans referentiekader 

 
Hieronder vallen voornamelijk subleerdoelen die te maken hebben met samenwerken, 
feedback geven, het zich kunnen verplaatsen in anderen, het oog hebben voor normen 
en waarden die schuil gaan achter (de eigen en andermans) creaties ... 

 
4. met groeiend autonoom artistiek inzicht en groeiende artistieke uitdrukkingskracht 

 
Deze subleerdoelen hebben te maken met het zoeken naar een congruentie 
tussen de vormgevingskwaliteiten en het voorstellingsvermogen in functie van de 
uitdrukkingskracht. (zie verder). 

 
Het domein van de vertellers, spelers en sprekers is in de praktijk niet strikt afgebakend. 
Vandaar dat in dit leerplan wordt gewerkt met een focus. 
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5.2 Waarom werken met leerdoelen en subleerdoelen?  
 

Een academie reikt certificaten uit aan leerlingen die een leertraject of een deel van 
een leertraject succesvol hebben afgelegd. Succesvol afleggen betekent: leerlingen 
bereiken de naar leerdoelen en subleerdoelen hertaalde onderwijsdoelen van de 
overheid. (of een afgebakend deel ervan) 
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“Enerzijds is er charisma als het Franse présence, een aangeboren 

kwaliteit  die iemand heeft of niet en die maakt dat bepaalde mensen 

aandacht genereren. Anderzijds is er een vorm van  aanwezigheid zoals in 

het Engelse presence of stage presence, die door een speler kan worden 

getraind.”   

                                                                     Jan Steen, 
                                                                                            Acteur en docent  
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6.  De 4 leervoorwaarden 
 

6.1 Wat?  
 

De leervoorwaarden uit het denkkader hebben betrekking op het verloop van het artistieke 
leerproces. 
Ze geven het leerproces een persoonlijk, concentrisch, ontwikkelingsgericht en 
dialogerend karakter dat gericht is op artistieke zelfstandigheid.  
 

1. Gevoed door emotie, verbeelding, intuïtie en analyse 
 

Spelers, vertellers en sprekers laten zich bij het onderzoeken en creëren voeden door 

emoties, verbeelding, intuïtie en analyse. Het theatraal onderzoek is een persoonlijk en 

een artistiek onderzoek naar geloofwaardigheid, waarachtigheid en authenticiteit. 

Spelers zoeken een antwoord op vragen als “Wat wil ik vertellen?”, “Hoe verhoud ik me 

tot de tekst?”, “Hoe verhoud ik me als speler tijdens het spel tot de andere spelers?”, 

“Wat blokkeert me? “, “Wat zijn mijn troeven?”, “ Aan welke vaardigheden en/of kennis 

ontbreekt het me om mijn uitdrukking sterker te maken”, “ Hoe creëer ik afstand en/of 

betrokkenheid”, “Hoe zorg ik ervoor dat de toeschouwers mij vertrouwen?”, “Hoe vind 

ik innerlijke rust?”, “Hoe kunnen mijn specifieke eigenschappen als bijvoorbeeld mijn 

houterigheid, mijn prominente neus ... mijn uitdrukkingskracht vergroten?”, “Wanneer 

en hoe kom ik in mijn kracht?” enz... . Deze vragen leiden enerzijds  tot een onderzoek 

naar de persoonlijke eigenschappen die van belang zijn voor het beoefenen van 

Woordkunst-Drama en vertrekken anderzijds vanuit de persoonlijke eigenschappen om 

de uitdrukking groter te maken of te verfijnen.  

 

2. Aansluitend op het aanwezige potentieel van mensen, materiaal en omgeving 

 

De artistieke, persoonlijke ontwikkeling is niet enkel op zichzelf gericht. Het is een 
proces waarin verbinding een belangrijke rol speelt. Verbinding met de tekst, met de 
andere spelers, met medewerkers, met de (culturele) omgeving, met het specifieke 
publiek ... . Deze verbinding vraagt afstemming op het aanwezige potentieel. De zorg 
voor de samenstelling van de groepen, zoals het decreet dat voorschrijft, is hierbij 
een essentieel aandachtspunt. Dit proces van aansluiting vraagt immers aandacht 
voor de leeftijdsgebonden cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen, 
jongeren en volwassenen. 
 

 
3. Gericht op frisheid en toenemende intensiteit 

 
Een (podium)‘act’ is nooit af: de spelers houden het spel fris en intens door telkens 
opnieuw vol overgave aanwezig te zijn in het “hier en nu”. Dit spelen, vertellen of 
spreken in “het hier en nu” impliceert het telkens opnieuw alert en creatief inspelen op 
de medespelers, de omstandigheden en het publiek vanuit een groeiend artistiek inzicht.  
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4. Bij het opbouwen, verdiepen en afstemmen van de vormgevingskwaliteiten en het 

voorstellingsvermogen in functie van de uitdrukkingskracht 
 

Wat bij de ene speler, spreker of verteller werkt, werkt niet noodzakelijk bij de andere. 
Wat werkt voor de ene tekst, werkt niet noodzakelijk voor de andere. Een niet-
limitatief palet aan vormgevingskwaliteiten en kwaliteiten met betrekking tot het 
voorstellingsvermogen, waarmee spelers kunnen experimenteren om hun 
uitdrukkingskracht te versterken, is terug te vinden in het leerplandetail. 
 

 

6.2 Waarom werken met leervoorwaarden?  
 
De leervoorwaarden vertrekken vanuit de eigenheid van de leerlingen. 
Wanneer een leerling gehoor geeft aan wat hem typeert en verbindt, kan hij 
zich tot een steeds betere versie van zichzelf ontwikkelen en dat leidt tot 
een grotere authenticiteit.  

              
De redenering die hierachter schuilt is de volgende.  
Eigenschappen kunnen niet aangeleerd worden en zijn niet situationeel gebonden. 

Je kan ze enkel inzetten of ontwikkelen als ze aanwezig zijn. Soms zijn eigenschappen 

geblokkeerd; soms zijn leerlingen zich niet bewust van hun eigenschappen; soms ontbreken 

eigenschappen.  

 

Het decreet definieert competenties als de doelen, afgeleid uit een referentiekader, voor de 

kennis, de vaardigheden en de attitudes die een leerling geïntegreerd inzet voor 

maatschappelijke activiteiten. 

 

Competenties kunnen verworven worden en zijn meetbaar aan de hand van omschreven 

gedrag.  De attitudes en vaardigheden die deel uitmaken van een competentie zijn niet 

noodzakelijk eigen aan de persoon, maar kunnen wel aangeleerd worden. Mensen kunnen 

dit (aangeleerd) gedrag stellen in een specifieke maatschappelijke context.  

 

Bij het verwerven van competenties kunnen eigenschappen stimulerend of remmend 

werken.  

Vb. Een grote competitiviteit kan zich vertalen in per se willen scoren waardoor het moeilijk 

lukt om bij improvisaties spontaan te reageren op impulsen en het toeval toe te laten.  

 

Het is van cruciaal belang om vanuit de eigenschappen te vertrekken om leerlingen te 

kunnen  brengen tot zelfstandigheid in het maken van artistieke keuzes, die bijdragen tot de 

uitdrukkingskracht.  

Gevoel hebben voor timing bijvoorbeeld is een eigenschap. Iemand die op aanwijzing 

tempo en pauzes inzet, maar geen gevoel heeft voor timing komt gekunsteld over. Hij kan 

het er tijdens een oefening nog goed vanaf brengen via de imitatie en de sturing van de 

leraar, maar als hij zelfstandig een tekst voorbereidt, wordt het gebrek aan 

uitdrukkingskracht al snel duidelijk.  
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De leerdoelen staan borg voor de concordantie met de onderwijsdoelen. De 

leervoorwaarden zijn niet opgelegd door de overheid. Ze helpen de leerlingen in hun 

artistieke ontwikkelingsproces en bij het maken van artistieke keuzes. Ze zijn een leidraad 

bij de oriëntatie naar studierichtingen en opties binnen het DKO, naar de amateurkunsten 

en het hoger onderwijs.  
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“Bij acteren gaat het er niet om een uit het hoofd geleerd script 

psychologisch aangeblazen uit te blaffen, maar het gaat er om, echt 

en concreet, ‘geestelijk’ te jongleren.”  

                                                                                                          Helmert Woudenberg 

                                                                                                          Acteur, regisseur, schrijver en docent 
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7.   De inschaling van de leerdoelen en de onderliggende 

subleerdoelen per graad 
 

 
De competenties ontwikkelen zich over de graden heen. Na elke graad wordt beoordeeld of 
de leerling mag overgaan naar een volgende graad.   
Om te kunnen bepalen of een leerling voldoende competent is om over te kunnen gaan 
naar de volgende graad, worden de doelen ingeschaald.   
Competenties zijn volgens de overheid bekwaamheden die leerlingen nodig hebben om 
een artistiek product te creëren. Leerlingen worden dus steeds bekwamer. Onderstaande 
elementen zijn (binnen het leerplan van De Spreekkamer) hierbij bepalend: 
 

o De omgevingscontext: de vertrouwdheid met de ruimte en het publiek. 

 
a. Vertrouwde context: in de ruimte waar de lessen plaats vinden met de 

leerkracht en de medeleerlingen als vertrouwd publiek.   
b. Minder vertrouwde context: in een ruimte waar de leerlingen vooraf 

voldoende konden oefenen en waarin de enscenering en de projectie 

van de tekst tot hun recht kunnen komen. De leerlingen spelen voor 

een publiek dat door henzelf werd uitgenodigd. 
 

c. Niet vertrouwde context: in een ruimte waar de leerlingen vooraf 
voldoende konden oefenen en waarin de enscenering en de projectie 
van de tekst tot hun recht kunnen komen. De leerlingen spelen voor 
een publiek dat door de academie of derden werd uitgenodigd. 

 
d. Moeilijke en diverse context: in een ruimte waarin nagenoeg niet werd 

geoefend voor een onbekend publiek.  
 

o De handelingscontext: de aard van de betekenisvolle toepassingen of praktijken 
waaraan het verwerven van de competenties wordt verbonden. We rekenen 
hieronder de complexiteit van de oefeningen, de beheersing die de oefeningen 
vragen, en de inhoud van het materiaal. 

 
De complexiteit: De moeilijkheid van de oefeningen hangt samen met het 
aantal parameters of vormgevingskwaliteiten waarmee tijdens de oefeningen 
wordt gespeeld. In het leerplan en in het leerplandetail zie je dat dit aantal 
per graad toeneemt. (verbreding ) 

 
De beheersing:  een eenvoudige oefening (op bijvoorbeeld één parameter 
als tempo) kan toch een hoge graad van beheersing vragen. (groot 
spraakdebiet)  (verdieping). 
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                           Dat wordt afgestemd op: 
 

 
             De maturiteit van de leerlingen. 
 

Om de maturiteit te bepalen, verwijzen we naar de ontwikkelingslijn van Cis (Cultuur 

in de spiegel). Een ontwikkelingslijn is niet hetzelfde als een  

leerlijn. Een ontwikkelingslijn geeft aan op welke wijze en op welk niveau de 

ontwikkeling van een kind volgens zijn kalenderleeftijd doorgaans verloopt binnen 

een ontwikkelingsgebied. (Vb. motorische ontwikkeling, sociaal- emotionele 

ontwikkeling). De auteurs van Cultuur in de Spiegel legden de ontwikkelingslijn van 

jongeren op het vlak van (beschouwende) culturele vaardigheden vast. Wij 

gebruiken deze als indicator om te bepalen welk materiaal en welk soort oefeningen 

de leerlingen zouden moeten aankunnen per graad.  

Die ontwikkelingslijn vind je op de website van Cultuur in de Spiegel.  

 

https://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/cis_culturele_basisvaardigheden.pdf 

 

 
 

o Het autonoom artistieke inzicht: de leerlingen groeien doorheen de opleiding uit 
tot autonome spelers en/of makers die bij het vertolken en/of creëren, hun werk 
en de reflectie op hun artistiek werk voeden met een toenemend persoonlijk 
artistiek inzicht. 

 
 
 
o    De zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid: de zelfregulering bij het 
uitvoeren van taken. 

  

De inschaling verduidelijkt de verdieping tussen de graden. Academies kunnen deze 

inschaling aanpassen aan hun specifieke context.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/cis_culturele_basisvaardigheden.pdf
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“Presenteren is een verhoogde staat van bewustzijn.                               

                                                                                         Chris Dusauchoit 

                                                                                                Presentator 
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8. Het leerplandetail 
 

 
De cruciale vraag bij elke leerling (of leerlingengroep) is: wat heeft deze leerling, 
binnen dit specifieke vak nodig om zijn/haar uitdrukkingskracht te verhogen? 
 
Dit kunnen oefeningen zijn die gericht zijn op:  

- het opheffen van blokkades  
- het versterken van troeven en talenten  
- het opvullen van hiaten door het uitbreiden van competenties en/of het initiëren in 

inhouden   
 
en dit zowel op het vlak van het voorstellingsvermogen als op het vlak van de 
vormgevingskwaliteiten. Bij deze oefeningen zijn een gevoel van veiligheid en een sfeer van 
‘mogen falen’ heel belangrijk. De subleerdoelen die daarmee verband houden, zijn 
opgenomen in het leerplan zelf.  
 

 
Het leerplandetail is bedoeld als richtinggevend canvas. Het geeft een overzicht van 

vormgevingskwaliteiten en facetten van het voorstellingsvermogen waaraan de leerlingen 

kunnen werken om hun uitdrukkingskracht te verhogen. Het is geen afvinklijst. Onder de 

kwaliteiten staan items (bouwstenen, competenties en eigenschappen) die kunnen 

bijdragen tot het verhogen van de kwaliteit van het spel, van de enscenering, de beweging, 

het voorstellingsvermogen enz.  Deze lijst is niet-exhaustief. Het leerplandetail is een 

hulpmiddel om een focus te bepalen en te plannen op maat van de leerling.  
 

 
Docenten geven vanuit hun  eigen achtergrond en deskundigheid  invulling aan de items 

van het leerplandetail.  Academies kunnen dit overzicht naar eigen inzicht aanvullen. Dit 

behoort tot de pedagogische vrijheid van de academie en wordt besproken in de vakgroep. 

             Vanuit de overheid zijn per graad wel een aantal onderwijsdoelen opgelegd die betrekking  

             hebben op deze kwaliteiten. Deze staan recht gedrukt.   
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“De mens die geen verbeelding 

heeft, heeft geen vleugels.”  

                                       Mohammed Ali  
                                       Bokser 
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9.  Samenhang tussen graden en vakken  
 

            9.1. Samenhang tussen de graden 
 

Voor de opmaak van dit leerplan werden de subleerdoelen in een doorlopende leerlijn 

gezet. Soms werden daarbij onderwijsdoelen van graad drie doorgetrokken naar graad vier; 

soms komen onderwijsdoelen van de vierde graad al voor in de tweede of derde graad.  

De recht gedrukte doelen in het leerplan zijn opgelegd door de overheid. De cursief 
gedrukte doelen zijn interpretaties of aanvullingen. De academies kunnen deze anders 
interpreteren of weglaten zolang ze daarmee niet raken aan de concordantie tussen de 
onderwijsdoelen van de overheid en de subleerdoelen van het leerplan. Het staat hen ook 
vrij om het leerplan aan te vullen met eigen subleerdoelen.  
De leerlijnen en de concordanties staan in een aparte katern die terug te vinden is op 
KlasCement en op de website van De Spreekkamer. 

 
Academies verbinden vanuit hun eigen artistiek pedagogische visie deze subleerdoelen aan 

meetbare, concrete criteria. Dit kan onder andere gebeuren door de werkwoorden met de 

bijhorende bepalingen uit het leerplan te operationaliseren in concrete lesdoelen en/of 

criteria , door het opnemen van omschrijvingen van ‘gewenst gedrag’ in een academie- en 

of klasreglement, het opstellen van beoordelingscriteria voor de leerlingen enz...  Concrete 

voorbeelden hiervan kan je terug vinden in het document ‘Evalueren’ op KlasCement of op 

de website van De Spreekkamer.   
 
Academies dienen hierbij rekening te houden met wat volgens de pedagogen het 
primaire doel is van evalueren: leerlingen inzicht geven in hun eigen leerproces en 
onderwijs op maat geven.   
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             9.2 Samenhang tussen de vakken 
 

 

              Dit leerplan laat academies de vrijheid om zelf de vakken af te bakenen en in te vullen. 

    

             De systematiek van dit leerplan vraagt wel dat het afbakenen gebeurt volgens  

             onderstaande principes: 

 

1. In elk vak wordt aan de zes kerncompetenties van het kunstonderwijs gewerkt. 

2. Het leerplankader en het leerplandetail zijn in elk vak voortdurend in beeld als 

richtinggevend canvas.  

3. In elk vak staat het theatraal onderzoek naar een zo groot mogelijke 

uitdrukkingskracht centraal.   

4. In elk vak is er de mogelijkheid tot onderzoeken, spelen, spreken, vertellen, 

creëren, waarbij er wel een focus wordt gelegd.  

5. Er wordt in elk vak concentrisch gewerkt. 

                      

              In onderling overleg bepaalt de vakgroep voor elk vak: 

 

1. Een focus op spelen en/of vertellen en/of spreken en/of creëren 

2. Desgewenst een afbakening van het repertoire (epiek, lyriek, dramatiek, 

didactiek), het genre, de werkvormen, vormen van overdracht,  ...  

   

                           waarbij er rekening wordt gehouden met  

 

1. De randvoorwaarden zoals groeperingsvormen, de fysieke leeromgeving ... 

2. De volledigheid van het aanbod en de afstemming op de desbetreffende 

inschaling. 

3. De visie van de academie (APP) en het academiereglement.  

 

        

        Meer info en een handig instrument om dit te doen staan in de katern ‘Vakken  

        afbakenen’ die terug te vinden is op KlasCement en op de website van “De  

        Spreekkamer”.  
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10.  Materiële vereisten 
 

 

De doelen die vermeld zijn in het leerplan vragen: 
 

Een lesruimte die 
- aangepast is aan de grootte van de groep 
- goed verlucht is 
- goed onderhouden is 
- met een vloerbekleding die grondoefeningen toelaat 
- voldoende groot is om te bewegen met een groep 
- met tafel(s) en voldoende zitobjecten 

 
Multimedia, wifi, internet 
 
Attributen en kostuums  
 
Een ruimte of auditorium met spots en geluid/opnameapparatuur 
 
De mogelijkheid tot het raadplegen en werken met vakliteratuur en tekstmateriaal 
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  “Om een interessante acteur te zijn – hel, om een interessant 
mens te zijn – moet je authentiek zijn en om authentiek  te zijn, 
moet  je omarmen wie je echt bent, wratten en zo. Heb jij enig 
idee hoe bevrijdend het is om er niet om te  geven wat mensen 
van je denken? Nou, dat is wat we hier doen.”  

                                                                                                              Sanford Meisner 
                                                                                                    Acteur en docent 
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11.  De studierichtingen vertolkend en creërend amateur acteur  
 

 

In de vierde graad kunnen leerlingen kiezen voor verschillende studierichtingen. 

 

In de Vlaamse kwalificatiestructuur is de vertolkende amateur acteur ingeschaald 
op niveau drie ( = niveau zesde jaar BSO) en de creërende amateur acteur 
ingeschaald op niveau vier (= niveau zesde jaar ASO of TSO).  
De beroepskwalificaties van de creërende acteur zijn uitgebreider. Bovendien 
worden de onderwijsdoelen  bij de vertolkend amateur  acteur gerealiseerd in 
relatie  tot het eigen aandeel in de uitvoering en binnen de krijtlijnen van een 
collectieve visie.  Bij de creërend amateur acteur gebeurt de realisatie van de 
doelen daarentegen in relatie tot het geheel van de uitvoering en vanuit een eigen 
visie op de uitvoering.  
 
Het leerplan van “De Spreekkamer”  is uitgewerkt voor de studierichtingen vertolkend 

amateur acteur en creërend amateur acteur.  De subleerdoelen van beide studierichtingen 

staan in een gemeenschappelijke kolom.  In de hoofddoelen van dit leerplan is er sprake van 

onderzoeken, spelen, spreken, vertellen en creëren.  Bij het afbakenen van de vakken 

kiezen leraren wat ze in de focus plaatsen. Onderzoeken staat in elk vak in de focus. 

Vanzelfsprekend ligt in de studierichting creërend amateur acteur de focus ook op creëren 

en bij de vakken van de studierichting vertolkend amateur acteur niet. 

 

Het door de overheid bepaalde onderscheid tussen creëren en vertolken betekent voor dit 

leerplan dat de gemeenschappelijk geformuleerde doelen een andere onderliggende 

betekenis krijgen naargelang de focus op vertolken (verantwoordelijk voor eigen aandeel 

binnen de collectieve visie) of creëren (verantwoordelijk voor het geheel en voor de 

collectieve visie) wordt gelegd.   

             Een voorbeeld specifiek voor de vierde graad. 

Het “bijdragen aan de organisatie van toonmomenten” betekent voor de 
creërend acteur dat hij zelf de toonmomenten mogelijk maakt. In de 
beroepskwalificaties staat o.a. dat omschreven als: 

 
- Respecteert eigendomsrechten en regelt toestemming voor gebruik 

- Levert inhoudelijk materiaal aan voor de communicatie over de voorstelling 
- Geeft informatie over de voorstelling en zijn aandeel erin (uitvoering, inhoud …) 
- Gebruikt sociale/digitale media 
- Geeft interviews 
- Onderhoudt contacten met lokale media, radio en televisie 
- Houdt rekening met de beschikbare tijd, budgetten en technische 

beperkingen (zaal, aanwezig materiaal...) 
- Interageert met betrokken medewerkers (acteurs, regisseur, 

productiemedewerkers, podiumtechnici, ateliermedewerkers …) 
            

      Een voorbeeld voor de derde en vierde graad. 
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Als een leerling al vertolkend “een bijdrage levert aan de creatie” heeft dat 

betrekking op de praktijk van het spelen of vertellen. Als een leerling al creërend 

“een bijdrage levert aan een creatie” kan dat betekenen dat hij meeschrijft aan de 

teksten van een voorstelling, zelf een bewerking maakt of via collagetechnieken 

een script samenstelt.                                                                                                          

In de beroepskwalificaties (vierde graad) staat dat omschreven als: 
 
- Schrijft in collectief verband of individueel een tekst/script voor een 
theaterstuk cabaret- of Comedyvoorstelling. 

 
- Selecteert en of bewerkt in collectief verband of individueel de tekst voor een 
voorstelling en werkt de enscenering uit. 

 
Om foutieve interpretaties te vermijden zijn de extra doelen voor de creërende acteur nog 

eens in kleur in de vierde kolom bijgeschreven.  

 

Beroepskwalificaties die specifiek bij de creërende acteur staan, kunnen, indien dat 
binnen de visie van de academie past, vrijblijvend bijkomende subleerdoelen zijn 
voor de vertolkende acteur. Vrijblijvend omdat ze niet in rekening gebracht 
worden bij het evalueren.  
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             HET LEERPLAN 

        LEERPLANKADER, -DOELEN, -DETAIL 
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“Je hebt dat lichaam en je hebt die persoonlijkheid. En die persoonlijkheid verandert ook nog wel, maar als je als                 

acteur op het toneel heel sterk van persoonlijkheid zou veranderen dan denk ik dat ik met een patiënt te maken heb.”  

  
                                                                                                                                                                                               Carly Wijs 

                                                                                                                                                                                                                                             Actrice, regisseur, schrijver en docent 
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1. LeerplankaderE 

ERDOELEN LEERVOORWAARDEN 
      

 

 

 

 

ONDERZOEKEN, SPELEN, VERTELLEN,  SPREKEN, 

CREËREN 

volgens de inschaling van de betreffende graad 

met 

ERNST EN TOEWIJDING 

met                                                                                       

GROEIEND AUTONOOM ARTSITIEK INZICHT EN 

ARTISTIEKE UITDRUKKINGSKRACHT 

vanuit                                                                                   

HET EIGEN EN ANDERMANS REFERENTIEKADER 

met                                                                                      

SPELPLEZIER EN SPELOVERGAVE 

ONDERZOEKEN, SPELEN, VERTELLEN,  SPREKEN, 

CREËREN 

vanuit de eigenheid van elke leerling 

gevoed door 

EMOTIE-VERBEELDING-INTUÏTIE- ANALYSE 

gericht op 

FRISHEID EN TOENEMENDE INTENSITEIT 

aansluitend op                                                                             

HET AANWEZIGE POTENTIEEL VAN MENSEN, 

MATERIAAL EN OMGEVING 

bij het opbouwen, verdiepen en afstemmen van de 

VORMGEVINGSKWALITEITEN en het 

VOORSTELLINGSVERMOGEN 
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“Kunst is liefde geven en liefde krijgen” 

                                             Jeroen Olyslaegers, 

                                            Schrijver 
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2. Inschaling  
 

GRAAD EEN 

INSCHALING 

GRAAD TWEE 

INSCHALING 

GRAAD DRIE 

INSCHALING 

GRAAD VIER 

INSCHALING 

VERVOLG 

 

De leerlingen demonsteren in 

laagdrempelige oefeningen op 

onderzoeken, spelen, vertellen, 

spreken en creëren dat zij in staat zijn 

om domeinspecifieke kwaliteiten, 

attitudes, vaardigheden, kennis en 

artistiek inzicht te verwerven en te 

ontwikkelen. 

De leerlingen kunnen (afgewerkte) 

oefeningen uitvoeren die heel 

eenvoudig zijn, een minimale 

beheersing vragen en die afgestemd 

zijn op de ontwikkeling van de 

leerlingen. 

De leerlingen voeren de oefeningen uit 

in een vertrouwde context. 

 

 

De leerlingen kunnen met duidelijke 

instructies in vrij eenvoudige oefeningen 

op onderzoeken, spelen, vertellen, 

spreken en creëren domeinspecifieke 

kwaliteiten, attitudes, vaardigheden, 

kennis en artistiek inzicht inzetten en 

maken deze zichtbaar. 

De leerlingen kunnen dit beperkt aantal 

kenniselementen en vaardigheden 

geïntegreerd inzetten tijdens afgewerkte 

oefeningen, die een matige beheersing 

vragen en afgestemd zijn op de 

ontwikkeling van de leerlingen. 

De leerlingen voeren deze oefeningen uit 

in een minder vertrouwde context.  

 

 

 

De leerlingen kunnen met 

ondersteunende instructies in matig 

complexe oefeningen op onderzoeken, 

spelen, vertellen, spreken en creëren 

domeinspecifieke kwaliteiten, attitudes, 

vaardigheden, kennis en artistiek inzicht 

inzetten en maken deze zichtbaar. 

De leerlingen kunnen deze verworven 

kenniselementen en vaardigheden 

geïntegreerd inzetten tijdens (afgewerkte) 

oefeningen die een matige beheersing 

vragen, in een minder vertrouwde 

context. 

De leerlingen kunnen oefeningen aan die 

een ontluikende maturiteit 

veronderstellen. 

 

 

 

De leerlingen kunnen aan de hand van 

feedback in redelijk complexe 

oefeningen op onderzoeken, spelen, 

vertellen, spreken en creëren 

domeinspecifieke kwaliteiten, , 

attitudes, vaardigheden, kennis en 

artistiek inzicht inzetten en maken 

deze zichtbaar. 

De leerlingen kunnen de verworven 

kenniselementen en vaardigheden 

geïntegreerd inzetten tijdens 

(afgewerkte)oefeningen die een 

redelijke beheersing vragen in een 

niet vertrouwde context. 

De leerlingen kunnen oefeningen aan 

die een groeiende maturiteit 

veronderstellen. 

 

 

De leerlingen 

kunnen zelf-

standig en in 

diverse moei-

lijke contexten      

oefeningen 

uitvoeren op 

onderzoeken, 

spelen, 

spreken, 

vertellen en 

creëren met 

artistiek inzicht. 

Ze kunnen 

complexe 

oefeningen aan, 

die een grote 

mate van 

beheersing 

vragen en die 

een gerijpte 

maturiteit 

veronderstellen. 
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                        3. Subleerdoelen 

               

                 Leeswijzer: 

                        (A) = attitude         (V)= vaardigheid          (K) = kennis        (I)= inzicht          (AI)= artistiek inzicht 

                        Rechte druk: opgelegd door de overheid    Cursieve druk: interpretatie of aanvulling van de onderwijsdoelen 

                       Vertolkend amateur  acteur: de realisatie van de doelen gebeurt in relatie  tot het eigen aandeel in de uitvoering en binnen de krijtlijnen van een collectieve visie. 

                                Creërend amateur acteur: de realisatie van de doelen gebeurt in relatie tot het geheel van de uitvoering en vanuit een eigen visie op de uitvoering. De oranje doelen  

                                                                       concretiseren de verplichte verdieping en verbreding van de subleerdoelen van de creërende acteur  t.o.v. de vertolkende.  

                                                                       

1.  DE LEERLINGEN ONDERZOEKEN, SPELEN, VERTELLEN, SPREKEN, CREËREN MET ERNST EN TOEWIJDING 
VOLGENS DE INSCHALING VAN DE BETREFFENDE GRAAD  

GRAAD 1 GRAAD 2 GRAAD 3 GRAAD 4 VERVOLG 

tonen betrokkenheid bij het 
luisteren en kijken naar verhalen 
en/of spel (A) 

tonen betrokkenheid bij het luisteren en 
kijken naar verhalen en/of spel (A) 

tonen betrokkenheid bij het luisteren en 
kijken naar verhalen en/of spel (A) 

tonen betrokkenheid bij het luisteren en 
kijken naar verhalen en/of spel (A) 

zijn voortdurend 
gepassioneerd 
bezig 
met het vak 

 
luisteren goed naar de instructies 
bij dramaoefeningen vooraleer te 
beginnen (A,V) 

luisteren goed naar de instructies bij 
dramaoefeningen vooraleer te beginnen 
(A,V) 

luisteren goed naar de instructies bij 
dramaoefeningen vooraleer te beginnen 
(A,V) 

luisteren goed naar de instructies bij 
dramaoefeningen vooraleer te beginnen 
(A,V) 

  zijn niet snel tevreden, blijven zoeken 
(A) 

zijn niet snel tevreden, blijven zoeken, 
zijn intrinsiek gemotiveerd (A) 

  willen hun kennis en vaardigheden 
alsmaar verder uitbreiden en verfijnen 
(A) 

willen hun kennis en vaardigheden 
alsmaar verder uitbreiden en verfijnen, 
zijn intrinsiek gemotiveerd (A) 

concentreren zich tijdens korte, 
eenvoudige dramaoefeningen (A,V) 

concentreren zich tijdens korte, eenvoudige 
dramaoefeningen (A,V) 

focussen zich tijdens de oefeningen 
(A,V) 

focussen zich tijdens de oefeningen , 
houden inspanningen op lange termijn 
vol (A,V) 

 zijn zintuiglijk alert tijdens de oefeningen (A) zijn zintuiglijk alert tijdens de oefeningen 
(A) 

zijn zintuiglijk alert  (A) 

 werken de oefeningen af (A,V) werken  af (A,V) werken af (A,V) 
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houden zich aan de klasafspraken 
(A) 

houden zich aan de klasafspraken (A) houden zich aan de klasafspraken (A) houden zich aan de afspraken (A) 

kunnen tot rust komen (A,V,K, I) kunnen tot rust komen (A,V,K, I) kunnen tot rust komen 
(A,V,K, I) 
 
 

kunnen tot rust komen, spelen, spreken 
en vertellen vanuit een  mentale en 
fysieke ontspanning(A,V,K, I) 
 
 

  ontwikkelen een interne ‘locus of control’ 
(A,V,K, I) 

ontwikkelen een interne ‘locus of control’ 
(A,V,K, I) 

 hebben spontaan aandacht voor de 
basishouding (A,V,K, I) 

bewegen ergonomisch verantwoord 
(A,V,K, I) 

bewegen ergonomisch verantwoord 
(A,V,K, I) 

zijn zich bewust van hun 
stemgebruik ((A,V,K, I) 

hebben aandacht voor stemhygiëne 
(A,V,K, I) 

hebben aandacht voor stemhygiëne 
(A,V,K, I) 

hebben aandacht voor stemhygiëne 
(A,V,K, I) 

hebben respect voor het materiaal 
(A) 

hebben respect voor het materiaal 
(A) 

hebben respect voor het materiaal 
(A) 

hebben respect voor het materiaal en 
brengen zelf materiaal mee (A) 

hebben respect voor het publiek; 
bereiden hun optredens goed voor 
(A,V,K,I) 

hebben respect voor het publiek; bereiden 
hun optredens goed voor (A,V,K,I) 

hebben respect voor het publiek; 
bereiden zich goed voor (A,V,K,I) 

hebben respect voor het publiek; 
bereiden zich goed voor (A,V,K,I) 

 studeren hun scenes en teksten in (A,V) studeren hun scenes en teksten in (A,V) studeren hun scenes en teksten in (A,V) 

 geloven in wat ze doen: spelen, vertellen 
spreken met overtuiging (A,AI) 

geloven in wat ze doen: spelen, vertellen 
spreken met overtuiging (A,AI) 

geloven in wat ze doen: spelen, vertellen 
spreken met overtuiging (A,AI) 

  nemen hun verantwoordelijkheid op bij 
het optreden in groep (A,V) 

nemen hun verantwoordelijkheid op bij 
het optreden in groep (A,V) 
en geven daarbij aanwijzingen en 
opdrachten aan anderen 

  ondersteunen de promotie van 
toonmomenten (V,K,I) 

dragen bij aan de promotie van 
toonmomenten (V,K,I) 
geven de promotie zelf vorm en zijn 
eindverantwoordelijke voor de 
uitvoering:                                                                                       

-  levert inhoudelijk materiaal 
aan voor de communicatie 
over de voorstelling 

- geeft informatie over de 
voorstelling en zijn aandeel 
erin (uitvoering, inhoud …) 

- gebruikt sociale/digitale media 
- geeft interviews 
- onderhoudt contacten met 

lokale media, radio en 
televisie 

- gebruikt kantoorsoftware 
               

   respecteren de auteursrechten en de 
opvoeringsrechten (V,K I) 
dragen de verantwoordelijkheid voor het 
respecteren van de auteursrechten 
 en vragen de opvoeringsrechten aan 

  bereiden zich voor op audities / 
toonmomenten (A,V;K,I;AI) 

bereiden zich voor op audities / 
toonmomenten (A,V;K,I;AI) 
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  zoeken naar een balans tussen 
schoolwerk, hobby’s en de opleiding 
Woordkunst- Drama (A, V) 

zoeken naar een balans tussen 
schoolwerk, hobby’s en de opleiding 
Woordkunst-Drama (A, V) 

   laten zich voeden door analyse bij het 
ontwikkelen van een collectieve visie 

breiden hun 
vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit met ernst 
en toewijding (zie leerplandetail)  
(A,V,K,I AI) 

breiden hun vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit met ernst en 
toewijding (zie leerplandetail)(A,V,K,I AI) 

breiden hun vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit met ernst en 
toewijding (zie leerplandetail) (A,V,K,I 
AI) 

breiden hun vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit met ernst en 
toewijding (zie leerplandetail)  (A,V,K,I 
AI) 

... ... ... ... 
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2.  DE LEERLINGEN ONDERZOEKEN, SPELEN, VERTELLEN, SPREKEN, CREËREN MET SPELPLEZIER EN 
SPELOVERGAVE VOLGENS DE INSCHALING VAN DE BETREFFENDE GRAAD 

GRAAD 1 GRAAD 2 GRAAD 3 GRAAD 4 VERVOLG 

genieten van teksten en 
voorstellingen (A, K, V, AI) 

genieten van teksten en voorstellingen 
(A, K, V, AI) 

genieten van teksten en voorstellingen 
(A, K, V, AI) 

genieten van teksten en voorstellingen 
(A, K, V, AI) 

spelen, spreken 
en vertellen met 
volle overgave 
... 

genieten van  het vertolken en 
creëren (A, K, V, AI) 

genieten van  het vertolken en creëren 
(A, K, V, AI) 
 

genieten van  het vertolken en creëren 
(A, K, V, AI) 

genieten van  het vertolken en creëren 
(A, K, V, AI) 

 demonstreren spelplezier bij het uitbreiden, 
verdiepen en afstemmen van de 
vormgevingskwaliteiten en het 
voorstellingsvermogen 
(A, K, V, AI) 
 

demonstreren spelplezier bij het 
uitbreiden, verdiepen en afstemmen van 
de vormgevingskwaliteiten en het 
voorstellingsvermogen 
(A, K, V, AI) 
 

demonstreren spelplezier bij het 
uitbreiden, verdiepen en afstemmen van 
de vormgevingskwaliteiten en het 
voorstellingsvermogen 
(A, K, V, AI) 
 

    vertolken divers tekstmateriaal (A,K,V, AI) vertolken divers tekstmateriaal (A,K,V, 
AI 

zijn bereid om mee te doen met 
alle dramaoefeningen (A) 

zijn bereid om diverse oefeningen uit te 
voeren (A) 

zijn bereid om heel diverse oefeningen uit 
te voeren (A) 

zijn bereid om heel diverse oefeningen 
uit voeren (A) 

leveren een bijdrage aan 
verteloefeningen, improvisaties, 
spreekoefeningen (A, V, K, I, AI) 

leveren een bijdrage aan verteloefeningen, 
improvisaties, spreekoefeningen (A, V, K, I, 
AI) 

leveren een bijdrage aan creaties (A, V, K, 
I, AI) 

leveren een bijdrage aan creaties (A, V, 
K, I, AI) 

- verzamelt basismateriaal  
- kiest materialen, technieken en 

methodes 
- schrijft in collectief verband of 

individueel een tekst/script voor 
een theaterstuk, cabaret- of 
comedyvoorstelling en houdt 
hierbij rekening met 

- selecteert en of bewerkt in 
collectief verband of individueel 
de tekst voor een voorstelling en 
werkt de enscenering uit. 

- geeft vorm aan eigen en 
andermans interpretatie, visie en 
verbeelding 

 

  proberen verschillende technieken uit (A, 
V, AI) 

proberen verschillende technieken uit (A, 
V, AI) 

proberen verschillende technieken uit (A, 
V, AI) 

    zijn bereid om verschillende speelstijlen 
uit te proberen (A, V, AI) 

zijn bereid om verschillende speelstijlen 
uit te proberen (A, V, AI) 

durven basisemoties uit te drukken 
(A) 

laten emoties zien tijdens het improviseren 
en vertolken (V, AI) 

zoeken naar authenticiteit bij het uiten van 
emoties  tijdens het improviseren en 
vertolken (AI) 

zoeken naar authenticiteit bij het uiten 
van emoties  tijdens het improviseren en 
vertolken (AI) 

komen bij het experimenteren met 
stem en beweging uit de 
comfortzone (A, AI) 

komen bij het experimenteren met stem en 
beweging uit de comfortzone (A, AI) 

komen bij het experimenteren met stem 
en beweging uit de comfortzone (A, AI) 

komen bij het experimenteren met stem 
en beweging uit de comfortzone (A, AI) 
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    spelen in het nu (A,AI) spelen in het nu (A, AI) 

  durven verrassende, ongewone 
combinaties maken met de stem, 
verhaalelementen, bewegingen ...  (AI) 

durven verrassende, ongewone 
combinaties maken met de stem, 
verhaalelementen, bewegingen ... (AI) 

durven verrassende, ongewone 
combinaties maken met de stem, 
verhaalelementen, bewegingen ...  (AI) 

  durven zich kwetsbaar opstellen en tonen 
(A, AI)) 

durven zich kwetsbaar opstellen en tonen 
(A, AI) 

durven zich kwetsbaar opstellen en 
tonen (A, AI 

      stralen zelfvertrouwen uit (AI) 

  gunnen zichzelf ruimte om te 
experimenteren; durven op de bek gaan 
(A,AI) 

gunnen zichzelf ruimte om te 
experimenteren; durven op de bek gaan 
(A,AI) 

blijven nieuwe mogelijkheden 
onderzoeken en uitproberen, 
beschouwen het onderzoek nooit als af, 
zoeken, onderzoeken, improviseren en 
experimenteren. 
A,AI) 

  willen niet per se scoren (A, AI) 
 

willen niet per se scoren, zijn gericht op 
waarachtigheid, niet op effect (A,AI) 

willen niet per se scoren, zijn gericht op 
waarachtigheid, niet op effect (A, AI) 

drukken hun nieuwsgierigheid en 
verwondering uit (A, AI) 

drukken hun nieuwsgierigheid en 
verwondering uit (A, AI) 

drukken hun nieuwsgierigheid en 
verwondering uit (A, AI) 

drukken hun nieuwsgierigheid en 
verwondering uit (A, AI) 

durven oefeningen doen voor een 
publiek van klasgenoten (A, AI) 

durven oefeningen doen voor een publiek 
van bekenden (A, AI) 

durven oefeningen doen voor een publiek 
(A, AI)   

durven spreken, spelen en vertellen in 
niet - vertrouwde ruimtes voor een 
onbekend publiek  (A, AI) 

   durven het publiek betrekken(A, AI) 

breiden hun 
vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit met 
spelplezier en spelovergave (zie 
leerplandetail) uit (A,V,K,I AI) 

breiden hun vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit met spelplezier 
en spelovergave (zie leerplandetail)  
(A,V,K,I AI) 
 

breiden hun vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit met spelplezier 
en spelovergave (zie leerplandetail) 
(A,V,K,I AI) 
 

breiden hun vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit met 
spelplezier en spelovergave (zie 
leerplandetail) (A,V,K,I AI) 
 

 
... 
 

 
... 

. 

.. 
... 
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3. DE LEERLINGEN ONDERZOEKEN, SPELEN, VERTELLEN, SPREKEN, CREËREN  VANUIT HET EIGEN EN 
ANDERMANS REFERENTIEKADER VOLGENS DE INSCHALING VAN DE BETREFFENDE GRAAD 

GRAAD 1 GRAAD 2 GRAAD 3 GRAAD 4 VERVOLG 

luisteren naar de inbreng van anderen 
(A,V) 

luisteren naar de inbreng van anderen 
(A,V) 

luisteren onbevangen en 
onbevooroordeeld naar de inbreng van 
anderen (A,V) 

kunnen actief luisteren: gaan expliciet na 
of ze de boodschap goed hebben 
begrepen (A,V) 

spelen, 
vertellen, 
spreken vanuit  
de eigen 
identiteit met  
empathie en 
begrip voor 
alteriteit  
 

      registeren de lichaamstaal van anderen 
en spelen in op de lichaamstaal van 
anderen (K, V, AI) 

      passen hun gesprekshouding aan de 
gesprekspartners aan (A, K, V) 

      accepteren dat andere leerlingen een 
andere mening hebben, erkennen en 
waarderen de deskundigheid van 
anderen  (A, K, V) 

      kunnen zich verplaatsen in opvattingen, 
waarden en motieven van anderen en 
vergelijken deze met die van zichzelf (A, 
K, V, I) 

      zijn empathisch bij het opstellen van een 
planning, bespreken van techniek ... (A) 

    beantwoorden op een duidelijke, 
gestructureerde manier de argumenten 
van anderen (K,V,I) 

beantwoorden op een duidelijke, 
gestructureerde manier de argumenten 
van anderen (K,V,I) 
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luisteren en kijken naar de oefeningen 
van de andere kinderen (A,V) 

luisteren en kijken met respect en 
belangstelling naar de oefeningen van de 
anderen (A,V) 

luisteren en kijken met een positieve 
kritische blik naar de creaties van 
andere leerlingen  (A,V)  

luisteren en kijken met een positieve 
kritische blik naar de creaties van 
andere leerlingen (A,V)   

luisteren en kijken geconcentreerd en 
met inleving naar aangeboden 
verhalen, films, muziek, prenten, ... 
(A,V) 

luisteren en kijken geconcentreerd en met 
inleving naar aangeboden verhalen, films, 
muziek, prenten, ... (A,V) 

luisteren en kijken geconcentreerd en 
met inleving naar aangeboden verhalen, 
films, muziek, prenten, ... (A,V) 

luisteren en kijken met een positieve 
kritische blik naar verhalen, films, 
muziek, beeldend werk, voorstellingen ... 
(A,V,AI)   

zijn bij verteloefeningen en 
dramaoefeningen bereid  om verder te 
bouwen op de ideeën van anderen (A) 

zijn bij verteloefeningen en 
dramaoefeningen bereid  om voort te 
bouwen op de ideeën van anderen (A) 

zijn bij verteloefeningen en 
dramaoefeningen bereid  om voort te 
bouwen op de ideeën van anderen (A) 

zijn bij verteloefeningen en 
dramaoefeningen bereid  om voort te 
bouwen op de ideeën van anderen (A) 

leveren een positieve bijdrage aan de 
groepsdynamiek (A) 

leveren een positieve bijdrage aan de 
groepsdynamiek (A) 

leveren een positieve bijdrage aan de 
groepsdynamiek (A) 

leveren een positieve bijdrage aan de 
groepsdynamiek (A) 

  gaan mee in de verbeelding en fantasie 
van de andere leerlingen (A, AI) 

gaan mee in de verbeelding en fantasie 
van de andere leerlingen (A, AI) 

gaan mee in de verbeelding en fantasie 
van de andere medeleerlingen (A, AI) 

  passen zich aan de mogelijkheden van de 
medeleerlingen aan (A, AI) 

passen zich aan de mogelijkheden van 
de medeleerlingen aan (A, AI) 

passen zich aan de mogelijkheden van 
de medeleerlingen aan (A, AI) 

    laten tijdens de oefeningen kansen voor 
anderen en spelen anderen niet van de 
scene (A) 

zijn hoffelijk tijdens hun spel: creëren 
tijdens de oefeningen kansen voor 
anderen en spelen anderen niet van de 
scene (A, AI) 

    bewaren het evenwicht tussen zichzelf 
en de groep (A) 

stellen hun kunde en talent ten dienste 
van de groep, kunnen eigen gewoontes 
loslaten ten voordele van de 
groepsdynamiek (A) 

      kunnen een gespannen situatie ontladen 
(V) 

      blijven in alle omstandigheden sociaal 
en vriendelijk in de omgang (A) 

  komen op een gepaste manier voor de 
eigen belangen op (V) 

geven de eigen doelen en grenzen op 
een sociaal aanvaardbare manier aan 
(V) 

geven de eigen doelen en grenzen op 
een sociaal aanvaardbare manier aan 
(V) 

    passen zich aan de groep aan, zetten 
zich in ten gunste van de groep (A) 

gaan op in het samenspel en teamwork 
zonder hun eigenheid te verliezen (A) 

      kunnen bijstellen, improviseren, 
organiseren, aanpassen op het moment 
dat randvoorwaarden wijzigen  en erom 
vragen (A,V,AI) 

      nemen initiatief om zelf afspraken te 
maken; interageert met betrokken 
medewerkers (acteurs, regisseur, - - 
productiemedewerkers,  (A) 

      zijn bereid om, indien de 
omstandigheden dat vragen, het 
aandeel van een ander over te nemen 
((A) 

      enthousiasmeren anderen (A) 

  bouwen een vocabularium op gerelateerd 
aan het vak om feedback te geven (K,V) 

bouwen een vocabularium  gerelateerd 
aan het vak op om feedback te geven 
(K,V) 

gebruiken vakgerelateerd vocabularium 
om feedback te geven (K,V,AI) 

  reflecteren en geven bruikbare feedback 
aan andere leerlingen (AI) 

reflecteren en geven bruikbare feedback 
aan andere leerlingen (AI) 

reflecteren en geven bruikbare feedback 
aan andere leerlingen tijdens het 
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evalueren van repetities en 
voorstellingen met spelers en 
medewerkers (AI) 

  verwoorden feedback op een 
opbouwende, constructieve wijze (V) 

verwoorden feedback op een 
opbouwende, constructieve wijze (V) 

verwoorden feedback op een 
opbouwende, constructieve wijze en zijn 
zorgvuldig in het beoordelen (A,V) 

  nemen complimenten en kritiek van 
anderen ernstig (A) 

nemen complimenten en kritiek van 
anderen ernstig    en stuurt bij op 
aangeven van andere betrokkenen 
(A) 

  (onder)zoeken en verzamelen 
inspirerende bronnen (V) 

raadplegen verschillende bronnen (V) 

    sorteren en selecteren verzameld 
materiaal (AI) 

    gaan kritisch om met bronnen (K,I) 

    hebben belangstelling voor thema’s die 
maatschappelijk actueel/persoonlijk zijn 
(A) 

    laten zich inspireren door artistiek werk 
van anderen zonder het te kopiëren en 
stellen van daaruit eigen interpretaties 
voor (A, AI) 

    leggen normen, waarden en principes 
achter een tekst of voorstelling bloot (AI) 

   respecteren eigendomsrechten en 
regelen toestemming voor gebruik (K,V) 

 

breiden hun vormgevingskwaliteiten 
en voorstellingsvermogen uit vanuit 
het eigen en andermans 
referentiekader (zie leerplandetail) 
(A,V,K,I AI) 
 

breiden hun vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit vanuit het eigen 
en andermans referentiekader (zie 
leerplandetail) (A,V,K,I AI) 
 

breiden hun vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit vanuit het 
eigen en andermans referentiekader (zie 
leerplandetail) (A,V,K,I AI) 
 

breiden hun vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit vanuit het 
eigen en andermans referentiekader (zie 
leerplandetail) (A,V,K,I AI) 
 

 

... ... 
 
 
 

... ...  
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4. DE LEERLINGEN ONDERZOEKEN, SPELEN, VERTELLEN, SPREKEN, CREËREN  MET EEN GROEIEND AUTONOOM 
ARTISTIEK INZICHT  EN EEN TOENEMENDE ARTISTIEKE UITDRUKKINGSKRACHT VOLGENS DE INSCHALING VAN DE 
BETREFFENDE GRAAD 

GRAAD 1 GRAAD 2 GRAAD 3 GRAAD 4 VERVOLG 

komen los van het kopiëren (AI) 
voegen persoonlijke elementen toe aan de 
vertolking (AI) 

zoeken naar een authentieke zegging, 
authentiek spel (AI) 

zoeken naar een authentieke zegging, 
authentiek spel en artistieke 
waarachtigheid (AI) 

streven naar 
authentiek spel 
en artistieke 
waarachtigheid 
 
intensifiëren hun 
aanwezigheid op 
scene vanuit hun 
autonome 
zijnskracht 
 
versterken het 
spelen, spreken, 
vertellen ... 
vanuit hun 
autonome 
zendkracht 
 
brengen denken, 
voelen en 
handelen op één 
lijn 

zorgen voor een innerlijke logica 
binnen hun spel (V,I) 

zorgen voor een innerlijke logica binnen 
hun spel (V,I) 

zorgen voor een innerlijke logica binnen 
hun spel (V,I) 

zorgen voor een innerlijke logica binnen 
hun spel (V,I) 

spelen vanuit verwondering (A) spelen vanuit verwondering (A) spelen vanuit verwondering (A) spelen vanuit verwondering (A) 

zijn zintuiglijk alert tijdens het spel (A) zijn zintuiglijk alert tijdens het spel (A) zijn zintuiglijk alert tijdens het spel (A) zijn zintuiglijk alert tijdens het spel (A) 

gebruiken fantasie tijdens de 
oefeningen (AI) 

gebruiken fantasie tijdens de 
oefeningen(AI)  

gebruiken fantasie tijdens de 
oefeningen(AI) 

gebruiken fantasie tijdens de 
oefeningen(AI) 

geven vanuit hun verbeelding, emotie 
en intuïtie betekenis aan teksten, 
voorwerpen, ruimtes ... (AI) 

geven vanuit hun verbeelding, emotie en 
intuïtie betekenis aan teksten, voorwerpen, 
ruimtes ... (AI) 

geven vanuit hun verbeelding, emotie en 
intuïtie betekenis aan teksten, 
voorwerpen, ruimtes ... (AI) 

geven vanuit hun verbeelding, emotie en 
intuïtie betekenis aan teksten, 
voorwerpen, ruimtes ... (AI) 

geven vanuit hun verbeelding, emotie 
en intuïtie vorm aan teksten, scene, 
aankleding ... (AI) 

geven vanuit hun verbeelding, emotie en 
intuïtie vorm aan teksten, scene, 
aankleding ... (AI) 

geven vanuit hun verbeelding, emotie en 
intuïtie vorm aan teksten, scene, 
aankleding ... (AI) 

geven vanuit hun verbeelding, emotie en 
intuïtie vorm aan teksten, scene, 
aankleding ... (AI) 

vertellen, spreken en spelen vanuit 
persoonlijke associaties (AI) 

vertellen, spreken en spelen vanuit 
persoonlijke associaties (AI) 

vertellen, spreken en spelen vanuit 
persoonlijke associaties (AI) 

vertellen, spreken en spelen vanuit 
persoonlijke associaties (AI) 

vullen vormgeving in met affect 
(verbeelding, intuïtie, emotie) (AI) 

vullen vormgeving in met affect 
(verbeelding, intuïtie, emotie) (AI) 

vullen vormgeving in met affect 
(verbeelding, intuïtie, emotie) (AI) 

vullen vormgeving in met affect 
(verbeelding, intuïtie, emotie) (AI) 

  

onderzoeken fysiek, intuïtief, cognitief ... 
hoe ze met vormgevingskwaliteiten hun 
interpretatie kracht kunnen bijzetten, 
spanning kunnen opbouwen, een sfeer 
kunnen creëren ... (AI) 

onderzoeken fysiek, intuïtief, cognitief ... 
hoe ze met vormgevingskwaliteiten hun 
interpretatie kracht kunnen bijzetten, 
spanning kunnen opbouwen, een sfeer 
kunnen creëren ... (AI) 

onderzoeken fysiek, intuïtief, cognitief ... 
hoe ze met vormgevingskwaliteiten hun 
interpretatie kracht kunnen bijzetten, 
spanning kunnen opbouwen, een sfeer 
kunnen creëren ... (AI) 

zoeken hun eigen kracht en rust op (A) zoeken hun eigen kracht en rust op (A) zoeken hun eigen kracht en rust op(A)  zoeken hun eigen kracht en rust op (A) 

  
  

spelen, vertellen, spreken met een 
gepaste energie en dynamiek (AI) 

spelen, vertellen, spreken met een 
gepaste energie en dynamiek (AI) 

    kunnen doseren (AI) kunnen doseren (AI) 

  
verwerken de feedback die ze krijgen in 
hun spelen, vertellen, spreken (AI) 

verwerken de feedback die ze krijgen in 
hun spelen, vertellen, spreken (AI) 

verwerken de feedback die ze krijgen in 
hun spelen, vertellen, spreken (AI) 

uiten verwondering bij artistiek werk 
(A) 

uiten voorkeuren bij het kiezen van 
teksten, muziek, beeldend materiaal, ... (A) 

ontwikkelen een persoonlijke smaak 
voor stijlen, auteurs, genres ... (AI) 

ontwikkelen een persoonlijke stijl 5AI) 

    herhalen met energie en goesting (AI) 
herhalen met frisheid, energie en 
goesting (AI) 

    kunnen timen (AI) kunnen timen (AI 

      demonsteren podiumvastheid (AI) 

breiden hun vormgevingskwaliteiten 
en voorstellingsvermogen uit met 
groeiend autonoom artistiek inzicht 
(zie leerplandetail) (A,V,K,I AI) 
 

breiden hun vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit met groeiend 
autonoom artistiek inzicht (zie 
leerplandetail) (A,V,K,I AI) 
 

breiden hun vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit met groeiend 
autonoom artistiek inzicht (zie 
leerplandetail) (A,V,K,I AI) 
 

breiden hun vormgevingskwaliteiten en 
voorstellingsvermogen uit met groeiend 
autonoom artistiek inzicht (zie 
leerplandetail) (A,V,K,I AI) 
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“Je moet een woord neerleggen, niet omdat je dat zo 

bedoelt, maar omdat je dat beslist.” 

                                                                                                       Lukas Vandervorst 

                                                                                                       Acteur, regisseur en docent 
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3. LEERPLANDETAIL 
 

gr= graad         V=vervolg 

 

De leerlingen breiden via specifieke oefeningen op onderzoeken, spelen, vertellen, 
spelen, spreken, creëren  hun palet aan VORMGEVINGSKWALITEITEN uit met: 

  1e 
gr 

2e 
gr 

3e 
gr 

4e 
gr V 

  

BEWEGINGSKWALITETEN: LICHAAMSEXPRESSIE EN 
RUIMTE 

     

open focus       
basishouding        
spanning       
mimiek       
bewegingselementen (techniek)   
• lichaam (delen, bewegingsvariaties  ...) 

• tijd (ritme, tijd, duur, accent, patroon ...) 

• ruimte (niveau, richting, grootte, plaats, focus .....) 

• kracht (sterk, zwak ...) 

• stroom (vloeiend, stotend,...) 

     

     

     

     

     

bewegings- en lichaamsexpressie (emoties)  
• basisemoties (bang, blij, boos, bedroefd + nuances) 

• extravert – introvert 

• perifeer – centraal 

• macht- liefde 

• rust – onrust 

     

     

     

     

     

afwerking bewegingen       
stil spel       
organisch schakelen       
contrasten       
...      

STEMKWALITEITEN: STEMGEBRUIK, UITSPRAAK EN 
ZEGGING 

     

natuurlijke adembeweging en- ritme       
reflexieve ademhaling       
ademsteun       
articulatiewerking (groot en klein mechanisme)      
articulatiejuistheid (klinkers, tweeklanken) medeklinkers)       
articulatiespanning       
in het masker spreken       
resonantie (borst, neus, voorhoofd)       
stemplaatsing       
kleurenpalet a.d.h.v. volume, tempo, toonhoogte, ritme       
variatie in accenten (temporeel, dynamisch)      
balans tussen spreektempo, frasering, stiltes en pauzes       
spanningsbogen       
subtekst       
schakelen op sfeer, emotie, intensiteit      
uitspraakregels      
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spreken in een micro      
inspreektechnieken       
timing       
vlot en uit het hoofd reproduceren       
...      

ENSCENERINGSKWALITEITEN      

attributen       
kostuums       
grime en kapsels       
ruimtegebruik spelers (richting en verplaatsing)       
positie spelers (t.o.v. elkaar en de ruimte)       
ruimteopstelling publiek       
decor       
belichting       
geluid       
muzikale begeleiding       
beeld       
...      

SPELKWALITEITEN      

op het niveau van de speler      
een open focus       
de aanwezigheid in het hier en nu       
rust en ontspanning      
innerlijke en inkomende impulsen      
de waarde van de klank      
de gevoelswaarde van het woord       
de verbeelding: beelden oproepen en projecteren      
emoties (introvert en extravert)       
schakelen       
spanningsbogen      
timing      
subtekst      
intenties       
afwerking       
waarnemen, denken, handelen en voelen vanuit een personage 
in een bepaalde situatie 

     

op het niveau van de interactie tussen de spelers      
status       
incasseren en reageren       
initiatief nemen      
schakelen ( sfeer, emotie, tijd, tempo ...)       
contrasten maken       
intenties toevoegen       
spanning opbouwen       
timen       
verschillende speelstijlen kunnen hanteren       
spelimpulsen aanreiken       
op spelimpulsen inspelen       
een scene structureren       
fysiek contact durven maken      
op het niveau van de interactie tussen de speler(s) en het 
publiek 
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oogcontact maken met het publiek      
de spreekrichting bepalen en respecteren       
applaus in ontvangst nemen       

...      

KWALITEITEN VAN EEN CREATIE      

de verbeeldingsdimensies stilstand/ beweging; geluid /stilte; 
donkerte/lichtheid 

     

structuurelementen      
stijlelementen       
ritme en muzikaliteit van taal      
beeldende taal       
zintuiglijke taal       
actieve en passieve taal       
specifieke en generieke taal      
de gevoelswaarde van woorden      
emotioneel geladen en zakelijke taal       
formele en informele taal       
impliciete en expliciete taal       
timing      
coherente formulering van gedachten       
heldere argumentatie       
tijd en ruimte        
actuele feiten, andere kunstvormen en culturen als inspiratiebron       
kritisch gebruik van bronnen)      
intertekstualiteit       
      
      
...      
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De leerlingen breiden via specifieke oefeningen op waarnemen, verbeelden, analyseren 
en conceptualiseren hun VOORSTELLINGSVERMOGEN  uit met onderstaande begrippen 
en repertoireopbouw:   
 

Begrippen 
 
De leerlingen nemen waar, verbeelden, conceptualiseren en 
analyseren teksten, voorstellingen en artistieke producten uit 
andere domeinen op het aangegeven inschalingsniveau. (K,V,AI) 
Zij maken daarbij gebruik van begrippen als 

  
 
 
 

1e 
gr 

2e 
gr 

3e 
gr 

4e 
gr 

V 

     
het verhaal      

de spanningselementen (vb. tijdsdruk, gevaar)      

de narratieve structuur      

de (dramatische) personages      

het basisconflict      

de sociale, culturele of historische situering                    

de regie en de acteerprestaties      

de representatie van personen of gebeurtenissen a.d.h.v. bijvoorbeeld 
kleding, voorwerpen, tekens 

     

de casting      

de acteerstijl, de schrijfstijl      

het regieconcept      

de vormgeving 

 
     

het verwachtingspatroon van de toeschouwer 
 

     

de communicatie en de informatie over de voorstelling 

 
     

de auteursrechten en de opvoeringsrechten 

 
     

tijd en ruimte 
 

     

het perspectief 
 

     

de motieven 
 

     

het motto 
 

     

de typografie 
 

     

het metrum en het rijm 
 

     

de beeldspraak 
 

     

de stijlfiguren 
 

     

de plot 
 

     

het genre 
 

     

... 

 
 

 

Repertoire 
De leerlingen bouwen een eigen repertoire op. (K,V,,AI) 
  
Dit repertoire is aangepast aan de maturiteit van de speler en 

 



 

59 
 

aan de ontwikkelingsfase van de groep. 
Het  bestaat uit een variatie aan epische, lyrische, dramatische 
en didactische artistieke uitingen + tussenvormen en linken naar 
andere kunstvormen. 
De leerlingen creëren zelf hun repertoire of ontlenen het aan 
bestaande kwaliteitsvolle epiek, lyriek, dramatiek, didactiek. 
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“Het zoeken als proces staat in eenzelfde verhouding tot het afgeronde kunstwerk als 
het zwerven door het bos op zoek naar paddenstoelen tot de gevonden en geplukte 
paddenstoelen in het mandje. Slechts een vol mandje is een kunstwerk. De inhoud van 
het mandje is het werkelijke resultaat, terwijl het zwerven door het bos de 
persoonlijke aangelegenheid is van iemand die van wandelen in de openlucht houdt. 
Bedrog staat hier gelijk aan kwaad opzet.” 

                                                                                                               Andrei Tarkovski 
                                                                                                               Filmregisseur 
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          DIDACTISCHE WENKEN  
          NASLAGWERKEN EN EXPERTISEDELING 
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1. Expertisedeling 
 

De Spreekkamer VZW 

 

VZW “De Spreekkamer” is een vrijwilligersvereniging van leraren Woordkunst- Drama die een 

netwerk uitbouwt dat inhoudelijk ondersteunt en stimuleert. Dit doet ze via de organisatie van 

ontmoetingsdagen, het inrichten van nascholingen, het verzorgen van publicaties, het beheren 

van een gesloten facebookpagina en een eigen website. Zij is koepelonafhankelijk en draagt 

diversiteit hoog in het vaandel. Wil je graag opgenomen worden in haar communicatie, stuur dan 

een mailtje naar VZWdespreekkamer@gmail.com 
 

 

 

KlasCement 

 

Sinds het schooljaar 2020- 2021 publiceert “De Spreekkamer” ook didactische wenken met 
betrekking tot de leerkrachtenadministratie, tips voor klasmanagement en oefeningen op 
KlasCement. KlasCement is een onderdeel van het Departement Onderwijs en Vorming en het 
favoriete leermiddelennetwerk van heel veel leraren. Je kan je gratis lid maken via hun website. 

 

 

 

 

https://www.klascement.net/
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“If you have a good idea, open your 
mouth and say something else.” 

                                                                  
                                                            Keith Johnstone 
                                                            Acteur, toneelregisseur, docent 

 

https://www.azquotes.com/author/29624-Keith_Johnstone
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“Theater is ritme in een ruimte en dat geeft oneindig veel mogelijkheden” 

Peter Van den Eede 
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“I regard the theatre as the greatest of all art forms, the most immediate way in which a                                     

human   being can share with another the sense of what it is to be a human being.” 

Oscar Wilde,  

Schrijver, dichter, estheet 
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“Drama is exposure; it is confrontation; it is contradiction and it leads to analysis, 

construction,recognition and eventually to an awakening of understanding.” 

                                                                                                                                                               Peter Brooke 

                                                                                                                                                               Regisseur 
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“Dat is het pluspunt van de laatste decennia: dat je weg bent 

van die dwang, dat we los kwamen van het dictaat. "  

                                                                                                Jo De Meyere 

                                                                                                                                    Acteur 


