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(3de graad)            (75’) 

Doelen 

 VVKBaO 

 6. Kinderen leven zich in een personage in. Dat houdt in dat ze… 

 6.4. eigen ervaringen en kennis opdiepen om inhoud en vorm te geven aan een 
spelscenario. 

 6.6. verbale en non-verbale spelvormen toepassen of improviseren. 

 6.7. allerlei sociale situaties spelen. 

 OVSG 

 De kinderen kunnen de vele expressiemogelijkheden van het eigen lichaam hanteren in functie van 
de te spelen rol. 

 De kinderen kunnen vanuit een welomschreven rol spelen. 

 GO! 

 3.5 De leerlingen kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën ... uiten in spel. Dit houdt in… 

 a.  impulsen die hun ervaringen, gevoelens, ideeën en/of fantasieën prikkelen, omzetten in 
lichaamstaal, improvisatie en spel. 

Beginsituatie 

Tijdens deze les wordt onder andere gewerkt rond het zich inleven in een personage. U kunt dit op twee 
manieren benaderen. 

→ Hebben de leerlingen reeds tijdens andere lesmomenten gewerkt rond het zich inleven in een 
personage? Dan kunt u ervoor kiezen om de leerlingen vrijer te laten in de invulling hiervan, 
wanneer ze aan de slag gaan met het vormen van hun personage.  

→ Hebben de leerlingen nog niet voldoende gewerkt rond het zich inleven in een personage? Dan 
kunt u ervoor kiezen om de leerlingen veel gerichter te laten werken. U zult hierbij de leerlingen 
meer moeten ondersteunen bij de vorming van hun personage. Dit kan u doen door kleine stappen 
te zetten bij uw vraagstelling. Deze stappen helpen de leerlingen om de kenmerken van het 
personage te vormen. 

Materiaal en bijlagen 

 Fragment uit Safety First (https://www.youtube.com/watch?v=MjQ2VJELa1I) 
 Kaartjes ‘bedrijven’ (bijlage 1) 
 Kaartjes ‘gedragskenmerken’ (bijlage 2) 
 Kledingsstukken (speciaal, gek, …) 

Klasorganisatie 

Deze les kunt u laten plaatsvinden in de klas. Het zou kunnen dat de leerlingen banken en stoelen als decor 
willen gebruiken en dat deze dan verplaatst moeten worden.  
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Lesverloop 

1. Opwarmen en verkennen 

1a. Opwarmingsoefeningen          (10 min.) 

Geef aan drie kinderen eenzelfde personage om uit te beelden. De kinderen zeggen niet wie ze zijn en 
gebruiken geen woorden tijdens het uitbeelden. Ze mogen wel andere geluiden maken. Wanneer de 
andere kinderen weten wie de leerlingen uitbeelden, mogen ze gaan meedoen. Hierbij proberen ze wel een 
andere handeling te doen dat ook past bij dat personage. Als (bijna) alle kinderen meedoen, vraagt de 
leerkracht welk personage ze aan het uitbeelden waren. Haal hierbij ook enkele voorbeelden aan van hoe 
ze dat personage hebben uitgebeeld. De kinderen verklaren waarom ze dat zo deden. 
 
Mogelijke personages:  

 Poetsvrouw 
 Circusartiest 
 Kapper 
 Politieagent 
 Zanger 
 Dokter 
 Topmodel 
 Brandweerman 
 … 

 

1b. Fragment uit Safety First als inspiratiebron      (5 min.) 

Safety First is een populaire tv-serie op VTM. Op de website van VTM vinden we volgende omschrijving van 
het programma: “We leren het team van Safety First kennen als 4 bewakingsagenten, die uitblinken in 
onbekwaamheid, maar overleven door vriendschap. Luc, Smos en Ingrid hebben namelijk één ding gemeen: 
het respect voor hun ‘Head of Security’, Dirk Porrez. Een held, een boezemvriend, een broer… de man die 
hen een job bezorgde in moeilijke tijden en die voor hen door een vuur gaat.” 
Dirk, Luc, Smos en Ingrid zijn ware typetjes. De acteurs vergroten de kenmerken en gebreken van hun 
personages heel sterk, wat een mooi uitgangspunt biedt voor een activiteit met kinderen. 
 
Toon dit fragment uit de tv-serie Safety First. https://www.youtube.com/watch?v=MjQ2VJELa1I 
Bespreek met de kinderen wat hen opvalt aan de personages.  

 Welk soort karakter hebben ze? 
 Hoe uiten ze zich vaak? 
 Hebben ze bepaalde trekjes? 
 Is er iets speciaal aan hun uiterlijk? 
 … 

 

2. Exploreren en experimenteren 

2a. Een eigen fictief bedrijf                         (5’) 

De leerlingen werken in groepjes van vier. Elk groepje creëert zijn eigen fictief bedrijf. Zo treden ze in de 
voetsporen van het bewakingsbedrijf uit Safety First. Allereerst moet er bepaald worden met welk soort 
bedrijven de leerlingen aan de slag zullen gaan. 
Deel de kaartjes met bedrijven (bijlage 1) uit. U kunt eventueel elke groep enkele kaartjes geven, waaruit ze 
zelf mogen kiezen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MjQ2VJELa1I
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Als de leerlingen een bedrijf hebben gekozen, kunnen ze hun bedrijf meer invulling gaan geven. Op hun 
kaartje staan enkele mogelijke beroepen, die binnen het bedrijf uitgeoefend kunnen worden. Laat de 
leerlingen onderling beslissen wie welk beroep op zich neemt. De leerlingen kunnen zelf ook nog gepaste 
beroepen binnen hun bedrijf bedenken. Zie er wel op toe dat de beroepen binnen elke groep divers genoeg 
gekozen zijn. Ook is het belangrijk dat de leerlingen maar één rol op zich nemen. Ze kunnen hun rol niet 
voldoende uitwerken wanneer ze dubbelrollen gaan spelen. 
 

2b. Het sollicitatiegesprek                        (10’)  

Om de leerlingen al meer vertrouwd te laten worden met hun personage en met het beroep dat dat 
personage uitoefent, kunt u een ‘sollicitatiegesprek’ organiseren. Laat de leerlingen binnen hun groepje van 
vier per twee samen zitten. De ene leerling speelt even de rol van aanwerver/werkgever. De andere leerling 
solliciteert bij hem voor een baan. Hij/zij moet proberen zichzelf zo goed mogelijk te verkopen voor het 
beroep waarvoor hij/zij heeft gekozen. De aanwerver/werkgever stelt vragen en mag het de sollicitant 
moeilijk maken.  
Ga ondertussen zelf bij enkele duo’s luisteren. Geef na de oefening feedback aan de hele klas.  

 Welke leuke dingen heb je gehoord? 
 Welke vragen vond je makkelijk/moeilijk? 
 Welke dingen konden over het algemeen beter aangepakt worden? 
 Heb je nu al een beter zicht op wie je personages is? 
 ... 

 

2c. Personages vormgeven                       (10’) 

Deel de kaartjes met gedragskenmerken (bijlage 2) uit. Elke groep krijgt één kaartje. Elk kind mag een 
typisch gedragskenmerk kiezen voor zijn/haar personage. Binnen één groepje mag een kenmerk niet meer 
dan één keer gebruikt worden.  
 
Geef tenslotte ook aan elk groepje een aantal speciale/gekke/… kledingstukken. Hieruit mag elke leerling 
één kledingstuk kiezen. Dit kledingstuk geeft een extra typerende eigenschap aan een personage (vb.: een 
bontjas zorgt ervoor dat jouw personage een echte diva wordt). 
 

3. Verwerken 

3a. Toneelscène in elkaar steken                      (20’) 

Nu het bedrijf en de werknemers (personages) vorm hebben gekregen, kunnen we iets laten gebeuren in 
het bedrijf. De leerlingen gaan tijdens deze fase een toneelscène bedenken en inoefenen. Volgende vragen 
kunnen de leerlingen stimuleren om tot een creatief verhaal te komen. 

 Welk probleem doet zich voor op het bedrijf? Gaat er misschien iets mis? 
 Hoe wordt dat probleem opgelost? Welke dingen moeten de personages doen om tot de oplossing 

te komen? (Leg uit dat in een toneelstuk vaak een probleem naar voren komt, dat tegen het einde 
van het toneelstuk opgelost wordt.) 

 Wat is de rol van de verschillende personages? Wat doen ze? 
 Wat vinden de personages van elkaar? Kunnen sommige personages misschien beter overweg met 

elkaar dan met anderen? 
 … 
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3b. Toonmoment                        (15 ‘) 

Als alle groepen een toneelscène in elkaar hebben gestoken en deze voldoende geoefend hebben, kunnen 
ze hun scène aan elkaar tonen. 
Geef aan de toeschouwers de opdracht om achteraf feedback te geven.  

 Welk bedrijf heb je herkend? 
 Welke rollen heb je herkend? 
 Welke typische eigenschappen van de personages heb je herkend? 
 Hoe hebben ze hun typetje duidelijk proberen te maken? 
 Zat er een mooie opbouw in het verhaal? 
 Was er een probleem dat naar het einde van het verhaal toe opgelost werd? 
 … 
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Bijlage 1 
 

Restaurant 
 

chef-kok  
ober 
afwasser 
barman 
keukenhulpje    (groenten snijden, …) 
sommelier          (verantwoordelijk voor wijn) 
receptionist       (telefoon, reserveringen, …) 
… 

Kledingzaak 
 

eigenaar van de winkel 
verkoper/verkoopster 
verantwoordelijke bij pashokjes 
kassier/kassierster 
naaister 
… 

Supermarkt 
 

directeur (baas) 
kassierster/kassier 
rekkenvuller 
slager 
bakker 
kaasverkoper 
magazijnier (het magazijn bevoorraden en 
op orde houden) 
… 

School 
 

directeur  
juffen/meesters  
poetsman/poetsvrouw  
secretaresse  (telefoon, kopiëren, …) 

klusjesman 

turnleerkracht 
… 

Schoonmaakbedrijf 
 

baas (planning maken, zeggen wie wat moet 
doen, …) 
poetsvrouw 
ramenwasser 
toiletdame 
strijkster 
… 

Bouwfirma 
 

ploegbaas (planning maken, zeggen wie wat 
moet doen, …) 
metselaar 
vloerder (vloer aanleggen) 
elektricien 
loodgieter 
architect 
… 

Dierentuin 
 

directeur (baas) 
dierenverzorger 
dierenarts 
klusjesman (herstellingen) 
kassier/kassierster 
fotograaf (aan de ingang) 
winkeluitbater (bv. souvenirwinkeltje, 
snoepwinkel, …) 
uitbater van eetkraam/ijskraam/… 
… 

Openbaar zwembad 
 

kassier/kassierster 
redder 
hoofdredder (baas van de redders) 
poetsvrouw (kleedkamers proper houden, 
…) 
uitbater van de cafetaria 
… 
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Bijlage 2 
 

opvliegend (direct aanvallend reageren) 
verlegen 
altijd vrolijk 
zorgzaam (wil goed doen voor anderen) 
grapjas 
lief 
nors (klaagt en jammert veel) 
koppig (eigen wil doordrijven) 
irritant (heel vervelend doen) 
pestkop 
… 

opvliegend (direct aanvallend reageren) 
verlegen 
altijd vrolijk 
zorgzaam (wil goed doen voor anderen) 
grapjas 
lief 
nors (klaagt en jammert veel) 
koppig (eigen wil doordrijven) 
irritant (heel vervelend doen) 
pestkop 
… 

opvliegend (direct aanvallend reageren) 
verlegen 
altijd vrolijk 
zorgzaam (wil goed doen voor anderen) 
grapjas 
lief 
nors (klaagt en jammert veel) 
koppig (eigen wil doordrijven) 
irritant (heel vervelend doen) 
pestkop 
… 

opvliegend (direct aanvallend reageren) 
verlegen 
altijd vrolijk 
zorgzaam (wil goed doen voor anderen) 
grapjas 
lief 
nors (klaagt en jammert veel) 
koppig (eigen wil doordrijven) 
irritant (heel vervelend doen) 
pestkop 
… 

opvliegend (direct aanvallend reageren) 
verlegen 
altijd vrolijk 
zorgzaam (wil goed doen voor anderen) 
grapjas 
lief 
nors (klaagt en jammert veel) 
koppig (eigen wil doordrijven) 
irritant (heel vervelend doen) 
pestkop 
… 

opvliegend (direct aanvallend reageren) 
verlegen 
altijd vrolijk 
zorgzaam (wil goed doen voor anderen) 
grapjas 
lief 
nors (klaagt en jammert veel) 
koppig (eigen wil doordrijven) 
irritant (heel vervelend doen) 
pestkop 
… 

 


