
LESKAART VERBEELDING, SUBTEKST en REKWISIETEN - 1

Warming-up: kort snel kringspel (5 minuten) 
Eigen invulling, bijvoorbeeld ‘Hatsiebah!’, splash!, ZipZapZop. (Zie ook de improv encyclopedia 
voor inspiratie.) 

Ga je nu al? #1: DIALOOG (10 minuten)
1. Leer de groep de volgende dialoog aan. 

A: Ga je nu al?
B: Ja.
A: Kun je niet nog even blijven?
B: Nee, ik ga maar eens. 

2. Maak duo’s. Deze kun je evt. voor 
aanvang van de les zelf al hebben 
samengesteld, zodat je zeker weet 
dat de groepen zelfstandig kunnen 
werken. 
3. Laat ze tijdens een minuut of vier repetitietijd verschillende dingen uitproberen qua emotie. 
4. Eén of twee groepjes presenteren aan de klas. Bespreek:Wat werkt?

Kennisoogst (15 minuten)
Startpunt: Galgje met het woord Verbeelding (2 minuten)
Onderwijs-leergesprek: Wat weten we over verbeelding? (13 minuten)
- Wat is verbeelding?
- Wat is echt? 
- Theater = doen alsof 
- Theater als representatie: verbeelding van de werkelijkheid
- Wat kun je uitbeelden wat in het echt niet kan? Wat maakt dat wel/niet interessant?
- Verbeelden in woorden vs. verbeelden in taal. (Omschrijf bijvoorbeeld een konijn dat je ‘gisteren’  

geaaid hebt, of een exclusief gebakje van de bakker bij je om de hoek: voel/proef je het al?)

Ik ga op reis en ik beeld uit… (10 minuten)
Splits de klas op in twee of drie groepen. Elke subgroep maakt een cirkel en voert de opdracht 
zelfstandig uit.
Voorbeeldintroductie door docent: “We doen ik ga op reis en ik neem mee, maar dan met 
bewegingen. Het doel is om zo helder mogelijk uit te beelden wat je bedoelt, zodat de ander in 
jouw verbeelding meekan. Als leerling 1 de beweging heeft gedaan, herhaalt leerling 2 de 
beweging en plakt er zelf een beweging aan vast, leerling 3 herhaalt 1 en 2, etc.”

Wat kan het nog meer zijn? (10 minuten)
Rekwisieten zijn materialen die je nodig hebt om te helpen bij de verbeelding op het toneel. Dat 
kunnen alledaagse voorwerpen zijn, zoals een koffiekopje of een stoel. Maar wat kan het nog meer 
zijn? Uitbeelden en vertellen.

 
(Leskaart gaat verder op volgende pagina.) 
 
 
 
 
 
 

Stappenplan klassikaal een dialoog aanleren:  
- Doe de dialoog in je eentje voor (maak duidelijk verschil tussen de 
twee personages, bijvoorbeeld door het gebruik van een rekwisiet, 
stemkleur, houding, etc.)
- Speel vervolgens zelf rol A, de klas antwoord klassikaal in rol B.
- Wissel de rollen om. De klas begint (‘dirigeer’ wanneer ze moeten 
beginnen) en jij speelt rol B. 



 
Ga je nu al? #2: SUBTEKST (35 minuten)
1. Maak een bruggetje, naar de dialoog ‘Ga je nu al?’. 

2. Bespreek: wat zou er nodig zijn om die dialoog van daarnet andere betekenis/gevoel te geven, 
zonder de tekst te veranderen? 

3. Ga de ideeën uitproberen op de vloer. Denk aan situaties als: ruzie tussen twee vriendinnen, 
demente oma en kleinkind, docent en leerling bij een toets die net bezig is, etc.

4. Introduceer het woord ‘subtekst’. Subtekst is dat wat je bedoeld met de tekst die een personage 
zegt, maar niet letterlijk de woorden. De subtekst komt mee door: emotie, houding, rekwisieten, 
stemvollume, non-verbaal spel, etc. Subtekst maakt een stuk spannender, het lijkt meer op het 
echte leven. Mensen zeggen dingen vaak net anders dan ze eigenlijk bedoelen. Bijvoorbeeld: ‘Ben 
je bijna klaar?’ zou de subtekst kunnen zijn: ‘Kunnen we nou EINDELIJK naar huis?!!!’ 

5. Schrijf verschilldende subtekstdialogen uit voor ‘Ga je nu al’. Dit mag in de duo’s van ‘Ga je nu al 
#1’ 

Voorbeeld subtekstdialoog docent-leerling:
A: Ga je nu al? 
Subtekst: Hè?! Ik heb pas een minuut geleden de blaadjes voor de toets uitgedeeld en nu lever je je blaadje alweer in 
alsof je klaar bent!
B: Ja.  
Subtekst: Ik heb niet kunnen leren, want mijn ouders waren de hele tijd ruzie aan het maken. En toen heb ik niet 
kunnen slapen, want ik had buikpijn en nu ben ik moe en wil ik naar huis. Wat kan mij die toets ook schelen.
A: Kun je niet nog even blijven?
Subtekst: Als je nou nog eens rustig je blaadje doorkijkt, kun je misschien nog iets invullen?
B: Nee, ik ga maar eens
Subtekst: Je snapt me niet. Ik ga nu eerst langs de concierge voor een paracetamolletje, want ik heb superveel 
hoofdpijn. Doei. 

6. Bespreek de subtekstdialogen die de leerlingen hebben gemaakt.  

7. Lees de subtekstdialogen voor en speel vervolgens ze subtekst zonder deze letterlijk te zeggen. 
Bespreek: wat is er nog nodig om deze subtekst als publiek helemaal te snappen? En is het nodig 
om de subtekst 100% te snappen, of is ‘een richting van de subtekst’ ook al genoeg om de dialoog 
kleur te geven voor het publiek? (Niet alles hoef je altijd letterlijk te begrijpen als publiek, zolang je 
maar snapt wat er ongeveer bedoeld wordt.)

Afsluiting (5 minuten)
Sluit, als je tijd over hebt, af met je openingspel. 


