
 
 
 
 
 
 

Afstandsleren Woordkunst-Drama:  
praktijkvoorbeelden en aandachtspunten 

 
Vooraf: de voorbeelden gaan uit van de veronderstelling dat er aan het einde van dit schooljaar 
de mogelijkheid is om een toonmoment te organiseren. 
 

 
1e graad 
 
Maak contact met je leerlingen via asynchrone media zoals bv. mail, symbaloo, maximum 1x per week. 

Breng een positieve, verbindende boodschap.  

Prikkel hun verbeelding met een filmpje om naar te kijken of een audio-fragment. Dat wat je hen 

aanbiedt heeft een duidelijke link met je lesinhoud. Bied geen totaal nieuwe inhoud/thema’s aan. Geef 

geen opdrachten die de leerlingen moeten uitvoeren, maar prikkel hun leergierigheid met enkele open 

vragen. Kom hierop terug eenmaal de lessen weer kunnen hervat worden. 

 
Concrete praktijkvoorbeelden 
 
Audio: 1 minuut verhaaltje van de leraar dat de leerlingen kunnen beluisteren voor het slapen gaan → 

Spreek een kort verhaal in met behulp van je dictafoon op je smartphone of laptop, of gebruik een 

programma als Ableton. 

Filmpje: De leraar leest voor. 

Symbaloo: De leerling kan kiezen tussen een aantal filmpjes en kort aangeven wat zijn/haar voorkeur 

heeft (je kan hiervoor eventueel een lesblaadje met enkele richtvragen meegeven). 

 

Deze praktijkvoorbeelden hangen samen met o.a. volgende basiscompetenties: 

• Leerlingen bouwen intrinsieke betrokkenheid op: aandacht, motivatie, nieuwsgierigheid, 

verwondering, waarneming en authentieke beleving 

• Leerlingen uiten persoonlijke voorkeuren 

• Leerlingen tonen nieuwsgierigheid voor artistieke uitdrukkingsvormen in de eigen 

leefomgeving 
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2e graad 
 
Maak contact met je leerlingen via asynchrone media zoals bv. mail, symbaloo, maximum 1x per week. 

Indien er al een ander medium in gebruik was (bv. FaceBook, Klasblog), zet dit dan in. Breng een 

positieve, verbindende boodschap.  

Prikkel hun verbeelding met een filmpje om naar te kijken of een audio-fragment. Dat wat je hen 

aanbiedt heeft een duidelijke link met je lesinhoud. Bied geen totaal nieuwe inhoud/thema’s aan. Geef 

een eenvoudige opdracht die de leerlingen kunnen doorsturen naar jou, en geef hen daarop 

stimulerende feedback: waardering uitspreken, stimuleren van hun leergierigheid/gedrevenheid met 

enkele open vragen of suggesties. Kom hierop terug eenmaal de lessen weer kunnen hervat worden. 

 

 

Concrete praktijkvoorbeelden 

 

Digitool gedichtje Geert De Cockere: 

https://www.geertdekockere.be/versie.htm 

De leerling kan doorklikken op 6 ultrakorte versregels tot er een nieuw gedicht ontstaat. Het resultaat 

kan de leerling daarna doorsturen naar een mailadres (bv. dat van jou of een medeleerling) via een 

linkje. 

 

 

Instructiefilmpje: tongtwisters / fysieke opwarming (de leerkracht kan er zelf eentje opnemen, er 

bestaan ook kant-en-klare filmpjes) 

• Mind The Voice: articulatie oefening (kurkoefening) 

https://www.youtube.com/watch?v=skQjSVU7mTM 

• Mind The Voice: pittigheidsoefening 

https://www.youtube.com/watch?v=cXF0xiN4mBE 

Challenge: bv. Tongtwister-challenge. Daag je leerlingen uit: kan je een moeilijke tongtwister drie keer 

na elkaar zeggen zonder hapering? Vrijblijvende uitnodiging: neem je uitvoering op en post het naar 

de leerkracht). 

 

 

Doe-het-zelf-kunst: tip voor Beeld én Woord : uitgave Musée Maison, Doe-het-zelf-kunst van MOOSS. 

Met dit boek haal je 28 hedendaagse kunstwerken in huis. Het bevat eenvoudige opdrachten gelinkt 

aan Beeldende Kunst waarmee de leerling zelfstandig aan de slag kan. Verschillende opdrachten uit 

dit boek kunnen ook voor het domein Woord. De leerkracht kan hieruit inspiratie putten om 

opdrachten aan te bieden aan de leerling; je kan het boek aankopen via www.stichtingkunstboek.com. 

Tip: Geef de leerling telkens de keuze uit 2 of 3 opdrachten of laat hem/haar kiezen uit verschillende 

invullingen bij de opdracht.  

Voorbeeld opdracht: Wat als alles ondertitels kreeg? 

Voorzie een aantal dagelijkse voorwerpen van ‘ondertitels’ met gebruik van post-its, kies daarbij één 

van onderstaande invalshoeken: 

• Wat zou dit voorwerp zeggen als het kon spreken? 

• Wat zouden twee voorwerpen zeggen tegen elkaar? 

https://www.geertdekockere.be/versie.htm
https://www.youtube.com/watch?v=skQjSVU7mTM
https://www.youtube.com/watch?v=cXF0xiN4mBE
http://www.stichtingkunstboek.com/
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• Wat moeten je huisgenoten zeker weten over dit voorwerp? 

• Wat gaat er door je hoofd als jij dit voorwerp ziet? 

De leerling neemt een foto van het voorwerp met ondertitel erbij, en stuurt dit door naar de leerkracht. 

 

 

Deze praktijkvoorbeelden hangen samen met o.a. volgende basiscompetenties: 

• Leerlingen breiden de eigen waarnemings-, belevings- en verbeeldingswereld uit 

• Leerlingen zien verschillende mogelijkheden/beperkingen 

• Leerlingen experimenteren met elementen van stem- en spraaktechniek   

• Leerlingen tonen zich bereid om relevante en courante technologische media te ontdekken 

• Leerlingen gaan om met aangeboden inspirerende bronnen 

• Leerlingen gaan onbevangen om met kunst en cultuur en ontdekken eigen vooroordelen en 

voorkeuren 
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3e graad 
 
Opstartfase 

Maak contact met je leerlingen via asynchrone media zoals bv. mail, symbaloo. Indien er al een ander 

medium in gebruik was (bv. FaceBook, Klasblog), zet dit dan in. Breng een positieve, verbindende 

boodschap.  

Prikkel hun verbeelding met een filmpje om naar te kijken of een audio-fragment.  

Geef een opdracht die de leerlingen kunnen doorsturen naar jou, en geef hen daarop stimulerende 

feedback: waardering uitspreken, stimuleren van hun leergierigheid/gedrevenheid met enkele 

gerichte vragen en suggesties voor een volgende stap/verdieping.  

 

Vervolgfase 

Als de opstartfase vlot verloopt, kan je overgaan tot het delen van de eerste opdrachten via asynchrone 

media bv. dropbox, microsoft groups.  

Laat de leerlingen nu feedback geven op elkaars opdracht, binnen een door jou aangeboden kader. 

Geef verdiepende opdrachten waarvoor ze kunnen samenwerken bv. in duo. 

Combineer het eventueel met een skype-gesprek, maar houd het kort, max. 30’. Laat de leerlingen hun 

ervaringen delen, zie het niet als een online les. Benadruk het verbindende aspect, of zie het als een 

vorm van exploreren (bv. Wat gebeurt er als we via skype een kort dialoogje inoefenen?). 

Het verzamelde materiaal kan in een latere fase gebruikt worden als basis voor een collage-

voorstelling/toonmoment. 

 

Concrete praktijkvoorbeelden 

 

Beginopdracht: digitool Geert De Kockere (zie praktijkvoorbeeld 2e graad) 

Vervolgopdracht: laat de leerlingen zelf een eenvoudig gedicht maken met een ander stramien (bv. 

Haiku) 

Verdiepingsopdracht: Laat de leerlingen in duo werken: vb. slam poetry 

 

Deze praktijkvoorbeelden hangen samen met o.a. volgende basiscompetenties: 

• Leerlingen zien verschillende mogelijkheden/beperkingen en maken artistieke keuzes 

• Leerlingen exploreren de mogelijkheden en effecten van relevante en courante technologische 

media 

• Leerlingen beschrijven het gebruik en effect van de eigen uitdrukkingsvorm in de eigen 

leefwereld 

• Leerlingen gaan onbevangen om met kunst- en cultuuruitingen en beschrijven eigen 

vooroordelen en voorkeuren 

• Leerlingen verwerven kunst- en cultuurhistorisch inzicht vanuit de eigen uitdrukkingsvorm 
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4e graad 
 
Combineer asynchrone en synchrone media. 

Je kan … 

1) Inzetten op creëren (solo) 

2) Inzetten op het uitdiepen van achtergrondkennis (dramaturgie, dramalab) 

3) Enerzijds inspelen op wat er al lag aan materiaal, en anderzijds op dat wat er zich nu voortdoet. 

Breng de situatie die zich nu voordoet in het leven van de leerling binnen in het creatieve 

proces, maak er een topic van in de te maken voorstelling, zodat het 

eindresultaat/toonmoment een vorm van meta-theater wordt. 

 

Concrete praktijkvoorbeelden: 

 

Hieronder staan praktijkvoorbeelden die geschikt zijn voor leerlingen die …  

• voldoende affiniteit hebben met meta-theater (zie het werk van bepaalde 

theatergezelschappen zoals bv. Compagnie De KOE, Spelerscollectief BERLIN, 

Theatergezelschap ONTROEREND GOED) 

• opname/montage-skills hebben 

• GPDR-toestemming geven m.b.t. gebruik opnames 

  

Creëren: De dagboekkamer: in samenspraak met de leraar bepalen de leerlingen het thema waarrond 

er dagboekfragmenten gecreëerd worden. Daarna creëren de leerlingen hun eigen ‘solo’, door korte 

improvisatie- en vertelopdrachten uit te voeren voor de webcam. Vervolgens sturen ze hun opnames 

door naar de leraar. Op deze manier ontstaat beeldmateriaal dat de basis wordt voor een multimedia-

performance. 

 

Creëren: Dagdagelijkse huiskamertaferelen voor het oog van de webcam brengen. In samenspraak 

met de leerkracht voeren de leerlingen korte improvisatie-opdrachten uit voor de webcam, enkel 

beeld, de opnames worden naar de leerkracht gestuurd. Insteek: voer een aantal dagelijkse 

handelingen uit (bv. ontbijten), en laat de leerlingen hierin verder experimenteren op basis van 

terugkerende patronen, het invoegen van een toevallige gebeurtenis,…  

 

Archief voor onderwijs - dramaturgie: via zoekopdrachten diept elke leerling een zelfgekozen 

thema/auteur/kunstenaar… uit. Het resultaat wordt – eens de lessen terug opstarten- aan elkaar 

gepresenteerd binnen het vak Dramalab. 
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Deze praktijkvoorbeelden hangen samen met o.a. volgende beroepskwalificaties: 

 

Gemeenschappelijke beroepskwalificaties (zowel voor Vertolkend als Creërend Acteur) 

• Improviseert 

• Speelt flexibel in op ruimte en omstandigheden 

• Zet technologische media in, in relatie tot de eigen artistieke praktijk 

• Heeft oog voor technologische trends, in relatie tot de eigen artistieke praktijk  

• Vergaart informatie en maakt hier gebruik van 

• Verdiept en verbreedt kunst- en cultuurhistorisch inzicht in functie van de eigen artistieke 

praktijk   

• Doet een eigen inbreng 

 

Beroepskwalificaties enkel voor Creërend Acteur: 

• Ontwikkelt individueel of in collectief verband materiaal voor een voorstelling 

• Verzamelt, sorteert en selecteert inspirerende bronnen vanuit kunst- en cultuurhistorisch 

inzicht 

 


