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Open huis
Presentatie Kunstvak Drama
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Drama
havo en vwo
Mevrouw Schutman, 
Mevrouw van Ruitenbeek, 
Meneer Termaat, 
Meneer Beuze

Open huis
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• Waar gaat het vak over?

• Wat zijn de werkvormen en vaardigheden?

• Wat is een toepassing of loopbaan waar je dit vak 
in terugziet.

• Wat ervaren leerlingen als positief aan dit vak?

• Voorbeeld van een opdracht of methode

• Wat zeggen leerlingen over dit vak?

In deze presentatie bespreken we   
de volgende punten:

Inhoud
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Waar gaat het vak over?
Drama: praktijkvak!

• Je leert te presenteren op het podium.

• Je leert rollen vorm te geven.

• Je leert toneelteksten te bewerken en te schrijven.

• Je leert alles over toneelproductie en regie.

• Je leert feedback te ontvangen en feedback te 
geven.

• Je leert toneelspelen in verschillende vormen en 
stijlen.

• Bij Kunst Algemeen leer je kunst te beschouwen 
(kijken en luisteren) en je leert kenmerken 
van verschillende kunst historische periodes.
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Werkvormen en vaardigheden
Drama

• Stemoefeningen en spelvormen over fysieke 
vormgeving.

• Improvisatiespellen

• Toneel- en filmteksten spelen

• Verschillende soorten toneelopdrachten bedenken, 
oefenen en voorspelen.
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Toepassing of loopbaan waarin je 
dit vak terugziet
Drama

• Presenteren van jezelf of presenteren van informatie.

• Creatief denken en vormgeven.

• Samenwerken en in samenspraak met anderen 
oplossingen vinden.

• Organiseren en leiding nemen.
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Wat ervaren leerlingen als lastig
Drama

• Je moet (uiteindelijk) op het podium durven 
voorspelen.

• Kunst Algemeen (het theoriedeel) wordt soms als 
lastig ervaren.
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Wat ervaren leerlingen als positief 
aan het vak?
Drama

• Praktijklessen: de lessen zijn in het theater.

• Ook de toetsen zijn praktisch.

• Toneelproducties.

• Het samenwerken in (verschillende) groepen.



Bedankt
voor je 
aandacht!
Vragen? Neem contact op met 
Carole van Ruitenbeek via 
Carole@carolevanruitenbeek.nl of 
c.vanruitenbeek@hetassink.nl

mailto:Carole@carolevanruitenbeek.nl
mailto:c.vanruitenbeek@hetassink.nl
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