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luxemburg speelt 
En retard 

We zouden naar de film en dan ergens gaan wonen 
 
 
Beste leerkracht 
 
Binnenkort ga jij met je klas naar de voorstelling En retard. We zouden naar de film en dan ergens gaan wonen 
van toneelgezelschap luxemburg. 
 
luxemburg speelt graag en veel schoolvoorstellingen. We geloven in het onderwijs als toeleiding naar theater. We 
geloven in leerkrachten als enthousiasmerende factor mét pedagogische kwaliteiten. We geven dan ook graag 
onze ervaring met en goesting voor theater door. Daarom maken we als begeleiding bij elke voorstelling een les- 
of ‘inspiratiemap’.  
 
De inspiratiemap bij En retard werd ontwikkeld door Minne Wouters in het kader van haar stage bij luxemburg. 
Minne studeert kunst en cultuurbemiddeling aan de Karel de Grote-Hogeschool.  
 

Voor mijn stage wist ik van bij het begin dat ik bij een organisatie wilde werken die met of voor een 

bijzondere doelgroep werkt. luxemburg was mijn eerste keuze (Tutti Fratelli, een gezelschap dat werkt met 

kansarmen, mijn tweede). luxemburg maakt voorstellingen voor kinderen, een doelgroep die me heel erg 

aanspreekt. In de visie en manier van werken van luxemburg kan ik me helemaal vinden. Het gezelschap 

sluit niet klakkeloos aan bij wat populair is of als ‘goed’ bestempeld wordt, maar heeft een eigen, 

genuanceerde visie. luxemburg stelt vooral zichzelf altijd in vraag waardoor de organisatie in de richting 

blijft evolueren die ze zelf kiest en niet in de richting die de massa uitgaat.  

 

Deze insteek vind ik heel waardevol en heb ik ook in de inspiratiemap proberen te verwerken. Ik wil een 

kader bieden waarbinnen de leerlingen op hun eigen manier aan de slag kunnen gaan. De inspiratiemap 

werd de hoofdopdracht van mijn stage. Ik kon echt mijn eigen ding doen en mijn ideeën werden 

enthousiast onthaald waardoor mijn motivatie enkel groter werd. Het was een plezier om eraan te werken 

en ik hoop dat dit merkbaar is in de map en jou, als leerkracht, kan warm maken om met je klas aan de 

slag te gaan. 
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Tijdens haar stage bij luxemburg kon Minne ‘van binnenuit’ onze zoektocht volgen, de vragen die ons 
bezighielden en de keuzes die we maakten, zowel inhoudelijk als vormelijk en speltechnisch. We vroegen Minne 
om vanuit die 'inspiratie' en sfeer activiteiten te bedenken die volgens haar de toeschouwers in de juiste 
'kijkmodus' brengen. 
 
In deze inspiratiemap krijg je enkele tips om je leerlingen voor te bereiden op het theaterbezoek. Als 
voorbereiding op het thema suggereren we de film Forrest Gump, waaraan we enkele oefeningen koppelen. We 
geven ook een korte introductie over SMOG, Spreken Met Ondersteuning van Gebaren.  
 
Na het theaterbezoek is het zinvol opnieuw tijd te besteden aan de voorstelling en de aangehaalde thema’s.  
In de nabespreking slaan we de brug naar een aantal boeken van Dirk Bracke waarbij we 
verwerkingsoefeningen suggereren die veraf staan van de klassieke boekbespreking. We laten de leerlingen 
doordenken en ‘doorvoelen’ over de thema’s via verschillende muzische domeinen. 
 

Geniet van En retard voor, tijdens en na de voorstelling! 
Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten. Wij horen ook graag reacties (van de leerlingen) op de 
voorstelling en de inspiratiemap! 
 
Vriendelijke groet 
Rein De Smet 
communicatie en educatie 
03 270 34 90 - rein@luxemburgvzw.be 
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Over de inspiratiemap 
 
Minne Wouters:  
Ik heb ervoor gekozen de oefeningen in de inspiratiemap in te delen per ontwikkelingsfase in plaats van per 

leeftijd. Dit idee kwam er na een gesprek met mijn leerkracht ontwikkelingspsychologie. Hij wees me op het feit 

dat de ontwikkeling van kinderen tussen 10 en 14 jaar enorm kan verschillen van kind tot kind. Dit wordt o.a. 

bepaald door hun leeftijd, thuissituatie, herkomst, geslacht … Om voor ieder kind een activiteit op maat te kunnen 

aanbieden, heb ik gekozen voor de onderverdeling in ontwikkelingsfases, zoals Piaget ze voorstelt (zie 

hieronder). 

 

De fases zijn geen vaste patronen, geen enkel kind past perfect in een hokje. Maar het is een hulpmiddel bij het 

kiezen van een activiteit. Als er qua ontwikkeling op bepaalde vlakken grote verschillen zijn tussen je leerlingen, 

kan je de klas opsplitsen in groepjes die elk andere activiteiten doen. Zo kan je individueel gaan kijken welke 

activiteit bij welk kind past. Uiteraard is hier niet altijd de tijd en ruimte voor. Daarom dacht ik ook na over 

activiteiten die klassikaal kunnen gebeuren. Hierin heeft elke leerling genoeg vrijheid om op zijn manier aan de 

slag te gaan. 

 

Aan jou als leerkracht dus de keuze op welke manier je met deze inspiratiemap aan de slag gaat, hoeveel 
tijd je eraan besteedt en welke kinderen je welke activiteiten aanbiedt. Iedere leerling kan zo de 
voorstelling op zijn/haar manier verwerken.  
 
 

Korte toelichting bij de ontwikkelingsfases van Piaget 
 
Kinderen van tien tot veertien jaar vallen binnen twee ontwikkelingsfases. De eerste is de concreet-operationele 
fase die start vanaf zes jaar en loopt tot ongeveer twaalf jaar. In deze fase maken kinderen gebruik van logische 
relaties. Ze kunnen nu ook manipuleren met de symbolen uit de eerdere pre-operationele fase, dit blijkt uit het 
vermogen woordgrapjes te maken. De kinderen kunnen vanaf nu ook terugredeneren naar het uitgangspunt en 
zien de gehelen, de context, niet enkel wat waarneembaar is. Om dit concreet te maken kan je de 
conservatieproef doen: 

Zit er in het brede glas evenveel water als in het smalle, hoge glas? 
Dit lijkt een eenvoudige vraag, maar kinderen tot ongeveer zes jaar 
geloven steevast dat er verschillende hoeveelheden in de glazen zit. 
Deze overtuiging blijft, ook als ze zelf de inhoud van het ene in het 
andere glas overgieten. Kinderen in de pre-operationele fase (het 
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stadium voor de concreet-operationele fase) kijken vooral naar het uiterlijk, maar zien het verband met de inhoud 
niet. Ze zijn met andere woorden niet in staat meer dan één aspect van het geheel in hun redenering te 
betrekken. In de concreet-operationele fase kunnen ze dat wel.  
 
De tweede fase is de formeel-operationele fase (ongeveer vanaf 12 jaar). In deze fase ontwikkelen de kinderen 
het vermogen tot abstract, hypothetisch en systematisch denken. Zo kunnen ze zich iets voorstellen bij abstracte 
begrippen zoals ‘hemel’. De kinderen leren ruimtelijk denken (denk aan de conservatieproef), logisch redeneren 
en conclusies trekken. 
 
 

Facebook 
 

En retard heeft een facebook-fanpagina! (Surf naar www.facebook.com en typ bij Zoeken: En retard.) 
Iedereen kan fan worden en de pagina zelf opvolgen. Jongeren kunnen er boodschappen en foto’s posten, 
reageren op berichten van de acteurs, vertellen wat ze van de voorstelling vonden. luxemburg plaatst teksten, 
links, foto’s en filmpjes die met de voorstelling te maken hebben. De leerlingen kunnen de pagina zelfstandig 
opvolgen, thuis of vanuit het computerlokaal op school. 
 
Het zou natuurlijk ook heel leuk zijn als je deze facebook-pagina in de klas bespreekt/bekijkt en je leerlingen het 
resultaat van hun opdrachten erop laat posten. De acteurs - maar ook jongeren uit andere scholen - kunnen 
hierop dan reageren en in dialoog gaan met je leerlingen.  
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Voor de voorstelling 
 
 
Joerie is traag, trager dan ‘normaal’. Hij ontvlucht de chaos in zijn hoofd door een totale adoratie van 
Claude François. Nico heeft al veel vriendinnetjes gehad. Ze blijven echter nooit lang, want hij houdt ze 
bewust op afstand. Nico schaamt zich voor zijn broer en voelt zich gevangen in de zorg voor hem. Twee 
broers. De ene is ouder, de andere slimmer. De ene is traag, de andere knap. En retard is het breekbare 
verhaal van twee jongens en hun strijd om respect en eigenwaarde. 
 
 
Minne Wouters:  
In de voorbereiding op En retard wil ik niet te veel over de voorstelling prijsgeven. Toch is een kennismaking met 

het thema van de voorstelling (anders zijn - vooroordelen - hoe jezelf uitdrukken en jezelf zijn) nodig, opdat het 

publiek met een open visie naar de voorstelling komt kijken. Voor deze eerste confrontatie met het thema heb ik 

gekozen voor film, een medium dat door de meeste jongeren enthousiast onthaald wordt. Met een korte 

introductie tot SMOG bieden we ook een actievere werkvorm aan. 
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Film: Forrest Gump 
 
Minne Wouters:  
Na verschillende filmfragmenten te hebben bekeken, vond ik Forrest Gump de meest geschikte film. De film 

heeft me enorm aangegrepen en sluit qua thema perfect aan bij de voorstelling. Net als Forrest is Joerie anders, 

een beetje trager, maar daarom niet beter of slechter, gewoon anders.  
 

De film vertelt het verhaal van de simpele Forrest Gump. Het feit dat hij anders is 
dan de anderen weerhoudt hem er niet van een boeiend en bruisend leven te 
leiden. Zo speelt hij een grote rol in diverse belangrijke gebeurtenissen in de 
Amerikaanse geschiedenis. Tussen de ontmoetingen met de president, Elvis 
Presley en zijn grote liefde Jenny door, is het verhaal van zijn moeder verweven. 
Zijn moeder vecht ervoor dat Forrest gelijke kansen krijgt zoals iedereen, dat 
mensen geen stempel op hem te plakken: Forrest is zoals hij is.  
 
 

luxemburg vindt de keuze voor deze film heel goed. Tijdens het maakproces onderzochten de spelers en de 
regisseur hoe ze het personage van Joerie - de jongen die ‘en retard’ is - zouden ensceneren. Ze wilden hem niet 
al te zeer een handicap geven, noch kiezen voor een bepaald ziektebeeld. Wel wilden ze hem een bepaalde 
naïviteit geven. Net die naïviteit is zo tekenend voor Forrest. Dus we waren aangenaam verrast door Minnes 
keuze en de link die ze zag tussen onze voorstelling en de film. 
 
Je kunt de film ontlenen in de plaatselijke bibliotheek. Voor adressen en openingsuren: zie bijlage 1. 
 

concreet-operationele fase 

 
DRAMA 
In de film merk je dat Forrest ‘anders’ is. Hij is trager dan de rest, maar toch loopt hij het snelst van iedereen! Wat 
is er nu precies in zijn gedrag waardoor we hem als ‘anders’ bestempelen? Benoem de kenmerken en laat de 
leerlingen individueel bedenken hoe zij dat ‘trager zijn’ zouden uitbeelden, bijv. qua manier van lopen, praten, 
kleding … 

 

• Doel: De leerlingen verplaatsen zich in de wereld van Forrest Gump en denken na over hun 
eigen oordeelsvorming. Waarom zien ze Forrest als iemand die ‘anders’ is? En welke dingen 
associëren ze er zelf mee, hoe beelden zij het zelf uit? 
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BEELD 
De leerlingen maken een collage over wat de film bij hen teweegbracht. Waar dachten ze aan? Welke beelden, 
woorden … sluiten erbij aan? Ze kunnen inspiratie halen in kranten en tijdschriften, maar ook zelf dingen 
tekenen, schrijven … 
 

• Doel: Met deze activiteit kunnen de leerlingen op een beeldende manier uiting geven aan hun 
gedachten, emoties, bedenkingen, twijfels … bij de film. 

• Benodigdheden: tijdschriften, kranten, schrijfgerei, tekengerei, schaar, lijm … 
 
SCHRIJVEN 
De leerlingen bedenken klassikaal welke vormen van ‘anders zijn’ ze kennen. Er zijn veel verschillende vormen 
van ‘anders zijn’: een handicap, een andere gezinssituatie, een andere cultuur … Soms is dit uiterlijk zichtbaar, 
soms heeft het enkel innerlijk een effect. De leerlingen schrijven over hoe hun leven zou zijn als zij ‘anders’ 
zouden zijn, of hoe hun leven anders is doordat ze anders zijn. Je kunt de teksten (anoniem) laten posten in een 
zelfgemaakte klasbrievenbus (werkwijze: zie hieronder) of - als de leerlingen het willen - op de facebook-pagina. 
 

• Doel: De leerlingen reflecteren over hun eigen leven en over welk effect hun ‘anders zijn’ heeft 
of zou kunnen hebben. De film komt zo dichter bij hun leefwereld. Daardoor kunnen ze de film 
(en de voorstelling) beter bevatten. Het is belangrijk dat ze hier goed over doordenken, het 
creëert een meer open visie die we nodig hebben om de voorstelling te laten zien. 

• Benodigdheden bij schrijfoefening: schrijfgerei, ev. klasbrievenbus 
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formeel-operationele fase 

 
DRAMA 
De leerlingen maken in kleine groepjes een soort analyse van Forrest Gump. Waarom is hij ‘anders’? Als ze dit 
opgesomd hebben per groepje bedenken ze hoe zij het zelf zouden uitbeelden. Welk accent zou hij hebben? 
Praat hij traag of snel, net heel veel of bijna niet? Zo komen ze zelf tot een personage dat ze kunnen uitwerken, 
aan elkaar voordoen en er de nodige uitleg bij geven waarom ze het zo aangepakt hebben. De leerlingen die 
kijken benoemen weer de kenmerken en ervaren welk effect dit heeft. Zijn de zelf gecreëerde personages 
‘anders’ dan Forrest Gump? Waarom? 
 

• Doel: De leerlingen denken verder over het personage dan wat ze in eerste instantie zien. 
Forrest wordt hier een gewone persoon met bepaalde kenmerken in plaats van iemand die 
‘anders’ is. 
 

BEELD 
De leerlingen veranderen een scène uit de film en schrijven ze daarna neer of tekenen ze. Wat zou er gebeuren 
als Jenny er niet was? Of Forrests moeder? Wat zou er gebeuren als Forrest niet ‘anders’ was? Wat als Forrest 
broers of zussen had gehad?  
 

• Doel: De leerlingen beseffen welk effect de manier van omgaan door de omgeving op Forrest 
Gump heeft en in welke mate zijn ‘anders zijn’ zijn leven bepaalt. 

• Benodigdheden: tekengerei, schrijfgerei 
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SMOG - Spreken Met Ondersteuning van Gebaren 
 
SMOG staat voor Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. Het is een 
gebarentaal ontwikkeld voor personen met een mentale handicap, voor 
mensen die moeilijk kunnen spreken en voor hen die daarbij ook 
moeilijk taal begrijpen. SMOG gebruikt spraak en ondersteunt de 
sleutelwoorden met gebaren. Het is dus helemaal niet de bedoeling dat 
het spreken vermindert. Integendeel, een goede intonatie en mimiek 
zijn heel belangrijk! SMOG telt 500 basisgebaren die voor verschillende 
overkoepelende begrippen staan. Door de combinatie van spraak, 
mimiek en gebaren wordt duidelijk welk specifiek woord bedoeld wordt 
in welke context. Van sommige gebaren kan je de betekenis heel 
gemakkelijk afleiden (bijv. vinger voor de mond = zwijgen, oor aantikken 
= luisteren), andere moet je vanbuiten leren. (Ter illustratie: 
http://www.youtube.com/watch?v=Bz1tqWSNmn8). 
 
In de zoektocht naar hoe we het ‘anders zijn’ konden vormgeven, heeft luxemburg onder andere gepraat met 
begeleiders van mensen met een verstandelijke handicap, zowel in instellingen als in het creatief atelier Art Nivo 
in Strombeek. Via hen maakten we kennis met SMOG, een gebarentaal die het voor sommige mensen die 
‘anders zijn’ gemakkelijker maakt om zich uit te drukken. 
 
Minne Wouters: 
Ik heb samen met de acteurs van En retard een sessie rond SMOG gevolgd in een klas van het tweede 

middelbaar in Brussel. Trudy, een jonge vrouw met een mentale en fysieke handicap en haar begeleidster 

leerden ons de beginselen van SMOG. Toen ik de gebaren nog niet kende, verstond ik Trudy heel moeilijk. De 

gebaren waren samen met de spraak de basis van haar communicatie. Voor haar was het dus echt een manier 

om zich te uiten. Ik kende SMOG vooraf ook niet en vroeg me vooral af of het wel bij de voorstelling zou passen. 

Achteraf gezien sluit het er perfect bij aan (zie hieronder). SMOG is voor jou als leerkracht misschien iets nieuws, 

maar toch hoop ik dat je de stap zet om ermee aan de slag te gaan in je klas. 

 
Vertel je leerlingen over de link tussen de functie van SMOG en het thema van de voorstelling. En retard 

gaat o.a. over het zoeken naar een eigen identiteit, over jezelf durven zijn en hoe moeilijk dit is in onze 
maatschappij. Ook over de moeilijkheid om te communiceren, om te vertellen wat er zich in je binnenste afspeelt. 
SMOG biedt personen met een handicap, personen die ‘anders zijn’, de mogelijkheid om zich uit te drukken en 
hun persoonlijkheid te uiten. Iets waar leerlingen van 10 tot 14 jaar ook heel erg mee bezig zijn. Het zoeken naar 
een eigen identiteit, een manier om zich te uiten die bij hen past.  

http://www.youtube.com/watch?v=Bz1tqWSNmn8
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Om je leerlingen te laten kennismaken met SMOG zijn er enkele heel makkelijke gebaren en leuke 
oefeningen. Druk hiervoor de illustraties in bijlage 2 af. Het is handig om vooraf met je klas in een kring te gaan 
zitten zodat iedereen elkaar kan zien. Om de gebaren aan te leren doe je ze best als leerkracht voor, terwijl je het 
woord duidelijk zegt en de juiste mimiek toont. Daarna doen de leerlingen het samen na. Als je alle gebaren hebt 
voorgedaan kan je ze best nog eens kort herhalen. 
 
Enkele oefeningen: 
 

1. Je doet als leerkracht een gebaar zonder het woord uit te spreken, de leerlingen doen het na en zeggen 
het woord erbij. 

2. Je gaat rond in de kring en toont elke leerling om de beurt een gebaar dat hij/zij moet uitbeelden (zonder 
te spreken). De rest van de klas moet raden welk gebaar het is. 

3. De kinderen zitten over elkaar in twee rijen en vormen zo duo’s die tegenover elkaar zitten. Eén van de 
twee leerlingen heeft schrijfgerei op schoot, de andere heeft niets nodig. De leerlingen krijgen een halve 
of één minuut de tijd waarin ze in volledige stilte zoveel mogelijk woorden raden. De ene leerling doet 
een gebaar, de andere schrijft op welk woord het is. De leerling die de gebaren doet kiest welk gebaar 
hij doet, maar mag geen tweemaal hetzelfde gebaar doen. Het duo dat de meeste woorden heeft 
geraden heeft gewonnen. 

4. De leerlingen staan in twee of drie rijen afhankelijk van de grootte van de klas. Ze staan allemaal met 
hun gezicht naar dezelfde kant zodat ze naar elkaars rug kijken. De leerkracht fluistert een zin (met de 
geleerde gebaren) in het oor van de achterste leerling. Die tikt de persoon voor hem aan en doet beeldt 
de zin uit. Zo gaat het door tot de zin (hopelijk) vooraan aankomt. De eerste leerling in de rij doet de 
gebaren en spreekt de zin uit. Is het nog dezelfde zin die leerkracht heeft doorgegeven? (cf. telefoontje) 

5. Tot slot kan je als leerkracht een gebaar foutief voordoen. Je kunt het foute woord zeggen, iets kleins 
veranderen, een foute mimiek gebruiken of het gebaar niet gelijktijdig met het woord doen. De leerlingen 
moeten zeggen wat er fout is. Eventueel kan je ook de leerlingen foutief laten uitbeelden. 

 
Eventueel kan je de leerlingen filmen terwijl ze een zin uitspreken en ondersteunen met gebaren. Deze SMOG-
filmpjes kan je uploaden naar de facebook-pagina. 
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Belangrijk!  
 
We willen graag dat het publiek onbevangen en met een open visie naar de voorstelling komt. Hiervoor is het 
belangrijk om verwachtingen en vooroordelen los te laten. Te veel verwachtingen kunnen de leerlingen 
afremmen om écht te kijken. 
 
Na de film en de oefeningen erbij zal duidelijk zijn dat er verschillende vormen van ‘anders zijn’ bestaan. Praat 
hierover met je leerlingen. Vertel hen dat het niet onwaarschijnlijk is dat ze in de voorstelling nog een andere 
vorm van ‘anders zijn’ zullen zien. En dat het belangrijk is dat ze alle ideeën loslaten, die ze er ondertussen over 
gevormd en gedeeld hebben. Nodig hen uit om zich te laten verrassen en prikkel hun nieuwsgierigheid.  
 
Een goede voorbereiding op het theaterbezoek kan helpen om er een aangename ervaring van te maken zowel 
voor jou en je leerlingen, als voor de andere toeschouwers, de begeleidende leerkrachten en - niet in de laatste 
plaats - de acteurs. Leg daarom ook volgende ‘spelregels’ nog even uit.  
 
− Vergeet niet om vooraf naar het toilet te gaan.  
− Jassen en rugzakken hang je voor de voorstelling aan de kapstok. 
− Gsm’s gaan uit (niet op stil of discreet, maar helemaal UIT). 
− Tijdens de voorstelling is het stil en blijven we zitten. 
− Tijdens de voorstelling eten of drinken we niet.  
 
 
Veel kijkplezier! 
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Na de voorstelling 
 
Hopelijk hebben jij en je klas genoten van de voorstelling En retard. 
 
De voorstelling behandelt enkele niet-evidente thema’s en kan heel wat losmaken aan gevoelens en 
bedenkingen in jouw klas. We hopen dan ook dat je de tijd neemt om hier na de voorstelling nog even bij stil te 
staan. En retard confronteert het publiek met zijn eigen ‘anders zijn’. Iedereen is namelijk anders dan de andere 
en wat wij ‘normaal’ noemen is dat niet per se. Want Nico, de ‘normale’ broer, heeft het veel moeilijker met 
zichzelf dan Joerie die ‘anders’ is. Het is goed om je leerlingen bewust te laten zijn van hun eigenheid, hun 
moeilijke kanten en hun talenten. 
 
Minne Wouters: 
Als insteek voor de nabespreking heb ik de boeken van Dirk Bracke gekozen. Deze boeken gaan eveneens over 

het ‘anders zijn’ en over hoe iedereen op zijn eigen manier anders is. Als kind heb ik de boeken van Bracke echt 

verslonden en ze kwamen na het lezen van de theatertekst van En retard direct in me op. Ze zijn zo realistisch 

dat je vanaf het begin meegetrokken wordt in het verhaal. Ik sleet veel zondagen in de zetel en stopte enkel met 

lezen om te eten. Ik las deze boeken meestal in één dag uit, maar de verhalen bleven nog dagen daarna 

ronddwalen in mijn hoofd. Ze zetten me echt aan het denken en maakten me bewust van wat er leefde in de 

wereld. Thema’s die ik niet kende omdat ik er zelf niet mee geconfronteerd werd, bracht Dirk Bracke in zijn 

boeken (soms iets te) dichtbij.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat deze boeken, net zoals ze bij mij deden, veel los kunnen maken bij je leerlingen en ze 

tot denken kunnen aanzetten. Ik vond het dan ook heel jammer om in 

verschillende kranten te lezen dat de jongeren tegenwoordig niet meer 

(graag) lezen. “Scholen kweken boekenhaters” (De Morgen, 8/12/101), 

“Vlamingen lezen goed maar niet graag” (in: “Vlaamse jeugd blijft top”, 

De Standaard, 8/10/12), “Waar is het leesplezier gebleven?” (De 

Morgen, 9/12/10). Dit soort berichten maakt mijn vastberadenheid enkel 

groter om met deze boeken aan de slag te gaan! 

 

Uit de boeken van Dirk Bracke die ik gelezen heb, heb ik een selectie gemaakt van vier boeken die naar mijn 

gevoel perfect bij de voorstelling aansluiten. Ze vertellen stuk voor stuk over iemand die anders is dan zijn 

omgeving. Henna op je huid gaat over een allochtoon meisje in een westerse cultuur, Buitenbeen en Stille Lippen 

gaan over jongeren met een handicap en Een lege brug over autisme. De thema’s sluiten echt aan bij de 

                                          
1 Het volledige artikel kan je lezen in bijlage 3. 
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voorstelling. De boeken zijn, net zoals de voorstelling, niet altijd gemakkelijk. Mij persoonlijk hebben ze enorm 

aangegrepen en ik hoop dat ze in jouw klas ook iets teweegbrengen. 

 
Je kunt alle leerlingen hetzelfde boek laten lezen, maar toffer is om je leerlingen vanuit hun eigen interesse laten 
kiezen welk boek ze lezen. Dan kan je groepjes vormen per boek.   
 
Als je leerlingen niet graag lezen, kan je als leerkracht enkele fragmenten uit één of meerdere boeken voorlezen 
of zelfs het hele boek gespreid over enkele weken voorlezen en er elke week een activiteit aan koppelen. Je kunt 
de boeken ontlenen in de plaatselijke bibliotheek. Voor adressen en openingsuren: zie bijlage 1.  
 
Na het lezen van de boeken kan je met de thema’s van de boeken en de voorstelling aan de slag gaan in de klas. 
We bieden suggesties aan voor activiteiten in de verschillende muzische domeinen en geplaatst binnen de 
ontwikkelingsfases die we in de voorbespreking introduceerden. Ook hierbij vinden we het weer belangrijk dat je 
rekening houdt met de eigenheid en de talenten van elke leerling. Laat hen kiezen op welke manier ze de 
thema’s verwerken. Iemand die tegen zijn zin gedwongen wordt om een dansje op te voeren, kan hierop totaal 
blokkeren. Dan mist je oefening volledig zijn effect. Deze leerling kan misschien wel heel mooi tekenen of schrijft 
graag. Laat hem dan een andere werkvorm kiezen om een aspect van de voorstelling of het boek te verwerken. 
Als je iedereen zijn eigen talenten laat verkennen en ontplooien, heb je meer kans dat de inhoud ook ‘blijft 
plakken’. 
 
Aan jou als leerkracht dus de keuze op welke manier je met deze inspiratiemap aan de slag gaat; hoeveel 
tijd je aan de nabespreking besteedt en welke leerlingen je welke activiteiten aanbiedt2. Iedere leerling 
kan zo het verhaal op zijn manier verwerken. Het is belangrijk dat ze hierin hun eigen weg kunnen gaan 
om te vermijden dat ze een afkeer zouden ontwikkelen tegenover boeken, lezen en/of schrijven. 
 

 
 
 

                                          
2 Met wat verbeelding kan je de activiteiten bij een bepaald boek ook toepassen op een ander boek. 
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Henna op je huid  
 

‘Eigenlijk is het veel te warm om een hoofddoek te dragen’ zei ze en ze blies met 

getuite lippen alsof ze het echt warm had. Ze wikkelde haar hoofddoek los en trok de 

spelden weg. Meteen viel haar lange, matglimmende haar als een waterval over haar 

schouders. Vanuit een ooghoek keek ze naar Seppe en merkte dat hij haar met een 

heel speciale glans in zijn ogen aanstaarde. 

Touria is net als alle andere meisjes van haar leeftijd. Ze wil samen met haar 
vriendinnen op vrijdag na school in een café wat drinken, leuke kleren dragen, verliefd 
worden… Toch is Touria anders. Precies omdat ze islamitische is. Thuis heeft ze het 
niet gemakkelijk. Haar vader is onverbiddelijk en streng als het om tradities gaat. Hij 
heeft trouwens plannen om zijn dochter uit te huwelijken… 

 

concreet-operationele fase 

  
MUZIEK 
Haal alledaagse voorwerpen die je vindt in de klas uit hun context. Een potlood wordt een drumstok en de tafel 
de trom. Zo kan je ritmes maken met de dingen die je elke dag gebruikt. Als voorbeeld en inspiratie kan je vooraf 
al volgend muziekfragment laten horen: http://www.youtube.com/watch?v=tdHn0MLBUhI. De leden van The 
Exam gebruiken in dit filmpje alle voorwerpen die in een klas te vinden zijn om muziek mee te maken. 
 

• Doel: Ik heb deze activiteit gekozen omdat dit een open manier van kijken vraagt van de 
leerlingen. Ze moeten alledaagse dingen anders bekijken, verder kijken dan ze in eerste 
instantie zien. Dit is ook nodig in het boek om Touria een kans te geven en in de voorstelling 
om Joerie niet in een hokje te duwen. Hij is gewoon anders, daarom niet beter of slechter. Het 
leert de leerlingen out of the box te denken.  

 
BEELD 
De leerlingen maken een collage over één of meerdere andere culturen of de verschillen tussen Touria’s cultuur 
en de onze. Hiervoor kunnen ze zelf dingen schrijven, tekenen, uitknippen uit kranten en magazines … Dit zet 
hen aan tot nadenken over hoe andere mensen leven en wat de verschillen en gelijkenissen zijn met hun cultuur. 
Wat knippen ze uit en waarom? Wat is voor de leerlingen ‘anders’? 
 
 

• Doel: De leerlingen denken door deze oefening na over waarom Touria als ‘anders’ wordt 
beschouwd. Ze verdiepen zich wat in haar achtergrond en kunnen hierdoor bepaalde 

http://www.youtube.com/watch?v=tdHn0MLBUhI
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kenmerken van Touria beter plaatsen. Het leert hen verder te kijken dan wat ze op het eerste 
zicht zien. 

• Benodigdheden: kranten en magazines, tekengerei, scharen, lijm, grote papieren 

     
 
SCHRIJVEN 
De leerlingen schrijven een brief naar Touria of naar haar vader. Ze reageren op wat ze gelezen hebben en 
kunnen vragen stellen aan het personage. Hun brief kunnen ze op de facebook-pagina plaatsen, in de 
klasbrievenbus posten (zie ook deel 1 van de inspiratiemap) of naar Dirk Bracke zelf opsturen: Dirk Bracke, 
Drieschouwen 96, 9190 Stekene - dirkbracke@hotmail.com. (De auteur is op de hoogte van deze inspiratiemap 
en kijkt enthousiast uit naar lezersbrieven van jouw klas.) 

 

• Doel: Door deze activiteit denken de leerlingen na over het thema van het boek en dus ook de 
thema’s van de voorstelling. Ze schrijven vanuit zichzelf, maar moeten rekening houden met 
hun bestemmeling. Door de vragen die ze stellen, kan je bij je leerlingen zien wat voor hen 
‘anders’ of vreemd is. 

• Benodigdheden: papier, schrijfgerei, enveloppen, postzegels, ev. klasbrievenbus, ev. 
computer met internet en e-mail  

 

formeel-operationele fase 

 
MUZIEK 
Laat je leerlingen muziek beluisteren uit verschillende culturen. Maak er een muziekquiz van en laat hen per 
fragment raden uit welk land deze muziek komt (en motiveren waarom ze dat denken). 
 
Eventueel kan je de leerlingen zelf een quiz laten samenstellen. 
 
Ter inspiratie enkele muziektips: 

• Het Russische volkslied: http://www.youtube.com/watch?v=rimigvh0vCM&feature=related 

• Flamenco uit Spanje: http://www.youtube.com/watch?v=IwqD859w2_E 

• Traditionele Chinese muziek: http://www.youtube.com/watch?v=oqKZm5FJNAw 

• Charles Trenet, een Franse chansonier http://www.youtube.com/watch?v=p0KWyWwVp0E  

• Afrikaanse muziek van Magic System: http://www.youtube.com/watch?v=imSFQGh2TPA 

http://www.youtube.com/watch?v=rimigvh0vCM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IwqD859w2_E
http://www.youtube.com/watch?v=oqKZm5FJNAw
http://www.youtube.com/watch?v=p0KWyWwVp0E
http://www.youtube.com/watch?v=imSFQGh2TPA
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• De Belgische Jan de Wilde met Eerste sneeuw: http://www.youtube.com/watch?v=C4lb5vlk5gA 

• Broad daylight van Gabriel Rios, afkomstig van Puerto Rico: 
http://www.youtube.com/watch?v=x1nlnIWSu-w 

• Didgeridoo, een Australisch instrument: http://www.youtube.com/watch?v=DC9w4KWEgJE&feature=fvw 
 

• Doel: Door deze activiteit maken de leerlingen kennis met één element van andere culturen 
namelijk muziek. Ze leren echt luisteren zonder onmiddellijk een oordeel te vellen. Ze raden 
van welk land de muziek komt en voelen welke sfeer de muziek met zich meebrengt. De 
leerlingen leren hierin ook van elkaar over verschillende culturen. 

• Benodigdheden: verschillende muziekfragmenten (op iPod, mp3-speler, cd of laptop), boxen, 
laptop of cd-speler, ev. computer met internet (voor online muziekfragmenten, bijv. op 
YouTube) 

 
SCHRIJVEN 
De leerlingen verplaatsen zich in een personage van het boek en bedenken een droom van het personage. Deze 
droom schrijven ze uit en posten ze in de klasbrievenbus. De dromen kunnen in de klas uitgewisseld worden, 
zodat iedereen een andere droom krijgt. De leerlingen kunnen hun droom ook op de facebook-pagina posten of 
opsturen naar Dirk Bracke (Dirk Bracke, Drieschouwen 96, 9190 Stekene - dirkbracke@hotmail.com).  

 

• Doel: Door deze activiteit denken de leerlingen na over het thema van het boek en dus ook de 
thema’s van de voorstelling. Ze moeten zich in de personages van het boek inleven om van 
daaruit een droom te schrijven. Zo ontwikkelen ze een meer open visie tegenover wat ‘anders’ 
is dan wat ze tot nu toe kennen en moeten ze echt proberen zelf in de situatie van het 
personage te kruipen. Het brengt het boek nog dichter bij hen. 

• Benodigdheden: schrijfgerei, papier, ev. enveloppen en postzegels, ev. computer met e-mail 
en internet 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=C4lb5vlk5gA
http://www.youtube.com/watch?v=x1nlnIWSu-w
http://www.youtube.com/watch?v=DC9w4KWEgJE&feature=fvw
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Buitenbeen 

 
De bijna vijftienjarige Delphine zit in een rolstoel. Ze wil dolgraag zijn zoals haar 
gezonde leeftijdgenoten, maar haar lichaam zit haar soms vreselijk in de weg. 
Delphine haat de starende blikken op straat, de vervelende opmerkingen op school en 
het onbegrip van haar omgeving. Ze voelt zich vaak ongelukkig en als ze per e-mail 
een uitnodiging voor een filmauditie ontvangt, denkt ze al bij voorbaat dat ze geen 
enkele kans maakt. Maar dan ontmoet ze Robin, een lotgenoot. Met zijn hulp 
onderneemt Delphine dingen die ze in haar eentje nooit voor mogelijk gehouden had. 
 
 

concreet-operationele fase 

 
BEELD Zoek de verschillen! 
Zorg voor enkele fototoestellen in de klas (voorzien door de school of door de leerlingen meegebracht. Het aantal 
hangt af van de grootte van de groep). De leerlingen maken van elkaar telkens twee foto’s. Op het eerste zicht 
lijken de foto’s identiek maar voor de tweede veranderen ze twee kleine dingen (bijv. ze trekken een sok uit of 
doen hun haar achter hun oor).  
 
Print de foto’s af en kleef ze telkens per twee. Laat de leerlingen op zoek gaan naar de verschillen. Het is ook 
leuk om de foto-duo’s op de facebook-pagina te posten. Leerlingen uit andere scholen kunnen dan op zoek gaan 
naar de verschillen. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
(Op de tweede foto heeft het meisje een mouw wat opgerold en heeft ze haar oorbellen uitgedaan.) 
 
Je kunt er ook voor kiezen om net heel grote veranderingen aan te brengen (ander kapsel, andere trui, pruik, 
schmink …). Ondanks de uiterlijke verschillen, blijft de persoon op de twee foto’s dezelfde. 
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• Doel: Deze activiteit is vooral op een leuke manier omgaan met de onderlinge verschillen. De 
leerlingen kunnen de foto’s veranderen en zo een ander uiterlijk creëren. Toch blijft de persoon 
op de foto altijd dezelfde. Dit besef wil ik ook graag bereiken i.v.m. de voorstelling of het boek: 
dat de leerlingen verder kijken dan wat ze zien en Joerie of Delphine beoordelen om wie ze 
zijn, niet hoe ze eruitzien of wat ze (al dan niet) kunnen.  

• Benodigdheden: fototoestellen, printer, ev. computer met internet 

• Tip: Gebruik liefst een witte achtergrond. Dan komen de verschillen het best uit. 
 
DANS 
De leerlingen staan verspreid in de ruimte en houden een kamer van hun huis in gedachten. Ze bedenken wat ze 
allemaal doen als ze in de kamer zijn en maken als het ware een toer door de kamer. Vertrekkende van 
dagdagelijkse activiteiten (bijv. je benen uit bed gooien, je uitrekken, rechtstaan, kleren aandoen, naar beneden 
sloffen, aan de tafel aanschuiven …) maken ze een kort dansje door deze bekende handelingen/bewegingen aan 
elkaar te schakelen. 
 
Als de ‘choreografie’ af is en de leerlingen hem kennen, bedenkt iedereen voor zichzelf een beperking. De ene 
danst heel traag, de andere heel snel, de andere kan maar één been gebruiken en nog een andere ziet niets. Dit 
doe je best klassikaal. Als iedereen tegelijk bezig is, voelen de leerlingen zich niet ‘bekeken’ en dus minder 
geremd. 
 
Om er wat pit in te krijgen, kan je deze oefening op muziek doen. Je kiest best muziek zonder tekst. Twee tips: 
Air met Alone in Kyoto: http://www.youtube.com/watch?v=QJ4Pm0N8s78&feature=related en Oblivion van Astor 
Piazzolla: http://www.youtube.com/watch?v=i5tc57Gmfjw&feature=related. 

 
Het is heel leuk om deze dans te filmen. Een grote klasdans of - als de leerlingen zich er goed bij voelen - de 
individuele dansjes. Je kunt de filmpjes nadien klassikaal bekijken en/of op de facebook-pagina plaatsen.  

 

• Doel: Door deze activiteit ervaren de leerlingen wat het is om dagelijkse activiteiten heel 
moeilijk te kunnen doen. Ze kunnen zich zo beter in de leefwereld van Delphine (of gelijk welke 
andere persoon met een handicap) verplaatsen. Zo kan ook hun kijk op de voorstelling 
genuanceerder worden.  

• Benodigdheden: lege ruimte, ev. camera en computer met internet 

http://www.youtube.com/watch?v=QJ4Pm0N8s78&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=i5tc57Gmfjw&feature=related
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formeel-operationele fase 

 
DANS 
In plaats van door de ruimte te bewegen dansen de leerlingen al zittend. Ze zullen dus vooral met hun armen en 
romp bewegen. Ook mimiek kan belangrijk zijn. 
 
Je kunt werken rond een bepaald thema (bijv. aantrekken en afstoten, onzekerheid of zorgen voor elkaar) en/of 
de leerlingen laten improviseren op bijpassende muziek. Enkele muziektips (uit de soundtrack van Amelie 
Poulain): http://www.youtube.com/watch?v=RD3WwM6l1J0&feature=related en 
http://www.youtube.com/watch?v=esb64GVdnWg. 
 
Om de activiteit wat concreter te maken bied ik een stappenplan aan dat je kunt gebruiken: 

1. Laat je leerlingen op een stoel of op de grond zitten, door elkaar verspreid in de ruimte. 
2. Spreek een thema af, bijv. zorgen voor elkaar. 
3. Laat elke leerling even nadenken over hoe dit thema er in een beweging kan uitzien. 
4. Laat alle leerlingen tegelijk één beweging doen. (Als dit vlot gaat, kan je hen meteen twee of drie 

bewegingen na elkaar laten doen.) 
5. Om een veilige omgeving te creëren kan je de leerlingen hierna in duo’s of groepjes van drie of vier 

zetten. 
6. Laat de leerlingen verschillende bewegingen aan elkaar plakken en tot een vloeiend geheel maken. 
7. Als iedereen zich er goed bij voelt, kan je de groepjes hun ‘dans’ laten tonen aan de rest van de klas.  

 
Het is heel leuk om deze dansjes te filmen. Je kunt de filmpjes nadien klassikaal bekijken en/of op de facebook-
pagina plaatsen.  

 

• Doel: Hier ervaren de leerlingen zelf hoe het is om met een beperking te moeten omgaan. In 
deze situatie kan de beperking echter ook een stimulans zijn. Doordat de mogelijkheden 
afgebakend zijn, kan het veiliger zijn om te doen wat gevraagd wordt. Zo wordt de handicap 
hier tegelijk een last en een zegen. Ik wil hiermee bereiken dat de kinderen beseffen dat ze een 
handicap niet altijd negatief moeten bekijken. Iedereen heeft op zijn manier een talent, ook al 
wordt hij beperkt in zijn mogelijkheden. 

• Benodigdheden: ev. camera, ev. computer met internet 
 

BEELD 
Laat de leerlingen een scène uit het boek tweemaal tekenen (of in hun eigen woorden beschrijven). In de eerste 
scène heeft Delphine haar handicap, in de tweede heeft ze die niet. Welke invloed heeft dit op de scène? Wat 

http://www.youtube.com/watch?v=RD3WwM6l1J0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=esb64GVdnWg
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zou er anders gelopen zijn? De tekeningen en teksten kunnen in de klasbrievenbus en/of op de facebook-pagina 
gepost worden. 
 

• Doel: Dit doet de leerlingen nadenken over in hoeverre een handicap het leven van 
bijvoorbeeld Delphine beïnvloedt. Zo stappen ze deels mee in het leven van een persoon met 
een handicap en zo beseffen ze in beperkte mate hoe het is om ‘anders’ te zijn. 

• Benodigdheden: tekengerei, papier, ev. klasbrievenbus, ev. computer met internet 
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Stille lippen 
 

Kan je als slechthorende gaan dansen in een discotheek? Elien heeft er geen flauw idee 
van. Wie weet hoort ze de muziek niet voldoende of zal ze naast het ritme dansen … 
Maar de angst om uit de toon te vallen, is kleiner dan haar wil om uit te breken. Elien 
ergert zich steeds meer aan het overbeschermende gedrag van haar ouders. En in het 
veilige, maar voor haar saaie milieu van de dovenclub voelt ze zich onrustig. Moet ook 
zij niet proberen zelfstandig te worden? Net als de anderen, de horenden? Uiteindelijk 
krijgt ze van haar ouders de toestemming om naar de Moonstruck te gaan, een disco in 
de buurt. Ze leert er Manu kennen. 

 

concreet-operationele fase 

 
DANS 
De leerlingen gaan dansen zonder muziek, vertrekkende vanuit alledaagse bewegingen. Beeld je in dat je 
bijvoorbeeld in je slaapkamer binnenkomt. Beeld alle handelingen uit die je daar normaal doet (kleren aandoen, 
tanden poetsen, schoenen aandoen, deur open, deur toe …). Als iedere leerling voor zichzelf enkele bewegingen 
heeft gevonden, begint iedereen rond te lopen in de ruimte terwijl hij de bewegingen uitvoert. Na een teken van 
de leerkracht selecteren de leerlingen hun twee beste bewegingen en voegen er een kenmerk aan toe. Ze maken 
hun beweging heel groot/klein, snel/traag, vloeiend/hortend, zeker/aarzelend …  
 
Daarna zoeken ze een partner of vormen ze groepjes van vier. Ze voegen hun bewegingen bij elkaar en oefenen 
de ‘choreografie’ in. Je kunt de dansjes voor de klas laten opvoeren en/of filmen om op de facebook-pagina te 
zetten. 
 

• Doel: Om deze opdracht te doen slagen, moeten de leerlingen over een drempel heenstappen: 
ze moeten durven bewegen! Deze activiteit heb ik zelf gedaan in een dansworkshop. Dat 
leverde niet alleen mooie resultaten op, het bracht ook een gesprek op gang. Over hoe het zou 
zijn als je de alledaagse dingen niet kan doen, hoe moeilijk het is om van iemand anders 
afhankelijk te zijn. Dit gesprek kan je ook met je leerlingen voeren. 

• Benodigdheden: ev. camera en computer met internet 
 

BEELD 
Voorbereiding: Maak het één minuut volledig stil in de klas. Je leerlingen maken geen enkel geluid. Ook al 
houden ze zich muisstil, toch zullen ze vaststellen dat er altijd nog geluid is. Ze voelen echter de stilte in jullie klas 
en kunnen zich er een idee van vormen, hoe ‘echte stilte’ aanvoelt.  
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De leerlingen maken een collage, tekening, gedicht of tekst rond hoe het is om doof te zijn. Wat mis je? Wat kan 
je echt niet doen? Wat is er net intenser of leuker om te beleven als je doof bent? De resultaten kunnen de 
leerlingen aan elkaar doorgeven, anoniem in de brievenbus posten of op de facebook-pagina zetten. 
 

• Doel: Deze opdracht gaat heel direct over het onderwerp van het boek en indirect over de 
voorstelling. De leerlingen kunnen er hun eigen ervaringen en verhalen in kwijt. Als leerkracht 
kan je zien in hoeverre het boek of de voorstelling jouw leerlingen aan het denken zet. Ook 
leren ze hierdoor van elkaar, ze kunnen ervaringen uitwisselen aan de hand van hun collages, 
brieven… en onderling praten over hoe het is om ‘anders’ te zijn.  

• Benodigdheden: teken- en schrijfgerei, papier, scharen en lijm, magazines, kranten, ev. 
klasbrievenbus, ev. computer met internet 

 
DRAMA 
De leerlingen mogen één uur lang niet horen. Ze steken oordopje in of zetten oorwarmers of 
oorbeschermers op, zodat ze niets of veel minder horen. Zo ervaren ze zelf eens hoe het is en 
moet jij als leerkracht ook extra je best doen om de les begrijpbaar te maken. Het is dus een 
uitdaging voor leerkracht en leerling. 
 

• Doel: De leerlingen worden in deze activiteit zelf even iemand die niet of niet goed hoort. Voor hen 
duurt het maar even, maar het zet hen aan het denken over hoe het zou zijn om nooit te horen. Ga 
hierover in gesprek. Vertel ook over hoe het voor jou is om op een andere manier les te geven. 

• Benodigdheden: per leerling oorwarmers, oorbescherming, oordopjes 
 

formeel-operationele fase 

 
DRAMA 
De leerlingen krijgen een stukje uit een stomme film te zien. Bijvoorbeeld een fragment uit 
de films van Charlie Chaplin: Modern times: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ps6ck1ejoAw&feature=related of The lion’s cage: 
http://www.youtube.com/watch?v=79i84xYelZI. 

 
Daarna spelen ze zelf een alledaagse scène na zonder woorden. Dit kan eventueel in 
duo’s of kleinere groepjes. Als de leerlingen akkoord zijn, kan dit gefilmd worden en op de facebook-pagina gezet 
worden. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ps6ck1ejoAw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=79i84xYelZI
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• Doel: De leerlingen zien zelf hoe het leven er ‘stil’ zou uitzien. Ze ervaren heel eventjes hoe het 
leven van een dove persoon altijd is. Dit zet hen aan tot nadenken over het leven van een dove 
of slechthorende persoon.  

• Benodigdheden: enkele attributen, ev. camera, ev. computer met internet 
 

WOORD Liplezen  
Zet de leerlingen in duo’s en spreek een thema af. De ene leerling zegt een woord zonder klank. De andere moet 
liplezen en raden welk woord het is. De leerling die het woord zegt mag het woord maximum drie keer herhalen 
en de persoon die raadt mag driemaal gokken. Laat iedere leerling vijf woorden zeggen. Het duo dat de meeste 
woorden geraden heeft, is de winnaar. 
 

• Doel: Hier maken de leerlingen kennis met iets dat bij een bepaalde handicap hoort. Ze 
ervaren de eigenheid ervan op een speelse manier.  
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Een lege brug 
 

Op een zachte novembermiddag haast Siem zich op zijn skeelers naar zijn liefje 
Marijke. Maar op de spoorwegbrug zit een bloedmooi meisje. Paulien heet ze. Ze 
maakt een tekening en telt daarbij elke lijn die ze op het blad zet. Siem is 
ondersteboven. Niet alleen haar figuur, maar ook haar onbegrijpelijke reacties 
fascineren hem. Algauw komt Siem erachter waarom Paulien zich zo ongewoon 
gedraagt. En hij weet niet hoe het nu verder moet. Hij wordt verliefd, maar haar 
autisme staat als een muur tussen hen in. 
 
 

concreet-operationele fase 

 
DANS 
De leerlingen staan in een kring en maken allemaal dezelfde beweging. Om te beginnen: de armen op en neer 
zwieren. Roep als leerkracht ‘Kijk hier!’ en geef een beweging aan. De hele kring neemt deze beweging over tot 
iemand anders ‘Kijk hier!’ roept. Het hangt dus van de groep af hoe lang de beweging herhaald wordt. Hierdoor 
kom je soms echt in het ritme van een zich steeds herhalende beweging, iets wat je bij personen met een 
autismespectrumstoornis ook ziet. 
 

• Doel: De leerlingen ervaren zelf hoe het is om in een bepaalde beweging te blijven hangen. Na 
een tijd gaat het bijna automatisch. Dit is één van de mogelijke kenmerken bij een 
autismespectrumstoornis. 

 
DRAMA 
Alle leerlingen hebben een onzichtbare deur voor zich staan. Ze verzinnen allemaal wat er achter hun 
onzichtbare deur is. Een bos vol sprookjes of gewoon hun eigen slaapkamer … alles kan. De leerlingen houden 
geheim wat er achter hun deur verborgen ligt, dat is heel belangrijk! 
 
Hierna vormen ze duo’s of groepjes van vier (in dat geval kijken om de beurt twee leerlingen toe). Eén leerling 
klopt op de onzichtbare deur van de andere leerling. Deze laat de bezoeker binnen in zijn fantasiewereld. Indien 
nodig kan je hier op voorhand een stramien voor afspreken. Bijv. eerst geef ik een rondleiding en benoem ik wat 
ik zie, daarna doen we een activiteit in mijn fantasiewereld … 

 

• Doel: Met deze activiteit wil ik fantasie en werkelijkheid in elkaar laten overlopen. Voor mensen 
met een autismespectrum stoornis is de grens tussen die twee vaak heel vaag. De kinderen 
duiken echt in hun eigen en elkaars fantasiewereld. (Als het oudere kinderen zijn kan het doel 
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vooraf worden uitgelegd zodat ze begrijpen waarom de activiteit gedaan wordt in kader van de 
voorstelling en het boek.) 

 

formeel-operationele fase 

 

DRAMA 
De leerlingen staan door elkaar in de ruimte. Vertrek vanuit een alledaags ritueel zoals opstaan, handen wassen, 
eten … en laat de leerlingen dit klassikaal uitbeelden. Iedereen beeldt hetzelfde ritueel uit, maar toch zal iedere 
beweging anders zijn. Laat de leerlingen rondlopen en hun ritueel vergelijken met dat van iemand anders. Wat 
doen ze anders? Waarom?  
 
Je kunt als leerkracht de vraag in de groep gooien waarom we dan mensen zoals Paulien of Joerie toch nog 
anders vinden. Zo kan er een gesprek op gang komen over ‘anders zijn’ en ‘normaal zijn’, over al dan niet passen 
in de ‘normale’ maatschappij … 
 

• Doel: De leerlingen worden zich bewust van hun eigenheid en die van anderen. Het verschil 
tussen henzelf en een klasgenoot of henzelf en Joerie is eigenlijk hetzelfde. Waarom ervaren 
we Joerie of Paulien dan toch als zoveel anders? 

 
WOORD  
Wie kent iemand met een autismespectrumstoornis of een andere handicap? Wie heeft ervaring in het omgaan 
met mensen met een handicap? Is dit een lichamelijke of geestelijke handicap? In een collage, tekening, tekst of 
gedicht vertellen de leerlingen over hun ervaringen (of over hun gebrek daaraan). Je kunt de leerlingen resultaat 
laten voorlezen of tonen. Als dit te moeilijk/persoonlijk is, kan je het anoniem in de klasbrievenbus laten posten. 
Wie dat wil, kan zijn werk ook publiceren op de facebook-pagina. De acteurs en andere ‘fans’ kunnen er feedback 
op geven. 
 

• Doel: Deze opdracht gaat heel direct over het onderwerp van het boek (en de voorstelling). De 
leerlingen kunnen er hun eigen ervaringen en verhalen in kwijt en verwerken dit op hun eigen 
creatieve manier. Ieder kan zijn eigen talent aanspreken en in zijn eigen ‘taal’ aan de slag gaan. 
Als leerkracht kan je hier echt zien in hoeverre het boek of de voorstelling jouw leerlingen aan 
het denken zet.  

• Benodigdheden: teken- en schrijfgerei, papier, scharen, magazines en kranten, ev. 
klasbrievenbus, ev. computer met internet 


