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“THEATER MAKEN IS  

HET UITBEELDEN VAN DROMEN,  

BELEVINGEN, VERHALEN  

EN FANTASIEËN; SAMEN MET ANDEREN,  

VOOR EEN PUBLIEK” 

Comite van aanbeveling : Angela Groothuizen, Peter Römer, Joost Prinsen, 

Karim Traïda, Hakim Traïda, Wijnand Stomp en Tjitske Reidinga 
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ONZE DOELSTELLING 

De Wereld Kindertheater is een ideële stichting in Haarlem  

die zich ten doel stelt theater te maken met en voor  

kinderen en jongeren van 4 tot 19 jaar. Wij dagen kinderen en 

jongeren uit hun eigen verbeeldingswereld te overschrijden en 

leren hen hun creatieve horizon te verruimen;   

samen met anderen voor een publiek.  
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DE ORGANISATIE  

De Wereld Kindertheater biedt kinderen en jongeren een veili-
ge en toegankelijke plek waar het bruist van de ideeën, een 
plek die inspireert. Een omgeving waar iedereen; leerling, ou-
der, bezoeker of Haarlemmer zich welkom, betrokken en ge-
waardeerd voelt. Een plek waar theater het leven verrijkt en 

iedereen zich thuis voelt.                                                                                                                                                                                 

De Wereld biedt diverse activiteiten aan zowel op de thuisba-

sis, het Klein Heiligland, als in de wijken.    

Spelgroepen in leeftijdscategorieën 4 t/m 18 jaar, 

speeltoneel, voorstellingen, workshops, toneel in de 

klas, toneel voor taal, maak kennis met toneel, thea-

terdag, spelend sociaal vaardig, met De Wereld de 

wijk uit, film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle activiteiten stoelen op onze methodiek: met gekaderde 

improvisatie kinderen en jongeren leren om theaterkunst 

‘eigen’ te maken, te waarderen en te creëren.                                                                                

De inhoud van de lessen en activiteiten wordt aangepast aan 

leeftijd en doelgroep, zonder daarbij het artistieke niveau uit 

het oog te verliezen. 

Theater maken is het uitbeelden van dromen, belevingen, ver-

halen en fantasieën, samen met anderen en voor een publiek. 

De deelnemers bedenken het verhaal, ontwikkelen de vorm, 

denken mee over kostuums en decor, en tenslotte spelen zij 

de voorstelling. Voorop staat daarbij dat de leerlingen als 

groep functioneren. Zij werken samen en benutten elkaars 

capaciteiten. De samenwerking is zowel gericht op het maken 

van theater als op het bevorderen van onderlinge verdraag-

zaamheid, het stimuleren van groepsverband, en het leren 

waarderen en herkennen van elkaars kwaliteiten en verschei-

denheid.                                                                                                                             

 

1 . D E  W E R E L D  A L G E M E E N       
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DOCENTEN 

Al onze docenten hebben lesbevoegdheid en beschikken over 

didactische en pedagogische vaardigheden. Zij hebben betrok-

kenheid bij De Wereld en onze deelnemers. Natuurlijk onder-

steunen zij enthousiast de doelstellingen en hebben een groot 

creatief, reflectief en zelfstandig vermogen. Zij worden naast 

het ‘eigen’ maken van de methodiek nadrukkelijk gecoacht, 

gevolgd en geëvalueerd op pedagogische, didactische en artis-

tieke kwaliteiten. Principieel willen wij van een ieder die in con-

tact komt met onze deelnemers, een bewijs van goed gedrag; 

de veiligheid van onze leerlingen staat voorop. Het hele team 

van vrijwilliger tot bestuur heeft hart voor de zaak en draagt 

onze missie en visie met veel enthousiasme uit.                                                                                                                                                                                                              

 

VRIJWILLIGERS,  STAGIAIRES  

Een groot team van vrijwilligers is onmisbaar voor een organi-

satie als De Wereld. In het afgelopen jaar werd het vaste team 

bijgestaan door ruim 31 vrijwilligers op het gebied van regieas-

sistentie, decor, kostuums en techniek. De vrijwilligers en stagi-

aires hebben verschillende achtergronden, zoals bijvoorbeeld 

kunstzinnige of pedagogische opleidingen. Er worden hoge 

eisen gesteld qua opleiding, inzet en motivatie. Naast vakken-

nis vragen wij veranderkundige, didactische en pedagogische 

capaciteiten. Vrijwilligers en stagiaires krijgen een goede bege-

leiding met duidelijke structuur en de kans zich te ontwikkelen 

en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Maar de hoogste beloning 

is voor hen getuige te zijn van de creatieve en persoonlijke 

groei en het plezier van ‘onze kinderen’. 

 

 

 

 

 

HET BESTUUR   

Het bestuur werkt volgens de Governance Code Cultuur. Het 

gekozen model is bestuur op afstand, met de zakelijke/

artistieke leiding voor de uitvoerende taken. Het beleid van De 

Wereld wordt ontwikkeld, vastgesteld, geëvalueerd en bijge-

steld door het bestuur in samenspraak met de zakelijke en 

artistieke leiding. Binnen het bestuur bestaat een duidelijke 

taakverdeling. Deze is toegespitst op de expertise van ieder 

individueel bestuurslid: het financiële beleid, het artistieke be-

leid en het personeelsbeleid. Ieder bestuurslid is vanuit zijn/

haar expertise aanspreekpunt en indien nodig ondersteunend 

inzetbaar. Zo zijn er korte lijnen tussen directie/bestuur op alle 

hoofdvlakken. Bestuursleden krijgen voor hun beleidsbepalen-

de werkzaamheden geen beloning. Het bestuur vergadert mini-

maal twee keer per jaar in volledige bezetting en legt de af-

spraken vast in notulen. Bij het uitzetten van de beleidslijnen is 

het uitgangspunt de SWOT-analyse, die jaarlijks wordt ge-

maakt. Het bestuur in 2020 bestond uit: 

Marjo Dankers, voorzitter 

Peter van den Abbeelen, penningmeester 

Naya Moussally 

Denny van Leersum 
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THEATER & CULTUUR? IEDEREEN DOET MEE! 

Theater is een belangrijk hulpmiddel bij de ontwikkeling van 

ieder mens. Daarom  richten wij ons nadrukkelijk op alle Haar-

lemse kinderen en jongeren. Wij spannen ons in om de econo-

mische en/of sociale drempels tot theater te verlagen. Theater 

inspireert om te leven vanuit je hart en draagt bij aan een veel-

zijdige samenleving. Wij zijn er van overtuigd dat een samen-

hang van verschillende culturen en achtergronden inspireert, 

verrast en innovatie te weeg kan brengen. De werkwijze van 

De Wereld is van dien aard dat kinderen en ouders uit alle 

sociaal-culturele groepen zich er thuis kunnen voelen. In het 

verslagjaar maakten 3158 kinderen kennis met De Wereld en 

bezochten daarnaast velen onze (vaak ook) online of gefilmde 

voorstellingen en presentaties. 

 

FACILITEITEN  

De Wereld Kindertheater is sinds september 2016 gevestigd in 

het Klein Heiligland. Door die centrale ligging zijn wij goed be-

reikbaar met openbaar vervoer. Omdat alle onderdelen van De 

Wereld, zoals regie, vormgeving, techniek en administratie in 

één gebouw zijn gehuisvest, kunnen wij zeer doelmatig  

werken. Vanuit de gedachte dat theater gemaakt wordt voor 

een publiek, wordt elke activiteit afgesloten met een (online) 

voorstelling in ons eigen theater. 

 

 

 

DE BASIS VAN DE WERELD  

De kern van De Wereld wordt gevormd door een klein hecht 

team: de zakelijke leiding, de artistieke leiding (gesplitst in 

vormgeving en regie & techniek) en de administratie. De zake-

lijke leiding is verantwoordelijk voor fondsenwerving, sponso-

ring, acquisitie, het vrijwilligersbeleid, de externe contacten, de 

administratie en de communicatie met het bestuur. Ook stippelt 

zij in samenspraak met het bestuur het beleid uit en waarborgt 

de uitvoering hiervan. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor 

het leggen en onderhouden van nieuwe contacten en partner-

ships. De artistieke leiding heeft als taak een artistiek verant-

woord aanbod te ontwikkelen in het theater en in de wijken. Dit 

team begeleid de medewerkers en vrijwilligers op het gebied 

van regie, vormgeving en techniek, bewaakt de (beperkte) 

budgetten en ontwikkeld nieuwe activiteiten en projecten.  
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ZAKELIJK BELEID 

Het beleid werd geleid door maatschappelijke ontwikkelingen 

en stond in het teken van ‘het overleven’ van de coronacrisis. 

Op het gebied van financiering werd er gekeken: wat kan er 

wel en hoe krijgen we dat voor elkaar? Hierbij stond kwaliteit, 

kwaliteitsbehoud, en er ‘zijn’ voor onze deelnemers voorop.   

De speerpunten in het beleid van 2020 waren: 

 

FINANCIERING 

Onze bronnen van inkomsten werden gevormd door: structure-

le subsidie, fondsen, sponsors, vriendenclub, contributies, uit-

koop, recettes, opbrengsten van de activiteiten in de wijk en 

verhuur van ruimtes. Daarnaast ontvingen wij extra corona 

ondersteuning zowel van: NOW 1, NOW 2, TOGS, het Rabo-

bank Coöperatief Fonds en Meurkens & Meurkens. Uitbreiding 

van de verhuur van theaterruimtes aan derden is niet van de 

grond gekomen, en nemen wij mee naar 2021. 

 

MARKETING 

De samenwerking en partnerships onderhouden en uitbreiden. 

De uitbreiding richt zich met name in het beleid op het econo-

mische vlak. Met welke partners kunnen wij faciliteiten en kos-

ten delen om (nog) meer rendement te behalen? 

 

IT 

Uitbreiding. Er is in 2020 veel geïnvesteerd in techniek. Goede 

computers met camera, geluid en goede snelle verbinding voor 

de livestream activiteiten en online lessen. 

 

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Evaluatie en inventarisatie van de wensen van onze ‘klanten’. 

Bij alle activiteiten wordt er met onze partners geëvalueerd. 

Naar aanleiding van de uitkomsten daarvan wordt het aanbod 

uitgebreid, bijgesteld of gehandhaafd. Daarnaast doen wij een-

maal per jaar een ‘tevredenheidsonderzoek’ onder onze ach-

terban, maar ook binnen het team. Bevindingen worden ge-

bruikt om het aanbod indien nodig bij te schaven of aan te pas-

sen. 

 

PROMOTIE EN PR 

Binnen de promotie en PR staat onze visie en uitstraling cen-

traal. Wij dragen er zorg voor dat onze belangrijkste doelstel-

ling duidelijk naar voren treedt: Theater maken voor en door 

kinderen en jongeren en de sociaaleconomische drempel tot 

het deelnemen daaraan weg te nemen of te verlagen. Face-

book, websites (naast onze eigen website, ook verwijzingen 

met foto’s van activiteiten op website van partners) zijn daarbij 

belangrijke instrumenten.  
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BEDRIJFSVOERING 

Wij werken met een klein team in vaste dienst. Dit team wordt 

voor een deel gefinancierd uit de structurele subsidie. Doordat 

wij daarnaast met veel (weliswaar vaste) zzp’ers werken, lopen 

wij financieel geen risico bij tegenvallende financiering of 

markt. Tot op heden lukt het ons om ieder jaar de activiteiten 

uit te breiden, en kunnen daardoor ook de uren van de zzp’ers 

worden gehandhaafd en uitgebreid. Hierdoor is er een stabiel 

team met goed functioneerde vakmensen. Dit is belangrijk 

voor de kwaliteit van ons werk, maar ook voor de samenwer-

kingspartners en leerlingen: onze mensen zijn ‘het gezicht’ van 

De Wereld in de wijk. Naast de betaalde krachten hebben wij 

een groot aantal vrijwilligers, die functioneren op hbo-niveau 

en feeling en knowhow hebben met onze doelgroep en het 

werk waarvoor zij worden ingezet (regie-assistentie, vormge-

ving, techniek, PR). 

SWOT-ANALYSE 

Ook in 2021 overheersen de corona maatregelen. Het is niet 

duidelijk wanneer en voor hoe lang we weer regulier kunnen 

draaien. Alleen de vaste groepen van het Klein Heiligland heb-

ben op dit moment online les. Online lessen zijn geen vervan-

ging van fysieke lessen en kunnen vanwege de lockdown in 

januari (start nieuwe cursussen wijken) ook niet opgestart wor-

den in de wijken. Wel liggen er al heel veel aanvragen. Wij 

hopen dat we in 2021 net zo’n inhaalslag kunnen maken als in 

het laatste kwartaal van 2020. Maar maken ons wel grote zor-

gen over het langere termijn effect. 

Het tweede zwakte punt is de werkdruk; wij verzetten met mini-

male inzet van betaalde krachten (die veel onbetaald overwerk 

doen) bergen werk. Uitbreiding van het vaste team is echt 

noodzaak. Er is niet genoeg financiële basis om het team uit te 

breiden. 

Doordat wij ons nadrukkelijk richten op de groepen met een 

sociaaleconomische achterstand, groeien wij weliswaar in leer-

lingenaantal ieder jaar door, maar blijven de financiën achter. 

Het team heeft in 2020 veel onbetaalde overuren gedraaid om 

alle corona aanpassingen voor elkaar te krijgen. Personele 

uitbreiding is en blijft met of zonder corona noodzakelijk om de 

werkdruk te verlichten.  
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ARTISTIEK BELEID  

CONSOLIDATIE AANBOD IN DE  

AANDACHTWIJKEN  

De komende jaren staan in het teken van consolidatie en kwa-

liteit. Als eerste kennismaking met theater willen we de cursus-

cyclus in zo veel mogelijk met name aandachtswijken aanbie-

den. Cultuureducatie onder schooltijd is hierbij een belangrijke 

pijler. Zo maakt ieder kind kennis met theater. Met een kortdu-

rend vervolgaanbod kunnen kinderen nader kennismaken en 

ontdekken of het ook echt iets voor hen is. Met enthousiaste 

deelnemers kan na deze eerste kennismaking een blijvende 

binding met hen en hun ouders tot stand worden gebracht, met 

een langdurig aanbod in de wijk. De cursussen in het Klein 

Heiligland zijn voor achterstandsgroepenvaak een te grote 

stap. De drempel wordt makkelijker genomen als er een duur-

zaam aanbod op een vertrouwde locatie wordt aangeboden.  

MET DE WERELD IN EN UIT DE WIJK 

Wij streven er naar de komende jaren een groot aanbod te 

doen in de aandachtswijken. Daarnaast willen wij onze deelne-

mers ook vertrouwder maken met het algemene aanbod in 

Haarlem. De goedlopende activiteit ‘Met De Wereld de wijk uit’ 

sluit hier op aan. Wij willen dit aanbod uitbreiden en ook nieu-

we aansluitende activiteiten gaan ontwikkelen. 

 

PARTICIPEREN OP SIGNALEN IN DE WIJK 

Binnen ons aanbod is altijd ruimte om te participeren op de 

actualiteit in de wijk. Indien nodig zullen wij hier nieuw aanbod 

voor ontwikkelen en uitvoeren, of het huidige aanbod aanpas-

sen. Vanuit deze visie werd er ook vrij snel een aanbod ontwik-

keld, voor de kinderen in de aandachtswijken tijdens de Lock-

down in maart/april/mei 

UITBREIDING VAN HET AANBOD IN DE WIJK  

Alle samenwerkende scholen kregen gratis filmpjes met thea-

teroefeningen en challenges. Deze zijn door veel scholen in 

Schalkwijk, Oost 1 en Oost 2 opgenomen in hun online lessen. 

Daarnaast werd er een nieuwe samenwerking gerealiseerd 

voor 2021 met: OBS De Dolfijn (Haarlem-Noord), OBS De Pi-

ramide (Europawijk), Dalton Basisschool De Molenwiek. 
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CURSUSAANBOD KLEIN HEILIGLAND 

Het aanbod is nog geen enkel jaar zo vaak bijgesteld:  

Maart/april: online lessen, via Zoom.  

Mei: buiten lessen met 1,5 meter afstand voor alle leerlingen 

ouder dan 12 jaar en mondkapjes voor docenten.  

Juni: binnen lessen 1,5 meter afstand voor alle leerlingen 

ouder dan 12 jaar. 

In plaats van een voorstelling in het theater hebben alle  

groepen een film gemaakt als afsluiting van het cursusjaar. 

PARTNERS  

Er was veel overleg, samen ontwikkelen en samen kijken en 

zoeken naar ‘wat er wel kan’. Nieuwe partners zijn:  

OBS De Dolfijn (Haarlem-Noord), OBS De Piramide 

(Europawijk), Dalton Basisschool De Molenwiek. 

MEI, buiten les geven  
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CONTRIBUTIE DEELNEMERS  

Stichting De Wereld Kindertheater wil zoveel mogelijk kinderen 

in aanraking laten komen met theater. Daarbij heeft de stich-

ting extra aandacht voor kinderen in achterstandssituaties. Uit 

diverse onderzoeken blijkt dat bij deze kinderen en hun ouders 

de drempel om deel te nemen aan culturele activiteiten hoog 

is. Dit sluit aan bij onze ervaring. Daarom heeft De Wereld een 

laagdrempelig aanbod in de wijken. Om een eventuele financi-

ële hindernis om deel te nemen aan activiteiten weg te nemen, 

is de contributie voor deelnemers afhankelijk gesteld van het 

inkomen.  

De contributie is verdeeld over vier inkomensgroepen. De con-

tributie van de deelnemers aan de vaste groepen in het Klein 

Heiligland bedroeg in 2020: 

Laag inkomen:       € 135,- 

Middel inkomen:    € 195,- 

Hoog 1 inkomen:   € 255,- 

Hoog 2 inkomen:   € 305,- 

 

Als de contributie voor ouders een onoverkomelijke barrière is, 

worden zij vrijgesteld van betaling. Uit de contributiebijdragen 

van de afgelopen jaren blijkt dat De Wereld een relatief groot 

bereik heeft onder de inkomensklasse die valt in de laagste 

contributiecategorie. Bij de cursussen in het theater is het per-

centage deelnemers uit lage inkomensgroepen groot: 41 pro-

cent. Bij de cursussen in de wijk ligt dat percentage nog aan-

merkelijk hoger: rond de 80 tot 95 procent in de aandachtswij-

ken. Deze cijfers maken duidelijk dat Stichting De Wereld er 

door haar werkwijze in slaagt deze doelgroep te bereiken en te 

boeien. Dat is zeker een stimulans om onze activiteiten op dit 

vlak verder uit te breiden. De contributie voor de cursussen in 

de wijk is afhankelijk van de wijk en van de duur van de cur-

sus. Deze contributie wordt samen met onze samenwerkings-

partners in de wijk vastgesteld.  

2 . D E  W E R E L D  F I N A N C I E E L  
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HET JEUGDCULTUURFONDS 

Het Jeugdcultuurfonds Haarlem maakt het deelnemen aan 

culturele activiteiten voor de minima mogelijk. Voor een aantal 

van onze deelnemers werd in 2020 de contributie betaald door 

dit fonds. Voor deelnemers uit de laagste inkomensgroep blijft 

evenwel een inkomensafhankelijke contributie belangrijk. Al-

leen de absolute minima komen voor een bijdrage van het 

fonds in aanmerking. Een grote groep ouders valt daar net 

buiten. Ook voor hun kinderen moet deelname aan culturele 

activiteiten haalbaar en betaalbaar blijven.  

 

 

 

 

SUBSIDIE  

Sinds 2000 ontvangt De Wereld een structurele subsidie van 

de Gemeente Haarlem. Deze subsidie vormt een substantieel 

deel van de salariëring van het professionele team. Deze be-

taalde krachten zijn verantwoordelijk op hun eigen deelgebied 

voor:  

• Kwaliteit en groei. 

• Het bewaken van budgetten en het zoeken naar alternatieve 

middelen. 

• Het werven, begeleiden en inspireren van vrijwilligers.  

• Het betrekken van de deelnemers bij de creatieve processen.  

• Het zorgen voor een kwalitatief hoogstaand aanbod voor de 

deelnemers.  

• Het bewaken van de doelstellingen en de werkwijze van onze    

stichting en de uitstraling van De Wereld in Haarlem en  

omgeving.  

Met onze professionals kunnen wij een kwalitatief hoog aan-

bod garanderen. Nog steeds groeien kwantiteit en kwaliteit 

jaarlijks. Daarnaast schept deze duurzaamheid aan de basis 

de mogelijkheid voor de creatieve groei.  
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COMBINATIEFUNCTIE  

De Wereld heeft een halve combinatiefunctie. Deze wordt ver-

deeld onder verschillende medewerkers, waarbij de overkoe-

pelende aansturing bij de zakelijke en artistieke leiding ligt. De 

Wereld werkt al jaren met vaste docenten in de wijk. Zo wordt 

de docent ‘het gezicht’ van De Wereld in de betreffende wijk 

voor zowel deelnemers, ouders, als voor de partners waarmee 

De Wereld samenwerkt. De docenten onderhouden samen 

met de zakelijke en artistieke leiding het netwerk in de wijk en 

signaleren nieuwe ontwikkelingen. Ook zoeken zij nieuwe ver- 

bindingen tussen en met diverse partijen. 

 

FONDSEN  

De Wereld is in 2020 grotendeels indirect bezig geweest op 

het gebied van fondsenwerving. De aanvragen voor financie-

ring werden weliswaar in samenwerking met, maar namens de 

partners gedaan. Daarnaast hebben wij een bijdrage van 2500 

euro aangevraagd en ontvangen van het Rabobank Coöpera-

tief Fonds. 

 

SPONSORS  

De Wereld heeft in 2020 met name sponsoring in natura weten 

te realiseren. Als wij de sponsoring in natura kapitaliseren, 

bedraagt deze ongeveer 30 procent van onze begroting. Hier-

mee worden een aantal structurele kostenposten gedrukt  

 

waaronder: werkruimte in de wijk, computeronderhoud, techni-

sche ondersteuning, de boekhouding en loonadministratie. 

Daarnaast ontvangen wij ook veel praktische zaken zoals: 

kantoorbenodigdheden, kleding, stoffen en materialen en soft-

ware (Techsoup) van verschillende sponsoren. 
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ALGEMEEN 

Corona, niemand kon er in 2020 omheen. Het maakte het een 

seizoen vol uitdagingen, nieuwe ontdekkingen, constante aan-

passingen en veel creatief kunst- en vliegwerk. Hierbij stond in 

het proces voor het team twee zaken voorop: loslaten wat niet 

kan, realiseren wat WEL kan en hoe kunnen wij iets positiefs 

bijdragen in deze nare situatie voor onze (vaak toch al kwets-

bare) deelnemers. 

Het vroeg veel extra en (onbetaalde) inzet, veel extra man-

kracht, en ook veel creatief denkwerk. Gelukkig konden wij 

rekenen op veel extra steun vanuit zowel de overheid 

(financieel en informatief), als vrijwilligers en ouders, als on-

dersteuning digitaal (Techsoup en Volta).  

 

CURSUS AANPASSINGEN  

Alle groepen zijn in augustus regulier gestart en zaten aan het 

begin van de lockdown in de tweede fase van het lesprogram-

ma. In deze fase staat het zoeken naar het thema, de vorm en 

de techniek voor de eindpresentatie centraal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . D E  W E R E L D  I N  L O C K D O W N       
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 Buiten les 14 + groep 

Binnen les  (1 1/2 meter afstand) 14 + groep 
 

Voorstelling  14+ groep met DRUK 

15 maart t/m 18 mei 

Tijdens de volledig lockdown kregen alle groepen online les en werd 

het contact nauw onderhouden via de groepsapp. Daarnaast werden er 

thuisopdrachten ontwikkeld. Met behulp van filmpjes werd een techniek 

uitgelegd, zowel technisch, inhoudelijk en met voorbeeld spel. Met de-

ze thuisopdrachten gingen ze zelf thuis (met hun familie veelal) aan de 

slag. Het resultaat kon iedereen bewonderen in de groepsapp. Zo kon-

den de meeste groepen toch enigszins doorwerken aan hun verhaal. 

 

18 mei t/m 4 juni 

Binnen les geven mocht nog niet, maar buiten wel! Alle groepen kregen 

gesplitst (om de groepsgrootte te beperken) les in het Frederikspark. 

Spelers boven de 12 hielden anderhalve meter afstand van elkaar. 

Uiteraard hield ook de docent deze afstand en droeg zij een mondkap-

je. Bij aankomst en vertrek werden de handen gedesinfecteerd. 

Spelers en docenten genoten ervan om weer lijfelijk lessen te kunnen 

draaien. Het was bijzonder om te zien hoe snel spelers de gêne over-

wonnen (soms was het erg druk in het park) en volop in het spel opgin-

gen. Voor de 6-9 groepen was de afleiding in het park soms wel wat te 

groot. Met name als honden uitgelaten door het spel heen gingen ren-

nen. Tijdens deze fase moesten wij een definitieve beslissing nemen 

over de eindvoorstelling. We besloten alle voorstellingen te filmen. Dit 

vergde wel aanpassingen in spel en inhoud, maar de spelers gingen 

vol enthousiasme aan de slag. Zij waren vooral heel blij dat zij hun 

eindproduct toch konden tonen aan iedereen. 



17 

5 juni t/m 14 juli 

Hoera! We mogen weer binnen les geven. Iedereen boven de 

12 moet anderhalve meter afstand houden en zo ook de do-

cent. In het theater is de vloer afgetapet op vlakken van ander-

halve meter zodat iedereen, ook tijdens het spelen goed af-

stand kan houden en de looplijnen makkelijk kan zien. Bij bin-

nenkomst is het eerste wat je ziet een grote fles desinfectie-

middel en ouders worden uit het gebouw geweerd. Alleen voor 

de kleintjes (4 t/m 8 jaar) is een aparte regeling afgeven, zij 

kunnen bij de deur worden opgehaald. Na iedere les wordt het 

theater door de docent schoongemaakt: vloer dweilen en alles 

afnemen wat de spelers hebben gebruikt. Dit werkte goed, 

behalve dat soms de sokken wat nat werden van de spelers, 

aangezien de vloer niet altijd al helemaal droog was, nadat er 

een nieuwe groep in de zaal kwam.  

Aan het eind van deze periode werden ook alle voorstellingen 

gefilmd. Helaas konden de films vanwege het editen pas in 

augustus in première. Alle groepen hadden toen een feestelijke 

bijeenkomst, met popcorn, M&M’s en drinken (want dat hoort 

bij filmkijken) en als klap op de vuurpijl konden ze kijken naar 

hun eigen film! Film van de voorstelling 

met elkaar kijken. 
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15 augustus t/m 15 oktober 

Het seizoen start relatief normaal. De enige aanpassingen die 

wij moeten doen: ruimtes schoonmaken bij de wissel van de 

groepen, en 18-plussers houden anderhalve meter afstand  

van de groep. En natuurlijk desinfecteert iedereen de handen 

bij binnenkomst. 

Daarnaast vragen wij ouders nog steeds buiten te wachten. 

Alleen de kinderen van 4 t/m 8 jaar mogen naar binnen bege-

leid worden, en worden in toerbeurten afgehaald. 

 

16 oktober t/m 15 december 

Met ingang van 16 oktober stellen wij mondkapjes verplicht in 

alle ruimtes van De Wereld. Dit geld voor alle spelers vanaf 12 

jaar. Dit betekent concreet dat alle spelers van 13 jaar en ou-

der les gaan krijgen met mondkapje op. Dit is en wordt welis-

waar niet landelijk verplicht tijdens theaterlessen, maar wij 

vinden dat niet wijs en volgen dus onze eigen koers. Om het 

leed te verzachten en te zorgen dat alle mondkapjes aan de 

regels voldoen, schaffen wij goedgekeurde mondkapjes met 

doorzichtig gezichtsmasker aan voor alle 12+ spelers en do-

centen. Deze mondkapjes worden na de les door De Wereld 

gedesinfecteerd, zodat zij ze de week daarop in de les weer 

veilig kunnen dragen. 

Gelukkig wordt de maatregel door ouders en spelers begrepen 

en gewaardeerd. Al was het geen pretje om in deze periode de 

magische leeftijd van 13 te bereiken: cadeautje van De We-

reld: een mondkapje! Helaas komt er op 15 december met de 

sluiting van de scholen een abrupt einde aan de lessen in het 

theater. De laatste week voor de kerstvakantie kregen alle 

groepen weer online les.  

WORKSHOPS, SPEELTONEEL  

Deze activiteiten zijn beperkt uitgevoerd. In de periode 15 

maart t/m 14 juli heeft het aanbod begrijpelijkerwijs volledig 

stilgelegen. In de zomervakantie hebben wij een aantal aange-

paste workshops gedraaid. Deze aanpassing lag vooral in de 

presentatie maar had daardoor ook gevolgen voor de inhoud. 

Hierbij werden verschillende presentatievormen uitgevoerd. Bij 

het straattheater ging aan het einde van de workshop de groep 

door de wijk. Bij de voordeuren van alle deelnemers werd een 

scene gesteeld. Hierbij genoot de hele straat vaak mee! Bij het 

stripverhaal maken werd het verhaal gefotografeerd en na 

afloop ge-edit door de docenten. Het verhaal werd digitaal 

naar alle deelnemers en ouders gestuurd. 

Bij het Speeltoneel werden alle voorstellingen na februari 2020 

gelivestreamed. Helaas  hebben wij maar zeer beperkt kunnen 

draaien. In eerste instantie door de volledige lockdown. Ook in 

de periode september t/m december is het Speeltoneel twee 

keer uitgevallen doordat een groot deel van het team last had 

van verkoudheidsverschijnselen.  



19 

WIJK AANPASSINGEN 

In de wijk heeft het fysieke aanbod onder schooltijd tot en met 

4 juni volledig stilgelegen. Daarna is er een ‘inhaalrace’ gelo-

pen. Er werden veel extra docenten ingezet. Hierdoor hebben 

wij nog relatief veel aanbod onder schooltijd kunnen draaien.  

 

 

15 maart t/m 5 juni  

In de wijken was de werving voor acht groepen rond, maar 

slechts drie groepen waren al opgestart. We besloten alleen 

met de al opgestarte groepen online te gaan. Er werden  

WhatsApp-groepen aangemaakt en online Zoomlessen gege-

ven. De Zoomlessen werkten niet echt. Hier waren een aantal 

redenen voor: geen goede wifi, geen goede apparatuur, volle 

kamers, broertjes en zusjes die rondrenden en lawaai door de 

les heen maakten. Hierdoor was het Zoomen geen positieve 

ervaring voor de deelnemers. We besloten filmpjes met chal-

lenges voor hen te gaan maken. Deze challenge kregen zij 

iedere week via WhatsApp, met de oproep de challenge aan te 

gaan, en zelf aan de slag te gaan. Dit was een groot succes, 

de kinderen maakten massaal filmpjes en veelal speelde de 

hele familie mee. Technisch waren de filmpjes soms moeilijk te 

zien of te volgen, maar het spelplezier knalde er vanaf. Hierop 

besloten wij een online lesprogramma met challenges voor de 

scholen te maken. 

Met onder meer de slapstick-, stagefight- en spionnenchallen-

ge. Een filmpje omvatte gebruikelijk: een warming-up (fysieke 

oefening om je lichaam warm te maken), een technische oefe-

ning (gericht op de challenge), een uitleg en een inspirerend 

voorbeeldfilmpje. 

Voor kleuters waren er een aantal inspirerende ‘meespeel’ 

filmpjes zoals ‘De Berenjacht’ 

Dit werd door de scholen met wie wij samenwerken aangebo-

den binnen hun online lesprogramma. 

5 juni t/m 14 juli 

In deze periode werden de buitenschoolse cursussen weer 

opgestart met fysieke (buiten) lessen. De kinderen gingen hard 

aan de slag om een film te maken. De groepen kregen extra 

inhaallessen om de film op tijd af te kunnen krijgen. Wel wer-

den de films kort gehouden (maximaal 15 minuten) vanwege 

de korte tijdsspanne. Ook voor deze spelers was de afsluiting 

een gezamenlijke première van ‘hun’ film! 

Op een aantal scholen werd nog voor de zomer ingezet op 

vermindering van taalachterstand met het educatieve aanbod 

onder schooltijd. Deze lessen waren vooral gericht op deelne-

mers die door de lockdown een extra taal achterstand hadden 

opgelopen. 
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15 Augustus t/m 15 december 

In deze periode werd een inhaalrace gelopen: buitenschoolse 

cursussen werden gelijk en extra lang ingezet in alle wijken. 

Extra docenten werden ingezet om ook onder schooltijd zoveel 

mogelijk aanbod alsnog in te vullen. En de CMK-projecten 

werden (alsnog) gedraaid. De voorstellingen van de wijken 

werden bij ons in het theater gespeeld, en waren middels een 

livestream voor iedereen te zien. Spelers genoten zichtbaar 

van het ‘zijn’ in een echt theater, van de decors, kostuums, het 

licht en het geluid. Enthousiaste en trotse ouders kwamen hen 

af halen: ze hadden genoten van de livestream! 

Helaas kwam daar op 15 december een abrupt einde aan. Dit 

was maar drie dagen voor de kerstvakantie, maar zette welis-

waar een dikke streep door de planning. Zo konden van drie 

groepen de livestreamvoorstellingen niet doorgaan, van acht 

groepen de voorstelling op school niet doorgaan, en kon To-

neel voor taal en Toneel in de klas niet afgerond worden. 

Wel heeft De Wereld kerstpakketjes gemaakt voor alle groe-

pen die hun voorstelling niet konden spelen: met kerstlekkers, 

een persoonlijk briefje van docent, kerstgroet en… de belofte 

dat na de lockdown zij mogen deelnemen aan een theaterdag, 

die we gaan afsluiten met een livestreamvoorstelling. Dit werd 

door deelnemers, ouders en scholen enorm gewaardeerd. 
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VOORSTELLINGEN 

Van alle voorstelling ontwikkeld tot en met juli is een film ge-

maakt. De organisatie was een grote klus. Naast filmers, edi-

tors en geluidtechnici hadden we ook richtmicrofoons, extra 

camera’s, kabels etc. nodig. Ook konden niet alle groepen de 

opnames in het theater doen, vanwege de anderhalve meter 

afstand die zij onderling bij het spelen moesten houden. Geluk-

kig konden wij rekenen op een groot team professionele fil-

mers, die zich belangeloos voor De Wereld hebben ingezet. 

Apparatuur en locaties werden belangeloos beschikbaar ge-

steld door derden. Kortom De Wereld: we maken het samen, 

was ook bij deze uitdaging de oplossing.  

Het filmen zelf was voor de spelers een hele positieve erva-

ring. Wel misten de spelers het gezamenlijke element en na-

tuurlijk het applaus en het publiek. Gelukkig werd dat bij het 

kijken naar de films ruimschoots goed gemaakt. Voor de do-

centen was het een uitdaging. Filmregie is niet hun natuurlijke 

habitat, dus iedereen was uit zijn/haar comfortzone.  
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DE WERELD DIGITAAL 

De Wereld werd door de coronacrisis gedwongen het digitale 

tijdperk in te stappen. Zoomen, teams, live-streamen, YouTube 

studio, editen, filmen: er ging een nieuwe wereld voor ons open. 

Dat ging niet zonder horten of stoten. Ten eerste ontbrak het 

ons aan noodzakelijke apparatuur, ten tweede moesten wij ons 

nieuwe vaardigheden eigen maken. Gelukkig kregen we ook 

daarbij veel ondersteuning van onder andere Volta, Techsoup 

en een netwerk van onmisbare mensen op wie we altijd een 

beroep konden doen. 

Inmiddels is het hele team digitaal enorm gegroeid, is onze ap-

paratuur up to date en hebben wij veel nieuwe inspiratie gekre-

gen, hoe wij deze middelen ook in het post-corona tijdperk in 

kunnen zetten! 

 

CONCLUSIE 

Het was geen makkelijk jaar, er was grote financiële druk en we 

maakte ons veel zorgen om onze toch veelal kwetsbare doel-

groep. Terugkijkend overheerst positiviteit: wij hebben er 

‘kunnen zijn’ voor onze deelnemers, wij hebben ongelofelijk veel 

geleerd en onvoorstelbaar veel bereikt en … de coronacrisis 

overleeft. 
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4. D E  W E R E L D  C E N T R A A L     

DE WERELD CENTRAAL  

Het centrale punt van De Wereld is het theater en de lesruim-

tes in het Klein Heiligland. Hier worden wekelijks lessen gege-

ven, workshops en vakantieactiviteiten georganiseerd. Ook 

worden in het theater alle voorstellingen en presentaties ge-

speeld. Onze deelnemers uit de wijken zijn ook vertrouwd met 

deze plek, alhoewel zij les krijgen op locaties in de wijk, spelen 

ook zij hier hun eindvoorstellingen. Ook hebben een aantal 

kinderen uit de wijken deelgenomen aan de workshops en 

vakantieactiviteiten in het theater. 

Uiteraard hadden de corona maatregelen grote gevolgen voor 

de activiteiten van De Wereld. 

Naast het feit dat de lessen in de reguliere vorm regelmatig 

niet konden plaatsvinden, konden er geen presentaties en 

voorstellingen voor publiek plaatsvinden.  

Zie De Wereld in lockdown 

 

 

 

 

AANBOD DE WERELD KLEIN HEILIGLAND 

Spelgroepen 

Leeftijden: 4 t/m 7 jaar, 6 t/m 9 jaar, 9 t/m 12 jaar, 9 t/m 13 

jaar, 12 t/m 14 jaar en 14+ 

De spelgroepen draaien van september tot en met juli.  De 

kinderen krijgen anderhalf uur les per week.  

Het cursusjaar wordt afgesloten met een voorstelling.   

Productiegroepen  

Leeftijden: 10 t/m 14 jaar en 14+ 
Talentrijke en gemotiveerde spelers kunnen doorstromen naar 
onze productiegroepen. Er wordt op een hoger niveau ge-
werkt. Een aantal spelers stroomt door naar de HBO-
theateropleiding. Op dit moment zitten er maar liefst zes spe-
lers in Amsterdam en Maastricht. 

Aantal deelnemers spel en productie 2020:  254 

Kleuters  

Ook kleuters kunnen acteren! De kleuterworkshops van De 

Wereld zijn gericht op spelplezier en kennismaking met spel en 

improvisatie. De kleuters krijgen een kortdurend aanbod, van-

wege hun spanningsboog. Het afgelopen jaar zijn er twee kleu-

terworkshops gedraaid. Aantal deelnemers 2020: 24 
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SPEELTONEEL 

Iedere eerste zondag van de maand wordt er op één dag een 

toneelstuk bedacht, ontwikkeld én gespeeld voor publiek. 

Naast veelal een eerste kennismaking met improvisatie en 

spel is het voor de deelnemende kinderen ook een introductie 

van alle facetten rond een theatervoorstelling: het decor, de 

kostuums, de grime en de techniek. Iedere keer weer met een 

nieuwe groep kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar. Het Speelto-

neel is een kennismaking met de werkwijze van De Wereld. 

Maar ook voor kinderen op de wachtlijst voor de spelgroepen. 

En natuurlijk voor kinderen die toneelspelen af en toe heel leuk 

vinden. 

Aantal deelnemers 2020: 64 

 

VAKANTIEACTIVITEITEN & WORKSHOPS 

In 2020  hebben we vanwege de corona maatregelen veel 

minder vakantieactiviteiten gedraaid. Dit is een aanbod waarop 

zowel de deelnemers van Klein Heiligland als uit de wijk kun-

nen inschrijven. Door de financiële bijdrage laag te houden, 

zien wij dat ook daadwerkelijk beide groepen gemengd deelne-

men. De workshops worden ingepland op één dag of dagdeel. 

Er werd een aanbod gedaan van verschillende aangepaste 

disciplines: stage fighting, levend stripverhaal en kleuters. 

Aantal deelnemers 2020: 116 

WORKSHOP 4 t/m 7JAAR 
Workshop 8 weken 

SPEELTONEEL 
Elke eerste zondag van de maand 
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HET MAGISCHE  
PORTAAL 

Woensdaggroep 6-9 jaar 

SAMEN  
BEN JE NOOIT  

ALLEEN 
Donderdaggroep 6-9 jaar 
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ONBEKEND MAAKT  
ONBEMIND 

Woensdaggroep 9-13 jaar 

IETS TE LANG EN  
NIET GELUKKIG 
Woensdaggroep 9-12 jaar 

 

HUISJE, BOOMPJE, MAMA 
Donderdaggroep  9-12 jaar 
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RESET 
Dinsdaggroep 12-14 jaar 

DENKBEELDIG 
Donderdaggroep 14+ 

DRUK 
  Dinsdaggroep 14+  
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GEZWAM 
  Productiegroep 10-14 jaar 

2VOUD 
  Productiegroep 14+ 
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VAKANTIEWORKSHOPS 
  Stripverhaal, Stagefight, Bello de Beer 

METHODIEK 

Bij alle activiteiten is het uitgangspunt de door ons ontwik-

kelde methodiek. Die rust op twee pijlers: het groepsproces 

en de individuele (spel)ontwikkeling. Iedere speler wordt op 

zijn eigen niveau benaderd, gecoacht en gevolgd, zodat de 

ontwikkeling optimaal is. Speltechnisch hebben wij de vol-

gende hoofddoelstellingen: ontwikkeling van fantasie en 

creativiteit, het vergroten van individuele uitdrukkingsvaar-

digheid in taal, spel en beweging, de ontwikkeling van stem 

en presentatie, het vergroten van concentratie, zelfvertrou-

wen en spelplezier.  

Zowel bij speltechniek als improvisatie krijgen de spelers 

feedback van elkaar en van de docenten. Naast speltech-

nische aanwijzingen staat daarbij ook het ‘waarom’ cen-

traal. Waarom doen we deze oefening? Wat leer je ervan? 

Hoe deden we de oefening? Door dit steeds terug te kop-

pelen naar de groep, beklijft de techniek. De spelers ma-

ken zich die techniek eigen en verwerven, naast techni-

sche vaardigheid, ook (spel)inzicht.  

Ze leren gebruik te maken van elkaars capaciteiten en van 

de diversiteit in de groep. Ze ervaren hoe het is om samen 

te werken, ideeën met elkaar uit te wisselen en deze sa-

men uit te werken. Dat verrijkt niet alleen de lessen maar 

ook de voorstelling. Het zijn vaardigheden waar de  
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deelnemers nu iets aan hebben en die van meerwaarde kun-

nen zijn in hun verdere leven. De spelers ontdekken hun eigen 

talenten, ze leren communiceren, vertellen en luisteren. Ze 

weten hoe ze initiatief kunnen nemen. Ze leren beter omgaan 

met emoties en krijgen meer inzicht in zichzelf en de wereld 

om zich heen.  

 

HET LESPROGRAMMA  

Eerste periode: september tot half december  

In deze lessen staan de basistechnieken centraal. Afhankelijk 

van het niveau van de groep varieert dat van introductie tot 

uitbouwen van de technische vaardigheden. Het eerste ge-

deelte van de lessen (drie kwartier) wordt besteed aan oefe-

ningen die gericht zijn op stem, beweging, mimiek, concentra-

tie en gebruik van de ruimte. 

Daarnaast is de onderlinge kennismaking van groot belang. 

Met name in deze eerste periode moet het sociaalpedagogisch 

klimaat van de groep gevormd worden. Het is belangrijk dat 

ieder groepslid zich veilig en gewaardeerd voelt binnen de 

groep. Alleen in een sfeer van veiligheid en respect is het mo-

gelijk iets van jezelf te laten zien.  

Tijdens de tweede helft van de les staat improvisatie(techniek) 

centraal. De kinderen leren dat ook improvisatie gebonden is 

aan vorm en inhoud. Er is veel aandacht voor het vergroten 

van de individuele uitdrukkingsvaardigheid in taal, spel en be-

weging, de ontwikkeling van fantasie en creativiteit, gevoel 

voor spelstructuur, spelopbouw en spelvormen. Bij het nabe-

spreken van de improvisaties wordt de groep nadrukkelijk be-

trokken. Belangrijk is het leren kijken naar het spel van ande-

ren, het leren waarderen van groepsgenoten en eruit halen wat 

beter kan en dat ook tot uitdrukking weten te brengen. De na-

bespreking levert een grote bijdrage aan de individuele spel-

ontwikkeling en aan het groepsproces. 

Tweede periode: half december tot april 

In deze fase staat het zoeken naar het thema, de vorm en de 

techniek voor de eindpresentatie centraal. Vanuit aangedragen 

thema’s van de groep ontwikkelt de regie themalessen. Binnen 

de techniek staat het zoeken naar vorm, rolopbouw en techni-

sche vaardigheden centraal. Binnen het improvisatiegedeelte 

wordt het thema van verschillende kanten uitgediept en belicht. 

Dit varieert van uitstapjes om de visie te verbreden, tot het 

opzoeken van materiaal op internet. Van het interviewen van 

kennissen, familie en vrienden, tot het kijken naar een docu-

mentaire. Dit alles heeft tot doel de groep bewust te maken 

van alle facetten rond het thema en te onderzoeken of dit ge-

noeg mogelijkheden biedt voor een voorstelling. Doorgaans 

wordt een viertal thema’s in lesblokken uitgewerkt voordat de 

groep tot een uiteindelijke keuze komt. 



31 

Derde periode: april tot medio juli 

In deze fase wordt het thema uitgewerkt tot een voorstelling. 

Vanuit het thema worden de rollen gezocht, ontwikkeld en 

verdeeld. In principe wordt de vorm en techniek in fase twee 

gekozen. Als deze bij de uitwerking toch niet inspireert wordt 

eerst opnieuw naar vorm of techniek gezocht. In fase drie ligt 

de nadruk op de inhoud. Dit is een langzaam proces waarin 

scènes worden ontwikkeld en met de groep steeds wordt ge-

keken: waar zitten we nu, waar willen we heen en hoe gaan 

we dat doen? Daarnaast wordt er hard gewerkt aan rolop-

bouw, meedenken over de vormgeving van het decor en kos-

tuums, en zoeken zij de begeleidende muziek uit. In deze fase 

wordt na een korte warming-up alleen maar gespeeld en aan 

de voorstelling gewerkt. Deze fase wordt uiteraard afgerond 

met het spelen van de voorstelling.  

Corona aanpassingen binnen fase 3:   

• Online lessen. 

• Lessen met anderhalve meter afstand tussen spelers 

en met halve groepen in Frederikspark. 

• Lessen met anderhalve meter afstand in theater. 

• Filmopname en film première bij De Wereld (dit laatste 

alleen voor de spelersgroep) met als doel gezamenlijk 

het eindproduct te kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITGELICHT: 

Proces en verhaal voorstelling ‘DRUK’,  

dinsdag 14+  groep 18.30 tot 20.00 uur  

PROCES:  

Eerste fase lesprogramma: basistechniek spel en improvi-
satie en groepsvorming/sociaalpedagogisch klimaat 

De groep is dit jaar 50/50 samengesteld: spelers die elkaar al 

kennen van het vorige seizoen, en een groep nieuwe doorstro-

mers uit de 12-14 groepen. Dit betekent dat er technisch op 

een veel hoger niveau kan worden ingezet, maar dat het juist 

wel belangrijk is veel aandacht te besteden aan kennismaking 

en klimaat. Voor het kennismakingsaspect doen wij de oefe-

ningen veelal in duo’s. Waarbij de spelers werken met iemand 

die zij nog niet (goed) kennen. Zo is een van de eerste op-

drachten om in duo’s op muziek elkaar te volgen met een stok.  
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EEN VOORBEELD: 

Alle spelers zijn ingedeeld in de duo’s. Eén van de spelers 

heeft een stok, die hij/zij langzaam beweegt. De ander gaat 

fysiek meebewegen op de muziek en volgt de stok. Als de 

stok over de grond gaat, gaat de ‘stokvolger’ ook over de 

grond bewegen. Maakt de stok draaibewegingen dan draait de 

volger langzaam mee op de muziek. Bij deze oefening moet je 

geheel op elkaar gefocust zijn, waardoor je zonder woorden 

toch een hele sterke connectie met elkaar creëert. Dat was de 

spelers ook opgevallen, bleek bij de feedback na afloop: ‘ik 

heb het gevoel dat ik hem al jaren ken, terwijl ik niets van hem 

weet.’ Ook waren zij onder de indruk van het fysieke abstracte 

spel wat ontstond. Ze gaven aan hier graag mee door te willen 

werken.  

Tweede fase lesprogramma: zoeken/uitdiepen thema, 

vorm en techniek voor de eindpresentatie gedeeltelijk in 

lockdown 

Het zoeken van het thema start vanuit de boodschap: ‘wat wil 

je vertellen met je verhaal aan het publiek? Wat moeten ze 

snappen, begrijpen of wil je mensen meegeven.’ Hierop ko-

men volop ideeën: ‘jezelf zijn, relatie met ouders en vrienden, 

seksuele geaardheid, en nog veel meer.’ Terwijl ze deze the-

ma’s uitdiepen ontstaat er een nieuw thema wat bij alle vor-

men sterk naar boven komt: DRUK. We besluiten dit uit te  

gaan werken als hoofdthema, en de andere ideeën daarin 

mee te nemen. Hierdoor is er al veel inhoud, maar wat wordt 

de techniek/vorm? De jongeren willen zelf heel graag doorwer-

ken met de abstracte techniek, dus we gaan met muziek aan 

het werk om te zoeken hoe ‘druk’ fysiek vorm te geven. Maar 

eerst moeten zij meer leren over abstract spel. 
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EEN VOORBEELD: 

De spelers kiezen een lied wat iedereen kent. Eerst gaan we 

het zingen. Een beetje lacherig begint de groep te zingen. Bij 

de derde keer zingt iedereen met uit volle borst, de gêne is 

weg. Dan gaan we het lied woord voor woord zeggen, waarbij 

ze gaan ‘spelen’ met de tekst/woorden. Zoals bijvoorbeeld 

klinkers verlengen, staccato herhalen, wisselend volume of 

een rollende R, alles mag. Hier krijgen ze steeds meer lol in. 

De volgende stap is beweging toevoegen. Spelen met het 

woord, en vanuit je gevoel met je lichaam bewegen. Belangrijk 

is het denken uitzetten en je gevoel aanzetten. Na een gieche-

lige opstart komen ze erin en durven ze vol te gaan.  

Omdat de spelers dit gezamenlijk maar één voor één, woord 

voor woord doen, kunnen ze ook goed zien wat voor beeld er 

ontstaat.  

 

Vanuit deze oefening krijgen ze de opdracht zelf een korte 

tekst te bedenken rond ‘druk’ en daar een scene mee te ma-

ken. Een van de groepjes heeft een scene gemaakt rond soci-

al media. Ze hebben gewerkt met de tekst: PING (berichtje 

komt binnen) Eén speler staat in het midden met haar telefoon, 

de rest ligt om haar heen: zij verbeelden de ingekomen berich-

ten. De speler in het midden laat fysiek zien, wat er met haar 

gebeurd bij iedere PING (berichtje). De berichtjes komen 

steeds sneller binnen, en er worden lelijke dingen gezegd. 

Uiteindelijk valt zij schreeuwend op de grond: zij kan alle ha-

ters niet meer aan. Zij krijgen veel complimenten van de rest 

van de groep, iedereen wil graag doorwerken met abstracte 

vormen en dit beter uit gaan werken. 
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Derde fase: rollen zoeken, uitdiepen thema, vorm, bouwen 

verhaal in coronatijd 

Vanuit inhoud en abstracte techniek gingen we verder zoeken 

naar het verhaal en de rollen. Hoe komt het bij elkaar? We 

moeten vooral veel aandacht geven aan het fysieke/abstracte 

spel en hoe dit vorm te geven in het spel.  

Helaas moesten wij hiermee van start gaan in het begin van de 

lockdown: online! Via Zoom kon een heleboel, maar abstracte 

scenes maken? Daarbij is de interactie tussen de spelers,  het 

elkaar aanvoelen en aanvullen erg belangrijk. Zo ook het heb-

ben van genoeg ruimte voor het werken met je lichaam en het 

uitproberen. Zaken die online niet realistisch zijn. We besloten 

online eerst door te werken aan de reële scenes. Zowaar ont-

stonden er ook online hele mooie ideeën en ontdekte de groep 

al snel meer vorm en inhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

EEN VOORBEELD: 

We werken online aan druk die je jezelf oplegt. Alle spelers 

herkennen dit en gaan hier een monoloog mee maken. Er ko-

men prachtige stukjes uit. Het is mooi om te zien dat de spe-

lers zich ook online veilig genoeg voelen, om zichzelf echt 

bloot te geven en zoveel te laten zien.  

De stukjes gaan over o.a. schoolprestaties, erbij horen en ook 

veelal onzekerheid.  

Eén van de meiden speelt een prachtige scene waarbij ze voor 

de spiegel staat en naar zichzelf kijkt. Ze is niet blij met wat ze 

ziet: ‘een pukkel.. gatver, enneh wat heeft ze een dikke buik. 

Dat haar, dat ziet er ook niet uit.’ Ze breekt zichzelf steeds 

meer af en wordt steeds kleiner en verdrietiger: ‘slim of grappig 

is ze ook al niet, vindt je het gek dat haar vriend het heeft uit-

gemaakt, dat niemand haar leuk vindt. Ze is gewoon ….. een 

nul.’ Iedereen is diep geraakt door de scene, maar geeft ook 

aan deze gevoelens te herkennen. We praten er online nog 

lang over door, zodat iedereen zijn gevoelens even kwijt kan 

en elkaar een hart onder de riem kan steken. 

Deze scene is, in een iets andere vorm ook in het uiteindelijke 

verhaal gekomen. 
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Alle deelnemers hebben een persoonlijke tekst gemaakt over 

de druk die zij zelf ervaren. Dit is heel divers. Prachtig om te 

zien hoe hecht de groep is, dat zij dit online met elkaar willen 

delen: scheiding, depressie, groepsdruk (in dit geval om de 

coronaregels te negeren) sociale media-druk, je uiterlijk etc. 

Eigenlijk een prachtig palet, wat niet vorm te geven is met een 

verhaal met vaste rollen. Daarom ontdekken we dat we een 

soort palet van scenes willen maken, steeds afgewisseld met 

abstracte overgangen vanuit de druk. 

Online kunnen we natuurlijk wel aan de reële scenes werken, 

niet in beeld, maar wel op inhoud. Zo wordt er een prachtige 

scene gespeeld over de druk van opgroeien in twee culturen. 

Een meisje wil graag afspreken met vrienden. Haar islamiti-

sche ouders en zus keuren dit af. Ze twijfelt, maar haar vrien-

den op school pushen haar juist om het wel te doen. Het 

maakt niet uit wat ze kiest, het zal nooit goed zijn voor haar 

hele omgeving, ze bezwijkt onder de druk. 

Uiteindelijk kunnen we half mei ook fysiek buiten aan het werk 

en al snel daarna in het theater. Het lijkt de regie lastig om met 

name de abstracte scenes op anderhalve meter afstand te 

maken/spelen. Gelukkig weten onze spelers ons altijd weer te 

verassen en lukt het wel. De dag van de filmopnames blijkt 

wrang genoeg, de eerste dag te zijn dat de groep GEEN af-

stand meer hoeft te houden. We besluiten niets aan het beeld 

te veranderen, en alles grotendeels met de anderhalve meter 

afstand te filmen. Het was wel fijn om daar iets minder op te 

hoeven letten! Het filmen vonden de spelers een ervaring op 

zich en erg leuk om te doen. Wel gaven ze aan ‘een gewone 

voorstelling’ toch leuker te vinden. Zij en hun familie en vrien-

den waren erg trots op het eindresultaat! 
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 HET VERHAAL      

 

De topsportcoach vindt dat Faiza te dik is en teveel snoept. ‘Zo 

wordt het nooit wat met haar. Opdrukken 50 keer!’                                                                                                                     

Haar leraren willen meer concentratie, meer inzet en betere 

cijfers. ‘Zo wordt het nooit wat met haar.  

Haar moeder wil niet dat ze afspreekt met jongens of naar 

feestje gaat. ‘Dat doen wij niet in onze cultuur!’ Haar vriendin-

nen willen met haar afspreken en dat ze mee gaat naar een 

feestje. Haar zus wil dat ze mee gaat naar koranles.                                                                                                            

Haar vader is teleurgesteld. ‘Een zeven? Je kan makkelijk een 

negen halen!’ Haar vriendje wil…….’MEER’!  

DRUK. ‘Wie moet ik zijn om goed genoeg te zijn? Goed ge-

noeg voor jou, voor hun, voor mij. Het is nooit……. genoeg. 

Vertel me wie ik moet zijn?’ DRUK.       

‘Mijn bagage wordt voller met verwachtingen, eisen en enorme 

zorgen. Twee meisjes. ‘Zijn ze verliefd? Kan dat? Mag dat? Wil 

ik dat? Wat zullen mijn ouders zeggen, mijn familie, mijn vrien-

den? NEE, ik durf dit niet!             

NEE, ik durf dit niet!’ DRUK. ‘Ik vertel mezelf dat anderen altijd 

het beste van me verwachten, maar eigenlijk doe ik dat zelf. 

Nooit is iets genoeg.’ DRUK. ‘Pogen tot succes eindigt bij mij 

vri jwel alt i jd in een pijnl i jke vertoning van                                                                                

onvermogen’ DRUK. ‘Zo veel mensen om me heen ik maak 

me druk om iedereen.’ 

Een meisje staat voor de spiegel, zij ziet een pukkel, maar ook 

haar tanden zijn geel… En haar haar… kroest. En als ze dan 

tenminste nog grappig was, maar niemand lacht om haar grap-

pen en terecht, ze zijn ook niet leuk. Ze heeft gewoon geen 

talent, blinkt nergens in uit. ‘IK WIL NIET MEER! 

’DRUK. ‘Alles wat ik doe moet beter, niet van anderen, maar 

van mezelf. Ik maak me druk. Dat is het probleem: Ik maak het 

zelf.’ DRUK. 

Op kantoor. Tien klanten aan de lijn, bestellingen die niet klop-

pen, een stagiaire die steeds hulp nodig heeft en een baas, die 

vindt dat het allemaal wel wat sneller kan. De wachtende klan-

ten worden boos. ‘ZET MIJ NIET IN DE WACHT!’ en dienen 

klachten in. De baas wordt boos en… de medewerker bezwijkt 

onder een stapel paperassen en… de druk. 

DRUK. ‘Het zelfbedachte zwarte gat dat al mijn gedachten 

opeet, moet eruit. Maar het eet mijn gedachten, dus die vrij-

heid kan ik  vergeten.’ DRUK. ‘Het is te veel, ik wil me kunnen 

terugtrekken. Maar hoe trek je je terug van..’ DRUK. 
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Shaza whatsappt haar vrienden, ze denkt dat haar ouders 

gaan scheiden. Haar omgeving reageert gelijk: ‘hartje hartje 

smiley, smiley denk aan je. Wat erg! XOXOXOXO. We zijn er 

voor je hartje hartje. Wil je afspreken?’ Een overweldigende 

online support, maar sommige ‘vrienden’ vinden haar een Dra-

ma Queen, altijd wat met haar. Zij appen dit door naar ande-

ren. Sommige vinden hen hard en zijn het er niet mee eens, 

anderen laten zich meeslepen op de whatsapp. Iedereen is 

onderweg naar het meeting point, druk met elkaar aan het 

appen. Als ze elkaar ontmoeten is iedereen eerst nog vol sup-

port en liefde voor Shaza. Maar dan vindt iemand het toch 

nodig Shaza in te lichten over het Drama Queen appje. Dat 

ontaard in over en weer beschuldigingen over wat wie wat 

allemaal over elkaar heeft gezegd online: ‘Hij vond je presen-

tatie slecht, zij vond je nieuwe trui niet staan’ etc.  Al snel vlie-

gen de verwijten over en weer. Helaas wat er online en in real 

life wordt gezegd komt niet overeen. De ruzie loopt op en 

Shaza staat verloren in het midden. ‘Ik ga’ zegt ze verdrietig. 

‘Jullie zijn geen vrienden.’ ‘Wat?’ De groep keert zich tegen 

haar, ‘stel je niet zo aan.’ Shaza loopt boos en overstuur weg. 

Het commentaar van de groep: ‘ik zei het toch: Drama Queen! 

DRUK. ‘Ik val bezwijk. Onder de DRUK. Ik worstel. Ik vecht. 

Uiteindelijk sta ik ook weer op. Wars van de DRUK. Kon ik 

maar weer als een kind zorgeloos het leven ingaan. Zonder 

DRUK.’  
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ALGEMEEN   

De Wereld is al jaren actief in de Haarlemse wijken. Vanuit 

onze missie: Theater & cultuur, iedereen doet mee! Willen wij 

ons nadrukkelijk richten op alle Haarlemse kinderen en jonge-

ren met veel extra aandacht voor hen bij wie cultuurparticipatie 

niet vanzelfsprekend is. Wij spannen ons in om voor hen de 

economische en/of sociale drempels te verlagen.  

Hierbij is het aanbod in de wijk een belangrijk middel. Met het 

aanbod in de wijk hebben we een effectieve aanpak om thea-

ter goed zichtbaar te maken en in brede maatschappelijke 

context te positioneren.  

Naast het gezamenlijk ontwikkelen en realiseren van het to-

neelaanbod, participeren wij in het wijknetwerk. In de diverse 

clusters wonen wij vergaderingen bij en geven wij input. Zo 

denken en praten wij mee over het pedagogisch beleid, de 

problematiek in de wijk en de verbetering van het leefklimaat. 

Dit geeft voor ons team ook op theatergebied impulsen tot 

eventuele bijstellingen van het lesprogramma in de betreffende 

wijk. 

De Wereld werkt intensief samen met scholen, buurtcentra en 

andere organisaties uit de betreffende wijk. Zij vormen een 

belangrijke rol bij de werving voor de cursus en het vinden van 

werkruimte in de wijk, en zijn onze brug naar deelnemers en 

hun ouders. De activiteiten zijn in 2020 zo veel als mogelijk en 

met bepaalde activiteiten aangepast uitgevoerd, Zo hebben wij 

extra toneel voor Taal lessen ingezet na de eerste lockdown, 

werden presentaties gefilmd of gelivestreamed en werd een 

extra (gratis) online aanbod gedaan tijdens de eerste lock-

5 . D E  W E R E L D  I N  D E  W I J K      

SAMENWERKING 

De Wereld werkte met veel tevredenheid samen met de Stich-

ting Dock Haarlem, SportSupport, Muzieklab, Kinderopvang 

Haarlem, Mooizooi, Triple Threat, Tech Teach, Filmschool, 

Wereld Muziekschool, Martin Luther Kingschool, Zuiderpolder-

school, Hildebrandschool, Basisschool Al Ikhlaas, Don Bosco-

school, Basisschool De Globe, Basisschool De Wadden Boer-

haave, Dumontschool, Basisschool De Talenten, Franciscus 

Xaveriusschool, De Veronicaschool, Sint Bernardusschool, De 

Parel, De Voorthuijzenschool, Basisschool de Wilgenhoek, Het 

Leger des Heils, Stichting Haarlem Effect, Het Schoter Lyce-

um, Het Stedelijk Gymnasium, BSO Bengels en Kameleon, 

Kinderopvang Het Podium, De Toneelschuur, Stadschouw-

burg, Stichting ontmoet elkaar in Haarlem Oost, De Piramide 

Europawijk, De Molenwiek-Dalton, Basisschool De Dolfijn, 

Stichting Bretels, Stichting Roads.  
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AANBOD IN 2020  ALGEMEEN  

Er is er een breed aanbod van activiteiten aangeboden en 

gedraaid in de wijken. In totaal hebben 2700 deelnemers in 

één van onze activiteiten geparticipeerd. 

In de aandachtwijken Schalkwijk, Oost 1 en Oost 2 werd een 

combinatie van cultuureducatie (onder schooltijd) en een bui-

tenschools aanbod gedaan. Met het aanbod onder schooltijd 

wordt ieder kind met welke achtergrond dan ook bereikt. Zij 

kunnen kennismaken met theater en hun eigen talenten en 

vaardigheden ontdekken en ontwikkelen. In het naschoolse 

aanbod kunnen deelnemers ‘kennismaking voorbijgaan’. De 

deelnemers krijgen meer inhoud en verdieping, zowel theater-

technisch als sociaal-cultureel. Daarnaast ontwikkelden wij 

voor een viertal scholen een speciaal buitenschools aanbod 

voor kinderen die door de eerste lockdown extra (taal)

achterstand hebben opgelopen. Dit aanbod zal grotendeels in 

2021 uitgevoerd worden. Ook werden er een drietal CMK pro-

jecten uitgevoerd.  

Wij zijn tevreden over wat wij ondanks de corona beperkingen 

en tijdens de lockdown* hebben weten te realiseren. 
*Zie hoofdstuk 3 De Wereld in lockdown 

 

 

 

 

Onze ervaring vanuit ons cultuur-educatieve aanbod: De 

kinderen ervaren het aanbod niet als ‘moeten’ en/of ‘leren’, 

maar als spelen en leuk! Een belangrijke factor: Wie opgaat 

en plezier heeft in spel, kiest er vaak vrijwillig en met plezier 

voor om tijd, energie en emotie in een taak te steken, on-

danks grote inspanningen en kleine frustraties. De bezigheid 

geeft voldoening en het gevoel iets bereikt te hebben. Kort-

om: spelen kan enorm motiveren. Spelenderwijs leren lijkt 

meestal ‘als vanzelf’ te gaan, en er worden gemakkelijker 

ingewikkelde kennis en handelingen eigen gemaakt. Het 

uitspelen ‘beleven’ of herkennen van de verschillende situa-

ties in spel maakt de ervaring intenser, waardoor kinderen 

het langer zullen onthouden  
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BEHAALDE DOELEN EN COMPETENTIES 2020 

In 2020 namen  2700 kinderen uit de wijken Schalkwijk, oost 1, 

Oost 2 en Haarlem-Noord deel aan een van onze activiteiten. 

 

Bereikte doelen en competenties kinderen: 

Bevorderen van:  

• Uitdrukkingsvaardigheden in taal, spel en beweging. 

• Samenwerken: zowel gericht op de realisatie van de 

uiteindelijke productie/improvisaties (taakgericht) als op 

de onderlinge verdraagzaamheid, de groepsband en de 

uiteenlopende verbeeldingswijzen van ideeën (sociaal-

emotioneel en cultureel gericht). 

• Analyseren, evalueren en creëren.  

• Concentratie. 

• De creativiteit en fantasie van de kinderen vergroten. 

• Talentontwikkeling. 

• Taalontwikkeling: kwantiteit, kwaliteit, woordrelaties.  

• Samen spelen, samenwerken. 

• Kennismaking met theater en cultuur. 

• Culturele diversiteit. Door intensief met elkaar samen te 

werken, leren deelnemers elkaars cultuur kennen en 

ontdekken verschillen en overeenkomsten. 

• Spelplezier.  

• Ouderparticipatie. 

         Specifiek Toneel voor taal: 

• De passieve woordenschat: deelnemers kennen 90% 
van de aangeboden woorden passief.  

• De actieve woordenschat: deelnemers kunnen met 75% 
van de aangeboden woorden werken en relaties leggen. 

 
         Specifiek Spelend sociaal vaardig 

• Sociale vaardigheden zoals: sociale/emotionele veilig-

heid. Persoonlijke competenties zoals veerkracht, zelf-

stand. Sociale competenties zoals je inleven in een an-

der, communiceren en uiten, samenwerken en anderen 

helpen, positieve feedback geven. 

• Morele ontwikkeling; de grenzen van goed en slecht, van 

anders, van mogen en moeten.     
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Specifiek Met De Wereld de wijk uit: 

• Participatie in de samenleving.    

• Vergroting van de leefwereld van kinderen en hun ou-

ders. 

• Identificatie met cultuur en samenleving. 

• Ouderparticipatie.  

 

Bereikte doelen en competenties ouders: 

• Ouderparticipatie. 

• Identificatie met cultuur en samenleving. 

• Meer handvaten bieden hoe op een speelse manier de 

sociale vaardigheid van de doelgroep bevordert kan 

worden. 

 

Bereikte doelen en competenties algemeen: 

• Sociale cohesie wijk. 

• Voorkomen van overlast in vakanties in de wijk. 

• Participatie in de samenleving.    

• Toegankelijk maken het cultuuraanbod in Haarlem voor 

zowel kinderen als hun ouders. 

 

 

 

NIEUWE ACTIVITEITEN IN 2020 

Tijdens de eerste lockdown werd een online theaterprogram-

ma ontwikkeld en aangeboden via het online schoolprogram-

ma. Voor leerlingen die tijdens deze lockdown een extra ach-

terstand hadden opgelopen werd voor vier scholen een buiten-

schools aanbod ontwikkeld. Gericht op met name taal en soci-

ale vaardigheden. Iedere school heeft een eigen lesprogram-

ma. Hiermee is in 2020 op drie locaties een start gemaakt 

maar het zal grotendeels in 2021 worden uitgevoerd. Deelne-

mende scholen: Piramide Europawijk, Basisschool De Dolfijn, 

Bassischool De Globe en de Molenwiek Dalton.  
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AANBOD 2020 

Toneel in de klas. Leeftijd 4 t/m 20 jaar 

In een blok van 5 lessen maken kinderen kennis met  

theater en improvisatie 

Kinderen ontwikkelen bij toneel allerlei competenties zoals 

zichzelf uiten, emoties (her)kennen, zelfvertrouwen en asserti-

viteit. Zowel speltechnisch als qua improvisatie worden de 

lessen toegespitst op een actueel thema. Dit zal in overleg met 

de desbetreffende scholen worden vastgesteld. Het aanbod 

onder schooltijd wordt inhoudelijk toegespitst op de individuele 

lesprogramma’s van de scholen, maar is in de basis voor alle 

scholen identiek.    

Toneel voor taal. Leeftijd 4 t/m 12 jaar 

In een blok van 5 lessen vergroten en verdiepen deelne-

mers hun woordenschat 

In de lessen gaan de kinderen naar aanleiding van een ge-

dicht/tekst op avontuur; de wereld van de verbeelding en fan-

tasie in. Hierdoor groeit al spelend de actieve en passieve 

woordenschat. Het programma wordt op maat ingevuld met de 

woordenschat, die de deelnemers in die periode aangeboden 

krijgen. Het aanbod is specifiek voor kinderen met een taal-

achterstand. 

Spelend sociaalvaardig. Leeftijd 4 t/m 12 jaar. Ook voor 

ouders en vakkrachten.  

Bij theater ontwikkel je spelenderwijs sociale vaardigheden. 

Het aanbod omvat allerlei leuke theaterspelletjes die hierop 

gericht zijn. Bij de improvisaties wordt gewerkt vanuit spel/

opdrachtkaartjes. De situaties op de spelkaarten zijn geënt op 

situaties die de kinderen in hun dagelijks leven tegenkomen of 

aangedragen worden door de leerkracht. Binnen spel kunnen 

ze veilig experimenteren, het is tenslotte ‘maar spel’. Vak-

krachten en ouders krijgen een workshop op maat, zodat zij 

het aanbod kunnen (blijven) toepassen. Er is wekelijks overleg 

met de groepsleerkracht om in te spelen op de actualiteit en 

de progressie goed te monitoren. Ons lesprogramma koppelen 

wij inhoudelijk aan de sociaalvaardigheidsmethodiek van de 

school. Hierbij krijgen wij vooral teruggekoppeld dat het als 

‘een hele positieve manier van werken’ wordt ervaren door 

zowel leerkrachten als kinderen. 

Maak kennis met toneel. Leeftijd 4 t/m 20 jaar 

Korte eenmalige workshop als kennismaking met theater. In-

vulling en duur is in overleg. 

Toneelcursussen van 12 of 18 weken met  

afsluiting in het theater 

In deze cursus maken deelnemers op locatie een toneelstuk 

vanuit improvisatie. Het thema wordt door de groep gekozen. 

De cursus wordt afgesloten met een presentatie in ons theater. 



43 

UITGELICHT, -BUITENSCHOOLSE CURSUS- 

9-12 HAARLEM OOST 1 

Eerste fase lesprogramma. In de eerste fase staat binnen 

het lesprogramma kennismaking spel, groepsvorming en 

veiligheid centraal 

We starten met vijftien enthousiaste en zeer energieke spe-

lers. Om ze te leren deze energie om te zetten in spel, worden 

alle kennismakings- en speloefeningen bewust op het fysieke 

aspect gekozen. Zoals namenspelletjes met veel beweging of 

transformeren in een type vanuit beweging. Doordat de tech-

niek steeds gekoppeld werd aan de improvisatieopdracht, kon-

den zij het ook gelijk toepassen in spel. Dit werkte heel goed 

en er ontstond al snel veel meer rust en discipline, doordat de 

spelers hun energie kwijt konden in het spel. Het sociale as-

pect draait in deze fase vooral om elkaar leren kennen, waar-

deren en respecteren. 

 

EEN VOORBEELD 

De kinderen worden in duo’s ingedeeld met iemand die zij nog 

niet kennen. De opdracht is: ga op zoek gaan naar overeen-

komsten en maak hier een korte scene over. Extra aandachts-

punt voor hen waren werk met je lichaam, dus maak het spel 

fysiek en gebruik de ruimte. 

De duo’s gingen enthousiast aan de slag. Het was grappig om 

te zien, dat sommige duo’s elkaar eerst fysiek gingen observe-

ren: hoe loop jij, hoe lach jij, etc. Daarnaast gingen ze druk in 

gesprek over hobby’s, lievelingseten, thuissituatie etc. We 

zagen ook zeer verschillende overeenkomsten in de scenes: 

van haar dat op dezelfde manier krult, dezelfde lievelings-

serie, tot allebei dol op couscous. 

Een duo speelde twee balende monsters want, ALLE cous-

cous was op. Dan bedenken zij een briljant idee: iemand die 

couscous eet, gaan zij laten schrikken. De persoon vlucht, 

maar heeft de couscous meegenomen. Helaas zien zij allerlei 

mensen (in het publiek) maar de een eet patat, beh dat lusten 

ze niet. De ander eet stamppot, bah nog viezer. Uiteindelijk 

besluiten zij hun spaarpot leeg te maken: dan maar nieuwe 

couscous in de winkel halen!  

De groep reageerde enthousiast op het stukje, zij vonden het 

een grappig idee en zij kregen complimenten over het fysieke 

spel en hoe ze het publiek bij het spel betrokken hadden. 
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Tweede fase lesprogramma. In de tweede fase van het 

lesprogramma staat de boodschap, het thema en de ver-

dieping centraal. Daarnaast wordt er gewerkt aan beeld en 

vorm. 

Bij de boodschap komen de kinderen al snel op ‘weg met ra-

cisme’ uit. Het merendeel van de spelers heeft hier persoonlij-

ke ervaringen mee. Als wij hier over doorpraten ontstaan er 

prachtige gesprekken. Er ontstond een kwetsbaarheid in de 

groep en er werd open gesproken over gevoelens rondom dit 

thema. Daar wilde ze mee aan de slag. Hier komen prachtige 

scenes uit, zeer wisselend van inhoud. Bijvoorbeeld vreemde 

mensen die nare opmerkingen maken op straat: ‘daar gaat 

weer zo’n terrorist’, of ‘rot op naar je eigen land’. Mensen die 

heel ‘raar’ tegen iemand gaan praten, omdat ze denken dat zij 

geen Nederlands praat. Na deze les wil de hele groep door, 

met deze boodschap en dit thema. Om dit te verdiepen zoeken 

we naar antwoorden op vragen als: Wat is racisme, wat is dis-

criminatie en wat is dan pesten? Ook gaan we op zoek naar 

vorm, personages en locatie.  

Het zoeken naar vorm was een uitdaging. Hoe maak je een 

voorstelling over zo’n heftig en persoonlijk thema, maar houdt 

je emotionele afstand, kan je er ook humor in kwijt en is het 

niet ‘teveel van jezelf’? Daarom zijn we begonnen met het cre-

ëren van de personages. 

EEN VOORBEELD CREËREN PERSONAGES 

We doen een oefening waarbij de basis een gezamenlijke rol 

is, bijvoorbeeld een ballerina, robot of bejaarde. De docent 

zegt een lichaamsdeel wat leidend is voor het lichaam. Bijvoor-

beeld neus, dan steekt je neus uit en loop je achter je neus 

aan. Na de oefening krijgen ze de opdracht om allemaal een 

solo te maken. Dat vinden ze heel spannend! Ze moeten zelf 

een naam, hobby, talent en angst bedenken. Daarnaast kiezen 

ze een lichaamsdeel om vanuit te bewegen. Een meisje had 

haar ogen gekozen. Zij keek ons heel doordringend aan met 

grote ogen en sprak met een grappige stem. De groep vond dit 

heel grappig dat het zo anders was dan normaal en zij straalde 

van trots.Vanuit de bedachte personages, ontstonden er gelijk 

ook ideeën over vorm. Er werden scenes gemaakt over body-

guards en leiders. Luisteren en niet luisteren. Meegaan of juist 

ertegenin gaan. Uiteindelijk ontstond in het maakproces het 

idee om een auditieproces te spelen waarin mensen worden 

afgewezen op vooroordelen zoals uiterlijke kenmerken of per-

soonlijke interesses. Zo maakten ze scenes over te klein zijn of 

juist te lang, de verkeerde haarkleur hebben of niet van het 

juist eten houden. Vanuit deze scenes ontstond een solide 

basis. Een land krijgt drie nieuwe leiders (zussen). Deze lei-

ders hebben een bodyguard nodig. Om deze bodyguard te 

vinden gaan zij een selectie uitvoeren. 
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Derde fase lesprogramma. In deze fase wordt het thema 

en al het verzamelde materiaal tot een voorstelling uitge-

werkt. 

Omdat er al veel materiaal was konden we snel beginnen met 

het neerzetten van de eerste scenes. Voor het uitbouwen werd 

vooral gezocht naar humor. Daarvoor kwam al snel het idee 

dat alle potentiële bodyguards zich zouden voorstellen en de 

groep daar dan een grappige reactie op ging bedenken/spelen. 

Hier kwamen hele goede ideeën uit die ook allemaal in de 

voorstelling gebruikt zijn. Zo was er bijvoorbeeld een heel bang 

meisje. De nieuwe leiders laten haar schrikken. De andere 

bodyguards willen haar troosten. Maar… dat vond het meisje 

nog enger.   

Ook in deze fase neem je het sociale proces mee. Tijdens de 

les waren er eigenlijk nooit conflicten. Maar de spelers kwa-

men soms wel binnen in conflict, dan was er iets gebeurd in de 

wijk, of op school. Soms was dit zo groot, dat het even uitge-

praat moest worden, maar de spelers vonden dat eigenlijk ook 

zonde van hun speeltijd. Daarom werd besloten dat je het ook 

even kon loslaten of ‘parkeren’. Mooi om te zien dat de groep 

zelf met zo’n oplossing komt en nog mooier om te zien hoe het 

uitpakte. Zo liepen twee meisjes die elkaar niet wilden aankij-

ken en fikse ruzie hadden, na de les gezamenlijk giechelend 

de deur uit! 

DE VOORSTELLING 

Vanwege de corona maatregelen kon de voorstelling niet met 

publiek in het theater gespeeld worden. Om de spelers wel in 

ieder geval ‘de theaterervaring’ te geven kwamen zij allen naar 

ons theater. Daar werden zij gekleed, geschminkt en stond het 

decor en de techniek klaar. Via de livestream konden alle ou-

ders, familie, vrienden meekijken naar hun prachtige eindpro-

duct! Na afloop werden zij opgehaald door hun trotse familie! 
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HET VERHAAL  

De leider van het land is helaas niet meer onder ons. Het is 

aan zijn drie dochters om het land te besturen. Een goede 

leider heeft een goede bodyguard nodig dus organiseren zij 

een grootschalige auditie. De dochters hebben alle drie hun 

eigen persoonlijke voorkeur. Zo vindt de één dat de bodyguard 

wel van hamburgers moet houden, anders kan het nooit wat 

wezen. Maar ja de ander heeft een voorkeur voor pannenkoe-

kenliefhebbers. Ook bij de auditie zijn hun meningen verdeeld: 

‘belachelijk’ vindt de één van een western stare down, of een 

legerbewegingsdans. ‘Geweldig’ vindt de ander.  

Ze kibbelen over iedere kandidaat en besluiten na een fikse 

ruzie allemaal hun eigen team van bodyguards te vormen. Dit 

resulteert in team hamburger, team spruitjes en team pannen-

koeken. Maar dat is voor de nieuwe leiders niet genoeg. Alle 

drie vol overtuiging van hun gelijk, hitsen zij hun team body-

guards op. Zij vertellen hun team, dat de andere teams dom 

zijn, te klein of juist te lang, te bang of te stoer en sowieso alle-

maal slecht! Ook maken zij hen bang ‘weet je wat mensen die 

van spruitjes houden doen? Die maken ook huisdieren dood, 

echt waar, het staat online!’ De ruzie loopt zo hoog op, dat de 

leiders als enige oplossing van het conflict een gevecht willen: 

dat het beste team mag winnen! Alle drie zijn zij overtuigd het 

gevecht te gaan winnen. Voor de zekerheid doen ze nog even  

 

 

 

allemaal een training met hun team. En dan op naar het ge-

vecht. Stoer lopen de teams één voor één op en gaan in de 

gevechtshouding staan: de leiders geven het startsein 

en….‘STOP!’ Smekend kijkt één van de bodyguards iedereen 

aan. ‘Waar zijn jullie mee bezig?’ 

‘We zijn allemaal goede bodyguards of we nu groot zijn of 

klein, grappig zijn of serieus. En wat maakt het uit van welk 

eten je houdt? Ik doe hier NIET aan mee!’ 

Bij de groep dringt dit langzaam binnen. Een stilte valt. Lang-

zaam komt het besef. Eén voor één vertrekken de bodyguards, 

hun teleurstelling in de leiders uitsprekend. ‘het is maar goed 

dat jullie vader dit niet mee hoeft te maken.’De leiders blijven 

met z’n drieën achter. Ook bij hen komt langzaam het besef. 

Zij schamen zich diep. Dit is niet hoe vader het gewild zou 

hebben. Ze hebben het te erg uit de hand laten lopen. Uitein-

delijk rapen ze al hun moed bij elkaar. Een goede leider moet 

het ook kunnen zeggen als hij/zij fout zit en ze bieden hun ex-

cuses aan. Zij stellen voor één grote groep te vormen. Want 

hoe erg je ook verschilt van elkaar, we zijn toch allemaal men-

sen en ieder heeft zijn/haar eigen kracht. Samen  sta je sterker 

dan alleen! 
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Met De Wereld de wijk uit 

Leeftijd 4 t/m 15 jaar 

In hun vrije tijd bezoeken kinderen en ouders een theatervoor-

stelling onder begeleiding. Dit aanbod is alleen voor de aan-

dachtwijken. Vanwege de sluiting van de theaters, heeft deze 

activiteit alleen in februari plaats gevonden, in Oost 1 en Boer-

haave. 

Vakantieactiviteiten 

Bij deze workshops wordt er, naast allerlei theaterspelletjes, op 

één dag een voorstelling bedacht, gemaakt en opgevoerd voor 

ouders en buurtbewoners. De vakantieactiviteiten zijn dit jaar 

aangepast aan de corona maatregelen. Een voorstelling met 

publiek was natuurlijk niet mogelijk. Er waren verschillende 

variaties. Van in de wijk, bij alle mensen aan de deur een pre-

sentatie spelen tot fotoreportage of livestream. Er werd dit jaar 

gewerkt met verschillende thema’s en disciplines onder andere 

stripverhaal, stage fighting en straattheater. 

Online aanbod scholen: theater challenge 

Alle scholen kregen een aantal filmpjes, met elke keer een 

andere challenge. Zo was er bijvoorbeeld de slapstick-, de 

incognito- en de stagefight-challenge. Het filmpje omvatte oe-

feningen waarmee je fysiek mee kon doen, uitleg en voorbeel-

den over de uitgelichte techniek, een uitgespeeld fragment en 

de uitdaging om zelf een filmpje te gaan maken en dat in te  

 

 

sturen. Sommige deelnemers stuurden hun filmpjes ook naar 

docenten van De Wereld Kindertheater. Bijzonder om te zien 

dat vaak de hele familie meespeelde! 

CMK-projecten 

Uitgevoerd op: De Wilgenhoek en De Sint Bernardusschool. 

Deze projecten zijn er op gericht leerkrachten meer tools te 

geven over hoe CMK in hun lesprogramma in te zetten. De 

leerkrachten krijgen een workshop waarin naast enkele spel- 

en techniekoefeningen de nadruk ligt op improvisatietechniek. 

Speltechnisch komt aan bod: Opbouw van improvisatie, gericht 

op verschillende niveaus: kleuters, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/

m 8. Daarnaast wordt er met de docenten een globaal lespro-

gramma opgezet, waarbij de aandachtspunten zijn: invalshoe-

ken en inspiratie, hoe breng je leerlingen eenvoudig tot spel. 

Begeleiding docenten  

De docent van De Wereld Kindertheater geeft om de week les 

in aanwezigheid van de leerkracht. Zij zorgt dat in haar les 

genoeg impulsen zitten dat de groepsleerkracht hiermee door 

kan werken in haar eigen les. Daarnaast kan per mail of telefo-

nisch advies gevraagd worden. 

Workshops 

Korte workshops van één dag, vanuit een bepaald thema.  

Uitgevoerd met: Stichting Bretels, BSO het Podium en BSO de 

Maraboe. 
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HAARLEM OOST 1  

Partners in de wijk 

Martin Luther King School, Hildebrandschool, Zuiderpolder-

school, SportSupport, Mooizooi, Tripple treat, Kinderopvang 

Haarlem, Stichting Dock, Stichting ontmoet elkaar in Haarlem 

Oost. 

Schets wijk 

In dit gedeelte van Haarlem Oost, wonen relatief veel mensen 

met een niet-Nederlandse afkomst. Het percentage werkzoe-

kenden, bijstandontvangers en arbeidsongeschikte behoort tot 

het hoogst van Haarlem.   

 

Doelstelling/visie 

De samenwerkingspartners zetten zich onder andere in om 

voor de kinderen in dit stadsdeel positieve ontwikkelingskan-

sen te creëren. Achterstanden op het gebied van taal en ont-

wikkeling in te lopen en de ouders hierbij maximaal te betrek-

ken. Dit alles in een veilig klimaat, één van de belangrijkste 

voorwaarden om (op) te groeien. 

Gerealiseerd aanbod 

De Wereld Kindertheater heeft hier in 2020 aan bijgedragen 

met een breed aanbod van theateractiviteiten voor kinderen 

van 4 t/m 12 jaar. In totaal hebben 716  deelnemers in deze 

wijk in één van onze activiteiten geparticipeerd. 

 Activiteiten Oost 1 2020 Reëel 
aanbod 

Aantal  
deelnemers 

Toneelcursussen  
buitenschools 

2x 30 

Toneel in de klas 1 ½ x 30 

Toneel voor taal 13 clusters 322 

Spelend sociaal vaardig 1x 32 

Maak kennis met toneel 3x 80 

Met de Wereld de wijk uit 1x 12 

Vakantieactiviteiten 4x 60 

Online aanbod   150* 
  *deelnemers online aanbod is voorzichtige schatting 
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HAARLEM OOST 2  

Partners in de wijk 

Sint Bernardusschool, Franciscus Xaveriusschool, Basisschool 

De Talenten, Kinderopvang Haarlem, SportSupport, Tech 

Teach, Willemijn Bonder, Stichting Dock. 

 

Schets wijk 

De arbeidsparticipatie ligt beneden stedelijk peil met een rela-

tief hoge werkeloosheid. Er zijn relatief veel eenoudergezinnen 

(12.6% t.o.v. 7% in heel Haarlem). 19,5% van de bewoners is 

van niet-westerse origine. 77,7% van de woningen bestaat uit 

sociale huurwoningen. Er is vaak een tekort aan financiële 

middelen bij ouders. Hier kun je (voorzichtig) uit concluderen 

dat de kinderen in Haarlem Oost/Slachthuisbuurt minder ont-

wikkelingskansen hebben. 

 

Doelstelling/visie 

Wij streven er met onze partners naar dat kinderen hun capa-

citeiten optimaal kunnen ontwikkelen om zo goed voorbereid te 

zijn op de toekomst. Samen met ouders willen we een stimule-

rende omgeving bieden waar ieder kind kan ontdekken en 

ontwikkelen. Om ouderparticipatie en wijkbetrokkenheid en 

sociaal contact te bevorderen is er jaarlijks een wijkfeest; een 

samenkomst van de kinderen met hun ouders/broertjes/zusjes/ 

 

 

opa’s/oma’s.  Hierdoor maken zij en alle bezoekende wijkbe- 

woners kennis met elkaar en met de activiteiten. Samen wer-

ken we aan de toekomst van deze kinderen!  

Gerealiseerd aanbod 

De Wereld Kindertheater heeft hier in 2020 aan bijgedragen 

met een breed aanbod van theateractiviteiten voor kinderen 

van 4 t/m 12 jaar. In totaal hebben 474 deelnemers in deze 

wijk in één van onze activiteiten geparticipeerd. 

Activiteiten Oost 2 2020 Reëel 
aanbod 

Aantal  
deelnemers 

Toneelcursus lang onder- en boven-
bouw 

2x 30 

Toneelcursus kort onderbouw 1x 16 

Maak kennis met toneel 4x 120 

Toneel voor taal 2  
clusters 

60 

Vakantie activiteiten 2x 16 

Spelend sociaal vaardig 2x 32 

Online toneel activiteiten   200* 

*deelnemers online aanbod is voorzichtige schatting 
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HAARLEM-SCHALKWIJK BOERHAAVE 

Partners in de wijk 

Piramide Boerhaave, De Dumont School, De Don Bosco, Ba-

sisschool Al Ikhlaas, De Wadden Boerhaave, DOCK Haarlem, 

SportSupport, Hart, MuziekLab.  

Schets wijk                                                                                                                              

Boerhaavewijk is met 6500 inwoners één van de grootste 

buurten van Haarlem wat betreft inwonersaantal. De leeftijdsin-

deling lijkt op die van een stad. Er wonen relatief veel mensen 

met een niet-westerse herkomst: 45% van de bevolking tegen 

14% in heel Haarlem. Het gemiddeld besteedbaar inkomen in  

de Boerhaavewijk is 30% lager dan bij een doorsnee Haarlem-

mer. 35% van de huishoudens is een huishouden met kin-

deren. In de Boerhaavewijk is het aantal kinderen dat opgroeit 

in een gezin met een laag inkomen (16,3%), achterstand in 

taal en problematiek zoals huiselijk geweld, relatief hoog voor 

Haarlemse begrippen.  

Doelstelling/visie 

Onder het motto ‘veelzijdige ontwikkeling in een kleurrijke 

buurt’ willen wij samen met onze partners extra kansen bieden 

aan kinderen van 2 t/m 12 jaar op het gebied van talentontwik-

keling, gezonde leefstijl en ontwikkeling van sociale vaardighe-

den. 

 

 

Gerealiseerd aanbod 

De Wereld Kindertheater heeft hier in 2020 aan bijgedragen 

met een breed aanbod van theateractiviteiten voor kinderen 

van 2 t/m 12 jaar. In totaal hebben 822 deelnemers in deze 

wijk in één van onze activiteiten geparticipeerd.. 

Activiteiten Boerhave 2020 Reëel 
aanbod 

Aantal 
deelnemers 

Toneel in de klas 4 clusters 90 

Toneel voor taal 12,4  clus-
ters 

284 

Toneelcursus  6 t/m 9 2x 30 

Toneelcursus l 9 t/m 12 2x 21 

Spelend sociaal vaardig 2x 60 

Met De Wereld de wijk uit 2x 123 

Vakantieactiviteiten 2x 14 

Online toneel   200* 

*deelnemers online aanbod is voorzichtige schatting 



51 

NIEUW PROJECT: EXTRA ONDERSTEUNING  

Voor vier basisscholen hebben wij een nieuw lesprogramma 

ontwikkeld voor extra ondersteuning om de opgelopen achter-

stand vanwege de corona maatregelen in te lopen. 

Dit programma wordt buitenschools aangeboden en is met 

name gericht op taalachterstand en sociale competenties. 

Voor iedere school werd een aanbod op maat ontwikkeld, 

waardoor we goed aansluiten op de lesstof van de scholen. Er 

is in 2020 een kleine succesvolle start gemaakt op drie scho-

len: Piramide Boerhaave, Globe, Dolfijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT (CMK) 

In 2020 werd met een aantal scholen intensief samengewerkt 

om de kwaliteit van hun cultuureducatie te optimaliseren en het 

aanbod te verankeren in hun lesprogramma. Helaas  zijn er  

projecten niet door gegaan vanwege de Covid-19 waaronder 

een project op De Parel. 

 

 

DE WILGENHOEK 

Samen met basisschool De Wilgenhoek werd een lesprogram-

ma ontwikkeld en uitgevoerd om het aanbod van drama duur-

zaam te verwerken in hun lesprogramma. Naast het versterken 

van de competenties van de leerlingen is nadrukkelijk de in-

steek dat de leerkrachten meer tools krijgen om dramalessen 

te geven en te verwerken in hun lessen. De kinderen van 

groep 1 t/m 8 kregen twaalf weken lang theaterlessen. Deze 

werden om en om gegeven door De Wereld of hun eigen 

groepsleerkracht. De lessen die de groepsleerkrachten zelf 

gaven werden opgezet en begeleid door de docent van De 

Wereld. Dit project zal de komende jaren gecontinueerd wor-

den. 

Activiteiten CMK 2020 Docenten Leerlingen 

De Wilgenhoek groep 1 
t/m 8 

12 220 

Sint Bernardusschool 6 90 

De Globe 1ste 12 139 

De Globe 2de 12 139 

Totaal 30  588 

Activiteiten extra ondersteuning Leerlingen 

Piramide Boerhaave 40 

Globe 40 

Dolfijn 20 

Totaal 100 
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DE GLOBE 

Bij basisschool De Globe werd na een succesvolle start in 

januari, een tweede cyclus gestart in september. In de eerste 

cyclus werd de basis gelegd. Na de start, studiedag hadden 

alle leerkrachten een basis van oefeningen en samen met 

onze docent een lesprogramma opgezet. Hiermee gingen ze 

zelf aan de slag. Onze docente kwam bij alle groepen twee 

keer lesgeven, observeren en evalueren met de leerkrachten. 

De tweede cyclus was gericht op het uitbouwen, en extra on-

dersteunen van leerkrachten die nog moeite hadden de dra-

malessen zelf te geven. Het Uitgangspunt was taal, alle groe-

pen werkten vanuit een boek of verhaal. Helaas kon de afslui-

ting van de tweede cyclus voor de kinderen niet doorgaan, de 

voorstellingen waren ingepland op de eerste dag van de lock-

down. De Wereld heeft wel gezorgd dat alle kinderen nog een 

persoonlijk kaartje en wat kerstlekkers kregen als pleister op 

de wonde.  

 

DE BERNARDUSSCHOOL 

Op deze school werd een workshop gegeven aan de leer-

krachten. Naast spelvormen en oefeningen werden zij onder-

steund bij het maken van een eenvoudig drama-

lesprogramma. Naast het versterken van de competenties van 

de leerlingen is nadrukkelijk de insteek dat de leerkrachten 

meer tools krijgen om dramalessen te geven en te verwerken 

in hun lessen.  

Onze docente kwam bij alle groepen twee keer lesgeven, ob-

serveren en evalueren met de leerkrachten. 

 

OVERIGE ACTIVITEITEN  

Workshops 

Met Stichting Bretels, BSO Het Podium en BSO De Maraboe 

werden totaal vier workshops georganiseerd. Deze workshops 

van één dag, werden gedraaid vanuit een vooraf bepaald the-

ma. De workshop voor Stichting Bretels kon nog worden afge-

sloten met een voorstelling voor de ouders. Bij de overige 

workshops was een coronaproof presentatie in de vorm van 

een livestream en of een stripverhaal. 
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VORMGEVING 

Voor de voorstellingen Atalanta en ‘met de ogen van nu’ van 

Het Schoter Lyceum verzorgde onze vormgevingsafdeling de 

kostuums. Atalanta is uiteindelijk in november op film uitge-

bracht. Helaas kond de jubileumvoorstelling ‘met de ogen van 

nu’ geen doorgang vinden. Maar het Schoter hoopt deze voor-

stelling in juni 2021 alsnog te realiseren. 



54 

De Wereld  
we maken het samen  

en dankzij de  

onmisbare steun van 


