
Training Cultuurdrager Drama ‘Verleiden en Verbinden’ 

Door De Snelbinders 
 

Geef je les in het basisonderwijs en hou je van 

theater? Zou je graag weer eens drama 

oppakken in je programma maar kun je wel een 

opfrisbeurt gebruiken? Of geef je af en toe 

drama en wil je inspiratie opdoen?  

 

Ben je er daarnaast van overtuigd dat drama en 

sociaal emotionele ontwikkeling elkaar fijn 

kunnen kruisbestuiven? En lopen opdrachten 

als: "speel dit uit met de leerlingen" uit 

bestaande methodes zoals bijvoorbeeld in de 

Gouden weken niet zoals je wilt? 

 

Dan is de cursus Verleiden en Verbinden 

wellicht iets voor jou! 

 

Het is een cursus van vier dagdelen waarin we 

eerst opfrissen hoe de basis van iedere 

dramales werkt. We kijken hoe verleiding de 

kracht van theaterlessen is en hoe jij dat 

persoonlijk kunt inzetten: hoe verleid jij de 

leerlingen tot spel?  

Vervolgens gaan we kijken hoe je tegelijkertijd 
in jouw theaterles de sociaal emotionele 
ontwikkeling kunt ondersteunen. Hoe pak je dat 
aan? 
 
 
Er is bij Verleiden en Verbinden gekozen voor 
een actieve insteek: ervarend leren. Je bent 
afwisselend speler of lesgever, met korte blokjes 
theorie of reflectie tussendoor. Het is vooral: 
doen doen doen! 
 

 
 

Na afloop ga je weer met plezier en nieuwe inspiratie met drama aan de slag in jouw groep of unit! 

 

Wij zijn Joan Steffers en Hanneke Jonkers en vormen samen De Snelbinders, gespecialiseerd in hoe 

theater kan verbinden en hoe creativiteit zich ontwikkelt. Joan heeft veel ervaring met gastprojecten 

geven in didaktiek van het spel en improvisatie op de Toneelacademie Maastricht op de 

volwassenopleiding voor drama docent. Hanneke is een theatermaker en ervaren dramadocent die in 

iedere leerkracht de creativiteit naar boven haalt. Beiden hebben zij ruime ervaring met theater en 

creatief lesgeven op de basisschool. 

 

Data: 22 mei, 29 mei, 5 juni en 12 juni 

Tijd: 14.00 -17.00 uur 

Locatie: Atelier Museum voor Hedendaagse Kunst De Domijnen, Ligne 5, 6131 MT Sittard 

Kosten: gratis, per school kunnen meerdere leerkrachten aan deze training deelnemen 

 

Nog vragen over de cursus of wil je je graag inschrijven?  

Mail naar: educatie@dedomijnen.nl 

Of bel: 088-5995571 

 

Bij inschrijving graag naam en school vermelden. 

 

 


