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Lesinhoud: Op onderzoek in het theater 

 
Deze lesinhoud hoort bij het Kunstlokaal project Op onderzoek in het theater van WestlandTheater De Naald. De 
medewerkers van het theater kunnen deze opzet als leidraad gebruiken voor het bezoek in het kader van 
Kunstlokaal. 
 
Doelstelling: De leerlingen kruipen in de huid van een theatermedewerker. Ze gaan beleven hoe het is 

om in een theater te werken. Ze krijgen een rondleiding en verdelen zich daarna in de drie 
afdelingen techniek, marketing en horeca. Ze gaan aan de slag met de door hen (op 
school) zelf geformuleerde onderzoeksvragen. Aan het einde komen ze bij elkaar om als 
het ware een voorstelling te bekijken waar ze allemaal aan bijdragen. Ze leren hoe het is 
om met elkaar een theateravond te draaien. Op school evalueren ze en praten ze na over 
wat ze geleerd hebben.  

 
Educatiemodel: 

 

 
 
Benodigde materialen: • Onderzoeksvragen op papier per groep en onderdeel (school). 

• Pen & papier. 

• Camera en app voor videobewerking (marketingafdeling). 
 
Duur van de les: 90 minuten. 
 
Aanvullende ideeën: Vier groepen i.p.v. drie groepen. Een groep kunnen de artiesten zijn, aangezien 

dat ook bij theater hoort. Aan het einde, bij de presentatie van de techniek, gaan 
zij op het podium een mini-voorstelling opvoeren. Bijv. een stuk uit een hele 
bekende voorstelling of iets wat te maken heeft dat binnenkort in De Naald komt. 

 
Overige informatie: Minimaal drie begeleiders nodig vanuit school. In totaal zijn er drie verschillende 

onderdelen, dus één per onderdeel. De school kan evt. ondersteuning krijgen in 
het formuleren van de onderzoeksvragen vanuit (de cultuurcoach van) Westland 
Cultuurweb. De school mailt de onderzoeksvragen (min. acht en max. tien per 
onderdeel) uiterlijk twee dagen voor het bezoek naar WestlandTheater De Naald. 
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Lesinhoud: Op onderzoek in het theater 
 

 
Lesfase 1: oriëntatie 

 
10 minuten 

Na ontvangst bij de entree start de rondleiding direct en mogen de leerlingen hun jas ophangen in de 
garderobe. Beschrijving introductievraag en rondleiding.  

 

 
Lesfase 2: onderzoek 

 
15 minuten 

De leerlingen gaan uiteen in drie subgroepen: techniek & artiesten, marketing en horeca en worden begeleid 
door een medewerker van het theater. 
Het onderzoek wordt opgesplitst in het vinden van antwoorden op de vragen mede door praktisch aan de slag 
te gaan. Tijdens de onderzoeksfase kan er evt. wat gegeten worden. De medewerkers van het theater 
ontvangen van te voren de onderzoeksvragen van de school. Zij bekijken de inhoud van de vragen en ook goed 
of het wel echt onderzoeksvragen zijn. 

 

 
Lesfase 3: voorbereiding & uitvoering 

 
30 minuten 

Nadat de leerlingen hun vragen hebben gesteld en de medewerker e.e.a. heeft uitgelegd, gaan ze hun 
presentatie voorbereiden. Ze krijgen hulp van de medewerker. Bij dit onderdeel kunnen ze nog meer vragen 
stellen, leren en uitvoeren.  
 
De leerlingen gaan hun presentatie voorbereiden m.b.v. de theatermedewerker en aanwezige begeleider 
vanuit school. Het is de bedoeling dat ze hun opdracht helder krijgen en een plan van aanpak maken.  
 

1. Techniek & artiesten: Techniek: de leerlingen gaan aan de slag met de uitvoering. Ze bereiden een 
demonstratie voor waarin ze verschillende technieken toepassen. Ze gaan samen met de artiesten een 
show voorbereiden. 
Artiesten: de leerlingen gaan een korte show voorbereiden. Vanuit vier verschillende settings zal er 
geïmproviseerd worden n.a.v. steekwoorden en de gegevens wie wat waar. Samen met de afdeling 
techniek gaan ze deze show in elkaar zetten en opvoeren op het podium voor hun klasgenoten. 

 
2. Marketing: de leerlingen gaan aan de slag met het maken van een vlog. Ze krijgen de kans om zelfs 

voorafgaand aan het bezoek al te beginnen met de vlog, die ze in De Naald kunnen afmaken. Ze 
kunnen bijv. een interview houden met de artiesten en het ‘personeel’ (leerlingen). Na afloop van het 
bezoek, kunnen ze de vlog op school afmaken en versturen naar De Naald. Dan kan de vlog zelfs 
geplaatst worden! 

 
3. Horeca: de leerlingen leren hoe het is om in de horeca te werken. Ze gaan leren serveren, krijgen de 

horecaregels te horen, gaan iets maken, leren om gastvrouw/gastheer te zijn etc. Als alle afdelingen 
klaar zijn voor de show, gaan zij de ‘bezoekers’ (leerlingen) verwelkomen en bedienen voordat ze de 
zaal ingaan.   

 

 
Lesfase 4: uitvoering & afsluiting 

 
35 minuten 

Afzonderlijk van elkaar hebben ze dingen uitgevoerd en geleerd over hoe het is om te werken in een theater. 
Tijd om het bij elkaar te brengen. De afdelingen techniek, horeca en artiesten gaan aan het werk zoals in het 
vorige punt is aangegeven. De afdeling marketing maakt op school de vlog af, zodat het later gepost kan 
worden. 

 


