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Edu4all Dienstverlening en Producten
Met de werkboeken van Edu4all leer je alles wat je moet 
weten en kunnen voor het beroepsgerichte profiel- en 
keuzevak. Door veel te doen ontdek je wat je leuk vindt en 
wat bij je past. Zo kun je je goed oriënteren en voorbereiden 
op je verdere (studie)loopbaan.

In dit werkboek leer je wat er allemaal komt kijken bij 
het maken van een theatervoorstelling. Je gaat kijken 
naar allerlei voorbeelden zodat je je eigen smaak kunt 
ontwikkelen. Je leert ook hoe je zelf een voorstelling kunt 
maken. En hoe je de juiste muziek, decors, licht en kostuums 
daarbij kiest. Aan het eind van dit werkboek heb je een 
draaiboek liggen. Alles wat je dan nog nodig hebt, is publiek! 
En wie weet krijg je een daverend applaus! 

Edu’Actief maakt werk van onderwijs
Edu’Actief wil jou helpen je te ontwikkelen tot een echte 
vakman of -vrouw. Om werk te maken van onderwijs, werken 
we samen met docenten, het bedrijfsleven en met jou. Dankzij 
dit netwerk kunnen we vernieuwende leermiddelen maken 
die aansluiten op jouw leerbehoefte en op de behoefte van de 
beroepspraktijk.
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Licentie:

Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit werkboek.
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Werken met Edu4all

BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
- Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
- Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie
- Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
- Volg de stappen.
- Daarna kun je aan de slag!

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

OPDRACHTEN VOOR BB, KB EN GL
Doe jij de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg? Dan zitten er speciale
opdrachten voor jou in het werkboek. Je herkent deze opdrachten aan de volgende pictogrammen:

BB opdracht voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg

KB opdracht voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg

GL opdracht voor leerlingen van de gemengde leerweg.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met creatieve beroepen in de theaterwereld

Droom jij van een leven als muzikant of wil je graag actrice worden? Het kan ook zijn dat je er liever
naar kijkt of achter de schermen meewerkt. Dans, theater en muziek horen een beetje bij elkaar. Het
zijn kunstvormen die op een podium of in een clip of een film te zien zijn.

BRON Lees Tekstbron 11.1 Podiumvoorstellingen. En Tekstbron 11.2 Podiumvoorstellingen: Dans. Bekijk
ook de Film Podiumvoorstellingen: Dans. Maak daarna opdracht 1.

1. In de tekstbron heb je gelezen over de verschillende dansstijlen. Je hebt voorbeelden bekeken in
de bijbehorende film.
a. Welke dansstijl spreekt je aan? Leg uit waarom.

b. Welke overeenkomsten zie je in de kleding?

c. Welke overeenkomsten zie je in de bewegingen?

d. Welke verschillen zie je in de locatie waar de voorstelling gegeven wordt?

BRON Lees de Tekstbron 11.3 Podiumvoorstellingen: Muziek. Bekijk ook de Film Podiumvoorstellingen:
Muziek. Maak daarna opdracht 2.
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2. In de tekstbron heb je verschillende muziekstijlen gehoord. Schrijf de juiste stijl onder het juiste
fragment. Kies uit: Hiphop - Jazz - Klassiek

BRON Lees de Tekstbron 11.4 Theatervormen. Bekijk ook de Film Podiumvoorstellingen: Theater en de
Film Theatervormen complicatie. Maak daarna opdracht 3.

3. In de film heb je verschillende theatervoorstellingen gezien. Ken je de volgende begrippen? Welk
begrip of welke begrippen horen bij elke afbeelding?
Kies uit: Emotie - Musical - Buitentheater - Humor - Videodecor

BRON Bekijk de Film Behind the Scenes van theatergroep Vis à vis. Maak daarna opdracht 4.
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