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ACTIVITEITBESCHRIJVING  

 

Taakverdeling begeleiders  

Begeleider 1 
• Voor assistentie van de leerlingengroep die een geld inzamelingsactie gaat organiseren. Deze 

groep zoekt afbeeldingen via google en maakt een fotocollage of tekeningen voor de 
presentatie van hun actieplan. 

 
Projectgroep/actieplan ontwerp tips: 

1. Verzin een geldinzamelingsactie om een streefbedrag van 2000 euro op te halen. 
2. Presenteer dat plan mondeling in scène 1 en maak daarvoor een campagneposter/collage of 

moodboard op een groot A1 vel (of gebruik de witte achterkant van een grote poster). 
 
De poster of moodboard toont in ieder geval: 

• De ligging van Bogor 
• Dat het gaat om het opknappen van een weeshuis 
• En dat het gaat om de toekomst van de weeskinderen 
• De actie (bijv. een talentenshow/sponsorloop/carwash dag/heel De School bakt 

(koekjesverkoop)/etc.) 
• De datum en locatie van het inzamelings-evenement 

 
Bij de presentatie vertelt de aangewezen inzamelingsactie campagneleider in ieder geval waar de 
actie allemaal bekend wordt gemaakt (met zowel offline als online middelen). Een belangrijk deel van 
de opdracht is dus om na te denken over de communicatiemiddelen en de te gebruiken beelden 
(beeldcampagne). 
 
Begeleider 2 

• Voor assistentie van leerlingen die op bezoek gaan naar het weeshuis. 
• Assistentie verlenen aan de leerlingen die een Engelse les gaan voorbereiden en de tekst 

voor hun eigen rol in het script gaan schrijven 
 
Tips: 

1. Je gaat met je groep bij elkaar zitten met hun script en laat ze zelf hun rol kiezen. 
2. Vervolgens arceren ze in het script hun eigen tekstgedeeltes 
3. Na het arceren lees je de tekst hardop met ze 
4. Vervolgens neem je de handelingen/ regie aanwijzingen met ze door 
5. Tenslotte de docenten Engels helpen met de les die ze gaan verzorgen (mag simpel zijn bv. 

What is your name of who are you, en de weeskinderen geven om de beurt antwoord) 
 
Begeleider 3 (Workshopdocent José Tojo) 

• Voor het assisteren van de groep weeskinderen in het kiezen van rollen en het arceren van 
hun tekst. Daarna samen met de leerlingen de handelingen/ regie aanwijzingen bestuderen 
die ze naast hun tekst moeten uitvoeren. 

• Samen met de groep die de weeskinderen speelt de dansinstructie video instuderen, die vind 
je hier: vimeo.com/745417724. Het betreft de dans voor het welkomstritueel 

 
Begeleider 4. 

• Voor het assisteren van de Directeur in het lezen en arceren van zijn/haar rol. 
• Begeleider 4 leest tijdens de uitvoering de regieaanwijzingen/handeling in de tekst op. 

https://vimeo.com/745417724
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Het verhaal:  

Een aantal jongeren van de middelbare school heeft met goed gevolg het schooljaar afgesloten. Ze 
besluiten om op rugzaktrektocht-vakantie te gaan naar Bogor. Dat ligt op het eiland Java in Indonesië 
met veel ongerept natuurgebied. Hun ouders zijn gelukkig ook akkoord. Daarnaast hebben ze 
bedacht om naast hun welverdiende vakantie de handen uit de mouwen te steken voor het 
Vincentius-weeshuis op Bogor. De vriendengroep kent dit weeshuis en in het verleden hebben ze 
deze regelmatig gesteund door inzamelingsacties te organiseren toen ze nog op de basisschool zaten. 
Bij aankomst in het weeshuis worden ze vriendelijk ontvangen met een welkomstdans, zang, 
schelpenketting en bloemenkrans. De vrienden rouleren de taken en geven conversatielessen Engels 
en plaatsen de speeltoestellen waar ze sponsoring voor hebben verkregen, delen kaneelsnoepjes uit 
en de knuffels en tweedehands laptops die zijn meegebracht. Ze bakken pannenkoeken en 
voetballen dagelijks met de kinderen, kammen haren, vegen snoetjes af. Er ontstaat een warme en 
hechte band. Twee kinderen houden zich echter redelijk afzijdig van alles. De weeshuisdirecteur is 
een goede verhalenverteller en vertelt wat hij heeft meegekregen van de voorouders, bijvoorbeeld 
over de herkomst van kaneel… Dan komt het moment van afscheid nemen, want het tweede deel 
van de reis gaat beginnen: jungletochten en raften over de rivieren. De kinderen van het weeshuis 
reageren dramatisch, het verlies van de nieuwe verworven relaties treft hen zwaar. De twee 
kinderen die zich afzijdig hebben gehouden reageren stoïcijns. En vertellen dat het voor hen de 
zoveelste keer is dat ze een nieuw gezicht zien dat weer weggaat. De weeshuisdirecteur reageert 
hierop met een slotvertelling uit het dierenrijk over het niet langer aan kunnen gaan van 
betekenisvolle banden als men op jonge leeftijd tijdens het hechtingsproces te vaak teleurgesteld is 
geraakt. 
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De uitvoering 

 
Stap 1. Voorbereiding 
De leraar gaat na of alle attributen bij de hand zijn. De keuze wie welke kleur T-shirt moet aandoen is 
lastig vooraf te maken omdat het nog niet bekend is wie welke rol zal kiezen. De leraar kan de 
leerlingen vragen beide kleuren T-shirts mee te nemen of de T-shirts zelf beschikbaar te stellen. 
 
Stap 2. Introductie theateractiviteit 
De leraar komt voor de klas en stelt met volle overtuiging de theateroefening aan de leerlingen voor. 
Vervolgens stelt hij/zij met theatrale enthousiasme de onderstaande vragen aan de leerlingen die 
vervolgens hun handen opsteken: 

0. Strikvraag: wie gaat er graag op een strandvakantie? 
1. Wie gaat graag op een sportieve en actieve vakantie?  

Met bijvoorbeeld kamperen en lange wandelingen met rugzak maken (hiken) of 
raften/wildwatervaren/kanoën? 

2. Wie heeft hoge cijfers voor Engels of vindt het leuk les te geven in het Engels? 
3. Wie zitten er op muziekles? Of danst graag? 
4. Wie maken er TikTok filmpjes? Of presenteert graag? 
5. Wie is er heel goed in verhalen vertellen en bv een volwassene naspelen? 
6. Wie houdt er van foto’s te maken en te posten op sociale media of zelfs te vloggen? Wie zit 

er bij de schoolkrantredactie? 
 
Stap 3. Indelen in groepen 
Op basis van de antwoorden worden de leerlingen in 4 rolgroepjes en een directeur verdeeld: 

1. De eerste groep bestaat uit de leerlingen die als antwoord hebben graag te willen 
presenteren en informatie van het internet halen of TikTok filmpjes maken. 

2. De tweede groep bestaat uit de leerlingen die te kennen hebben gegeven graag op 
actieve/sportieve vakantie te willen en van raften/watersport/kamperen te houden. 

3. De derde groep bestaat uit de leerlingen die te kennen hebben gegeven van dansen te 
houden of op muziek-/ dansles zitten. 

4. De vierde groep bestaat uit de groep die te kennen hebben gegeven goed in Engels te zijn of 
graag Engels docent willen zijn. 

5. Een leerling die te kennen heeft gegeven het leuk vindt te acteren of een volwassen persoon 
te spelen. 

 
Stap 4. Rolverdeling 
De leraar benoemt de rollen die de groepen krijgen. 

1. De eerste groep wordt de inzamelingsactie groep. Deze groep gaat samen met begeleider 1 
het actieplan opstellen. 

2. De tweede groep krijgt de rol van middelbare scholieren die het weeshuis gaan bezoeken en 
daarna een actieve vakantie gaan houden. 

3. De derde groep krijgt de rol van de weeskinderen. Deze groep gaat ook de middelbare 
scholieren uit Nederland welkom heten met een dans-act. 

4. De vierde krijgt de rol van docenten Engels. Zij gaan een lesplan bedenken om les te geven 
aan de weeskinderen. Ze bedenken hun eigen tekst. 

5. Deze leerling krijgt de rol van directeur (m/v) 
 
Stap 5. Voorbereiding 
De groepen krijgen de instructie per rolgroep bij elkaar te gaan zitten op een bepaalde plek in de 
toegewezen ruimte. Ze krijgen hun script en arceerstiften uitgedeeld. Op elke groep komt een 
begeleider die hen helpt met het kiezen van hun rollen, het arceren daarvan en vervolgens samen 
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het script hardop gaan lezen. De begeleider leest de handelingen/regieaanwijzingen voor. Voel je 
uiteraard vrij om zelf regieaanwijzingen toe te voegen. 
 
Note 1. 
Groep 1 en 2 worden in eerste instantie samengevoegd. Ze kiezen samen hun rollen en arceren deze. 
Daarna neemt de begeleider 1 de inzamelingsactie groep mee om hun actieplan te gaan maken. 
 
Note 2. 
De weeskinderen gaan na hun tekst gelezen te hebben over tot het instuderen van de 
welkomstceremoniedans onder begeleiding van hun begeleider 4. Zie vimeo.com/745417724. 
  
Note 3. 
De docenten Engels vallen ook onder de middelbare scholieren uit Nederland. Ze worden apart 
genomen om hun Engelse les voor te bereiden. 
 
Stap 6. Opvoeren theaterstuk 
Brengt alle groepen bij elkaar voor de eindpresentatie. Afhankelijk van de tijd kunnen ze eerst het 
script klassikaal lezen en vervolgens tot het spelen overgaan (indien nodig met script in de hand). Het 
kan helpen als de begeleider een deel van de schuingedrukte achtergrondinformatie in het script 
voor te lezen om de overgang tussen de scenes duidelijk te maken. 
 
Stap 7. Nagesprek. 
De leerlingen kijken samen naar de video over het experiment van Harlow met de apen. 
Kies uit 1 van deze twee video’s (welke past het beste bij jouw klas?): 

• youtu.be/ks3xbiQK4sk 

• youtu.be/OrNBEhzjg8I 
 
Nabespreking indien mogelijk in een halve cirkel of gewoon op hun stoel. De leraar heeft de keuze uit 
onderstaande vragen daarvoor. 
 
Algemene beleving 

1. Hoe was het om mee te doen met dit toneelstuk? 
2. Wat is jou het meest bijgebleven? 
3. Wat heeft je het meest geraakt? 

 
Groepsvragen over de inzamelingsactie 

4. Waarom hebben jullie gekozen voor deze fondsenwerving strategie? En waarom voor deze 
plaatjes van weeskinderen? Zielige kinderen plaatjes of kids die op jullie lijken qua kleding? 

5. Aan de andere kinderen: Waren de beelden effectief? Kregen jullie de neiging om geld te 
geven? 

 
Vraag voor de Engelse docent 

6. Zou je ook online Engelse conversatielessen met “naam schooladoptiekind” willen oefenen 
en elkaar echt wat beter leren kennen?  

7. Wat zou daarvoor nodig zijn (aan technische middelen)? 
 
Vraag aan de actieplan ontwikkelaars en de middelbare scholieren 

8. Wat vond je van hun ontvangstritueel met de bloemenkettingen en welkomstdans? 
 
En aan de weeshuiskinderengroep 

9. Vond je de ontvangstceremonie voorbereiden veel werk? 
 

https://vimeo.com/745417724
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Aan allen 
10. Zie je de ontvangst als een gebaar van waarde of gewoon iets leuks?  

Vertel hierbij over immaterieel erfgoed: dat de traditionele dansen en de orale 
overleveringen, zoals de vertellingen van de weeshuisdirecteur, van generatie op generatie 
worden doorgegeven en het de schatkist vormt van een cultuur. Het is een groot geschenk als 
deze met je wordt gedeeld. 

11. Is er door het spelen van je rol iets veranderd in je zienswijze of mening over dit onderwerp? 
12. Is geven altijd goed?  

Verwijs naar het voorbeeld van de niet opgeladen laptops in een omgeving met 
onregelmatige stroom. 

13. Wat waren de negatieve effecten van het geven of het tijdelijke werken in een weeshuis? 
Bespreek bijvoorbeeld bindingsangst, gevoellozer worden, minder humaan, 
hechtingsproblemen. 

14. Waar ben je je bewust van geworden na het dit rollenspel? 
15. Zou je inzamelingsactie voor kinderen in zgn. arme landen blijven ondersteunen en waarom? 
16. Als je na het meedoen met dit rollenspel de kans krijgt iets te veranderen, wat zou dat zijn? 
17. Hoe creëer je een gelijkwaardiger beeld bij je volgende inzamelingsactie? 

 
Stap 8. Afsluiting 
Slot met dankwoord aan de overige drie begeleiders voor hun inzet. En natuurlijk aan alle leerlingen 
die hebben meegedaan. 


