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INLEIDING 

In dit document zijn extra improvisatieopdrachten te vinden, waarbij twee leerlingen een 

scène zullen uitvoeren die aansluit bij het thema van de les. De leerlingen kunnen dit in 

duo’s voorbereiden en voor de klas opvoeren, maar dit kan ook in groepjes van vier aan 

elkaar voorgedragen worden. Leerling 1 is A en leerling 2 is B. Deze opdrachten zijn 

vooral bedoeld voor docenten die dramadocent zijn of al gevorderd zijn in het werken 

met improvisatie.  

 

 

 

OPDRACHTEN 
 

INTEGRATIE EN DISCRIMINATIE 

 

Rot op naar je eigen land 

A) je bent gezakt voor het inburgeringsexamen en hebt gehoord dat jullie binnen 

twee weken het land uit moeten. 

B) jij hebt altijd gedacht dat het goed zou komen met de verblijfsvergunning van je 

beste vriend(in) A. 

Jullie zitten op de kamer van B. A, jij vertelt dat je volgende week niet meer naar school 

komt, want je moet terug naar je eigen land. Je vindt het verschrikkelijk, maar weet niet 

hoe je het terug moet draaien en legt dit voor aan B.  

Variatie: 

1. Vervang de beste vriend(in) door de docent/juf/meester van A. Jij bent heel 

begaan met A en wil graag dat ze blijft, dus jullie gaan samen een plan bedenken 

om A in Nederland te houden. 

2. Vervang de beste vriend(in) door een journalist die heel graag het verhaal van A 

wil horen. Jij wil graag een sappig verhaal schrijven over deze jongen/ dit meisje, 

want je hebt al lang niet meer de voorpagina gehaald. Maar A heeft het er alleen 

maar over dat hij/zij niet terug wel en dat jij een protestpagina moet maken. Dit 

wil je niet. Jij interviewt A in een restaurant.  
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Voor mij ben jij… een nummer 

A) Jij bent gevlucht uit een land waar het heel onveilig was. Je bent alleen naar 

Nederland gekomen, woont hier nu een jaar en hoort dat je terug moet. 

B) Jij bent degene die asiel kan verlenen aan deze jongen/dit meisje, maar je vindt 

dat hij/zij terug moet naar zijn familie. Er zijn al niet zo veel gezinsvoogden in 

Nederland en het is niet dat hij/zij geen familie meer heeft. 

Jullie zitten in het kantoor van B en bespreken het probleem. 

Variatie: 

1. Vervang degene die asiel kan verlenen door een gezinsvoogd die A al een jaar 

lang in huis heeft. Jullie willen A het liefst houden en niet terugsturen naar 

zijn/haar geboorteland.  

2. Vervang degene die asiel kan verlenen door een ouder van A die A terug wil naar 

het land waar A vandaan komt. A moet in hun cultuur moet opgroeien en de taal 

beter moet spreken. Maar A wil dat niet, want voelt zich erg thuis in zijn 

gezinsvoogd. 

 

 

 

Ik hou van Meral 

A) Jij hebt een Marokkaanse vriendin en wil haar meenemen naar de film. Maar je 

ouders zijn het hier niet mee eens. Zij zijn streng protestants en willen niet dat 

hun zoon met een Marokkaanse meisje ergens gezien wordt.  

B) Jij bent de vader van A en probeert A te overtuigen dat hij om het uit te maken 

met het Marokkaanse meisje. Je hebt het al met moeder besproken en besloten 

dat dit niet meer kan, want ze krijgen de laatste tijd allemaal rare blikken van hun 

buren. 

Jullie zitten op het bed in de kamer van A en bespreken het probleem. 

Variatie: 

1. Vervang de vader door de moeder die het wel voor hem op wil nemen, maar het 

niet durft. Ze wil geen ruzie met vader, maar vindt het Marokkaanse meisje ook 

erg leuk voor haar zoon. 

2. Vervang de vader door de moeder van het Marokkaanse vriendinnetje die graag 

de ouders van de jongen wil ontmoeten.  
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Vind je me mooi? 

A) Jij bent gaan roken. Eigenlijk vind je het heel vies, maar één van je vrienden doet 

het ook. Hij is heel populair en dat wil jij ook. Je staat net een pakje sigaretten af 

te rekenen als je broer de winkel binnen komt.  

B) Jij bent de broer van A en wist niet dat hij rookte. Ook weet je dat je ouders het 

niet weten en dat als zij het te weten komen, hij die 100euro  niet krijgt als hij 18 

wordt.  

B confronteert A hiermee in de fietsenstalling voor de deur van de supermarkt.  

Variatie: 

1. Vervang de broer met de vriendin van A. Jij vindt roken heel vies en hebt je 

vriend laten beloven dat hij het nooit zou doen. Je vond zijn jas de laatste dagen 

al vies ruiken, maar had dit niet verwacht. 

2. Vervang de broer met één van de populaire vrienden. Jij vraagt hem of hij ook 

een paar pakjes voor hem en zijn vrienden wil kopen. Dan mag hij bij hen staan 

in de pauze op school. 

 

IDENTITEIT EN OPVOEDING 

 

Ik wil zelf beslissen 

A) Het is gelukt! Je mocht een week met je vriend(in) mee op vakantie, omdat je 

vader/moeder het uiteindelijk wel een mooie gelegenheid vond om het huis eens 

op te knappen. De vakantie was fijn, maar jij vindt het ook heerlijk terug te gaan 

naar je eigen kamer, waar jij je helemaal thuis voelt.  

Bij thuiskomst ga je naar je kamer... en je herkent niets meer. Je vader/moeder 

heeft ook jouw kamer opgeknapt naar zijn/haar smaak! Misschien mooi en 

modern, maar jij vindt het een super ongezellige en onpersoonlijke 

showroom....   

B) Jij bent de vader/moeder van A en je hebt enorm je best gedaan en veel geld 

uitgegeven aan de nieuwe kamer van A. Je verheugt je enorm op zijn/haar 

reactie.  

Jullie staan in de deuropening naar de kamer van A te kijken. 

Variatie 

1. Kind komt in uitgesproken kleding en make-up de kamer binnen om naar een 

feest te gaan. Vader/moeder is het er niet mee eens. 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2. Nieuwe vriend(in) is voor ’t eerst bij kind (= A) thuis geweest. Als hij/zij weg is 

verbiedt zijn/haar vader/moeder (=B) A om ooit nog met deze vriend(in) om te 

gaan. 

 

Troetel je nieuwe kind maar 

A) Jij wil heel graag met je vader mee op vakantie, maar dat mag niet van de nieuwe 

vriendin van je vader. 

B) Jij bent de vader en wil echt geen ruzie met je nieuwe vriendin. Het gaat net zo 

goed en wil niet dat een klein ding, zoals je andere dochter, daarbij in de weg 

gaat zitten. 

Je zit op internet naar vakanties te zoeken als je vader thuis komt van zijn werk. 

Variatie: 

1. Je vader vervangen met de nieuwe vriendin. Je vind je stiefdochter niet onaardig, 

maar je bent bang dat haar vader alleen maar aandacht geeft aan haar en niet 

aan jullie nieuwe kind.  

2. Je vader vervangen met moeder. Jij vindt het niet nodig dat ze met haar vader 

meegaat op vakantie. Ze heeft al een vakantie met haar en vader heeft het 

nieuwe kind al. 

 

 

 

Ons geloof, jouw geloof pa! 

A) Jij wil heel graag naar een feestje dit weekend. Al zijn vrienden gaan en ze praten 

er al weken over, maar dat mag niet van je moeder. Dit weekend is het namelijk 

Pasen en dat vieren jullie altijd uitgebreid thuis. Jij wil niet, want je vindt dat je 

oud genoeg bent om zelf te bepalen of je dat wel of niet wil vieren.  

B)  Jij bent de moeder van A en vind dat A thuis moet zijn om Pasen met haar te 

vieren.  

Jullie staan samen te koken. 

Variatie: 

1. Vervang moeder met een vriend van A die ook naar het feestje gaat. Jullie gaan 

samen bedenken hoe je moeder kunt overtuigen.  

2. Vervang moeder met de vader van A die zelf wel naar het feest gaat. Vader en 

moeder zijn gescheiden en vader vindt dat A wel Pasen moet vieren, omdat A dan 

bij moeder is. 
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Ik wil jou niet verliezen 

A) Jij wilt graag Afrika om te helpen in een weeshuis, maar je ouders zijn het daar 

niet mee eens. De laatste maanden zijn er steeds gewapende overvallen in (en in 

de buurt van) die weeshuizen.  

B) Jij bent de oma van A en probeert haar er van te overtuigen dat ze niet moet 

gaan. Je bent het met haar ouders eens en probeert A over te halen door 

weekendjes weg te plannen. 

Jullie zitten samen op de bank bij B thuis. 

Variatie: 

1. Vervang oma met een vriendin van A die met haar mee wil. Jullie gaan samen een 

plan verzinnen om de ouders van A over te halen. 

2. Vervang haar oma met iemand van de organisatie van de weeshuizen die 

overtuigd moet worden waarom jij (A) de aangewezen persoon bent om dit werk 

te gaan doen. 

 

 

 

 

 

IDENTITEIT EN SEKSUALITEIT 

Vieze vuile homo 

A) Je wordt gepest door verschillende klasgenootjes, omdat je homo bent. Je wordt 

hier heel ongelukkig van. Je weet niet meer wat je hier mee aan moet, dus 

bespreekt dit met een van je vriendinnen. 

B) Jij bent een vriendin van A, maar durft niet zo veel te doen. Je praat het 

pestgedrag van jullie klasgenootjes eigenlijk een beetje goed, omdat je bang bent 

dat jij ook gepest zal worden. 

Variatie: 

1. Vervang de vriendin met een vertrouwenspersoon op school.  

2. Vervang de vriendin met een pester. Je gaat het conflict aan. Je gaat eens even 

vertellen waarom dit echt niet meer kan! 
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Ik plaste op de manier zoals jij plast 

A) Je wil graag aan je beste vriend vertellen dat je vroeger een meisje was. Maar 

vind dat heel lastig. Je vraagt raad aan je zus. 

B) Jij bent de zus van A, maar wil er eigenlijk niet zo veel te maken hebben. Je vind 

het maar gek dat je zusje zich heeft omgebouwd en wil er ook niet te veel over 

nadenken.  

Jullie zitten samen in de tuin op een ligstoel in de zon. 

Variatie: 

1. Vervang de zus met een vriendin die A heeft leren kennen in de kliniek. Zij heeft 

zich ook om laten bouwen en weet precies hoe het voelt. 

2. Vervang de zus met een vriend van vroeger die A tegenkomt op straat. Hij weet 

niet wat hij ziet en probeert A om te praten om weer een meisje te worden.  

 

 

 

Loverboys herken je meteen 

A) Je gaat met je vriendin naar het park, maar een vriend van je staat erop dat hij 

mee gaat. Hij vertrouwt het niet en wil graag kijken hoe jouw vriendin is, want hij 

heeft haar nog nooit ontmoet. Jij bent het er niet mee eens en wil gewoon alleen 

zijn met je vriendin. 

B) Jij bent een vriend van A en denkt dat zijn vriendin een lovergirl is. Dit komt door 

de verhalen van A dat hij niet alleen leuke dingen met zijn vriendin doet, maar 

ook allemaal andere “klusjes” moet doen. 

Ze staan in de gang, op het punt te vertrekken. 

Variatie: 

1. De vriend vervangen door de moeder van A die overbezorgd is en hem wil 

tegenhouden te gaan. 

2. De vriend vervangen door iemand die al een keer slachtoffer is geweest van deze 

lovergirl. Hij zoekt contact met A om hem te behoeden voor de gevolgen. 
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Denk je dat ik lesbisch ben? 

A) Jij bent verliefd geworden op een klasgenootje. Maar het is een meisje en dat ben 

jij ook. Je weet niet zo goed wat je met dit gevoel moet. Je hebt een hele goede 

band met je broer, dus legt het hem uit en hoopt dat hij je kan helpen. 

B) Jij bent de broer van A en komt net thuis van voetbal als je zus je kamer in loopt 

met een verhaal wat ze bij jou kwijt wil. Jij wilt er eigenlijk niet zo veel van 

weten, want je bent bang dat je vrienden van voetbal je hiermee zullen pesten. 

Variatie: 

1. De broer wordt vervangen door moeder en komt net van haar nieuw vriendin 

vandaan. 

2. De broer wordt vervangen door vader en heeft een enorme hekel aan homo’s. 

 

 


