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Improvisatie en entertainment in de klas
‘Als dat lukt, ontstaan er vaak mooie
of humorvolle momenten die misschien 
nog wel leerzamer zijn dan de hele les
die voorbereid was’.





Academie voor Presentatietalent 

Inleiding
Als leerkracht/docent  is het belangrijk dat je om kan gaan met de onverwachte situaties in de klas. Hierbij wordt je 
improvisatievermogen op de proef gesteld. Dit is iets wat men tijdens hun huidige of vorige opleiding niet tot nauwelijks 
geleerd krijgt.

‘ p de planken’ is een theaterterm en refereert aan het podium, het publiek en de acteurs op het podium. Als je op
de planken durft te staan en door de plankenkoorts heen breekt, maak je contact met het publiek. En dat is nou precies 
wat we willen bereiken met onze deelnemers.
We zien dat er steeds meer aandacht is gewenst voor inclusieve pedagogiek en het kunnen en durven ingaan
op allerhande onverwachte situaties die zich voordoen in de klas. Daar is improvisatievermogen voor nodig. Toch is
improviseren niet altijd makkelijk. Het vraagt om controle ‘anders vast te houden’ omdat dingen anders lopen
dan gedacht en voorbereid. De valkuil is dan om daaraan niet af te wijken. Belangrijk is om in contact te blijven
en initiatieven te nemen om leerlingen de ruimte te geven om de talenten te laten zien en te ontwikkelen.
Een citaat van een docent: 

‘Als dat lukt, ontstaan er vaak mooie of humorvolle momenten die misschien nog wel leerzamer zijn dan de hele les
die voorbereid was’.
 
Binnen de Boszhard Academie staan improviseren en entertainment centraal en dit delen we graag met docenten.
Een leuke avond in het theater is onvergetelijk en wat is er niet mooier dat studenten later hun school dusdanig ervaren 
dat ze er met plezier aan terugdenken. Als docent maakt je namelijk het verschil!

Onderdelen die aan bod komen zijn:

Tijdsduur: 10.00 - 16.00 uur
Waar: Incompany
Aantal deelnemers: 8 - 10
Investering: € 350,- p.p. inclusief BTW (incompany excl. reiskosten)

We stemmen de masterclass graag met de school af om met elkaar te bespreken welke doelen bereikt kunnen worden 
en hoe we de masterclass op maat kunnen maken. Na de masterclass komen we graag een keer terug
om te bespreken hoe de ervaringen zijn. Want zoals recensies in de theaterwereld belangrijk zijn, zo willen wij ook
kwaliteit voor jullie leveren.

Workshop improviseren waarin
opgenomen:

  Aandacht krijgen, vasthouden en anders doen
  Stemgebruik
  Uit comfortzone stappen en authentiek zijn
  Regietheater
  Afstemming op publiek
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Meer weten?
 Neem contact op met
 Niels Boszhard

M 06-444 416 65
E info@boszhardacademie.nl
W www.boszhardacademie.nl


