
IMPRO ACTEREN GEVORDERDE SPELERS  

Impro acteren Van tot spelen tot spelen en reflecteren  

Onderdelen De cursist bouwt zijn spelbasis verder uit en wordt zich 

bewust van zijn eigen spelmogelijkheden. Elementair spel 

1: Theatrale vaardigheden 

De cursist als ontwikkelt een basis aan kennis en theatrale 

vaardigheden en technieken en leert deze toe te passen bij de 

totstandkoming van een gezamenlijk theatraal product. 

 DE IMPRO ACTEUR: 

A. heeft een theatrale woordenschat. 
A. levert een actieve bijdrage aan repetities en uitvoeringen. 
B.  past geëigende instrumenten en vaktechnieken binnen de verschillende fasen 

van het scheppingproces adequaat toe: 
C. Hanteert de theatrale elementen: tijd, ruimte en handeling 
D. Beheerst het spelen van fictieve situaties 
E. Maakt op gecontroleerde, artistieke en expressieve wijze gebruik van lichaam 

en stem 
F. Zoekt en creëert adequate theatrale vormen bij een bepaalde inhoud 
G. krijgt inzicht en ervaring in het toepasbaar maken van speelstijlen 
H. Maakt  zelfstandig consequente keuzes in mise-en-scène en brengt dit in een 

theateraal geimproviseerd product  
I. Kan zelfstandig tekst verzinnen en brengen in een theatraal geimproviseerd 

product.  
J. Kan willekeurige ruimtes omvormen tot een theatrale omgeving 
K. Bezit het vermogen tot samenspel, kan voeden en incasseren en is sensitief 

voor de impulsen van medespelers, weet wat de voor het publiek logische 
volgende stap is in het verhaal 

L. Heeft inzicht in dramaturgie waaronder: modellen(conflictmodel), leidmotieven 
(de queeste, etc) en structuren(dilemma structuur) en bogen (eenakter) weet 
wat er voor nodig is om dit inzicht om te zetten in een theatraal product en 
kan deze toepassen in zowel: een scheppingsproces en improvisatie. 

 
 

 

2: inzichtelijk en Reflectief vermogen 

De cursist als impro acteur bezit het vermogen het eigen 

spelproces en artistiek handelen,  te beschouwen, te 

analyseren en kan dit doormiddel van opgedane inzichten en 

kennis verwoorden 

 

 



 

DE CURSIST ALS IMPRO ACTEUR: 

A. staat open voor feedback. 
B. gaat bewust om met het geven en ontvangen van feedback en gebruikt deze 

om zichzelf verder te ontwikkelen. 
C. heeft  inzicht in zijn eigen instrumentele vaardigheden. 
D. heeft inzicht in enkele speelstijlen. 
E. kan  in algemene zin op eigen spel reflecteren. 
F. kan opgedane inzichten toepassen om reflectie te geven op het spel van 

anderen. 

 
 
 

3: vermogen tot groei en vernieuwing 

De beginnende acteur/theatermaker bezit het vermogen zijn artistiek eigenheid 

verder te ontwikkelen en vernieuwen. 

 DE CURSIST ALS IMPRO ACTEUR 

A. toont een oriënterende en onderzoekende grondhouding ten 
aanzien van theater 

B. is in staat om vanuit eigen leervraag nieuwe, acteertechnieken 
eigen te maken. 

C. heeft inzicht in zijn eigen leerproces en kan onder begeleiding 
van een docent zijn eigen leervraag benoemen, motiveren en 
omzetten naar actie. 

 
 
 

4: Vermogen tot Samenwerken  

De cursist als impro acteur bezit het vermogen voor om vanuit eigen expertise een 

bijdrage te leveren aan een gezamenlijk product of proces 

DE CURSIST ALS IMPRO ACTEUR 

A. neemt actief deel aan groepsopdrachten binnen een les. 
B. stelt zich open op voor input van anderen. 
C.  Stelt zich pro-actief op in de theatrale presentatie van het cursusjaar en 

draagt zelf nav een thema ideeën aan. 
D. stelt zich flexibel op bij het maken van een theatraal product. 
E.  kan in algemene zin feedback geven op het spel van anderen. 

 



5: Creërend vermogen 

De cursist stelt het creatieve proces in dienst van zijn eigen ontwikkeling op het 

gebied van spelen en theater maken. 

De cursist als impro acteur 

A. is  bereidt om mee te discussiëren over de presentatie van 
zijn opgedane vaardigheden. 

B. Bezit het vermogen en het inzicht om een inspiratiebron toe 
te passen op een zelfgemaakt theatraal product. 

 
 



Impro acteren cursus 3 Experimenteren 

 

Leerjaar 3 Theaterklas experimenteel, De cursist als impro acteur en 

theatermaker 

Onderdelen Vormgeving, regie, intervisie, individuele begeleiding 

 

1: Theatrale vaardigheden 

De cursist als impro acteur bezit het vermogen een breed 

scala aan kennis en vaardigheden efficiënt en effectief toe te 

passen bij de totstandkoming en uitvoering van een 

eigengemaakt theatraal product/voorstelling 

 DE IMPRO ACTEUR: 

A. toont inzicht in de verschillende fasen van het scheppingsproces. 
B. heeft een theatrale woordenschat en communiceert met betrokkenen op 

een artistiek niveau. 
C. beheerst relevante fasen van het scheppingsproces, vormt concepten, 

produceert en componeert materiaal, biedt het aan en levert een bijdrage 
aan repetities en uitvoeringen. 

D. past geëigende instrumenten en vaktechnieken binnen de verschillende 
fasen van het scheppingproces adequaat toe: 

2. Hanteert de theatrale elementen: tijd, ruimte en handeling. 
3.  Kiest een repertoire of theatermateriaal en beargumenteert deze 

keuze. 
4. Beheerst het spelen van fictieve situaties. 
5. Maakt op gecontroleerde, artistiek-expressieve wijze gebruik van 

lichaam en stem. 
6. Zoekt en creëert adequate theatrale vromen bij een bepaalde 

inhoud.  
7. Verkent de grenzen en mogelijkheden van andere genres en 

theaterstijlen of  combinaties daarvan. 
8. Maakt consequente keuzes in mise-en-scène en brengt dit in een 

theateraal product  
9. Kan zelfstandig tekst analyseren en brengen in een theatraal 

product. 
10. Kan een geïmproviseerde werkvorm omzetten naar een theatraal 

product.  
11. Kan willekeurige ruimtes omvormen tot een theatrale omgeving 
12. Bezit het vermogen tot samenspel, kan voeden en incasseren en is 

sensitief voor de impulsen van medespelers. 
13. Draagt in technisch en organisatorische zin bij aan een optimaal 

verloop van het repetitieproces en de voorstelling. 
E. heeft inzicht in dramaturgie waaronder: modellen(conflictmodel), 

leidmotieven (de queeste, etc) en structuren(dilemma structuur) en bogen 
(eenakter) weet wat er voor nodig is om dit inzicht om te zetten in een 
theatraal product en kan deze toepassen in zowel: een scheppingsproces, 
improvisatie en (dramaturgie)compositie. 



 
  

 2: inzichtelijk en Reflectief vermogen 

De cursist als impro acteur bezit het vermogen het eigen 

spelproces en artistiek handelen,  te beschouwen, te 

analyseren en kan dit doormiddel van opgedane inzichten en 

kennis verwoorden.  

DE CURSIST ALS IMPRO ACTEUR: 

A. staat open voor feedback. 
B. gaat bewust om met het geven en ontvangen van feedback en gebruikt deze 

om zichzelf verder te ontwikkelen. 

C. Bezit het inzicht om het creatieve proces te doorzien om van een 
inspiratiebron toe te passen op een zelfgemaakt theatraal product. 

D. Weet het verschil tussen open, gesloten en personages gedreven long form 
improvisatietheater en kan deze in het componeerproces toepassen. 

E. Heeft inzicht in verschillende long form structuren en kan een eigen structuur 
componeren. 

F. heeft  inzicht in zijn eigen instrumentele vaardigheden. 
G. heeft inzicht in diverse speelstijlen. 
H. heeft inzicht in verschillende regiemethodes. 
I. kan  bewust op eigen spel reflecteren. 
J. kan opgedane inzichten toepassen om reflectie te geven op het spel van 

anderen. 
K. kan doormiddel van reflectie op regiemethoden experimenteren met een eigen 

manier van  regisseren. 
L. heeft inzicht in eigen signatuur en kan dit motiveren na aanleiding van 

voorbeelden uit zijn eigen maak en speelproces. 

  
 

3: vermogen tot groei en vernieuwing 

De beginnende acteur/theatermaker bezit het vermogen zijn 

artistiek eigenheid verder te ontwikkelen en vernieuwen. 

 DE CURSIST ALS MAKEND IMPRO ACTEUR 

A. toont een oriënterende en onderzoekende grondhouding ten aanzien van 
theater 

B. is in staat om vanuit eigen leervraag nieuwe theater maak, acteertechnieken 
eigen te maken. 

C.  heeft inzicht in zijn eigen leerproces en kan zijn eigen leervraag benoemen, 
motiveren en omzetten naar actie. 

 
 

 


