
Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel (NVP-UNIMA)

website www.poppenspelers.nl
contactpersoon Sigrid de Reus
e-mail secretaris@poppenspelers.nl
tel.     010-8214353 of 06 18535316 

 

Scholingsaanbod Poppenspel, schooljaar 2014-2015
voor o.a. leerkrachten basisonderwijs, medewerkers peuterspeelzalen,

kinderdagverblijven, bibliotheken, Centra voor Jeugd en Gezin  

Door middel van poppenspel kunnen vaardigheden van kinderen op een leuke, effectieve manier 
worden ontwikkeld. Poppenspel kan op vele manieren worden ingezet: bij taalonderwijs, SoVa 
lessen, zaakvakken, creatieve vakken en drama-onderwijs. Zo kan poppenspel bijvoorbeeld een 
prentenboek tot leven wekken, samenwerking bevorderen, emoties helpen verwoorden en een 
verbinding leggen tussen creatieve en dramalessen. 

Poppenspel levert een meerwaarde op in combinatie met het reguliere lespakket, is van 
toegevoegde waarde bij het voorlezen. En …... kinderen vinden poppenspel leuk! 

Voor diegenen die werken met kinderen en graag handvatten willen hebben hoe poppenspel goed 
en effectief kan worden ingezet, organiseert de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel 
diverse workshops Poppenspel. 

mailto:secretaris@poppenspelers.nl
http://www.poppenspelers.nl/
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Data scholingsaanbod 

za 27.09.2014     Poppenspel en prentenboek (Dini Bongers) –  Rotterdam 

za 04.10.2014     Poppenspel voor kleuters (Jacobus Wieman)  –  Utrecht 

wo 29.10.2014   Opleiding Poppenspel in de klas – professionele opleiding –  Alkmaar  
    InHolland Academy Alkmaar – 15 bijeenkomsten  

za 01.11.2014     Thema-bijeenkomst Poppenspel in de groep  –  Bussum

za 08.11.2014     Poppenspel voor peuters (Jacobus Wieman) –  Rotterdam

za 24.01.2015     Poppenspel leerkrachten groep 1 t/m 8 (Alexander Bauwens) –  Utrecht  

za 31.01.2015     Chinees schimmenspel (Frans Hakkemars/Joanne Oussoren) –  Rotterdam   

za 07.02.2015     Poppenspel en prentenboek (Dini Bongers) –  Utrecht 

za 07.03.2015     Poppenspel leerkrachten groep 1 t/m 8 (Alexander Bauwens) –  Rotterdam 

za 14.03.2015    Chinees schimmenspel (Frans Hakkemars/Joanne Oussoren) –  Utrecht 

za 12.04.2015     Poppenspel voor kleuters (Jacobus Wieman) –  Rotterdam  

za 06.06.2015     Poppenspel voor peuters (Jacobus Wieman) –  Utrecht 

Algemene informatie workshops  
De workshops zijn op basis van individuele inschrijving. Vanuit een organisatie (bijv. school) met 
meerdere personen inschrijven is mogelijk. 

Organisaties met een locatie in Rotterdam of Utrecht kunnen hun locatie aanbieden. Zij zorgen 
voor een geschikte ruimte + koffie/thee. In ruil daarvoor mogen twee cursisten gratis aan de 
workshop deelnemen. Wie het eerst komt, het eerst maalt. 

N.B. Wilt u een workshop op de eigen locatie op een in overleg te bepalen datum – bijv. voor het 
hele team in het kader van scholingsaanbod/teambuilding – neem contact op met Sigrid de Reus. 
Zij is op de hoogte van de mogelijkheden en brengt aanbieder en organisatie met elkaar in contact.

Alle workshopaanbieders zijn professionele en ervaren poppenspelers, die tevens ervaring hebben
in het verzorgen van scholingsaanbod.  

Duur workshop 10.00 – 16.00 uur  
Locatie Rotterdam of Utrecht (zie boven); exacte locatie wordt t.z.t. doorgegeven
Kosten workshop € 57,50 voor niet leden NVP-UNIMA; € 50,00 voor leden NVP-UNIMA

De NVP-UNIMA is niet BTW-plichtig. 
Het cursusgeld dient vooraf te worden voldaan. 

Inclusief koffie/thee + Certificaat van Deelname
Exclusief lunch (zelf mee te nemen)
Organisatie Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel (NVP-UNIMA)
Info/inschrijven Sigrid de Reus, secretaris NVP-UNIMA, gegevens zie voorblad 
Min. aantal 9 (bij niet voldoende aanmeldingen gaat de workshop niet door)
Max. aantal 16



..3

Thema-bijeenkomst Poppenspel in de groep (diverse workshops)
Op zaterdag 1 november 2014 wordt een thema-bijeenkomst Poppenspel in de groep 
georganiseerd, waarbij alle hierboven genoemde workshopaanbieders in een workshop van 60 
minuten een impressie geven van hun scholingsaanbod. Ook zal een workshop handpantomime 
worden verzorgd door Margot en Mario Wouterse van Speelplezier Methodiek 
(www.speelpleziermethodiek.nl). 

Duur 10.00 – 16.00 uur  
Locatie Bussum
Kosten € 22,50 voor niet leden NVP-UNIMA; € 15,00 voor leden NVP-UNIMA

Vooraf te betalen. De NVP-UNIMA is niet BTW-plichtig.   
Inclusief koffie/thee + lunch 
Organisatie Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel (NVP-UNIMA)
Info/inschrijven Sigrid de Reus, secretaris NVP-UNIMA, gegevens zie voorblad 

Informatie per workshop  
Hieronder beknopte informatie per workshop. Voor aanvullende informatie, vragen of inschrijven 
kunt u contact opnemen met Sigrid de Reus. 

Poppenspel en prentenboek – Dini Bongers
Dini Bongers heeft 16 jaar voor de groep gestaan, heeft een vast poppentheater gehad en geeft al 
25 jaar trainingen poppenspel aan leerkrachten. Zij heeft een eigen programma ontwikkeld 'Flo 
Flierefluiter', een interactief programma vol spelmogelijkheden tot coöperatief leren en gerelateerd 
aan ontwikkelingsgericht onderwijs (www.poppenrijk.nl).

Door het volgen van de workshop bent u in staat om een fantasievol poppenspel te spelen, 
geïnspireerd door prentenboeken. Deelnemers maken kennis met een aantal basisbeginselen van 
het levend poppenspel. Levend poppenspel is een theatervorm waarbij de poppenspeler zichtbaar 
voor het publiek het poppenspel speelt. Bij deze manier van spelen is er een grote interactie 
tussen poppen, kinderen en speler. Dit samenspel geeft de kinderen de gelegenheid zich intens in 
het verhaal in te leven. 

Dini start de workshop met het spelen van enkele korte verhalen. Met elkaar worden ideeën en tips
uitgewisseld over hoe dit kan worden vertaald naar de eigen praktijk. 
Vervolgens oefenen de deelnemers met eenvoudige poppen, waarbij duidelijke handvatten worden
gegeven hoe een pop tot leven kan worden gebracht.  
Op basis van teksten uit bekende prentenboeken, maken de deelnemers in tweetallen een kort 
poppenspel, dat ze vervolgens aan elkaar laten zien. 

Poppenspel voor peuters/poppenspel voor kleuters – Jacobus Wieman  
Jacobus Wieman maakt al meer dan 30 jaar voorstellingen voor hele jonge kinderen en ontwikkelt 
elke productie zelf. Hij maakt zelf zijn poppen, ontwikkelt soms de muziek, timmert het decor en 
schrijft het verhaal. De combinatie van zijn vakmanschap en zijn gevoel voor humor maakt zijn 
workshops zeer geliefd (www.poppentheaterjacobuswieman.nl). 
  
Het gebruik van poppenspel voor peuters/kleuters kan heel goed worden ingezet in 
peuterspeelzalen,  dagopvang of de groepen 1/2. Koos Wieman werkt altijd vanuit de 
belevingswereld van het jonge kind en de korte spanningsboog. Een voorstelling is natuurlijk iets 
anders dan toegepast poppenspel in een groep peuters/kleuters. Wie met de heel jonge mensen 
werkt, weet vaak heel goed wat ze leuk vinden en waar gevoeligheden liggen. Met aanwezige 
poppen (knuffels) kun je al een heleboel doen. Het is dus vaak niet nodig om meteen heel hard te 
gaan knutselen en speciale poppen te maken. In de workshop komen de basistechnieken van het  
poppenspel en het spelen met poppen/knuffels aan bod. Er wordt simpel begonnen. 

http://www.poppenrijk.nl/
http://www.poppentheaterjacobuswieman.nl/
http://www.speelpleziermethodiek.nl/
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Poppenspel voor leerkrachten groep 1 t/m 8 – Alexander Bauwens   
Alexander Bauwens heeft een reizend poppentheater Fatsnerran, dat vanaf 1977 
jeugdvoorstellingen maakt. Hij heeft veel ervaring in het verzorgen van workshops zowel voor 
leerkrachten van alle groepen van het basisonderwijs als voor leerlingen van PO en VO. Ook 
verzorgt hij erfgoed- en thema-projecten (www.fatsnerran.nl).

Afhankelijk van de samenstelling en wensen van de groep, komt (een deel van) het volgende aan 
de orde. 

Deel 1  introductie 
- Inleiding in het poppenspel
- Korte demonstratie van verschillende poppen, poppenspeltechnieken en poppen van 

allerlei materiaal 
- Verschillen in speltechniek en mogelijkheden en onmogelijkheden van poppenspel op 

school
- Poppenspel in de klas
- Vertellen/voorlezen met een pop
- Poppenspel als didactisch hulpmiddel
- Pedagogische aspecten van het poppenspel
- Poppenspel en kinderen met leer- en/of gedragsproblemen
- Poppenspel van de leerkracht
- Poppenspel door leerlingen / welke technieken voor welke leeftijd en waarom

Deel 2   zelf maken
- Zelf een eenvoudige pop maken
- Leren kennen van een aantal basistechnieken voor het maken van verschillende soorten 

poppen
- Ideeën voor het maken van een basisset poppen in de klas
- Ideeën voor het maken van poppen met kinderen

Deel 3  zelf spelen
- Basistechniek spelen met poppen met behulp van puntzakken
- Anders leren kijken naar vorm en beweging
- Gebruik van tekst, muziek, etc.
- Leren kennen van eigen gemaakte pop
- Korte spelopdrachten om verschil te leren tussen houding, beweging en gebaar
- Spelopdrachten in kleine groepjes om een kort spel te bedenken en daarna voor elkaar uit 

te voeren

Deel 4   evaluatie
- Nabespreken en eventuele vragen

Chinees Schimmenspel (Frans Hakkemars en Joanne Oussoren) 
Frans Hakkemars (www.franshakkemars.nl) is al vele jaren poppenspeler en is samen met Joanne
Oussoren van het Droomtheater Rotterdam (www.droomtheater.com) tijdens een tournee door 
China in contact gekomen met Chinese schimmenspelers en zij hebben de techniek aangeleerd. 
Naar aanleiding daarvan hebben zij een project opgestart om kinderen van ca. 8 – 9 jaar oud te 
leren om dieren te maken in de vorm van Chinese schimmen, resulterend in een uitvoering. 

De workshop Carnaval der Dieren is voor leerkrachten in het basisonderwijs (middenbouw), om 
het project later zelf te kunnen gaan uitvoeren in hun eigen groep in een project van 4 weken lang, 
telkens een uur met een afsluitende presentatie. Aangeleerd wordt o.a. een eenvoudige techniek 
van Chinese schimmen, hoe de schimmen eenvoudig zijn te projecteren, hoe de schimmen 
kunnen bewegen op de muziek van Saint Saens' Carnaval der Dieren, hoe je er gedichten of 

http://www.droomtheater.com/
http://www.franshakkemars.nl/
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kleine verhaaltjes tussendoor kunt weven, hoe je het project kunt beëindigen met een presentatie 
voor andere schoolklassen, voor ouders, familieleden, of bijvoorbeeld in een tehuis voor ouderen. 

Als voorbeeld wordt het project Carnaval der Dieren op het Hoge Heem in Uithoorn genomen, dat 
de leerkrachten desgewenst aan hun eigen situatie kunnen aanpassen. Om een idee te krijgen zie:
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/1509-carnaval-der-dieren-in-
uithoorn#sthash.czfBKNSu.dpuf (filmpje) 

Opleiding Poppenspel in de klas – InHolland Academy Alkmaar 
Een post HBO-opleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs, die met poppen willen werken in 
de klas. Tijdens de opleiding worden de fijne kneepjes van het vak aangeleerd door  professionele 
poppenspelers. Collega-deelnemers hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau. Zij 
zijn onder andere werkzaam als leerkracht, cultuur coördinator, poppenspeler, vakleerkracht 
theater of beeldend. 

De opleiding bestaat uit drie modules, elk met een duur van acht weken:
• poppenspel voor de onderbouw 
• poppenspel als educatieve partner
• vakspecialist poppenspel

Het lesaanbod bevat onder andere het trainen en ontwikkelen van eigen vaardigheid zoals 
manipulatie, stemgebruik, improviseren, compositie en muzikaliteit, het dramatiseren van een 
verhaal en het vormgeven met eenvoudige middelen. Iedere bijeenkomst wordt verzorgd door een 
vakspecialist, werkzaam in het professionele poppentheater. Het programma is praktijkgericht en is
gebaseerd op uw training, scholing en individuele ontwikkeling.

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om:

• poppenspel op diverse manieren toe te passen in de onderbouw
• verschillende vormen van poppenspel toe te passen voor verschillende doelgroepen en 

doelen
• als creatief ontwerper zelfstandig een educatief project met poppen en of objecten te 

ontwerpen, te organiseren en (te) laten uitvoeren.

Na het volledig volgen en een succesvolle afronding van de opleiding Poppenspel in de klas 
ontvangt u een diploma van Inholland Academy.

Bijzonderheden:

Start : Alkmaar, woensdag 29 oktober 2014
Duur : vijftien bijeenkomsten in één jaar (van 14:00 - 17:00 uur) 
Prijs : € 2.025 (excl. € 20 literatuur) (fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden) 

Zie voor meer informatie en download brochure: 
http://www.inholland.nl/Academy/Opleidingen/Educatie+primair+onderwijs/Kunst+en+cultuur/
Poppenspel+in+de+klas/Frontpage.htm

http://www.inholland.nl/Academy/Opleidingen/Educatie+primair+onderwijs/Kunst+en+cultuur/
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/1509-carnaval-der-dieren-in-uithoorn#sthash.czfBKNSu.dpuf
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/1509-carnaval-der-dieren-in-uithoorn#sthash.czfBKNSu.dpuf

