
 

JEROEN MARCELISSEN 
 
“Ik werd door Cultuurpad benaderd om een pilot te ontwikkelen met acteurs over social media en groepsdruk. 
Met deze workshop gingen we op basisscholen bij achtstegroepers langs om deze onderwerpen bespreekbaar 
en tastbaar te maken.  
 
De opdracht was: Synthese neemt het theoretische deel voor haar rekening, wij zetten dat materiaal om naar 
een spel waar de acteurs op kunnen worden gezet. In de praktijk lag dat wat anders. Wij dachten dat Synthese 
de les al opgezet had, die wij vervolgens aan moesten passen. Ik sprak met twee werknemers van Synthese die 
beiden een uitgebluste indruk maakten. Ze hadden een filmpje, terwijl wij een iets concreter plan hadden 
verwacht. Er waren niet echt verwachtingen, wat fijn kan zijn, maar hier kwam het daardoor scheef te liggen. Ik 
kreeg ook de indruk dat zij erbij zaten met een instelling van ‘we moeten hier nu zitten’. Beiden waren niet meer 
lang aan het werk, eentje ‘moest’ nog twee weken, de ander tot de zomer. Die energie zorgde ervoor dat het 
niet echt stroomde. Er was te weinig basis om op te bouwen.  
 
We zaten in een klein inspiratieloos kamertje, het was voorjaar. Toen zijn we naar buiten gegaan, waar het wel 
begon te stromen. Zodra Miriam, Karlijn en Joes erbij kwamen, kwamen er ideeën op tafel. Mijn rol veranderde 
ondertussen. Ik dacht te gaan maken, eventueel te spelen maar met de agenda’s op tafel bleek dat niet 
haalbaar. Vervolgens kreeg ik vanuit Cultuurpad de vraag of ik de ogen en oren wilde zijn, de regie wilde 
pakken. Ik kwam er al snel achter dat regie voor mij iets anders betekent dan voor hen.  
 
Ik ga in gesprek, hak knopen door en ga aan de slag. Ik werd echter verantwoordelijk voor de planning, de 
coördinatie. We spreken wat dat betreft een andere taal, komen uit twee andere werelden. Ik vond het niet erg 
om te doen, maar het was niet vanaf het begin duidelijk dat dit mijn rol zou zijn. Dat merk ik bij meerdere 
opdrachten van Cultuurpad, ze zijn in het begin niet helemaal helder en nemen gedurende het project vorm. Dat 
maakt het proces rommeliger, zeker als je met verschillende clubs samenwerkt. Ik heb eigenlijk nooit helemaal 
begrepen wat mijn rol was. Misschien was Miriam een betere match geweest, zij stond er veel dichter op. 
 
Aan de voorkant was daar gelukkig minder van te merken. De feedback van de acteurs is dat de workshop 
goed aankwam op de scholen. De dingen die we bedacht hadden, het spel, werkten erg leuk. Zij spreken over 
een geslaagd project.  
 
We hebben ook ex-politieman Lei Seuren ingeschakeld. Die heeft ons verteld wat hij zelf in een les doet, dat gaf 
ons ook handvaten om mee te kunnen bouwen. Het is nuttig en nodig om deze les te geven. Ik hoor dat zelf ook 
in mijn omgeving van ouders. Ik denk dat het echt een toegevoegde waarde heeft om cultuur in te zetten bij dit 
soort lessen. Karlijn die achter een laptop zit, speelt 17 jaar oud te zijn maar eigenlijk een man met een snor en 
kale kop blijkt te zijn. Dat maakt het ontzettend tastbaar voor de leerlingen.  
 
Om het in de toekomst soepeler te laten verlopen, op een manier waarop iedere partner inhoudelijk en creatief 
betrokken wordt, zou ik een creatieve sessie op poten zetten. We gaan met alle partners één dag of dagdeel 
aan de slag met het project. Synthese presenteert wat zij doen, de cultuurmakers kunnen vervolgens vragen 
stellen en aan de slag met de input. Wij gaan aan de slag en toetsen dit vervolgens weer bij de jeugdwerkers. Ik 
denk dat dit er ook voor zorgt dat we gezamenlijk een creativiteit aanboren die onze samenwerkingen ten goede 
komt.  
 
Ik hoop dat het project een vervolg krijgt. Zoals ik zei, het is echt nodig om het over deze onderwerpen te 
hebben, en daarbij denk ik dat we kunnen bouwen op wat we in de pilot opgezet hebben.” 
 
DAAN VISSERS 
 
“Ik werk zelf pas een klein jaar bij Synthese. Ik ben dus niet vanaf het begin betrokken geweest bij de pilot al 
kreeg ik in de wandelgangen wel het een en ander mee.  
 
Ik vond de samenwerking in de uitvoering superchill. De acteurs waren echt van toegevoegde waarde, het 
voegde wat toe voor de leerlingen. De lessen waren opgebouwd met een stukje theorie en daarna het spel. Voor 
de kinderen is dit een goede volgorde en opbouw, zo blijven ze scherper. De acteurs maken het veel 
laagdrempeliger, ik vond het fijn om ze erbij te hebben. Je merkt dat de jongeren door de scènes verbinding 
kunnen maken met de onderwerpen. Zelf denken is een van onze doelen. Ik denk dat dat de leerlingen veel 
meer oplevert dan alleen theorie of een video.  
 
Daarbij kun je met 2-3 personen veel meer leerlingen meekrijgen. Ieder heeft op een andere manier een 
connectie met de kinderen, je kunt dus signalen oppikken en daar meteen op inspelen. Dat lukte dan ook goed. 



Die interactie zorgt er vervolgens voor dat de klas zelf aan het werk kunnen zetten. Ik merkte wel een verschil 
tussen de verschillende acteurs. Sommigen deden actief mee, anderen leunden wat meer achterover.  
 
Qua duur van de les is anderhalf uur is echt wel de max wat betreft aandachtsboog. De onderwerpen die we 
aansneden zijn bedoeld voor groep 8, ik merkte wel dat het in de combinatieklassen met groep 7 echt nog een 
ver-van-mijn-bed-show was. Dit zou ik in de toekomst beter afbakenen. De onderwerpen zijn namelijk ook 
interessant voor groep 7 of zelfs groep 6 maar dan moeten we de invulling en benadering aanpassen naar hun 
leeftijd. 
 
Ik vind het interessant om te zoeken naar creatieve van kennisoverdracht. Hoe kunnen we de aandachtsboog 
behouden en leerlingen aan het werk zetten en na laten denken. Je ziet dat sommigen dat lastig vinden omdat 
ze nog jong zijn. Hoe kun je dan spelenderwijs je boodschap overbrengen dat het (on)bewust blijft hangen. 
Theorie is makkelijk want je schrijft het op en je kunt het teruglezen. Maar ik ben op zoek naar een creatieve 
manier om het inzichtelijk te maken en wil zelf dan ook op zoek naar hoe we dat gaan doen. Dit project helpt 
daarbij.  
 
Waar ik wel steeds moest schakelen was dat er steeds andere acteurs meekwamen. Het zou fijn zijn als dit in 
de toekomst wat gestructureerder kan. De communicatie droeg daarin ook bij. Ik kreeg voor mijn gevoel soms 
wel 20 e-mails en elke keer was er iets veranderd. Ik was het overzicht vaak kwijt. De communicatie, dus wie 
gaat er wanneer waar mee naartoe, was rommelig. In de toekomst zou ik de verschillende rollen goed willen 
bespreken. Eén keer goed aangepakt zorgt ervoor dat iedereen weet hoe en wat de andere lessen aangevlogen 
kunnen worden. 
 
Wat ik miste in het project is dat wij elkaar pas weer fysiek zagen toen we voor de klas stonden. In de 
voorbereiding zou ik een betere samenwerking waarderen omdat we dan concrete afspraken kunnen maken.  
Hoe gaan we het aanpakken, staat het zo, wat kan anders. Dat miste ik wel. 
 
Dat neemt niet weg dat ik deze les wel in deze samenstelling wil blijven doen. Het gaat er uiteindelijk om hoe 
jongeren de boodschap ervaren. Door middel van dit soort lessen bereiken we de jongeren meer. We zijn veel 
pakkender maar moeten dan blijven waken dat iedereen zijn eigen kracht blijft gebruiken. Wij vinden het 
waardevol vanuit Synthese om deze samenwerking opnieuw aan te gaan.  
 
Ik denk dat we nu moeten investeren; verbeteren en doorpakken. In de inhoud kunnen we namelijk dingen 
veranderen, en dat ligt meer bij inbreng van ons. Andersom zou dat niet zomaar kunnen. Het gaat erom dat wij 
daarbij kijken wat wij intern aan kennis missen. Maar de basis staat, nu kunnen we in de uitvoering winst gaan 
behalen!” 
 
KARLIJN VAN KRUCHTEN 
 
“Ik was vanaf het begin betrokken bij dit project, ben gelijk met Jeroen gestart. Voor mij was het vanaf het begin 
duidelijk, we samen creëren en dan spelen. Achteraf gezien dacht ik dat het proces en project iets theatraler zou 
zijn. De realiteit was soms een beetje knullig. Ik merkte zelf dat we het project in een versneld tempo hebben 
gemaakt, dat we dan in de klas, gedurende het spel, op de techniek zoals een Powerpoint moesten wachten.” 
 
“Ik snap dat hulpverlening het belangrijkste is. Ik denk echter wel dat je de leerlingen beter bereikt met meer 
theatraliteit, dat de hulpverlening dan vanzelf volgt. Visualisatie werkt beter voor de kinderen, dat merk ik aan 
alles. Als wij moesten spelen gingen kinderen bijvoorbeeld rechtop zitten. Het was heel leuk om te zien hoe de 
kinderen reageerden. Ze wilden en gingen meedoen. Wij speelden een scène en vroegen daarna ‘hoe zou jij dat 
aanpakken?’. Kinderen reageerden en namen ook die plek in. Het spel werd daardoor interactief, dat werkte 
heel goed.” 
 
“De samenwerking tussen Synthese en ons was lastig. Er was een duidelijk verschil tussen hoe zij erin stonden 
en hoe wij dat deden. Dat had er ook mee te maken dat twee vakgebieden bij elkaar uitkomen, die allebei 
anders werken. Ik denk dat de taakverdeling en de verwachtingen in de toekomst duidelijker mag zijn. Als het 
theatrale belangrijker wordt, zou ik een regisseur betrekken, die het programma samenbrengt en de lead heeft. 
Verder misschien ook een coördinator die de praktische zaken regelt. Wie gaat wanneer mee naar wat.  De 
planning was tijdens het project wel een dingetje dat voor onrust zorgde. We wisten niet altijd wat er van ons 
verwacht werd. Dat had er denk ik ook mee te maken dat planning niet sluitend was.” 
 
“Het is van essentieel belang dat dit soort dingen op scholen worden besproken, ook in deze opstelling. 
Daarnaast is het van essentieel belang dat wij zelf ook samenwerken en creëren, dus ook met Synthese. We 
kregen pas laat te horen wat zij gingen doen dus het was geen cohesief verhaal. Het voelde een beetje als 
theorie en dan ‘nu gaan we naar een stukje kijken’. De samenhang is belangrijk, ik zou dan ook aanraden dat 
Synthese creatief betrokken wordt.”  


