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List of Links’ naar websites met betrekking op drama in het onderwijs 

 

    <<< De rode titels zijn vernieuwd of nieuw in deze versie van de Beeldend - LOL >>> 

 

Naam Klik hieronder op de omschrijving voor een directe link naar de website. 

5 minuten drama 5 minuten drama: een set van 40 werkvormen/opdrachten rondom het thema muziek.  

100 circusspelen Acrobatiek, jongleren, clownerie, goochelen, evenwichtsbalk en dierennummers.  

100 lachspelen Fantasievolle en dynamische oefeningen en activiteiten waarin humor centraal staat.  

De vloer op 
Dramamethode voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs deel 1 Esther 

Wouters & Margarite Smit 

Doe het lekker zelf 
Een online werkmethodiek voor leerkrachten in het basisonderwijs en geeft 

handvatten waarmee zij tot een les beeldende kunst of theater kunnen komen. 

Drama Aangenaam 
Een praktijkgerichte methode met een doorlopende leerlijn voor de kleuters tot en 

met groep 8. 

Drama Online 
Digitale drama methode. Snel aan de slag met handige zoekmachine of het kaartenspel 

‘Wie, Wat, Waar’.  

Dramaland  
Online dramamethode lessen, filmmateriaal, afbeeldingen, achtergrond informatie en 

heldere instructies  

Groot Applaus 
In dit doe-boek staan drama-activiteiten centraal (in 36 kant-en-klare lessen) voor de 

bovenbouw van de basisschool (9-12 jaar).  

Honderd Dramaspelen 
Dit boek bevat vele soorten dramaspelletjes die gebruikt kunnen worden door 

docenten en activiteitenbegeleiders. 

Honderd nieuwe 

dramaspelen 

Spiegelspelen, energiespelen, spelprojecten, schrijfspelen, metamorfosespelen, 

vertrouwensspelen, kennismakingsspelen, statusspelen, levende computerspelen, 

improvisatiespelen.  

Jij kan het ook 

Dit boekje (met CD) bevat meer dan 200 drama-opdrachten die direct toepasbaar zijn 

in lessen aan kinderen. Handig verdeeld in: 4-6 / 7-9 / 10-12 jarigen, zodat de lesstof 

aansluit bij de leeftijd van de kinderen en de leerkrachten gelijk aan de slag kunnen. 

Juf Anke 
Een aantal kortdurende spelletjes waar geen materiaal voor nodig is. Deze spelletjes  

kunnen niet alleen als les, maar ook gebruikt worden als tussendoortje.  

Kijk op spel 

Dit boek bevat veel kennisbasisinformatie en een duidelijke omschrijving van de 5 

W’s. Ook worden er verbanden gelegd tussen drama en cultuuronderwijs, 21ste 

eeuwse vaardigheden en praktijkonderzoek. 

Klein Applaus 
Leidraad voor leerkrachten voor het ontwikkelen van dramavaardigheden en -

activiteiten voor basisschoolleerlingen (3-9 jaar).  

Lesidee drama  Aantal uitgewerkte lessen voor het vakgebied drama.  

Lilaland 
Via poppenspel gaan kinderen op avontuur en spelend ontdekken leren. Incl. koffer 

met handpoppen.  

Ludiek Pedagogiek  

Ludiek Pedagogiek biedt een eigentijdse aanvulling op het gangbare onderwijs in de 

21e eeuw: een manier van leren, waarin Kunnen, Kennis, Kunde en Kunst ten dienste 

van Levenskunst samenkomen. 
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Meester Michael 
Gratis lessen voor groep 1 t/m 8 over allerlei onderwerpen en thema’s  waaronder 

ook lessen voor ‘drama’. 

Moet je doen Kunst & 

Cultuur 

In elke bouw is aandacht voor o.a. dans en drama. Bevat meerdere activiteiten per 

discipline. 

Petje af voor hoedje op 
Centraal staat het ontwikkelen van spelvaardigheden in een doorlopende leerlijn voor 

groep 1 – 8. 

Raamleerplan Drama Door MOCCA uitgewerkt raamleerplan aan de hand van het SLO Leerplankader 

SLO Leerplankader  Leerplankader Kunstzinnig Oriëntatie met publicaties, leerlijnen en lesvoorbeelden 

Speel je wijs 
Drama als middel ter ondersteuning van taalontwikkeling verbonden - basisschool gr. 

5-8.  

Speel je wijs 

woordenschat 

Woordenschat ontwikkeling voor jonge kinderen gecombineerd met drama en spel – 

basisschool gr. 1-4.  

Speelplezier Methodiek 

Een aanpak om kinderen spelend te laten ontwikkelen met vrij en begeleid spel in een 

thematische context. Spel- en taalaanbod. Voor VVE, groep 1 en 2 in het 

basisonderwijs, SO en SBO. 

Spelen vanuit Verbeelding 
Handboek voor dramaonderwijs op de basisschool. De website staat vol dramaspelen 

voor het po.  

Spelend leren en 

ontdekken 

Handboek drama voor inspirerende dramalessen in het primair onderwijs (uitgave 

2016) 

Thema Cd’s  
Verschillende cd’s met theatrale muziek uitgebracht om je dramaonderwijs muzikaal 

te ondersteunen. 
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