Dramacoach in het onderwijs
een professionele invulling aan cultuureducatie
Expressie, toneel, musical, dans of film? Voor, tijdens of na
school geven wij een professionele en geheel eigen invulling
aan dramalessen. Dramacoach haalt meer uit cultuuronderwijs.

Onze docenten

Basisonderwijs

Dramacoach werkt met een uitgebreid

In het basisonderwijs staat ons werk in het

team van streng geselecteerde docenten

teken van kunst- en cultuureducatie. Het is

die beschikken over een Verklaring

voor veel leerlingen vaak een eerste

Omtrent het Gedrag (VOG). Opgeleide

kennismaking met drama. We geven

dramadocenten met de juiste didactische

dramalessen aan alle klassen, van

vaardigheden. Een aantal van hen hebben

kleuters tot groep acht. Naast losstaande

Dramacoach

nog een extra talent zoals dans, zang,

gastlessen, begeleiden we ook de musical

Een enthousiast team van klantgerichte en

muziek of mime. Hierdoor krijgen onze

van groep acht of andere schoolproducties

goed opgeleide trainers, dramadocenten

lessen vaak een extra tintje.

zoals het kerststuk.

persoonlijke aandacht voor het individu is

Onze werkwijze

Voortgezet onderwijs

terug te vinden in alles wat we doen.

Standaard of op maat gemaakt. Onze

Binnen het voorgezet onderwijs is drama

en theatermakers. Liefde voor ons vak en

lessen sluiten aan op elke behoefte. We

een (keuze)vak. Het gaat dan om het

Paraat

houden rekening met de filosofie van de

ontwikkelen van dramatische

We beschikken over een groot team van

school en sluiten desgewenst aan op

vaardigheden binnen een vastgesteld

docenten, verspreid over heel Nederland.

actuele thema’s. Met onze didactische

onderwijsprogramma. Wij geven

Zo garanderen wij dat u altijd over een

vaardigheden en onze persoonlijke

workshops of verzorgen de lessen.

vakkundige docent beschikt. Ook bij ziekte

benadering creëren we een veilige

staan wij altijd paraat.

omgeving waarbinnen leerlingen in staat

Waar nodig bieden wij de school

zijn nieuwe dingen te ontdekken en het

ondersteuning bij het opstellen van het

beste uit zichzelf te halen.

cultuureducatiebeleid. De visie van de

Werkgebied
Dramacoach groeit hard. Vanuit de

school op cultuureducatie, doelstellingen

Randstad breidt ons werkgebied zich

Brede School en BSO

en de verankering van de activiteiten

steeds verder uit. We werken in het

We bieden een gevarieerd programma

binnen de school komen daarbij aan bod.

basisonderwijs, het middelbaar onderwijs

waarbij de mogelijkheid bestaat een serie

en beroepsonderwijs. Ook de Brede

lessen af te sluiten met een presentatie.

Beroepsonderwijs

School en BSO-organisaties zetten ons

Zo kan de première van een DVD het

Onze dramadocenten werken ook in het

veelvuldig in.

resultaat zijn van de cursus ‘Film Maken’
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en sluiten we de musical- of dramalessen
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