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Sluit aan bij de vakken Nederlands, 
CKV, maatschappijleer, filosofie en 

geschiedenis. 



Fijn dat je interesse hebt om naar de voorstelling te gaan kijken of om met het 
materiaal en de thematiek van Kroon aan de slag te gaan! Voor alle onderdelen 
geldt dat de opdrachten na elkaar gedaan kunnen worden of los van elkaar. De 

nummering is slechts een manier om structuur aan te brengen. 

Kroon laat een militair zien die zijn sporen heeft verdiend en zijn vergissingen heeft 
gemaakt, en nu een dochter heeft die door haar pijlsnelle carrière bij defensie aan 
de vooravond staat van iets groots. Op de achtergrond is Europa weer betrokken 

geraakt bij een oorlog.

Kroon is een verhaal over de kracht van de jonge ambitie, tegenover de 
terughoudende ervaring. Over inzicht en pijn, passie en blind vertrouwen. Een 
wereld van rangen en standen, materieeltekort en materiaalmoeheid, op zoek 

naar een nieuwe toekomst. De voorstelling maakt de complexiteit van de verant-        
woordelijkheid over de geweldsmonopolie inzichtelijk in een wereld met zoveel 

tegenstrijdige belangen.

In Kroon is een vader op zoek naar de ‘ultieme’ plaat om te draaien voor zijn dochter 
die vertrekt. Er is een link met uitvaartmuziek maar die kan uiteraard over worden 
geslagen. 

Muziek
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Benodigdheden: telefoon + oortjes, koptelefoon

Benodigdheden: een ruim lokaal voor opdracht 1, papier, potloden en 
scharen voor opdracht 2.

Beide opdrachten zijn opstapjes/werkvormen om tot een gesprek over ouders, 
generaties en werk te komen. Jij als docent kent je groep het beste, als stellingen 
niet passend zijn, sla ze gerust over of pas ze aan.   

Ouders



Benodigdheden: telefoon, A4-papier, post-its, pennen

Bij opdracht 1 werken leerlingen in groepjes aan de hand van een aantal 
discussievragen en een opname van dat gesprek een concept voor een kunstwerk 
uit. Een vervolg kan zijn dat de groepjes het kunstwerk daadwerkelijk gaan maken 
en tentoonstellen. Aan de hand een expositie kunnen andere leerlingen/de 
bezoekers weer in gesprek.

Bij opdracht 2 is de werkvorm met de post-its een opmaat naar een gesprek over 
menszijn en verantwoordelijkheid; niet vanuit een theoretische context maar vanuit 
eigen associaties.

Opdracht 1 neemt Ajax en Achilles als vertrekpunt van de klassieke held. Er worden 
geen bronnen gegeven maar leerlingen moeten zelf op zoek. Om aan te haken bij 
bijvoorbeeld een blok mythologie kan er uiteraard een vaste brontekst gebruikt 
worden.

Opdracht 2 kan individueel uitgewerkt worden of in kleine groepjes. Het kan een 
leuk vervolg zijn om de heldenkettingen te laten presenteren.

Opdracht 3 kunnen leerlingen helemaal individueel uitwerken en is misschien ook 
een tof experiment; wat gebeurt er als een leerling binnen de gegeven opdracht 
zijn/haar gang kan gaan? De opdracht sluit nu af met een ‘presentatie’ aan één 
iemand. Er kan natuurlijk een presentatie voor de groep plaatsvinden of een 
groepsevaluatie waarin iedere leerlingen ervaringen kan delen.

Benodigdheden: papier, telefoon
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Helden

Het standvastige tinnen 
soldaatje
Benodigdheden: telefoon of laptop

Deze opdracht is een verwerkingsopdracht van de grotere vraag ‘wat of wie is een 
soldaat?’ Uiteindelijk zijn alle opdrachten een handreiking tot een gesprek over de 
thematiek van de voorstelling. 

Grote tijden, eist grote mensen 



Theaterregels 
Kom je met een groep of klas naar de voorstelling? Superfijn. Hieronder vind je 
een aantal dingen dat een bezoek aan het theater prettig kan laten verlopen.  

• Op tijd aanwezig zijn.  
• Mobiele telefoons uit.  
• Jassen en tassen niet mee de zaal in.  
• Zo dicht mogelijk bij het speelvlak gaan zitten.  
• Geen luid commentaar en/of gepraat.  
• Geen etenswaren, snoep, drinken en kauwgom in de zaal.  
• Niet halverwege de voorstelling de zaal verlaten.  
• Respect en aandacht voor de voorstelling.  

Jongeren waarderen regels beter wanneer zij die begrijpen. Het kan helpen om uw 
leerlingen de volgende vragen voor te leggen:  

• Wat is het verschil tussen kijken naar een film of kijken naar een 
theatervoorstelling?  

• Welke regels zou jij bedenken voor het publiek?  
Al het voorgaande lijkt erg vanzelfsprekend. Toch blijkt dat leerlingen zich vaak on 
voldoende realiseren wat het betekent dat acteurs zich ‘live’ voor hen inspannen. 
Dit vraagt om een andere houding van het publiek dan bijvoorbeeld een bioscoop-   
bezoek. 

Als de voorstelling verstoord wordt, is dit niet alleen storend voor het overige 
publiek, maar ook voor de acteurs. Dit alles wil uiteraard niet zeggen dat er nooit op 
een voorstelling gereageerd mag worden! Soms wordt immers bewust de reactie 
van het publiek uitgelokt.  

Natuurlijk kan er gelachen worden of mogen leerlingen reageren op scènes die 
expliciet om een reactie vragen. Een voorstelling bezoeken is natuurlijk ook vooral: 
plezier hebben! 
 

Wij rekenen erop dat de bezoekende school voor voldoende begeleiding van de 
leerlingen zorgt. Wij denken aan een volwassen begeleider per vijftien leerlingen.  
De begeleider is verantwoordelijk voor deze groep leerlingen en zal moeten 
ingrijpen zodra dat nodig is. Dit is wanneer ander publiek last ondervindt of 
wanneer de spelers gestoord worden. Als je weet dat er leerlingen zijn die onrust 
kunnen veroorzaken of een geheugensteuntje nodig hebben, dan verzoeken wij je 
hen extra te begeleiden en er zelf bij te gaan zitten.  

Begeleiding  
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