
 

                   
 

 
Het Art & Entertainment College Amsterdam en de Toneelmakerij werken samen in het project WAT DOE 
JIJ?, een initiatief van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Vanaf maandag 13 februari aanstaande 
spelen theaterstudenten van het ROC van Amsterdam (ROCvA) samen met een acteur en een 
dramadocent van de Toneelmakerij in totaal 22 voorstellingen voor Amsterdamse VMBO klassen. Na de 
korte voorstelling volgt een workshop met als doel door middel van inspringtheater sociale bewustwording 
bij de scholieren te bewerkstelligen en bevorderen.  
 
WAT DOE JIJ?, gaat over pesten en groepsdruk, de ‘eenling’ en de ‘meeloper’. In de vorm van interactieve 
workshops wordt, met maar enkele acteurs, gespeeld in een klaslokaal van een school zelf. Aan de hand 
van realistische scènes uit de schoolpraktijk worden leerlingen geconfronteerd met hun eigen gedrag en dat 
van anderen.  
Het theaterproject is gestart in Rotterdam in 2007 en speelt daar nog steeds, evenals in Deventer en 
Groningen. Dit voorjaar komt daar Amsterdam en Alkmaar bij, waarna ook nog Tiel, Den Haag, Zoetermeer 
en mogelijk Almere volgen. 
 
ROCvA studenten 
De spelers zijn maar een paar jaren ouder dan hun publiek. De studenten volgen de MBO niveau 4 
Theateropleiding van het Art & Entertainment College Amsterdam. Bij wijze van stage en onder begeleiding 
van een professionele regisseur en acteur, zullen zij enkele van hun eigen schoolervaringen neerzetten. 
 
Dylan Kokernoot:  

Het was vanaf het begin voor mij al spannend om met de toneelmakerij samen te werken. Ik had 
nooit eerder echt aan een soortgelijk project gewerkt van deze omvang.  

 
Teun Wolters: 

Een project dat ik zelf geweldig had gevonden op de middelbare school, omdat je zelf mee kan 
doen. Interactief theater met een moraal, maar eentje die er gelukkig niet al te dik op ligt. 
 

Mabel Brandenburg: 
Ik heb er gewoon ontzettend veel zin in en ben een enorme ervaring rijker. Heel erg blij met dit 
project! 

 
Financiering 
Met financiële ondersteuning van enkele Nutsdepartementen, het VSB-fonds, het SNS-Reaalfonds en de 
SNSbanken wordt Nutsproject ‘Wat Doe Jij?’ over het land uitgerold. De landelijke koepel van het Nut van ’t 
Algemeen doneert een startbedrag uit deze subsidiepot. Met lokale subsidies van o.a. de Rabobank wordt 
steeds een aanvulling gezocht en een vervolgtraject opgezet. 
 
www.nutalgemeen.nl |www.artentertainmentcollege.nl | www.toneelmakerij.nl  
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Meer informatie over het landelijke project Wat doe jij? van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen: secretariaat@nutalgemeen.nl 
Meer informatie over (deelname van) ROC Amsterdam: m.boonstra@rocva.nl 
Meet informatie over (deelname van) de Toneelmakerij: neeltje@toneelmakerij.nl, 020 – 522 60 70 
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