
18CAHIER FILMS IN DE LES WERKBLADEN

WERKBLAD 7: SPEEDDATEN MET ACTEURS

Tijd: opdracht thuis (30 min.) + presenteren in de les (± 30 min. bij vier koppels)

Type: individueel/groepswerk 

Wanneer: midden of einde van de cursus, huiswerk voor de volgende les

Leeruitkomst: culturele kennis, woordenschat, spreken/luisteren 

Voor de docent: 

Dit is een opdracht die alle deelvaardigheden aanspreekt, maar in het bijzonder spreek- en 
luistervaardigheid. Cursisten zoeken thuis informatie over een aan hen toebedeelde actrice 
of acteur. Ze vatten deze informatie samen in een verhaaltje van 3 minuten en presenteren 
dit in de volgende les aan hun medecursisten. Zet stoelen in twee rijen tegenover elkaar 
neer. Elk tegenover elkaar zittend tweetal presenteert zijn acteurs. Na 6 minuten schuift één 
van beiden door voor de volgende presentatie. Het door elkaar heen praten van de cursisten 
is een extra hindernis voor het luisteren, maar het benadert de realiteit (denk aan praten in 
een discotheek of een druk bezocht café). Wanneer de cursisten vier à vijf keer gepresenteerd 
hebben, stopt het speeddaten. Vraag een paar cursisten om de acteur of actrice die hen 
zo-even gepresenteerd is, kort te beschrijven. De (nieuwe) woordenschat en beschrijvingen 
worden zo meerdere keren herhaald.



19CAHIER FILMS IN DE LES WERKBLADEN

WERKBLAD 7: SPEEDDATEN MET ACTEURS

Voor de cursist: 

Werk individueel. In Alles is Liefde spelen veel bekende Nederlandse acteurs en Bekende 
Nederlanders (BN’ers). Iedereen krijgt een acteur of actrice uit Alles is Liefde toebedeeld en 
zoekt informatie over deze persoon op het internet. Bereid een kort, informatief verhaaltje 
(3 minuten) voor over jouw acteur, want in de volgende les ga je verhalen uitwisselen met je 
medecursisten. Zoek ten minste op: hoe was de levensverloop van deze persoon?; in welke 
andere (Nederlandse) films speelt hij of zij?; doet hij of zij naast acteren ook nog andere 
dingen?

Lijst met acteurs in Alles is Liefde:

1.  Carice van Houten (Kiki Jollema) 

2.  Jeroen Spitzenberger (Prins Valentijn) 

3.  Wendy van Dijk (Klaasje van Ophorst) 

4.  Paul de Leeuw (Victor Jollema) 

5.  Valerio Zeno (Daniël Levi) 

6.  Thomas Acda (Ted Coelman) 

7.  Anneke Blok (Simone Coelman) 

8.  Daan Schuurmans (Kees Tromp) 

9.  Chantal Janzen (Sarah) 

10. Peter Paul Muller (Dennis) 

11. Lies Visschedijk (Alicia) 

12. Marc-Marie Huijbregts (Rudolf) 

13. Alex Klaassen (Sjoerd) 

 


