
 

  

Proefles bij Rijk 
 

 
 
In deze proefles doe je één van de verwerkingsopdrachten die normaal gesproken horen bij 
de voorstelling Rijk van Theatergroep PlayBack. Deze voorstelling is bedoeld voor leerjaar 1, 
2 en 3 van het vmbo t/m het vwo. 
 
Opdracht 
Bij deze opdracht maak je kennis met de personages uit de voorstelling. Zij hebben allemaal 
een andere financiële situatie en kijken daarom anders tegen geld aan.  
Kijk samen naar het filmpje van de personages. 
 
Alle personages eindigen hun filmpje met een stelling.  

1) Vraag aan de klas wie het met de stelling eens is en wie niet. Laat twee leerlingen 
met tegengestelde meningen elkaar uitleggen waarom ze het wel of niet met het 
personage eens zijn.  

2) Vraag deze leerlingen de ander te overtuigen van zijn of haar mening.  
3) Vraag aan de klas wie na de discussie van mening is veranderd ofwel bijna van 

mening veranderde en waarom.  
 
Over de voorstelling Rijk 
Als jongeren naar de middelbare school gaan, wordt geld steeds belangrijker. Geld wordt 
gebruikt om vrienden te trakteren, een eigen lunch te kopen in de supermarkt of het imago 
te upgraden met kleren en hippe gadgets. Rijk gaat over vijf jongeren met een verschillende 
achtergrond en laat zien hoe financiële verschillen je positie in de groep mede bepalen. En 
hoe wel of geen geld hebben je imago positief of negatief kan beïnvloeden.  
Na de voorstelling worden de leerlingen door een gespreksleider uitgedaagd in gesprek te 
gaan over de gebeurtenissen in het verhaal en het gedrag van de personages. De leerlingen 
helpen de personages om beter grenzen aan te geven in de verleiding dingen te kopen. Het 
doel van Rijk is jongeren sociaal weerbaarder en financieel zelfstandiger te maken. 
 



 

  

 

 

“De leerlingen vonden het erg leerzaam en leuk. Ik vond zelf de voorstellingen een schot in de 
roos. Klein, direct (face to face) en kernachtig (duidelijke praktijk voorbeelden).” 

Edwin Enzerink, docent VMBO ’t Venster over de monoloog van Rijk 
  
 
Over Theatergroep PlayBack 
PlayBack bestaat inmiddels 15 jaar. Met jaarlijks 800 interactieve voorstellingen op 
middelbare scholen door het land laat PlayBack jongeren, hun ouders en docenten oefenen 
met dilemma’s en gedrag rond onderwerpen als (online) pesten, diversiteit, alcohol en 
drugsgebruik, omgaan met geld en mentale gezondheid. We bereiken daarmee 48.000 
jongeren. Meer lezen? Check onze website www.tgplayback.nl. 
 
  
Meer weten of boeken? 
Neem contact op met Anne Fleur Thomeer van PlayBack voor informatie.  
030-2027024 - accountmanagement@tgplayback.nl 
 
Onze voorstellingen zijn te boeken met CJP 
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