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In samenwerking met

http://www.improbattle.nl/amsterdam


Onze +700
workshops 
aan +1750
deelnemers 
per jaar

 Jongerenwerk –
Talentontwikkeling en sociale 
vaardigheden

 Jeugdzorg(Plus) –
vrijetijdsbesteding en sociale 
vaardigheden

 Speciaal onderwijs –
Aandachtstraing en sociale vaardigheden

 MBO entreeopleidingen –
Terugdringen vroegtjdig
schoolverlaterschap

 TaalTheater –
durf om Nederlands te spreken

 WerkFit –
Jobcoachingstrajecten omgaan met 
een arbeidsbeperking



Wat is 
ImproBattle?

 Groepstraining –
maximaal 12 jongeren (na 
corona 15 jongeren)

 Improvisatietheater –
laagdrempelig en met plezier

 Competentiegericht –
werken aan jouw eigen kracht



Methode en 
effectstudie

Conclusies:

 Bevordering 
zelfvertrouwen

 Afname sociaal-
emotionele problemen

 Persoonlijke 
ontwikkeling

 Samenwerken

 Communiceren

 Initiatief tonen

 Omgangsvormen

http://www.improbattle.nl/onderzoek


Hoe werkt 
ImproBattle?

 Aansprekende werkvorm: 
fysiek en humoristisch

 Creëren constructieve 
leeromgeving: veilige en 
positieve sfeer, positieve 
reflectie

 Spelregels vertolken 
omgangsvormen: respect, 
aandacht en acceptatie 



Wat is 
improvisatietheater?

 Zonder script een scene spelen waarbij 
je het verhaal en de personages samen 
ter plekke bedenkt

 Korte werkvormen met vaak met veel 
humor en energie

 Je kan vanuit je eigen ervaringen spelen, 
maar het blijft voor de toeschouwer 
fantasie (therapeutische waarde, maar 
zeker geen therapie)

 Verplaatsen in een ander

 Oefenen van gedrag in situaties (stage, 
school, werk, conflicten)



Voor wie is de 
training 
geschikt?

De groep zo gemengd mogelijk

 tekort aan zelfvertrouwen; 

 problemen in de thuissituatie, op werk of op 
school en even wat anders willen

 vaak uit achterstandswijken of uit gezinnen 
met (armoede)problematiek voor wie 
reguliere aanbod onbetaalbaar is.

 soms in aanraking zijn gekomen met 
politie/justitie

 een lichamelijke handicap 

 een mentale stoornis hebben, zoals ADHD, 
autisme, downsyndroom, of een 
psychotische stoornis;

 problemen op sociaal-emotioneel gebied. 

 gevoelens van isolatie, moeite met 
aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten 

 meer externaliserende vormen van 
sociale incompetentie, zoals angst, 
agressie, regels overtreden en pesten

 die (nog) moeite hebben met de Nederlandse 
taal



Hoofddoel ImproBattle
Het hoofddoel van de training is het versterken van algemene sociale 

vaardigheden.



Subdoelen (altijd op maat)

 Samenwerken

 Omgaan met fouten

 Zelfvertrouwen vergroten

 Ruimte geven en nemen

 Aandacht hebben voor elkaar

 Contact maken met anderen

 Presentatievaardigheden

 Spreekvaardigheden 
versterken

 Creativiteit



Hoe motiveer 
ik jongeren?
 Sterker in je schoenen staan!

 Positieve vrijetijdsbesteding, even geen zorgen

 Niet zwaar of moeilijk, luchtig

 (Nieuwe) vrienden maken

 Affiniteit met theater, muziek of dans

 Mogelijkheden tot optredens, uitwisselingen en 
meer leuke activiteiten (na corona) – maar 
zeker niet verplicht



Tekst voor 
jongeren

Wil jij steviger in je 

schoenen staan? Dat leer je 

bij ImproBattle.

Samen met 

leeftijdsgenoten maak je 

scènes waarbij je geen 

script gebruikt. Moeilijk? 

Welnee! Juist heel leuk.



Rooster en 
aanmelden

 Elke dinsdagavond, behalve in de schoolvakanties regio 
noord

 Je kunt altijd in- en uitstromen

 Geen intake nodig, minimale inspanningen voor de 
verwijzer. Een keer meekomen mag, maar moet niet.

 Gratis, eventueel vrijwillige donatie

 Altijd aanmelden via de website i.v.m. 
coronamaatregelen

 Rooster en aanmelden op 
www.improbattle.nl/amsterdam

http://www.improbattle.nl/amsterdam


Proefles 5 januari 2021 - 19.00u tot 20.30u
Start: dinsdag 12 januari 2021
Tijd: 19.00 tot 20.30
Locatie: Jongerencentrum Jav’Art Huis, Amsterdam Oost

Info & aanmelden: www.improbattle.nl/amsterdam

Bekijk de video op

youtu.be/s9z7EmA9etw

https://youtu.be/s9z7EmA9etw
https://youtu.be/s9z7EmA9etw

