
“Is dat niet een beetje ouderwets?” Vraagt een leerling, maar 
de dj uit de groep zit al helemaal te glundere. “Nee man, dat 
is gewoon een podcast!” De klas verdeelt zich in een paar 
groepen en buigt zich over de opdracht: ‘Maak een hoorspel 
met een zelfverzonnen verhaal dat geschikt is voor kinderen 
tussen de 9-13 jaar, een afgerond geheel vormt, meerdere 
personages en zowel digitaal als analoog gemaakte geluiden 
bevat. Met rode oortjes worden de taken verdeeld. De ver-
haallijnen worden verzonnen, nieuwe apparatuur gekozen 
en besteld, er worden proefopnames gemaakt en overal 
door de school lopen leerlingen met opname apparatuur om 
alledaagse geluiden op te nemen. Gek genoeg komen alle 
groepen uit op een horrorverhaal, eng genoeg om te relate-
ren aan moderne series, grappig genoeg om geschikt te zijn 

voor de jonge doelgroep. Omdat er genoeg taken te verdelen 
zijn, doet iedereen iets wat hij of zij goed kan. Elk groepje 
heeft daarnaast een manager om ervoor te zorgen dat de 
communicatie goed loopt. En zo is iedereen bezig met het 
vak media op een manier die past en waar ze iets van leren. 

Dion (manager): “Ik probeer iedere les een vergadering 
te leiden, te controleren of we op schema zijn en ik help 
waar nodig is. Best lastig. Soms zijn mensen wel eigen-
wijs. Maar ik ook.” 

Robin (scriptschrijver): “Ik houd van verhalen schrijven, 
dus ik ben echt blij met mijn taak! Lekker fantaseren, best moeilijk om 

een lang verhaal te maken dat leuk blijft. Hoe houd je de spanning erin?” 

Tyara (geluiden): “Ik heb de analoge geluiden bedacht, gemaakt en opgenomen. 
Met een iPad en een microfoon heb ik voetstappen, windruizen en ritselende bosjes 
opgenomen. Maar ik heb ook wolvengeluiden gemaakt en opgenomen. Het is 
grappig dat het eigenlijk nooit echt stil is om je heen, dus het is niet gemakkelijk om 
zo’n geluid goed te krijgen.” 

Rocco en Quinten (geluiden): “Wij hebben de geluiden op de computer gemaakt. 
We hebben gewerkt met iMovie en FL Studio. Sommige geluiden bestaan al online, 
die kun je vinden als ‘samples’. Andere geluiden hebben we zelf gemaakt. We zorgen 
natuurlijk ook voor bijpassende spannende muziek. Het is belangrijk om goed te 
weten hoe het verhaal gaat, zodat je de goede sfeer kunt pakken.”  

Pepijn (promotie): “Ik zorg voor promotiemateriaal en een geluidstrailer om 
mensen te enthousiasmeren. In mijn rol ben je heel afhankelijk van de anderen, 
zonder informatie kun je niets.” 

Na heel wat lessen hard werken lopen alle verhalen gelukkig grappig en goed af. 
Vooral in Burnoak Forest, daar blijkt het monster de jonge mensen niet te willen 
opeten, maar ze mee te willen nemen naar een sprookjesachtige plek.  

Horrorhoorspel in je oren!
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Mijn klas kijkt verbaasd als ze het lokaal binnenkomen. De stoelen heb ik met de ruggen naar 

mij toe klaar gezet. Als iedereen zit en ik naar twintig ruggen kijk zet ik een hoorspel aan van het 

overbekende verhaal ‘Alleen op de wereld’. Er wordt gedraaid en gesteund: ‘Echt? Dit is zo oud en saai 

mevrouw’, maar als het verhaal vordert wordt het langzaam stil. De piepende deuren, de krakende 

stoelen en de verschillende stemmen krijgen de klas langzaam in hun greep. Tot ik rigoureus het 

geluid uit draai. De ergernis over het niet mogen afluisteren van het verhaal krijg ik alleen weggewerkt 

door de nieuwe opdracht uit te leggen: we gaan een hoorspel maken!

De mediaklas van Inge

*Kara trek haar zwaard en steekt het monster* 
Monster: ‘Ahww’  Jeff/Sterre: ‘Nee!!’ 
Luke: ‘Lekker gedaan Kara’  
Monster: ‘Dat zijn wat mooie zwaardtechnieken, 
waar heb je dat geleerd?’ 
Kara *verbaast*: ‘Euh schermles??’  
Monster: ‘Sorry als ik jullie liet schrikken, maar ik had een goede reden. Mijn 
naam is trouwens Grympus Black, 
volg mij maar.’  
De 5 kinderen: ‘Okee??’ 
*ze volgen hem naar hem een stenen wand met een opening* 
Xander: ‘Wat is dit?’  
Monster: ‘Vertrouw mij, want ander eet ik jullie op!’ 
De 5 kinderen: ‘WAT!!’  Monster: ‘Grapje HAHAHA!’
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