
 

College Tour in de klas 
Herman van Veen 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Herman van Veen is theatermaker, 
componist, violist, zanger, acteur en 
schilder. Een creatieve alleskunner. Hij 
staat al meer dan vijftig jaar in het 
theater. Hij praat over het maken van een 
voorstelling, het vluchtelingenprobleem 
en hoe je het voor elkaar krijgt succesvol 
te zijn als podiumkunstenaar.  
 
Vakgebied 
CKV 
 
Kernbegrippen 
Theater, muziek 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Bovenbouw: CKV, Domein B: Kennis van 
kunst en cultuur. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘College Tour in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals 
het gesprek met violist: ‘Janine Jansen’. 
 
Antwoorden 
1 Omdat hij altijd dingen toevoegt aan 
zijn bestaande werk. 2a Alfred Jodocus 
Kwak b Sprookjes zijn de beste manier 
om kinderen iets over politieke kwesties 
uit te leggen. 3 De grenzen sluiten. 4a 
Door mond-tot-mond reclame. b Er 
helemaal voor te gaan, je kunt het niet 
half doen. 5 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Waarom schrijft Herman van Veen nooit 
een nieuwe voorstelling? 
 
2 Herman bedacht een sprookjesfiguur,  
een eend, die later een eigen tekenfilmserie 
kreeg. 
a Hoe heet deze eend? 
b De avonturen van deze eend hebben altijd 
een politieke betekenis. Waarom? 
 
3 Herman maakt zich veel zorgen om de 
vluchtelingencrisis. Maar hij heeft geen 
oplossing. Wat vindt hij in ieder geval een 
hele slechte oplossing? 
 

 
 
4 Herman is succesvol geworden zonder 
manager of agent en zonder mee te doen 
aan een talentenjacht op tv.  
a Hoe is het hem gelukt om steeds meer 
publiek te trekken? 
b Wat is de belangrijkste voorwaarde om 
succesvol te worden? 
 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Zou je op de manier van Herman van Veen 
tegenwoordig nog bekend kunnen worden 
of heb je daar social media of televisie voor 
nodig? Leg je antwoord uit. 
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