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Leerscenario
Wat wordt gezegd - wat wordt bedoeld

DOEL 

 

LOCATIE

Ontspannen sfeer
Geen verdere specifieke
vereisten

VERHAAL

Een koele bries op 
een hete dag 

MATERIAAL

DOELSTELLINGEN:

BASISEDUCATIE 30-45 MINUTEN

INFORMELE SETTING

5-15 DEELNEMERS 

LERENDEN UIT DE BASISEDUCATIE

VOORBEREIDING

 

De deelnemers ervan bewust maken dat communicatie niet alleen
bestaat uit wat wordt gezegd, maar ook uit wat wordt ontvangen.
Hen motiveren na te denken over het gebruik en de impact van hun
woorden.
Hen aanmoedigen om goed naar hun gesprekspartners te luisteren en
de bedoelde betekenis van wat gezegd wordt te begrijpen.
Hen vertrouwd maken met het gebruik van taalkundige beelden en
uitdrukkingen.

Voorbereide kaarten (zie
hieronder bij "Voorbereiding")

een verzameling taalbeelden / idiomen / spreekwoorden die qua
woordenschat overeenkomen met het taalniveau van de groep
(geschreven op kleine kaartjes)

Communicatie
vaardigheden

Taalniveau minstens B1 aanbevolen
Voor het verzamelen van opties is het belangrijk dat
men zich gedifferentieerd kan uitdrukken en uitleggen

met het vertrouwen in een open sfeer in de
groep
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BESCHRIJVING

De docent vertelt het verhaal tot het punt waarop de vrouw
antwoordde: "Als een koele bries op een warme dag".
Werk in tweetallen: Wat bedoelt ze hiermee? Zal dit antwoord haar
man geruststellen? Is het een "liefdesverklaring"? Waarom of waarom
niet? (geen evaluatie van de discussies)
De docent vertelt het verhaal tot het einde.
Werk opnieuw in tweetallen: denk aan jullie eerdere discussie. Heb je
de vrouw begrepen zoals ze het kennelijk bedoelde? Kun je de reactie
van de man begrijpen?
Verzamelen in de hele groep: elk tweetal vat kort samen waar ze in de
eerste en tweede discussie op uitkwamen.
Opdracht voor de deelnemers: kunnen jullie nog andere uitdrukkingen
bedenken die iets anders betekenen dan wat er precies gezegd wordt?
Bijvoorbeeld: er is een haar in de boter, steen en been klagen.
De docent deelt voorbereide kaarten met idioom/taalbeelden uit, die
de deelnemers eerst zelf lezen (de docent is beschikbaar voor
ondersteuning).
Daarna worden de zinnen na elkaar hardop gezegd en besproken: wat
betekent het? Wat is misleidend? Hoe kan hetzelfde anders worden
uitgedrukt?

Voor groepen laaggeletterde autochtonen:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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Leerscenario
Wat wordt gezegd - wat wordt bedoeld



 

BESCHRIJVING

De leerkracht vertelt het verhaal.
Werk in tweetallen: wat hebben de deelnemers begrepen? Wat was het
probleem in het verhaal? Wat zei de vrouw? Wat heeft de man
begrepen? Wat bedoelde de vrouw?  Wat hebben de deelnemers niet
begrepen in het verhaal?
Verzamelen van de resultaten van de tweetallen: de deelnemers vatten
kort samen wat ze in de tweetallen hebben besproken. 
Samen worden open vragen beantwoord en wordt opgehelderd wat
niet begrepen is, zodat iedereen het verhaal begrijpt. Indien nodig
vertelt de docent het verhaal nogmaals.
Opdracht voor de deelnemers: schrijf een of twee idiomen uit je
moedertaal op en schrijf de letterlijke vertaling (werken met een
woordenboek mogelijk, eventueel ondersteuning door de docent) - de
docent geeft een voorbeeld, bijvoorbeeld er is een haar in de boter.
De deelnemers lezen om de beurt hun idioom voor in hun moedertaal
en vertalen het vervolgens. De andere deelnemers zeggen wat zij
denken dat ermee bedoeld wordt. Daarna lossen de deelnemers op wat
met dit idioom werd bedoeld.
Tot slot deelt de docent de voorbereide kaarten uit. De deelnemers
werken eerst in tweetallen en denken na over wat het idioom betekent.
Daarna worden de idiomen voorgelezen, geïnterpreteerd en uitgelegd
(door de docent).
 Indien gewenst, worden de deelnemers gemotiveerd om het idioom en
de betekenis/gebruik op te schrijven.

Voor groepen anderstaligen (duur: 45-60 minuten):
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Leerscenario
Wat wordt gezegd - wat wordt bedoeld



 

TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

Voor een groep anderstaligen: 
Je kan met de groep een teken afspreken (bijv. kloppen op tafel) wanneer
je als docent een idioom of een taalbeeld gebruikt dat de deelnemers niet
kennen. Onderbreek dan kort, herhaal wat er gezegd is (schrijf het
eventueel op het bord) en leg de betekenis/het gebruik in je taal uit.

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

Dit verhaal kan ook gebruikt worden voor Meerdere
perspectieven. Hoe ervaart de man wat er gebeurt? Hoe
ervaart de vrouw het?

De leerkracht vertelt het begin van het verhaal, maar met een
kleine weglating (de beschrijving van de gevoelens van de
man).

Een vrouw en een man hadden lange tijd samengewoond. De jaren gingen voorbij. De
man begon zich af te vragen - houdt ze echt van me? Elke keer als hij het vroeg, zei
ze alleen maar: joe kun je zoiets vragen? Hij raakte geobsedeerd door zijn gedachten.
Hij wist zeker dat ze niet meer van hem hield! Uiteindelijk besloot hij het haar voor
één keer te vragen. Uiteindelijk antwoordde ze: Nou, als een koel briesje op een hete
dag...
De volgende dag pakte de man zijn tas en vertrok.

Vervolgens werken de deelnemers in tweetallen. Hiervoor kiezen ze of ze
het perspectief van de man of de vrouw willen innemen (hoeft niet
noodzakelijk hetzelfde te zijn als hun eigen geslacht!). Ze ontwikkelen het
verhaal in tweetallen vanuit het perspectief van de man/vrouw, van het
begin tot het einde. Vervolgens worden de verhalen (alle of enkele,
afhankelijk van de tijd) om de beurt verteld.

Daarna vertelt de docent het verhaal in zijn geheel.

Wat zijn de verschillen in de verhalen/perspectieven? Wat hebben ze
gemeen? Zijn de handelingen van de man/vrouw begrijpelijk vanuit de
respectieve perspectieven? Waarom ontstaan er misverstanden?
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Wat wordt gezegd - wat wordt bedoeld



Een vrouw en een man woonden al heel lang samen. De jaren
gingen voorbij. De man begon zich af te vragen - houdt ze echt
wel van me? Elke keer dat hij het vroeg, zei zij alleen maar: Hoe
kun je zoiets vragen? Hij werd geobsedeerd door zijn gedachten.
Hij was er zeker van dat ze niet meer van hem hield! Uiteindelijk
besloot hij het haar voor eens en altijd te vragen. Eindelijk
antwoordde ze: Nou, als een koele bries op een warme dag...
 De man werd wanhopig. Een koel briesje... Ze houdt niet echt
van me! Ik kan hier niet blijven. Ze moet haar leven leiden. Ik
moet haar verlaten.

De volgende dag pakte hij zijn tas en vertrok. Hij begon langs de
weg te lopen. De hellingen waren steil. Het was een zomerse dag;
de zon scheen fel. Geen boom in de buurt. Hij kon nauwelijks
ademen, zo heet was het. Hij ging aan de kant van de weg zitten
om adem te halen. Hij ging dood van de hitte!

Zweden
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Een koel briesje 
op een warme dag

Doel(en) Meerdere
Perspectieven

Communicatie-
vaardigheden 



Plotseling kwam er een koele bries die als een verkoelende hand
over zijn voorhoofd ging. Toen herinnerde hij het zich: een koele
bries op een warme dag - dat had ze gezegd! Maar het was niet
zo gek! Dat was goed! Kon het echt beter? Hij draaide zich om en
ging de lange weg terug naar zijn vrouw en huis.

 Het laatste wat ik van hen hoorde, was dat ze samenwonen en zo
goed voor elkaar zorgen als een stel maar kan...
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Bron/Link: 
Zweedse volksgeschiedenis

https://alltimeshortstories.com/short-stories-about-life/


Leerscenario 
Is schijn belangrijker dan authenticiteit?

DOELSTELLINGEN

BASISEDUCATIE 20-30 MINUTEN

INFORMELE SETTING

15-20 DEELNEMERS

LERENDEN UIT DE BASISEDUCATIE

BESCHRIJVING

 

Je gevoelens uitdrukken via de Hodja-figuur.
Culturele codes en gewoonten lezen
Culturele verschillen herkennen en benoemen
Nadenken over het behoren tot een bepaalde cultuur, land,
gemeenschap 

DOEL

Samen-
horigheid

LOCATIE

Binnen of buiten, de
deelnemers zitten in een
cirkel en voelen zich op hun
gemak

VERHAAL

Hodja's mooie jas

MATERIAAL

Geen 

Inleiding: de leerkracht vraagt de lerenden of ze zich ooit niet
welkom, niet op hun plaats gevoeld hebben. De leerlingen vertellen
die episode niet nu, maar later, nadat ze het verhaal hebben
gehoord.
De leerkracht vertelt het verhaal van Hodja, zonder rekwisieten.
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TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

De leerkracht moet de moraal van het verhaal benadrukken: Hodja speelt
mee en kleedt zich om, maar hij maakt duidelijk dat de mensen op het
feest zijn jas belangrijker vinden dan hemzelf. Uiterlijk is vaak belangrijker
dan authenticiteit. Het is goed om te weten wat je moet doen om erbij te
horen, maar aan de andere kant zegt het veel over de mensen zelf. 

BESCHRIJVING (VERVOLG)

De leerkracht stelt enkele vragen over de inhoud van het verhaal,
zoals: waarom droeg Hodja in de eerste plaats zijn werkkleding?
Waarom ging hij niet naar huis? Wat gebeurde er tijdens het feest? Op
een gegeven moment gaat Hodja naar huis om zich om te kleden.
Waarom? Wat gebeurt er daarna?
De leerkracht vraagt dan: wat is het belangrijkste moment in dit
verhaal? Mogelijke antwoorden: wanneer Hodja terugkeert op het feest
en met alle egards wordt ontvangen, wanneer hij zijn jas te eten geeft,
wanneer hij uitlegt waarom zijn jas zo belangrijk is.
Lerenden werken in groepjes om een antwoord te vinden op de vraag:
wat is volgens jou de moraal van het verhaal?
Wat moest Hodja doen om bij het feest te horen? 
Lerenden praten over wat het betekent om ergens (niet) bij te horen.
Ze werken in tweetallen en vertellen hun eigen anekdote. 

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

Dit verhaal is te vergelijken met De nieuwe kleren van de keizer. Je kunt de
twee verhalen naast elkaar leggen om de verschillen en overeenkomsten te
ontdekken. Er zijn ook taalspecifieke gezegden, zoals De kleren maken de
man in het Nederlands, l'abito non fa il monaco in het Italiaans ... .
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Lang geleden was Nasreddin Hodja, de beroemde prediker,
geliefd bij iedereen in Turkije, vooral bij de mensen van Akshehir.
Iedereen sprak over zijn wijsheid en vriendelijkheid. Telkens
wanneer de mensen een feest of festival hielden, nodigden zij
Hodja uit.
 Op een dag nodigde de muhtar, de belangrijkste man in
Akshehir, Hodja uit voor een banket. Hodja keek uit naar het
heerlijke voedsel dat hij te eten zou krijgen en het goede gesprek
dat hij zou hebben in het huis van de mukhtar.
 Op de ochtend van het feest ging hij aan het werk in zijn
wijngaard. Het was een mooie zomerdag, en Hodja genoot van
zijn werk. Helaas had hij de tijd verkeerd ingeschat. Toen de zon
lager aan de hemel stond, besefte Hodja dat hij geen tijd zou
hebben om zich om te kleden.
"Wat zal ik doen?" vroeg hij zich af. "Als ik de tijd neem om me
te wassen en aan te kleden, kom ik te laat voor het feest." 

Turkije
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Hodja's mooie jas

Doel(en) Samen-
horigheid

Identiteit &
herkenning 



Hodja hield er niet van mensen te laten wachten, en dus haastte hij
zich naar het huis van de muhtar, gekleed in zijn werkkleding, zijn
handen en gezicht nog bevuild van het werk van de dag. 
 Toen hij aankwam, keerden de bedienden zich van hem af. Hodja
baande zich een weg het huis in. De andere gasten waren bijeen,
en hij zag ze lachen en enthousiast met elkaar praten. Maar toen
Hodja de kamer binnenliep, negeerden de anderen hem. Telkens
als Hodja naderde en sprak, keken ze weg en negeerden zijn
woorden. Gewoonlijk kwamen de mensen naar Hodja om zijn raad
en mening te vragen, maar deze avond sprak helemaal niemand
met hem. Zelfs de muhtar negeerde zijn gast. 

Toen de gasten moesten gaan zitten voor het avondeten, plaatste
de muhtar Hodja in de verste hoek van de kamer, zo ver mogelijk
van hem vandaan. 
 Na enkele minuten verontschuldigde Hodja zich en haastte zich
het huis uit. Hij liep zo snel als hij kon terug naar huis. 
 Eenmaal thuis trok hij zijn werkkleren uit en zeepte en schrobde
zich tot hij leek te glimmen. Toen kleedde hij zich in de mooiste
kleren die hij bezat. Hij droeg zijn soepel vallende broek en zijn
elegantste zijden hemd en wikkelde zijn prachtigste tulband om
zijn hoofd. 
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Toen wikkelde hij zijn nieuwe bontjas om zijn schouders, want
hoewel het een warme avond was, wist hij dat de jas
oogverblindend was en het gesprek van de dag zou zijn. Hij
bekeek zichzelf en glimlachte, want hij wist dat hij er knapper
uitzag dan alle andere mannen in Akshehir. Nu liep hij rustig en
met een air van belangrijkheid terug over de weg naar de deur
van de muhtar. Toen hij naar binnen liep, bogen de bedienden en
leidden hem naar zijn gastheer.

 Toen de muhtar Hodja zag, stond hij meteen op en begroette zijn
gast. Hij leidde hem rechtstreeks naar de ereplaats aan tafel, direct
naast zijn eigen plaats. Gedurende de maaltijd stelde de muhtar de
ene vraag na de andere aan de geleerde Hodja. "U bent de wijste
man die ik ken," zei de muhtar, en alle anderen beaamden dit en
begonnen Hodja's raad en mening te vragen over elk onderwerp
onder de zon. De bedienden haastten zich om Hodja het fijnste
voedsel te brengen.

En toen, tot ieders verbazing, begon Hodja zijn zakken vol te
stoppen met voedsel. Telkens als hij een stuk fruit of brood in zijn
zak stopte, keek hij op de jas neer, wreef met zijn hand langs de
mouw en zei: "Eet, eet, mijn mooie jas." 
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De muhtar staarde. Iedereen staarde. Uiteindelijk kon de muhtar
zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. "Hodja, vertel ons," zei hij,
"Wat ben je aan het doen?" 

Hodja leunde achterover in zijn stoel en glimlachte. "Ahh, dat zou
duidelijk moeten zijn," zei hij tegen de muhtar. "Toen ik eerder deze
avond aankwam, gekleed in mijn werkkleren, merkte niemand me
op, maar toen ik terugkwam, behandelden jullie me als een
geëerde gast. Ik ben niet veranderd. Ik ben Nasreddin Hodja en
ben dat altijd geweest. En dus weet ik dat het mijn jas is die je eert
en aanbidt. Omdat mijn jas de eregast is, vond ik het niet meer
dan eerlijk dat hij het grootste deel van het feestmaal krijgt." 
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Bron/Link: 
https://www.assignmentpoint.com/arts/literature/hodjas-fine-coat.html

http://eprimaire.free.fr/contes/tradi/ctp160.html


Leerscenario
ECHT LEVEN, ECHTE GEVOELENS, ECHTE WOORDEN 

Diversiteit spreekt

DOEL 

 

VERHAAL

Taal mag geen obstakel zijn
voor vriendschap 

MATERIAAL

DOELSTELLINGEN:

BASISEDUCATIE 30-45 MINUTEN

INFORMELE SETTING

5-15 DEELNEMERS 

LERENDEN UIT DE BASISEDUCATIE

 

het leren van de taal (door woordaccenten en intonatie tot het
begrijpen van de betekenis) 
emotionele band - dezelfde taal spreken (elkaar leren kennen,
compassie en solidariteit ontwikkelen)
kennis van levensechte situaties met praktische oplossingen
empowerment van de deelnemers door respect en waardering voor wat
hen anders maakt

Voor de klas: 
Een achtergrond PPT met foto's
die meebewegen met het verhaal
(aangeklikt door een andere
persoon, niet de leerkracht): 
reistas, treinrails, lege bank op het
station, hout, ...

Creativiteit &
expressie 

Migranten, 
alle leeftijden en alle taalniveaus mogelijk

Informeel deel van de taalcursus
in het formele onderwijs

1

LOCATIE

 Klaslokaal: stoelen in een halve
cirkel gezet
Buiten de school: op plaatsen
die in een verhaal worden
genoemd



 

BESCHRIJVING

De deelnemers zitten in een halve cirkel, de leerkracht staat voor hen
en begint met het verhaal. Samen met het verhaal draait er op de
achtergrond een PPT met beelden die verband houden met het
verhaal, wat de emotionele sfeer creëert. 
De leerkracht moet letten op de kleur van de stem, hoe zij/hij de
aandacht van de deelnemers terug kan krijgen als die wegvalt - op de
deelnemer letten, meer oogcontact maken tijdens het praten.
Nederlands leren: deelnemers worden in groepen verdeeld (maximaal
3 deelnemers) en zij vertellen hoe zij het verhaal hebben begrepen -
waarbij zij zoveel mogelijk Nederlandse woorden gebruiken. 
Samen met de docent praten ze over minder bekende woorden.
Ijsbrekers/binding: 2 deelnemers - de ene vertelt hoe zij/hij het verhaal
heeft begrepen en vergelijkt het verhaal met haar/zijn ervaring, de
andere luistert. Ze proberen zoveel mogelijk Nederlandse woorden te
gebruiken.
 Daarna wisselen ze van rol.

Klaslokaal:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
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Het verhaal kan in delen worden verteld - het eerste deel gaat over de
aankomst, dus het verhaal kan bijvoorbeeld in het treinstation worden
verteld. Dit is de kans om het eerste deel nog emotioneler te maken -
meer in detail beschrijven hoe de held van het verhaal zich voelt,
denkt... 
Een verhaal dat zich op een echte plaats afspeelt is aangrijpender en
gedenkwaardiger.
Na het eerste deel vraagt de docent aan de deelnemers hoe zij het
verhaal begrepen hebben, wat overeenkomt met hun ervaring en wat
anders is. Nogmaals... gebruik zoveel mogelijk Nederlandse woorden.

Buiten op plaatsen die in het verhaal worden genoemd:
1.

2.

3.

Leerscenario
ECHT LEVEN, ECHTE GEVOELENS, ECHTE WOORDEN 

Diversiteit spreekt



 

TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

De combinatie van wat gehoord, gevoeld (geroken, aangeraakt) en
gezien wordt, kan bijdragen tot het doel dat we willen bereiken.
Oefen hoe je een verhaal vertelt (belang van gebaren en
gezichtsuitdrukkingen, zorg dat je het publiek erbij betrekt - vraag hun
aandacht als je merkt dat ze zich vervelen). Geef details die de
deelnemers helpen zich de actie voor te stellen en dingen te voelen. 

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

Het verhaal kan ook worden gebruikt om de 
Samenhorigheid te versterken 

en in zekere zin ook voor Taalverwerving.
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JE OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN

Leerscenario
ECHT LEVEN, ECHTE GEVOELENS, ECHTE WOORDEN 

Diversiteit spreekt



De treinreis was long. Mijn hart bonkte als een gek toen ik de
staatsgrens overstak. Ik denk dat dat het moment was dat ik
besefte dat ik de onbekende zone binnenging, niet de vakantie
waarvan ik over een week zal terugkeren.
Op het station waar ik uitstapte, wachtte ik op mijn neef. Hij was
laat. Echt laat.
En het feit dat ik meer dan een uur op hem wachtte, herinnerde
me eraan hoe ver weg mijn geboortedorp is. Dit treinstation was
de meest vreemde plek die ik ooit heb meegemaakt. En ondanks
mijn leeftijd - 25 jaar - voelde ik me voor het eerst in mijn leven
helemaal alleen. Precies op dit station.

Mensen spraken een taal die ik niet verstond. Ik was bang om
iets te gaan drinken in een nabijgelegen bar, om verschillende
redenen. 
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Taal mag geen 
obstakel voor vriendschap 

Doel(en) Creativiteit 
& expressie 

Identiteit &
herkenning 

Slovenië
Katarina Bertoncelj



De eerste was de taal...hoe kan ik een drankje bestellen? De
tweede reden was geld- ik had geen euro's en met mijn geld was
betalen zeker niet mogelijk geweest. En ten derde... de
belangrijkste. Ik wilde niet het risico lopen mijn neef te missen. Ik
had geen telefoon, noch zijn telefoonnummer. Teleurgesteld ging ik
op het bankje zitten, moe, dorstig, hongerig, en als ik me niet zou
schamen, zou ik kunnen toegeven dat ik op dat moment alles zou
hebben gegeven voor de knuffel van mijn moeder.
Toen mijn neef eindelijk arriveerde en zich verontschuldigde voor
de vertraging door het uitgebreide werk op zijn werk, viel er een
steen uit mijn hart. Waarschijnlijk merkte mijn neef dat op toen hij
sympathiek mijn schouders vastpakte en zei: "Je went er wel aan.
Je zult zien. Alles komt goed."
Ik geloofde hem niet.

Ik kon maar moeilijk wennen aan het leven in een nieuwe
omgeving. Het werd me meer en meer duidelijk, hoe ik alle
vriendschappen die ik vond, gesprekken die ik had bij de koffie of
zomaar... op straat als ik iemand tegenkwam die ik kende, voor lief
nam. Hier had ik alleen maar...vreemden. Mijn neef was vaak weg
dus het beste gezelschap dat ik had was, ik voor mezelf.
Ik bracht zoveel mogelijk tijd door in de natuur. Ook die dag, die in
het begin niets bijzonders beloofde, maakte ik een lange wandeling.
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Zoals altijd liep ik het ronde bospad dat ik kende. Ik overwoog
ergens anders heen te gaan, maar ik werd verrast door de regen,
dus besloot ik naar huis te gaan. Voor het flatgebouw waar ik
woonde, zag ik een oudere vrouw de trap oplopen naar de ingang
van het huis. Ze droeg zware tassen in haar handen. Net onder de
top viel ze op de grond.

Zonder aarzelen rende ik naar haar toe en hielp haar op de been.
Ik haastte me om eten en andere gekochte spullen op te rapen die
overal op de trap lagen. Plotseling begon de vrouw tegen iedereen
te schreeuwen en naar me toe te zwaaien. Ze schreeuwde zo hard
dat binnen een paar minuten de andere buren naar buiten
kwamen. Ik stond als ingegraven, met haar boodschappentassen in
mijn handen, totdat iets of iemand me tegen de grond sloeg.
Voordat ik goed en wel besefte wat er aan de hand was, stroomde
er al bloed uit mijn neus. Op het moment dat iemand me weer
wilde slaan, hield een oudere man hem tegen en zag wat er
gebeurde.

Ik kende de taal niet, dus ik wist niet waar het geschreeuw over
ging en wat het betekende. Het werd me echter duidelijk dat dit
een soort vergissing was, want de meneer die me net had willen
slaan, viel plotseling stil en bood me zijn hand aan, zodat ik van de
grond kon opstaan.
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Het duurde lang voordat ik besefte dat de vrouw die van de trap
viel mijn hulp opvatte als een overval. Dus schreeuwde ze. De
buren, die zich ter plaatse haastten, zagen de oude vrouw
schreeuwen terwijl ik haar spullen opraapte. Dat was het beeld dat
ze zagen! 
Zonder een woord te zeggen ging ik het huis binnen, mijn
bloedneus afvegend en me afvragend wat er eigenlijk gebeurd
was. 
Ik voelde me vreselijk en nog meer alleen op dat moment.

Vroeg in de ochtend maakte de deurbel me wakker. Toen ik de
deur opendeed, was ik verbaasd! De dame die gisteren tegen me
schreeuwde stond voor me. Ze had een pak koffie en twee kopjes
in haar handen. Met de gebaren probeerde ze me uit te nodigen
voor een kopje koffie. Zo leek het althans voor mij.

Eerst keek ik met wantrouwen naar het gebaar, probeerde de
Sloveense woorden die ze gebruikte te begrijpen, maar toen
volgde ik haar toch.
Toen we haar appartement binnengingen, bood ze me haar hand
aan en wees tegelijkertijd naar zichzelf: "Olga. Ik ben Olga. "
Het wordt me duidelijk dat Olga haar naam is!
"Arbes!" zei ik en wees naar mezelf.
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Mevrouw Olga wees naar de stoel voor me en ik nam aan dat ze
wilde dat ik ging zitten. Dus deed ik dat ook. Ze schonk koffie in,
wees naar suiker, melk..., allemaal met haar handen. En ik
antwoordde terug met de mijne. Toen ze me een koekje aanbood,
bedankte ik haar hardop in het Albanees. Mevrouw Olga probeert
het woord te herhalen, maar ze is zo grappig dat we allebei
beginnen te lachen.

Toen ze de zevende keer probeerde het woord correct uit te
spreken, had ze er genoeg van. Ze nam een vel papier en een
potlood en probeerde het woord op te schrijven. Ze schreef het
verkeerd, dus hielp ik haar. Kijkend naar het opgeschreven woord
probeerde ze de juiste uitspraak hardop te herhalen. Eindelijk lukte
het haar! Oh wat een vreugde!
Opeens schrijft ze een bedankbriefje in het Sloveens. Ik heb ook
veel problemen om Sloveense woorden correct uit te spreken.
Hetzelfde als Olga met het Albanees. Elke poging lokt bij beiden
nieuwe lachsalvo's uit. We vonden het spel leuk, dus herhaalden
we de oefening met andere woorden. Als het nodig was,
gebruikten we gebaren of tekenden we de betekenis van een
woord.
Wat was deze buurvrouw leuk!
Voordat we afscheid namen spraken we een nieuwe
koffieafspraak af. Als Olga niet op de afgesproken 
tijd kwam, of ik niet naar haar toe kwam, wisten 
we dat we elkaar verkeerd begrepen. 
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Geen probleem... zij kwam naar mij en ik kwam naar haar en
soms... ontmoetten we elkaar ook halverwege - in de gang. Hoeveel
gelach, hoeveel vreugde!!!

En als ik me vandaag omdraai...
Mevrouw Olga en ik hebben niet alleen de taal geleerd. We
hebben geleerd hoe we diversiteit kunnen begrijpen en accepteren
en hoe we overeenkomsten kunnen respecteren.
Het is niet altijd gemakkelijk.
Maar je bent zoveel rijker als je slaagt.
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Leerscenario 
Buiten de kaders denken: 

er is altijd een (andere) optie

DOEL 

 

LOCATIE

Ontspannen sfeer
Geen verdere specifieke vereisten

VERHAAL

Twee kiezels

MATERIAAL

DOELSTELLINGEN:

BASISEDUCATIE 15-20 MINUTEN

INFORMELE SETTING

5-15 DEELNEMERS

LERENDEN UIT DE BASISEDUCATIE

 

Het positieve en creatieve denken van lerenden versterken
Lerenden aanmoedigen en motiveren om buiten de kaders te denken.
Lerenden motiveren en begeleiden om na te denken over
waarschijnlijkheden.
Lerenden laten zien dat er zelfs in schijnbaar hopeloze situaties
oplossingen kunnen zijn.
Lerenden motiveren om de "moraal" mee te nemen in hun dagelijks
leven.

Enkele kiezelstenen (zwart en wit)
en een zakje kunnen worden
gebruikt om de vertelling te
ondersteunen.

Kritisch 
denken

Taalniveau minstens B1 aanbevolen

Voor het verzamelen van opties is het belangrijk dat
men zich gedifferentieerd kan uitdrukken 

met het vertrouwen in een open
sfeer in de groep

1



 

BESCHRIJVING

De docent vertelt het begin van het verhaal tot het punt waarop de
woekeraar zijn deal voorstelt (meegebrachte steentjes kunnen ter
illustratie worden gebruikt).

2

Vragen aan de groep:
- Hoe groot is de kans dat de dochter het "juiste" steentje krijgt? 
- Vind je dit een eerlijk aanbod en waarom?

De docent vervolgt het verhaal tot het punt waarop de dochter ziet dat
de woekeraar twee zwarte steentjes in het zakje stopt (illustratie met
meegebrachte steentjes) 

Vragen aan de groep:
- Wat is de kans op een goede afloop voor de dochter nu? 
- Wat kan zij doen?
Samen opties verzamelen

De docent vat de mogelijkheden nog eens samen en vervolgt het
verhaal tot het moment waarop de dochter het gekozen steentje laat
vallen 

Vragen aan de groep:
- Waarom doet ze dit? 
- Wat levert het haar op? 
Alleen luisteren en opties verzamelen, geen commentaar geven.

De docent maakt het verhaal af (illustratie met meegebrachte kiezels),
zonder de "moraal" - Vraag: wat heeft dit met ons, met jou te maken? -
Bespreking van de "moraal"

Leerscenario 
Buiten de kaders denken: 

er is altijd een (andere) optie



 

TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

De duur hangt sterk af van de grootte van de groep, hun creativiteit en
bereidheid tot discussie, hun openheid om over hun eigen situaties te
praten.
Als je het verhaal opnieuw vertelt, vertel dan altijd kort het deel waar
je bent opgehouden om de luisteraars weer bij het verhaal te
betrekken.

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

Het verhaal kan ook worden gebruikt om Creativiteit &
Expressie te versterken. Lerenden moeten dan meer ruimte
krijgen om hun eigen versie van het verloop en de oplossing
te vertellen op de verschillende stoppunten van het verhaal,
bijvoorbeeld in tweetallen.

3

JE OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN

Leerscenario 
Buiten de kaders denken: 

er is altijd een (andere) optie



In een kleine Italiaanse stad  hwas honderden jaren geleden een
kleine ondernemer een grote som geld verschuldigd aan een
woekeraar. De woekeraar was een oude, onaantrekkelijke man
die toevallig op de dochter van de zakenman viel.

 Hij besloot de zakenman een deal aan te bieden die de schuld
die hij hem schuldig was volledig zou wegwerken. Het addertje
onder het gras was echter dat we de schuld alleen zouden
wegwerken als hij met de dochter van de zakenman kon
trouwen. Onnodig te zeggen dat dit voorstel met een blik van
afschuw werd ontvangen.

 De woekeraar zei dat hij twee steentjes in een zak zou doen, een
witte en een zwarte. De dochter moest dan in de zak een steentje
uitzoeken. Als het zwart was, zou de schuld worden
kwijtgescholden, maar de woekeraar zou dan met haar trouwen. 

Italië
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Twee kiezels 

Doel(en) Kritisch
Denken

Creativiteit e
& expressie 



Weigeren een steentje uit de zak te pakken, 
beide steentjes uit de zak nemen en de woekeraar te
verraden voor bedrog. 
Ze nam een kiezelsteen uit de zak nemen, wetende dat
deze zwart was en zich offerde zich op voor de vrijheid
van haar vader.

Als het een witte was, werd de schuld ook kwijtgescholden, maar
hoefde de dochter niet met de woekeraar te trouwen. 
Staande op een met kiezels bezaaid pad in de tuin van de
zakenman, boog de woekeraar zich voorover en raapte twee
kiezels op. Terwijl hij ze opraapte, zag de dochter dat hij twee
zwarte steentjes had opgeraapt en ze allebei in de zak stopte.
Vervolgens vroeg hij de dochter om in de zak te reiken en er één
uit te kiezen. De dochter had natuurlijk drie mogelijkheden:
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Zij haalde een steentje uit de zak en liet het 'per ongeluk' tussen de
andere steentjes vallen, voordat zij het bekeek. Ze zei tegen de
woekeraar: "Oh, wat onhandig van me. Maakt niet uit, als je in de
zak kijkt naar het steentje dat over is, kun je zien welk steentje ik
heb gepakt."
Het steentje in de zak is duidelijk zwart, en aangezien de
woekeraar niet ontmaskerd wilde worden, moest hij doen alsof het
steentje dat de dochter liet vallen wit was, en de schuld van haar
vader inlossen.

Bon/Link: 
https://wealthygorilla.com/10-most-inspirational-short-stories/



Leerscenario 
Bekijk de special!

DOEL 

 

LOCATIE

Gezellige, informele,
misschien wat oosterse
ruimte (kleuren, licht, geur,
zitjes, eventueel thee ...)

VERHAAL

Ali Thumb

MATERIAAL

DOELSTELLINGEN

BASISEDUCATIE 30-45 MINUTEN

INFORMELE OF 
NIET-FORMELE SETTING

5-15 DEELNEMERS 

LERENDEN UIT DE BASISEDUCATIE

 

De deelnemers motiveren en activeren om zich nieuwsgierig en met al
hun zintuigen in een bepaalde situatie te verplaatsen.
De deelnemers motiveren en activeren om samen een verhaal te
vertellen en te verfraaien.
Deelnemers sensibiliseren en motiveren om hun eigen bijzonderheden
als sterke punten te erkennen.
Deelnemers stimuleren en motiveren om het bijzondere van de
anderen te zien en uit te drukken.
Het zelfvertrouwen en de nieuwsgierigheid van de deelnemers
versterken.

Geen

Empower-
ment

Taalniveau minstens B1 aanbevolen,
tenminste voor de beoordelingsactiviteit

1



 

BESCHRIJVING

De docent vertelt het verhaal.
De deelnemers nemen het perspectief van Ali in: Ali heeft net zijn
ouders kunnen overtuigen om hem met zijn vader mee te laten gaan
en is in de borstzak van zijn vader geglipt. 

2

- Wat ziet/hoort/ruikt/ervaart hij vanaf dat moment? 
- Welke nieuwe dingen ervaart en leert hij? 
- Wat is bijzonder interessant/spannend?
De deelnemers wordt gevraagd om samen dit deel van het verhaal
vanuit Ali's standpunt opnieuw en gedetailleerder te vertellen. 
=> nieuwsgierigheid wekken naar nieuwe dingen, naar uitdagende
dingen, naar avonturen, naar de wereld ...

Jouw Ali moment: het bijzondere aan Ali is zijn verschijning - alleen
daardoor was het voor hem mogelijk zijn reddingsactie te verrichten.
Ieder van ons heeft speciale kwaliteiten, iets bijzonders in zijn of haar
persoonlijkheid of is ergens bijzonder goed in. Wat is dat bij jou? - Elke
deelnemer schrijft het voor zichzelf op.
Waarderingsactiviteit: in groepjes van twee of in de hele groep
vertellen de deelnemers elkaar waar de ander volgens hen bijzonder
goed in is of wat bijzonder is aan hem/haar.
Als de groep en de tijd het toelaten, kunnen ze het persoonlijke Ali
moment ook als een spontaan verhaal vertellen. 

(Voorbeeld: Er is een jongeman die een geweldige stem heeft en
graag zingt. Dit zou een verhaal voor/over hem kunnen zijn:
 's Avonds zat iedereen bij elkaar, at en dronk goed en in de
ontspannen sfeer durfde hij voor het eerst voor publiek te zingen.
Eerst alleen aan zijn tafel, maar plotseling vielen de gesprekken aan
de volgende tafel en daarna verder stil en luisterde iedereen
ontroerd. Na de laatste noot bleef het even helemaal stil. Maar toen
brak het applaus uit ...)

Leerscenario 
Bekijk de special!



 

TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

Een sfeer van openheid, vertrouwdheid en vertrouwen in de groep is
noodzakelijk voor de deelnemers om zich open te stellen voor de
oefening.
De oefening is geschikt voor een bestaande groep, de deelnemers moeten
elkaar al kennen.
De docent moet veel vertrouwen hebben in het vertellen van het verhaal
om de deelnemers echt mee te krijgen. 

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

Het verhaal kan ook worden gebruikt voor 
Kritisch denken / Meerdere perspectieven

Wat is "normaal"? Wat is "anders"? 
Hoe gaan we (persoonlijk en als samenleving) om met "anders-zijn"?
Wat is de (persoonlijke/maatschappelijke) meerwaarde van diversiteit?

de leerkracht vertelt het verhaal
vraag aan de deelnemers: Wat heeft je het meest geraakt? 
discussie in 3 groepen (ook uitvoerbaar als partnerwerk): 

Behandelde vragen/onderwerpen

Mogelijke procedure

3

- Perspectief van de ouders: bescherming van het kind, schaamte voor het
"abnormale" kind, trots op het kind ...
- Perspectief van Ali Thumb: beperking om thuis te moeten blijven,
nieuwsgierigheid naar de wereld, eerste reis, moed om zich uit te spreken
tegen de dieven, echte ontmoeting met andere mensen, trots van de
ouders ...
- Perspectief van andere gasten: Angst voor het vermeende "spook",
bewondering voor redder Ali, geen angst voor contact met het "andere" ...

Leerscenario 
Bekijk de special!



 ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN (VERVOLG)

4

terug in de hele groep: Een of meer vertegenwoordigers van de
groep vertellen het verhaal aan de klas vanuit het juiste
perspectief, alsof ze het net hebben meegemaakt (bijvoorbeeld
vanuit het perspectief van de andere gasten: "Gisteren heb ik iets
heel geks meegemaakt. Ik zat 's avonds met vrienden in de
karavanserai en toen ...". - Veranderingen van perspectief
mogelijk maken)

Reflectie over de verschillende perspectieven en bijbehorende
houdingen/verlangens/angsten: Waar bevindt ieder individu zich?

JE OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN

Leerscenario 
Bekijk de special!



Er was eens een echtpaar dat een jongetje kreeg dat ze Ali
noemden. De baby kwam als een verrassing voor zijn ouders, niet
groter dan een duim! De moeder en de vader waren eerst allebei
erg van streek, maar toen dachten ze bij zichzelf: "Dit is wat God
ons gegeven heeft, en op een dag zal onze zoon opgroeien tot
een grote, sterke jongen.

Maar de jaren gingen voorbij en Ali groeide helemaal niet. Hij
bleef zo klein als een duim. Elke avond bij het eten, zette de
moeder een plaats aan tafel voor haar zoon. Ze zette een klein
bordje voor hem neer en vulde het met een theelepel soep. Ali
had ook een piepklein kopje dat zijn moeder vulde met een
enkele druppel water.

Alles ging goed als het gezin thuis was, maar vader en moeder
schaamden zich voor hun zoon, omdat ze dachten dat als iemand
hem zag, ze de jongen zouden plagen. Dus hielden ze hem altijd
binnen. 

Turkije
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Ali Thumb

Doel(en) Empower-
ment

Meerdere
perspectieven 



Er gingen nog vele jaren voorbij, en uiteindelijk vierde Ali zijn
twintigste verjaardag. Hij was nog zo klein als een duim, maar zijn
stem was heel diep en heel luid geworden. Het leek wel de stem
van een reusachtige man. Ali was een erg verdrietige jongeman,
want hij had geen vrienden en moest al zijn tijd thuis doorbrengen.

Op een dag maakte Ali's vader zich klaar om naar de markt in de
volgende stad te gaan. Hij was van plan de nacht door te brengen
in een karavanserai omdat hij de reis heen en terug niet voor het
vallen van de avond zou kunnen maken.

Ali vroeg zijn vader om hem ook mee op reis te nemen, maar zijn
vader keek erg angstig bij het idee. 'We hebben je nooit
meegenomen tot deze dag en ik weet niet zeker of ik dat nu wel
kan,' zei hij. 'Hoe kan ik je beschermen en je voor andere mensen
verbergen?'

'Dat zal gemakkelijk zijn,' antwoordde Ali met zijn diepe stem. 'Je
kunt me in je zak houden en niemand zal ooit weten dat ik er ben.
Je kunt een klein gaatje in je zak maken zodat ik kan ademen en
zien wat er gebeurt en genieten van alle nieuwe plekken op de
wereld.'

Ali's vader besefte hoe opgewonden Ali was bij het idee het huis te
verlaten, en daarom kon hij geen nee zeggen tegen zijn enige zoon.
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De oude man maakte een heel klein gaatje in zijn borstzak en hielp
Ali erin te klimmen. De moeder overhandigde de tassen voor de
reis en wenste hun veel geluk. Toen gingen Ali en zijn vader op
weg naar de markt in de naburige stad.

Na een hele dag reizen kwamen Ali en zijn vader bij de
karavanserai. We nemen hier een kamer voor de nacht,' zei de
vader, 'en morgen gaan we vroeg in de ochtend naar de markt.'
"Ik kan niet geloven dat ik in een karavanserai zal verblijven!" zei
Ali. Hij was erg opgewonden, want hij had al zoveel gezien op zijn
reis en hij had nog nooit ergens anders geslapen dan thuis.
Ali's vader betaalde voor een kamer en bracht zijn koffers naar de
kamer. Nadat de oude man had uitgepakt en gewassen, en met
Ali nog steeds verborgen in zijn zak, ging hij naar beneden naar de
eetkamer.

Toen gebeurde er iets heel onverwachts. Net toen alle gasten aan
tafel zaten, kwam een groep dieven de karavanserai binnen. Ze
richtten geweren en gaven bevel dat iedere man en vrouw hun
geld en waardevolle spullen moesten afgeven.

Alle gasten waren erg bang, maar ze deden wat hun gezegd
werd en begonnen hun portemonnees en juwelen te pakken en
legden ze op de tafels om door de dieven opgehaald te worden.
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Plotseling klonk er vanuit het niets een luide en diepe stem. "Laat je
wapens vallen!" commandeerde de stem. "Ik kom naar binnen en ik
ga jullie pakken en aan de politie overdragen. Niemand wist waar
de stem vandaan kwam. De dieven keken de hele eetzaal rond,
maar zagen niemand. Toen kwam de stem weer, deze keer nog
luider. "Ik zal ervoor zorgen dat jullie vele jaren in de gevangenis
doorbrengen.

Omdat de dieven niet konden vertellen waar de stem vandaan
kwam, overtuigden ze zichzelf ervan dat het van een geest moest
zijn. En als er iets was waar de dieven nog banger voor waren
dan voor de politie, dan waren het spoken.

Plotseling lieten de dieven hun wapens vallen en renden de
karavanserai uit en verdwenen in de nacht. Hoewel de gasten blij
waren dat de rovers waren gevlucht, waren ook zij bang voor
spoken en wilden ze naar hun kamers vluchten en zich verstoppen.
'Maak je geen zorgen,' zei Ali's vader. 'Het is geen spook dat praat.
Het is mijn zoon. En de oude man reikte in zijn zak zodat Ali in
zijn hand kon klimmen. Toen legde hij Ali voorzichtig op tafel,
zodat alle gasten hem konden begroeten.
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'Ik weet zeker dat de rovers niet meer terugkomen,' zei Ali met zijn
diepe, dreunende stem, een grote glimlach op zijn gezicht. De
gasten waren erg verbaasd en erg nieuwsgierig om een jongen te
ontmoeten die niet groter was dan een duim. Maar ze waren Ali
allemaal erg dankbaar dat hij hen had gered van de dieven, en ze
bedankten hem en schudden hem de hand en zeiden tegen zijn
vader hoe trots hij moest zijn om zo'n dappere zoon te hebben.

In de ochtend, toen ze de karavanserai verlieten voor de markt,
nam Ali's vader zijn zoontje uit zijn zak en legde hem op zijn
schouder. De hele ochtend op de markt, en daarna op weg naar
huis, moest de oude man vele malen stoppen om Ali aan mensen
voor te stellen. En hij was erg trots en vertelde hun allemaal hoe
zijn zoon iedereen had gered van de drie dieven.

Toen vader en zoon die avond thuiskwamen, keek Ali's moeder
heel bezorgd dat Ali op de schouder van haar man zat. "Wat als
iemand hem zou zien?" vroeg ze.

Maar de oude man glimlachte en legde zijn vrouw uit welke
avonturen ze bij de karavanserai hadden beleefd, en hoe Ali de
dag had gered en de dieven had afgeschrikt.
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'Het is een grote fout geweest om ons te schamen voor onze zoon.
We hadden hem niet al die jaren in huis moeten houden. We
zouden trots moeten zijn op Ali en op alles waartoe hij in staat is.

Ali's moeder was inderdaad erg trots toen ze het verhaal over de
moed van haar zoon hoorde, en beloofde hem nooit meer weg te
stoppen of zich te schamen.

Sinds die dag reist Ali Duim altijd mee op de schouders van zijn
ouders, waar ze ook heen gaan, en heeft hij veel dingen gezien en
gedaan en veel avonturen beleefd.
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Leerscenario 
Classificatie in "goed" en "slecht"? 

DOEL LOCAAIE

Binnen in een klaslokaal

VERHAAL

De Elfen 

MATERIAAL

 

DOELSTELLINGEN:

BASISEDUCATIE 2 UUR

ALLE SETTINGS MOGELIJK

6-10 DEELNEMERS 

LERENDEN UIT DE BASISEDUCATIE

 

Een verzameling bijvoeglijke naamwoorden/woorden hebben om een
persoon en zichzelf te beschrijven.
Nadenken over en discussiëren over de classificatie van
karakteristieke kenmerken in goed en slecht, vooral met betrekking tot
traditionele verhalen
Een kritische zelfbeschrijving uitproberen 

papier en pen
een whiteboard

Identiteit &
herkenning 

taalniveau A2 aanbevolen

1

meestal gebruikt in een formele
setting in een klas voor basiseducatie

BESCHRIJVING

Om het onderwerp te introduceren en de vertelling voor te bereiden,
verzamelt de groep adjectieven die een persoon kunnen beschrijven en
sorteert ze in goed/neutraal/slecht (de leerkracht schrijft op het
bord); op dit punt zal er waarschijnlijk al enige discussie zijn over de
indeling en het moet duidelijk zijn dat er niet altijd alleen maar goed of
slecht is.



 

BESCHRIJVING (VERVOLG)

De leerkracht vertelt het verhaal, maar vlak voor het einde (nadat de
jongere zus uit huis is gejaagd) stopt de leerkracht en vraagt de
lerenden wat zij denken dat er zal volgen. Wat of wie zullen de twee
zussen worden? Wat zal er met hen gebeuren? Kan een slecht persoon
iets goeds overkomen? Kan een goed persoon iets slechts overkomen?
(echt leven vs. verhaal)
De leerkracht beëindigt het verhaal en vraagt de groep of ze blij zijn
met dit einde of dat ze de voorkeur geven aan een van de andere
besproken eindes.
De leerkracht probeert het "zwart-wit-verhaal" van het verhaal een
beetje op te lossen door vragen te stellen als: is het einde voor het
jongere zusje echt goed? Is het einde voor de oudere zus echt slecht?
Kan het ook andersom zijn? (Is de oudere zus echt een slecht mens? Is
de jongere zus echt een goed mens? Of kan dit een misverstand zijn?
(Een taak zou kunnen zijn om het verhaal vanuit het perspectief van
een van de zussen te vertellen; d.w.z. de oudere zus zou kunnen weten
dat de vrouw een fee is en wilde niet steeds getest worden; of ze was
milieubewust en wilde het water dat ze al had gehaald niet verspillen
;); de jongere zus wilde de fee geen vers water geven, maar was te
verlegen of bang om nee te zeggen).
Met behulp van de eerder verzamelde bijvoeglijke naamwoorden
proberen de lerenden zichzelf te beschrijven en dat in een paar
woorden op te schrijven; vervolgens delen ze hun beschrijvingen met
elkaar in tweetallen en bespreken ze die, waarbij ze in gedachten
houden dat alle bijvoeglijke naamwoorden kunnen worden
geïnterpreteerd als goed/neutraal/slecht, afhankelijk van de situatie.
Sommige bijvoeglijke naamwoorden kunnen in de hele groep worden
besproken als de leerlingen dat willen, bijvoorbeeld een bijvoeglijk
naamwoord dat in 3 verschillende situaties goed/neutraal/slecht kan
zijn.

2

Leerscenario 
Classificatie in "goed" en "slecht"? 



 

TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

Sommige lerenden hebben zeer nauwkeurige specificaties nodig; je kan
hen zeggen dat ze elk 5 bijvoeglijke naamwoorden moeten zoeken die
zichzelf beschrijven.

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

De oefening is ook toepasbaar voor Empowerment in
een setting met werkzoekenden om te praten over
eigen sterke en zwakke punten en hoe deze
eigenschappen ook goed/slecht kunnen zijn in
verschillende situaties.

3

JE OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN

Leerscenario 
Classificatie in "goed" en "slecht"? 



Er was eens  een weduwe die twee dochters had: deze vrouw
geeft de voorkeur aan haar oudste dochter. Ze lijkt zowel fysiek
als moreel op haar: arrogant, bedrieglijk en lelijk. De jongste
dochter is teder, eerlijk en mooi. Haar moeder en oudere zus zijn
zo jaloers op haar dat het arme meisje hun zondebok wordt. Elke
dag moet ze enkele kilometers lopen naar de bron om water te
halen.

Op een dag als ze daar is, ontmoet ze een arme vrouw die haar
om drinken vraagt. Vriendelijk gaat het jonge meisje met haar
mooiste pot water halen op de beste plaats van de bron en helpt
haar te drinken. De arme vrouw, die een fee was, wilde haar
belonen voor haar goedheid, vriendelijkheid en eerlijkheid. Ze gaf
haar een geschenk: "Voor elk woord dat je zegt, zal er een bloem
of een kostbare steen uit je mond komen". 
me out of your mouth.” 

Frankrijk
Charles Perrault

P A G E  0 1

De feeën

Doel(en) Identiteit &
herkenning 

 Communicatie-
vaardigheden



P A G E  0 2

Toen ze thuiskwam, stuurde haar moeder, die dit bijzondere
geschenk opmerkte, haar oudste dochter om water uit de bron te
halen, zodat ze de fee kon ontmoeten en met hetzelfde geschenk
kon terugkeren. Maar de oudste dochter, arrogant, oneerlijk en
bedrieglijk, reageert niet zoals haar jongere zus. 

Wanneer de fee, veranderd in een mooie vrouw, haar om water
vraagt, in plaats van naar de bron te gaan om het te halen,
overhandigt het oneerlijke meisje haar een reeds gevulde pot uit
haar huis. Bij het zien van dit gedrag gaf de fee haar het volgende
cadeau: "voor elk woord dat je zegt, komt er een pad of een slang
uit je mond."

Thuisgekomen beschuldigde haar moeder de jongere dochter ervan
verantwoordelijk te zijn en joeg haar het huis uit.
Tijdens haar ontsnapping ontmoette het jonge meisje de zoon van
de koning, die verliefd op haar werd en met haar trouwde.
Wat de oudere dochter betreft, zij was zo hatelijk, dat haar eigen
moeder haar uiteindelijk wegjoeg. Ze stierf alleen, geïsoleerd van
alles en iedereen.

Bron/Link: 
https://bacdefrancais.net/fees.php

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Leerscenario 
Ontsnapping en aankomst, 

niet-lineaire biografieën en hoop

DOEL 

 

LOCATIE

Binnen in een klaslokaal 
(indien mogelijk, geen tafels maar een
stoelenkring) 

Buiten als iedereen comfortabel
in een kring kan zitten 

VERHAAL

"Ze is als een moeder
voor mij"

MATERIAAL

DOELSTELLINGEN

BASISEDUCATIE 2 – 4 UREN

ALLE SETTINGS MOGELIJK

6-10 DEELNEMERS 

JONGE VLUCHTELINGEN 

 
Een gesproken verhaal begrijpen dat aansluit bij hun eigen ervaringen.
Achteraf over hun eigen ervaringen praten
Eigen hoop en dromen uiten
Lerenden laten zien dat niet-lineaire biografieën normaal zijn.

enkele rekwisieten om een
andere rol in te vullen zijn
welkom (bv. pet, bril, trui)
papier en pen en/of een
whiteboard

Taal-
verwerving 

tussen 15 en 25, 
Taalniveau A2 aanbevolen

meestal gebruikt in formele settings 
Belangrijk: lerenden en leerkracht moeten een
vertrouwelijke relatie hebben omdat het onderwerp
pijnlijke herinneringen kan oproepen.

1



 

BESCHRIJVING

De leerkracht vertelt het verhaal vanuit de eerste persoon; daarom
moet de leerkracht vooraf duidelijk maken dat hij/zij tijdens het verhaal
in een andere rol zit (rekwisieten zoals een baseballpet of een
voetbalshirt kunnen helpen om die indruk te wekken).
Om de lerenden meer bij het verhaal te betrekken, moeten gebaren
en/of geluiden worden toegevoegd (bv. geluiden voor geiten en schapen,
gebaren voor hard werken op een bouwplaats of voor voetballen). 
Na het verhaal wordt de lerenden gevraagd belangrijke
woorden/elementen die ze hebben begrepen op te schrijven; eerst
alleen, dan vergelijken en aanvullen in paren en in een derde stap
aanvullen in de hele groep met de hulp van de leerkrachten.
Reconstrueer samen de biografie van Sardar (de jongen in het verhaal):
wat was zijn weg tot nu toe? Voor een betere visualisatie: teken samen
een tijdslijn.
De deelnemers worden nu aangemoedigd om hun eigen tijdslijn te
tekenen: welke plaatsen zijn ze op hun reis tot nu toe tegengekomen?
Welke beroepen hebben ze uitgeoefend? 
Op basis van de tijdslijn worden ze aangemoedigd om hun eigen verhaal
te vertellen (afhankelijk van de vertrouwelijkheid in de groep, voor de
hele groep of in tweetallen).
Misschien als huiswerk of voor een andere dag: de leerkracht instrueert
de woordenschat en grammatica om wensen voor de toekomst uit te
drukken in het Nederlands, de lerenden wordt gevraagd hun eigen hoop
en dromen voor de toekomst op te schrijven, de leerkracht moet ervoor
zorgen dat ze zich comfortabel voelen om ze hardop voor te lezen in de
klas.
Voor een andere grammatica-oefening krijgen de leerlingen het
geschreven verhaal en wordt hen gevraagd de hoofd- en bijzinnen te
onderstrepen. Samen worden de oplossingen vergeleken en wordt
gesproken over de positie van het werkwoord in elke zin.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

Leerscenario 
Ontsnapping en aankomst, 

niet-lineaire biografieën en hoop



 

TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

Deze activiteit kan ook worden opgesplitst over 2 dagen.
Veel aandacht voor het feit dat lerenden door dat verhaal getriggerd
kunnen worden en herinnerd kunnen worden aan pijnlijke
gebeurtenissen in hun verleden, dus altijd in gedachten houden dat
niemand moet spreken over delen van haar/zijn leven die zij/hij niet
wil; tegelijkertijd luisteren, vertrouwen en medeleven bieden. 

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

Biografieën zelf kunnen worden besproken: onderzoek van beroemde
personen en hun biografieën, presenteren en vergelijken wat betreft de
lineariteit.

3

JE OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN

Leerscenario 
Ontsnapping en aankomst, 

niet-lineaire biografieën en hoop



I am 23 years old, but I am not sure yet if this is really true,
because I don’t have a birthdate. I was born in Afghanistan, in
the city Daikondi. My mother wasn’t able to write my birthdate
because she can’t read or write at all. 

I didn’t go to school because it was too boring for me and I also
didn’t have time as we had lots of goats and sheep and I had to
bring them up to the mountains to let them graze. This was far
more interesting for me than school. Up to the age of 14 I’ve been
a shepherd, after that I moved to Iran with my uncle. 

But in Iran I couldn’t work because I was so small. After four
months I found work but it was really hard work: on the
construction site. I’ve been six years in Iran and had hundreds of
problems, which I can’t describe with words. 

Austria
 Sardar

P A G E  0 1

”She is like a 
mother to me” 

Purpose(s)
Language
Acquisition

Belonging-
ness

An autobiographical narrative



But now I am in my favourite country, in Austria. I met a lot of
new people and I am satisfied with my life. I met a woman. She is
like a mother and very sweet to me. She helped me dozens of
times, I will never forget it. I would like to become a soccer player
and at the moment I am playing in a team.

P A G E  0 2

Source/Link: 
"Wir. Hier und Jetzt. Geflüchtete Menschen berichten. Band II, Ängste. Träume.
Lagerleben." S. 86. (Hrsg. Ernst Schmiederer/edition Import Export)

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Leerscenario 
Geluk in relatie tot werk en geld

DOEL 

 

LOCATIE

VERHAAL

Werken of niet werken OF
De luie visser

MATERIAAL

Rustige, maar aandachtige
sfeer, binnen of buiten,
maar iedereen moet in een
kring zitten

DOELSTELLINGEN:

BASISEDUCATIE 60 MINUTEN

FORMELE SETTING

6-10 DEELNEMERS 

LERENDEN UIT DE BASISEDUCATIE

 

Nadenken en discussiëren over de eigen perceptie van geluk
Zich bewust worden van verschillende manieren om geluk te bereiken
en de motivatie krijgen om een individuele aanpak na te streven
In een gestructureerde, filosofische discussie een standpunt
beargumenteren.

Een zachte, kleine bal om de
discussie te structureren

Motivatie &
bewustzijn 

Taalniveau ten minste B1 aanbevolen in een stoelencirkel

1

VOORBEREIDING

Het helpt als de leerkracht en/of de lerenden vertrouwd zijn met het
concept "Filosofie voor kinderen of jonge volwassenen".
De docent moet vooraf enkele filosofische vragen voorbereiden.



 

BESCHRIJVING

De docent vertelt het verhaal nadat iedereen rustig is en comfortabel
zit.
Om de lerenden meer bij het verhaal te betrekken, moeten gebaren,
verschillende stemmen en geluiden worden gebruikt.
Het verhaal werkt als een inleidende activiteit voor de filosofische
discussie die volgt.
De leerkracht stelt een vraag over de voorbereide vragen en gooit de bal
naar een deelnemer die iets wil zeggen (na die bijdrage gooit die de bal
rechtstreeks naar een andere deelnemer die wil antwoorden of de bal
komt terug naar de leerkracht na de bijdrage van elke lerende,
afhankelijk van het vermogen van de deelnemers om te antwoorden en
hun gedachten te structureren en uit te drukken).
De docent fungeert meer als moderator, parafraseert of vat soms
aspecten van de argumenten van de lerenden samen, en structureert
de discussie op een logische manier. 

Wat is geluk? Hoe kan men het gevoel beschrijven?
Zijn er verschillende manieren van geluk? Welke?
Wat betekent geluk voor jou persoonlijk?
Wat zijn dingen die voor andere mensen geluk betekenen (mogelijke
antwoorden: natuur, geld, werk, familie, vrienden, dieren, hobby's...)
Kan men leven zonder gelukkig te zijn?
Kan men eindeloos, voor altijd gelukkig zijn? Is dat mogelijk? Hoe?
Hoe beïnvloedt geld het geluk? Is geld belangrijk voor geluk? Waarom
(niet)?
Hoe belangrijk is werk voor geluk? Kan iemand een slechte baan hebben
en toch gelukkig zijn? Hoe?
Hoe belangrijk is het loon van een job voor jou? Zou je eender welke job
doen voor veel geld? Waarom (niet)?
Zou je slechtere werkomstandigheden accepteren als het loon hoger
was?

1.

2.

3.

4.

5.

Mogelijke filosofische vragen zijn: 
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Leerscenario 
Geluk in relatie tot werk en geld



 

TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

De formule "filosofie voor kinderen of jonge volwassenen" is een
gestructureerde formule die leerkrachten kunnen leren, bijvoorbeeld in
Oostenrijk bij het Oostenrijks Centrum voor Filosofie met kinderen en
jongeren van de Universiteit van Graz. Het belangrijkste is: er zijn geen
rare of foute vragen of antwoorden, het is een open en vertrouwelijke
setting, niemand wordt uitgelachen en ieders mening wordt
gerespecteerd. De leerkracht moet dit in het begin duidelijk maken.

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

Ook al is het ontworpen voor jonge leerlingen, er is geen reden om het niet
met oudere volwassenen te proberen.
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JE OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN

Leerscenario 
Geluk in relatie tot werk en geld



In een haven  aan een westkust van Europa ligt een slecht geklede man
in zijn vissersboot te dommelen. Een keurig geklede toerist heeft net een
nieuwe kleurenfilm in zijn camera gestopt om het idyllische plaatje te
maken: blauwe lucht, groene zee met vredige, sneeuwwitte golftoppen,
zwarte boot, rode visserspet. Klik. Nog een keer: klik, en aangezien alle
goede dingen in drieën komen en het veilig is, een derde keer: klik. Het
broze, bijna vijandige geluid wekt de visser, die slaperig opstaat, slaperig
naar zijn pakje sigaretten vist.

Maar voordat hij vindt wat hij zoekt, heeft de gretige toerist al een pakje
voor zijn neus gehouden, de sigaret niet precies in zijn mond maar in zijn
hand gestopt, en een vierde klik, die van de aansteker, maakt de
beleefdheid compleet. 
Die lichtvoetige beleefdheid heeft een irritante verlegenheid opgeroepen
bij de toerist “Je zult een goede vangst hebben vandaag." 

P A G E  0 1

Werken of niet werken
 

Doel(en) Meerdere 
perspectieven 

Motivatie &
bewustzijn 

Oostenrijk
Heinrich Böll



"Ik heb gehoord dat het weer gunstig is." 
"Dus je vaart niet uit?" 
De visser schudt het hoofd de toerist is verbijsterd. Hij heeft zeker het
welzijn van de slecht geklede persoon op het oog en diens gemiste kansen. 
"Oh? Voel je je niet goed?" 
Eindelijk gaat de visser over van gebarentaal naar het echte gesproken
woord. 
"Ik voel me geweldig," zegt hij. "Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld." Hij
staat op en rekt zich uit om te laten zien hoe atletisch hij gebouwd is. "Ik
voel me fantastisch." 
De uitdrukking van de toerist wordt steeds ongelukkiger, hij kan een
prangende vraag niet langer onderdrukken: "Maar waarom vaar je dan
niet uit?" Het antwoord komt snel en bondig. "Omdat ik vanmorgen al uit
ben geweest." 
"Was de vangst goed?" 
"Het was zo goed dat ik niet meer naar buiten hoef, ik had vier kreeften in
mijn manden, ving bijna twee dozijn makrelen." 

De visser, eindelijk wakker, ontdooit nu en klopt de toerist op de schouders.
"Ik heb zelfs genoeg voor morgen en overmorgen!" zegt hij om de
vreemdeling gerust te stellen. 
"Wil je er een van mij roken?" 
"Ja, dank u."
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Sigaretten worden in monden gestoken, een vijfde klik, de vreemdeling
gaat hoofdschuddend op de rand van de boot zitten, neemt de camera uit
zijn hand, want hij heeft zijn handen nu nodig om zijn betoog kracht bij te
zetten. 

"Ik wil me niet met je persoonlijke zaken bemoeien," zegt hij, "maar stel je
voor dat je vandaag een tweede, een derde, misschien zelfs een vierde
keert uitvaart en drie, vier vijf, misschien zelfs tien dozijn makrelen vangt,
stel je voor!"
 De visser knikt. "Je zou," vervolgt de toerist, "niet alleen vandaag, maar
ook morgen, overmorgen, ja, elke gunstige dag twee, drie, misschien vier
keer uit kunnen varen. Weet je wat er zou gebeuren?" 
De visser schudt zijn hoofd. "Binnen een jaar zou je een motor kunnen
kopen, een tweede boot binnen twee jaar, een kleine kotter binnen drie of
vier jaar. In drie of vier jaar zou je een kleine kotter hebben, met twee
boten of de kotter zou je natuurlijk veel meer vangen - op een dag zou je
twee kotters hebben, je zou ... ", klinkt het even enthousiast, "je zou een
klein koelhuis bouwen, misschien een rokerij, later fabriek, rondvliegen in je
eigen helikopter, de scholen vis spotten en je kotters via de radio instructies
geven, je zou de zalmrechten kunnen verwerven, een visrestaurant
kunnen openen, de kreeft rechtstreeks naar Parijs exporteren zonder
tussenpersonen - en dan ...". - Hij is weer sprakeloos.
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Hoofdschuddend, verdrietig tot in het diepst van zijn hart, bijna zijn
vakantievreugde verliezend, kijkt hij naar het rustig binnenrollende getij,
waarin de niet gevangen vissen vrolijk springen. "En dan," zegt hij, maar
opnieuw beneemt zijn opwinding hem de adem. De visser geeft hem een
schouderklopje als een kind dat zich verslikt heeft.

"Wat dan?" vraagt hij rustig. 
"Dan," zegt de vreemdeling met rustig enthousiasme, "Dan zou je hier in
de haven met een gerust hart kunnen zitten, dommelen in de zon - en
uitkijken naar de prachtige zee." 
"Maar dat doe ik al," zegt de visser, "ik zit rustig aan de haven te
dommelen, alleen uw geklik heeft me gestoord." 
Ten slotte vertrok de toerist, alles overwegend, want hij had ooit geloofd
dat hij werkte om op een dag niet meer te hoeven werken. Er was geen
spoor van medelijden met de slecht geklede visser in 
hem overgebleven, alleen een beetje jaloezie.
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Source/Link: 
Böll, Heinrich. Kölner Ausgabe. Bd. 12. 1959–1963. Hrsg. von Robert C. Conrad,
2008/2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. Köln

Translation by Hansjörg Bittner (1997):Essays in Translation. Edited by Emma Louise
Oram and Laura Serratrice. School of Modern Languages and European Studies,
University of East Anglia in Norwich. Norwich Papers, 5. https://www.uni-
hildesheim.de/media/_migrated/content_uploads/Translating_Heinrich_Boell.pdf (last
visited April 20, 2022)
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Leerscenario 
ER IS ALTIJD EEN MANIER 

Denken in meerdere perspectieven
 

DOEL 

 

LOCATIE

VERHAAL

Dappere muis 

MATERIAAL

Klaslokaal

DOELSTELLINGEN:

BASISEDUCATIE 30-60 MINUTEN

MINDER FORMELE SETTINGS

6-10 DEELNEMERS 

LERENDEN UIT DE BASISEDUCATIE

 

het vermogen om de situatie te herformuleren: de situatie vanuit een
ander perspectief bekijken, angsten overwinnen 
empowerment: dingen mogelijk maken  
verantwoordelijkheid voor actie: training van communicatie- en
prestatievaardigheden aanmoedigen
(zelf)reflectie: kritisch denken ontwikkelen over eigen en andere
reacties, handelingen

Pen en papier
Camera (wanneer het wordt
opgenomen)

Meerdere
perspectieven 

1



 

BESCHRIJVING

Indien mogelijk opent de leerkracht, alvorens een verhaal te vertellen,
een discussie in de groep over de sterkste herinnering in verband met
een sollicitatiegesprek, het schrijven van een CV of een sollicitatie. De
herinnering kan goed of slecht zijn en er kan een discussie over
ontstaan. 
De docent begint met het verhaal. De deelnemers worden zoveel
mogelijk betrokken bij het beantwoorden van eenvoudige vragen,
gewoon met ja of nee. Zo blijft de focus van de deelnemers op het
verhaal. 
Daarna is het de taak van de deelnemers om hun grootste angst in
verband met werkloosheid bloot te leggen. Vragen zoals:

Als ze hun grootste angst in verband met werkeloosheid in gedachten
hebben, schrijven ze die op en overhandigen ze die aan de docent.
De docent schrijft het op het bord en plaatst de deelnemers in
tweetallen. Ze worden gevraagd elkaar een verhaal te vertellen -
andersom - wat hun grootste wens is in verband met hun angst - op
welke manier die zou kunnen worden opgelost als alles mogelijk zou
zijn.
Degene die naar het verhaal luistert moet aandacht besteden aan
goede dingen en die op een bepaalde manier naar voren brengen: 

        - Ben je bang voor een sollicitatiegesprek? Waarom?
        - Waarom solliciteer je altijd naar hetzelfde soort werk?
        - Waarom doe je niet meer dan wachten op het arbeidsbureau?

        - Ik ben trots op je omdat je dat voor elkaar krijgt...  
        - Ik ben blij dat je daaraan denkt...
        - Je hebt me daar positief mee verrast...
        - Dat vind ik leuk aan jou...

2

Leerscenario 
ER IS ALTIJD EEN MANIER 

Denken in meerdere perspectieven
 



 

TIPS EN TRUCS VOOR LERAREN

Als de groep gehecht is, kan de activiteit in groep worden gedaan, zonder
de deelnemers te verdelen. Op die manier wordt een angst blootgelegd
(een deelnemer vertelt een verhaal), de anderen delen hun goede ervaring
in het verhaal en bekrachtigen later de deelnemer met positieve
commentaar).

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

De vertelactiviteit kan worden opgenomen, zodat de deelnemers zichzelf
kunnen zien - hoe ze praten, hoe ze zich gedragen (goede dingen over
zichzelf en dingen die ze willen verbeteren).
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JE OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN

Leerscenario 
ER IS ALTIJD EEN MANIER 

Denken in meerdere perspectieven
 



Muis Pika speelt elke dag met haar zusjes. Gisteren ging de
oudste van hen, Misha, voor het eerst alleen door de donkere
gang in de bijkeuken om wat kaas te pakken.
Je had moeten zien met welke bewondering Pika naar Misha
keek. In haar ogen was zij de dapperste muis ter wereld.
Onbevreesd!

Toen ze 's avonds ging slapen, besloot ze te dromen over haar
eigen reis naar de voorraadkast...

"Ik ga alleen! Want ik ben voor niemand bang!", zei ze tegen
zichzelf.
In haar dromen draagt ze de mooiste paarse jurk, want de dag
dat ze alleen naar de voorraadkast gaat is geen gewone dag. Ze
ziet zichzelf door een lange donkere gang lopen.
Dan deinst ze terug.
"Wacht. Dit is het huis van een grote zwarte kat!"
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Dappere muis 

Doel(en) Meerdere 
perspectieven 

Identiteit &
herkenning 

Slovenië
Katarina Bertoncelj



Pika verliest plotseling de moed. Ze stelt zich een kat voor die haar
opwacht achter een grote bloempot, op jacht naar kleine muisjes,
vooral die in mooie paarse jurkjes. De kat laat alle anderen
passeren, maar de muisjes die mooie paarse kleren dragen, eet hij
meteen op. Zomaar- hij opent zijn mond en de muis is weg!
Angst maakt Pika wakker. Als ze weer in slaap valt, droomt ze dat
ze weer door de lange gang loopt, en op het moment dat die grote
zwarte kat voor haar verschijnt, blijft ze begraven. 
Hij kan haar aan de vloer gekleefde poten niet bewegen!
Achter de zwarte kat ziet Pika een andere kat met scherpe grote
witte tanden, gevolgd door twee even verschrikkelijke, uit alle
macht kwijlende exemplaren.
Muis Pika gilt en wordt wakker.

Hij kruipt in moederbed. Zodra Muis Muis wakker is, begint Pika:
"Ammm, weet je, mam, die voorraadkast aan het einde van de
eerste gang? Die grote waar ze jam, aardappelen en appels
bewaren?" vraagt ze haastig.
Mama is nog steeds niet helemaal wakker: "Ja, dat weet ik. Wat is
daarmee?"
"Nou, er liggen ook grote broden kaas in. Heel goede kaas. De
laatste keer dat Misha wat ging halen, weet je nog?"
"Ja, dat weet ik nog" zei mam.

P A G E  0 2



"Wil je zo aardig zijn om naar de voorraadkast te gaan en me wat
kaas te brengen? Ik zou zelf gaan, maar de voorraadkast wordt
bewaakt door zoveel grote katten, met grote witte tanden, die
wachten om een muis in een paars pak in hun klauwen te krijgen.
Ze zijn verschrikkelijk! Hun speeksel druipt overal en ze zijn zo
groot!"
Mam glimlachte: "Mijn lieve Pika. Soms zien we dingen die er niet
echt zijn. En als we iets echt willen, moeten we hard werken om
het te bereiken. Alleen. Je bent groot genoeg om de kaas zelf te
halen. Je bent snel, je bent slim. Zelfs als een kat echt de
voorraadkast bewaakt, kun je hem makkelijk misleiden en de kaas
pakken. Er zijn geen katten met grote witte tanden zoals jij
beschreef. Geloof me."

Pika dacht na.
Ze is bang, maar ze wil kaas. Maar ze is ook snel, dat is waar. Ze
is zo snel dat de zusjes haar niet kunnen pakken. En als de zwarte
kat Misha, die langzamer is, niet heeft gevangen, zal zij dat ook
niet doen.
Ze wacht op de avond, trekt zijn favoriete paarse jurk aan en gaat
de donkere hal in. Ze is voorzichtig en loopt langs de rand.
Plotseling ziet ze een grote zwarte schaduw op de muur. 

P A G E  0 3



Vastbesloten om door te zetten, vervolgt ze zo snel mogelijk haar
weg door de gang. In een oogwenk staat ze voor de deur van de
voorraadkamer. 

Geschrokken draait ze zich om en ziet dat niemand haar volgt.
Verbaasd stelt ze vast dat er geen teken is van het grote zwarte
kattenmonster en dat de schaduw op de muur van de potplant is.

Hrrrskkkk... ze versnippert de kaas en loopt zelfverzekerd langzaam
door de hal. Ze rent niet.
Trots op zichzelf, begint ze in de huis tuin te schreeuwen:
 
"Ik heb het gedaan! Ik heb het gedaaaaaaaan!!!"

P A G E  0 4



Leerscenario
Wat heeft het voor zin om nutteloos te zijn?

DOEL 

 

LOCATIE

VERHAAL

De nutteloze boom

MATERIAAL

VOORBEREIDING

Binnen of buiten, de
deelnemers zitten in een
cirkel en voelen zich op hun
gemak

DOELSTELLINGEN:

BASISEDUCATIE 20-30  MINUTEN

INFORMELE SETTING

15-20 DEELNEMERS 

LERENDE UIT DE BASISEDUCATIE

 

Nadenken over begrippen als nut of nutteloosheid in onze samenleving
Relativiteit van nut en nutteloosheid herkennen
Een gefundeerde mening uiten

Een vel papier met illustraties van een eenzame gedraaide boom, de
attributen van een houthakker, een houthakker en een houtsnijder en
een eenzame boom met mensen eromheen. Men kan de illustraties ook
gebruiken om moeilijke woorden uit te leggen. De illustraties met of
zonder de woorden, afhankelijk van het niveau, helpen de lerenden het
verhaal te vertellen. 

Een blad papier met filosofische vragen over "nut" en "nutteloosheid"
om de lerenden te helpen over het verhaal te praten en hen te leren een
persoonlijke mening te formuleren in een vreemde taal. De docent kiest
het domein om over na te denken. 

Verwerking 
van kennis

1

De leerkracht moet het
materiaal voorbereiden. 



 

BESCHRIJVING

De leerkracht vertelt het verhaal en gebruikt de illustraties om het
verhaal begrijpelijker te maken.
De leerkracht vraagt de leerlingen een ding te bedenken dat ze
bijzonder nuttig vinden in hun leven. De leerlingen werken dan in
tweetallen en vertellen elkaar waarom dit ding nuttig is.
De leerkracht toont enkele afbeeldingen van kunst, theater, snoep, een
auto, sport, kleren, ... en vraagt de deelnemers ze in de categorie nuttig
of nutteloos te plaatsen. Elke deelnemer legt uit waarom iets voor
hem/haar nuttig is of niet. 

2

TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

Zorg ervoor dat de lerenden voldoende vaardigheden hebben om hun
mening te uiten. Je kan enkele zinsbegrippen aanreiken om hen te helpen. 

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

Toon de lerenden een afbeelding van iets nutteloos waar je dol op bent en
vertel hen waarom. Hebben zij iets vergelijkbaars? Organiseer een markt
van nutteloze dingen waar de deelnemers de rol van marktkooplui spelen
en hun nutteloze voorwerpen aanprijzen.

JE OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN

Leerscenario
Wat heeft het voor zin om nutteloos te zijn?



Op de heuvel waar nu één knoestige boom staat, stond ooit een
groot bos van bomen. Daar kwamen de timmerlieden op zoek
naar hout voor planken. "We zullen nooit een goede rechte plank
uit die verwrongen boom hakken. "Dus lieten ze hem staan en
zaagden een andere en een andere. 
 Toen kwamen de houthakkers om houtblokken te verkopen en
zeiden: "De verwrongen boom zal branden met een vieze geur."
Dus lieten ze hem staan en zaagden een andere en een andere. 
 Toen kwamen de houtsnijders op zoek naar zacht hout en
zeiden: "Deze gedraaide boom zal ons geen goed doen. Het is een
knoestige oude boom." Dus lieten ook zij hem staan en zaagden
een andere en een andere.

Na verloop van tijd stond de grote, knoestige boom alleen op de
heuvel. Nu komen de kinderen overdag in zijn schaduw spelen. ‘s
Avonds verzamelen de oude mannen zich rond zijn enorme stam.
Ze zuchten en praten over hun leven. 

China
Chuang TZU
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De nutteloze boom

Doel(en) Verwerking 
van kennis

Identiteit &
herkenning 



"Oh, wat heeft het voor zin om nutteloos te zijn?" zei een oude
man. 
 Een andere wees omhoog en antwoordde: "Kijk maar boven je
hoofd! Eens stond er een heel bos van bomen op deze heuvel. Nu
staat er nog maar één kromme boom, vol met groen. Als deze
nutteloze oude boom nuttig was geweest, mijn vriend, zou hij niet
eeuwenoud zijn geworden met fijn uitgespreide takken."

P A G E  0 2

Bron/Link: 
Heather Forest, Wisdom Tales from Around the World Fifty Gems of Story and
Wisdom from Such Diverse Traditions as Sufi, Zen, Taoist, Christian, Jewish, Buddhist,
African and Native American, August House, page 34, 1996.



DOEL 

 

LOCATIE

Binnen op een plek waar je wat
foto's op een muur kunt
projecteren 
Buiten in een natuurlijk
landschap 

VERHAAL

De kleine mier die naar
Jeruzalem gaat

MATERIAAL

DOELSTELLINGEN:

BURGEREDUCATIE 45-60 MINUTEN

INFORMELE SETTING

5-15 DEELNEMERS

LERENDEN UIT DE BURGEREDUCATIE

VOORBEREIDING

 

De verschillende componenten van communicatie (zender, ontvanger,
boodschap, communicatiemiddel) in elke fase van het verhaal
herkennen
Een onderscheid kunnen maken tussen wat gezegd wordt, wat bedoeld
wordt en welke informatie ontbreekt.
Zich bewust zijn van mogelijke misverstanden in
communicatiesituaties. 

Videoprojector of flipcharts 
Markers 
De scenario's van
miscommunicatiesituaties

Bereid een digitale presentatie voor met de verschillende
sleutelelementen van het verhaal (sneeuw, zon, wolk, wind, berg, aarde),
of uitgeprint op flip-overs om op te hangen als de activiteit buiten wordt
gedaan. 
Bereid een presentatie voor over de communicatiecyclus (zie bijlage)
Bereid hand-outs voor met miscommunicatiesituaties (zie bijlage)

Communicatie
vaardigheden

1

Leerscenario 
Samen beter in communicatieve vaardigheden 



 

BESCHRIJVING

De  leerkracht begint met het vertellen van het volledige verhaal voor
de eerste keer. 
De leerkracht presenteert de communicatiecyclus (zender, ontvanger,
boodschap, communicatiemiddel, cf. links in bijlagen) en de tips om
de communicatievaardigheden te verbeteren. De presentatie kan
gebeuren met visuele hulpmiddelen zoals een flip-over of een vooraf
voorbereide PowerPoint-presentatie als de sessie binnenshuis wordt
gehouden. 
Vervolgens vraagt de leerkracht de deelnemers de verschillende
communicatiecycli in elk deel van het verhaal te identificeren. 
Om verder te gaan kan de trainer de deelnemers enkele voorbeelden
geven van situaties* waarin het moeilijk is om met de ander te
communiceren en hen vragen om in subgroepen de reden(en) van het
probleem te identificeren en te proberen de juiste oplossingen voor te
stellen volgens de presentatie.
Zodra de werkgroepen klaar zijn, kan elke groep de situatie en de
voorgestelde oplossingen presenteren. 
Indien nodig kan ook een uitwisseling met de hele groep plaatsvinden
om de verschillende oplossingen verder uit te diepen. 

*) In de bijlagen zijn twee voorbeelden van situaties opgenomen, zodat de
begeleider inspiratie kan opdoen voor andere scenario's. 

2

Leerscenario 
Samen beter in communicatieve vaardigheden 

TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

Het beste is om het verhaal te ontdekken op een niet-formele
participerende manier om de lerenden bij het vertellen te betrekken,
bijvoorbeeld door de verschillende zinnen te herhalen.
De verteller kan beginnen met de lerenden de verschillende
personages van het verhaal te leren. 
Het verhaal kan worden verteld tijdens een excursie.



 
ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

De vermelding van "God" in het verhaal kan worden veranderd in een
andere bovennatuurlijke kracht of personage als de leerkracht de
religieuze figuren wil vermijden. 
Voor het maken van de scenario's kan de leerkracht inspiratie putten
uit de culturele achtergrond van de lerenden, indien van toepassing, of
hen vragen miscommunicatievoorbeelden uit hun persoonlijke
ervaring te delen die als werkscenario's kunnen worden gebruikt. 

4

Leerscenario 
Samen beter in communicatieve vaardigheden 

Het verhaal van "De mier die naar Jeruzalem gaat" kan ook worden
gebruikt voor 

De leerkracht begint met het volledige verhaal voor de eerste keer te
vertellen. 
Daarna vraagt zij/hij aan de leerlingen hoeveel nieuwe woorden in
verband met de natuur ze uit het verhaal hebben geleerd. 
Voorafgaand aan de sessie kan de leerkracht een technisch blad
opstellen met de verschillende woorden (mier, sneeuw, zon, wolk, wind,
berg, aarde) in het Nederlands + Engels waar de woorden door elkaar
staan (bijvoorbeeld: in plaats van Mountain -> N-T-N-I-M-U-O-A; Berg
-> R-B-E-G) en de lerende moet ze in de juiste volgorde zetten.
Eenmaal gedaan, kunnen zij het verband leggen met het plaatje dat
het woord voorstelt en de vertaling ervan. 
In de context van een klaslokaal kan de verteller visuele hulpmiddelen
gebruiken zoals posters met de verschillende woorden of ze indien
mogelijk op een muur projecteren. 

        
        Taalverwerving in de
        BASICEDUCATIE context met als doel 
        nieuwe woordenschat te ontwikkelen in verband 
        met natuurcomponenten in een bepaalde taal. 



 

BIJLAGE

5

Learning Scenario 
Wat wordt gezegd - wat wordt bedoeld

Voor meer informatie over de communicatiecycli, check deze links:

https://digiaide.com/communication-cycle/

https://www.youtube.com/watch?v=4Z1BIeje_ko 

https://www.youtube.com/watch?v=qFWsTsvJ8Xw 

De scenario's van miscommunicatiesituaties
 

Scenario #1: 
Man belt vrouw om haar te laten weten dat hij na het werk bij een vriend

langsgaat.
Man: "Hi Hon, ik ga vanavond op weg naar huis van het werk even langs het

huis van Jaap, maar ik zal niet te laat komen". 
De man kwam om 23.00 uur thuis en de vrouw was erg bezorgd en

overstuur. 
 

Miscommunicatieprobleem: De vrouw interpreteert "zal niet te laat zijn" zo
dat hij slechts een paar minuten stopt en rond zijn gebruikelijke tijd thuis

zal zijn. Man bedoelde: hij zou stoppen bij vrienden en zal niet echt laat
thuis zijn, zoals 11 uur of middernacht. Een totale miscommunicatie. 

 
Mogelijke oplossingen (later te geven door de leerkracht): dit probleem had

opgelost kunnen worden door wat extra details toe te voegen. Voorbeeld
("Ik ga na het werk bij Jaap langs en ben van plan twee tot drie uur te

blijven. Ik moet thuis zijn tussen 22.00 en 22.30 uur. Als ik later kom dan
zal ik je bellen"). 

 
Let op: details (2 tot 3 uur), specifiek voorbeeld (Ik zou rond 20 of 20.30
uur thuis moeten zijn) en respect (Ik zal je bellen als het later wordt dan

dat). Samenvatten: vrouw: "Dus na het werk ga je naar Jaaps huis tot
ongeveer 20:30 uur of bel me om te laten weten dat je wat later komt."

 
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

https://digiaide.com/communication-cycle/
https://www.youtube.com/watch?v=4Z1BIeje_ko
https://www.youtube.com/watch?v=qFWsTsvJ8Xw


 

BIJLAGE

6

Learning Scenario 
Wat wordt gezegd - wat wordt bedoeld

De scenario's van miscommunicatiesituaties
 

Scenario #2: 
Vriendin belt met een uitnodiging

Katrin belt haar vriendin Mareen om haar uit te nodigen voor 4 juli.
Mareen zegt: "Ik heb geen agenda en ik ga het weekend de stad uit, maar
als 4 juli op maandag valt (dan zijn de bedrijven gesloten) dan komen we

maandagochtend terug en kunnen we langskomen. Katrin zegt,
"Geweldig... dan zie ik je op 4 juli". Niemand kijkt op de kalender. 4 juli is

op zondag". 
 

Miscommunicatieprobleem: Mareen komt maandagochtend terug en belt
Katrin over haar komst die avond, maar Katrin was erg boos omdat

Mareen de avond van 4 juli niet kwam. 
 

Mogelijke oplossingen (later te geven door de docenten): maak geen
specifieke plannen als je niet over alle specifieke details beschikt. Een van
deze mensen had moeten zeggen: "Ik kijk even op de kalender om te zien
op welke dag 4 juli valt en dan kom ik erop terug" In dit gesprek ontbrak

het detail dat 4 juli op zondag zou vallen. Dan had Mareen kunnen zeggen:
"Ik kan zondag de 4de niet halen omdat we dan niet in de stad zijn, maar

we kunnen het maandagavond 5 juli met jou vieren. Dit gesprek had details
en specifieke voorbeelden nodig.

 
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 



Een mier bevindt zich alleen op de lange weg naar Jeruzalem.
Ze raakt met haar poot verstrikt in het ijs. Sterker dan de zon, de
wolk, de wind of de berg, wie zal medelijden met haar hebben
en haar kunnen bevrijden?
Er was eens een kleine mier die naar Jeruzalem ging.
Het sneeuwde, en de sneeuw greep de poot van de kleine mier
die naar Jeruzalem ging.
-O sneeuw, wat ben je sterk, jij die de poot van de kleine mier
die naar Jeruzalem gaat vastgrijpt.

En de sneeuw antwoordt: 
- Sterker dan ik is de zon die mij smelt.
- O zon, hoe sterk ben je, jij die de sneeuw smelt die het been
van de kleine mier die naar Jeruzalem gaat vastgrijpt!

Frankrijk
George Alexander Kohut
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De kleine mier die naar
Jeruzalem gaat

Doel(en)  Taal-
verwerving

 Communicatie-
vaardigheden



En de zon antwoordt: 
- Sterker dan ik is de wolk die mij verbergt.
- O wolk, hoe sterk ben jij, jij die de zon verbergt die de sneeuw
smelt die de poot van de kleine mier die naar Jeruzalem gaat,
vastgrijpt!

En de wolk antwoordt: 
- Sterker dan ik is de wind die mij verdrijft.
- O wind, hoe sterk ben je, jij die de wolk verjaagt die de zon
verbergt die de sneeuw smelt die de poot van de kleine mier die
naar Jeruzalem gaat, vastgrijpt!

En de wind antwoordt: 
- Sterker dan ik is de berg die mij tegenhoudt.
- O berg, hoe sterk ben je, jij die de wind tegenhoudt die de wolk
verjaagt die de zon verbergt die de sneeuw smelt die de poot van
de kleine mier grijpt die naar Jeruzalem gaat!

En de berg antwoordt: 
- Sterker dan ik is de aarde die mij draagt.
- O aarde, hoe sterk bent u, u die de berg draagt die de wind
tegenhoudt die de wolk verjaagt die de zon verbergt die de
sneeuw smelt die de poot van de kleine mier grijpt die naar
Jeruzalem gaat!

P A G E  0 2
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En de aarde antwoordt: 
- Sterker dan ik is God die mij gemaakt heeft.
- O God, wat bent u sterk, u die de aarde hebt gemaakt die de
berg draagt die de wind tegenhoudt die de wolk verdrijft die de
zon verbergt die de sneeuw smelt die de poot van de kleine mier
die naar Jeruzalem gaat, vastgrijpt!
En God ontfermt zich over de kleine mier die naar Jeruzalem gaat.

Hij zegt: - Aarde, beef!
De aarde beeft
De berg stort in. 
De wind gaat voorbij.
De wolk gaat weg.
De zon schijnt.
De sneeuw smelt.
En de kleine mier trekt zijn poot terug en gaat naar Jeruzalem.

Bron/Link: 
Diane Barbara, Actes Sud Junior 

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop
https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Leerscenario 
Wees niet naïef, wees assertief!

DOEL 

 

LOCATIE

elke ruimte

VERHAAL

De vos en de raaf

MATERIAAL

DOEL

BURGEREDUCATIE 45-60 MINUTEN

INFORMELE SETTING

5-8 DEELNEMERS

LERENDEN IN DE VOLWASSENENEDUCATIE

 

Bewustmaking van het feit dat anderen doelen en bedoelingen kunnen
hebben die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met die van jezelf.

geen

Empowerment

1

en motivatie om competenties te
verwerven ter verbetering van de
assertiviteit en de weerbaarheid

BESCHRIJVING

Vertel het verhaal over de raaf en de vos
Vraag de deelnemers na te denken over de rol en de acties van beide
dieren.
Vraag wie ze verkiezen, en waarom?
Waar zien ze dergelijk gedrag in het leven?
Kunnen ze een voorbeeld geven?
Waarom is het goed voor de deelnemers om te weten wie hun partners
zijn en wie hun tegenstanders?

Kennen ze situaties waarin ze dergelijke gesprekken hadden willen voeren
voordat ze aan een leerproces begonnen?



 

TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

Vraag de deelnemers te reageren op het gebruik van het verhaal door
voorbeelden te geven. 
Als er geen reacties volgen, geef er dan zelf een.

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

Maak van het gesprek een rollenspel waarbij de een de raaf is en de ander
de vos. Laat hen het verhaal opnieuw vertellen vanuit hun perspectief,
alvorens lang na te denken over de lijnen zoals hierboven geschetst

2

JE OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN

Leerscenario 
Wees niet naïef, wees assertief!



De raaf greep een stuk kaas en droeg zijn buit naar zijn stok
hoog in een boom. Een vos kwam naar boven en liep rondjes om
de raaf, een list beramend. "Wat is dit?" riep de vos. 'O raaf, de
elegante proporties van je lichaam zijn opmerkelijk, en je hebt een
huidskleur die de koning der vogels waardig is! Had je maar een
bijpassende stem, dan zou je de eerste zijn onder de vogels! De
vos zei dit om de raaf te misleiden en de raaf trapte erin: hij
slaakte een grote kreet en liet zijn kaas vallen. Door zo met zijn
stem te pronken, liet de raaf zijn buit los. Daarop greep de vos de
kaas en zei: "O raaf, je hebt wel een stem, maar geen hersens! 

Als je de raad van je vijanden opvolgt, zul je gewond raken. 

Oud Griekenland
Aesopus
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De Vos en de Raaf

Doel(en) Empower-
ment

Communicatie-
vaardigheden 

Bron/Link: 
http://www.mythfolklore.net/aesopica/perry/124.htm

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Leerscenario 
Maak er het beste van

DOEL

 

LOCATIE

VERHAAL

De oude timmerman

MATERIAAL

een kamer

DOELSTELLINGEN:

BURGEREDUCATIE 45-60 MINUTEN

INFORMELE SETTING

5-8 DEELNEMERS

LERENDEN UIT DE BURGEREDUCATIE

 bewustmaking van de noodzaak om zelfrespect op te bouwen en te
behouden

Gedrukte versie van het
verhaal in het kort
Flipcharts en markers 

Motivatie &
bewustzijn 

1

VOORBEREIDING

Focus op hoe je het verhaal gaat vertellen. 
Geef aan wat volgens jou de moraal van het verhaal is in de context van
burger- of basiseducatie.



 

BESCHRIJVING

Vertel het verhaal van de oude timmerman
Vertel over redenen om de motivatie te bevorderen.

Praat over deze veronderstelling. Is ze waar, tot op zekere hoogte waar,
of niet waar?
Wijs op het dilemma en spijt versus perfectionisme en de risico's
daarvan.
Bespreek hoe dit zich verhoudt tot de motivatie van de deelnemers om
nieuwe competenties te leren in burgerschaps- en basiseducatie, en tot
de motivatie van hun peers.
Bepaal het nut van het praten over een dergelijk dilemma voordat men
aan het leerproces begint. 

        Hoe meer je je best doet om dingen te bereiken, des te meer zal de    
        beloning het resultaat zijn; als je er niet het beste van maakt zul je spijt  
        krijgen van het resultaat.

2

TIPS EN TRUCS VOOR DE LERAREN

Laat de lerenden het meeste praten
Hun inbreng samenvatten en structureren 

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

Kies voor een minder directieve aanpak door de deelnemers eerst aan het
woord te laten voordat jij dat doet. Vraag hen het verhaal te bespreken
nadat ze het gelezen hebben. Bespreek vervolgens het gebruik ervan en
met welk doel en vraag dan iemand om het voor te lezen voordat een
plenaire slotreflectie wordt gemaakt door de groep.

Leerscenario 
Maak er het beste van



Een timmerman  met jarenlange ervaring was klaar om met
pensioen te gaan. Hij bracht zijn aannemer op de hoogte van zijn
plannen om de huizenbouw te verlaten en een rustiger leven te
leiden met zijn vrouw en gezin. De aannemer vond het een
beetje jammer dat zijn goede en ervaren timmerman het werk
ging verlaten, maar hij vroeg de timmerman nog één huis voor
hem te bouwen. 

De timmerman stemde in met de aannemer, maar zijn hart lag
niet meer zo bij zijn werk als vroeger. Hij nam zijn toevlucht tot
slordig vakmanschap en gebruikte inferieure materialen voor de
bouw van het laatste huis van zijn carrière. Het was een
ongelukkige manier om zijn carrière te beëindigen. Toen de
timmerman het huis af had en de werkgever het huis kwam
inspecteren. 

Onbekend

P A G E  0 1

De oude timmerman

Doel(en) Motivatie & 
 bewustzijn 



Hij keek het huis rond en vlak voordat hij het huis verliet
overhandigde hij de sleutel van de voordeur aan de timmerman.
"Dit is jouw huis," zei hij, "mijn geschenk aan jou." Dit was een
enorme verrassing voor de timmerman. Hoewel het een goede
verrassing moest zijn, voelde hij zich niet goed, want hij voelde een
diepe schaamte in zich. Had hij maar geweten dat hij zijn eigen
huis aan het bouwen was, dan had hij het allemaal zo anders
gedaan. Nu moest hij wonen in het huis dat niet zo goed gebouwd
was. 

Moraal: Net als de timmerman bouwen we ons leven op een
verstrooide manier, reageren in plaats van handelen, bereid minder
te accepteren in plaats van het beste. Geef het beste van jezelf. Je
houding en de keuzes die je vandaag maakt zullen morgen je
leven zijn, bouw het wijselijk op.
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Leerscenario 
ER IS ALTIJD EEN MANIER 

Denken in meerdere perspectieven
 

DOEL 

 

LOCATIE

VERHAAL

Dappere muis 

MATERIAAL

Klaslokaal

DOELSTELLINGEN:

BASISEDUCATIE 30-60 MINUTEN

MINDER FORMELE SETTINGS

6-10 DEELNEMERS 

LERENDEN UIT DE BASISEDUCATIE

 

het vermogen om de situatie te herformuleren: de situatie vanuit een
ander perspectief bekijken, angsten overwinnen 
empowerment: dingen mogelijk maken  
verantwoordelijkheid voor actie: training van communicatie- en
prestatievaardigheden aanmoedigen
(zelf)reflectie: kritisch denken ontwikkelen over eigen en andere
reacties, handelingen

Pen en papier
Camera (wanneer het wordt
opgenomen)

Meerdere
perspectieven 
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BESCHRIJVING

Indien mogelijk opent de leerkracht, alvorens een verhaal te vertellen,
een discussie in de groep over de sterkste herinnering in verband met
een sollicitatiegesprek, het schrijven van een CV of een sollicitatie. De
herinnering kan goed of slecht zijn en er kan een discussie over
ontstaan. 
De docent begint met het verhaal. De deelnemers worden zoveel
mogelijk betrokken bij het beantwoorden van eenvoudige vragen,
gewoon met ja of nee. Zo blijft de focus van de deelnemers op het
verhaal. 
Daarna is het de taak van de deelnemers om hun grootste angst in
verband met werkloosheid bloot te leggen. Vragen zoals:

Als ze hun grootste angst in verband met werkeloosheid in gedachten
hebben, schrijven ze die op en overhandigen ze die aan de docent.
De docent schrijft het op het bord en plaatst de deelnemers in
tweetallen. Ze worden gevraagd elkaar een verhaal te vertellen -
andersom - wat hun grootste wens is in verband met hun angst - op
welke manier die zou kunnen worden opgelost als alles mogelijk zou
zijn.
Degene die naar het verhaal luistert moet aandacht besteden aan
goede dingen en die op een bepaalde manier naar voren brengen: 

        - Ben je bang voor een sollicitatiegesprek? Waarom?
        - Waarom solliciteer je altijd naar hetzelfde soort werk?
        - Waarom doe je niet meer dan wachten op het arbeidsbureau?

        - Ik ben trots op je omdat je dat voor elkaar krijgt...  
        - Ik ben blij dat je daaraan denkt...
        - Je hebt me daar positief mee verrast...
        - Dat vind ik leuk aan jou...
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TIPS EN TRUCS VOOR LERAREN

Als de groep gehecht is, kan de activiteit in groep worden gedaan, zonder
de deelnemers te verdelen. Op die manier wordt een angst blootgelegd
(een deelnemer vertelt een verhaal), de anderen delen hun goede ervaring
in het verhaal en bekrachtigen later de deelnemer met positieve
commentaar).

ALTERNATIEVE UITVOERINGEN / MOGELIJKE AANPASSINGEN

De vertelactiviteit kan worden opgenomen, zodat de deelnemers zichzelf
kunnen zien - hoe ze praten, hoe ze zich gedragen (goede dingen over
zichzelf en dingen die ze willen verbeteren).
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Muis Pika speelt elke dag met haar zusjes. Gisteren ging de
oudste van hen, Misha, voor het eerst alleen door de donkere
gang in de bijkeuken om wat kaas te pakken.
Je had moeten zien met welke bewondering Pika naar Misha
keek. In haar ogen was zij de dapperste muis ter wereld.
Onbevreesd!

Toen ze 's avonds ging slapen, besloot ze te dromen over haar
eigen reis naar de voorraadkast...

"Ik ga alleen! Want ik ben voor niemand bang!", zei ze tegen
zichzelf.
In haar dromen draagt ze de mooiste paarse jurk, want de dag
dat ze alleen naar de voorraadkast gaat is geen gewone dag. Ze
ziet zichzelf door een lange donkere gang lopen.
Dan deinst ze terug.
"Wacht. Dit is het huis van een grote zwarte kat!"
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Pika verliest plotseling de moed. Ze stelt zich een kat voor die haar
opwacht achter een grote bloempot, op jacht naar kleine muisjes,
vooral die in mooie paarse jurkjes. De kat laat alle anderen
passeren, maar de muisjes die mooie paarse kleren dragen, eet hij
meteen op. Zomaar- hij opent zijn mond en de muis is weg!
Angst maakt Pika wakker. Als ze weer in slaap valt, droomt ze dat
ze weer door de lange gang loopt, en op het moment dat die grote
zwarte kat voor haar verschijnt, blijft ze begraven. 
Hij kan haar aan de vloer gekleefde poten niet bewegen!
Achter de zwarte kat ziet Pika een andere kat met scherpe grote
witte tanden, gevolgd door twee even verschrikkelijke, uit alle
macht kwijlende exemplaren.
Muis Pika gilt en wordt wakker.

Hij kruipt in moederbed. Zodra Muis Muis wakker is, begint Pika:
"Ammm, weet je, mam, die voorraadkast aan het einde van de
eerste gang? Die grote waar ze jam, aardappelen en appels
bewaren?" vraagt ze haastig.
Mama is nog steeds niet helemaal wakker: "Ja, dat weet ik. Wat is
daarmee?"
"Nou, er liggen ook grote broden kaas in. Heel goede kaas. De
laatste keer dat Misha wat ging halen, weet je nog?"
"Ja, dat weet ik nog" zei mam.
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"Wil je zo aardig zijn om naar de voorraadkast te gaan en me wat
kaas te brengen? Ik zou zelf gaan, maar de voorraadkast wordt
bewaakt door zoveel grote katten, met grote witte tanden, die
wachten om een muis in een paars pak in hun klauwen te krijgen.
Ze zijn verschrikkelijk! Hun speeksel druipt overal en ze zijn zo
groot!"
Mam glimlachte: "Mijn lieve Pika. Soms zien we dingen die er niet
echt zijn. En als we iets echt willen, moeten we hard werken om
het te bereiken. Alleen. Je bent groot genoeg om de kaas zelf te
halen. Je bent snel, je bent slim. Zelfs als een kat echt de
voorraadkast bewaakt, kun je hem makkelijk misleiden en de kaas
pakken. Er zijn geen katten met grote witte tanden zoals jij
beschreef. Geloof me."

Pika dacht na.
Ze is bang, maar ze wil kaas. Maar ze is ook snel, dat is waar. Ze
is zo snel dat de zusjes haar niet kunnen pakken. En als de zwarte
kat Misha, die langzamer is, niet heeft gevangen, zal zij dat ook
niet doen.
Ze wacht op de avond, trekt zijn favoriete paarse jurk aan en gaat
de donkere hal in. Ze is voorzichtig en loopt langs de rand.
Plotseling ziet ze een grote zwarte schaduw op de muur. 
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Vastbesloten om door te zetten, vervolgt ze zo snel mogelijk haar
weg door de gang. In een oogwenk staat ze voor de deur van de
voorraadkamer. 

Geschrokken draait ze zich om en ziet dat niemand haar volgt.
Verbaasd stelt ze vast dat er geen teken is van het grote zwarte
kattenmonster en dat de schaduw op de muur van de potplant is.

Hrrrskkkk... ze versnippert de kaas en loopt zelfverzekerd langzaam
door de hal. Ze rent niet.
Trots op zichzelf, begint ze in de huis tuin te schreeuwen:
 
"Ik heb het gedaan! Ik heb het gedaaaaaaaan!!!"
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Er waren eens drie jonge dames die rustig met elkaar praatten
terwijl ze over een pad liepen en bramen plukten.
Als ik trouw," zei een van hen, "zal ik drie kinderen krijgen. De
eerste zal een knappe jongen zijn, de tweede een mooi meisje
met een ster op haar voorhoofd en de derde weer een knappe
jongen. De zoon van de koning hoorde dit terwijl hij zich achter
het struikgewas verstopte. Hij volgde de meisjes naar hun huis.
Hij vroeg degene die gesproken had over trouwen de zin te
herhalen en vroeg haar ten huwelijk, zeggende dat hij hetzelfde
wilde als zij. Het meisje protesteerde. Was ze niet arm? Ze zou
nu al het goud van de koning hebben, antwoordde hij. Wilde ze
niet bij haar zussen blijven? Ze zou de zusters van de koning zelf
in het kasteel hebben. Er was geen onderhandeling mogelijk. Hij
nam haar mee naar het kasteel en trouwde haar. 

Frankrijk

P A G E  0 1

De vogel 
van de waarheid

Doel(en) Motivatie &
bewustzijn 

Kritisch
Denken



Enige tijd later moest de prins, nu koning, ten strijde trekken. Zijn
vrouw stond op het punt haar eerste kind te krijgen. Hij
vertrouwde haar toe aan zijn eigen zusters en vroeg hen hem te
helpen en het kind te beschermen.
Toen de geboortedag aanbrak, zetten de zusters van de koning,
die de koningin niet mochten, legden een hondje in de plaats van
de mooie jongen in haar wieg. Toen de koning te horen kreeg dat
zijn vrouw van een hondje was bevallen, was hij erg ontdaan,
maar hij hield zoveel van zijn vrouw dat hij bij terugkomst niets
zei.

Enige tijd later verwachtte de koningin haar tweede kind. De
koning moest terug naar de oorlog en vertrouwde haar toe aan
zijn zusters. Toen de koningin beviel, zetten ze een kleine kat in de
wieg in de plaats van het mooie meisje. Toen de koning te horen
kreeg dat de koningin van een kat was bevallen, was hij erg
ongelukkig, maar hij zei niets toen hij terugkwam.
Enige tijd later moest hij opnieuw ten oorlog, net toen de koningin
op het punt stond haar derde kind ter wereld te brengen. Toen hij
hoorde dat het weer een hond was werd hij woedend. Toen hij
terugkeerde, sloot hij de koningin op in een kooi waar ze als een
lachertje ten toon werd gesteld.
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In die dagen woonde er een oud echtpaar in een klein huisje in het
nabijgelegen bos, dat twee mooie jongens en een mooi meisje met
een ster op haar voorhoofd opvoedde. Toen de kinderen twintig,
negentien en achttien waren, riepen zij hen bij elkaar en de oude
man zei:

“Jullie noemen mij vader en het is waar dat ik heel veel van jullie
hou. Maar jullie moeten weten dat jullie aan mij zijn toevertrouwd
toen jullie nog maar baby's waren. Jullie moeten tot een grote
familie behoren. Ondanks al mijn zoeken, heb ik die niet gevonden.
Het is jullie beurt om de wereld in te gaan om dat uit te zoeken.
Misschien hebben jullie meer geluk dan ik. 

De oudste, die erover had nagedacht, besloot de vogel die de
waarheid vertelt te gaan raadplegen. De andere twee riepen: Wat
gebeurt er met ons als je niet terugkomt? - We kunnen beter bij
elkaar blijven! - Nee, ik moet weg. Neem deze rozenkrans, als er
morgen bloed op zit, ben ik dood.

De jongeman ging meer weg. Op de weg ontmoette hij een oude
vrouw in het zwart gekleed en voorovergebogen. Waar gaat je
heen, vroeg ze? De vogel raadplegen die de waarheid vertelt,
toch? - Ja, zei de jongen. - 
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Neem dan deze bal en gooi hem, hij zal vanzelf rollen, volg hem
tot hij stopt. Het zal in een veld van stenen zijn. In het midden staat
een gigantische eik. Op de top van deze eik zit de vogel in een
kooi. Maar draai je vooral niet om. Dat zou voor jou fataal zijn, net
als voor zoveel anderen! 

De jongen nam de bal en gooide hem. Hij kwam aan in het stenen
veld niet ver van de eik. Vandaag is er een leuke jongen, zei een
spottende stem. Hij komt voor de vogel die de waarheid vertelt. Ik
denk niet dat hij hem kan neerhalen. 
Hij kon het niet laten om te zien waar de stemmen vandaan
kwamen en draaide zich om. Hij werd onmiddellijk in steen
veranderd. De volgende dag werd de rozenkrans bevlekt met
bloed. 

De andere jongen besloot te vertrekken, ondanks de smeekbeden
van zijn zus. Helaas was hij niet gelukkiger dan zijn broer. Hij werd
in steen veranderd aan de voet van de boom.  Dus was het de
beurt aan het meisje. Ze ontmoette de oude vrouw die haar met
een glimlach tegemoet zag komen. Ze nam de bal in haar handen
en gooide hem.  Ze werd begroet door een verschrikkelijk lawaai
toen ze het stenen veld bereikte. 
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Ze weerstond de drang om zich om te draaien, klom in de boom
en stak haar hand uit naar de kooi. 

Het lawaai was oorverdovend, maar zodra ze de kooi losmaakte,
was er stilte.
Toen hoorde ze de vogel tegen haar zeggen:
Ga naar het bosje in de buurt en pluk een tak van de zingende
laurierboom. Neem dan wat water uit de fontein in het bos in een
fles: het is dansend water. Doe een druppel ervan op elk van de
stenen aan de voet van de boom. 
 Het meisje deed precies wat de vogel haar zei en elke steen
veranderde in een mens. Al snel stond er een menigte mannen,
vrouwen, ridders en koningen onder de boom. Allen waren
gekomen om de vogel te raadplegen en waren meegenomen door
de betovering.
 De koning was er ook omdat hij te weten was gekomen waarom
hij dieren had gekregen in plaats van kinderen. Hoe dan ook, hij
nodigde zijn bevrijdster uit in het kasteel met haar twee broers. Er
was een grote maaltijd. De koningin was aanwezig, nog steeds
opgesloten in haar kooi. De zussen van de koning waren er ook. 
Aan het einde van de maaltijd werden de zingende laurier en het
dansende water op tafel gezet. Alle gasten waren verbaasd. 
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Koning, zei de vogel, deze twee jongens en dit meisje zijn uw
kinderen. Bij hun geboorte, toen u in oorlog was, werden ze door
uw zusters bij hun moeder weggehaald en vervangen door twee
honden en een kat.

En de vogel vloog uit het raam. 

De koning vroeg de koningin om vergiffenis en haalde haar uit
haar kooi. Maar de emotie was zo sterk dat ze een hartaanval
kreeg en stierf. Uit wraak sloot de koning zijn zussen op in de kooi
en besloot ze te verbranden. 

Deze vogel die de waarheid bestaat nog steeds.
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