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De leidraad "Hoe organiseer ik een workshop storytelling met begeleiders voor volwassenen?"
Binnen het Erasmus + KA2-project Volwasseneneducatie, is STORYCOMP, een verzameling
praktische oefeningen van verhalen vertellen in verschillende contexten, en direct toepasbaar
zodat leerkrachten uit het volwassenenonderwijs peer-to-peer workshops kunnen uitvoeren om
samen in hun eigen school of met collega's uit hetzelfde onderwijsveld (basis- of burgereducatie)
de vaardigheden van storytelling te versterken en te oefenen. 

Deze leidraad bestaat uit twee grote delen: een theoretisch deel en een praktisch deel. 

Het theoretische deel stelt de gebruiker in staat om terug te keren in de context van het project,
om de belangrijkste concepten door te nemen en om de betekenis en het nut van peer to peer
leren, voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en competenties, beter te begrijpen. Dit
deel bevat ook een presentatie van het concept van de workshop met voorstellen voor de
uitvoering, zodat de gebruikers de setting van hun peer leeractiviteit beter kunnen visualiseren.

Het praktische deel wordt gepresenteerd in de vorm van kant-en-klare activiteitenbladen, zodat
gebruikers die workshops willen opzetten, in hun instellingen of met andere
volwassenenbegeleiders, dit kunnen doen. Deze activiteitenbladen zijn gegroepeerd per "doel",
deze worden ook in het theoretische deel van deze gids gedefinieerd. De gebruikers kunnen ook
de activiteitenbladen met een verklarende video op de website van het project vinden.
Alle producten van het project, inclusief deze gids, zijn beschikbaar als open educatieve bron  op
het StoryComp platform, vrij downloadbaar, bruikbaar en aanpasbaar.

INLEIDING

Wat is het StoryComp project? 
Het StoryComp-project wil testen of storytelling- en storytellingtechnieken een effectief
hulpmiddel kunnen zijn in het volwassenenonderwijs, met name in basis- en burgereducatie. 

Het project heeft tot doel de aantrekkelijkheid van en de toegang tot zowel de basis- als de
burgereducatie te vergroten door het gebruik van verteltechnieken voor leerkrachtens aan te
reiken.  
Het project draagt indirect bij aan de verbetering en versterking van de vaardigheden van
volwassen leerders op het gebied van geletterdheid, wiskunde, persoonlijke-, sociale-, leer- en/of
burgerschapsvaardigheden, alsook cultureel bewustzijn en expressie.



Het project ontwikkelt een uitgebreide, sequentiële blended learning cursus in drie fasen:
- Een online cursus over de methodologische grondslagen van storytelling als les- en
leermethode in de basis- en burgereducatie.
- Face-to-face workshops om storytelling te oefenen en uit te wisselen met andere deelnemende
volwassenenbegeleiders
- Implementatiescenario's in de instelling/klas, ondersteund door suggesties van andere
volwassenenbegeleiders en uitwisseling met hen via het projectplatform.

Doelgroepen 
Leerkrachten uit het volwassenenonderwijs vormen de directe doelgroepen van het project,
terwijl de volwassen cursisten de indirecte doelgroepen vormen, omdat hun docenten, eenmaal
opgeleid tijdens de verschillende workshops, in staat zullen zijn om vertelactiviteiten in hun lessen
op te zetten om zo specifieke sleutelcompetenties in de basis- en burgerschapsvorming van hun
lerenden te versterken.

Wat is storytelling? 
Storytelling is een van de oudste vormen van onderwijs: door middel van verhalen hebben
mensen altijd hun ervaringen, observaties, opvattingen, culturele overtuigingen, tradities en
geschiedenis gedeeld. De mooiste manier om iets te onthouden is door het uit te drukken in
foto's. Volgens neuroloog Gerald Hüther,

 "We like to think in pictures because they are not only cognitively richer, but also emotionally richer."

Verhalen creëren beelden in de hersenen, helpen inhoud te verbinden en brengen feiten en
vreugde samen. lerenden van alle leeftijden luisteren graag naar een verhaal en verhalen 
 vertellen helpt om een positieve houding ten opzichte van het leerproces te ontwikkelen.



Verhalen en storytelling kunnen worden gebruikt als een krachtige aanpak in de basis- en
burgereducatie om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en reeds verworven kennis en
competenties te versterken. 
Tijdens het gebruik van storytelling in een educatieve context, worden lerenden uitgenodigd om te
praten en na te denken over verhalen, om gedachten met anderen te delen en zo hun sociale
competenties te ontwikkelen. Het helpt de lerenden ook om zich te identificeren met personages,
om empathie te ontwikkelen, om competenties te verwerven door plaatsvervangende ervaringen
en door te horen over die van anderen. Lerenden worden onderdeel van de virtuele wereld van
verhalen, fictie, verbeelding en ontwikkelen zo een begrip van de dynamiek van wat de
belangrijkste personages in de verhalen ervaren. Het is bovendien, wanneer cursisten hun eigen
verhalen vertellen - biografisch of verzonnen - een kans om hun bekwaamheid om zichzelf uit te
drukken uit te breiden en te versterken, alsook hun ervaringen te communiceren en taalkundig
creatief te worden.

Wanneer we storytelling benaderen vanuit het perspectief van competentiegericht leren,
realiseren we ons dat veel van de componenten in het competentiemodel (zie onderstaande
afbeelding) gemakkelijk gerelateerd kunnen worden aan storytelling. Het is mogelijk om een
verhaal te analyseren en de aanwezige kennis te identificeren. Het is ook mogelijk om te zien hoe
het verhaal zich kan verhouden tot vaardigheden en attitudes (luistervaardigheid,
rekenvaardigheid, communicatieve vaardigheden en empathie, concentratie, morele kwesties,
enz.). 
 
In het StoryComp-project, is het ons doel om de leerders te kunnen begeleiden, niet alleen bij het
verwerven van nieuwe kennis, maar meer om beter te begrijpen wat ze met deze kennis kunnen
doen, en of ze in staat zijn om hun vaardigheden te blijven ontwikkelen, waardoor ze competenter
worden in basis- en burgerschapseducatie. 
Voor meer informatie over competentiegericht leren door middel van storytelling, bekijk ons
pedagogisch kader.

Storytelling in basis- en 
burgereducatie 

The model of competence



Verhalen kunnen het verwerven van taalvaardigheden bevorderen door de inhoud van het
verhaal, door de reflectieve gesprekken over de verhalen en door het navertellen of vertellen van
eigen verhalen. Zo helpen verhalen om taalvaardigheden te verwerven.

Taalverwerving

De belangrijkste doelen
van storytelling
Het StoryComp-projectteam heeft tien belangrijke doelen geïdentificeerd waarin storytelling kan
dienen in het onderwijs- en leerproces. Bij het implementeren van een storytelling workshop
moet de verteller deze in gedachten houden om het effect van de inzetbaarheid van het verhaal te
kunnen evalueren dat gebruikt wordt bij het verwerven van competenties tijdens de workshop. 
De 10 belangrijkste doelen zijn de volgende en zijn gericht op het bevorderen van:

Motivatie en bewustwording

Een verhaal wordt gebruikt om de aandacht van mensen te trekken, om hen bewust te maken van
zaken die verteld worden en om hen te activeren om meer te leren over, actief te worden of zich
ergens bij betrokken te voelen.

Verhalen worden verteld om een soort samenhorigheid te voelen, om je deel te voelen van een
gedeelde gebeurtenis en emoties te delen die daarbij horen. Samen een verhaal verzinnen en
vertellen kan dit doel ook dienen.

Verbondenheid

Verhalen bieden de luisteraars inhoud die gemakkelijker kan worden verwerkt dan geschreven
materiaal. Op die manier kunnen verhalen mensen helpen kennis te verwerken.

Kennis verwerken

Verhalen worden verteld om mensen bewust te maken van andere manieren om naar dingen te
kijken en zo hen in staat te stellen kritisch na te denken over kwesties op andere manieren dan ze
alleen vanuit hun eigen ervaringen zouden hebben.

Kritisch Denken



Creativiteit en expressie

Het werken met verhalen en storytelling bevordert de creatieve competenties en de
zeggingskracht van de deelnemers. Verhalen zijn op zichzelf al een uitdrukking van de creativiteit
van hun vertellers. Tegelijkertijd stimuleren ze de verbeelding en creativiteit van de luisteraars.

Verhalen worden verteld om mensen deel te laten uitmaken van een gemeenschappelijk erfgoed
of traditie om hen het gevoel te geven dat ze geworteld en erkend worden. Ze vinden zichzelf in
verhalen, verhalen vertellen en naar verhalen luisteren, worden gestimuleerd om na te denken
over hun afkomst, kunnen reflecteren en tradities delen.

Identiteit en erkenning

Verhalen worden verteld om te benadrukken dat één en dezelfde situatie door verschillende
actoren in het verhaal, maar ook in reële situaties, op verschillende wijzen kan worden
beschouwd. Verschillende perspectieven kunnen deel uitmaken van het verhaal zelf of het verhaal
dient als uitgangspunt om verschillende perspectieven van een situatie uit te werken, te vertellen
en te bespreken.

Meerdere perspectieven

Verhalen worden verteld om mensen te helpen bij het verwerven van luistervaardigheden,
interpretatieve vaardigheden en actieve communicatieve vaardigheden zoals spreken,
formuleren, zich uitdrukken enz. Dit kan gebeuren in het verhaal, via het verhaal of door over het
verhaal te praten.

Communicatieve vaardigheden

Er kunnen verhalen worden verteld over mensen die hun zelftwijfel hebben overwonnen en
succesvol zijn geworden in het leven. Dit kan een gelegenheid zijn om zich te identificeren met de
hoofdpersoon van het verhaal en de mogelijkheden voor hun eigen perspectief te bespreken. 
Daarnaast kan het reflecteren op de eigen ervaringen en het vertellen van de eigen verhalen de
deelnemers helpen zich bewust te worden van hun eigen prestaties, bijvoorbeeld bij persoonlijke
uitdagingen, en zo hun gevoel van zelfwaarde en zelfredzaamheid versterken.

Empowerment



Een workshop is een periode van discussie of praktisch werk over een bepaald onderwerp waarin
een groep mensen hun kennis of ervaring delen. 
Het is een manier om in korte tijd een intensieve educatieve ervaring op te doen. Het kan een
nieuw concept introduceren en de deelnemers aansporen dit zelf verder te onderzoeken, of het
kan de praktijk van concrete methoden demonstreren en aanmoedigen.

Een workshop is ook een uitstekende manier om "hoe te doen"-vaardigheden aan te leren, omdat
deelnemers de kans krijgen nieuwe methoden uit te proberen en te falen in een veilige situatie.
Falen is vaak de beste leermeester, en in dit geval zijn er geen kosten aan verbonden.
Tegelijkertijd helpt de feedback, zowel van de presentator als van de groepsgenoten, een
deelnemer te begrijpen wat hij kan doen om falen in een echte situatie te voorkomen.

In het StoryComp project is een workshop samengesteld uit één of meerdere activiteiten. Elke
activiteit is gerelateerd aan een onderwerp dat al in het pedagogisch kader van het project is
geïdentificeerd en hieronder wordt beschreven.

Wat is een workshop
storytelling voor volwassen
opvoeders? 

Wat zijn de onderwerpen van
activiteiten in StoryComp? 
In deze gids hebben leerkrachten die workshops storytelling willen organiseren met hun
medelerenden en later met hun lerenden, toegang tot kant-en-klare activiteitenbladen over
verschillende onderwerpen die door het project zijn geselecteerd en die verband houden met de
praktijk van storytelling in de context van basis- en burgereducatie. Deze onderwerpen komen
ook overeen met de hoofdstukken van module 3 over storytelling in de online cursus van het
project. De verschillende onderwerpen zijn de volgende: 



De verteller identificeert competenties waaraan moet worden gewerkt, selecteert een verhaal dat
daarvoor nuttig lijkt, of selecteert een verhaal en identificeert de competenties die het verhaal kan
helpen ontwikkelen en beslist dan om de selectie van het verhaal te bevestigen/verwerpen. Het
kan technische competenties omvatten zoals rekenvaardigheid of woordenschatverwerving, of
een moreel besef van goed of kwaad ontwikkelen, of zelfs een spelachtige structuur hebben die
de actieve luistervaardigheid van de leerlingen kan vergroten. De verteller analyseert het verhaal
om te zien hoe rijk het verhaal is voor de ontwikkeling van de gekozen competentie(s).

Competenties en verhalen selecteren

De volgende overweging is hoe het verhaal het beste kan worden verteld. Is het beter eerst het
verhaal te vertellen of eerst de interactie met de luisteraars aan te gaan? Dit hangt zeker af van
zowel de keuze van het verhaal als van de gekozen competentie. 

Verhalen presenteren 

Bij het vertellen van verhalen wordt de impact grotendeels bepaald door de omgeving waarin we
het verhaal vertellen (in een klaslokaal, in een museum, bij een kampvuur). Verder hangt het ook
af van de beschikbare voorwerpen (huisdieren, kleding, meubels, foto's) die de juiste sfeer, of
ruimte voor identificatie, garanderen. De voorwerpen en de omgeving moeten zodanig worden
gekozen dat zij de kracht van de leeromgeving voor de gekozen competentie(s) versterken.

Verhaalruimte identificeren

Verhalen kunnen lerenden helpen om te leren; ze kunnen hen echter ook helpen om dingen die ze
niet hebben geleerd te overwinnen. Verhalen kunnen hen helpen bepaalde vaardigheden te
herwinnen door verbindingen in hun hersenen te herstellen, intellectuele, zintuiglijke ervaringen
en emoties te verbinden tot een vlechtwerk dat hen helpt hun geheugen en hun denkvermogen te
verbeteren, alsook het vermogen om verhalen te gebruiken om kennis te verbinden en er weer
verhalen van te maken, om zo een narratief competentierepertoire op te bouwen. Het kan ook
gewoon gaan over hoe je dingen op een eenvoudige manier onthoudt - hoe je verhalen onthoudt
om ze te kunnen vertellen, en hoe je verhalen gebruikt om feiten te onthouden.

De hersenen en het geheugen ondersteunen



Luisteren naar verhalen kan lerenden helpen zelf vertelcompetenties te ontwikkelen. Daarom is
het belangrijk een context te creëren waarin daar ruimte en gelegenheid voor is. Door zowel op de
inhoud als op de vertelaspecten te reflecteren, kunnen de lerenden hun vertelvaardigheid verder
ontwikkelen.

Vertelvaardigheid ontwikkelen

De verteller heeft de mogelijkheid om al tijdens het vertellen over het verhaal te praten, de
luisteraars te vragen acties voor te stellen, hun verwachtingen uit te spreken, enz. Dit kan hun
aandacht en hun focus vergroten. Op die manier kan de verteller proberen de band met de
gekozen competentie te versterken. Dit mag echter de kwaliteiten van een goed verteld verhaal
niet overstemmen. Als de aanpak het verhaal dreigt te bederven, is er een mogelijkheid om het
verhaal twee keer door te nemen, een keer ononderbroken en dan in dialoog.

Luisteraars betrekken

Deze fase van het vertellen van verhalen begint zodra het verhaal is verteld. De uitdaging bestaat
erin de lerenden te helpen verder het verhaal uit te werken en hun bekwaamheid over te dragen
naar andere educatieve- of dagelijkse situaties. 

Verdere competenties ontwikkelen



Peer learning is een leertechniek die samenwerking en teamwerk bevordert om kennis op te doen.
Het zijn namelijk de lerenden die vanuit een concept en verschillende informatie een taak moeten
volbrengen of een probleem moeten beantwoorden zonder tussenkomst van een leraar. Elke
leerling is zowel ontvanger als donor van kennis.
Door de directe interactie tussen lerenden bevordert peer teaching zowel actief leren als
intrinsieke participatie. lerenden vergroten hun eigen kennis van het onderwerp door anderen te
instrueren.

In het StoryComp project zal de peer-to-peer workshop, na het verwerven van de basiskennis in
de StoryComp online cursus, een overdracht van kennis tussen de volwassen opvoeders mogelijk
maken en hen een ruimte geven om gezamenlijk te oefenen wat theoretisch is geleerd om later
de storytelling te kunnen gebruiken met hun lerenden in de context van hun klas. 

Hoe organiseer je workshops met
leerkrachten uit het
volwassenenonderwijs?
Hoewel peer learning het traditionele concept van leraar en leerling heeft doen verdwijnen, moet
er een specifieke persoon zijn die de faciliterende rol in de workshop op zich neemt om een soepel
proces te garanderen. 
Als er een reeks workshops moet worden georganiseerd en gehouden, bijvoorbeeld over de
verschillende onderwerpen, is het denkbaar dat de deelnemers zichzelf verdelen wat de
moderatie betreft en elk de verantwoordelijkheid nemen voor één workshop, die zij voorbereiden
en modereren met behulp van de activiteitenbladen.

Wat is peer learning? 
Om deze onderwerpen aan te pakken en de doelstellingen van het project te verwezenlijken zijn
de workshops die onder volwassen leerkrachtens worden gehouden voornamelijk gebaseerd op
peer learning. 



De voorbereiding van de activiteit is essentieel voor een succesvolle interactie tussen de
deelnemers. De materiële, administratieve en logistieke voorbereidingen vallen onder deze
stap. 
Het betrekken van de deelnemers bij de voorbereiding van de sessies.
Het organiseren van de activiteiten vanuit een samenwerkingsdynamiek.
Het handhaven van een gemeenschappelijke structuur in alle sessies (evaluatie van de vorige
sessie, presentatie van de sessie en de doelstellingen ervan, activiteit, evaluatie met de
deelnemers). 
Het evalueren van de sessie onder de deelnemers om na te denken over hoe de sessie verliep
en welke verbeteringen voor de volgende sessie mogelijk zijn. 
Zichtbaarheid geven aan het project binnen het onderwijscentrum en de gemeenschap. 

Naast deze elementen moet de facilitator voor elke activiteit een methodologie volgen om de
doelstellingen van de activiteit te bereiken. De methodologische beginselen die tijdens de
uitvoering kunnen worden toegepast, kunnen op het volgende worden geïnspireerd: 

Aanbevolen aantal deelnemers,
Aanbevolen duur van de activiteit,
Duidelijke doelstellingen die met de activiteit kunnen worden bereikt,
Benodigde materialen, 
Stapsgewijze instructies voor de hele activiteit,
Speciale overwegingen die op de deelnemers van toepassing kunnen zijn (bijvoorbeeld milieu-
of veiligheidsoverwegingen),
Belangrijke discussievragen om het gesprek tussen de deelnemers te stimuleren,
Variaties van de activiteit

Bij het ontwerpen van elke activiteit zijn er enkele belangrijke elementen waarmee de facilitator
rekening moet houden. Hier is de lijst van sleutelelementen: 



Hieronder volgen enkele laatste "tips en tricks" voor de uitvoering
van de vertelactiviteit:  

Voorbereiding is de sleutel! Voordat je met jouw activiteit begint, moet je de tijd nemen om je
locatie voor te bereiden. Zet alle materialen klaar, maak de ruimte vrij van obstakels, zet het
koffiezetapparaat aan, enz. 

Tip #1

Wees georganiseerd. Bewaar informatie over je project (bv. tijdschema's, materialen, enz.) op
een specifieke, gemakkelijk toegankelijke plaats. 

Tip #2

Wees flexibel. Wees bereid jouw strategie te wijzigen afhankelijk van de dynamiek van de
groep - niet alle activiteiten verlopen volgens plan! 

Tip #3

Heb je een plan voor noodgevallen. Organiseert je jouw activiteit op een buitenlocatie?
Verwacht je een gast? Bedenk vooraf je plan B voor het geval iets niet loopt zoals verwacht! 

Tip #4

Ruimte creëren voor gesprekken en uitwisseling. Laat mensen bijvoorbeeld van plaats
wisselen zodat verschillende mensen naast elkaar zitten. Als je in je activiteit materialen
gebruikt, verdeel er dan alleen maar zoveel zodanig dat de deelnemers kunnen communiceren
en samenwerken. Plan in ieder geval een feedbackronde.

Tip #5

En nu ben je klaar om in de wereld van StoryComp workshops te
duiken, want in de volgende sectie liggen kant-en-klare
activiteitenbladen op jou te wachten!



CONTACT :
 
 

storycomp@wisamar.de

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie
[mededeling] geeft uitsluitend de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

www.storycomp.eu

https://storycomp.eu/
https://storycomp.eu/
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VERHALEN EN COMPETENTIES SELECTEREN

VERHALEN SELECTEREN VOOR BURGEREDUCATIE 
STORYCOMP PUZZEL
EEN VERHAAL ONTDEKKEN

1.
2.
3.

COMPETENTIES VERDER ONTWIKKELEN 

DE VERBORGEN IK EN DE VERBORGEN JOU BLOOTLEGGEN 
DE 3 'WAAROMS'
LAAT ONS HET VERHAAL HERUITVINDEN 

1.
2.
3.

DE RUIMTE VOOR STORYTELLING IDENTIFICEREN

DE VIBRERENDE NATUUR 
DE STAD VERKENNEN 
VERHALEN IN HET MUSEUM 

1.
2.
3.

VERHALEN VOORSTELLEN 

 HET VERHAAL VAN DE NUTTELOZE BOOM #1
HET VERHAAL VAN DE NUTTELOZE BOOM #2
HET VERHAAL VAN DE NUTTELOZE BOOM #3

1.
2.
3.



INHOUDSTAFEL

DE HERSENEN EN HET GEHEUGEN ONDERSTEUNEN

5 ZINNEN VERHALEN 
EÉN SKELET - VELE VERHALEN 
MEMORISEREN MET VERHALEN 

1.
2.
3.

STORYTELLING COMPETENTIES ONTWIKKELEN 

DE VIERKANTEN
DE HOEKSTENEN 
VERHALEN LEREN 

1.
2.
3.

LUISTERAARS BETREKKEN

PRATEN EN LUISTEREN MET DE OGEN 
BALLON 
OMGEKEERD VERHAAL 

1.
2.
3.



Leerkrachten in het
volwassenenonderwijs

60 minuten  8 tot 12 deelnemers 

Verhalen & competenties
selecteren

Voorbereiding

Materiaa
l

Doel
stel

ling

van 
de

acti
vite

it

VERHALEN SELECTEREN VOOR BURGEREDUCATIE

Flipcharts en
markers

Bereid je voor door de 
 stappen te lezen bij
'methodologie' 

Verhalen selecteren,
de juiste match
vinden

WORKSHOP ACTIVITEIT 



Methodologie

kennis van democratische structuren en politieke concepten
vertegenwoordigen van de eigen belangen of die van anderen 
deelnemen aan een culturele gemeenschap en samenleving
het vinden en/of behouden van een persoonlijke identiteit
zich kunnen redden in een samenleving en haar systemen (bijv. in de
gezondheidszorg, het rechtssysteem, sociale diensten)
iemands zelfredzaamheid en autonomie versterken 
bijdragen aan de samenleving binnen de grenzen van de eigen middelen
zicht hebben op de behoeften van specifieke (andere) groepen in een
samenleving

Leg eerst het begrip burgerschapseducatie uit

Burgereducatie verwijst naar burgerschap.
"Burgerschapscompetentie is het vermogen om te handelen als
verantwoordelijke burgers en volledig deel te nemen aan het burgerlijke en
sociale leven, gebaseerd op begrip van sociale, economische, juridische en
politieke concepten en structuren, alsmede mondiale ontwikkelingen en
duurzaamheid." (Europese Commissie, directoraat-generaal Onderwijs, jeugd,
sport en cultuur, Sleutelcompetenties voor een leven lang leren,
Publicatiebureau, 2019,)

Leerdoelen op het gebied van burgerschapsvorming (ook wel "politieke vorming"
genoemd) hebben betrekking op onderwerpen die relevant zijn voor wederzijds
begrip en sociale cohesie.

Deze kunnen omvatten: 

Burgereducatie gaat over het leven zelf, over de werkelijkheid, over de concrete
wereld van de lerenden. Er is geen "goed" en geen "fout", maar wel één
ononderhandelbare oriëntatie: de mensenrechten.
Kortom, burgerschapsonderwijs helpt lerenden verbanden in politieke contexten
te herkennen, tolerantie en kritisch vermogen onder mensen over te brengen en
te versterken, en zo bij te dragen tot de vorming en verdere ontwikkeling van
actief burgerschap door maatschappelijke participatie en politieke
betrokkenheid.

1.1.

Er zal plenair worden gewerkt.

2.2. Vind een match.

Vraag naar de competentie(s) die je wil ontwikkelen. Kies er een of meer uit de
onderstaande lijst:

Sleutelcompetenties voor levenslang leren en ontwikkeling
- Alfabetiseringscompetentie; 
- Taalcompetentie; 
- Wetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige competentie; 
- Digitale competentie; 
- Persoonlijke, sociale en leercompetentie; 
- Burgerschapscompetentie 
- Ondernemerschapscompetentie; en 
- Cultureel bewustzijn en uitdrukkingsvaardigheid.



Methodologie

Verklaar kort de soorten verhalen

Monster overwinnen: waarin de held zich naar het hol van een monster moet begeven
dat de gemeenschap bedreigt, het moet vernietigen en moet ontsnappen (vaak met een
schat). 
Rags to Riches: waarin iemand die heel gewoon of onderdrukt lijkt, maar het potentieel
heeft om groots te zijn, dat potentieel weet te vervullen. 
De zoektocht: waarin de held op reis gaat om een grote prijs te bemachtigen die ver
weg ligt. 
Reis en terugkeer: waarin de held naar een vreemde wereld reist die eerst betoverend is
en dan zo bedreigend dat de held moet ontsnappen en in veiligheid moet terugkeren. 
Komedie: waarin een gemeenschap verdeeld door frustratie, egoïsme, bitterheid,
verwarring, gebrek aan zelfkennis, leugens, enz. moet worden herenigd in liefde en
harmonie (vaak gesymboliseerd door het huwelijk). 
Tragedie: waarin een personage door een fatale fout van voorspoed naar ondergang
gaat. 
Wedergeboorte: waarin een duistere macht of schurk de held gevangen houdt in een
levende dood totdat hij/zij wordt bevrijd door een liefdevolle daad van een ander
personage.

Vraag: welke soort(en) verhalen zijn volgens jou het meest geschikt om de
geïdentificeerde competenties te ontwikkelen?

Koppel de keuze van een verhaal aan de betrokken competentie, aan de veronderstelde
eerdere ervaring van de lerenden, en aan de dagelijkse beslommeringen van je doelgroep.

Motivatie en bewustwording
Een verhaal wordt gebruikt om de aandacht van mensen te trekken, hen bewust te
maken van zaken die worden verteld en hen te activeren om meer te leren over iets,
actief te worden of zich ergens voor in te zetten.

Horen bij
Verhalen worden verteld om een soort samenhorigheid te voelen, om je onderdeel te
voelen van een gedeelde gebeurtenis en emoties te delen die daarmee gepaard gaan.
Samen een verhaal verzinnen en vertellen kan ook dit doel dienen.

Kritisch denken
Verhalen worden verteld om mensen bewust te maken van andere manieren om naar
dingen te kijken en hen zo in staat te stellen op een andere manier kritisch over zaken na
te denken dan ze alleen vanuit hun eigen ervaringen zouden doen.

Kennis verwerken
Verhalen bieden de luisteraars inhoud die wellicht gemakkelijker te verwerken is dan
geschreven materiaal. Op die manier kunnen verhalen mensen helpen bij het verwerken
van kennis.

3.3.

4.4.



Methodologie

Wat is burgerschapsvorming
Welke competenties wil ik ontwikkelen
Welke soorten verhalen zouden passen
Voor welk doel zouden ze gebruikt kunnen worden voor de beoogde
competentieontwikkeling

Vraag nu opnieuw over de keuze van de verhalen na te denken en bespreek de redenen
voor deze keuze. Kies uiteindelijk specifieke verhalen uit de StoryComp collectie of
andere verhalen die je kent.

Vat samen hoe je tot de uiteindelijke keuze gekomen bent

5.5.

4.4.
Taalverwerving
Verhalen kunnen de verwerving van taalvaardigheden bevorderen door de inhoud van het
verhaal, door reflectieve gesprekken over de verhalen en door het navertellen of vertellen
van eigen verhalen. Verhalen helpen dus bij het verwerven van taalvaardigheden.

Creativiteit en expressie
Werken met verhalen en vertellingen bevordert de creatieve vaardigheden en de
expressiviteit van de deelnemers. Verhalen zijn op zichzelf een uitdrukking van de
creativiteit van de vertellers. Tegelijkertijd stimuleren ze de verbeelding en de creativiteit
van de luisteraars.

Identiteit en erkenning
Verhalen worden verteld om mensen deel te laten uitmaken van een gemeenschappelijk
erfgoed of traditie, zodat zij zich geworteld en erkend voelen. Ze vinden zichzelf -
vertellen en luisteren - in verhalen, worden gestimuleerd om na te denken over hun
afkomst, kunnen nadenken en tradities delen.

Meerdere perspectieven
Verhalen worden verteld om te benadrukken dat een en dezelfde situatie verschillend
kan worden gezien door verschillende actoren in het verhaal, maar ook in het echte leven.
Verschillende perspectieven kunnen deel uitmaken van het verhaal zelf of het verhaal
dient als uitgangspunt om verschillende perspectieven op een situatie uit te werken, te
vertellen en te bespreken.

Communicatievaardigheden
Verhalen worden verteld om mensen te helpen bij het verwerven van
luistervaardigheden interpretatieve vaardigheden, maar ook actieve communicatieve
vaardigheden zoals spreken, formuleren, je uitdrukken enz. Dit kan gebeuren in het
verhaal, via het verhaal of door over het verhaal te praten.

Empowerment
Er kunnen verhalen worden verteld over mensen die hun zelftwijfel hebben overwonnen
en succesvol zijn geworden in het leven. Dit kan een gelegenheid zijn om zich te
identificeren met de hoofdpersoon van het verhaal en de mogelijkheden voor het eigen
perspectief te bespreken. 
Daarnaast kan het reflecteren op de eigen ervaringen en het vertellen van de eigen
verhalen de deelnemers helpen zich bewust te worden van hun eigen prestaties,
bijvoorbeeld bij persoonlijke uitdagingen, en zo hun gevoel van eigenwaarde en
zelfredzaamheid versterken.



Bijlagen

Evaluatie

Heb je een nieuwe competentie verworven/ontwikkeld?

Verwacht je dat je deze competentie in je toekomstige werk als leerkracht zal blijven
gebruiken?

Vraag de deelnemers na te denken over de onderstaande vragen:

Wat heb je geleerd?

Wat ga je ermee doen?
Ben je van plan deze competentie in de praktijk toe te passen?

Met wie zal je de nieuwe competenties delen?
Zal je anderen informeren over deze competentie?
Zal je hen betrekken bij het verwerven van deze competentie?
Zal jd deze competentie samen toepassen?

Zal de verworven competentie de activiteiten/programma's van je organisatie beïnvloeden?
Zal je deze competentie(gebied) opnemen in het aanbod van het curriculum/opleiding?
Zal deze competentie worden toegepast in andere leerarrangementen of cursussen dan de jouwe?

In hoeverre denk je dat het hebben van deze competentie een toegevoegde waarde heeft in je job?
Verrijkt de nieuwe competentie je onderwijs/opleiding?
Heeft de competentie het potentieel om het onderwijs in je organisatie te verbeteren?
Krijg of voorzie je positieve reacties van je doelgroep(en)?

Nadat ze over de vragen hebben nagedacht, wordt hen gevraagd hun algemene evaluatie in enkele
zinnen op een A 4-papier te schrijven.

1.Het StoryComp conceptueel kader en 
2.het artikel over burgerschapseducatie
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Leerkrachten in het
volwassenenonderwijs

30 tot 45
minuten 

 6 tot12 deelnemers 

STORYCOMP PUZZEL

één tot twee prikborden
moderatiekaarten of iets dergelijks
pennen / tape / spelden
Internet om verhalen op te zoeken

conferentietool voor break-out-rooms
padlet of vergelijkbaar instrument
Internet om verhalen op te zoeken

Voor face-to-face ontmoetingen

Voor online vergaderingen

Ter voorbereiding op deze activiteit
zouden leerkrachten op zijn minst
bezig moeten zijn met de
verhalenverzameling. Natuurlijk
kunnen zij ook zelf verhalen in hun
hoofd of herinnering hebben die zij in
verband willen/kunnen brengen met
te ontwikkelen competenties.

Competenties & verhalen selecteren

De leerkrachten formuleren competenties of
aspecten van competenties en kennen er
verhalen aan toe waarmee ze ontwikkeld
kunnen worden.
Opmerking: het is niet belangrijk dat de
competenties op een wetenschappelijk correcte
manier worden beschreven, het moet praktisch
zijn.

WORKSHOP ACTIVITEIT 
Verhalen & competenties

selecteren



Methodologie

Individueel onderdeel (ong. 5-7min)
De leerkrachten van het volwassenenonderwijs stellen zich een workshop voor waarin de nadruk ligt
op de ontwikkeling van concrete competenties. Ze formuleren deze competenties en schrijven ze op de
kaarten. Daarna prikken ze ze op het prikbord.

Groepswerk (5-7 min)
Nu bekijkt iedereen de competenties die ze verzameld hebben. Identieke/gelijke competenties worden
geclusterd. Indien nodig worden vragen gesteld, aangevuld of verduidelijkt.

Per 2 werken (ca. 15-20 min)
De leerkrachten komen in paren bij elkaar en bepalen 1 - 2 competenties. Ze zoeken hiervoor geschikte
verhalen en werken uit hoe de verhalen een effect kunnen hebben op de ontwikkeling van de
respectieve competentie. Ze documenteren hun werk ook op het prikbord.

Evaluatie

Waarop moet je vooral letten bij het
kiezen van competenties en verhalen?
Welke manier van verhalen selecteren
was voor jou de meest praktische?
Welke bronnen zijn goed om te
gebruiken?
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Leerkrachten uit het
volwassenenonderwijs

Uren of dagen Individueel, in duo's
of in groep

EEN VERHAAL ONTDEKKEN

Padlet of een soortgelijk instrument
voor het documenteren en delen
van de onderzochte verhalen

Ter voorbereiding moeten de
leerkrachten weten of gedefinieerd
hebben welke competenties bevorderd
of ontwikkeld moeten worden op basis
van bijvoorbeeld een
leerdoelformulering of een opdracht.
Opmerking: het is niet belangrijk dat de
competenties op een wetenschappelijk
correcte manier worden beschreven,
het moet praktisch zijn.

Verhalen en competenties selecteren

Leerkrachten vinden verhalen die kunnen
worden gebruikt om de bevordering en
ontwikkeling van geselecteerde
competenties te ondersteunen. 

WORKSHOP ACTIVITEIT 
Verhalen & competenties

selecteren



Methodologie

onder vrienden of kennissen
in de media
in de bibliotheek
in het museum
op het station
op het werk of in de vrije tijd.

Het gaat erom op ontdekkingsreis te gaan. Verhalen zijn overal te ontdekken:

Ontdekking wordt hier opgevat in de zin van een "waarneming" die kan worden doorgegeven en
bruikbaar gemaakt in de vorm van een verhaal. Op de ontdekkingstocht vinden we het verhaal zelf of
krijgen we er een suggestie voor. 

Daarna herinnert men zich de te ontwikkelen competenties en legt men verbanden tussen de gelezen,
gehoorde of geobserveerde verhalen. Als je met een partner of in een team bent, kan je tijdens of na
het ontdekkingsproces je ontdekkingen en associaties delen om elkaar te ondersteunen.

Evaluatie

Hoe zou zo'n ontdekkingsproces eruit
kunnen zien?
Welke plaatsen zou je bezoeken?
Wat past beter bij jou: eerst de definitie
van de competenties en dan de
ontdekkingsreis of andersom, d.w.z. meer
verkennend?



Hoe de
empathiecompetenties van
leerkrachten te verbeteren
om de ervaringen en zorgen
van hun publiek beter te
begrijpen. 

DE VERBORGEN IK EN DE VERBORGEN JOU
BLOOTLEGGEN

Pennen
Papier

Geef de deelnemers voldoende tijd om
over de overeenkomsten te discussiëren.
Geef de deelnemers het recht om te
delen of niet, om te kiezen wat ze willen
delen.
Deelnemers moeten zich veilig en zeker
voelen als ze hun ervaringen delen, dus
het is beter deze activiteit te doen met
een groep die elkaar al enige tijd kent. 

Er hoeft geen materiaal te
worden voorbereid voor de
activiteit. 
De facilitator kan de ruimte
inrichten met verschillende
stoelen in een halve cirkel om
de activiteit bij de start aan de
deelnemers uit te leggen.. 

Tips voor defacilitator

Voorbereiding

Materiaa
l

Doelstel
ling

van de
activite

it

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

60 tot 90
minuten 

10 tot 20 deelnemers

Competenties verder
ontwikkelen

WORKSHOP ACTIVITEIT 



Methodologie

Luister naar de partners. Als ze klaar zijn, zoekt elk paar of trio een rustige plaats om als
groep te gaan zitten. Ieder deelt de eigen lijst met de groepsleden. Dat kan gewoon door
de lijst hardop te lezen, door het als een verhaal te vertellen of door de elementen te
selecteren die de deelnemer met de anderen wil delen.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen die je hebt opgemerkt met andere
groepsleden?
Deel iets dat je over je groepsgenoot hebt geleerd en dat je bewondert. 
Wat heb je geleerd dat onverwacht was?
Hoe zal dit je interacties met je groep in de toekomst veranderen?

Reflecteer. Bespreek als grote groep de overeenkomsten die naar voren zijn gekomen. 
 De volgende vragen kunnen de discussie bevorderen:

Setup: verdeel de groep in twee- en drietallen1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Schrijf over ervaringen. Geef iedereen twee vellen papier, elk dubbelgevouwen. Op elk
vel staat bovenaan "Goed" en "Slecht" geschreven, één aan elke kant van de vouw. Op
het eerste blad maakt iedereen twee lijsten van de goede en slechte dingen die hem in
zijn leven zijn overkomen. Op het tweede schrijven de deelnemers de goede en slechte
beslissingen die zij in hun leven hebben genomen. Iedereen gaat alleen zitten op een
rustige plek zonder computers of telefoons gedurende 20 tot 30 minuten om de lijst af
te werken.

Evaluatie

Hoe voel je je na deze activiteit? 
Wat betekent empathie nu voor jou? 
Hoe kun je deze activiteit gebruiken met je
volwassen lerenden?
Kun je moeilijkheden identificeren bij het opzetten
van deze activiteit?

De video's in de bijlagen

Debriefingsvragen die gebruikt kunnen worden: 

 
Bijkomend materiaal dat gebruikt kan worden voor

evaluatie? 



Bijlagen

Referenties

Hier is een lijst van video's die voor of tijdens de activiteit kunnen worden
bekeken om het begrip empathie beter te begrijpen aan de hand van concrete

voorbeelden (in het Engels).

·      The importance of Empathy

·      The little puppy story

·      Empathetic Listening - Inside Out

·      Putting Yourself in Someone Else's Shoes

·      The Thai Ad about Empathy

·      Offer Empathy

·      Empathy Leadership

emotionalcompetency
Conceptualizing_Empathy_Competence

Developing Empathetic Leaders through Storytelling (PDF)

Empathy-and-storytelling-the-way-we-connect-and-communicate
how-great-leaders-use-storytelling-to-activate-empathy-in-their-teams

Wat literatuur over empathie:
 

Wat is de empathiecompetentie?  

Wat is de empathiecompetentie in Storytelling?  

https://www.youtube.com/watch?v=UzPMMSKfKZQ
https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
https://www.youtube.com/watch?v=cTOhzcSYMlM
https://www.youtube.com/watch?v=0HiMvhTimSI
https://www.youtube.com/watch?v=fFqIZP4Yb64
https://www.youtube.com/watch?v=TbLs8NZSOLg
https://www.emotionalcompetency.com/empathy.htm
https://www.researchgate.net/publication/350128273_Conceptualizing_Empathy_Competence_A_Professional_Communication_Perspective/link/608b048892851c490fa76321/download
https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/oa/article/download/158/158/
https://marketinginsidergroup.com/marketing-strategy/how-great-leaders-use-storytelling-to-activate-empathy-in-their-teams/


Tips voor de  facilitator
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DE 3 "WAAROMS”

Geen

Let erop dat tijdens het gesprek de
conversatie niet ontaardt in een persoonlijke
discussie over de verschillende standpunten.
De doelstelling van de activiteit is om actief
luisteren te ontwikkelen een niet het kritisch
denken van de deelnemers. 
Wanneer het gespreksonderwerp te
persoonlijk is, geef de deelnemers dan de
mogelijkheid een ander onderwerp te kiezen.

Maak de lijst van
gespreksonderwerpen die
aan de verschillende duo's
moeten worden voorgesteld
op afzonderlijke stukken
papier.

Hoe de competenties inzake actief luisteren van
leerkrachten voor volwassenen verbeteren en de
informatiebron of het verhaal van de lerende kunnen
begrijpen. 
Actief luisteren helpt bij het opbouwen van vertrouwen en
het begrijpen van de situatie en de gevoelens van anderen.
Dit stelt de persoon in staat om steun en empathie te
bieden. Deze competentie zal de leerkrachten helpen bij
het gebruik van storytelling in de klas, vooral wanneer de
lerenden de gelegenheid krijgen hun verhaal te vertellen,
indien van toepassing. 

Leerkrachten uit het
volwassenenonderwijs

40 tot 60
minuten 

 10 tot 20 deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
Competenties verder

ontwikkelen



Methodologie

Wissel na 4 minuten van rol.

Richtlijnen voor het gesprek:

-De deelnemer die de gespreksstarter en de 3 'waarom'-vragen stelt, mag de focus van het
gesprek niet op zichzelf verschuiven. Het doel van deze techniek is om meer te weten te
komen over de onderliggende waarden van de andere deelnemer. Het is geen methode om
mogelijkheden te creëren om over zichzelf te praten. Dat kan later komen als ze hun
gesprekspartner beter begrijpen.
-De deelnemer die de 3 "waarom"-vragen beantwoordt, mag niet opzettelijk ontwijkend zijn.
Het doel van deze activiteit is te oefenen met de techniek, die hun discussies kan verrijken. 

-Hier is een voorbeeld dat de facilitator kan inspireren bij het voorstellen van het gesprek:
Dit is de essentie van een echte discussie over politiek tijdens het diner:
Persoon 1: "Ben je nog steeds van plan bij de komende verkiezingen op de socialisten te
stemmen?" 
Persoon 2: "Ja, dat ben ik."
Persoon 1: "Waarom?"
Persoon 2: "Omdat ik altijd op hen gestemd heb." 
Persoon 1: "Waarom stem je altijd op hen? Is er iets specifieks dat je leuk vindt aan hen?"
Persoon 2: "Omdat ze voor de werkende klasse zorgen."
Persoon 1: "Waarom denk je dat de andere grote politieke partijen niet voor de
arbeidersklasse zorgen?"
Persoon 2: "Omdat...[en ze begonnen met een aantal nogal gepassioneerde standpunten!

Set up. Verdeel de grote groep in paren en geef elk paar een
gespreksstartervraag (zie de bijlage hieronder)1.1.

2.2.
3.3.

4.4.

Rolverdeling. Elk paar gaat om de beurt. Eén deelnemer neemt de rol op zich om de
conversatiestarter en vervolgens de 3 'waarom'-vragen te stellen. De andere
deelnemer neemt de rol op zich om echt te antwoorden op die waarom-vragen.

Nadat iedereen beide rollen heeft geprobeerd, zet je de groep weer bij elkaar.5.5.

6.6.
Reflecteer. Bespreek als grote groep wat de deelnemers tijdens de activiteit hebben
ervaren. De volgende vragen kunnen helpen bij de discussie ->

-Met betrekking tot de 'Vragende' rol, hoe was het om iemand drie keer 'Waarom' te
vragen? Wat gebeurde er?
-Hoe heeft het herhalen van de "waarom"-vraag je begrip van het perspectief van je
discussiepartner verdiept?
-In de 'antwoordende' rol, hoe was het dat iemand je drie keer 'Waarom' vroeg?
-Wanneer je ondervraagd werd, hoe beïnvloedde dit je begrip van je eigen interne
overtuigingen en waarden?
-De volgende keer dat je deze techniek gebruikt, wat zou je dan hetzelfde doen en wat
zou je anders doen?
-Welke andere gedachten en inzichten heb je over deze techniek?



Evaluatie

Hoe voel je je na deze activiteit? 
Wat betekent actief luisteren nu voor jou? 
Hoe kun je deze activiteit gebruiken met je volwassen
lerenden?
Kun je eventuele moeilijkheden identificeren bij het
opzetten van deze activiteit met de deelnemers?

·Debriefingsvragen die gebruikt kunnen worden: 

Aanvullend materiaal dat gebruikt kan worden voor de
evaluatie? 
De video's in de bijlagen

Bijlagen

Welke activiteit geeft jou het gevoel dat je het leven ten volle leeft?
Hoe zou je genialiteit definiëren?
In hoeverre beïnvloedt taal ons denken?
In hoeverre is het aanvaardbaar om geweld te gebruiken in een revolutie? 
Wat zou de meest ethische manier zijn om vijf miljoen dollar weg te geven?
Moeten er beperkingen zijn aan het recht op vrije meningsuiting?
Moet euthanasie legaal zijn?
Wat is het meest recente succes dat je hebt gehad?
Wie is de meest succesvolle persoon die je persoonlijk kent?
Als je de CEO van een willekeurig bedrijf zou kunnen zijn, welk bedrijf zou
je dan kiezen?

Hier is een lijst met 10 gespreksstarters die tijdens de activiteit kunnen
worden gebruikt om het gesprek in tweetallen op gang te brengen

 

 



Referenties

Enkele video's over actief luisteren:
 

·     Active listening is a skill

·     Active listening : how to be a great listener

·     Fun listening Quiz

Deze actief luisterenactiviteit is aangepast aan een uiterst effectieve en nuttige Active Listening-
techniek die Nick Read van 'Training For Change' deelde tijdens een korte cursus
bedrijfsmanagement, "Managing People - Enhancing Your Interpersonal Communications", via de
Universiteit van Auckland, augustus 2006, www.training4change.co.nz. Gebruikt met
toestemming.

Inzicht in iemands kernovertuigingen en -waarden helpt ons het onderwerp te begrijpen vanuit
het perspectief van de ander. Dit is cognitieve empathie, het doel van actief luisteren. Voor meer
informatie over het zoeken naar begrip voor andere mensen, zie het artikel "Wil je slechte
discussies vermijden? Luister met empathie," www.goodlisteningskills.org/listen-with-empathy

Speciale dank aan C. B. Daniels van 'Conversations Starters World' voor zijn toestemming om
deze starters te gebruiken, die zijn aangepast van zijn lijst van 250 Conversation Starters. Ga naar
www.conversationstartersworld.com voor 1000 suggesties over allerlei onderwerpen.

Deze activiteit werd oorspronkelijk gepubliceerd in het artikel '7 unieke actieve luisterspelletjes,
oefeningen en activiteiten voor volwassenen' door Andrew G. Ward, op
www.goodlisteningskills.org, © 2020. Om je luistervaardigheden verder te verbeteren, bezoek
The GLS Project, www.goodlisteningskills.org.

Wat literatuur over actief luisteren:
 

https://www.youtube.com/watch?v=0nmJW_zExk0
https://www.youtube.com/watch?v=z_-rNd7h6z8
https://www.youtube.com/watch?v=HlPcFkb9F1U


LAAT ONS HET VERHAAL HERUITVINDEN

Pennen
Papier

Deze methode zal de deelnemers helpen beter te
begrijpen hoe ons begrip van een verhaal kan
veranderen naargelang het standpunt van het
personage dat het verhaal vertelt. Het zal ook een
kritisch denkproces op gang brengen waardoor
vooroordelen over sommige personages, die een
neutrale verteller kan oproepen, kunnen worden
vermeden. 

Het herschrijven van een bekend verhaal vanuit een
ander perspectief zal ook de creativiteit van de
deelnemers helpen ontwikkelen, omdat zij een
inspanning zullen leveren om verder te gaan dan het
gebruikelijke verhaal en nieuwe elementen en situaties
zullen vinden voor elk van de personages.

Geen 

Hoe de creativiteit op
gang brengen en het
kritisch denken van
leerkrachten versterken
tijdens een vertelproces. 

Tips voor defacilitator

Voorbereiding

Materiaa
l

Doel
stel

ling

van 
de

acti
vite

it

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

60 tot 90
minuten 

10 tot 20 deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
Competenties verder

ontwikkelen



Methodologie

Rolverdeling: in elke subgroep krijgt iedereen een personage. De personages zijn
Roodkapje, de moeder, de grootmoeder, de wolf en de jager. 

Het verhaal opnieuw uitvinden. Geef de deelnemers 20-30 minuten om het verhaal te
herschrijven vanuit het gezichtspunt van het toegewezen personage in de eerste
persoon. 

Set up. Verdeel de grote groep in subgroepen van 5.1.1.
2.2.
3.3.
4.4.

Lees het verhaal van Roodkapje van de gebroeders Grimm hardop voor aan de hele
groep.

Evaluatie

Hoe voel je je na deze activiteit? 
Wat betekent creativiteit nu voor jou? 
Wat betekent kritisch denken nu voor jou? 
Hoe kun je deze activiteit gebruiken met je
lerenden?
Kun je eventuele moeilijkheden identificeren bij het
opzetten van deze activiteit met de deelnemers?

Debriefingsvragen die gebruikt kunnen worden: 
 

Delen van verhalen: in de subgroepen delen de deelnemers het verhaal dat ze hebben
geschreven volgens hun personage. Na elk personage noteert de deelnemer de
verschillen en overeenkomsten met het oorspronkelijke verhaal. 

5.5.
Nadat iedereen het verhaal heeft verteld, komt de groep weer bij elkaar.6.6.

Hoe verliep het schrijfproces met betrekking tot de 'toegewezen' rol? 
Gaf de toegewezen rol een nieuw perspectief aan het verhaal? Zo ja, hoe? Zo nee,
waarom niet? 
Wat zou je de volgende keer dat je deze techniek gebruikt hetzelfde doen en wat
zou je anders doen?
Welke andere gedachten en inzichten heb je over deze techniek?

Reflecteer. Bespreek als grote groep wat de deelnemers tijdens de activiteit hebben
ervaren. De volgende vragen kunnen helpen bij de discussie:7.7.



Bijlagen

Referenties

Het verhaal van Roodkapje

Fun-exercises-to-quickly-improve-creative-thinking

what-is-creativity

Critical Thinking

5 tips to improve your critical thinking - Samantha Agoos

How limits can boost your creativity

Kingston University What is Creativity?

6 Steps To Increase Your Creativity In Everyday Life

Wat literatuur over creativiteit en kritisch denken

 
Enkele video's over creativiteit en kritisch denken:

https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-quickly-improve-creative-thinking
https://www.creativelive.com/blog/what-is-creativity/
https://jgregorymcverry.com/readings/Paul%20-%201990%20-%20Critical%20Thinking%20What%20Every%20Person%20Needs%20To%20Survive%20in%20a%20Rapidly%20Changing%20World.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
https://www.youtube.com/watch?v=oTAdkDyVa9s
https://www.youtube.com/watch?v=trUVJfu3XGE
https://www.youtube.com/watch?v=Pth60EWA8Qs
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it

DE VIBRERENDE NATUUR

Iets om op te schrijven als
je jouw ervaringen wil
opschrijven om ze te
onthouden voordat je ze
aan anderen vertelt.

Zoek een mooie en
comfortabele plek in de
natuur, bijvoorbeeld in
een tuin of park, onder
een boom, langs een
rivier.

De ruimte voor
storytelling
identificeren

Leerkrachten en lerenden in
het volwassenenonderwijs

15 tot 30
minuten 

2 tot 99 (verdeeld in tweetallen of kleine
groepjes van max. 4 p.); als er veel deelnemers

zijn, kan de evaluatie ook in kleine groepjes
plaatsvinden.

De ruimte voor storytelling
identificeren

WORKSHOP ACTIVITEIT 



Methodologie

Zoek een plek om te gaan zitten; sluit je ogen voor een langere tijd (ongeveer 5
minuten, de moderator kan het einde van die tijd aangeven met een bel); denk na over
of schrijf alles op wat je hoort, ruikt (en misschien zelfs proeft) en voelt (alleen
sleutelwoorden). Welke eigen ervaringen of herinneringen komen in je op? Vertel er
daarna over aan de anderen en probeer de dingen die je hoorde, rook en voelde op hen
over te brengen! Het is ook interessant en afwisselend als iedereen op een andere
plaats was. Probeer met gesloten ogen naar de anderen te luisteren: kun je horen,
ruiken en voelen wat zij beschrijven? Welke herinneringen of ervaringen associeerden
zij met de plek?

Welke andere wezens leven er in de natuur? Kun je proberen hun perspectief in te
nemen? Probeer een vogel te zijn, een mier, een eekhoorn, een mol, ...Wat kun je
wel/niet zien of doen? Stel je voor wat je doet en vertel het aan elkaar.

Zoek een plek die je mooi vindt; sta stil en sluit je ogen; draai een paar keer rondjes en
stop op een gegeven moment met draaien; open je ogen voor één seconde; herinner je
wat je zag en probeer je met gesloten ogen voor te stellen wat je in je hoofd hebt
gezien; herhaal dit 2 of 3 keer, daarna kun je het aan de anderen vertellen of je schrijft
het op.

Variatie I:Variatie I:

Zoek een plek die je mooi vindt; loop rond en kijk uit naar iets dat je aandacht trekt,
bijvoorbeeld een opengebarsten walnoot, de bijzondere vorm van een blad, enz.
Probeer drie regels te vinden die een verhaal beginnen over de voorwerpen die je hebt
gezien, bijv. "Wat zoekt de vlinder?"

Evaluatie

Heeft de activiteit je band met de plaats veranderd?
Welke zintuigen roepen herinneringen, vroegere ervaringen
en/of verhalen op?
Wat moet een plek hebben om verhalen op te roepen? Wat
moet de plek niet hebben? Moet er een speciale sfeer zijn?
Als je de activiteit op activiteitenblad #2 in de stad hebt
gedaan: wat is het verschil met de verhalen die in de natuur
naar boven komen?

Stel jezelf een paar vragen:
 

Variatie II:Variatie II:

Variatie III:Variatie III:

Variatie IV.Variatie IV.
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DE STAD ONTDEKKEN

Iets om op te noteren als
je je ervaringen wilt
opschrijven om ze te
onthouden voordat je ze
aan anderen vertelt.

Zoek een plaats of
verschillende plaatsen in
de stad of het dorp;
hetzij een plaats die je
kent of een plaats die je
voor het eerst bezoekt.

De ruimte voor
storytelling
identificeren

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

15 tot 30
minuten 

2 tot 99 (verdeeld in tweetallen of
kleine groepjes van max. 4 p.); als er

veel deelnemers zijn, kan de evaluatie
ook in kleine groepjes plaatsvinden.

WORKSHOP ACTIVITEIT 
De ruimte voor storytelling

identificeren



Methodologie

Evaluatie

Zoek een plek om te gaan zitten; sluit je ogen voor langere tijd; denk na over of schrijf
alles op wat je hoort, ruikt (en misschien zelfs proeft) en voelt (alleen sleutelwoorden).
Welke eigen ervaringen of herinneringen komen in je op? Vertel er daarna over aan de
anderen en probeer de dingen die je hoorde, rook en voelde op hen over te brengen!
Het is ook interessant en afwisselend als iedereen op een andere plaats was. Probeer
met gesloten ogen naar de anderen te luisteren: kun je horen, ruiken en voelen wat zij
beschrijven? Welke herinneringen of ervaringen associeerden ze met de plek? Probeer
in je beschrijvingen een zo precies mogelijke taal te gebruiken: als je geluiden en
gevoelens precies kunt beschrijven, vergroot je je repertoire als verteller.

Variatie I:Variatie I:

Kijk naar mensen en vraag jezelf rustig af: "Ik vraag me af wat er nu gebeurt...?" Raad
eens wat er daarna gebeurt! Ontwikkel in je hoofd of schrijf één of twee korte
verhaaltjes op (sleutelwoorden zijn genoeg, gewoon om te onthouden) die op deze plek
zouden kunnen gebeuren, gebaseerd op de personen die je ziet. Vertel daarna een van
die korte verhaaltjes aan de anderen! 

Heeft de activiteit je band met de plaats veranderd?
Met je ogen dicht vertrouw je op interpretaties van de geluiden en
geuren op basis van je eigen ervaringen. Heeft het uitleggen van
de gevoelens en situaties aan de anderen je creativiteit
bevorderd?
Welke zintuigen roepen herinneringen, vroegere ervaringen en/of
verhalen op?
Wat moet een plek hebben om verhalen op te roepen? Wat moet
een plek niet hebben? Moet er een speciale sfeer zijn? 
Als je de activiteit op activiteitenblad #1 in de natuur hebt gedaan:
wat is dan het verschil met de verhalen die in de stad worden
opgeroepen?

Stel jezelf een paar vragen:
 

Variatie II:Variatie II:
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VERHALEN IN HET MUSEUM

Iets om op te schrijven als je je
ervaringen wilt opschrijven om ze te
onthouden voordat je ze aan anderen
vertelt; als je variatie II in je klas doet:
een fotocollectie van historische
schilderijen naar keuze (er moeten
personen in voorkomen).

Bezoek een museum, bijvoorbeeld het
kunstmuseum; vraag voordat je erheen
gaat aan het museum of het mogelijk is om
het te gebruiken als vertelplek. Aangezien
de toegang vaak duur is, vraag of je er
gratis heen kunt; soms hebben musea
dagen met gratis toegang, daar zou je
gebruik van kunnen maken. 
Als je geen toegang hebt tot een museum
of gewoon niet met je groep kunt gaan,
volg dan variatie II.

De ruimte voor
storytelling
identificeren

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

15 tot 30
minuten

2 tot 99 (verdeeld in tweetallen of
kleine groepjes van max. 4 p.); als er

veel deelnemers zijn, kan de evaluatie
ook in kleine groepjes plaatsvinden.

WORKSHOP ACTIVITEIT
De ruimte voor storytelling

identificeren 



Methodologie

Evaluatie

Ga zelf rond en zoek een beeld/sculptuur/kunstwerk dat je aanspreekt; verzin het
verhaal erachter (als je wilt, kun je sleutelwoorden opschrijven om te onthouden). Ga
dan terug naar de groep en vertel het verhaal aan de anderen (zonder te zeggen om
welk beeld/sculptuur/kunstwerk het gaat). Wie kan het beeld/sculptuur/kunstwerk bij
jouw verhaal vinden? Luister daarna naar de verhalen van de anderen en probeer in het
museum hun inspirerende beeld/sculptuur/kunstwerk te vinden!

Variatie I:Variatie I:

Als groep, zoek een historisch schilderij waarop personen voorkomen die je aanspreken
(dit kan in een museum of in je klas met foto's). Probeer nu met je groepje hetzelfde
schilderij uit te beelden! Welke gevoelens kunnen jullie uitbeelden op het schilderij? Wat
is het verhaal erachter? Probeer ook verhaal en gevoelens over te brengen in je
voorstelling! Sommige rekwisieten moeten worden vervangen door moderne: wat zou je
daarvoor in de plaats kunnen nemen? Wees creatief en ontwikkel je eigen versie van dat
schilderij/deze scène! Maak er een foto van (als je in het museum bent, liefst vlak voor
het origineel.

Heeft de activiteit je band met de plaats veranderd?
Welk verschil heeft de tijd op een verhaal? Kan hetzelfde
verhaal (en dezelfde gevoelens die het bij mensen
teweegbrengt) in een andere tijd worden nagespeeld? Hoe
en waarom (niet)?
Zagen jullie allemaal dezelfde emoties en gevoelens in het
oorspronkelijke schilderij? Kunnen er verschillende
interpretaties en dus verschillende verhalen zijn? Welke?

Stel jezelf een paar vragen:
 

Variatie II:Variatie II:
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HET VERHAAL VAN DE NUTTELOZE BOOM #1

Men kan verschillende foto's
gebruiken die overeenkomen met
de verschillende fasen van het
verhaal: een foto van een klein
bosje bomen - een foto met een
paar bomen - een foto met de
gedraaide boom

Vraag de lerenden om in
een halve cirkel te zitten
rond de kamishibai of
toon foto's.

Een verhaal
presenteren als
introductie van de les

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

10 minuten maximum wanneer een persoon
het verhaal vertelt.

15 minuten maximum wanneer meer dan
een persoon het verhaal vertelt 

15 tot 20 
deelnemers

Verhalen voorstellen

WORKSHOP ACTIVITEIT 



Methodologie

Evaluatie

Bijlagen

Je kunt beginnen met te vertellen: "Er was eens..." gevolgd door een moment van stilte,
om het publiek voor te bereiden op het luisteren en dan vertel je het verhaal. Het
publiek moet het verhaal zien door de beelden die je hebt verteld. Niet jij als verteller
bent belangrijk, maar het verhaal. Jij dient het verhaal.

Vertel het verhaal met de kamishibai. De deelnemers luisteren zo  
goed mogelijk.
Wees concreet, praat in beelden.

1.1.

2.2.

3.3.

Je kunt beginnen met het stellen van een vraag: wil je weten waarom deze boom er nog
steeds staat, helemaal alleen, terwijl hij vroeger midden in een bos stond. Je eindigt het
verhaal door te vertellen: "Nu weet je, waarom..."

Stel enkele vragen over het verhaal
om er zeker van te zijn dat je publiek
het begrepen heeft. 

 De nutteloze boom van Chuang Tzu
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HET VERHAAL VAN DE NUTTELOZE BOOM #2

Het verhaal (geschreven
versie, video ...)

Vraag de deelnemers in een
halve kring te gaan zitten.   
Ze kennen het verhaal (omdat
het eerder is verteld, omdat ze
het thuis hebben gelezen ...).

Een verhaal vertellen

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

 20 minuten 15 tot 20 
deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
Verhalen voorstellen



Methodologie

Evaluatie

Bijlagen

De lerenden hebben het verhaal eerder gelezen of gehoord.

Het is de bedoeling dat ze het verhaal navertellen.

Elke deelnemer krijgt een personage uit het verhaal toegewezen (wijze, houthakker, houtsnijder,
timmerman, nutteloze boom, eventueel andere bomen). De nutteloze boom maakt geluiden, het
is aan de andere personages om te spelen wat er gebeurt.
Bijvoorbeeld, de nutteloze boom gromt als de houtsnijder langskomt. De houtsnijder zegt: dit is
een nutteloze boom, ik ga hem niet kappen want ik kan niets doen met het hout.
De houtsnijder doet het kappen van de andere bomen na.
En zo wordt het hele verhaal een toneelstuk dat door de lerenden wordt nagespeeld terwijl ze
vertellen wat er gebeurt, ze vertalen in feite de geluiden die de nutteloze boom maakt.

Vraag de lerenden naar hun karakter.
Waarom wil de houthakker de boom
niet kappen ? Wat vind jij ervan ? En zo
verder. 

De nutteloze boom van Chuang Tzu
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HET VERHAAL VAN DE NUTTELOZE BOOM #3

Een geschreven versie van het
verhaal.

Vraag de lerenden
om in kleine groepen
te zitten.

Een verhaal
voorstellen en de
lerenden erover laten
vertellen.

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

10 minuten maximum wanneer een persoon
het verhaal vertelt.

15 minuten maximum wanneer meerdere
personen het verhaal vertellen.

15 tot 20 
deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
Verhalen voorstellen



Methodologie

Evaluatie

Bijlagen

Haal de geschreven versie van het verhaal weg.

Geef het verhaal in een geschreven versie aan een groep van
maximaal 4 personen.

1.1.

2.2.

3.3.

Elke deelnemer heeft een ander personage om zich op te concentreren. Ze lezen samen
het verhaal.

Vraag de andere groep waar het
verhaal over ging. Wat vinden ze van
dit verhaal ? Wat is het hoofdthema
van het verhaal ?

De nutteloze boom van Chuang Tzu

4.4. De houthakker, de timmerman, de houtsnijder en de wijze/verteller zitten naast een
andere groep met een ander verhaal. Zij vertellen hun verhaal, elke deelnemer vertelt
haar/zijn deel. De wijze/verteller moet het verhaal beginnen en eindigen. 
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5 ZINNEN VERHALEN

Flipchart of bord om de vijf
bouwstenen van een
verhaal op te schrijven.

Begin (wie & waar)
Stijgende actie (dilemma)
Climax
Dalende actie
Einde

De begeleider van deze activiteit moet
de structuur van een verhaal kennen
en kort kunnen uitleggen:

De groep zit in een cirkel.

om de structuur van verhalen te
oefenen
om de structuur van een verhaal te
internaliseren
om creativiteit en spontaniteit te
trainen
om verhalen te vertellen in een en als
groep
om plezier te hebben

Waarom gebruiken we deze oefening met
volwassen opvoeders? 

Leerkrachten uit het
volwassenenonderwijs 

10 tot15 minutes Kleine groep : 5 tot 15 deelnemers

De hersenen en het
geheugen ondersteunen

WORKSHOP ACTIVITEIT 



Methodologie

De leerkracht begint met een zeer korte herhaling/uitleg van de structuur van verhalen.
In het begin wordt de locatie beschreven en worden de personages voorgesteld in hun dagelijkse levenssituatie. Na
deze inleiding volgt een dilemma of een initiërende gebeurtenis, iets dat het verhaal doet ontbranden en een eerste
reactie van de held (m/v) veroorzaakt. Dit kan worden gevolgd door een reeks complicaties en obstakels die leiden tot
crises die tijdelijk door de held worden opgelost - een oplopende actie die op een gegeven moment de climax bereikt.
De climax kan iets heel dramatisch zijn, een soort laatste krachtmeting - de hoogste piek van de spanning.
De oplossing van de climax is een keerpunt waarbij de held de situatie omkeert en deze zijn doel kan bereiken. Daarna
vertraagt het verhaal en komt het tot een einde waar het conflict is opgelost. De held is meestal veranderd, misschien
wijzer geworden, misschien in een nieuwe positie, misschien getrouwd met de prins... 
[Uit de online cursus]

Dit kan in slechts 5 zinnen - één voor elke fase van het verhaal.

Voorbeeld: 
De leerkracht begint met een eerste zin met daarin een of meer hoofdpersonen, een plaats en misschien een eerste
gebeurtenis. De volgende deelnemer formuleert de volgende zin van het verhaal met een opkomende actie. De
volgende deelnemer vertelt in één zin de climax van het korte verhaal, etc. Na 5 zinnen is het eerste verhaal klaar en
begint de volgende deelnemer met een nieuwe eerste zin. Afhankelijk van de grootte en motivatie van de groep kun je
twee of drie keer de cirkel doorlopen. Let erop dat de deelnemers telkens een ander deel van het verhaal moeten
formuleren.

Na de activiteit :
Zoals je ziet, heb je slechts 5 zinnen nodig om een verhaal te vertellen. Dit is een zogenaamd verhaalskelet. Als je dit
onthoudt, hoef je het alleen nog maar aan te vullen met details. 5 zinnen zijn genoeg om een heel verhaal te onthouden.



Evaluatie

Herinner je je alle vertelde verhalen?
Wat was nieuw/een nieuwe ervaring voor jou?
Wat heb je geleerd? Over verhalen en verhalen
vertellen? Over jezelf?
Wat was bijzonder gemakkelijk voor jou, wat was
moeilijker?
Denk je dat deze activiteit geschikt is voor je
lerenden? Waarom wel/niet?
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EEN SKELET – VEEL VERHALEN

Gekopieerd verhaalskelet
(volgens het aantal
deelnemers)

De deelnemers moeten vertrouwd zijn
met het concept van verhaalskeletten
(zie online cursus).

Begeleider van de activiteit: kies een
verhaal en maak het verhaalskelet
ervan - maak kopieën van de
verhaalskeletten voor alle deelnemers

om het gebruik van
verhaalskeletten te oefenen
om creativiteit en spontaniteit te
trainen
om verhalen te vertellen in een
groep
om plezier te hebben

Waarom gebruiken we deze oefening
met leerkrachten uit het
volwassenenonderwijs? 

Leerkrachten uit het
volwassenenonderwijs 

20 tot 30 minuten
(langer is mogelijk)

Kleine groep: 4 tot 16
deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
De hersenen en het

geheugen ondersteunen



Methodologie

(indien nodig of gewenst: korte herhaling van het concept verhaalskelet/verhaalstructuur)
beslissing: werken in tweetallen of alleen?
taak voor alle deelnemers: gebruik het verhaalskelet en maak je verhaal door het te vullen met details en actie.
Verander de onderdelen van het skelet niet, maar wees zo creatief als je wilt voor de invulling van het verhaal.
5 tot 10 minuten tijd voor de "creatie" van het verhaal
Minstens 2 of 3 deelnemers/groepen vertellen hun verhaal, misschien meer
Geniet van de verschillen tussen de verhalen 😉
Waren de boodschappen van de verhalen ook verschillend?

De boodschap van de activiteit : 
Er is geen "goed" en "fout" bij een verhaal - er zijn alleen verschillende versies. Het is geen probleem als je een verhaal
telkens anders vertelt. Je kunt de nadruk veranderen, de focus van je publiek veranderen, maar de boodschap blijft
hetzelfde.



Evaluatie

Wat vond je het leukst aan de andere
verhalen?
Wat was nieuw/een nieuwe ervaring voor je?
Wat heb je geleerd? Over verhalen en
verhalen vertellen? Over jezelf?
Wat was bijzonder gemakkelijk voor je, wat
was moeilijker?
Denk je dat deze activiteit geschikt is voor je
lerenden? Waarom wel/niet?

ReferentiesHet skelet:
Een oude dame heeft een dikke kat die alleen snoepkattenvoer eet.
Ze neemt de kat mee voor een wandeling om wat beweging te krijgen.
De kat komt vast te zitten.
De brandweer komt te hulp en bevrijdt de kat, de oude dame is erg dankbaar.
De kat eet beter voedsel en komt nooit meer vast te zitten.

Voorbeeld

Het volledige verhaal: De dikke kat (Deens volksverhaal)

Er was eens een oud vrouwtje met een zwarte hoed die een dikke kat bezat. Die kat at elke dag niets anders dan
snoepkattenvoer. Het oude vrouwtje probeerde de kat ontbijt, lunch en avondeten te geven, maar de kat at alleen maar
snoepjes.
Op een dag zei het vrouwtje. "Dikke kat, je bent te dik, we moeten gaan wandelen om te oefenen". De kleine oude dame
zette haar zwarte hoed op en ging wandelen met de dikke kat. Terwijl ze liepen, kwam de dikke kat vast te zitten tussen
een vuilnisbak en een boom.
Het oude vrouwtje riep "Help, help, mijn kat zit vast tussen een vuilnisbak en een boom." De dikke kat riep "Miauw,
miauw".
De brandweer kwam de dikke kat redden. Ze stonden allemaal te bedenken hoe ze de dikke kat los konden krijgen. "We
hebben allemaal slangen in onze truck, die we kunnen gebruiken om de kat eruit te spoelen", zeiden de
brandweermannen. "Oh, nee!" zei de kleine oude dame met de zwarte hoed. "Nee, nee!" riep de dikke kat.
"Wel, misschien moeten we duwen. Dus alle brandweermannen duwden en duwden, maar de dikke kat gaf geen krimp.
Toen zei één van de brandweermannen: "Laten we hem invetten. Dus de brandweermannen gebruikten vet en boter en
wreven dat over de dikke kat. Toen duwden ze en duwden en de dikke kat gleed er zo uit. "Oh dank u, dank u", riep de
kleine oude dame. "Dank u, dank u", riep de dikke kat.
Het oude vrouwtje met de zwarte hoed en de dikke kat gingen naar huis. De dikke kat zei tegen het oude vrouwtje: "Ik wil
niet weer vast komen te zitten."
Dus at ze haar ontbijt, lunch en avondeten en at geen snoepkattenvoer meer. En weet je wat... De dikke kat was niet meer
zo dik en ze kwam nooit meer vast te zitten.



Voorbereiding

Materiaal

Doel
stel

ling

van 
de

acti
vite

it

ONTHOUDEN MET VERHALEN

Zie voorbereiding:
het beeld zichtbaar
voor alle deelnemers

De begeleider moet dit
beeld zo voorbereiden dat
hij/zij het aan de hele groep
kan laten zien (via beamer
of een papieren kopie voor
elke persoon/elk paar of
getekend op een
bord/flipkaart ...).

om gemakkelijker getallen te
onthouden
om de creativiteit te stimuleren en
te gebruiken bij het onthouden
om een eerste idee te krijgen van
hoe geheugentechnieken met
verhalen werken 

Waarom gebruiken we deze oefening
met leerkrachten uit het
volwassenenonderwijs?

Leerkrachten uit het
volwassenonderwijs 

20 tot 25 minutes 4 tot 16 deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
De hersenen en het

geheugen ondersteunen



Methodologie

De begeleider introduceert kort de geheugentechniek: je onthoudt bij elk plaatje. Het is gemakkelijk omdat er een
verband is tussen de getallen en het plaatje/vorm.
Zij/hij demonstreert met een voorbeeld hoe je een verhaal kunt bouwen met de getallen-beelden en zo de getallen
en de volgorde kunt onthouden

De olifant (6) raapte heel voorzichtig het ei (0) van de grond, toen er plotseling een slang (9) uitkwam. Van vreugde
pakte hij een drietand (3), stak er een kaars (1) op en draaide zijn eierwekker (8) om geduldig af te wachten wat er
nog meer zou gebeuren.
Heb je de beelden van dit verhaal in je hoofd? Kun je het verhaal herhalen? En kun je er het getal uit afleiden?

Iedereen of elk tweetal bedenkt een getal van 6 tot 8 cijfers.
Met behulp van de plaatjes maken de deelnemers hun cijferverhaal (ongeveer 5-10 minuten).
Daarna vertellen de deelnemers/paren elkaar hun verhaal. Kunnen de anderen het getal herkennen?

                                                                                                   609318



Evaluatie

Referenties

Welke van de verhalen(nummers) herinner je
je?
Wat maakt een verhaal bijzonder goed om te
onthouden?
Wat was nieuw/een nieuwe ervaring voor je?
Wat heb je geleerd? Over verhalen en verhalen
vertellen? Over jezelf?
Wat was bijzonder gemakkelijk voor jou, wat
was moeilijker?
Denk je dat deze activiteit geschikt is voor je
lerenden? Waarom wel/niet?

In German only

https://www.wr.de/wr-info/zahlen-merken-mit-schwan-und-dreizack-id4160733.html


pennen
papier
plakband

De facilitator moet de
bijlage van deze
activiteit afdrukken
volgens het aantal
deelnemers, één
exemplaar per
deelnemer.

Voorbereiding

Materiaal

Doel
stel

ling

van 
de

acti
vite

it

DE VIERKANTEN

Ontwikkelen van vertelvaardigheden

Deze oefening is een ijsbreker en
brengt de sociale kant van de
deelnemers naar boven. Ook geeft het
een onmiddellijke ervaring van een
vertelklimaat.

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

30 tot 40 minuten 10 tot 20 deelnemers 

Storytelling competenties
ontwikkelen

WORKSHOP ACTIVITEIT 

Wanneer je je partner je verhaal hoort vertellen, kan
het zijn dat er enkele misverstanden zijn. Niet laten
zien, niet corrigeren, alleen deze nieuwe versie
goedkeuren. 
Na elk verteld verhaal in de ring, geef een vriendelijk
applaus, begin geen discussie, ga verder met het
volgende verhaal.

De begeleider kan  aanvullende instructies aan de groep
geven: 

Wat de bijgevoegde tabel betreft, kunnen de gekozen
thema's variëren naargelang de groepsdynamiek of als de
begeleider het meer op een specifiek onderwerp wil
richten, bijvoorbeeld: thema over kinderjaren of
levenssituaties, over reizen, over cultuurverschillen, over
emoties, enz. 

Tips voor de  facilitator



Methodologie

Na een tijdje geeft de facilitator hen de opdracht om duo's te vormen, stoelen te zoeken
en met de partner te gaan zitten. Gedurende 4-5 minuten per persoon interviewen ze
elkaar over elk vierkant.

Hierna vraagt de facilitator elke deelnemer om één van de verhalen van de partner te
vertellen: maak een keuze en neem nog 5 minuten om de partner te interviewen over
dat specifieke verhaal. Hen wordt ook gevraagd specifiek te zoeken naar
gebeurtenissen en beelden, en opmerkingen en reflecties die de persoon heeft over het
verhaal te vermijden.

Elke deelnemer krijgt een papier verdeeld in vier vierkanten. Elk vierkant heeft een
thema om in het geheugen van de deelnemers te vissen naar situaties van verandering,
uitdaging enz. Bijvoorbeeld: "Ik was moedig toen...", "Dat was een dramatische reis...",
"Toen kwam ik in opstand...", "Hoe gênant...", "Een bijeenkomst die verandering
veroorzaakte...". De deelnemers schrijven in elk vakje een woord of zin op die de
gebeurtenis weergeeft die ze zich herinneren. Ze krijgen hiervoor 3 minuten de tijd. Als
ze klaar zijn, moeten ze het vierkantje met een plakbandje op hun borst plakken. 

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Alle deelnemers krijgen de opdracht in de workshopruimte rond te lopen, elkaar kort te
ontmoeten en te vragen naar een van de vierkanen. Ze delen kort, gedurende 30
seconden, en gaan verder.

Na de interviews gaat elk koppel samen met een ander koppel verhalen vertellen.5.5.



Evaluatie

Hoe voel je je na deze activiteit? 
Hoe voelde je je toen je je verhaal hoorde
vertellen door iemand anders? 
Hoe kun je deze activiteit gebruiken met je
volwassen lerenden?
Kun je eventuele moeilijkheden identificeren
bij het opzetten van deze activiteit met de
volwassen lerenden?

Debriefingsvragen die gebruikt kunnen worden: 

Bijlage"Toen was ik moedig" "Dat was een
dramatische reis”

“Toen kwam ik in
opstand…”

“Hoe gênant…”



Voorbereiding

Materiaal

Doel
stel

ling

van 
de

acti
vite

it

DE HOEKSTENEN

Geen 

Geen
voorbereiding
nodig

Vertelvaardigheden ontwikkelen 

Deze oefening is bedoeld om de
deelnemers inzicht te geven in de
elementen waaruit een verhaal is
opgebouwd.

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

30 tot 40 minuten 10 tot 20 deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
Storytelling competenties

ontwikkelen



Methodologie

De deelnemers wisselen van partner. Ze krijgen elk 3 minuten om hun verhaal te
vertellen. Daarna reageert de luisteraar gedurende 2 minuten. Te beginnen met wat ze
goed vonden aan het verhaal en vervolgens welke suggesties ze hebben om het te
verbeteren. Als er binnen de 2 minuten tijd is, kan de verteller hulp vragen bij specifieke
problemen in het verhaal. Wat de luisteraar geeft, mag de verteller gebruiken of
negeren.

Er worden groepen gemaakt met 3-5 deelnemers, afhankelijk van hoeveel tijd er nog
over is. De groepen zullen luisteren, applaudisseren, maar niet discussiëren.

De facilitator stelt het idee voor van een vereenvoudigde dramaturgie, dat een verhaal
vier hoekstenen heeft: we zullen ze een voor een verkennen.

-De eerste hoeksteen is "Persoon", het onderwerp, het hoofdpersonage. De deelnemers
krijgen 30 seconden om iemand te kiezen die veel voor hen betekende in hun vroege
leven, iemand over wie ze graag een verhaal willen maken. Nu wordt de deelnemers
gevraagd een "beeld" of "verbale momentopname" van de persoon te geven. Dat
betekent dat ze geen verhaal vertellen, niet vertellen wie het is of welke relatie ze met
die persoon hebben. Ze moeten alleen het beeld van de persoon geven: gezicht, kleding,
geur, geluid, enz. dat met het personage verbonden is. 

-De tweede hoeksteen is de "plaats". De deelnemer moet een plaats kiezen die even
goed te beschrijven is als het personage, en waar het personage zou kunnen
voorkomen. De deelnemers worden gekoppeld en delen het beeld.

-Nu legt de facilitator uit dat deze twee hoekstenen staan voor normaliteit. De derde
hoeksteen is degene die de orde zal verstoren. Het is de motor van elk verhaal:
"Dilemma". Ze krijgen ook de vierde hoeksteen te horen, dat is het "Einde". Het einde
vat het verhaal samen.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

De duo's krijgen 3 minuten per persoon. In gesprek met hun partner bepalen ze een
dilemma voor hun personage en stellen ze een verhaallijn op, dat wil zeggen een reeks
gebeurtenissen, met begin, beweging, ontmoeting met het dilemma, strijd om het
dilemma op te lossen en einde.

Daarna wordt de hele groep bijeengebracht en kunnen er wat vragen en discussies
plaatsvinden.

5.5.

Evalu
atie Hoe voel je je na deze activiteit? 

Hoe was het om in tweetallen aan je
verhaal te werken en feedback te
geven aan je tweetal? 
Hoe kun je deze activiteit gebruiken
met je volwassen lerenden?
Kun je problemen identificeren bij het
opzetten van deze activiteit met de
volwassen lerenden??

Debriefingsvragen die gebruikt kunnen
worden: 



Voorbereiding

Materiaal

Doel
stel

ling

van 
de

acti
vite

it

VERHALEN LEREN 

De verhalen 

De facilitator moet verschillende
verhalen afdrukken, afhankelijk
van het aantal deelnemers. 
De verhalen moeten kort zijn,
gemakkelijk te lezen en te
onthouden.

Vertelvaardigheden ontwikkelen

Deze oefening laat zien hoe gemakkelijk
men een nieuw verhaal kan leren en
verwerken om het met eigen woorden te
vertellen. 
Ook zullen de deelnemers merken dat ze
elke scène in het verhaal kunnen voeden
met hun eigen beelden.

Leerkrachten en lerenden uit het
volwassenenonderwijs

40 tot 60 minuten 10 tot 20 deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
 Storytelling competenties

ontwikkelen



Methodologie

Onderzoeken: ze krijgen een bal en een opdracht. Degene die de bal heeft begint het
verhaal te vertellen met beelden. Vertel 4-5 zinnen, geef dan de bal aan de partner die
het verhaal voortzet met het ontwikkelen van de beelden, interpretatie enz. Als ze aan
het einde van het verhaal komen, beginnen ze opnieuw en verkennen ze het opnieuw.

Als alle paren dit doen, breekt de begeleider in voor de volgende instructie: "Ik zal nu en
dan roepen. Wanneer jullie mij "Beeld" horen roepen, moet degene die de bal heeft het
verhaal bevriezen en gewoon beschrijven wat er in dit beeld zou kunnen staan. Maak er
een lijst van, alsof je een decorontwerper bent die een film plant en ideeën moet
opdoen voor deze scène. Als ik "Verhaal" roep mag je verder gaan met het verhaal zoals
voorheen. Dit kan 8-12 keer gebeuren.

De deelnemers zitten in paren. Elk paar kiest één verhaal. De paren krijgen 3 minuten
om het verhaal te lezen - steeds opnieuw. Ze krijgen te horen dat ze gewoon moeten
proberen de verhaallijn te begrijpen. Formuleringen hebben geen belang, taal moet niet
onthouden worden.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Samenvatten: een van de twee houdt het papier vast terwijl de ander een samenvatting
geeft. Wanneer de tweede ook een samenvatting van hun verhaal heeft gegeven,
krijgen zij de volgende opdracht.

Uiteindelijk worden de koppels gesplitst en worden er groepjes gemaakt. Ze krijgen de
opdracht een ruimte te maken waar de verteller staat en de luisteraars zitten. Applaus
na elk verhaal, geen discussies. Als een groep klaar is, verspreiden ze zich naar andere
groepen die nog aan het vertellen zijn.

5.5.

Evalu
atie

Hoe voel je je na deze activiteit? 
Heb je moeilijkheden ondervonden bij het
onthouden van het verhaal en hoe heb je die
overwonnen? 
Hoe kan je deze activiteit gebruiken met je
volwassen lerenden?
Kan je moeilijkheden identificeren bij het
opzetten van deze activiteit met de volwassen
lerenden?

Debriefingsvragen die gebruikt kunnen worden: 

Daarna kan er een volledige groepsdiscussie plaatsvinden. 6.6.
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PRATEN EN LUISTEREN MET DE OGEN

Markers in verschillende
kleuren
papier
lijm of spelden (in het geval
van een buitenactiviteit, om
de papieren vast te plakken)

De activiteit kan buiten of in de klas
plaatsvinden. 
De benodigde voorbereiding zijn vellen
papier met een grote stip van een
bepaalde kleur (elk papier per groep).
In het geval van een activiteit binnen
kan je eventueel tafels en stoelen
verwijderen.

Luisteraars betrekken 

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

30 minuten 10 tot 20 (drie of vier groepjes van vijf)
deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 

Luisteraars betrekken



Methodologie

Evaluatie

- De deelnemers wordt gevraagd hun ogen te sluiten en dicht te houden tot ze een bel of een ander
afgesproken geluid horen. 

- We hangen vellen papier met verschillende kleuren stippen op verschillende plaatsen (hoeken). Het aantal
vellen hangt af van het aantal groepen.

- Met verschillende kleuren markeren we het voorhoofd van elke deelnemer door een stip te tekenen.

- Voordat ze het afgesproken geluid horen, geven we ze de instructies:
o Ze moeten in alle stilte de hoek van hun kleurgroep vinden...
o Ze mogen alleen met hun ogen communiceren (geen woorden, geen gebaren). 
o als ze hun groep gevonden hebben, mogen ze de andere deelnemers helpen volgens de gegeven regels -
alleen communicatie met de ogen.

Het doel van de activiteit is te begrijpen hoe belangrijk oogcontact is:
- Wat we er allemaal mee kunnen horen of vertellen,
- De band die kan ontstaan tussen mensen - ook sociale integratie / uitsluiting.
- Hoe wek je de aandacht van anderen?
- Hoe anderen de dingen begrijpen die we willen uitdrukken. Is dat verrassend voor ons? Wat was nieuw, wat
hebben we geleerd?
- ...

Heb je de gegeven tekens begrepen?
Welke ogen vind je het meest spraakzaam? Waarom?
Was er een moment in deze opdracht dat "lezen of zeggen"
zonder stem of gebaren moeilijk voor je was? Waarom? Hoe
voelde je je toen?
Hoe voelde je je toen je je groep vond? Waarom?

Gebruik na de activiteit de evaluatievragen
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BALLON

Stoelen
Markers
Ballon

De activiteit kan buiten of in de klas
plaatsvinden - zorg ervoor dat je
genoeg ruimte hebt, verwijder
misschien de tafels.

Luisteraars betrekken

Lerenden uit het
volwassenenonderwijs

30 minuten 6 tot 10 deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
Luisteraars betrekken



Methodologie

Evaluatie

-Elke deelnemer krijgt een ballon en een stift. 

Op de ballon moeten zij iets tekenen dat hun belangrijkste eigenschap vertegenwoordigt (bvb.
nieuwsgierigheid). De volgende stap is zichzelf met de ballon en een kort verhaal over de tekening aan
anderen voor te stellen.

Als ze klaar zijn, staan ze op. Ze moeten de ballon in de tegenovergestelde richting van zichzelf gooien. 

De leerkracht mengt de ballonnen een beetje en nodigt de deelnemers uit om er één te nemen.

Daarna moeten ze raden welk lid van de groep de ballon heeft gegooid en welk verhaal die heeft verteld. 

Was het moeilijk om je belangrijkste eigenschap te
vinden? Waarom?
Welk gedeeld verhaal heb je het best onthouden?
Waarom?
Waren de eigenschappen die anderen vertelden
ook eigenschappen die voor jou belangrijk zijn?
Als je het opnieuw kon doen, zou je dan dezelfde
eigenschap kiezen of een andere? Waarom?

Stel vragen zoals:

Referenties
Ijsbreker
Een ruimte openen om bepaalde emoties te uiten,
zelfvertrouwen opbouwen
Of een lezing over bepaalde inhoud waarvan het doel is om het
de deelnemers beter te laten onthouden (aardrijkskunde,
taalverwerving...)

Door de vragen te herformuleren kan je de activiteit gebruiken als 
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OMGEKEERD VERHAAL

Geen

Geen

Iuisteraars betrekken

Leerkrachten uit het
volwassenenonderwijs

40 minuten 10 deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
Luisteraars betrekken 



Methodologie

Evaluat
ie

Je was veroordelend
Je was onrechtvaardig 

De leerkracht vertelt het verhaal:

Maandagmorgen. Ik sloeg op de wekker zonder het te beseffen.
Oh God- Ik ben te laat voor mijn werk! En er is een belangrijke vergadering met een speciale klant die me
de promotie kan opleveren! Hoe snel kan ik zijn? Ik kleed me aan, poets mijn tanden en kam mijn haar.
Tegelijkertijd denk ik: waar is mijn tas, waar zijn mijn autosleutels, mijn bril... Oh, ik ben nerveus! 
De volgende minuut zit ik in mijn auto en met volle vaart rijd ik de weg op. Plots verschijnt er een rode auto
voor me, die heel langzaam rijdt.
Ik ga in godsnaam een vergadering missen... Ik druk op de claxon. Eenmaal, tweemaal, driemaal...
Niets!
De auto voor me rijdt nog langzamer en stopt bij een kruispunt met verkeerslichten. Bij groen licht! 
Volkomen woedend stap ik uit mijn auto, als plotseling het portier van de rode auto opengaat. Ik hoorde de
oude man nauwelijks zeggen:
"Alstublieft, kunt u de ambulance bellen. Ik heb een hartaanval." 

Na het stellen van het verhaal worden de deelnemers in paren verdeeld. Onderling delen ze een verhaal
wanneer:

Waarom heb je een persoon verkeerd
beoordeeld? Wat waren je gedachten en
waarom?
Hoe voelde je je toen je je dat realiseerde?
Wat heb je geleerd?
Hoe gebruik je die kennis nu?

·   Gebruik na de activiteit de evaluatievragen
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