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Leerkrachten in het
volwassenenonderwijs
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 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?



CONTACTEER :
 
 

storycomp@wisamar.de

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