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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. 
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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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