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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?



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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