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De facilitator moet de
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activiteit afdrukken
volgens het aantal
deelnemers, één
exemplaar per
deelnemer.
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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…”
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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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