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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: 
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