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VERHALEN LEREN 

De verhalen 

De facilitator moet verschillende
verhalen afdrukken, afhankelijk
van het aantal deelnemers. 
De verhalen moeten kort zijn,
gemakkelijk te lezen en te
onthouden.

Vertelvaardigheden ontwikkelen

Deze oefening laat zien hoe gemakkelijk
men een nieuw verhaal kan leren en
verwerken om het met eigen woorden te
vertellen. 
Ook zullen de deelnemers merken dat ze
elke scène in het verhaal kunnen voeden
met hun eigen beelden.

Leerkrachten en lerenden uit het
volwassenenonderwijs

40 tot 60 minuten 10 tot 20 deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 
 Storytelling competenties

ontwikkelen



Methodologie

Onderzoeken: ze krijgen een bal en een opdracht. Degene die de bal heeft begint het
verhaal te vertellen met beelden. Vertel 4-5 zinnen, geef dan de bal aan de partner die
het verhaal voortzet met het ontwikkelen van de beelden, interpretatie enz. Als ze aan
het einde van het verhaal komen, beginnen ze opnieuw en verkennen ze het opnieuw.

Als alle paren dit doen, breekt de begeleider in voor de volgende instructie: "Ik zal nu en
dan roepen. Wanneer jullie mij "Beeld" horen roepen, moet degene die de bal heeft het
verhaal bevriezen en gewoon beschrijven wat er in dit beeld zou kunnen staan. Maak er
een lijst van, alsof je een decorontwerper bent die een film plant en ideeën moet
opdoen voor deze scène. Als ik "Verhaal" roep mag je verder gaan met het verhaal zoals
voorheen. Dit kan 8-12 keer gebeuren.

De deelnemers zitten in paren. Elk paar kiest één verhaal. De paren krijgen 3 minuten
om het verhaal te lezen - steeds opnieuw. Ze krijgen te horen dat ze gewoon moeten
proberen de verhaallijn te begrijpen. Formuleringen hebben geen belang, taal moet niet
onthouden worden.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Samenvatten: een van de twee houdt het papier vast terwijl de ander een samenvatting
geeft. Wanneer de tweede ook een samenvatting van hun verhaal heeft gegeven,
krijgen zij de volgende opdracht.

Uiteindelijk worden de koppels gesplitst en worden er groepjes gemaakt. Ze krijgen de
opdracht een ruimte te maken waar de verteller staat en de luisteraars zitten. Applaus
na elk verhaal, geen discussies. Als een groep klaar is, verspreiden ze zich naar andere
groepen die nog aan het vertellen zijn.

5.5.

Evalu
atie

Hoe voel je je na deze activiteit? 
Heb je moeilijkheden ondervonden bij het
onthouden van het verhaal en hoe heb je die
overwonnen? 
Hoe kan je deze activiteit gebruiken met je
volwassen lerenden?
Kan je moeilijkheden identificeren bij het
opzetten van deze activiteit met de volwassen
lerenden?

Debriefingsvragen die gebruikt kunnen worden: 

Daarna kan er een volledige groepsdiscussie plaatsvinden. 6.6.
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