
   

Inspirerende werkvormen  
 
Wil jij je NT2-groep ook inspireren om te praten, persoonlijke verhalen te vertellen, 
herinneringen op te rakelen, volksverhalen uit de eigen cultuur te delen? Ontdek hier enkele 
handige ijsbrekers om de tongen los te maken en werkvormen om persoonlijke verhalen los 
te weken.  
 

Korte ijsbrekers om de tongen los te maken … 

 
Doelen:  

 fantasie op gang brengen 

 woorden die je kent gebruiken 

 door andere mensen woorden te laten aanreiken, lok je mensen uit hun comfortzone 
 

Ik ook! 
 Iedereen zit op een stoel in de kring, behalve één persoon. Die staat in het midden en zegt 

iets over zichzelf/ bv ‘ik hou van spaghetti.’, ‘ Ik heb een hond.’ , … 

 De deelnemers in de kring met dezelfde eigenschap zeggen ‘ik ook’ en moeten opstaan en op 
een andere stoel gaan zitten. De persoon in de kring mag ook gaan zitten. Wie als laatste 
geen stoel heeft, staat op zijn beurt in het midden en zegt iets over zichzelf.  
 

Maak een raadsel!// ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ 
 Neem in gedachten een voorwerp uit de kamer om een raadsel over te maken. 

 Kan eenvoudig:  ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ en beschrijf met enkele eigenschappen. ‘Het is 
rood en kan breken.’ 

 Of: beschrijf op papier individueel/per twee:  in detail – zoals een stoel:  4 poten,  een rug, je 
kan erop zitten, ….Brainstorm wat heeft nog vier poten en waar kan je op zitten? Een hond, 
een paard, een tafel, … Met deze informatie maak je een raadsel: ‘wat heeft vier poten maar 
is geen hond, je kunt erop zitten maar het is geen paard.’ Probeer je raadsel uit bij een 
andere deelnemer, pas aan indien nodig en breng het voor de hele groep. 
 

Ja, nee, zwart, wit 
 Één persoon staat vooraan en geeft een kort ritme aan: ‘ja ja ja nee’. De hele groep 

antwoordt tegelijkertijd met tegenovergestelde woorden in het zelfde ritme: ‘nee nee nee 
ja’. Na een drietal ritmes nodigt de persoon vooraan een andere deelnemer uit om hetzelfde 
te doen.  
Na een tijdje uitbreiden met zwart en wit: ‘ja zwart nee nee wit’  wordt ….  

 

Elk verhaal heeft een naam 
 maak groepjes van enkele cursisten 

 cursisten bespreken volgende vragen: 
o Wie heeft je jouw naam gegeven? Waarom? 
o Wat vond je van je naam als kind? Wat vind je nu van je naam? 



o Welke betekenis heeft je naam? 

 de cursisten vertellen in de volledige groep over een andere cursist 
 

Verzin samen een fantastische straat ... 
 dit is een oefening op verzinnen en onthouden 

 schrijf volgende zin op bord: In Rome is een straat met ... 

 cursisten lezen de zin en voegen er telkens een element toe 

 alle cursisten komen aan bod, sommen op wat voorgaande cursisten al bedachten en voegen 
er hun eigen fantasie aan toe. 

 Ga tot 10 cursisten en begin dan opnieuw. 

 Bijvoorbeeld: In Rome is een straat met een zilveren paleis, mooie gekleurde mensen, veel 
lawaai, tien groene bomen, grote terrassen, toeristen met camera's, een hoge fontein, 
duizend gele zonnebloemen, rode scooters en chique winkels. 

 
Meer van deze eenvoudige maar creatieve en (groeps)energie creërende oefeningen en 
uitgeschreven sessies vind je op http://www.sheherazade.eu/in de manual en onder andere 
http://www.sheherazade.eu/sites/default/files/deliverable/CourseModel_extra-exer.pdf 
 

Verhalen maken … 
 per twee maak je woord voor woord een verhaal (per 2 is intiemer en veiliger, cursisten 

hoeven het verhaal dan niet voor volledige groep te brengen). Eindopdracht: maak op 
dezelfde manier een moraal van één zin aan je verhaal. Deze moraal wordt in de grote groep 
gebracht (een kort rondje). 

 per twee werk je aan een verhaal: de ene start een verhaal en de andere geeft telkens na 
een aantal zinnen een woord dat de eerste in het verhaal moet gebruiken. 

 

Wil je persoonlijke verhalen bij je NT2-groep losweken? 
 
Hoe doe je dat? 

 via het vertellen van een herinnering: Cursisten vertellen in groepjes. Daarna kies je er 
enkele verhalen uit. Cursisten vertellen een verhaal van een andere cursist. De andere 
cursisten raden over wie het gaat. 

o Wat is je eerste herinnering van toen je nog een kind was?  
o Aan welke plek, plaats in de wereld heb je een speciale herinnering? Bespreek in 

groepjes: 
 Wat kon je er zien?  
 Wat kon je er ruiken?  
 Wat kon je er horen?  
 Waarom is de plek speciaal voor jou? 

o Wat voelde je bij de eerste sneeuw, de eerste kus,  
o Vertel een emotioneel verhaal met een dier/familielid, waar ben je bang voor, 

beschaamd, ... 
o Vertel een droom, een geheim, een vervulde wens,  
o Wat is voor jou een gekoesterd voorwerp en waarom? 

 via anekdotes over een vreemde maaltijd, iets dat je verloren/terug gevonden hebt, iets dat 
je gedaan hebt wat niet mocht, 

 werken met geheugenkaarten: maak een kaart over een plek waar je als kind veel tijd 
doorbracht, die je als een leuke herinnering ervaart, teken de kaart, hoe zag de plek eruit, 
waar kon je je verstoppen, wie kwam daar, waar was het precies, .was er een geheim, een 
ongeval, .. Belangrijk hierbij is dat je doorvraagt naar verschillende elementen op de kaart. 

http://www.sheherazade.eu/
http://www.sheherazade.eu/sites/default/files/deliverable/CourseModel_extra-exer.pdf


 maak een woordspin en vertel: teken dit op een groot blad papier met een aantal 
kernwoorden en vertel over iemand die veel voor je betekend heeft, de cursist schrijft de 
persoon op het midden van een blad en zet er kernwoorden omheen. Aan deze 
kernwoorden hangt hij/zij het verhaal op. 

 werk met geuren en de tastzin:  
o per 2: vertel een kort verhaaltje aan iemand bij de herinnering aan een geur (breng 

verschillende geuren mee naar de klas die herinneringen kunnen uitlokken en laat 
ook csn. geuren meebrengen ) 

o wissel van groepje: de deelnemers vertellen het verhaal van de andere in het 2de 
groepje en voegen er ander element aan toe bv een emotie… 

 via foto’s:  
o oude foto's van zichzelf + de herinnering beschrijven van dat moment 
o foto’s van The Family of Man: deze foto’s zijn heel herkenbaar wat betreft emoties 

en levensfases over de hele wereld, vertel een verhaal bij deze emotie 

 verhalen aan elkaar doorvertellen 
o per 2: deelnemers vertellen een persoonlijk verhaal via één van de technieken 
o wissel van groepje: de deelnemers vertellen het verhaal van de andere in het 2de 

groepje en voegen er ander element aan toe bv een geur, emotie, iets met 
zintuigen,... Hij of zij is dan ‘eigenaar’ van het verhaal en mag het aanpassen en 
verrijken. Dat laatste is trouwens de bedoeling van deze methodiek. 

o Tenslotte vertelt ieder het laatste vertelde verhaal in de grote groep. Meestal zijn 
deelnemers zeer nieuwsgierig om te horen om zijn/haar verhaal is veranderd. 

 
Veel succes en veel vertelplezier! 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Family_of_Man

