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1. Voorwoord 

Op 2 en 3 mei 2015 vindt de eerste editie van ‘Antwerpen vertelt’ plaats. Dit nieuwe 
tweejaarlijkse vertelfestival wil de stadsbewoner, van jong tot oud, de verbindende kracht 
van vertellen laten proeven.  
Naar aanloop van het festival initieerde en ondersteunde Antwerpen Boekenstad talrijke 
vertelinitiatieven samen met verschillende partnerorganisaties. ‘NT2 vertelt mee’ is een 
initiatief van het Huis van het Nederlands.  
Antwerpen Boekenstad heeft de ambitie om samen met al wie goesting heeft in vertellen de 
komende jaren verder samen te werken. Om de twee jaar tonen ze de resultaten op het 
vertelfestival.  
 
NT2 vertelt mee  
Deze lesleidraad van vertelster Veerle Ernalsteen wil docenten aanmoedigen om zelf met 
hun cursisten de magie van vertellen als methodiek van taalverwerving te ontdekken. De 
oefeningen uit dit pakket, bereiden cursisten voor op het zelf vertellen van hun gekoesterd 
verhaal. Of het verhaal dat ze niet willen laten verloren gaan.  
 
De Verhalenbus toert vanaf maart 2015 langs de verschillende NT2 scholen. Ze verzamelt 
deze gekoesterde verhalen en geeft ze een plek op het vertelfestival ‘Antwerpen vertelt’. Op 
de blog ‘nt2vertelt.wordpress.com’ kan je ook vlaggetjes downloaden om de verhalen op te 
schrijven. Bovendien komt een verteldocent langs in zo’n 25 NT2-klassen en gaat daar op 
zoek naar verhalen en ook naar vertellers. Tijdens ‘Antwerpen vertelt’ zullen deze vertellers 
hun verhaal voor de eerste keer op een podium vertellen, in het Nederlands of in eigen taal. 
De andere verhalen wapperen in de wind op vlaggetjes in de bib.  
 
Heb je na het gebruiken van deze lesleidraad nog meer zin in vertellen? Op de blog kan je 
nog andere methodieken ontdekken om de kracht van vertellen verder te exploreren. 
 
Heel veel plezier met deze lesleidraad en … vertel het verder! 
 
Huis van het Nederlands Antwerpen 

2. Doelstellingen 

 Luisteren: luisteren naar verschillende soorten verhalen 

 Spreken: stimuleren tot spreken via gevarieerde verteloefeningen 

 Vertellen: stimuleren tot het vertellen van verhalen. 

 Verhalen naar boven laten komen. Dit kunnen verschillende soorten verhalen zijn: 

persoonlijke verhalen, anekdotes, een legende of historisch verhaal uit eigen land, een 

gekoesterd verhaal, ... 

 Zoeken naar een gekoesterd verhaal dat je niet wil laten verloren gaan voor het 

nageslacht 

 Stimuleren van de groepssfeer. 

 Aanzetten tot samenwerken 
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3. Voor wie:  

Volwassen cursisten NT2 met mogelijkheden voor diverse niveaus afhankelijk van de 

oefeningen. Beide lessen vanaf RG 1.2. – 2. 

4. Output 

 In maart 2015 bezoekt de Verhalenbus de verschillende NT2-scholen. Geef je 

cursisten de kans om hun gekoesterd verhaal te vertellen in de Verhalenbus. Dit mag 

een persoonlijk verhaal zijn, een historisch verhaal, een hilarische anekdote, … De 

verhalen worden opgenomen, op vlaggetjes verzameld of door vertellers verteld op 

het vertelfestival ‘Antwerpen Vertelt’ op 3 mei 2015.  

 Cursisten aanmoedigen om hun gekoesterd verhaal op te schrijven op een vlaggetje. 

Dit vlaggetje zal tijdens het Vertelfestival wapperen in de wind. Je kan het sjabloon 

voor de vlaggetjes downloaden op de blog: https://nt2vertelt.wordpress.com/nt2-

vertelt-mee/#schrift. 

 De cursisten stimuleren om deel te nemen aan een coachingtraject en nadien zelf te 

vertellen op het Vertelfestival. 

 TIP: Hou er als docent rekening mee dat jij tijdens deze 2 lessen verhalen wil 

sprokkelen bij de cursisten, maak voor jezelf kort notities wanneer er een 

verhaal(fragment) naar boven komt dat bruikbaar kan zijn voor de Verhalenbus. 

Mogelijks springt er ook een cursist uit als ‘verteller’ en is hij/zij geïnteresseerd om 

deel te nemen aan het coachingstraject.  

  

https://nt2vertelt.wordpress.com/nt2-vertelt-mee/%23schrift
https://nt2vertelt.wordpress.com/nt2-vertelt-mee/%23schrift
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5. Les 1 – Anekdotes 

Tijdens deze eerste les ga je je cursisten stimuleren om hun gedachten in woorden te 
formuleren, met aandacht voor de elementen die een verhaal mooi en levendig maken. 
Mogelijks duiken hier ook al gekoesterde verhalen op. 

5.1. Opstelling:  

Doorbreek de gewone gang van zaken. Alle tafels aan de kant. De stoelen ervoor in een 

wijde kring.  

Tip: Het doorbreken van de gewone gang van zaken wekt verwachtingen, maakt wat losser 

en vrijer om iets anders te gaan doen. Idem de ijsbrekers: de spelletjes tussendoor. 

5.2. Voorstelling - wat zijn verhalen? 

Vertel een verhaal uit het hoofd of lees voor, of vertel een eigen herinnering.  

Hou een rustig verteltempo aan, hou de luisteraars in de gaten, zijn ze mee? Parafraseer 

indien nodig. 

Een voorbeeld:  

De jongeman die een droom had  

Eventueel materiaal: een waaier. 

Er was eens een jongeman, een eenvoudige boerenzoon. Op een ochtend zei hij tegen zijn 
vader: ik heb een droom gehad. 

 Ah, vertel me de droom. 

 Het was een heel kostbare/ dierbare droom. Ik hou hem liever voor mezelf. 

 Komaan zoon, aan mij kan je die droom toch vertellen. 

 Neen (hoofd schudden) 

 Vooruit, vertel hem. Ik ben je vader. 

 Neen (hoofd schudden) 

De vader balde zijn  vuisten, begon met zijn voeten te stampen, werd steeds bozer en bozer 
tot hij knalrood zag, bijna purper uitsloeg.  
Ik wil het weten, vertel!  
Maar zijn zoon bleef het hoofd schudden. Toen nam de vader een stok, tilde hem boven zijn 
hoofd en sloeg. De jongen rende naar buiten terwijl hij zijn vader hoorde roepen en tieren. 
Hij rende en rende, en bleef rennen. Tot hij aan de oever van een rivier kwam en een laag 
huisje zag, tegen de dijk  aangebouwd, met een dak van gras, te midden van bamboe die 
ruiste in de wind. Tiens, dat hij dat huisje nooit eerder had gezien. Hij stak zijn hoofd naar 
binnen en in het donker klonk een akelige stem vanuit een bewegende hoop stinkende 
vodden, vlakbij een vuur waarboven een ketel boven hing te koken. 

 Wat komt gij hier doen? 
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Twee handen met kromme vingers kwamen van tussen de lorren en tenslotte ook een 
mager gezicht met priemende en gemene ogen. Het was een heks en in haar ketel kookte ze 
ratten, padden en spinnen. De jongen antwoordde:  

 Mijn vader heeft me weggejaagd. 
 Wat heerlijk, waarom mijn jongen? 

Hij vertelde waarom. De heks kreunde van verlangen:  
 Vertel mij die droom. Ik geef je een magische waaier. Als je ermee waait, vlieg je 

waarheen je maar wilt. 

 Eerst de waaier zien, zei de jongen. Hij was tenslotte een boerenzoon. 

De heks greep in een zak tussen haar benen, haalde er een waaier uit en gaf hem aan de 
jongen. De jongen pakte de waaier aan en … (openend, zwaaien en vliegen met de waaier) 
hij voelde zich loskomen van de grond. Hij zwaaide nog meer met de waaier en hij schoot 
de deur uit, vloog hoger en hoger, zweefde tussen de vogels en vloog met hen mee over de 
rivier tot aan de golven van de oceaan. Daar … (waaier dicht slaan) landde hij op een 
eiland. Maar het eiland schudde, zo hevig dat hij er bijna afviel.  

 Wat kom je hier doen?  

Hij was helemaal verrast toen hij zag dat het eiland het hoofd van de drakenkoning van de 
zee was. De jongen antwoordde: 

 Ik had een droom en mijn vader wilde dat ik mijn droom aan hem vertelde maar  ik 
heb hem voor mij gehouden. Vader nam een stok en wilde de droom uit me slaan. Ik 
ben gevlucht tot bij de heks; en dan ben ik beginnen vliegen. En nu ben ik hier. 

 Vertel mij die droom. 

 Wat geef je me ervoor? 

 Twee fijne stekels. Als je steekt met de ene dan dood je. Als je steekt met de andere 

dan breng je weer tot leven. 

 Eerst de stekels zien, zei de jongeman. Hij was tenslotte een boerenzoon. 

 Pak ze maar, mijn jongen. De ene zit onder mijn linker oog en is van zilver: dat is de 

stekel die doodt; en de andere zit onder mijn rechteroog en is van goud. Die stekel 

geeft leven. 

De jongen plukte de stekels, sloeg zijn waaier open en vloog ervandoor … hij liet zich met 
de wind meevoeren tot  vlak boven een stad met daken in alle kleuren van de regenboog. 
Daar liet hij zich vallen midden in een tuin. Overal zaten mensen te huilen, de mannen 
snoven, de vrouwen snoten hun neus in hun zakdoekjes. Iedereen had rode ogen van het 
wenen.  

 Waarom huilen jullie? 

 Onze prinses is dood.  

 Hé? 

 Onze prinses is dood. 

 Oh, is het dat maar. Breng me bij haar.  

Ze nemen hem mee door de straten van de stad en over de pleinen van de stad tot aan de 
trappen van het paleis van de koning. De koning kwam naar buiten. 

 Wat kom je hier doen? 
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 Heer, zei de jongen, ik wil uw dochter opnieuw tot leven wekken. 

 Als je dat kan, dan schenk ik je mijn stad, mijn volk en al mijn schatten. (rustig, 

overtuigd) 

Hij nam de jongen bij zijn arm en trok hem naar binnen. Ze liepen een hele tijd over gladde 
houten vloeren waar je je kon in spiegelen, door gangen met gouden muren maar alles was 
bedekt met het zware deken van verdriet. Tenslotte duwde de koning een deur open en 
daar lag de prinses, bleek en breekbaar op een groot koud bed. De jongen ging naar haar 
toe en prikte haar hand met de gouden stekel. Ze  (adem opeens) ademde en sloeg haar 
ogen open. En geeuwde.  

 Ik heb zo goed geslapen. Zo diep. 

Haar vader nam haar in  zijn armen maar hij kon geen woord zeggen. Hij was zo blij en zo 
verbijsterd. Er kwam natuurlijk een groot feest maar bij het dessert kon de koning zich niet 
meer houden. Hij boog zich naar voren naar zijn gast en vroeg: 

 Wat is jouw geheim? 

De jongen antwoordde dat hij een droom had gehad, dat hij die niet had willen vertellen 
aan zijn vader. Dat hij naar een huisje aan de rivier was gevlucht waar een oude vrouw in 
een ketel met walmende soep had zitten roeren en hem een magische waaier had gegeven. 
Hij vertelde dat hij door de lucht had gevlogen tot bij de drakenkoning van de zee die twee 
fijne stekels had gegeven en daarna door de wind tot aan deze stad was gevoerd waar 
iedereen huilde. 

 Jongen, wat was jouw droom? Vertel mij je droom. 

 Heer, ik heb hem u net verteld. De droom eindigt hier waar we nu zijn, op het 

moment dat u zegt: ‘Jongeman, ik schenk je mijn dochter.’ 

De prinses knikte en de koning zei: 
 ‘Jongeman, ik schenk je mijn dochter. Wees gelukkig samen.’ 

Déze woorden heb ik persoonlijk (accent op persoonlijk, niet op rechteroor) gehoord met 
mijn rechteroor en toen kreeg ik een klap tegen mijn linker om het allemaal aan jullie te 
komen vertellen. En dat is bij deze gebeurd. Goedenavond, ik ga terug naar het feest. 
 

Vertel waarom je dit verhaal vertelde, wat maakt dat je van dit verhaal houdt? Waarom 

koester je het? Waarom mag het volgens jou niet verdwijnen? Waarom wil je graag dat dit 

verhaal wordt doorverteld? Waarom wil je dat bv. je kinderen het horen? 
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5.3.  IJsbreker/Energizer – Tellen tot drie 

Doel: het losmaken van de fantasie. Kondig ook aan dat dit een spelletje is en dat je vooral 

plezier wil maken 

Klasstructuur: met de hele groep in een kring.  

Verloop:  

 Ronde 1: De docent zegt ‘1’, zijn/haar buur zegt ‘2’, de volgende ‘3’. Daarna weer 

opnieuw beginnen bij ‘1’ tot de hele groep heeft meegedaan. 

 Ronde 2: Tot drie tellen zoals tevoren maar wie ‘1’ zegt doet alsof hij op een deurbel 

duwt. 

 Ronde 3: Zoals ronde 2, maar wie ‘3’ zegt tilt zijn rechter knie op.  

 Ronde 4: Zoals ronde 3, maar wie ‘2’ zegt, zal …. Vraag de groep om een voorstel. 

 Ronde 5-6: Zoals ronde 4, maar vraag om er ritme in te steken en/of het tempo op te 

drijven, … Doel: het wordt iets van de hele groep. 

5.4.  Ik hou (niet) van …  

Doel: Introductie en/of herhaling van woordenschat en zinnetjes over het weer en het 

beschrijven van de omgeving. Je zal ze gebruiken in de volgende oefening.  

Klasstructuur: Iedereen zit in een cirkel. Er is één stoel te weinig, de docent staat dus recht.  

Verloop: 

De docent staat in het midden en zegt: ‘Ik hou van de warmte van de zon.’ Wie ook van zon 

houdt staat op en zoekt een andere plek in de kring. De laatste die rechtstaat, moet een 

andere zin bedenken: ‘Ik hou (niet) van …. Bij een volgende keer dat jij aan de beurt bent kan 

je twee elementen introduceren, bv. ‘Ik hou van sneeuw en sneeuwballen gooien in het 

park.’ Ook de cursisten geven vanaf dan twee elementen aan. 

Bv. Ik hou van regen. Ik hou niet van mist. Ik hou van de bergen, de zee, rivier, groen gras, 

bossen, muziek,  stilte, kermis, wind, spelende kinderen, veel mensen, drukke straten, tuinen 

met bloemen,  grote parken, weiden met koeien, de geur van bloemen,  de geur van 

aardbeien,  bananenbomen, appelbomen, de blauwe lucht, de regenboog, wit strand, de 

geur van verse pizza, dakterras met tomaten, klimmen in bomen, …  

Tip: Geef onderwerpen aan die een beroep doen op alle zintuigen, dus niet alleen dingen die 

je kan zien maar ook horen, ruiken, proeven, voelen. 

Alternatief: als docent zelf alle woordenschat aanreiken. Jij bent dus de enige die een 

diverse hoeveelheid aan elementen aangeeft. De cursisten krijgen de woordenschat en 

beelden passief aangereikt. Zij zijn de enigen die zich verplaatsen, jij niet.  
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5.5. Beschrijf een bijzondere, gelukkige mooie plek voor jou. 

Doel: de cursisten leren verschillende zintuiglijke ervaringen verwoorden. Bij deze oefening 

kunnen de eerste verhalen opduiken. 

Verloop: Klassikaal: Beschrijf een plek die voor jou heel bijzonder is. Breng meerdere 

zintuigen aan bod in je beschrijving. Vertel waarom je de plek zo mooi vindt. Vertel wat de 

plek voor je betekent (vakantie, geliefde persoon, waar je vroeger woonde, iets verrassends, 

…). Vertel een verhaal dat ermee verbonden is: dat kan een persoonlijk verhaal zijn of een 

legende … 

Tip: Bij laaggevorderden kan je op het bord spins maken rond de 5 zintuigen 

Tip: Bouw op van heel algemeen naar gedetailleerd. Dit geeft je beschrijving structuur. 

Klasstructuur: Cursisten gaan in groepjes van vier à vijf personen zitten.  

Verloop: Bepaal de tijdsduur, ca. 5 minuten per cursist. Zeg dat iedereen een bijzondere, 

geliefde en mooie plek moet beschrijven. Afhankelijk van het niveau van je groep selecteer 

je meer of minder verhaalelementen om te beschrijven. Maak vooraf een lijst op bord, wijs 

je cursisten erop dat ze zoveel mogelijk punten van de lijst moeten verwerken in hun 

beschrijving:  

 Waar is die plek? Natuur of stad? Zee of bergen? Druk of rustig? 

 5 zintuigen: Wat kan je er zien? Wat kan je ruiken? Horen? Hoe voelen de dingen?  

 Extra: Wie zie je in die plek? Ben je er alleen? Met anderen? 

 Extra: Wanneer? In welk seizoen zie jij deze plek? Is het ochtend, middag, avond? Hoe is 

het weer? 

 Waarom? Wat vind je zo mooi of speciaal aan deze plek?  

 Heb je ook een verhaal over de plek? Een oud verhaal, iets wat daar is gebeurd? Of wat 

jij of iemand anders daar heeft gedaan? 

Tip: Denk na over samenstelling van de groep, is er in elke groep iemand die kan doorvragen 

indien nodig? Controleer ook of alle groepsleden de verhalen begrijpen. 

Tip: Soms zijn cursisten (nog) niet gewoon in groep iets te vertellen. Vraag wie er wil 

beginnen? Of laat de oudste/de jongste/de kleinste … beginnen.  

De cursisten beginnen te vertellen. Ga rond in de groepjes, luister en stel vragen. Na 20 à 25 

minuten kiest elke groep samen één plek uit en één verteller. Die beschrijft de mooie plek 

aan de hele klas.  

Tip: De verteller hoeft niet per se zijn eigen plek te beschrijven. Het mag die van een ander 

groepslid zijn.  
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Stel na elk verhaal bijvragen, probeer meer details los te krijgen (zie vragen op bord), toon 

interesse, parafraseer, … Besluit telkens met applaus voor de vertellers. 

Noteer voor jezelf kort mogelijke verhalen en vertellers voor de Verhalenbus. 

!Taalgebruik verbeteren of niet tijdens het vertellen? 

Het doel is spreken en een verhaal kunnen overbrengen. De boodschap en een duidelijke 

verhaallijn zijn op dit moment belangrijker dan grammaticale correctheid. Het zou de 

spreekdurf kunnen afremmen. Help wel indien cursisten niet op een woord komen of indien 

iets niet klopt in het verhaal door bv. een woord met een andere betekenis. Stel indien nodig 

controlevragen om te zien of iedereen mee is. Parafraseer indien nodig met terugkoppeling 

naar de verteller: Bedoel je ….? Achteraf kan je eventueel kort herhalen. Het kunnen volgen 

van het verhaal is belangrijk, wil de groep gemotiveerd blijven om naar elkaar te luisteren. 

5.6. Alternatief – lekker eten 

De vorige oefening kan je herhalen of vervangen door het werken met andere onderwerpen, 

bv. met een bijzonder gerecht. Peil op dezelfde manier naar de lievelingsgerechten van 

iedereen en laat hen uitgebreid vertellen. Met ‘ik eet graag kip’ ben je als docent niet 

tevreden!  

Vraag door: Hoe is die kip klaargemaakt? Welke kruiden gebruikte je? Welke groenten zitten 

erin? Voor een feestelijke gelegenheid of voor elke dag? Wie maakt dat klaar? Hoe heb je 

het leren klaarmaken? Ook hier zijn de vragen afhankelijk van het niveau van de cursisten  

Tip: Breng kookboeken en geurige kruiden mee. Laat de kruiden rondgaan en laat de 

cursisten er aan ruiken. Cursisten zullen spontaan naar de naam vragen en zeggen waarvoor 

ze het gebruiken.  

Tip: Je kan iedereen een ingrediënt of een (foto van) een gerecht laten meebrengen. Stal ze 

vooraan in de klas uit op een tafel. Dit schept verwachtingen.  

Iedereen moet hier dan iets over vertellen. Wanneer maak je dit en voor wie? Waarom is dat 

eten voor jou speciaal? Heb je er een verhaal over? Dit kan na een oefening in de klas ook als 

huiswerk gegeven worden voor de volgende les. Cursisten zijn dan al gewoon aan het 

concept van een beschrijving en een verhaal vertellen en sommigen nemen meer tijd om het 

voor te bereiden.  

Bv. Russische vrouw brengt een zak okkernoten mee. Die waren vroeger zo duur voor haar. 

Maar hier in België niet. Nu heeft ze zelfs een eigen notenboom in haar tuin! Die zijn heel 

speciaal voor haar. De noten van de boom verpakt ze in linnenzakjes en deelt ze uit als 

cadeautjes. Cursisten uit Senegal zijn zeer nieuwsgierig naar de noten. Ze hebben ze al 

gezien maar kennen het niet. En hoe krijg je die dingen open? 

Bv. Een vrouw uit Peru vertelt over schaapskoppen die gegaard worden in de grond en de 

daarbij behorende duivelslegende. 
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5.7. Energiser: ja/nee/zwart/wit – voor iedereen. 

Klasstructuur: Iedereen zit in een cirkel.  

Verloop: Kondig aan: ‘We gaan een spelletje spelen. Als ik ja zeg, zeggen jullie nee, als ik nee 

zeg, zeggen jullie ja. Let op het ritme en doe dat na.’  

Hou het tempo erin, voeg een beweging toe, gebruik mimiek, … 

Bv. Ja ja ja nee,  nee nee nee ja; Nee ja nee ja - …. etc.   

Nodig na een paar reeksjes een cursist uit om je plaats in te nemen. Na drie keer kan hij/zij 

weer iemand anders aanduiden.  

Na een tijdje voeg je de woorden ‘zwart’ en ‘wit’ toe. Er zijn nu vier mogelijkheden. Soms 

beginnen cursisten spontaan te experimenteren met nog andere woorden bv blauw/rood, 

schoenen/sokken, enz. 

5.8. Op zoek naar herinneringen. 

Verloop: Vertel een herinnering uit je kindertijd. Bv. Je allereerste herinnering.  

Nodig je cursisten uit om ook een herinnering te vertellen. Noteer op het bord een aantal 

mogelijkheden zoals:  

 Eerste herinnering, eerste kus, eerste sneeuw, eerste schooldag, eerste dag in België, 

… 

 Een vreemde droom, een nachtmerrie, een vreemde nacht, … 

 Een herinnering over een broer of zus, over een huisdier, een vriend, … 

 Een herinnering aan een angstig moment, toen je iets gevaarlijks deed, of iets 

verbodens, …  

 Een herinnering aan een wens die werd vervuld, of een heldhaftig moment wanneer 

je iets of iemand hebt gered, … 

 Een verhaal dat steeds opnieuw wordt verteld in de familie,… 

De cursisten wisselen verhalen uit in groepjes van 4 à 5. Iedereen moet de verteller een 

extra vraag stellen over het verhaal. Iedereen vertelt iets. Loop rond, luister en stimuleer het 

vragen stellen. Elke groep kiest twee verhalen en twee vertellers voor de afsluitende ronde 

in de hele groep: ze hoeven niet hun eigen verhaal te vertellen. 

Tip: Soms is er meer nodig om een herinnering te vinden. Laat de cursisten vooraf een 

geheugenkaart of -spin maken rond een bijzondere plek of figuur in hun leven.  

Voorbeeld: Geheugenkaart – favoriete plek als kind: tuin van mijn grootmoeder 
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Voorbeeld geheugenspin – Bijzondere figuur in je leven 

 

Maak bij wijze van voorbeeld zelf eerst een dergelijke kaart of spin op het bord. Je kan ook 

een spin uittekenen aan de hand van het verhaal van een mededocent die vertelt terwijl jij 

tekent en bijvragen stelt. Pas daarna gaan de cursisten aan de slag. De spin maken kan 

individueel of per twee. Met emoticons kan je ook aanduiden of je daar een blije of minder 

gelukkige herinnering aan hebt. 

Noteer kort mogelijke verhalen en vertellers voor de Verhalenbus. 

Tip: Soms zijn cursisten (nog) niet gewoon om in kleine groepjes samen te werken. Laat dan 

vertellen in de grote groep. Vraag wie er wilt beginnen?  

Voordeel: soms weekt het verhaal van de ene cursist een verhaal bij een andere cursist los. 

Waarschijnlijk zal niet iedereen vertellen, maar hou in de gaten dat iedereen mee is.  
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6. Les 2: Anekdotes en traditionele verhalen 

6.1. Energizer: Ik ook! - stoelendans 

Verloop: Iedereen zit in een cirkel. Er is net één stoel te weinig. Ga zelf in het midden staan 

en zeg iets over jezelf. Bv. Ik draag blauwe schoenen, ik hou van voetballen, ik woon in 

Antwerpen, ik heb geen kinderen, ik heb twee handen, … 

Wie ook blauwe schoenen draagt staat op, zegt ‘Ik ook!’. Iedereen zoekt een andere stoel.. 

Wie geen stoel heeft, gaat in het midden staan en zegt op zijn beurt iets over zichzelf. Plezier 

verzekerd! 

6.2. Rarara, wat is het?  

Doel: Energiser, de verbeelding van de cursisten aanspreken. 

Verloop: ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Het is wit en hangt aan het plafond. Ra ra ra Wat is 

het?’ Iedereen stelt om de beurt een vraag aan de groep. De voorwerpen moeten uiteraard 

aanwezig zijn in het lokaal. Iedereen mag vrij antwoorden. 

Raadsels oplossen.  

Geef enkele raadsels op. Los ze op met de hele groep. 

Bv.  

 Ik heb een hoofd maar ik praat niet. Ik heb vier poten maar ik loop niet. Ra ra ra, wat 

ben ik? Een tafel 

 Wat gaat altijd omhoog maar nooit naar beneden? Je leeftijd 

 Wat spreekt alle talen van de wereld? De echo; liefde; …  

 Wanneer je mijn naam roept, ben ik verdwenen. Stilte 

Zelf raadsels maken:  

 Stap 1: per twee. Ieder paar neemt een voorwerp in gedachten – makkelijkst is een 

voorwerp aanwezig in het lokaal: zie spel - en beschrijft eigenschappen. Bv. vier 

poten, glad, bruin,  op zitten. (een stoel)  

 Stap 2: Elk paar zoekt naar andere voorwerpen of dingen met een zelfde eigenschap. 

Bv. vier poten ( hond, kat, tafel), glad (steen, ijs), bruin  (boom, aarde), op zitten 

(fiets, paard) 

 Stap 4; Elk paar maakt nu zelf een raadsel. bv. Het heeft vier poten maar het kan niet 

lopen, het is glad maar het is geen steen, je kunt erop zitten maar het is geen paard. 

Wat is het? 



14 
 Lesleidraad NT2 vertelt mee 

6.3. Op zoek naar traditionele verhalen 

Vertel een volksverhaal, een sprookje naar eigen keuze of een van onderstaande. Maar zeker 

een verhaal dat jij bijzonder vindt.  

Verhaal: de oorsprong van de Chinese draak 

Ooit leefden in China de volkeren in oorlog. De mensen uit de bergen vochten met die van 

de bossen, die van de bossen met de mensen van de vlakten, de vlaktebewoners met die van 

de rivieren.  

Tot de mensen en goden besloten om vrede te sluiten en uit de vier goden werd één wezen 

geboren, het had de kop van de god van de vlakte: het paard, het lijf van de god van de 

bossen: de slang, de schubben van de god van de rivier: de vis en tenslotte de vleugels van 

de god van de bergen: de arend. Samen was dit wezen de eerste draak. 

Verhaal: Noë en de zeehonden 

Het was zomer en het regende, het regende het bleef maar regenen. Het water kwam met 

bakken uit de hemel.  

De beken liepen over, de rivieren stroomden vol, de stromen zwollen, de zeeën stegen 

Als dat zo doorging zou binnen kort het water het land overspoelen. 

En Noë had een idee: hij zou een ark bouwen, een boot van hout voor zijn hele familie én op 

het dek zou hij kooien zetten met in elke kooi plaats voor twee dieren: een mannetje en een 

wijfje van dezelfde soort. En zo geschiedde en toen alles en iedereen was ingeladen haalde 

Noë de loopplank in, … toen oh nee, hij was iets vergeten: honden, hij was de honden 

vergeten. 

Zonder honden konden ze niet vertrekken, dus hij weer de loopplank af op zoek naar twee 

honden. 

Pwiet, kliklkliklklik kom zulle, kom..; aha daar kwamen al twee honden aan: een mannetje 

en een wijfje.  

‘Kom mee, jullie kunnen nog bij; we gaan zo vertrekken, kom snel: we hebben nog plaats 

voor jullie, maar … die drie kunnen wel niet mee’ en Noë wees naar de drie kleintjes van de 

honden.  

“Waf, wat?” zie moeder hond “ maar dat kan niet, mijn kleintjes zijn nog veel te jong om 

alleen te blijven, die hebben mij nog nodig. Vader hond, jij moet het weten, ga mee als je 

wilt maar ik niet. Ik blijf hier.” 

Het moet gezegd: vader hond twijfelde: to be or not to be. daar ging het tenslotte om.  
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Toen er op dat moment een blonde teef voorbij kwam trippelen, vader hond snuffelde even 

onder haar staart: foef! En ja hoor, huppekee, vader hond mee met de teef en Noë. De 

loopplank werd opgehaald, en weg voer de ark. 

Het regende, het regende het bleef maar regenen. Het water kwam met bakken uit de 

hemel. 

De rivieren liepen over, de stromen stroomden vol, de zeeën zwollen, de oceanen stegen 

Ergens te midden van al die nattigheid lag moeder hond met haar kleintjes dicht tegen zich 

aan. Ze probeerde ze zo goed en zo kwaad als het ging warm en droog te houden en ze te 

troosten dat ze toch net al te veel zouden denken aan wat er komen zou; 

Een beetje zoals die moeder op de Titanic die samen met haar kinderen in bed ging zitten 

en hen voorlas uit de never ending story, tot het water kwam. 

En helemaal boven in de hemel zag god zijn vrouw dat, en bij het zien van die vier honden 

kreeg ze een heel warm gevoel van binnen; ze kreeg medelijden hen en stuurde god de 

ladder af naar beneden. 

Hier beneden op aarde nam god die vier honden in zijn armen en streelde, streelde ze en 

streelde ze, net zolang tot hun poten plat en kort waren geworden en hun snorharen extra 

lang. Toen zetten hij ze weer op de grond en klom de ladder op naar boven. 

Toen het water het land overspoelde waren de vier honden gered want ze waren nu 

zeehonden geworden. 

Vertel waarom je dit verhaal vertelde, wat maakt dat je van dit verhaal houdt? Waarom 

koester je het? Waarom mag het volgens jou niet verdwijnen? Waarom zou je dit verhaal 

zeker doorvertellen aan je kinderen? 

6.4. Storyboard of vertelkoord 

Storyboard  

Stel samen met de cursisten een storyboard van het verhaal samen. Terwijl zij vertellen 

teken jij als docent het verloop op het bord/op grote flappen in eenvoudige tekeningen. 

Koppel regelmatig terug:  dit is … ? Okay als ik dat zo teken? En dan? Wat gebeurde er 

dan?…. 
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Voorbeeld storyboard van Roodkapje  
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Vertelkoord 

Je kan ook een verhaal laten hervertellen met de hulp van een vertelkoord. Voorzie een 

touw en allerlei prullaria: knopen, stofjes, stokjes, … Cursisten mogen ook zelf spullen 

zoeken (ook buiten de klas) die hen doen denken aan gebeurtenissen in het verhaal. Bv. een 

stukje zilverpapier als spiegel of water. Zie ook http://www.kiddo.net/101799 . 

Als het verhaal klaar is, vertelt de hele klasgroep het verhaal opnieuw met de hulp van het 

storyboard of vertelkoord.  

6.5. Verhalenfiguren 

Voorbereiding: Print de bijlage ‘Verhalenfiguren’ af, recto verso. Recto staat de afbeelding, 

verso de naam en eventueel een beschrijving en/of verhaal. Vul gerust aan met andere 

bekende figuren.  

Verloop: Herinner je cursisten aan de verhalen uit de vorige les: herinneringen, anekdotes, … 

Vertel dat ze vandaag samen op zoek gaan naar oudere verhalen: over een boom, stad, berg, 

land, een koning, dieren, magie, … 

Toon de cursisten de prenten van figuren uit enkele verhalen.  

Vraag of cursisten figuren herkennen. Cursisten geven aan welke ze kennen. Vraag door:  

 Hoe heet die figuur?  

 Waar komt hij vandaan? 

 Hoe ziet hij eruit?  

 Hoe is zijn karakter?  

 Wat maakt hem zo speciaal? Ken je een verhaal over die persoon?  

 Waar heb je dat verhaal gehoord? … 

Noot: Niet alle figuren zullen in elke klas bekend zijn. Misschien zullen de cursisten er andere 

figuren aan toevoegen. 

In de grote groep bespreek je samen een of twee figuren. Eventueel kan je zelfs een verhaal 

in storyboard of vertelkoord uitzetten.  

Noteer indien van toepassing al mogelijke extra verhalen en vertellers voor de 

Verhalenbus. 

 

  

http://www.kiddo.net/101799
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6.6. Een gekoesterd verhaal dat ook je kinderen moeten horen?  

Zijn er verhalen waar je zelf meer van houdt dan van andere? Die je zou willen doorvertellen 

aan je kinderen, verhalen of anekdotes die niet mogen vergeten worden?  

Verloop: Verwijs als docent daarbij naar je eigen inleidend verhaal. Schrijf enkele suggesties 

op bord:  

 Over deze figuren of andere? Over wie? 

 Over koningen, dieren, magie, … 

 Over een bijzondere boom, stad, berg, land, meer, zee, …  

 Over iets van jezelf of je familie? 

Open deze oefening in de grote groep. Na een korte brainstorm gaan de deelnemers 

individueel of in paren op zoek naar gekoesterde verhalen. De ene cursist zal al meer 

verhalen kennen dan de andere. Sommige mensen hebben een ongelooflijk geheugen en 

aanleg voor verhalen, anderen onthouden ze gewoon niet! Vergelijk het met moppen 

vertellen . Mogelijks zal een cursist geen eigen verhaal brengen maar aansluiten bij het 

uitwerken van het verhaal van iemand anders van de groep.  

Bij hun gesprek volgen de cursisten deze leidraad:  
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Werkblad 1 zoeken naar een gekoesterd verhaal  

 Ken je andere verhalen? Waarover?  

o Over deze figuren of andere? Over wie? 

_______________________________________________________________ 

o Over koningen, dieren, magie,… 

_______________________________________________________________ 

o Over een bijzondere boom, stad, berg, land, meer, zee, … 

_______________________________________________________________ 

o Over iets van jezelf of je familie? 

_______________________________________________________________ 

 Welk verhaal zou je graag nog eens horen of lezen? 

_____________________________________________________________________ 

 Wie heeft het verteld, waar heb je het gelezen? 

_____________________________________________________________________ 

 Welk verhaal is je het liefste? 

_____________________________________________________________________ 

 Wat betekent het voor jou? Hoe voel je je bij het verhaal? 

_____________________________________________________________________ 

 Beschrijf de hoofdfiguur/plaats. Wat doet hij/zij? Wat is er speciaal aan? 

_____________________________________________________________________ 
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De docent loopt rond en beluistert. Indien mogelijk maak je als docent snel een lijstje van 

verhalen en figuren die aan bod komen. Aan de hand van die lijst en een korte briefing in de 

grote groep – ‘Heb jij een verhaal dat je graag wilt doorgeven?’.  

Laat enkel zeer kort antwoorden en maak een inventaris op het bord. Hou dit bij voor de 

Verhalenbus. 

De cursisten verdelen zich daarna in groepjes alle groepen afhankelijk van gelijkaardige 

interesses. Bv. Twee cursisten kennen het verhaal van Ma’am Kumba, een paardvrouw die in 

een rood meer woont, een meer met de kleur van bloed. 

Uit alle verhalen kiest elk groepje een verteller en een verhaal. Samen werken ze het 

gekozen verhaal verder uit. Indien mogelijk zoeken de cursisten het verhaal op op internet. 

Samen maken ze een storyboard of een vertelkoord. Of schrijven het verhaal uit in korte 

gebeurtenissen. Zie werkblad hieronder ‘Volgorde van gebeurtenissen’. 

  



21 
 Lesleidraad NT2 vertelt mee 

Werkblad 2: Volgorde van gebeurtenissen (Wat gebeurt eerst, dan, daarna, vervolgens 

enzoverder. Maak een lijst van de hoofdgebeurtenissen als geheugensteun. Korte notities 

volstaan, volle zinnen zijn niet nodig) 

1______________________________________________________________________ 

 

2_____________________________________________________________________ 

 

3_____________________________________________________________________ 

 

4_____________________________________________________________________ 

 

5_____________________________________________________________________ 

 

6_____________________________________________________________________ 

 

7_____________________________________________________________________ 

 

8_____________________________________________________________________ 

 

9_____________________________________________________________________ 

 

10____________________________________________________________________ 

 

11____________________________________________________________________ 

 

12____________________________________________________________________ 
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De groep kiest daarna een of twee vertellers. De verteller(s) word(t)(en) geholpen door de 

andere groepsleden indien nodig. De verteller vertelt niet noodzakelijk het eigen verhaal. 

6.7. Energizer - Dit is geen … 

Doel: fantasie en nieuwsgierigheid voor de verhalen opwekken.  

Verloop: Geef een voorwerp door, bv. een balpen,  een bloempot, een zware boekentas,…. 

De cursisten moeten daarbij hun fantasie gebruiken en zeggen wat het NIET is. Geef zelf het 

voorbeeld door de pen aan je buur te geven en te zeggen: ‘Dit is geen koelkast vol ijsjes! … 

Zeg iets anders en geef door’ … Stimuleer om zeker twee elementen aan te geven.  

Tip: Laat de cursisten figuren of voorwerpen uit hun verhaal te gebruiken. Dat maakt het 

spannend om de verhalen te beluisteren! 

Tip: Meer energizers vind je op http://www.sheherazade.eu/en/content/resources. 

6.8. Vertelronde 

Elke groep brengt zijn verhaal naar voren. De docent vat, indien nodig, telkens nadien het 

verhaal samen voor iedereen. Steeds terug koppelend naar de vertellers. Is het juist als ik 

zeg dat …?  

De docent vraagt de vertellers indien nodig meer details zoals de herkomst van het verhaal. 

En waarom ze dit verhaal kozen: waarom houden ze ervan en willen ze het graag 

doorvertellen.  

Vraag ook aan de luisteraars waar ze van hielden in het verhaal. 

6.9. Besluit: Welke verhalen wil je zelf doorgeven?  

Doe een rondje! Wijs individuele cursisten ook op hun verhalen die ze vorige les al brachten. 

Misschien willen ze die liever op de Verhalenbus brengen? 

En hoe wil je dit verhaal doorgeven?  

 Thuis vertellen? Op school?  

 Of ook op Verhalenbus, Vlaggetjes, zelf vertellen op Vertelfestival?  

  

http://www.sheherazade.eu/en/content/resources
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7. Les 3 en verder:  

Afhankelijk van de keuzes van de cursisten help je hen verder bij het uitschrijven of 

memoriseren (via storyboard of vertelkoord) van hun verhaal.  

Tip:  

 Vraag bij het uitwerken ook aandacht voor de vijf zintuigen, hoe de karakters eruit 

zien, hoe ze zich voelen, … De dingen die aan bod kwamen in beide lessen.  

 Denk ook aan de 5 w’s: Wie, Wat(=plot), waar, wanneer, WAAROM (drijfveer)?  
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Werkblad 3: Vertel je verhaal 

Titel:_________________________________ 

1. Waar houd je het meest van in dit verhaal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Achtergrond (Is er iets dat je luisteraars moeten weten om het verhaal of de verteller te 

begrijpen?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Hoofdpersonages (Wie? Hoe zijn ze? Geef ook hun karakter mee, niet alleen hun uiterlijk) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Omgeving (Is het belangrijk om de tijd en plaats waar dit verhaal plaats vindt te kennen? 

Waar en wanneer speelt het zich af?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Openingszin (Heeft het verhaal een standaard openingsformule, eentje waar alle verhalen 

van die oorsprong of aard mee beginnen? Wat is het eerste dat jij wilt vertellen in je 

verhaal? Leer misschien de eerste zin van buiten om gemakkelijk te kunnen starten.) 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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6. Volgorde van gebeurtenissen (Wat gebeurt eerst, dan, daarna, vervolgens enzoverder. 

Maak een lijst van de hoofdgebeurtenissen als geheugensteun. Korte notities volstaan, 

volzinnen zijn niet nodig) 

1______________________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________________ 

4_____________________________________________________________________ 

5_____________________________________________________________________ 

6_____________________________________________________________________ 

7_____________________________________________________________________ 

8_____________________________________________________________________ 

9_____________________________________________________________________ 

10____________________________________________________________________ 

11____________________________________________________________________ 

12____________________________________________________________________ 

8. Wat is cruciaal in het verhaal? Duid aan in de verhaallijn of storyboard. 

9. Let zonder te overdrijven op de vijf zintuigen. Waar kan je ze gebruiken? Duid aan in de 

verhaallijn of storyboard. 

8. Eindzin  (Heeft het verhaal een standaard eindformule? Is er een moraal? Legt het verhaal 

iets uit over de natuur of een dier…? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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8. Bronnen:  

Werkmateriaal: 

Masterclass Dovie Thomassen – Alden Biesen, april 2008 

Workshop Katrice Horsley – bij Fonkelvogel, Leuven, februari 2013 

Werksessie voor leraren in opleiding door Kamini Ramachandran – Alden Biesen, april 2014 

http://www.sheherazade.eu/en/content/resources 

http://www.kiddo.net/101799  

Verhalen en –figuren 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nasreddin#Taste_the_same 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Llorona  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Noach 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Anansi 

http://www.anansimasters.net/ 

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

 
 

http://www.sheherazade.eu/en/content/resources
http://www.kiddo.net/101799
http://en.wikipedia.org/wiki/Nasreddin#Taste_the_same
http://nl.wikipedia.org/wiki/Llorona
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noach
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anansi
http://www.anansimasters.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Mami_Wata

