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Gooi de dobbelstenen 

 

Bouwstenen   : Teambuilding & Empowerment; Media; Storytelling 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 30 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan een verhaal vertellen op een (chrono)logische manier. 

 

Materialen 

Set van verhaaldobbelstenen. 

 

Instructies 

 

Variant 1 

• Ga in een cirkel zitten. 

• Geef elke deelnemer een dobbelsteen.  

• Vraag een deelnemer om de dobbelsteen te gooien en het beeld op de 
dobbelsteen te benoemen. 

• Vraag de deelnemer om het verhaal te beginnen door een zin te bedenken 
waarin dit beeld is verwerkt. 

• Vraag een tweede deelnemer om een dobbelsteen te gooien, benoem het 
beeld en ga verder met het verhaal. 

• En zo verder. 

• Ga door tot elke deelnemer aan de beurt is gekomen. Als het verhaal nog 
niet af is, ga dan nog een ronde door. 

 

Variant 2 

• Vraag een deelnemer hoeveel dobbelstenen hij/zij wil.  

• Laat de deelnemer gooien en een verhaal maken met alle beelden. 

• Ga door tot elke deelnemer aan de beurt is gekomen. 
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Variant 3 

• Gooi alle dobbelstenen. 

• Vraag wie een verhaal wil vertellen dat geïnspireerd is op een of meer 
beelden. 

• Ga door tot elke deelnemer aan de beurt is gekomen. 

 

Tips voor de trainer 
Deze oefening is misschien minder geschikt voor beginners. 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

• Luisteren 

• Spreken 

Kennis 

• Woordenschat 

• Zinsbouw 

Sociaal-emotionele vaardigheden 

• Communicatieve vaardigheden 

• Plezier 

• Verbeelding, creativiteit en leren leren 

• Verhalend denken 


