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Tekenen om te vertellen 

 

Bouwstenen   : Storytelling 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 60 min. 

 

Doelstellingen 

• De deelnemer kan een verhaal begrijpen. 

• De deelnemer kan een verhaal vertellen. 

 

Materialen 

Pen en papier 

 

Voorbereiding 

Zoek een verhaal dat geschikt is voor het niveau van de groep, al dan niet 
gelinkt aan het onderwerp dat je in je les behandelt. 

 

Instructies 

• Lees een verhaal voor. 

• Lees het verhaal een tweede keer voor, nu in delen.  

• Vraag de deelnemers na elk onderdeel een tekening te maken van het 
vertelde onderdeel, telkens op een ander blad papier. 

• Ga door tot het hele verhaal verteld en getekend is.  

• Vraag de deelnemers één voor één om een deel van het verhaal te 
vertellen aan de hand van hun tekening. 

• Vraag een deelnemer om de eerste tekening te verwijderen en herhaal het 
eerste deel. 

• Ga door tot alle bladen zijn verwijderd en de deelnemers het hele verhaal 
in chronologische volgorde uit hun hoofd hebben verteld. 

 

Variant 
Laat de deelnemers in duo’s werken. 
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Tips voor de trainer 
• Benadruk dat de kwaliteit van de tekeningen niet belangrijk is. 

• Beperk de tekentijd. 

• Grappige verhalen werken beter. 

• Een verhaal dat specifiek is voor jouw cultuur geeft de deelnemers de kans 
om meer te leren over hun nieuwe land. 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

• Luisteren 

• Spreken 

Kennis 

• Woordenschat 

• Zinsbouw 

• Spreekwoorden / Uitdrukkingen 

• Geheugen 

• Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden 

• Communicatieve vaardigheden 

• Cultureel bewustzijn, expressie en identiteitsvorming 

• Verbeelding, creativiteit en leren leren 

• Intercultureel begrip  

• Verhalend denken 


