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Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen, of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
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Samenvatting
Deze rapportage laat de bevindingen zien ten aanzien van de ontwerpcriteria voor een verhalendossier
voor pabostudenten. Door het verhalendossier worden studenten zich bewust van het belang van het
inzetten van verhalen in het onderwijs ter stimulering van de verbeelding. Er is gekozen om een
ontwerp voor een verhalendossier te maken op basis van bevindingen vanuit de literatuur ten aanzien
van verbeelding en verhalen ter stimulering van verbeelding en de beginsituatie van pabostudenten ten
aanzien van de kennis van verhalen en verbeelding. Daarna is het ontwerp uitgeprobeerd in de praktijk
door een focusgroep. De bevindingen van de studenten uit de focusgroep zijn meegenomen voor
bijstellen van ontwerpcriteria voor het verhalendossier. Het resultaat is dat er ontwerpcriteria zijn
geformuleerd die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de opzet van een verhalendossier voor
de pabo. Dit verhalendossier is een meerjarig document dat een plek moet krijgen in het curriculum en
waarbij opdrachten tijdens de stage in de basisschool worden uitgevoerd. Het verhalendossier is een
document naast het leesdossier. Het verhalendossier heeft als doel het beleven van verhalen.
Belangrijke aspecten voor het verhalendossier om de verbeelding te stimuleren bij verhalen zijn:
bewustwording van de werking van verbeelding door middel van verhalen, gebruik van alle zintuigen
ter stimulering van de verbeelding, dramatische opbouw van een verhaal doorzien en doorleven. Door
kennis te nemen van verschillende soorten verhalen worden studenten zich bewust van de verhalen
waaraan ze zich kunnen verbinden. Verbinding met een verhaal is van belang om de verbeelding tot
stand te brengen. De grondige voorbereiding van een verhaal biedt ruimte voor contact met het
publiek. Wanneer de luisteraar de processen doorleeft die nodig zijn om de verbeelding te stimuleren,
kan het vertelde verhaal appelleren aan de ervaring van de luisteraar waardoor de verbinding met het
verhaal ontstaat en daardoor de verbeelding bij de luisteraar tot stand komt.

Abstract
This report shows the findings concerning the design criteria for a story file for education students. By
the story file students are aware of the importance of the use of stories in education to stimulate the
imagination. It was decided to create a design for a story file based on findings from the literature
regarding imagination and stories to stimulate imagination and the initial situation of education
students regarding the knowledge of stories and imagination. Then the design is tested in practice by a
focus group. The findings of the students in the focus group were taken to adjust design criteria to the
story file. The result is that design criteria have been formulated which can make an important
contribution to the creation of a story file for teacher training. This story is a multi-file document that
should get a place in the curriculum and in which commands are carried out during the internship in
elementary school. The story file is a document next to the reading file. The story file aims experiencing
stories. Important aspects for the stories to stimulate the imagination of stories are: awareness of the
functioning of imagination through storytelling, using all the senses to stimulate the imagination, seeing
dramatic structure of a story. By taking note of different types of stories, students are aware of the
stories which they can commit themselves. A compound with a story is of importance in order to
establish the imagination. The thorough preparation of the story offers place for contact with the
public. When the listener ideas live on the processes needed to stimulate the imagination, the story
told may appeal to the experience of the listener so that the connection is formed with the story and
thereby the imagination of the listener is created.
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Voorwoord
Ver naar het zuiden woont in een koperen burcht de koning der dieren Mansolein. Hij is bijna duizend
jaar oud en zijn leven loopt ten einde, tenzij de wonderdokter tijdig terugkomt met het sleutelkruid om
het hart van de koning, dat bijna stilstaat weer op te winden.
De wonderdokter moet over heidevlakten, door donkere dennenbossen en langs verraderlijke
moerassen trekken om het sleutelkruid te vinden. Steile rotsen vormen een bijna onoverkomelijke
hinderpaal. Zal hij nog op tijd komen om het leven van de koning te redden? Het hart van de koning
moet zolang de wonderdokter wegblijft, eenmaal per dag flink kloppen. Daarom moet hij iedere dag een
spannend verhaal horen. De wonderdokter stuurt elk dier dat hij tegenkomt naar de koperen burcht van
de koning om een spannend, ontroerend of grappig verhaal te vertellen.(Paul Biegel, 1964)
Bovenstaande is de tekst uit een uniek boek van Paul Biegel dat bekroond is als het beste kinderboek. Het
beschrijft het belang van een spannend, ontroerend of grappig verhaal om het hart sneller te laten
kloppen. Het verhaal dat een krachtig middel voor verbeelding kan zijn. De verbeelding die alles mogelijk
kan maken en je overal kan brengen wat zou het mooi zijn dat de harten van de kinderen elke dag sneller
mogen kloppen door een verhaal. Dat de leerkrachten de poorten kunnen openen van Mansoleins koperen
burcht, de boerderij van boer Boris, het klaslokaal van Mees Kees, de kelder van Hidde uit Spinder, maar
ook het kasteel van Assepoester, het schip van Michiel de Ruyter, de tent van Abraham en de zonnewagen
van zonnegod Ra.
Deze rapportage van het ontwerponderzoek dat heeft plaats gevonden in het kader van mijn afstuderen
aan de Master Kunsteducatie aan de NHL Hogeschool te Leeuwarden en Hanzehogeschool te Groningen.
Het laat de weg zien naar het opstellen van ontwikkelcriteria voor het ontwerp van een verhalendossier
voor pabo Stenden Leeuwarden. Ik hoop dat het ook andere pabo’s mag inspireren om het verhalendossier
een plek te geven in het curriculum. Het opgestelde verhalendossier is uitgeprobeerd door studenten en
het is kritisch bekeken door deskundigen. De opzet van het verhalendossier is zodanig dat verhalen de
verbeelding stimuleren, maar ook dat het vertellen van verhalen een plek krijgt in het curriculum van de
pabo en tijdens de stages in het basisonderwijs. Verhalen die een bijdrage mogen leveren aan de
verbeelding van de kinderen. De verbeelding die zo belangrijk is voor ons hedendaags onderwijs. Het zou
mooi zijn dat het beleven van de verhalen kan leiden tot leesplezier, vergroten taalvaardigheden, vergroten
van algemene kennis en bewustwording van identiteit, maar in elk geval zorgt het toepassen van dit
verhalendossier voor momenten van ontspanning en verbeelding door verhalen.
Dit is ook de plek voor een dankwoord. Mijn dankwoord is gericht aan alle mensen die het mogelijk hebben
gemaakt om dit voor mij inspirerende onderzoek te kunnen verrichten. Mijn eerste dank gaat uit naar
Gudrun Beckmann, mijn begeleider. Geweldig zoals zij steeds weer tijd wist te vinden om met mij mee te
denken, te inspireren en te adviseren. Dank aan de studenten die enthousiast hebben meegewerkt aan het
uitproberen van het ontwerp. De interviews waren bijzonder inspirerend. Dank aan de deskundigen Frank
Belt een geweldige verhalenverteller en Anne Graswinckel een deskundig en inspirerende vrouw op het
gebied van theater. Met beide deskundigen had ik nog uren door kunnen praten over onze passie verhalen
vertellen en beleven. Dank aan mijn leidinggevende Herman Hoedemaker die mij de ruimte heeft gegeven
om dit onderzoek te realiseren en die mogelijkheden wist te vinden om alles te realiseren naast mijn
drukke werkzaamheden. Dank aan mijn collega’s die met mij mee hebben gedacht.
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En ‘last but not least’ dank aan mijn man en zonen; Henk, Luc en Yannick van der Kooi voor het geduld om
mijn verhalen aan te horen en de ruimte die jullie mij gegeven hebben om dit prachtige onderzoek vorm te
geven, maar….
Ik heb wel jullie harten elke dag sneller laten kloppen door een spannend, ontroerend of grappig verhaal.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding en probleemstelling
“Vertel elke dag een spannend avontuur” Dit waren de woorden van Jacques Vriens tijdens de
slottoespraak bij zijn afscheid als eerste Kinderboekenambassadeur op 25 maart 2015. Hij geeft aan als
eerste Kinderboekenambassadeur vooral zijn best te hebben gedaan om leerkrachten in het
basisonderwijs, pabostudenten en ouders te overtuigen van de grote waarde van verhalen en boeken. Hij
benadrukte het belang van het zorgen voor leesplezier en dat kinderen de kans moet worden geboden om
te ontdekken wat de kracht van verhalen is. Hij geeft aan: “Maak boeken toegankelijk voor kinderen door
er over te vertellen, voor te lezen en kinderen er mee aan de slag te laten gaan”.
Bovenstaande woorden zijn een illustratie voor de aanleiding van mijn onderzoek dat ik in het kader van
mijn afstuderen doe voor de Master Kunsteducatie. Ik heb gekozen voor een ontwerponderzoek naar een
verhalendossier bij pabostudenten. Ik ben werkzaam als docent Taal en communicatie bij pabo Stenden. Als
pabo Stenden vinden wij het van groot belang om studenten te laten afstuderen met een groot repertoire
aan gelezen jeugdliteratuur oftewel een groot repertoire aan verhalen. Daarom hebben wij een leesdossier
waarbij ze gedurende drie studiejaren dertig boeken per jaar lezen. Het viel mij op dat dit meer als een
verplichting werd ervaren dan als een plezier. Evenals Jacques Vriens ben ik er van overtuigd dat het van
belang is om de studenten het leesplezier te laten ontdekken. En leesplezier krijg je door met
jeugdliteratuur aan de slag te gaan. Er over te praten, er mee te spelen, maar vooral door de verhalen te
vertellen en laten vertellen; oftewel de verhalen laten beleven.
Het vertellen van verhalen lijkt steeds meer uit het basisonderwijs te verdwijnen. De onderwijsmethodes
bieden kant en klare lespakketten aan per digibord waardoor de behoefte om het onderwijs door middel
van een verhaal aan te bieden er niet meer lijkt te zijn.
Met het verhaal als krachtig middel om de verbeelding te stimuleren en geïnspireerd door het artikel van
Walter Benjamin, de verteller (1936) wil ik de studenten weer bewust maken van het belang van het
vertellen van verhalen. Het verhaal dat vele doelen in zich draagt, het is de kunstvorm waarbij taal
(luisteren, spreken en woordenschat), immaterieel cultureel erfgoed (de inhoud van het verhaal) en sociaal
emotionele ontwikkeling (delen van het persoonlijke verhaal) aan bod komen. “Het verhaal van de
premoderne tijd is het verhaal waar altijd een of ander – openlijk of verborgen – nut mee verbonden is. De
verteller is een raadsman voor de toehoorder. De verteller put uit eigen ervaring of die van anderen. En
door hem wordt het vervolgens de ervaring van degenen die naar zijn verhaal luisteren”(Benjamin, 1936).
Benjamin benoemt het verhaal als kunstvorm. Aandacht voor deze kunstvorm lijkt te verdwijnen in een
wereld waarin alles wordt gemeten en alles steeds sneller moet gaan. Terwijl je juist met verhalen in je
hoofd in ‘no-time’ aan de andere kant van de wereld kunt zijn. Het verhaal waarmee je andere culturen en
werelddelen leert kennen. Het verhaal dat je kunt koppelen aan jouw ervaringen, gedachten, gevoelens,
waarden en normen. Zou het verhaal niet juist geschikt zijn in deze tijd. Het document van onderwijs vormt
(2011) van de onderwijsraad geeft aan: “ Jongeren hebben behoefte om het persoonlijk leven als een
coherent verhaal te beleven. Een verhaal met een begin, en een einde, een verhaal dat eenheid en
samenhang geeft.” Dit verhaal kunnen jongeren alleen ontwikkelen wanneer ze zelf kennis hebben
genomen van verhalen uit een rijke traditie en geschiedenis en hier de dialoog over aangaan. Deze tijd
waarin gewezen wordt op het belang van zo hoog mogelijke leerresultaten en het behalen van een bepaald
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basisniveau in vakken als Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde vraagt ook om vorming. Dit niveau is
van belang voor deelname aan de samenleving. Maar naast deze leerresultaten is aandacht voor vorming
zeer zeker mogelijk. Goed onderwijs in de 21e eeuw vraagt om andere vak-inhouden, burgerschap en
advanced skills (onderwijs vormt, 2011). Het onderwijs vraagt nieuwe vaardigheden; vaardigheden voor de
21e eeuw. Bij het verhaal komen veel van deze vaardigheden aan bod. Denk maar aan communiceren,
kritisch denken, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden, probleemoplossend vermogen en
samenwerken (slo, 2014). Bij het vertellen van verhalen komen de taalvaardigheden expliciet aan bod.
Het verhaal kan een belangrijke basis zijn van en voor kennis- en cultuuroverdracht, het verhaal kan een
kunst en een kunde zijn en het verhaal kan als middel gebruikt worden voor het verbeteren van de
taalvaardigheden en een bijdrage leveren aan de vaardigheden voor de 21e eeuw.
Bovenstaande is voor mij een aanleiding om te onderzoeken op welke manier het verhalen vertellen weer
een belangrijke plek kan krijgen in het basisonderwijs en ook op de pabo. Op welke manier kun je
studenten stimuleren om verhalen weer in te zetten in het onderwijs; verhalen die de verbeelding
stimuleren. Verhalen die zorgen dat kinderen vaardigheden voor deze eeuw meekrijgen. verhalen om de
wereld te begrijpen en te structureren, maar ook verhalen die zorgen dat het onmogelijke mogelijk wordt
en verhalen die je bewust maken van wat je voelt en denkt.
Aanleiding en vraag voor dit onderzoek is hoe het vertellen van verhalen bij pabostudenten kan worden
gestimuleerd. Uitgaande van een bestaand leesdossier is het idee ontstaan om studenten door de
inrichting van een verhalendossier verhalen te laten beleven. Dit door de studenten bewust te maken van
verhalen en wat verhalen kunnen betekenen. Hoe moet een verhalendossier eruit zien zodat daadwerkelijk
het vertellen wordt gestimuleerd, en verhalen vertellen waarbij de verbeelding centraal staat.

1.2 Doel
Het doel van het ontwerponderzoek is om een format te ontwikkelen dat pabostudenten stimuleert om
doelbewust het vertellen van verhalen in te zetten in het onderwijs; verhalen die de verbeelding
stimuleren. Het ontwerp moet zodanig zijn ingericht dat het op verschillende pabo’s ingezet kan worden
en er ruimte is voor specifieke aspecten als:
Taalstimulering en leesbevordering waarbij de referentiedoelen van het domein Nederlandse taal aan bod
komt.
Creativiteitsstimulering door middel van het stimuleren van de verbeelding
Vorming door identiteitsontwikkeling en cultureel bewustzijn
Algemene kennis vergaren door het als vakoverstijgend middel in te zetten.
Tijdens dit onderzoek richt ik mij met name op de verbeelding en zijdelings op taalstimulering en
leesbevordering.
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1.3 Onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag is:
Aan welke eisen moet een verhalendossier voldoen zodat studenten zich bewust worden van het belang
van het inzetten van verhalen in het onderwijs ter stimulering van de verbeelding?
Om deze vraag te beantwoorden zullen de volgende aspecten in het literatuuronderzoek aanbod komen:
1. Waar moet het verhalendossier aan voldoen vanuit de wettelijke kaders van de kerndoelen en de
referentieniveaus voor taal?
2. Waarom verhalen verbeelding stimuleren?
a. Wat verstaan we onder verhalen?
b. Wat verstaan we onder verbeelding?
3. Hoe vertel je verhalen zodat de verbeelding gestimuleerd wordt?
4. Op welke manier kan de door verhalen gestimuleerde verbeelding een bijdrage leveren aan
taalstimulering en leesbevordering.
5. Welke eisen stelt pabo-onderwijs aan een verhalendossier en hoe kan dit worden ingezet binnen de
pabo?
Daarnaast zullen de bevindingen vanuit de literatuur getoetst en aangevuld worden vanuit
praktijkonderzoek.
Verhalen zijn altijd verbonden geweest met het onderwijs. De inhoud en de vorm zijn voortdurend in
ontwikkeling ook in onze tijd. Dat het verhalen vertellen weer een duidelijke plek in het basisonderwijs
moet krijgen blijkt uit de wettelijk opgestelde referentiedoelen (streefeindniveaus) van de Nederlandse taal
die in 2010 zijn opgesteld. Bij het onderdeel mondelinge communicatie wordt een leerlijn aangegeven voor
‘presenteren en vertellen’. Bij het onderdeel begrijpend luisteren komt het luisteren naar verhalen aan bod.
Daarnaast kunnen verhalen ingezet worden op alle kerndoelen van het onderwijs, omdat ze raakvlakken
hebben met alle kerndoelen.
De onderwijsraad (een onafhankelijke adviescollege, opgericht in 1919, adviseert de regering en de Kamer
gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs) geeft
in maart 2011 adviezen omtrent vorming. In deze notitie van de onderwijsraad wordt expliciet het vertellen
benoemd als belangrijk onderdeel voor de kunst en cultuur. Het vertellen van verhalen helpt om je
identiteit te ontwikkelen en cultureel bewust te worden.(Onderwijs vormt, 2011)
Het onderzoek ‘Er was eens; het veronderstelde belang van verhalen vertellen’ uitgevoerd in opdracht van
Stichting Lezen laat zien dat het vertellen van verhalen aan kinderen en kinderen verhalen laten vertellen
een bijdrage levert aan leesbevordering (Berge, M. 2010). Berge beschrijft in haar onderzoek dat de
belangstelling voor verhalen vertellen weer lijkt toe te nemen. Dit blijkt uit vertelfestivals die weer worden
georganiseerd, theaters waar vertellers optreden, bedrijven die ‘storytelling’ inzetten en in de zorg en
hulpverlening blijkt het verhaal weer van belang. In het onderwijs lijkt dit nog niet te zijn doorgedrongen.
Wel beschrijft ze een school die het initiatief heeft genomen om verhalen vertellen een duidelijke plek te
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geven; de verhalenschool. Haar conclusie van het onderzoek is dat het vertellen van verhalen belangrijk is
voor de taalontwikkeling en zeker een stimulans voor jeugdliteratuur.
Wanneer het vertellen van verhalen weer een duidelijke plek krijgt in het onderwijsprogramma van de
pabo, waar dit onderzoek richtlijnen voor hoopt te geven, dan zal een nieuw onderzoek in opdracht van
Stichting lezen naar ‘Aandacht voor jeugdliteratuur op de pabo’ hopelijk betere cijfers laten zien dan in
2014 het geval was (jeugdliteratuur, 2014).

1.4 Structuuropbouw van de onderzoeksrapportage
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heb ik gebruik gemaakt van een ontwerponderzoek. De opzet
van het ontwerponderzoek met bijbehorende interviews en het ontwikkelen van een pilot is in hoofdstuk 2
beschreven. Bij een ontwerponderzoek is er sprake van een kennis- en een praktijkstroom. De kennis is
voor een deel door een literatuuronderzoek vergaard en voor een deel door het ontwikkelen en testen van
een pilot.
In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek beschreven. In 3.1 komen de resultaten vanuit de
literatuur aan bod, daarna volgen de resultaten van het onderzoek in de praktijk. Deze resultaten leiden tot
een aantal aanbevelingen voor de verdere invoering van het verhalendossier in het pabo-onderwijs. Deze
aanbevelingen en conclusies zijn in het hoofdstuk 4 als beschouwing te lezen.
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2 Plan van aanpak (en methodologische verantwoording)
2.1 Keuze voor de onderzoeksopzet
Kwalitatief ontwerponderzoek
Doel van het onderzoek is de verbetering van de beroepspraktijk, specifiek de praktijk op een pabo. Voor
een dergelijk onderzoek is een kwalitatief praktijkonderzoek het meest geschikt en omdat het tenslotte om
het ontwerpen van onderwijs gaat is er voor het onderwijskundige ontwerponderzoek gekozen.
Aken en Andriessen (2011) geven de volgende eigenschappen van ontwerponderzoek aan:
Het onderzoek is bedoeld om een probleem in het veld op te lossen. Het gaat niet primair om de
waarheid, maar om het verbeteren van een probleem.
Het onderzoek werkt vanuit het perspectief van de professional die het veldprobleem op moet lossen.
Het gebruikt niet het perspectief van de belangeloze toeschouwer.
Het onderzoek is oplossingsgericht, dus niet alleen verklaren en beschrijven maar het levert werkzame
principeoplossingen.
De onderzoeksresultaten worden verantwoord op basis van pragmatische validiteit. De belangrijkste
vraag is hierbij of het werkt. Er wordt onderzocht of de onderzochte oplossingen en interventies de
beoogde uitkomsten bieden. (p.17)
Door deze eigenschappen kan een ontwerpgericht onderzoek een krachtige ondersteuning geven bij het
oplossen van veldproblemen.
Tijdens het hier beschreven onderzoek worden Fase I tot en met IV doorlopen zoals is aangegeven in het
schema van Andriessen (2011) en McKenny &Reeves (2012)
Fase I bestond uit het bestuderen van de literatuur om kennis te vergaren over het stimuleren van de
verbeelding door het vertellen van verhalen. Daarnaast werden er vragenlijsten afgenomen bij
eerstejaarspabostudenten om de beginsituatie vast te stellen van de beleving en kennis van verhalen. Er
werd een focusgroep samengesteld en bij deze studenten werd een interview afgenomen ten aanzien van
het bewustzijn van de verbeelding door middel van verhalen.
Fase II bestond uit een analyse van de bestudeerde literatuur, vragenlijst en interview. Op basis van deze
analyse werden ontwerpcriteria geformuleerd voor het verhalendossier.
Fase III was de fase waarin de focusgroep met het ontwerp aan de slag ging in de praktijk. Het
verhalendossier werd uitgeprobeerd in de praktijk van de basisschool. De evaluatie en reflectie vond plaats
door middel van een groepsgesprek en interviews met de studenten van de focusgroep nadat ze in de
praktijk met het verhalendossier hadden gewerkt.
Deskundigen zijn geïnterviewd om adviezen te geven ten aanzien van de opzet van het verhalendossier.
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Fase IV bestond uit het meenemen van de kennis vanuit de analyses van de afgenomen interviews met de
studenten van de focusgroep en de deskundigen. Op basis van deze kennis zijn de ontwerpcriteria
aangescherpt om te komen tot de implementatie van het verhalendossier in het curriculum.

Figuur 1. De vier fasen van ontwerponderzoek (naar Andriessen (2011) en McKenny & Reeves (2012)

Bovenstaand schema en beschrijving laat zien dat tijdens het onderzoeksproces een ontwerpcyclus wordt
doorlopen, waarbij nieuwe ontwerpproducten systematisch in de praktijk worden geïmplementeerd en
geëvalueerd. Hierdoor wordt een kwalitatieve verbetering van het onderwijs ingezet (Donk en Lanen,
2013).
Rol onderzoeker
Mijn rol tijdens het onderzoek was zowel die van docent als onderzoeker. Tijdens de lessen jeugdliteratuur
en de instructie voor de opdrachten van het ontwerp had ik de rol van docent. Tijdens de interviews en het
groepsgesprek had ik de rol van onderzoeker.
De participanten
De participanten zijn eerstejaarpabostudenten, vanuit deze groep is een focusgroep van acht
eerstejaarspabostudenten gekozen aan de hand van een doelgerichte steekproef (Mortelmans, 2007).
De studenten zijn gekozen naar aanleiding van de in fase één ingevulde vragenlijsten. Uit deze groep is een
selectie gemaakt op basis van vrijwilligheid en geschiktheid. Er werd gezocht naar een steekproef waarbij
de verhouding jongens en meisjes en vooropleiding overeenkwam met de eerstejaarsgroep. Hierdoor liet
de focusgroep een afspiegeling van de jaargroep zien. Dit maakte de focusgroep tot een redelijk
representatieve doelgroep. Daar de steekproef in eerste instantie werd gekozen op basis van vrijwilligheid
was het qua motivatie niet direct de juiste afspiegeling. Het voordeel van deelnemen op basis van
vrijwilligheid maakte dat de opdrachten werden uitgevoerd.
De eerste geïnterviewde deskundige was Frank Belt. Hij is afgestudeerd verhalenverteller aan de
Vertelacademie Nederland en hij is lid van Stichting vertellen Friesland. De tweede geïnterviewde
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deskundige was Anne Graswinckel; hoofd educatie van het theatergezelschap Tryater. Zij heeft de
deskundigheidstraining ‘Wy spylje’ voor basisschoolleerkrachten ontwikkeld. Hierbij gaat het om de inzet
van verhalen in het basisonderwijs door middel van ’verhaal, taal en verbeelden’ (kultuerfilter, 2013).

2.2 Verantwoording van de literatuurstudie
De gebruikte basis vanuit de literatuur voor het ontwerp van een verhalendossier valt op basis van de
deelvragen te verdelen in drie categorieën.
De eerste categorie vormt de verantwoording en aanleiding voor de opzet van het ontwerponderzoek. Dit
betreft de literatuur van Kieran Egan, professor onderwijskunde aan de Simon Fraser University in
Vancouver. Egan benoemt het verhaal als belangrijk gereedschap voor de verbeelding. Bij de bronnen van
Egan wordt uitgegaan van de leertheorie van Vygotski. Stenden van Vygotski. Bij dit onderdeel van de
literatuur komt het aspect van de verbeelding sterk naar voren.
De tweede categorie omvat het aspect verhalen. Wat zijn verhalen? Wat is belangrijk bij verhalen vertellen
en het stimuleren van de verbeelding. De bronnen hierbij zijn zeer divers Belangrijke bronnen zijn van Van
Boven en Dorleijn (2013), Mieke Bal (1990), Bart Keunen (2007), Marco Holmer (2010), Hans van Woerkom
(2013) en Van der Harst, Van den Berg en Fortuin-van der Spek (2007). Belangrijke onderliggende bronnen
voor deze literatuur zijn Bruner (1991) en Benjamin (1936).
De derde categorie zijn de bronnen voor taalstimulering en leesbevordering. Dit zijn bronnen van Stichting
lezen; Er was eens (Berge, 2010), Aidan Chambers (2011) en Mooren (2012). Uitgangspunten van
leesbevordering vormen een belangrijke basis voor de opzet van het verhalendossier evenals de opgestelde
kerndoelen Taal primair onderwijs en de opgestelde referentieniveaus.
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2.3 Dataverzameling

Figuur 2. Kernactiviteiten voor praktijkonderzoek: verzamelen (Donk en Lanen, 2013).

Voor het verzamelen van kwalitatieve databronnen is gebruik gemaakt van bevragen door middel van
vragenlijsten (enquêtes) en interviews. In bovenstaand schema van van der Donk en van Lanen (2013) is te
zien dat naar aanleiding van de verzamelde gegevens een analyse en conclusie plaats vindt. Op basis van
deze gegevens zijn ontwerpcriteria voor een verhalendossier geformuleerd. Het verhalendossier is weer
getoetst in de praktijk daardoor zijn er opnieuw gegevens verzameld door middel van interviews. Op basis
van deze gegevens heeft weer een analyse en conclusie plaatsgevonden en zijn de ontwerpcriteria
aangescherpt. De kennis en bevindingen zijn gerapporteerd om het ontwerp goed vorm te kunnen geven
voor implementatie in het onderwijsproces.
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Onderstaand schema laat de fasen van ontwerponderzoek zien en de opbouw van de kwalitatieve
databronnen:
Fase I
ontwerponderzoek

Gestructureerd
interview door een
gestructureerde
vragenlijst met gesloten
en enkele open vragen

kwalitatieve gegevens
door gesloten en open
vragen.

82 pabostudenten van
leerjaar 1

Fase I
ontwerponderzoek

Semigestructureerd
interview

Kwalitatieve gegevens

Individueel face tot face
(waarderend) interview
met studenten uit de
pilot groep bestaande
uit 8 pabostudenten van
leerjaar 1.

Fase III

Open interview met een
beknopte topiclijst in de
vorm van een
groepsgesprek

Kwalitatieve gegevens

Groepsgesprek met de
pilotgroep van 8
pabostudenten uit
leerjaar 1

Semigestructureerd
interview

Kwalitatieve gegevens

Individueel face tot face
interview uitgaande van
het verhalendossier
met:

ontwerponderzoek

Fase III
ontwerponderzoek

Verhalenverteller
Hoofd Educatie van
Tryater
Fase III
ontwerponderzoek

Semigestructureerd
interview

Kwalitatieve gegevens

Individueel face tot face
(waarderend) interview
met 8 studenten uit de
pilotgroep

Bij fase II van het ontwerponderzoek wordt het ontwerp opgesteld op basis van de analyse van de gegevens
uit Fase I. Bij Fase IV van het ontwerponderzoek wordt het ontwerp bijgesteld op basis van de gegevens uit
Fase III.
Het onderzoek betreft een kwalitatief. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende dataverzamelingsmethodes. Door gebruik te maken van drie of meer verschillende data-verzamelingsmethodes
is er sprake van datatriangulatie. Dit zorgt voor het doen van zo betrouwbaar mogelijke uitspraken voor
het ontwerp (Mortelmans, 2007).

15

2.4 Data-analyse
‘The proof of the pudding is in eating’. Zo is het ook met een ontwerp geven Andriessen en van Aken
(2011) aan. De beste test van een ontwerp is de invoering ervan. Bij een ontwerpgericht onderzoek is het
daarom van belang om kwaliteitscriteria voor, tijdens en na het onderzoek toe te passen. Dus niet na afloop
van het bakken van de taart proeven, maar vooraf ook kijken of het recept wel goed is en of alle andere
factoren in orde zijn.
Algemene kwaliteitscriteria zijn validiteit en betrouwbaarheid. Dit geldt voor alle onderzoeken. Voor de
betrouwbaarheid van het ontwerpgericht onderzoek is stabiliteit en navolgbaarheid van belang. Worden
dezelfde onderzoeksgegevens verkregen wanneer een andere onderzoeker het onderzoek zou doen?
Wordt het onderzoek vergeleken met vergelijkbare onderzoeken (geadopteerde betrouwbaarheid)? Dit
ontwerponderzoek is zodanig opgesteld dat vooraf, tijdens en achteraf factoren worden getoetst en
gegevens verzameld. De gegevens voor het ontwerp die vooraf worden verzameld vinden plaats in de vorm
van literatuuronderzoek, vragenlijsten voor een grote groep studenten en interviews met de studenten uit
de focusgroep. Na het opstellen van het ontwerp worden er gegevens verzameld in de vorm van een
groepsgesprek met de focusgroep en vindt er een interview met twee deskundigen plaats. Na het
uitproberen van het ontwerp worden weer gegevens verzameld door middel van nieuwe interviews met de
focusgroep over de ervaringen. Deze gegevens zijn op verschillende manieren verzameld. Door gebruik te
maken van verschillende manieren en verschillende momenten ontstaat triangulatie waardoor de
betrouwbaarheid vergroot wordt. In hoofdstuk 3 worden de resultaten vermeld waardoor het onderzoek
goed inzichtelijk wordt gemaakt, waardoor navolgbaarheid zeker aan de orde is.
De validiteit wordt met name door de pragmatische validiteit gewaarborgd. Het kwaliteitscriterium dat hier
sterk mee samenhangt is bruikbaarheid: is de kennis die het ontwerp oplevert bruikbaar voor de beoogde
doelgroep om gedrag en handelingen te veranderen. Helpt de kennis om gerichte interventies uit te
voeren? Is het ontwerp daadwerkelijk toepasbaar en zo ja geeft de beschrijving van het ontwerp voldoende
handvatten voor deze toepassing (Andriessen en Aken van, 2011, p152).
De afgenomen vragenlijst valt onder kwantitatief onderzoek. De vragenlijst bevat veel gesloten vragen en is
onder een grote groep afgenomen. Het meet wat het moet meten. Namelijk het vaststellen ten aanzien van
de kennis van verhalen bij eerstejaarspabo-studenten. De stabiliteit bestaat o.a. uit het afnemen van
meerdere interviews bij meerdere studenten.
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3 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de verschillende data beschreven. Paragraaf 3.1 geeft de
resultaten van de literatuurstudie weer. Paragraaf 3.2 Geeft de resultaten van de vragenlijsten en de
interviews met de studenten van de focusgroep weer. Paragraaf 3.3 beschrijft het ontwerp naar aanleiding
van de resultaten van bovenstaande gegevens. Paragraaf 3.4 geeft de resultaten van het interview met de
deskundigen weer, het groepsgesprek en de interviews na uitvoering van het ontwerp. Paragraaf 3.5 geeft
de aanbevelingen weer voor het aanscherpen van de ontwerpcriteria. Iedere (sub)paragraaf eindigt met
een korte concluderende samenvatting.

3.1 Resultaten van de literatuurstudie
Aan welke eisen moet een verhalendossier voldoen zodat studenten zich bewust worden van het belang
van het inzetten van verhalen in het onderwijs ter stimulering van de verbeelding?
Om deze vraag te beantwoorden zullen de volgende aspecten in het literatuuronderzoek aanbod komen:
1. Waar moet het verhalendossier aan voldoen vanuit de wettelijke kaders van de kerndoelen en de
referentieniveaus voor taal?
2. Waarom verhalen verbeelding stimuleren?
a. Wat verstaan we onder verhalen?
b. Wat verstaan we onder verbeelding?
3. Hoe vertel je verhalen zodat de verbeelding gestimuleerd wordt?
4. Op welke manier kan de door verhalen gestimuleerde verbeelding een bijdrage leveren aan
taalstimulering en leesbevordering.
Er is bewust voor deze opzet van deelvragen gekozen om goede ontwerpcriteria te ontwikkelen voor het
verhalendossier. Daar het verhalendossier een keuze is om naast het leesdossier te ontwikkelen en als
belangrijk doel heeft om ook leesplezier te bevorderen is deze deelvraag ten aanzien van taalstimulering en
leesbevordering meegenomen. In eerste instantie is de keuze gemaakt dat het verhalendossier hoort bij
het vakgebied Nederlandse taal vandaar de keuze voor de referentiedoelen Nederlandse taal. Verbeelding
is een onderdeel van het beleven van verhalen-. Daarom is gekozen om een verhalendossier te ontwikkelen
waarbij de verbeelding gestimuleerd wordt. Uiteraard moet er binnen het verhalendossier aandacht zijn
voor de opbouw van verhalen en het technische aspect ten aanzien van het vertellen van verhalen.
Vandaar dat deze vraag is meegenomen.
Het leesdossier dat pabo Stenden hanteert, is een document dat naast het curriculum loopt en gedurende
de hele pabo-opleiding vorm krijgt. Opdrachten voor het leesdossier vinden plaats tijdens lessen
Nederlands en worden in de praktijk van de stage uitgevoerd. Bij het vinden van ontwerpcriteria is gekozen
om deze opzet ook voor het verhalendossier te hanteren.
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3.1.1 Wettelijke kaders als richtlijn en aanleiding voor het ontwerp
Voor het opstellen van het verhalendossier wordt gebruik gemaakt van de wettelijke kaders van de
referentieniveaus voor de Nederlandse taal. Daar deze het presenteren en vertellen expliciet benoemen
wordt dit als uitgangspunt gekozen voor het verhalendossier. Onderstaande tekst zal niet ingaan op de
kerndoelen van het basisonderwijs. Kerndoelen geven een beschrijving van het leerstofaanbod. In de
inleiding wordt genoemd dat verhalen vertellen betrekking heeft op alle kerndoelen. Het middel verhaal
kan worden ingezet bij elk leerstofaanbod.
De referentieniveaus van de Nederlandse taal en rekenen zijn in 2010 van start gegaan. Op de website van
Taal en rekenen referentieniveaus wordt het volgende aangegeven:
Referentieniveaus beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen tijdens hun schoolloopbaan op
het gebied van de Nederlandse taal en rekenen. Alle referentieniveaus samen vormen het
referentiekader voor taal en rekenen. Dit referentiekader vormt de basis van het onderwijs in de
Nederlandse taal en rekenen. Het referentiekader geldt voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs,
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus (F-niveau) de basis die zoveel mogelijk leerlingen
moeten beheersen en streefniveaus (S-niveau) voor leerlingen die meer aankunnen. Basisscholen
moeten er naar streven dat hun leerlingen en zo hoog mogelijk eindniveau bereiken. (Taal en rekenen
referentieniveaus, 2015)
Aan de hand van de referentieniveaus zijn doorlopende leerlijnen opgesteld. Het referentiekader
Nederlandse taal onderscheidt 4 taaldomeinen:
Mondelinge taalvaardigheid: gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid
Leesvaardigheid: lezen van zakelijke teksten en lezen fictionele, narratieve en literaire teksten
Schrijfvaardigheid
Begrippenlijst.
Bij het verhalendossier wordt uitgegaan van het domein Mondelinge taalvaardigheid en met name het subdomein spreken (vertellen en presenteren). Bij de leerlijn spreken wordt aangegeven dat:
Met vertellen en presenteren voor een groep werken kinderen aan hun taalvaardigheid, sociale
vaardigheden, uitdrukkingsvaardigheid, denken en literaire ontwikkeling. In de loop van het
basisonderwijs kunnen kinderen steeds beter monologen (verhaal, spreekbeurt of presentatie) houden.
Hun woordenschat neemt toe en ze gaan gaandeweg samenhangender vertellen. Bovendien leren ze
hun taalgebruik planmatig inzetten. Daarnaast letten ze meer op de vorm en opbouw van hun
voordracht in plaats van alleen op de inhoud. (Doorlopende leerlijnen Taal basisonderwijs, 2015)
Het 1F niveau (minimumniveau eind groep 8) wordt als volgt gedefinieerd: “Kan in eenvoudige
bewoordingen een beschrijving geven, informatie geven, verslag uitbrengen, uitleg en instructie geven in
alledaagse situaties in en buiten school.”
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Het 1S-niveau of 2F-nivau wordt gedefinieerd als: “Kan redelijk vloeiend en helder ervaringen,
gebeurtenissen, meningen, verwachtingen en gevoelens onder woorden brengen over onderwerpen uit
de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard” (Doorlopende leerlijnen Taal basisonderwijs,
2015).
Een uitgebreide beschrijving van de referentieniveaus en de leerlijnen is te vinden bij www.leerlijnentaal.nl
of www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus .
De leerlijnen spreken en luisteren bieden goede aanknopingspunten voor het verhalendossier. De leerlijn
spreken om te weten waar ze de leerlingen toe moeten opleiden en luisteren om zelf als verteller te
fungeren. Onderstaand schema laat de niveaus per bouw zien van spreken en luisteren.
Doelen spreken per bouw:
Groep 1-3

Groep 4-5

Groep 6-8

De leerlingen:

De leerlingen:

De leerlingen:

Kunnen een verhaal navertellen

Hanteren een geschikte opbouw
voor een verhaal of presentatie

Bereiden zelfstandig een verhaal
of presentatie voor

Kunnen een persoonlijk verhaal
vertellen

Selecteren bij de voorbereiding
relevante informatie

Kunnen een verhaal of
presentatie aan de doelgroep
aanpassen

Rapporteren over hun
observaties of ontdekactiviteiten

Formuleren zorgvuldig en
expressief

Vertellen en presenteren
expressief en op een persoonlijke
manier

Houden rekening met de
luisteraars

Maken bij een presentatie
gebruik van geheugensteuntjes

Kunnen tijdens hun verhaal of
presentatie improviseren

Gaan in op de reacties van de
luisteraars

Houden rekening met de
achtergrondkennis van de
toehoorders

Nodigen toehoorders uit tot het
stellen van vragen
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Doelen Begrijpend luisteren per bouw:
Groep 1-3

Groep 4-5

Groep 6-8

De leerlilngen:

De leerlingen:

De leerlingen:

Kunnen hun aandacht richten en
gedurende langere tijd
vasthouden

Kunnen de hoofdgedachte uit een Kunnen kritisch luisteren naar
verhaal of presentatie afleiden
mondelinge informatie

Hebben een positieve
luisterhouding

Benutten de structuur van het
verhaal of de presentatie bij het
beluisteren ervan

Maken onderscheid tussen feiten
en mening

Begrijpen een (voorgelezen)
verhaal of een informatieve tekst

Kunnen verwijs- en oorzaakgevolgrelaties in een verhaal of
presentatie verwoorden

Kunnen informatie uit diverse
media selecteren

Kunnen belangrijke en minder
belangrijke informatie
onderscheiden

Kunnen informatie uit een
verhaal of presentatie selecteren

Leggen verbanden tussen kennis
uit diverse media

Kunnen voorspellingen doen en
deze al luisterend bijstellen

Kunnen een verhaal of
presentatie in eigen woorden
samenvatten

Zijn zich bewust van de impact
van media in het dagelijks leven

Doorlopende leerlijnen Taal Basisonderwijs (2015)
Samenvatting: Pabo-studenten hebben bij instroom een 3F-niveau. Dit betekent voor spreken dat de
studenten een monoloog kunnen houden. Ze kunnen een verhaal vertellen met een inleiding, kern en slot.
Bij dit niveau kunnen ze indien nodig het publiek betrekken. Ze kunnen de doelen informeren en overtuigen
bewust toepassen.
De studenten hebben de basis om verhalen te vertellen. Bij de referentiedoelen wordt de verbeelding niet
meegenomen. Dit aspect verdient aandacht om studenten hier bewust van te maken om verhalen te
vertellen. Het creatieve aspect van vertellen dient nog een duidelijke plek te krijgen. Bij de doelen ‘spreken’
voor het basisonderwijs wordt het expressieve deel wel meegenomen.

3.1.2 Waarom verhalen de verbeelding stimuleren?
All the knowledge in the curriculum is a product of someone’s hopes, fears, passions, or ingenuity. If we
want students to learn that knowledge in a manner that will make it meaningful and memorable, then
we need to bring it to life for them in the context of those hopes, fears, passions, or ingenuity. The great
agent that will allow us to achieve this routinely in everyday classrooms is the imagination.(Egan, 2014)
Dit waren de woorden van Kieran Egan bij de aankondiging van het 9e congres ‘Imagination the great
workhorse of learning’. Hij bepleit dat jonge mensen het beste leren wanneer we gebruik maken van de
verbeelding. De verbeelding die nauw verbonden is met de emotie. Door gebruik te maken van verbeelding
in het onderwijs kunnen we bereiken dat de emoties van hoop, vrees, passie en intentie betekenis krijgen
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en worden onthouden. Kieran Egan is professor onderwijskunde aan de Simon Fraser University in
Vancouver, Canada. Hij heeft veel geschreven en ontwikkeld over de rol van de verbeelding in het
onderwijs.
Egan omschrijft verbeelding als volgt:
So, imagination is the capacity to think of things as possibly being so; it is an intentional act of mind; it is
the source of invention, novelty and generativity; it is not implicated in all perception and in the
construction of all meaning; it is not distinct from rationality bus is rather a capacity that greatly enriches
rational thinking. (Egan, 1992, p. 43).
Egan ziet de verbeelding dus als een verrijking van het rationele denken. De theorie van Egan is voor een
groot gedeelte gebaseerd op het gedachtegoed van de Russische psycholoog Vygotsky (1986-1934).
Vygotsky heeft in 1931 het werk ‘Imagination and creativity’ en in 1932 ‘Imagination and it’s devolopment
in childhood’ geschreven. Dit werk van Vygotsky geeft een beschrijving van de verbeelding. Hij geeft
verbeelding aan als een creatieve activiteit die gebaseerd is op de mogelijkheid van ons brein om
elementen te combineren. De verbeelding komt tot stand door de realiteit en door de persoonlijke
ervaringen; de creatieve activiteit van de verbeelding is afhankelijk van de vrijheid en diversiteit van de
eerdere persoonlijke ervaringen. Verbeeldingskracht is het vermogen om in mogelijkheden te denken.
Volgens Vygotsky begint leren met interactie. De interactie die gevoed wordt vanuit de omgeving door
participatie aan het sociale leven en alles wat daarin voorkomt. Hij bepleit de verbinding tussen de reeds
aanwezige kennis aan de nieuw opgedane kennis (zone van de naaste ontwikkeling). Deze kennis komt tot
stand door interactie in een sociale context. De kracht van emoties, de rol van kunst, drama en creativiteit
benoemt Vygotsky als van groot belang in het leerproces (Vygotsky, 2004). In het herschreven werk van
Vygotsky ‘Imagination and creativity in childhood’ in 2004 wordt het belang beschreven van de rol van de
verbeelding, emotie en creativiteit om een hoger niveau van bewustzijn te krijgen. Hij geeft hierbij aan dat
verbeeldingskracht is gebaseerd op het combineren van elementen uit de werkelijkheid. Deze elementen
zijn op basis van eerdere ervaringen, of andermans ervaringen door middel van een verhaal. Hoe meer
ervaringen hoe rijker het materiaal waar de verbeeldingskracht uit kan putten. Dit betekent voor het
onderwijs dat we kinderen een rijke hoeveelheid aan ervaringen moeten bieden. Dit kunnen eigen
ervaringen zijn, maar ook ervaringen van anderen. De ervaring van anderen die door gesprekken en
verhalen tot de kinderen komen. De verbeelding is dus gebaseerd op ervaringen, maar de ervaring kan door
de verhalen ook gebaseerd zijn op verbeelding. Dit laat de dubbele wederzijdse afhankelijkheid zien tussen
de verbeelding en ervaring.
Daarnaast geeft Vygotsky aan dat de emotie een belangrijke rol speelt bij verbeelding. De emotie die zoekt
naar specifieke beelden om het te verbinden aan de werkelijkheid. Alle vormen van verbeelding zijn
gekoppeld aan affectieve elementen.
De fantasie vertegenwoordigt iets wezenlijks nieuws. Iets dat mensen niet eerder hebben ervaren en geen
overeenkomsten met het onderwerp of object uit de werkelijkheid heeft is volgens Vygotsky het laatst
genoemde aspect om een hoger niveau van bewustzijn te bewerkstellingen. Door de verbeelding wordt de
fantasie een ervaren werkelijkheid.
Verhalen spelen een belangrijke rol in de verbeeldingskracht, door middel van verhalen komen de
ervaringen van anderen binnen die weer verbeelding oproepen waardoor het je eigen ervaring wordt. Dit
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geeft Walter Benjamin (1936) ook aan in zijn essay ‘ de verteller’. Hij zegt dat de verteller put uit eigen
ervaring of die van anderen en door de verteller wordt het vervolgens de ervaring van degenen die naar
zijn verhaal luisteren.
Egan (1988) benoemt het verhaal als het belangrijkste middel voor de verbeeldingskracht. Het gaat dan nog
niet zozeer om het verhaal op zich, maar de mechanismen die bij het verhaal horen, zoals emotie, appèl op
voorstellingsvermogen, gebruik van beelden, metaforen en humor. Juist deze mechanismen moeten de
basis vormen voor de verhalen die we voor en samen met kinderen opbouwen. Door inbedding in een
verhaal krijgen culturele objecten of verschijnselen een (persoonlijke) betekenis. Om verbeelding, het
belangrijkste gereedschap tot leren, in te passen in het onderwijs heeft Egan in zijn boek ‘An imaginative
approach to teaching’ beschreven welke cognitieve gereedschappen nodig zijn om te komen tot een
manier van onderwijs waarbij de verbeelding centraal staat. In dit boek beschrijft hij vier fasen. In elke fase
heeft een persoon een eigen manier van denken om de werkelijkheid te benaderen. Deze manier van
denken is analoog aan de ontwikkeling van de mensheid in de loop der eeuwen. Uitgaande van die
denkontwikkeling kan verbeelding het belangrijkste gereedschap zijn voor leren (Egan, 2005).
De eerste fase bij kinderen wordt de mythische fase genoemd. Dit is de fase in de leeftijd van vijf tot zeven
à acht jaar. De kinderen hebben de taal verworven door de orale taal. Ze leren in deze fase ook door de
orale taal en verhalen. Het leren door middel van verhalen gekoppeld aan eigen emotie is van groot belang.
Belangrijke aspecten bij deze verhalen zijn het gebruik van metaforen, binaire opposities, ritme en rijm,
grapjes, roddels en rollenspel. De verhalen die hier bij passen zijn de mythische verhalen. De kinderen
verklaren de werkelijkheid vanuit het magische/mythische en de fantasie; de wereld van de metaforen en
de binaire opposities. Er is sprake van een mythische interpretatie van de werkelijkheid. Dit zie je ook bij de
ontwikkeling van de mensheid. De verhalen die werden verteld dienden als verklaring van de wereld. Er
was geen aandacht voor wetenschappelijke verklaringen.
De tweede fase is de fase van het romantisch denken. Dit is de fase in de leeftijd van acht tot vijftien jaar.
De kinderen verklaren de wereld al meer vanuit het realistische. Ze krijgen de informatie niet meer alleen
vanuit de orale verhalen, maar ook vanuit de schriftelijke taal. Verhalen met realistische aspecten zijn van
belang. Wanneer er magische aspecten in een verhaal voorkomen proberen ze hier een logische verklaring
voor te vinden. Wel zijn ze op zoek naar de grenzen van de realistische aspecten. Dit maakt dat
heldenverhalen waarmee ze zich kunnen identificeren erg tot de verbeelding spreken. Er ontstaat een
enorme verzamelwoede om de realiteit te leren kennen. Deze fase in de ontwikkeling van de kinderen valt
te vergelijken met de ontwikkeling van de mensheid tijdens de romantiek. De periode van de grootsheid en
belangstelling voor het geven van verklaringen uit de natuur en wetenschap. Dit is ook de fase waarin men
probeert de eigen identiteit te ontdekken.
De derde fase is de fase van het filosofische denken. Dit is de fase in de leeftijd van vijftien tot twintig jaar.
In deze fase gaat het om het samenhangend denken. Men probeert de werkelijkheid met abstracte kennis
en systemen te begrijpen. Er is veel aandacht voor levensbeschouwelijke, religieuze en politieke
stromingen. Deze fase in de ontwikkeling van kinderen valt te vergelijken met de ontwikkeling van de
mensheid tijdens de moderne tijd.
De vierde fase is de fase van het Ironisch denken Dit is vanaf twintig jaar, maar wordt niet door iedereen
bereikt. Deze fase van denken omvat alle andere denkwijzen en heeft vooral een relativerende functie.
Deze fase in de ontwikkeling valt te vergelijken met de ontwikkelingen van de mensheid tijdens de postmoderne tijd (Egan, 2005).
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Samengevat hebben de 4 fasen van denken volgens Egan de volgende kenmerken:
Fase van denkontwikkeling

Met kenmerken als:

Mythische denken

Fictieve en fantastische verhalen zijn van belang.

5-7/8 jaar

Belangrijk in deze verhalen zijn emotie/binaire
opposities/ritme en rijm/rollenspel

Romantisch denken

Realistische verhalen met een attractieve
invalshoek die de wereld opent. Fictieve figuren
passen in die bepaalde context. De menselijke
grenzen en emoties worden ontdekt.
Verzamelen/ordenen en vieren zijn erg belangrijk.

8-15 jaar

Filosofisch denken
15-20 jaar

Ironische denken
20 jaar en ouder

Verhalen waarbij gezocht wordt naar een algemeen
geldend schema, uitspraak of ideologie.
Identificeren met ‘grote ideeën’ is van belang.
Aandacht voor observaties/geschiedenis/religie.
De ironische denker heeft inzicht in de
werkelijkheid waarbij de dit niet is vast te leggen in
een schema, structuur of ideologie. De ironische
denker weet de vorige denkfases op het gepaste
moment in te zetten om de wereld te exploreren.

Samenvatting: Vygotsky geeft aan dat verbeelding een creatieve activiteit is die gebaseerd is op de
mogelijkheid van ons brein om elementen te combineren. De verbeelding komt tot stand door de realiteit
en door de persoonlijke ervaringen. Verbeelding, emotie en creativiteit benoemt Vygotsky als belangrijke
aspecten voor het leerproces. Dit is ook wat Egan aangeeft, het verhaal is het meest krachtigste middel van
leren door de mechanismen die bij het verhaal horen als verbeelding, emotie en creativiteit. Door verhalen
te kiezen die passen bij de denkontwikkeling van een kind kan de verbeelding het belangrijkste
gereedschap zijn voor leren (Egan, 2005).

3.1.2.1 Wat verstaan we onder verhalen?
Bij het vertellen van verhalen zijn er drie aspecten die een rol spelen. Het verhaal, de verteller en de
luisteraar.
Er zijn diverse definities voor verhalen te vinden. Vanuit de literatuurwetenschap geven Boven en Doreleijn
(1999) aan dat ze onderscheid maken in verhaal en verteller oftewel de verhaaltheorie en de verteltheorie.
De verhaaltheorie is vooral gericht op de opbouw van verhalen. Verhalen zijn structuren die een aantal
vaste, met elkaar samenhangende elementen hebben. Ze gaan over mensen (als ze over dieren of
voorwerpen gaan hebben deze menselijke trekken) die handelen, denken, voelen, waarnemen of met
wie dingen gebeuren. Dit alles speelt zich af op een bepaalde plaats, op een bepaald tijdststip gedurende
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een bepaalde tijd en in een bepaalde volgorde. In een verhaalstructuur worden bepaalde betekenissen
uitgedrukt. Ze kan zich richten op: personage, handelingsverloop, ruimte, tijd en motieven (…).
De verteltheorie onderzoekt hoe verhalen worden verteld en gepresenteerd. Zij ontwikkelt begrippen en
modellen met behulp waarvan de verschillende manieren van vertellen (vertelstandpunten) kunnen
worden onderscheiden en beschreven (Boven en Dorleijn, 1999, p.37).
Boven en Dorleijn geven aan dat je bij het vertellen van verhalen onderscheid kunt maken in
vertelstandpunten; auctoriaal, personaal en het ik-verhaal. Deze vertelstandpunten zijn toe te passen bij
beide basisvormen van vertellen. We kunnen twee basisvormen van vertellen onderscheiden namelijk, het
vertellen ‘in de kring’ aan een groep van toehoorders en het zogenaamde ‘journaal’, het dagboek, waarin
een ‘ik’ schijnbaar voor zichzelf of voor één ander spreekt in een intieme setting (Boven en Dorleijn, 1999,
p.204).
Mieke Bal, taalwetenschapper, verwoordt in haar boek ‘De theorie van Vertellen en Verhalen’(1990) een
verhaal als volgt:
Een verhaal is een tekst die eindig is, een gestructureerd gezien geheel van taaltekens. Een verhalende
tekst is een tekst waarin een instantie een verhaal vertelt. Een verhaal is een op een bepaalde wijze
gepresenteerde geschiedenis. Een geschiedenis is een serie logische en chronologisch aan elkaar
verbonden gebeurtenissen, die worden veroorzaakt of ondergaan door ‘acteurs’. Een gebeurtenis is de
overgang van een toestand naar een andere toestand. Acteurs zijn instanties die handelingen verrichten.
Ze zijn niet noodzakelijk menselijk. Handelen is een gebeurtenis veroorzaken. (Bal, 1990, p.18)
Bal maakt in haar boek ook onderscheid tussen de verteller en de schrijver. De verteller is niet de schrijver
van het verhaal. De schrijver staat het verhaal af aan de verteller.
Concluderend is een verhaal een geheel van gebeurtenissen die met elkaar te maken hebben. Deze
gebeurtenissen kunnen gaan over de werkelijkheid of over de fictieve wereld waarin ervaringen van
mensen (of iets met menselijke trekken) aan bod komen. Deze ervaringen betreffen handelingen,
gedachten, waarnemingen en emoties die in verhalende (samenhangende) vorm worden aangeboden. Een
verhaal heeft een begin, midden en einde. Dit einde kan in gedachten of op een ander moment wel verder
gaan.
Hans van Woerkom verhalenverteller en auteur van het boek ‘Een schatkist vol vertelgeheimen’(2013)
geeft aan: “Een verhaal bestaat vooral uit beelden”. Een verhaal zit vol geheimen, vol wijsheden om te
delen met mensen die jouw verhalen willen horen. Daarvoor is een verteller nodig. Een verteller is de
overbrenger van het verhaal. Dit overbrengen van verhalen kan zijn aan een grote groep of in een één op
één situatie. In het boek ‘verhalen verbinden’(2007) van Aat van der Harst e.a. wordt aangegeven dat de
overbrenger van het verhaal een persoonlijke verbinding moet hebben met het verhaal en met het
vertellen.
Vanuit de verbinding met de verhalen geven ze aan dat vertellen een kunst en een kunde is.
Het is een kunst wanneer je het vermogen hebt om de eigen verbinding aan het verhaal te geven en de
manier waarop je het vertelt. Het is een kunde omdat je de verteltalenten kunt ontwikkelen. Je kunt oog
krijgen voor de opbouw van een verhaal, je kunt leren improviseren op grond van de (non)verbale
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reacties van je gehoor, je kunt alert leren inspelen op beelden die al vertellende bij je naar boven komen.
(Harst, van der e.a., 2007, p.30)
Harst e.a. geven aan dat vertellen een menselijke manier is om kennis en ervaringen op te roepen en te
delen met anderen. Daarom is de verteller ook zo cruciaal voor de ontwikkeling en het tot bloei komen van
een cultuur.
Als ingrijpende ervaringen en verstrekkende inzichten niet meer verhaald worden, kunnen ze uit de
werkelijkheid verdwijnen en verbleekt een cultuur. Er bestaan volgens pedagoog Jerôme Bruner twee
manieren om je tot de werkelijkheid te verhouden: door na te denken over verschijnselen en daarover
logisch te argumenteren; door belangrijke gebeurtenissen te vertellen in een verhaal om zo de waarde
die daarin verborgen ligt ervaarbaar te maken voor jezelf en de anderen (Harst, van der e.a., 2007, p.15).
Tot slot is er nog de luisteraar; zonder de luisteraar is er geen verhaal om te vertellen. Bij de luisteraar kan
het verhaal tot leven komen door de beelden en emoties die de verteller weet te creëren. Het is van belang
om alle zintuigen te benutten om de verbeelding bij de luisteraar te stimuleren. Elk verhaal is een reis in de
wereld van de verbeelding.
Samenvatting: Een verhaal is een geheel van gebeurtenissen die met elkaar te maken hebben. Deze
gebeurtenissen kunnen gaan over de werkelijkheid of over de fictieve wereld waarin ervaringen van
mensen (of iets met menselijke trekken) aan bod komen. Deze ervaringen betreffen handelingen,
gedachten, waarnemingen en emoties die in verhalende (samenhangende) vorm worden aangeboden. Een
verhaal heeft een begin, midden en einde. Dit verhaal bestaat uit beelden waar de verteller zich aan kan
verbinden. Het is de kunst om op jouw manier dit verhaal te vertellen. Het is tenslotte aan de luisteraar om
het verhaal tot leven te laten komen door beelden en emoties die de verteller weet te creëren.

3.1.2.2 Wat verstaan we onder verbeelding?
In bovenstaande teksten is steeds naar voren gekomen dat verbeelding een belangrijke rol speelt bij
verhalen. Maar wat is dan verbeelding?
Volgens Vygotsky (2004) is verbeelding het creatief vermogen dat mensen hebben door de mogelijkheid
van het brein om elementen te combineren. Op basis van ervaringen, andermans ervaringen, opgedane
kennis, emoties en fantasie kunnen mensen zich iets verbeelden. Ieder mens is volgens Vygotsky in staat
tot verbeelding. Een mens is in staat om ergens een voorstelling van te maken oftewel een innerlijk beeld.
Jansens, dramadocent en auteur van het boek spelen vanuit de verbeelding geeft aan dat door open te
staan voor innerlijke beelden, kun je meer innerlijk waarnemen ; dit waarnemen kan door zien, voelen,
horen, ruiken, proeven. Al je zintuigen kun je inzetten om je waarnemingsvermogen te laten groeien voor
fantasie, dromen, ideeën, spontane associaties en het verstaan van kunstzinnige talen (Janssens, 2011).
Jansens geeft aan dat fantaseren een onderdeel van de verbeelding is. Bij fantasie zorg je dat je van alles
voor de geest haalt, in gedachten speel je met mogelijke en onmogelijke combinaties. Het slaat een brug
tussen je binnenwereld en de buitenwereld. Je creëert voor jezelf beelden naar aanleiding van een verhaal,
gebeurtenis, boek, muziekstuk, schilderij, dans, toneel- of theaterstuk. Van der Harst e.a. geven aan dat het
voorstellingsvermogen door verhalen kan groeien en daardoor het probleemoplossend vermogen. Door
gebruik te maken van de verbeelding ontdekt men de zin van de zintuigen als toegangspoort, niet alleen
voor het nuttige weten, maar evenzeer voor het aangename vertoeven in de verbeelding en beleving.
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Zonder zintuigen vervlakt het leven en gaat men aan veel voorbij. Er is dan onvoldoende voorstellings- en
daardoor inlevingsvermogen. In het onderwijs wordt er relatief weinig aandacht besteed aan de
verbeelding als gelijkwaardige toegangspoort tot de werkelijkheid (Harst, van der e.a., 2007).
De cognitieve psycholoog Jerome Bruner (1991) geeft in zijn essay aan de twee manieren van kennen die
de mens toepast om de wereld te begrijpen De eerste is de wetenschappelijke kennis; door logische
verbanden te leggen tussen de kenniseenheden kunnen abstracte wetmatigheden leiden tot systematische
kennis over de processen in onze wereld. De tweede is de verbeeldingskennis; dit betreft het narratief
denken dat via concrete gegevens te werk gaat. Opeenvolgende acties en toestanden vormen de
bouwstenen. Het betreft mentale beelden die op basis van spontane verwachtingen met elkaar verbonden
zijn. Bruner geeft hiermee aan dat de verbeelding ook gebruikt kan worden voor het verklaren van de
wereld. Dit vormt dus een belangrijk onderdeel voor ons kennen.
In het onderwijs heeft de nadruk afgelopen jaren vooral op de benadering van de wetenschappelijke kennis
gelegen. Gelukkig komt er ook weer aandacht voor de kennis via de verbeelding. De opgestelde 21e-eeuwse
vaardigheden komt de aandacht voor de kennis via de verbeelding wel aan bod. Met name de verbeelding
die nodig is voor de creativiteit, probleemoplossend denken en sociale en culturele vaardigheden (21eeeuwse vaardigheden, 2014).
Bij de referentiedoelen voor de Nederlandse Taal is de aandacht voor de verbeelding niet expliciet
meegenomen en verdient het aanbeveling om dit wel mee te nemen om de brede en de rijkdom van kennis
te omvatten en ook met het oog op de 21e-eeuwse vaardigheden.
Samenvatting: De verbeeldingskennis is volgens Bruner (1991) een onderdeel van kennis over de wereld.
De laatste jaren is er weinig gebruik gemaakt van de kennis over de wereld door verbeelding. Bij de 21eeeuwse vaardigheden kan deze manier van kennisbenadering een belangrijk aspect zijn om met name de
creativiteit, probleemoplossend vermogen en sociale en culturele vaardigheden te ontwikkelen. Om
verbeelding te stimuleren is het van belang om gebruik te maken van alle zintuigen. Fantasie is een
onderdeel van de verbeelding die mogelijkheden biedt voor nieuwe ideeën.

3.1.3 Hoe vertel je verhalen zodat de verbeelding gestimuleerd wordt?
‘Begin bij het begin’, zei de Witte koning tegen Alice, ‘en ga net zo lang door totdat je aan het slot bent.
Houd dan op!’(Lewis Corall: Alice in Wonderland)
Dat verhalen de verbeelding stimuleren is bovenstaand aangegeven, maar wat betekent dat voor de
verteller? Over welke kennis en vaardigheden moet een verteller beschikken om met verhalen de
verbeelding van de luisteraars te stimuleren?
Docent Europese literatuurgeschiedenis, Bart Keunen (2007) geeft aan dat een verhaal een wereld in
beweging is. Wil een verhaal vertellenswaardig zijn dan moet er een proces plaatsvinden. Er moet een
relevante gebeurtenis, betekenisvolle actie, veranderende gemoedsgesteldheid, het bevestigen van een
morele waarde of de evolutie van een mening, zijn. Gebeurtenissen zijn de kern van de narratieve
verbeelding. Verhalen verbeelden acties en processen. De motor achter de narratieve
verbeeldingsconstructies is het menselijk handelen. Een temporeel proces dat in een ruimtelijke situatie
optreedt. De chronotopen (tijd en plaats) kunnen op drie verbeeldingsniveaus een rol spelen; de narratieve
gebeurtenis en situatie, de globale processen op het niveau van de plotruimte en dat op van de impliciete
wereldbeelden en ideologieën. Wil een verhaal tot de verbeelding spreken dan moet er duidelijk sprake zijn
26

van een beeldende beschrijving van personage, tijd, ruimte en het naar een plot toewerken of er moet een
duidelijke moraal in het verhaal worden meegeven.
Bovenstaande geeft aan dat het van belang is om een duidelijke verhaalstructuur aan te brengen. Docent
aan de vertelacademie van Nederland, Marco Holmer (2010) geeft aan dat het goed is om bij de
voorbereiding van een verhaal gebruik te maken van een voorbereidingsformat waarbij het verhaal in vijf
scènes wordt opgedeeld. Holmer gaat uit van de vaste verhaalopbouw van Aristoteles, deze komt overeen
met opbouw van een verhaal zoals Bart Keunen deze beschrijft. Holmer geeft aan dat in een verhaal vijf
verhaalmomenten zijn, die samen de spanningsboog vormen; exposé, motorisch moment, hoogtepunt,
afloop en eindbeeld. Exposé is het beschrijven van de persoon in de ruimte, het motorisch moment is de
handelende persoon in de tijd. Het hoogtepunt is het toewerken naar een plot of belangrijke betekenis. De
afloop en het eindbeeld schetst een moraal of waarde.
Holmer noemt dat er naast de spanningsboog in een verhaal er in elk verhaal ook een centrale drijfveer
moet zijn, het leidmotief. Het leidmotief zorgt ervoor dat de motor vanaf het motorisch moment tot aan
het hoogtepunt blijft lopen. Leidmotieven kunnen zijn: de speurtocht, de opdracht, het misverstand, het
onrecht, het onbereikbare, de vriendschap tussen prooi en jager, het noodlot of de list. Holmer geeft aan:
“Met de vijf hoofdmomenten van Aristoteles, het leidmotief en het perspectief zijn de belangrijkste
elementen van het verhaal geanalyseerd. Door die hoofdmomenten om te zetten in schetsen kunnen de
voorbereidingen van een verhaal gedocumenteerd worden en steunpunten creëren voor het
vertellen.”(p.39)
Tot slot benoemt Holmer nog het samenspel met het publiek. Afhankelijk van het verhaal kun je kiezen
voor een luisterend publiek, actief publiek of interactie met publiek. Door publiek op een bepaalde manier
in te zetten kun je zorgen voor actieve verbeelding bij de luisteraar.
Op de website van de vertelacademie zijn allerlei formulieren te vinden die helpen bij de voorbereiding van
een verhaal om de verbeelding te stimuleren. Bij deze formulieren wordt ook aandacht besteed aan de
technische aspecten van vertellen zoals ademhaling, spraak, stemgebruik, houding, beweging en gebruik
van de ruimte.
Van der Harst e.a. noemen dat een drievoudig contact van belang is voor het vertellen van een verhaal. De
verteller stemt af op zijn gehoor (uiterlijke verbinding) op zichzelf (innerlijke verbinding) en op het verhaal
(thematische verbinding). Door de juiste ademhaling, stemgebruik en oogcontact kun je laten merken dat
je vertelt vanuit contact met de aanwezigen. Door contact met jezelf, jouw aanwezigheid, stem, toon en
houding bepalen of je een brug weet te slaan tussen het verhaal dat je vertelt en de harten en hoofden van
de luisteraars. Hoe meer je in verbinding staat met je eigen bronnen voor creativiteit- je hoofd-hart, je ziel
en lichaam, hoe meer je transformator kunt zijn tussen de wereld van de verhalen en de luisteraars. Een
goed verhaal spreekt je aan. Voordat je gaat vertellen, is het contact leggen met de eigen kracht en kleur
van een verhaal belangrijk. Van daaruit kun je groeien in het opbouwen van een verhaal in het doseren van
beelden en in het in elkaar vlechten van motieven.
Verhalen kun je niet alleen horen, maar ook ‘proeven’. En dat proeven doe je op allerlei manieren, waarbij
je zintuigen optimaal inschakelt. De zintuigen werken niet buiten de emoties om. Een sensatie en emotie
gaan vaak samen op. Kortom: een verhaal komt in geuren en kleuren tot je en doet een beroep op de
zinnen in relatie tot emoties. Daarnaast hebben verhalen specifieke kenmerken die hen onderscheiden van
andere soorten teksten, zoals verslagen, lijsten, betogen etc. Van belang is om te bedenken in welke
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context- welke culturele context vindt het verhaal plaats. Welke achtergrond informatie heb je. Welke
gevoelens-herinneringen en ervaringen roepen dit verhaal bij je op? Wat is de dynamiek de kracht van het
verhaal en wat is jouw verbinding met het verhaal (Harst e.a., 2007).
Het raamwerk betreffende de denkontwikkeling van Kieran Egan (2007) is van belang voor de juiste keuze
van het verhaal bij de ontwikkeling van het kind. In 1986 heeft Egan een raamwerk ontwikkeld om
onderwijs vorm te geven door middel van verhalen. Dit is een raamwerk om de verbeeldingskracht in het
onderwijs door middel van verhalen in te zetten bij kinderen in met name de mythische fase. De
voorbereiding van het verhaal gaat volgens onderstaand raamwerk:
1. Wat is het belangrijkste onderwerp in dit verhaal? Welke emoties?
2. Wat zijn de binaire posities die voorkomen? (Denk hierbij aan de sprookjes waar heel duidelijk goed
en kwaad in voorkomen). Welke metaforen, beelden en drama wordt gebruikt\/
3. Ontwerpen van een verhaalvorm waarbij de inhoud tot zijn recht komt
- Welke binaire posities geven het onderwerp weer?
- Welke inhoud geeft de ontwikkeling van het onderwerp het beste weer?
4. Conclusie
Wat is de beste manier om het dramatische conflict inherent aan de binaire opposities weer te
geven?
Op welke manier dragen de binaire opposities hieraan bij?
5. Evaluatie
Hoe weten we of de essentie uit het verhaal is gehaald en hoe weten we of het aangebodene
geleerd is?
(Egan, 1986, p. 41). Dit schema is later aangepast aan de overige fasen van de denkontwikkeling.
Woerkom (2013) geeft duidelijke tips voor leerkrachten en aankomende leerkrachten om een verhaal te
leren vertellen waarbij de verbeelding duidelijk aan bod komt. Bij het boek zit een cd en een dvd die je kunt
gebruiken om een verhaal voor te bereiden in korte tijd en om de verbeelding bij de verteller te
optimaliseren. In het boek benoemt hij dat houding, stemgebruik, zelfvertrouwen, enthousiasme,
overtuiging en humor belangrijke ingrediënten zijn voor de presentatie en ook bewerkstellingen
verbeelding. Daarnaast komt ook het contact met het publiek aan bod als belangrijk onderdeel om het
verhaal tot de verbeelding te laten spreken.
Samenvatting: Om een verhaal te vertellen waarbij de verbeelding gestimuleerd wordt is het van belang
dat er een goede opbouw in het verhaal zit. De beschrijving van personage, tijd en plaats moet beeldend
zijn. Daarnaast moet een verhaal duidelijk naar een plot toewerken. De activiteit of het moraal in een
verhaal is van belang. Voor het stimuleren van de verbeelding is het voor de verteller van belang om alle
zintuigen te gebruiken; zien, horen, voelen, ruiken en proeven om het verhaal voor je te zien.
Daarnaast is het van belang dat een verteller achtergrondinformatie heeft en zich kan verbinden met het
verhaal. Vanuit een bewust gekozen houding, stem, enthousiasme, zelfvertrouwen, overtuiging en humor
kan een verhaal beeldend worden gebracht.
Voor de juiste keuze van het verhaal is het van belang om uit te gaan van de denkontwikkeling van de
kinderen volgens Egan(2005).
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3.1.4 Op welke manier kan het vertellen van verhalen en de verbeelding een bijdrage leveren
aan taalstimulering en leesbevordering
Taalstimulering en leesbevordering
Aidan Chambers geeft in zijn boek Leespraat aan dat het gesproken woord voor iedereen toegankelijk is.
Sommige mensen beweren dat ze liever geen verhalen lezen, maar ik ken niemand die ze niet wil horen.
Sinds mensen samenkomen vertellen ze elkaar verhalen. Uit de orale traditie zijn allerlei vormen van
literatuur ontstaan: poëzie, proza en drama. Zelfs voor geschiedenis, biografie, religie en filosofie
gebruiken we de taal zo creatief mogelijk in een poging de geheimen van het leven te doorgronden. Dit
geldt niet alleen de mensheid als zodanig, het is waar voor ieder mens afzonderlijk. Eigenlijk herhaalt de
geschiedenis zich in ieders persoonlijk leven.(….) Zodra we kunnen praten krijgen we verhalen te horen.
Ons gevoel voor literatuur, de behoefte eraan en ons begrip voor de wegen der verbeelding zijn
geworteld in orale verhaaltradities. Bakerrijmpjes, volksverhalen, sprookjes, fabels, mythen, legenden
maar ook de grapjes en fantasieverhalen die kinderen elkaar vertellen maken ons tot lezers. Verhalen
zijn een noodzakelijke fase in ieders ontwikkelingsproces als lezer, ongeacht zijn of haar leeftijd.
(Chambers, 2012, pp.39-40).
Bij verhalen worden de ervaringen van mensen doorgegeven. Chambers (2012) geeft aan dat mensen door
verhalen en verbeelding waarden en normen ontwikkelen en hiermee vorm geven aan hun identiteit. De
verhalen in ons hoofd zijn nauw verweven met hoe we hebben leren denken. Verhalen hebben invloed op
onze emoties en hoe we in het leven willen staan. Dit geeft aan dat het van belang is om kinderen een
breed repertoire aan verhalen aan te bieden. Dit repertoire kan in de vorm van vertelde verhalen, het lezen
van boeken, het verwerven van verhalen via de nieuwe media maar vooral ook door de verhalen te laten
beleven door verbeelding in het hoofd. Daarbij is de dialoog over het verhaal ook van groot belang. Door
over de verhalen te praten leren kinderen elkaars vertellingen en verbeeldingen kennen en krijgen verhalen
verbeelding en ruimte. Door (veel) verhalen te vertellen gaan kinderen(veel verschillende) verhalen
beleven. Dit beleven van verhalen kan kinderen nieuwsgierig maken naar verhalen en kan zorgen dat
kinderen kennis willen nemen van verhalen dit kan door verhalen te gaan lezen. Op deze manier zou het
vertellen van verhalen leesbevorderend kunnen werken. Dit is ook wat in het onderzoek van Van Berge
(2010) wordt benoemd. Van Berge heeft onderzoek gedaan naar ‘de veronderstelde leesbevorderende
werking van het vertellen van verhalen aan en door kinderen’. Haar conclusie van het onderzoek is dat het
vertellen van verhalen belangrijk is voor de taalontwikkeling en zeker een stimulans voor de jeugdliteratuur
(Berge, 2010).
Mooren (2012) geeft in het boek verborgen talenten aan dat het van belang is om kinderen kennis te laten
maken met veel verschillende literaire genres. Dit om een literaire smaak te ontwikkelen, taalvaardigheid te
vergroten en leesplezier te bevorderen. Het brede repertoire aan verhalen en of jeugdliteratuur kan
gekoppeld worden aan alle vakken. Dit kan door een tijdsbeeld op te roepen (geschiedenis), verre reizen te
maken (aardrijkskunde), tijdsduur te berekenen (rekenen) en discussiëren over goed en kwaad. Mooren
geeft aan dat door verschillende verhalen en jeugdliteratuur de talenten van kinderen volop benut en
ontwikkeld kunnen worden.
Samenvatting: Door kinderen een breed aanbod aan verschillende genres te bieden kunnen ze een literaire
smaak ontwikkelen, taalvaardigheid vergroten en leesplezier bevorderen. Chambers geeft het belang van
interactie over verhalen aan. Door interactie kan het verhaal beleefd worden in het hoofd.
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3.2 Resultaten van de dataverzameling en data-analyse voor opstellen ontwerp
In Fase I van het ontwerponderzoek is het van belang om de resultaten van de literatuur en de
dataverzameling uit de praktijk te combineren om tot goede ontwerpcriteria te komen voor het
verhalendossier. In 3.4 zijn de resultaten van de literatuur beschreven en geven al een belangrijke leidraad
voor het vertellen van verhalen waarbij de verbeelding gestimuleerd wordt. In 3.5 komt het aspect vanuit
de praktijd aan bod om onderstaande deelvraag te beantwoorden:
Welke eisen stelt pabo-onderwijs aan een verhalendossier?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het o. a. van belang om te weten hoe een verhalendossier kan
aansluiten op de beginsituatie van de pabo-studenten. Daarom is gekozen om de pabo-studenten te
bevragen. In paragraaf 3.5.1 worden de resultaten beschreven van een vragenlijst die is voorgelegd aan alle
eerstejaarsstudenten. Deze vragenlijst heeft als doelstelling om de beginsituatie te bepalen rondom de
herinneringen aan verhalen, de soort verhalen en herinneringen aan de manier van verhalen vertellen (en
voorlezen). Daarnaast zijn er vragen gericht op; in hoeverre studenten verhalen belangrijk vinden voor het
basisonderwijs, waarom en waarvoor vinden ze dit belangrijk. Vertellen ze zelf ook verhalen en zijn ze zich
bewust van de stimulering van verbeelding door verhalen. Om dit in kaart te brengen is er een lijst
opgesteld met 14 vragen waarbij 6 meerkeuzevragen en 8 open vragen.
In paragraaf 3.5.2. worden de resultaten beschreven van de semigestructureerde interviews met studenten
uit een focusgroep. Dit interview was er vooral op gericht om een antwoord te krijgen op de vraag in
hoeverre en hoe verhalen verbeelding stimuleren bij studenten.
Vanuit de gegevens van de vragenlijst, het interview en de literatuur is een verhalendossier opgesteld waar
de studenten van de focusgroep in de praktijk (op de basisschool) mee hebben gewerkt.

3.2.1 Resultaten vragenlijst
In deze paragraaf komen de resultaten aan bod van een vragenlijst die is voorgelegd aan het begin van het
schooljaar aan alle eerstejaarspabostudenten van Stenden Leeuwarden. De lijst is door tweeëntachtig
studenten ingevuld. Uit deze groep is een focusgroep van acht studenten geselecteerd op basis van
vrijwilligheid.
Hieronder volgt een analyse van de antwoorden op de vragen. De volledige vragenlijst is als bijlage 1 te
vinden. De totale uitwerking van de antwoorden op de vragen is te vinden in bijlage 2.
De herinneringen aan de (soorten) verhalen en vertellers
De studenten hebben in de kindertijd veelal kennis genomen van verhalen doordat de verhalen werden
voorgelezen (96%), verteld(74%) of dat ze zelf lazen (70%).
De verhalen werden verteld door ouders en meesters en juffen, hier werd een score van 96% aangegeven.
De score van verhalen die verteld werden door grootouders (51%) en verhalen vanuit de kerk (46%) scoren
daarna redelijk hoog. Verhalen die de studenten zich vooral herinneren zijn de sprookjes, de Bijbelverhalen
en het bekende voorleesverhaal van Jip en Janneke.
Door 82% van de studenten werd aangegeven dat ze zich nog duidelijk een goede verteller kunnen
herinneren. De studenten herinnerden zich deze verteller vooral doordat de verhalen met humor werden
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verteld. Het aspect van de humor wordt door Egan (2005) ook benoemd als een belangrijk gereedschap
voor de verbeelding. De studenten herinnerden zich de goede verteller ook als iemand die levendig en
enthousiast verteld (met veel expressie en mimiek). Bij het enthousiast vertellen werd opgemerkt dat ze de
ervaring hadden dat de verteller het verhaal zelf ook leuk vond. Dit is ook wat van der Harst e.a. (2007)
aangeven. De verteller moet verbinding hebben met het verhaal.
De antwoorden op de vragen welke soorten verhalen studenten in een bepaalde leeftijdscategorie leuk
vonden komt voor een groot deel overeen met de fases van denkontwikkeling van Egan (2005). In
onderstaand schema is dit weergegeven.
Fase van denkontwikkeling
volgens Egan

Soorten verhalen die studenten
aangeven

Soorten verhalen volgens Egan

Mythische denken
5-7/8 jaar
(welke soorten verhalen vond je
mooi als jong kind?)

Sprookjes (scoren duidelijk het
hoogst), Bijbelverhalen, dierenverhalen, avonturenverhalen,
fantasieverhalen en
humoristische verhalen.
Avonturenverhalen,
oorlogsverhalen en persoonlijke
verhalen

Fictieve en fantastische verhalen.
Belangrijk in deze verhalen zijn
emotie/binaire opposities/ritme
en rijm/rollenspel

Filosofisch denken
15-20 jaar
(Welke soorten verhalen vind je
nu mooi?)

Sprookjes, avonturenverhalen,
humoristische verhalen en
persoonlijke verhalen.

Verhalen waarbij gezocht wordt
naar een algemeen geldend
schema, uitspraak of ideologie.
Identificeren met ‘grote ideeën’ is
van belang. Aandacht voor
observaties/geschiedenis/religie.

Ironische denken
20 jaar en ouder
(Welke soorten verhalen vind je
nu mooi?)

Sprookjes, avonturenverhalen,
humoristische verhalen en
persoonlijke verhalen.

De ironische denker heeft inzicht
in de werkelijkheid waarbij de dit
niet is vast te leggen in een
schema, structuur of ideologie.
De ironische denker weet de
vorige denkfases op het gepaste
moment in te zetten om de
wereld te exploreren.

Romantisch denken
8-15 jaar
(welke soorten verhalen vond je
leuk als ouder kind?)

Realistische verhalen met een
attractieve invalshoek die de
wereld opent. Fictieve figuren
passen in die bepaalde context.
De menselijke grenzen en
emoties worden ontdekt.
Verzamelen/ordenen en vieren
zijn erg belangrijk.

Bij de vraag welke verhalen ze nu mooi vinden is al een overgang te ontdekken van de fase van filosofisch
denken naar de fase van ironische denken. De keuze van verhalen is zeer divers er is een minder
uitgesproken voorkeur. Vanuit de fase van het mythisch denken komt met name het sprookje weer naar
voren.
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Belangrijke aspecten bij het vertellen van verhalen (voor de luisteraar)
Veel studenten gaven aan dat ze het ontspannende en amuserende aspect heel belangrijk vinden.
Daarnaast gaven ze aan dat een verhaal herkenbaar moet zijn.
De technische aspecten die ze noemden om geboeid naar iemand te luisteren is goed stemgebruik;
variërend van fijne stem tot spelen met stem en gebruik van stemmetjes. Ook de rust, stiltes en
aanbrengen van spanning werd benoemd. Het onderdeel van de spanning oftewel het toewerken naar een
bepaald plot, komt ook terug bij Holmer(2010) en Keunen (2007).
Studenten zijn vooral betrokken bij verhalen wanneer ze zich kunnen inleven in personages en wanneer er
herkenbaarheid van een personage is. Ze gaven aan dat het verhaal tot de verbeelding spreekt wanneer het
detaillistisch wordt verteld of beschreven en dat het je moet meenemen in de fantasie. Keunen (2007)
geeft aan dat voor het stimuleren van de verbeelding er duidelijk sprake moet zijn van een beeldende
beschrijving van de personage en dat er herkenbaarheid is van de personage. Daarnaast moeten de
chronotopen tijd en ruimte goed beschreven zijn.
Het vertellen van verhalen door de studenten zelf
Bij de vragenlijst gaf 76% van de studenten aan zelf verhalen te vertellen. Van deze groep vertelt 63%
verhalen tijdens de stage. Daarnaast werd aangegeven verhalen aan vrienden te vertellen. Ze vertellen
verhalen omdat ze het leuk vinden om te doen, om te amuseren en ze willen informatie overbrengen.
De waarde van het vertellen van verhalen in het basisonderwijs
De meest genoemde aspecten ten aanzien van het vertellen van verhalen in het onderwijs zijn:
ontwikkelen van fantasie, vergroten van de kennis van de wereld en bevorderen van het leesplezier.
Bijzondere herinneringen aan verhalen
Bij de vraag naar bijzondere herinneringen aan verhalen werd zeer regelmatig aangegeven dat het luisteren
naar verhalen een fijne sfeer en gezelligheid oproept.
Samenvatting en conclusie:
Opvallend is dat een groot deel van de studenten zich verhalen kan herinneren door middel van voorlezen,
vertellen of zelf lezen.
Studenten kunnen goed benoemen op welke manier een verteller de verbeelding kan stimuleren. Hun
eigen ervaringen komen grotendeels overeen met de theorieën die ook onder het verhalen dossier liggen.
Als het verhalendossier aan de eigen ervaringen van de studenten kan appelleren kan een transfer van de
ervaring als luisteraar naar de verteller worden gemaakt.
De studenten zijn zich goed bewust van de waarde van het vertellen in het onderwijs. De benoemde zaken
zijn wederom overeenkomstig de onderliggende theorieën van het verhalendossier.
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3.2.2 Resultaten interview focusgroep
In deze paragraaf komen de resultaten aan bod van het semigestructureerde-interview van de
focusgroep. De focusgroep is gekozen op basis van vrijwilligheid. De studenten konden op de
vragenlijst aangeven of ze mee wilden werken aan het uitproberen van een verhalendossier in
module 3. De bijdrage bestond uit het meedoen aan een interview in module 2. Naar
aanleiding van het opgestelde verhalendossier gingen de studenten in module 3 hier mee aan
de slag in het basisonderwijs. In module 4 vond opnieuw een interview plaats naar aanleiding
van de bevindingen van het werken met het verhalendossier. Ze kregen voor de deelname een
vrije studiepunt. Uiteindelijk hebben 8 studenten zich vrijwillig opgegeven. De groep bestond
uit 6 meisjes en 2 jongens. De opleidingsachtergrond bestond uit vwo, havo, mbo-4 en
propedeuse hbo-opleiding. Qua geslacht en vooropleiding liet het een goede afspiegeling zien
van de eerstejaarsstudentengroep. Het doel van het interview was om de studenten te
bevragen naar het bewustzijn van en hoe de verbeelding werkt naar aanleiding van verhalen.
Daarnaast kwam aan bod hoe ze zelf verbeelding denken te stimuleren bij de luisteraars
wanneer ze zelf verhalen vertellen.
Het interview is in de vorm van een waarderend interview afgenomen. Vanuit een
meegenomen boek en/of verhaal werden de aspecten ten aanzien van de verbeelding
bevraagd. De topiclijst die vooraf is opgesteld voor het interview is te vinden in bijlage 3. De
uitwerking en analyse van het interview is te vinden in bijlage 4. De transcripties en
geluidsfragmenten zijn opvraagbaar.
Verbeelding door zintuiglijke waarneming
De antwoorden van de studenten ten aanzien van de verbeelding zijn goed te koppelen aan de
aspecten uit de literatuur ten aanzien van het stimuleren van de verbeelding bij verhalen. Van
Woerkom (2013) en Harst e.a. (2007) geven aan dat voor het stimuleren van de verbeelding
het van belang is om alle zintuigen te gebruiken; zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Het
gebruik van de zintuigen om de verbeelding te bewerkstelligen werd ook benoemd door de
studenten. Alle studenten uit de focusgroep gaven aan dat ze bij verhalen vooral beelden of
plaatjes zien.
“Ik probeerde er altijd wel iets bij te verzinnen. Hoe zou de persoon er uit hebben gezien, hoe
de vader hoe het landschap? Een jongen met een typische Russische muts. Ik zie dan plaatjes.
Er werd beschreven hoe het er uit zag; Siberië een grote vlakte met veel sneeuw en erg koud. Ik
krijg dan een beeld van hoe ik het op t.v. heb gezien niet van een plaats waar ik ben geweest. Ik
heb alleen maar een beeld van Friesland in de sneeuw. Dat is niet te vergelijken met Siberië.”
”Ik heb altijd wel, als een persoon wordt omschreven, heb ik een beeld van die persoon. Ze
zaten in het stadion dan heb ik daar wel een beeld bij. Geen bandje dat zich afspeelt, maar een
plaatje.”
“ Ik stel me dan die tijd voor. Ik bedenk er dan wel wat bij o.b.v. filmpjes en plaatjes vanuit
geschiedenisboeken. Bijvoorbeeld de film Floris helpt me om beelden van die tijd te maken. Op
plaatsen op vakantie van historische plekken, oude gebouwen en centrum van steden.”
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Naast het zien van beelden benoemden ook een aantal studenten het horen als een aspect bij
de verbeelding. Met name het horen van stemmen of het horen van het liedje in hun hoofd
werd aangegeven.
“Ik probeer te interpreteren hoe iemand iets zegt qua stem, toon en intonatie. Ik probeer me er
dan iets bij voor te stellen.”
“Eerst stelde ik me er geen geluiden bij voor nu heb ik wel veel meer dat ik mij een Brits accent
voorstel. Als een liedje wordt beschreven dan vraag ik me wel af, hoe zal dit klinken, b.v. bij de
Hungry games had ik dit.”
“Bij de dialoog zal ik ongetwijfeld ook een stem in mijn hoofd hebben. Wel een beetje hoor ik
geluiden maar niet heel sterk.”
Een paar studenten benoemden het ruiken en proeven als aspect van de verbeelding bij een
verhaal.
“De geur en smaak van het eitje kwam wel in mij op.”
Het onderdeel van het fysiek voelen werd niet expliciet benoemd, maar wel het voelen van de
emoties van de personages.
“In het boek zitten veel emotionele zaken. Het is wel een tranentrekker. Ik voelde ook het
verdriet dat hij voelde. Door de beelden in mijn hoofd kreeg ik ook dat verdriet. Gevoelens
spelen soms wel een rol bij verhalen. Ik voel dan met de hoofdpersoon mee. Bij dit boek had ik
dat heel sterk.”
Verbeelding door beschrijving van personage, tijd, plaats en plot
Keunen (2007) geeft aan dat het voor verbeelding van belang is dat de beschrijving van
personage, tijd en plaats beeldend moet zijn. Daarnaast moet een verhaal duidelijk naar een
plot toewerken. De activiteit of het moraal in een verhaal is van belang. Wat Keunen aangeeft
voor de verbeelding was ook terug te vinden in de antwoorden van de studenten.
“Wanneer de situatie, de ruimte en de personen goed beschreven wordt dan krijg ik er een
beeld bij in mijn hoofd. Ik ga er dan ook nog wel op door wanneer ik het boek wegleg. Het blijft
dan rondspoken. Tijdens het lezen ben ik al aan het invullen hoe het boek zal aflopen. Wat ik
dan vooral waardeer is dat het einde niet zo is als ik had verwacht. Wanneer het einde me
verrast dat vind ik erg mooi.”
Verbeelding stimuleren bij de luisteraars
Op basis van de ervaringen die studenten hebben met verhalen benoemden ze aspecten die
van belang zijn om de verbeelding bij de luisteraars te stimuleren. Ze benoemden hierbij het
belang van (oog)contact met publiek, het stemgebruik en humor. Soms gebruikten ze
attributen om zichzelf goed te kunnen inleven in een verhaal en om de verbeelding bij de
kinderen te stimuleren.
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“Ik probeer nu verschillende stemmetjes te gebruiken. Sommige kinderen luisteren met open
mond. Ik probeer goed in de klas te kijken. Humor vind ik heel belangrijk bij verhalen.”
“Ik heb bij de kleuters het Bijbelverhaal met poppetjes verteld. Ik wil kinderen wel heel erg
meenemen en ik wil ook dat ze het verhaal zelf vertellen, omdat ik dit vroeger niet heb
gedaan.”
“Ik bedenk dan in mijn hoofd ik kan het ook zo vertellen of zo. Ik neem wel attributen mee B.v.
een hoedje van een opa. Ze vinden het leuk dat je je helemaal in leeft in een verhaal. Kinderen
vinden het ook leuk dat ze worden betrokken in een verhaal.”
Het laten beleven van verhalen
Studenten benoemden allemaal dat ze het belangrijk vinden om kinderen verhalen te laten
beleven. Ze denken dat dit ook zal helpen om de verbeelding van ‘iets’ te stimuleren. Ze gaven
aan dat ze kinderen actief mee laten doen tijdens een verhaal bijvoorbeeld door geluiden en
gebaren te maken of door liedjes te zingen. Ook het naspelen van verhalen werd regelmatig
genoemd.
“In het speellokaal heb ik het na laten spelen. Ik bedacht dan ook welk liedje zou bij dit verhaal
passen.”
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Gezelligheid bij het vertellen en voorlezen

Het luisteren naar verhalen werd door alle studenten als gezellig en ontspannend benoemd.
“Ik stond dan heel erg in contact met de luisteraar. Echt even een knus momentje, in contact
staan, aankijken, oogcontact. Je wordt echt aangesproken een klik als het ware.”
“Sommige kinderen gaan lekker onderuit zitten of over de tafel heen hangen.”
Samenvatting en conclusie: Studenten benoemen ten aanzien van de verbeelding de aspecten
van het beleven van de zintuigen zoals benoemd door Harst e.a. en van Woerkom. Veelal zijn
ze zich niet bewust van de werking van de verbeelding op deze manier, maar weten ze het wel
te benoemen. De opbouw van een verhaal beschreven door Keunen(2007) en Holmer (2010)
wordt ook duidelijk aangegeven. Tot slot benoemen ze het aspect van het inleven van de
verteller en het beleven van het verhaal door de luisteraar. Luisteren naar verhalen wordt
aangegeven als ontspannend en gezellig.

3.2.3 Het ontwerp van het verhalendossier dat is ontwikkeld op basis van de bestudeerde
literatuur, dataverzameling en –analyse vanuit de praktijk
Bij dit onderdeel komen we bij fase II van het ontwerponderzoek. Op basis van de bestudeerde literatuur,
de dataverzameling en analyse van de gegevens uit de praktijk kunnen we ontwerpcriteria benoemen om
een antwoord te geven op de vraag: “Welke eisen stelt pabo-onderwijs aan een verhalendossier om de
verbeelding te stimuleren en hoe kan dit worden ingezet binnen de pabo?”
De exacte beschrijving van het verhalendossier is te vinden in bijlage 5. Het verhalendossier is ontworpen
aan de hand van de onderstaande eisen en ontwerpcriteria.
Eisen op basis van referentiekader Taal
Het instroomniveau van studenten voor spreken is dat de studenten een monoloog kunnen houden. Ze
kunnen een verhaal vertellen met een inleiding, kern en slot. Bij dit niveau kunnen ze indien nodig het
publiek betrekken. Ze kunnen de doelen informeren en overtuigen bewust toepassen. De basis voor
vertellen is aanwezig. Ze zullen dit nog moeten uitbreiden naar vertellen met verbeelding.
Daarnaast moeten ze de basisschoolleerlingen opleiden om goed te leren spreken en luisteren. Voor
spreken geldt dat ze de leerlingen leren een verhaal te vertellen expressief en op een persoonlijke manier.
Qua luisteren moeten de basisschoolleerlingen kritisch kunnen luisteren naar mondelinge informatie. Dit
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geeft aan dat de studenten het goede voorbeeld kunnen geven en dat ze inzicht hebben in de leerlijn voor
vertellen.
Eisen op basis van framework Kieran Egan
De studenten moeten kennis nemen van verhalen voor alle leeftijden van de basisschool ook de
verschillende genres moeten de studenten bekend mee zij. Het betreft hier verhalen die aansluiten bij de
mythische en romantische denkwijze.
Eisen op basis van de kenmerken van een goed verhaal
Om een goed verhaal te vertellen is het van belang dat de studenten zich bewust zijn van de dramatische
opbouw van een verhaal. De voorbereiding van een verhaal zal bestaan uit het invullen van een schema
waar de vijf scènes (expositie, motorisch moment, climax, afloop en eindbeeld) aan bod komen. Daarnaast
is het van belang dat de student zich bewust zijn van juiste houding en stemgebruik. Dat het verhaal met
enthousiasme en overtuiging wordt verteld. Dat een verhaal humor heeft en dat de verteller voldoende
zelfvertrouwen uit moet stralen. Tot slot moet een verteller zich kunnen verbinden met een verhaal.
Eisen op basis van de theorie van stimulering verbeelding
Om de verbeelding te stimuleren is het van belang om gebruik te maken van alle zintuigen voor de inleving
in een verhaal. Opdrachten in het verhalendossier moeten het gebruik stimuleren van de zintuigen bij de
voorbereiding van een verhaal, maar ook bij het vertellen van een verhaal.
Belangrijk bij de stimulering van de verbeelding is het gebruik maken van een goede beschrijving van tijd,
plaats en personage en een beschrijving van een spanningsopbouw door middel van een plot. Ook het
goed beschrijven van een activiteit of een moraal stimuleert de verbeelding
Bij de voorbereiding van het verhaal is het van belang dat bovenstaande mee wordt genomen. Dit kan door
middel van een voorbereidingsformulier voor het verhaal. Daarnaast zullen in het verhalendossier
opdrachten geformuleerd worden om beschrijving van plot, activiteit of moraal goed mee te nemen.
Tijdens lessen vertellen kan er aandacht besteed worden aan het levendig vertellen van een verhaal en
zorgen voor contact met het publiek. Door middel van observatieformulieren kan dit in het verhalendossier
worden meegenomen bij stageopdrachten.
Eisen op basis van leesbevordering
Om verhalen in te zetten voor leesbevordering is het van belang dat de studenten kennis hebben genomen
van verhalen. Dit is nodig om kinderen een breed aanbod aan verschillende genres van verhalen aan te
bieden. Door het kunnen kiezen uit een groot verhalenaanbod kunnen ze kinderen ook een groot aanbod
geven en kinderen nieuwsgierig maken voor verschillende soorten verhalen. De interactie komt tot stand
door over de verhalen te praten, door verhalen na te vertellen, verhalen te spelen, verhalen te bewerken
en verhalen uit te breiden. Hierdoor ontstaat het beleven van verhalen en hopelijk het belevend lezen.
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Eisen op basis van de praktijk op basis van de vragenlijsten en het interview met de focusgroep
Eisen op basis van de vragenlijsten:
Aansluitend op de beginsituatie van de student is het goed om in het verhalendossier de opdracht te
formuleren dat ze starten met een verhaal dat ze zich nog goed herinneren en waar ze een verbinding mee
hebben.
Het maken van beeldopnames en observeren van vertellingen is van belang voor goede houding,
stemgebruik en levendig vertellen. Dit aspect komt uit de vragenlijst bij studenten duidelijk naar voren dat
ze dit van belang vinden.
In het verhalendossier worden opdrachten geformuleerd voor het stimuleren van de fantasie, het
vergroten van de kennis van de wereld en leesbevordering. Dit omdat dit als belangrijke waarde voor het
vertellen in het basisonderwijs wordt aangegeven.
Eisen op basis van het Interview met de focusgroep:
Opdrachten om bij de voorbereiding van het verhaal bewust te worden van het gebruik van de zintuigen
voor de verbeelding van een verhaal is van belang. Dit omdat tijdens het interview blijkt dat men zich niet
bewust is van de werking van de verbeelding.
Opdrachten om de luisteraars het verhaal te laten beleven door actief te zijn tijdens een verhaal of na het
verhaal.
Tot slot is het van belang om in het verhalendossier aan te geven dat ontspanning en gezelligheid
belangrijke aspecten zijn bij het luisteren naar verhalen. En dat het ook op deze manier ingezet kan
worden.
Samenvattend eisen voor opdrachten in het verhalendossier:
-

Eisen van een breed repertoire aan verhalen ten aanzien van verschillende genres. Kennis van de
verhalen passend bij de mythische en romantische denkwijze vraagt aandacht gezien de leeftijd van
de basisschoolkinderen.

-

Vertelschema waarbij de verbeelding bij de voorbereiding van het verhaal een duidelijke plek krijgt.
Dit door in het vertelschema de opbouw goed vorm te geven en daarnaast in het schema aangeven
plot, motorische activiteit en/of moraal.

-

Dit vertelschema niet alleen voorbereiden door het schriftelijk in te vullen, maar ook door vooraf
gebruik te maken van tekeningen, geluidsfragmenten, geuren, smaken en inbeelding van
gevoelens.

-

Observatieformulieren en middelen voor feedback ten aanzien van de manier van vertellen qua
houding, stemgebruik, mimiek en contact met het publiek.

-

Opdrachten om kinderen actief het verhaal te laten beleven door actief te zijn tijdens of na het
verhaal.
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Het verhalendossier
Om het verhalendossier naast het curriculum te laten lopen, is het van belang dat er ondersteunende
lessen in het curriculum zijn om het dossier kwalitatief goed inhoud te kunnen geven. Lessen die bij
Stenden ter ondersteuning in het curriculum zitten zijn; lessen jeugdliteratuur voor bewustwording van
verschillende genres en ontwikkelen literaire smaak, lessen interactief voorlezen en vertellen, lessen
vertellen, drama en nieuwe media. Daarnaast zijn er stageopdrachten standaard geformuleerd vanuit het
curriculum voor het vertellen van verhalen. Het verhalendossier is een document dat vakoverstijgend is. Bij
pabo Stenden is gekozen om het verhalendossier in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de
docent Nederlandse taal te laten vallen. Uiteraard kan het ook onderdeel uitmaken van het portfolio
waarbij de studieloopbaanbegeleider het proces van het verhalendossier bewaakt. Gedurende de opleiding
geeft de student het verhalendossier inhoud en vorm. Het betreft een verzameling van verhalen voor de
student om zelf te vertellen. Daarnaast bevat het opdrachten om met kinderen aan het vertellen van
verhalen te werken. Het kunstaspect zit in de eigenheid van het vertellen van verhalen en de verwerkingen
hierbij, maar in het derde jaar zal dit aspect naar voren komen door studenten verhalen te laten bewerken
voor een presentatie.
Daar in de referentieniveaus voor taal ook de verschillende media wordt benoemd is dit meegenomen voor
het documenteren en presenteren van verhalen.

3.3 Resultaten van de dataverzameling en data-analyse na opzet van het ontwerp
Fase III van het ontwerponderzoek bestaat uit het uitproberen van het verhalendossier in de praktijk. De
studenten zijn gedurende 12 weken aan de slag geweest met de opdrachten uit het verhalendossier. Ze
voerden deze opdrachten uit op de basisschool waar ze stage liepen.
Tijdens deze fase vond er halverwege een groepsgesprek plaats omtrent ervaringen, bevindingen ten
aanzien van het verhalendossier en de eventuele problemen waar studenten tegen aan liepen.
Daarnaast werd het verhalendossier voorgelegd aan deskundigen op het gebied van verhalen vertellen
buiten het pabo-onderwijs.
Tot slot vond er na 12 weken opnieuw een semi-gestructureerd-interview plaats om de bevindingen ten
aanzien van het ontwerp vast te leggen waardoor bijstellingen mogelijk zijn.

3.3.1 Resultaat groepsgesprek
Na 6 weken gewerkt te hebben met het format van het verhalendossier en de bijbehorende opdrachten
vond er een groepsgesprek plaats met de studenten uit de focusgroep. De uitwerking van dit gesprek is te
vinden in bijlage 6.
Tijdens dit gesprek werden de ervaringen besproken rondom het werken met het verhalendossier. De
studenten werden bevraagd naar de ervaringen met het vertellen van (verschillende soorten) verhalen; hoe
was het om verhalen te vertellen?, hoe hebben ze de voorbereidingen voor die verhalen gedaan?
Stimuleerde deze manier van werken de verbeelding bij de studenten en bij de kinderen op de basisschool?
Wat hebben ze gedaan ten aanzien van het beleven van verhalen? Dit gesprek was bedoeld om eventuele
vragen en onduidelijkheden te beantwoorden en om eventueel bij te sturen om ze op de juiste manier aan
het verhalendossier te laten werken.
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Soorten verhalen
De verhalen die de studenten vertelden zijn Bijbelverhalen, geschiedenisverhalen, verhalen naar aanleiding
van een prentenboek, een mythisch verhaal, een zelfverzonnen verhaal en een dierenverhaal.
De voorbereiding van een verhaal
De voorbereiding voor een vertelling was zeer divers. De instructies van het verhalendossier werden veelal
niet opgevolgd. De voorbereiding van het verhaal bestond bij iedereen uit het goed doorlezen van het
verhaal. Daarna waren er meerdere variaties zoals het invullen van het vertelschema, het maken van
tekeningen, het noteren van een aantal steekwoorden, het uitschrijven van het verhaal, het oefenen voor
de spiegel of het vertellen van het verhaal op de fiets naar de stageschool.
“Ik heb het verhaal voorbereid in de vijf scènes zoals aangegeven op het formulier. Ik heb het verhaal thuis
verteld voor de spiegel.”
“Ik heb het geschiedenisverhaal helemaal uitgetypt. Normaal bereid ik niet teveel voor dan zit ik te vast in
het verhaal. Dan ben ik bang dat ik een zin vergeet.“
“Bij het vertelschema zat ook een format voor plaatjes, die heb ik gebruikt. Ik heb dan de plaatjes voor me
wanneer ik het vertel. Het laatste verhaal was met de zonsverduistering. Dat was het verhaal van de
Zonnegod Ra. Dat heb ik ingeleid met wat ze vroeger dachten dat een zonsverduistering was. Ik heb de vijf
scènes gepakt en daar heb ik een plaatje bij gezocht. Ik heb er wel een paar namen bij gezet lastige namen
van goden. Ik vind de plaatjes heel handig, omdat je dan geen black-out kunt krijgen. Je vertelt al
improviserend.”
Studenten kozen een eigen manier om een verhaal voor te bereiden. Het invullen van het vertelschema en
het gebruik van het tekenformat werd weinig tot niet gebruikt. Ze richtten zich bij de voorbereiding vooral
op de inhoud van het verhaal en minder op de vorm en verbeelding. Een paar studenten benoemden dat ze
graag aan improvisatie doen.
Het beleven van verhalen
Een paar studenten hadden naar aanleiding van het verhaal ook verwerkingen van het verhaal gedaan met
de kinderen op de basisschool door een nagesprek, dramatische expressie of een muziekverwerking.
De studenten gaven aan dat een verhaal beter door de kinderen werd ontvangen wanneer een verhaal met
meer expressie werd verteld en wanneer er duidelijk contact met het publiek was.
“Ik vond het eerst wel spannend om te vertellen. Bij het laatste verhaal vond ik dat het heel goed ging. Het
laatste verhaal ging goed, misschien ook omdat het verhaal bij mij past. Ik durfde meer expressie er in te
leggen en het enthousiaster te brengen. Dit merkte ik ook aan de kinderen. Ze zaten aandachtig te luisteren.
Daarvoor luisterden ze wel maar minder actief.”
Aanbeveling naar aanleiding van het tussengesprek:
Het stimuleren van de verbeelding bij de voorbereiding van het verhaal wordt over het algemeen
onvoldoende toegepast. Om dit expliciet uit te proberen krijgen de studenten de opdracht mee om een
verhaal voor te bereiden volgens het vertelschema met behulp van de tekeningen zoals aangegeven in het
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verhalendossier. Ook kregen ze opdrachten waarbij ze bij de voorbereiding duidelijk moeten werken aan
eigen verbeelding door middel van het gebruik van zintuigen.
Daarnaast kregen ze de opdracht mee om een verwerking bij het verhaal te doen om te achterhalen wat
het verhaal met de verbeelding van de kinderen doet.

3.3.2 Resultaten interview deskundigen
Interview verhalenverteller Frank Belt
Frank Belt is afgestudeerd verhalenverteller aan de Vertelacademie Nederland. Hij is lid van Stichting
vertellen Friesland. Het semigestructureerde interview met de professionele verhalenverteller was er op
gericht om feedback te krijgen op het verhalendossier. Is het verhalendossier zo opgesteld dat het de
studenten stimuleert om verhalen te vertellen met voldoende verbeelding? Worden studenten
gestimuleerd om verhalen in te zetten om de verbeelding bij kinderen op de basisschool te stimuleren? Om
deze vragen te beantwoorden gaat Frank Belt in op de voorbereiding van het vertellen van verhalen, de
feedback op verhalen, de opbouw van het verhalendossier, het gebruik van verhalen ten aanzien van het
meertalig onderwijs en het verhalen vertellen als kunstzinnig aspect. Tot slot geeft hij nog advies ten
aanzien van de presentatie van het verhalendossier.
Frank Belt heeft voorafgaand aan het interview het verhalendossier doorgenomen. Hij gaf aan erg blij te
zijn met het initiatief van een verhalendossier voor de pabo, waardoor het vertellen van verhalen (weer)
een duidelijke plek krijgt. In de onderstaande tekst zijn de bevindingen van Frank Belt beschreven.
De voorbereidingen voor het vertellen van een verhaal
Bij het beeldend vertellen van een verhaal is het van belang dat de verteller een goed beeld van het verhaal
heeft. De verteller moet het verhaal als het ware beleefd hebben met alle zintuigen. Wanneer de verteller
het verhaal goed eigen heeft gemaakt, dan is de verteller ook in staat om het beeldend aan een publiek te
vertellen. Het is belangrijk dat studenten het verhaal grondig voorbereiden. Zoek het in de kwaliteit en niet
in de kwantiteit. In het boek van Hans van Woerkom (2013) worden tips gegeven voor het goed
voorbereiden van een vertelling in korte tijd.
Het is goed om de studenten kennis te laten maken zeer uiteenlopende genres van verhalen, met name de
verhalen uit de orale traditie, maar dit kan ook worden opgenomen in het leesdossier dat Pabo Stenden
hanteert.
Aandacht voor de opbouw van een verhaal
In het verhalendossier is gekozen om de opbouw van een verhaal aan te bieden volgens het vertelschema
van de dramatische opbouw van de vertelacademie. Dit is een goede opbouw, maar het nadeel is dat dit
heel tekstueel is. Bij de voorbereidingen van een verhaal is het van belang om standaard gebruik te maken
van tekeningen. Het schema is een basis om inzicht te krijgen in een verhaal, maar het is goed om de
invulling van het schema met tekeningen en of picto’s te doen. Wanneer het verhaal getekend is, zit het in
het hoofd van de studenten. Belangrijk is om alle zintuigen bij langs te gaan bij de voorbereiding van een
verhaal en te zoeken naar vergelijkingen en spreekwoorden, die zijn vaak heel zintuiglijk en beeldend.
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Feedback ten aanzien van het vertellen
Studenten hebben gerichte feedback nodig om te weten of een verhaal beeldend is verteld. In het
verhalendossier mist het onderdeel om gericht feedback te geven of te krijgen. Feedback kan gedaan
worden door beeldopnames te maken en deze eventueel achteraf te analyseren (met een medestudent).
Maar ook kunnen de kinderen heel gericht feedback geven. Dit kan de student heel bewust inzetten. Dit
kan door goede open vragen te stellen aan de kinderen, maar ook door goed naar de kinderen te kijken en
te luisteren tijdens de vertelling.
De doorgaande lijn in het verhalendossier
In leerjaar één staat het vertellen van verhalen door de studenten centraal. Het is goed om de minder
verhalen te laten vertellen en bijvoorbeeld drie verhalen per bouw goed uit te laten diepen qua
voorbereiding en presentatie. Maak bij de voorbereiding van het verhaal gebruik van het boek van Hans
van Woerkom (2013). Bij het vertellen van verhalen kunnen de studenten in het begin ook gebruik maken
van attributen, bijvoorbeeld in de onderbouw het gebruik van handpoppen en poppetjes die de kinderen
dan ook weer kunnen gebruiken om het verhaal na te spelen. In de middenbouw kunnen de studenten
gebruik maken van de kamishibai (verhalenkastje). En bij de bovenbouw zou gebruik kunnen worden
gemaakt van het digitale schoolbord. Daarnaast zijn er allerlei vertelspelletjes waarmee het verhalen
vertellen op een speelse manier geoefend kan worden. Dit geldt zowel voor het leren van verhalen
vertellen bij studenten als bij basisschoolkinderen.
In Leerjaar twee blijven studenten verhalen vertellen. Het aspect van kinderen verhalen laten vertellen
wordt toegevoegd. Ook wanneer kinderen verhalen vertellen is het belangrijk dat de kinderen verhalen
vertellen vanuit de verbeelding. Besteed hier expliciet aandacht aan in het verhalendossier.
In leerjaar drie wordt het aspect van de meertaligheid en het kunstaspect door middel van verteltheater of
vertellen voor ‘groot’ publiek toegevoegd aan het verhalendossier. Het kan voor studenten plezierig zijn
om een vertelling met z’n tweeën te doen. Zowel bij meertaligheid als het kunstaspect. Dit wordt
hieronder nog apart beschreven.
Omgaan met meertaligheid bij een vertelling, wereldverteldag en het kunstaspect
Emotie is erg belangrijk bij een verhaal. Daarom is het van belang om op een speelse manier om te gaan
met de meertaligheid. De emotie kun je alleen maar leggen in een taal die je goed beheerst. Daarom is het
soms handig om een verhaal met z’n tweeën te vertellen waarbij twee talen worden gehanteerd.
Op internationale vertelfestivals zijn prachtige voorbeelden te zien hoe meertalig vertellen vorm kan
worden gegeven. Een bezoek aan een (internationaal) vertelfestival of het bijwonen van een
vertelvoorstelling kan voor de student ook een enorme meerwaarde zijn. Dit om een voorbeeld te zien en
te ervaren hoe het is om de verbeelding tijdens een vertelling tot stand te brengen.
Het is goed om de wereldverteldag op te nemen in het verhalendossier. Het kan worden gebruikt voor
meertalige aspecten. Bijvoorbeeld via skype verhalen aan elkaar vertellen via een vertelcafé. Het is
nadrukkelijk een internationale dag. In samenwerking met de vertelkring Friesland zouden ook
vertelactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Via deze wereldverteldag komen de studenten volop in
aanraking met allerlei activiteiten op het gebied van vertellen. Waardoor het vertellen als een echte kunst
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kan worden ervaren. Bij het vertellen voor groot publiek wordt het verhaal ook beoordeeld op
authenticiteit.
De presentatie van het verhalendossier
Bij de presentatie van het verhalendossier is gekozen voor de digitale middelen. Het maken van een
beeldopname van een vertelling is een prachtig middel, maar bij de presentatie van een verhalendossier
kan ook gekozen worden van het presenteren door middel van een verhaal, bijvoorbeeld in de vorm van
een raamvertelling.
Frank Belt heeft op een systematische manier vanuit zijn professie feedback gegeven om het aspect van het
stimuleren van de verbeelding bij vertellen nog meer uit te diepen in het verhalendossier. Belangrijk
aspecten die hij hierbij aangeeft zijn: Het grondig voorbereiden van een vertelling. Grondig in de zin van
het verhaal goed tot de verbeelding te laten spreken door middel van alle zintuigen. De uitdieping van de
verbeelding geldt zowel bij de pabo-studenten als bij de basisschoolkinderen. Belangrijk hierbij is dat de
kwaliteit van het verhaal belangrijker is dan de kwaliteit. Door mee te doen aan wereldverteldag,
vertelkringen en (internationale) vertelfestivals krijgen studenten goede voorbeelden van vertellingen.
Frank belt benoemt heel duidelijk de aspecten van de opbouw van een verhaal zoals deze bij Holmer (2010)
en Keunen (2007) worden beschreven.
Interview Anne Graswinckel, educatief medewerkster Tryater
Voor het tweede interview met een professional is gekozen voor Anne Graswinckel. Zij is docent drama en
hoofd educatie bij (het Fries theatergezelschap) Tryater in Leeuwarden. Ze geeft onder andere nascholing
aan leerkrachten van het basisonderwijs. Op het moment geeft zij in het kader van de regeling
cultuureducatie met kwaliteit, de workshop ‘Wy Spylje’ (wij spelen). Deze workshop is gericht op het spelen
van verhalen waarbij de aspecten taal, verhaal en verbeelding in het basisonderwijs centraal staan.
Aan Anne Graswinckel is het verhalendossier vooraf voorgelegd. Het semigestructureerde interview heeft
hier ook weer als doel om te achterhalen of het verhalendossier zo is opgesteld dat het de studenten
stimuleert om verhalen te vertellen met voldoende verbeelding. En worden studenten gestimuleerd om
verhalen in te zetten om de verbeelding bij kinderen op de basisschool te stimuleren. Anne Graswinckel
behandelt deze vragen door voorbeelden te gebruiken vanuit haar werk. Ze behandelt dit aan de hand van
de kopjes; verhalen vertellen als basis voor je wortels, Taal, verhaal en verbeelding, verhalen beleven,
verhalen verbinden, wat raakt je in een verhaal en hoe stimuleer je verbeelding?
In onderstaande tekst zijn de bevindingen van Anne Graswinckel beschreven.
Verhalen vertellen als basis voor je wortels
Goethe schreef dat een mens twee dingen nodig heeft om geestelijk tot wasdom te komen: wortels en
vleugels. Het is een metafoor die Tryater voor de kunstperiode (2013-2016). Het vertellen van een verhaal
wordt bij Tryater gebruikt als basis voor het ontdekken van je wortels. De wortels die helpen om buiten
gebaande paden treden om zo een onzichtbare wereld te ontsluiten. Met als doel dat mensen met een
verruimde blik diezelfde wereld kunnen aanschouwen met de vleugels die ze hebben gekregen. Daarnaast
worden verhalen heel bewust ingezet om de taalvaardigheden te vergroten. Drama wordt in het
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basisonderwijs veel gebruikt om woordenschat te vergroten, maar met het vertellen van verhalen werk je
aan alle taalvaardigheden. Daarom is het verhaal van groot belang om dit de kinderen te leren vertellen.
Taal verhaal en verbeelding
Bij Tryater is bewust gekozen voor het vertellen van verhalen. Voor het werken aan verhalen is het
stimuleren van de verbeelding van belang. Theater kan helpen om deze verbeelding te stimuleren. Het
spelen van een verhaal maakt dat het verhaal zichtbaar hoorbaar en tastbaar wordt. Daarom is het van
groot belang om de kinderen verhalen te laten beleven.
Verhalen beleven
Bij de workshops van ‘Wy spylje’ leren leerkrachten verhalen te beleven. De leerkrachten moeten verhalen
zoeken die ze mooi vinden. Een verhaal waaraan ze zich kunnen verbinden. Om dit te kunnen heb je wel
kennis nodig van verhalen. Dit is een positief punt van het verhalendossier. Op deze manier krijgen
aankomende leerkrachten voldoende bagage mee aan verschillende soorten verhalen. Het is belangrijk dat
een leerkracht veel verhalen kent, want verhalen zijn voor kinderen een belangrijk middel om te leren.
Verhalen geven context en dat is ook de manier waarop onze hersenen werken.
In de workshops beleven de leerkrachten net iets extra’s met een verhaal of een prentenboek te doen,
zodat kinderen het verhaal beleven. Er worden workshops gegeven om bijvoorbeeld het begin-midden en
eind van een boek of verhaal uit te spelen. Er wordt als het ware een verhaalanalyse toegepast op een
spelende manier. Bij het beleven van het begin van een verhaal worden de personen geïntroduceerd. Wat
weet je van deze personages. Bij het midden komt het probleem aan bod. Wat is het probleem? Speel dit
met de kinderen na? Bij het eind kun je soms een moraal uit een verhaal halen of een nieuw verhaal
bedenken. Dit komt overeen met de vijf scènes die in het vertelschema van het verhalendossier zitten. Een
tip kan zijn om naast het maken van tekeningen de studenten het verhaal ook te laten beleven zoals
hierboven beschreven.
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Verhalen verbinden
Van belang is dat de studenten zich met een verhaal kunnen verbinden. Om je te verbinden met een
verhaal is het belangrijk om te weten wie je bent oftewel wat zijn je wortels. Vanuit deze wortels kun je er
iets moois van maken, zodat je vleugels krijgt.
Voor het verhalendossier is het van belang om studenten verhalen te laten kiezen vanuit het persoonlijk
ontwikkelingsplan. Welke verhalen raken de student en waarom? Gebruik de verhalen die de studenten
raken om kinderen verhalen te laten vertellen. Laat de studenten vanuit de persoonlijke fascinatie verhalen
kiezen waar de kinderen mee aan de slag kunnen.
Wat doet een verhaal met je?
Het is goed om studenten bewust te laten worden waarom ze voor bepaalde verhalen kiezen. Laat ze
bewust worden waarom ze dat verhaal willen vertellen. Wanneer het verhaal iets met de leerkracht doet
kan het ook iets overbrengen op de kinderen. Belangrijk voor het verhalendossier is ook om de vraag te
stellen waarom het verhaal de student geraakt heeft.
Verbeelding
Besteed nadrukkelijk aandacht aan het stimuleren van de verbeelding bij verhalen. Laat de studenten het
verhaal tekenen of ga mindmappen met tekeningen. Laat ze plaatjes op Pinterest zoeken voor het
stimuleren van de verbeelding voor bijvoorbeeld de beginscène. Op laat ze een plaatje op Pinterest zoeken
die tot de verbeelding spreekt voor het verhaal. Het is belangrijk om studenten en kinderen in aanraking te
brengen met kunstzinnige beelden. Mooie beelden die inspireren. De plaatjes kunnen en wereld scheppen
waardoor het verhaal in het hoofd komt.
Verbeelding kan ook gestimuleerd worden aan de hand van een spreuk die de student inspireert of een
interessant personage op facebook.
Verbeelding komt tot stand wanneer het verhaal jou heeft geraakt.
Uit het interview met Anne Graswinckel komt nadrukkelijk naar voren dat het vertellen van verhalen van
belang is om te gebruiken in het basisonderwijs voor het stimuleren van de taalvaardigheden. Een verhaal
kan beeldend gebracht worden wanneer het een verhaal is dat de student raakt. De student moet zich
kunnen verbinden met een verhaal. Om je te verbinden met een verhaal moet je weten wie je bent en wat
je wortels zijn. Goed aan het verhalendossier is dat de studenten vanuit een brede bagage aan verhalen kan
kiezen voor een verhaal waarmee ze zich kunnen verbinden. Deze verbinding kan ook gezocht worden door
te werken aan de verbeelding. Zorg dat de verbeelding op gang komt dan heeft de student goede verhalen
om de kinderen in de basisschool verhalen te laten beleven.
Anne Graswinckel benoemt als belangrijkste aspect voor het stimuleren van de verbeelding dat studenten
zich kunnen verbinden met een verhaal. Dit is ook wat bij Harts e.a. (2007) heel duidelijk naar voren komt.

3.3.3 Resultaat interview focusgroep
Nadat de studenten 12 weken aan het werk zijn geweest met het verhalendossier vond er opnieuw een
semigestructureerd interview plaats in de vorm van een waarderend interview. De studenten worden
gevraagd de voorbereidingen en verwerking bij de vertelde verhalen mee te nemen. Vanuit dit materiaal
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worden de studenten bevraagd. Belangrijk doel bij dit interview is of de studenten zich bewust zijn van het
belang van het inzetten van verhalen in het onderwijs ter stimulering van de verbeelding en biedt het
opgestelde verhalendossier hier voldoende handvatten voor?
De topiclijst voor het interview is te vinden in bijlage 7.
Ervaringen ten aanzien van de verbeelding bij het vertellen van verhalen met behulp van het
vertelschema
De studenten hebben op één student na allemaal gebruik gemaakt van het vertelschema. De studenten die
gebruik hebben gemaakt van het vertelschema hebben dit gedaan door tekeningen te maken en veelal
steekwoorden of namen er bij te schrijven. Eén student gaf aan de dialoog uitgeschreven te hebben. Het
maken van een vertelschema met behulp van tekeningen hielp goed bij het zien van een film of plaatjes bij
het verhaal. De dialoog uitschrijven hielp voor het stimuleren van het horen van het gesprek. Wanneer er
gebruik was gemaakt van het vertelschema merkten de studenten dat ze het verhaal beter in hun hoofd
hadden. Eén student omschreef het als volgt: “Ik heb meer zelfvertrouwen ten aanzien van het verhaal. Ik
ben wat losser en improviseer meer en ik maak meer gebruik van gebaren en mimiek. Kortom ik ben veel
expressiever. Wanneer ik weinig zelfvertrouwen heb, ben ik statischer.” Of een andere student: “Doordat
het verhaal goed in mijn hoofd zat, had ik meer contact met de kinderen. Ik was verbaasd dat ze tien
minuten geboeid konden luisteren.”
Een paar studenten gaven aan dat ze een film van een verhaal op youtube zochten om de verbeelding bij
zichzelf te stimuleren. Ook zochten ze regelmatig achtergrondinformatie door het zoeken van plaatjes en
foto’s. Ze merkten dat ze met deze achtergrondinformatie een verhaal beter konden vertellen en dat
daardoor bepaalde begrippen of plaatsen ook voor kinderen duidelijker waren.
“Ik heb nooit geweten dat Jezus ook een vriendin had die Maria heette. Ik dacht altijd dat het alleen om de
moeder Maria ging.” Dit was een uitspraak van een kind van de basisschool. De student gaf aan dat hij bij
de voorbereiding van het verhaal had ontdekt dat er nog een Maria was bij de verhalen van Jezus.”
Het maken van een vertelschema hielp ook bij de opbouw van een verhaal en om de spanning op de juiste
manier op te bouwen.
De student die geen gebruik had gemaakt van het vertelschema gaf aan dat ze het verhaal zo mooi vond en
zoveel emotie bij het verhaal voelde dat het geen plaatjes nodig had om tot haar verbeelding te spreken.
Wel gaf ze aan dat misschien voor een de climax in het verhaal wel goed was geweest om dit in het
vertelschema vast te leggen. Ze merkte dat ze hier moeite mee had gehad.
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Persoonlijke belangrijke aspecten ten aanzien van verbeelding
Studenten ontdekten dat het ene verhaal meer tot de verbeelding sprak dan het andere verhaal. Ze
ontdekten ook dat dit vaak had te maken met de verbinding die ze zelf met een verhaal hadden. Hierbij
werd veelal genoemd dat het verhaal in de belangstellingswereld van de student moest liggen, b.v.
dierenverhalen, magische verhalen, natuurverhalen of verhalen waarin emoties worden behandeld. Ook
het aspect dat een verhaal een moraal moest hebben werd regelmatig genoemd.
Wanneer een verhaal bij de studenten tot de verbeelding sprak en het verhaal zat goed in het hoofd van de
student dan voelde de student ook meer vrijheid tot improviseren en contact met het publiek.

Beleving van de verhalen bij de basisschoolkinderen
“Het was net alsof het hier gebeurde. Je beeldde het zo mooi uit. Ik zag het verhaal voor me gebeuren.”
“Juf moet beloven, een eed afleggen dat juf vaker gaat vertellen in de klas.”
Dit zijn uitspraken van kinderen naar aanleiding van de verhalen van de studenten. Alle studenten
benoemen het contact dat ze hebben met de kinderen tijdens het vertellen als aspect dat het verhaal bij de
kinderen binnenkomt.
“Bij voorlezen zitten ze te rommelen in het vak. Wanneer ik vertel zijn alle ogen op mij gericht.”
Uitspraken van soortgelijke strekking werden door de studenten van de focusgroep benoemd. Om te
checken of de verhalen zijn aangekomen stelden ze vragen naar aanleiding van het verhaal, maar vaak
hadden de kinderen ook spontaan uitspraken naar aanleiding van het verhaal. Voor de beleving van
verhalen lieten studenten verhalen naspelen, meespelen, navertellen, verhalen schrijven, werkbladen
invullen of een beeldende activiteit uitvoeren.
De waarde van het vertellen van verhalen in het basisonderwijs voor het stimuleren van de verbeelding
“Verhalen vertellen is goed voor de ontspanning. Kinderen zijn soms zo megadruk en dan ga ik vertellen en
dan kan een ADHD-er zelfs dertien minuten heel stil en rustig zijn.”
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De studenten gaven allemaal aan het vertellen van verhalen waardevol te vinden in het basisonderwijs.
Verhalen worden ingezet bij godsdienstonderwijs, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, taal,
beweging, muziek, drama of als tussendoortje. De meeste studenten hebben drie tot vijf verhalen verteld
tijdens de pilotperiode van twaalf weken. Na de succeservaring met de voorbereiding van het vertelschema
werd dit bij meer verhalen toegepast.
De studenten gaven aan dat verhalen de fantasie en creativiteit stimuleren, het vergroot de kennis van de
wereld, het vergroot de woordenschat en stimuleert vele taalaspecten, geeft besef van normen en
waarden en het werkt ontspannend. Ook kan het vertellen van verhalen er voor zorgen dat kinderen
nieuwsgierig worden naar verhalen en daar boeken bij zoeken.

3.4 Het geschetste ontwerp als conclusie
Fase IV van het ontwerponderzoek bestaat uit het aanscherpen van de ontwerpcriteria op basis van de
gegevens uit Fase III van het ontwerponderzoek. Het aanscherpen van de ontwerpcriteria vindt plaats op
basis van de ervaringen met het werken van het verhalendossier van de focusgroep en de gesprekken die
gevoerd zijn met de professionals Frank Belt en Anne Graswinckel.
De belangrijkste conclusies naar aanleiding van bovenstaande gesprekken zijn:
De opzet van het verhalendossier biedt een mooie basis voor het stimuleren van het vertellen van verhalen
in het basisonderwijs. Het biedt ook een basis voor het stimuleren van de verbeelding. Opvallende zaken
ten aanzien van het functioneren van het verhalendossier zijn:
Het invullen van het vertelschema wordt over het algemeen wel toegepast, maar de dramatische opbouw
van het verhaal in vijf scènes wordt over het algemeen onvoldoende doorleefd en toegepast.
Het belang van een goede voorbereiding wordt wel erkend door de studenten. De grondige voorbereiding
creëert ruimte voor het contact met de luisteraars en er kan worden ingespeeld op de reacties van de
luisteraars. De goede voorbereiding van het verhaal zorgt voor een succeservaring bij studenten. Dit
gegeven pleit voor het inzetten van een grondige voorbereiding van verhalen. De keuze voor minder
verhalen kwalitatief goed voorbereiden is een oplossing en daarnaast handvatten geven voor het
voorbereiden van verhalen in korte tijd.
Belangrijk bij het vertelschema is dat studenten opdrachten krijgen om meerdere mogelijkheden te
ontdekken om het schema vorm te geven. Naast het geschreven woord moet er ruimte zijn voor
tekeningen/foto’s/geuren/smaken/voelen. Deze opdrachten moeten zo geformuleerd zijn dat ze leren
ontdekken welke aspecten ten aanzien van verbeelding bij ze passen.
Bij het kiezen van een verhaal is het van belang dat studenten zich leren verbinden met een verhaal. Dit
kan door middel van het leren ontdekken in een verhaal wat wel aanspreekt, b.v. door een verhaal vanuit
een ander perspectief te vertellen. Bij dit onderdeel is ook van belang om aspecten van kunst te gebruiken
bij de stimulering van de verbeelding bij een verhaal. Zoek een kunstwerk (schilderij/object/foto) dat tot de
verbeelding spreekt en bij het verhaal past. Of zoek een verhaal met een dramatische bewerking door
middel van theater, film of dans. De studenten hebben deze aspecten ook duidelijk benoemd bij het
stimuleren van de verbeelding.
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Opdrachten voor het beleven van het verhaal door de luisteraar kunnen geëxpliciteerd worden. Belangrijk
is om kinderen het beleven van verhalen te laten ervaren door zelf verhalen te vertellen. Doorleef met de
kinderen de processen die nodig zijn om de verbeelding te stimuleren voor het vertellen van een verhaal en
gebruik hiervoor het verhaal dat de student vertelt. Op deze manier zal de ervaring van de verteller
appelleren aan de ervaring van de luisteraar.
Wil het vertellen tot een echte kunst uitgroeien dan is het van belang om opdrachten op te nemen waarbij
studenten professionele vertellers aan het werk zien. Dit kan door opdrachten te formuleren ten aanzien
van activiteiten bij wereldverteldag en het meedoen aan vertelfestivals. Voor de bijdrage aan meertaligheid
kan de wereldverteldag en deelname aan internationale vertelfestivals ook een prachtig middel zijn.
Eén van de opdrachten in het verhalendossier is om het verhalendossier te presenteren. Dit kan door
middel van nieuwe media maar ook middel van een vertelling. Interessant is om te kijken hoe de nieuwe
media een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vertellen van verhalen (transmediale vertelling, real life
games).
Het belang van contact, sfeer en gezelligheid oftewel een veilig pedagogisch klimaat; een belangrijke
voorwaarde voor leren kan nog explicieter worden meegenomen in het verhalendossier.
Samenvattend de aandachtspunten voor het aanscherpen van de eisen voor opdrachten in het
verhalendossier:
-

De opdrachten om een breed repertoire aan verhalen te ontwikkelen is van belang, maar er kan
ook kennis worden genomen van de verschillende genres van verhalen door dit een plaats te geven
in het leesdossier dat naast het verhalendossier loopt

-

Opdrachten opnemen om de verbeelding te stimuleren met alle zintuigen. Het is goed om in jaar
één te kiezen voor een beperkt aantal verhalen die goed worden voorbereid en waarbij de
verbeelding volop wordt gestimuleerd door het verhaal tijdens de voorbereiding te doorleven.

-

Voor dit doorleven van het verhaal worden er opdrachten geformuleerd ten aanzien van de
voorbereiding van het verhaal met beelden, geluidsfragmenten, geuren, smaken en gevoelens.

-

Opdrachten formuleren om studenten kennis laten maken met verschillende kunstvormen waarbij
de verbeelding gestimuleerd wordt. Dit is een belangrijk hulpmiddel om te ontdekken welke
verbinding studenten met een verhaal kunnen maken.

-

Opdrachten voor het goed invullen van een vertelschema met de dramatische opbouw van een
verhaal in vijf scènes helpt om plaats en tijd goed in beeld te krijgen naast de juiste
spanningsopbouw die van belang is voor de verbeelding bij de luisteraar.

-

Opdrachten om de kinderen het verhaal te laten beleven tijdens of na het verhaal zijn van belang
om de processen te doorleven die nodig zijn om de verbeelding te stimuleren bij de luisteraar. Op
deze manier zal het vertelde verhaal appelleren aan de ervaring van de luisteraar en de verbinding
met het verhaal bij de luisteraar tot stand kan komen.

-

Opdrachten formuleren om peer-feedback op te nemen naast goede observatieformulieren voor
zelfbeoordeling na een beeldopname.
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-

Opdrachten voor deelname aan de wereldverteldag en vertelfestivals.

-

Opdrachten voor verhalen met ontspanning als doel.
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Beschouwing
4.1

Beschouwing achteraf over het onderwerp

In dit laatste hoofdstuk volgt een beschouwing op het ontwerp van het verhalendossier door middel van
conclusie en aanbevelingen. In eerste instantie zullen er aanbevelingen worden gegeven met betrekking tot
de implementatie van het verhalendossier, dan de inbedding van het ontwerp in het curriculum van de
pabo en tot slot het gebruik van het verhalendossier tijdens stage. Daarna volgt de discussie met
aanbevelingen voor verder onderzoek.
In dit onderzoek stond de vraag centraal:
Aan welke eisen moet een verhalendossier voldoen zodat studenten zich bewust worden van het belang
van het inzetten van verhalen in het onderwijs ter stimulering van de verbeelding?
Er is een verhalendossier opgesteld op basis van de bevindingen vanuit de literatuur en uitgaande van de
beginsituatie van pabo-studenten ten aanzien van verhalen en verbeelding. De studenten hebben met het
verhalendossier gewerkt en op basis van de ervaringen met het verhalendossier zijn er adviezen gegeven
voor verbetering. Daarnaast is het verhalendossier voorgelegd aan twee deskundigen.

4.2 Conclusie
Studenten worden zich bewust van de werking van de verbeelding door middel van verhalen door dit
bewust te doorleven. Door kennis te nemen van verschillende soorten verhalen worden ze zich bewust van
de verhalen waaraan ze zich kunnen verbinden. Verbinding met een verhaal is van belang om de
verbeelding tot stand te brengen. Ze kunnen door een verhaal grondig voor te bereiden met alle zintuigen
de verbeelding stimuleren. Het vertelschema helpt om de dramatische opbouw van een verhaal te
ontdekken waarbij tijd, plaats en personen worden verbeeld. De opbouw helpt voor de spanningsopbouw
van handelingen en emoties. De grondige voorbereiding van een verhaal biedt ruimte voor contact met het
publiek. Wanneer de luisteraar de processen doorleeft die nodig zijn om de verbeelding te stimuleren, kan
het vertelde verhaal appelleren aan de ervaring van de luisteraar en kan ook de verbinding met het verhaal
ontstaan bij de luisteraar en daardoor de verbeelding bij de luisteraar tot stand komen.
Bovenstaande beschrijft de conclusie ten aanzien van het gebruik van verhalen ter stimulering van de
verbeelding. Deze aspecten zijn meegenomen in de opzet van het verhalendossier. Daarnaast zijn er
aanbevelingen ten aanzien van de implementatie van het verhalendossier, inbedding in het curriculum en
het gebruik van het verhalendossier tijdens de stage.

4.3 Aanbevelingen
4.3.1 Aanbevelingen ten aanzien van de implementatie van het verhalendossier
Het verhalendossier is een groei-document waar studenten mee werken gedurende de gehele opleiding
leraar basisonderwijs. Het verhalendossier is vakoverstijgend, maar het valt onder de verantwoordelijkheid
van de Nederlandse taal, dit omdat het verhalendossier is opgesteld vanuit de eisen van het
referentiekader voor de Nederlandse taal. In dit verhalendossier is heel bewust de verbeelding gekozen als
uitgangspunt voor het verhalen vertellen. De verbeelding als belangrijkste gereedschap voor leren. Het
cognitieve aspect van Kieran Egan is voor gekozen omdat dit een belangrijke bijdrage kan leveren voor het
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leren in de 21e eeuw. Door gebruik te maken van verbeelding bied je kinderen naast het gebruik maken van
wetenschappelijke kennis ook het gebruik maken van verbeeldingskennis zoals Bruner (1991) dit aangeeft.
Het gebruik van verhalen en verbeelding sluit goed aan op het sociaal constructivisme waar Vygotski de
grondlegger van is. Door verhalen bied je kinderen een rijke hoeveelheid aan ervaringen en de fantasie die
door verhalen kan ontstaan kan iets wezenlijks nieuws geven. Het in staat zijn om iets nieuws te geven als
belangrijke basis voor creativiteit is één van de vaardigheden voor het leren in de 21e eeuw.
Uitgaande van de theorie van Kieran Egan betreffende de denkwijze van kinderen in een bepaalde fase van
het leven, is het van belang dat studenten kennis hebben van met name verhalen die passen bij de
mythische en romantische denkwijze van kinderen. Dit zijn de fases die horen bij de basisschoolleeftijd. Dit
pleit voor het aanleggen van een leesdossier waarbij de studenten kennis nemen van verschillende genres
verhalen. Het verhalendossier biedt naast het leesdossier de verdieping voor het stimuleren van de
verbeelding door het beleven van verhalen.
Van belang voor de bewustwording van de verbeelding is het beleven van verhalen, door interactie over de
werking van verbeelding kan bewustwording tot stand komen.

4.3.2 Aanbevelingen ten aanzien van de inbedding in het curriculum
De opzet van het verhalendossier is zodanig dat het geïntroduceerd wordt in jaar één na lessen
jeugdliteratuur. De studenten zijn zich dan beter bewust van de verschillende genres van teksten en
verhalen. Het is goed om het verhalendossier aan te laten sluiten op de reeds aanwezige kennis van
verhalen. Uitgaande van een eigen repertoire en zorgen dat dit wordt uitgebreid kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het leren verbinden aan verhalen. Tijdens de lessen jeugdliteratuur kan aandacht
besteed worden aan het analyseren van verhalen. Wanneer bij de analyse bewust aandacht is voor dat het
ontdekken van de persoonlijke verbinding met het verhaal dan kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan
de verbeelding.
Ondersteunende lessen verhalen vertellen waarbij aandacht is voor een doorleving met alle zintuigen van
de voorbereiding van verhalen is van belang voor de stimulering van de verbeelding. Hierbij kan ook
gebruik gemaakt worden van kunstwerken, kunstvoorstellingen en nieuwe media. Het is belangrijk dat
studenten ervaren hoe de verbeelding werkt. Dit om een eigen manier te ontdekken om de verbeelding bij
verhalen tot stand te brengen. Wil de ervaring van de verteller appelleren aan de ervaring van de luisteraar
dan is het van belang dat er sprake is van contact met het publiek. Dit kan zorgen voor het beleven van het
verhaal door de luisteraar.
De aandacht voor verhalen vertellen zal in alle leerjaren van de opleiding leraar basisonderwijs weer terug
moeten komen. Het is van belang om aan het eind van elk schooljaar de stand van zaken ten aanzien van
de inhoud van het verhalendossier op te maken. Het ‘toetsen’ van het verhalendossier kan door het
organiseren van een vertelwedstrijd, vertelworkshops of een presentatie van de verhalen. Ook is het
belangrijk om vertelactiviteiten te organiseren tijdens vieringen en themadagen. Het bezoeken van een
(internationaal) vertelfestival kan een voorbeeldfunctie hebben en erg inspirerend zijn.
Wanneer een student heeft voldaan aan de gestelde eisen van het verhalendossier dan kan het worden
afgesloten met het behalen van een vertelcertificaat. Eventueel kan het verhalen- en leesdossier gekoppeld
worden aan de minor ‘Open boek’ van Stichting lezen. Op deze manier kan naast het vertelcertificaat ook
het certificaat leescoördinator behaald worden.
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4.3.3 Aanbevelingen ten aanzien van de stage en begeleiding in de stage
De invulling van het verhalendossier zal voor het grootste gedeelte plaats vinden op de basisschool waar de
studenten stage lopen. Het is belangrijk dat de studenten de ruimte krijgen om verhalen te vertellen.
Daarnaast is feedback op het vertellen van belang. Als aanvulling op het verhalendossier is het geven van
feedback een punt van aandacht. Het is belangrijk om goede formulieren te ontwikkelen zodat leerkrachten
op de basisschool weten hoe en waarop ze feedback geven. Feedback kan ook door zelfevaluatie, peerfeedback en gebruik maken van feedback van de kinderen.

4.4 Discussie
Dit onderzoek heeft als resultaat een ontwerp voor een verhalendossier; een verhalendossier waarbij de
verhalen worden gebruikt om de verbeelding te stimuleren. De manier waarop dit ontwerp vorm is
gegeven, is bij pabo Stenden goed te koppelen aan het reeds aanwezige leesdossier. Daarnaast past de
opzet van het verhalendossier bij de visie van de profilering van pabo Stenden Leeuwarden om verhalen te
gebruiken als bindende factor voor identiteit en meertaligheid. Bij dit ontwerponderzoek is gekozen om de
verbeelding als belangrijk uitgangspunt te kiezen en zijn de aspecten identiteit en meertaligheid in dit
onderzoek niet expliciet meegenomen. Door de keuze om het verhalendossier als het beleven van verhalen
naast het leesdossier te hanteren, is het een document dat ook gebruikt kan worden op andere pabo’s. Het
sluit goed aan bij de minor van stichting lezen die heel duidelijk tot doelstelling heeft om de studenten van
de pabo weer een breed repertoire aan verhalen en jeugdliteratuur mee te geven. Het verhalendossier kan
het plezier van de minor en leesdossier vergroten doordat de verhalen worden beleefd. Door de keuze van
het aspect van de verbeelding kan het verhalendossier een bijdrage leveren aan het creatieve vermogen,
een belangrijke vaardigheid voor het leren in de 21e eeuw . Aan het verhalendossier kunnen de
kunstzinnige vakken zoals taalcultuur, drama, nieuwe media, beeldende vorming en muziek goed worden
gekoppeld. Op deze manier kan het verhalendossier ook een kwaliteitsimpuls aan cultuureducatie in het
basisonderwijs geven. De kunst-educatieve vakken kunnen een belangrijke bijdrage leveren om te komen
tot verbeelding en creativiteit.
Uiteraard blijft de vraag of het medium van het vertellen van verhalen in de tijd van de moderne media nog
wel een plaats kan krijgen. Kan het op tegen de onderwijsmethodes die kant en klare lespakketten
aanbieden met prachtig film- en beeldmateriaal. Bij dit onderzoek is gekozen voor een ontwerponderzoek
waarbij de moderne media zeker ook een plek krijgt. De moderne media is geen bedreiging maar een
aanvulling. Dit is ook van belang wil het vertellen van verhalen een belangrijke plek krijgen en houden.
Zonder de moderne media kan het vertellen van verhalen snel een medium van ver vervlogen tijden zijn
wat veel te veel tijd kost om voor te bereiden en uit te voeren.
De interviews zijn afgenomen in een relatief kleine focusgroep, maar dit gaf wel de mogelijkheid voor een
diepte-interview om goed zicht te krijgen op de werking van verbeelding ten aanzien van verhalen. Bij de
interviews bleek dat de studenten aspecten van verbeelding benoemden die overeen kwamen met
beschrijvingen vanuit de literatuur ten aanzien van verbeelding. Tijdens het interview gingen de studenten
ontdekken hoe verbeelding bij hen werkt. Vooraf waren ze zich niet bewust van de werking van de
verbeelding en al vertellend ontstond het bewustzijn van de werking van de verbeelding. Bij het laatste
interview bleek dat ze eigen beleving ten aanzien van de verbeelding gebruikt hadden om verbeelding te
stimuleren bij de kinderen op de basisschool. Het ontdekken van de inzet van de verbeelding bij de
verhalen leverde de studenten veel plezier op tijdens het lesgeven. Tijdens het laatste interview bleek dat
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de studenten ontdekten dat bepaalde verhalen wel bij ze passen en bepaalde verhalen niet. Ze gaven dan
ook aan dat een passend verhaal beter was over te brengen naar de kinderen. Mooi om te ervaren tijdens
het laatste interview was het enthousiasme waarmee de studenten vertelden over de rijke de ervaringen
ten aanzien van het vertellen van verhalen in het basisonderwijs. De interviews hebben een belangrijke
bijdrage geleverd ten aanzien van het bewustwordingsproces van de werking van de verbeelding bij de
studenten. Bij de implementatie van het verhalendossier zal de interactie over de werking van de
verbeelding ook een plek moeten krijgen. Verder onderzoek zou interessant zijn om te kijken in hoeverre
deze bewustwording van verbeelding bij de studenten ook effect heeft op de verbeelding bij de kinderen in
het basisonderwijs.
De studenten die gewerkt hebben met het verhalendossier hebben vrijwillig aangegeven om mee te
werken aan dit onderzoek. Het is een groep studenten die gemotiveerd was om verhalen te vertellen er is
nu geen onderzoek gedaan hoe het verhalendossier werkt wanneer studenten minder gemotiveerd zijn om
verhalen te vertellen. Zal de bewustwording van de verbeelding ook tot stand komen bij een groep die
minder gemotiveerd is? Belangrijk is om te realiseren dat er in het curriculum aandacht is voor een
grondige voorbereiding van de verhalen. Zelfs bij deze gemotiveerde groep bleek dat ze weinig tijd staken
in de voorbereiding van een verhaal. Het is belangrijk om de studenten te laten doorleven hoe belangrijk de
voorbereiding van een verhaal met alle zintuigen is voor het stimuleren van de verbeelding. In de meeste
gevallen wanneer de studenten een positieve ervaring hadden gehad na een rijke voorbereiding waren ze
zich beter bewust van het belang van het stimuleren van de verbeelding en staken ze ook meer tijd in de
voorbereiding van en verhaal. Uit de interviews met de deskundigen blijkt ook dat leerkrachten vaak
afhaken om verhalen te vertellen doordat de voorbereiding van een verhaal veel tijd kost. Het is goed om
wegen te vinden zodat de voorbereiding van een verhaal minder tijd kost, maar niet ten koste gaat van een
rijke voorbereiding. Het voordeel van het werken met het verhalendossier gedurende de hele opleiding is
dat ze een groot repertoire aan verhalen hebben opgebouwd om uit te putten voor de praktijk.
De triangulatie van vragenlijst aan een grote groep studenten, diepte-interview met studenten uit een
relatief kleine focusgroep en interviews met deskundigen leveren data aan die elkaar versterken en
waardoor er valide uitspraken gedaan kunnen worden over de werking van het verhalendossier voor de
pabostudenten (niet voor de kinderen).
In dit onderzoek is alleen de opzet van het verhalendossier voor leerjaar één aan bod gekomen bij een
kleine groep studenten. Het zou goed zijn om verder onderzoek te doen naar de werking van het
verhalendossier met een grote groep studenten en daarin ook de werking van het verhalendossier van
leerjaar twee en drie mee te nemen. Is het verhalendossier werkbaar? En wat is het effect op het leren bij
studenten wanneer ze veel gebruik maken van verbeelding. Heeft dit consequenties voor de visie op
onderwijs en effecten op de resultaten van het onderwijs. Ook is het Interessant om te kijken welke invloed
het werken met het verhalendossier op lange termijn heeft. Welke effecten heeft verhalendossier op de
visie van onderwijs voor startende leerkrachten. Oftewel wat is het effect van het verhalendossier op lange
termijn?
Tijdens dit onderzoek werd ingegaan op het stimuleren van de verbeelding door middel van verhalen.
Verhalen leveren een belangrijke bijdrage aan verbeelding, maar verbeelding komt tot stand wanneer je je
aan een verhaal kunt verbinden. Dit verbinden zegt iets over jou als persoon en over je identiteit. Verder
onderzoek zou gericht kunnen zijn op welke manier het verhalendossier een bijdrage kan leveren aan
bewustwording van identiteit. Pauw (2007) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van verhalen voor
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reflectie. Er zou onderzocht kunnen worden in hoeverre de opzet van het verhalendossier ook een
belangrijk uitgangspunt kan zijn voor reflectie.
Bij pabo Stenden Leeuwarden wordt komend schooljaar gestart met het verhalendossier in leerjaar één. In
module één van het eerste leerjaar worden de lessen jeugdliteratuur aangeboden en zal het leesdossier en
het verhalendossier worden opgestart. Tijdens themadagen en bij themaopdrachten zal het vertellen van
verhalen terug komen. Op deze manier wordt het vertellen van verhalen ook gekoppeld aan de overige
vakken.
Het onderzoek heeft mij opgeleverd dat ik met meer plezier les geef. Ik gebruik verhalen en jeugdliteratuur
als belangrijke leidraad voor mijn lessen Nederlandse taal. Ik merk dat de studenten hier ook gemotiveerd
door raken en enthousiast zijn over het gebruik van verhalen en jeugdliteratuur. Een mooie uitspraak van
een student was. “Door uw lessen heb ik ontdekt dat het gebruik van verhalen en boeken ook leuk kan zijn.
En er zijn me toch een mooie boeken.” Of een student die aangaf: “Ik merk dat ik door de voorbereiding
van verhalen me zelf beter leer kennen.”
Mijn eigen enthousiasme over verhalen en jeugdliteratuur roept veelal de verbeelding bij studenten op om
ook aan de slag te gaan met verhalen en jeugdliteratuur. Ik hoop dat dit onderzoek er voor mag zorgen dat
het beleven van verhalen door middel van het verhalendossier door meer pabo’s wordt opgepakt. In
combinatie met het leesdossier zal dit zeker leiden tot meer aandacht voor jeugdliteratuur in het
onderwijsprogramma van de pabo. Een nieuw onderzoek in opdracht van Stichting lezen naar ‘Aandacht
voor jeugdliteratuur op de pabo’ laat in de toekomst hopelijk betere cijfers zien dan in 2014 het geval was
(jeugdliteratuur, 2014).
Tot slot wil ik nog opmerken dat het aloude medium van verhalen vertellen ook nog werkt in een tijd van
concurrentie tussen netwerk en kamer, tussen beeld en stem/schrift, tussen machine en mens, tussen
werkelijkheid en fantasie. De nieuwe media kan een uitdaging zijn om het aloude verhaal door te blijven
geven. Het verhaal dat de ziel van het volk toont en je meeneemt naar verre oorden. De intimiteit van het
luisteren naar verhalen zal een kind voor altijd in het hart sluiten. Want een hoofd vol van verhalen is een
rijkdom voor het hart.
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Bijlagen
Bijlage 1
Enquête betreffende ‘ervaringen met verhalen’ .
Betreft: Eerstejaarsstudenten van Pabo Stenden Leeuwarden.
Inleiding
Voor je magazine (en je leesdossier) heb je een leesautobiografie geschreven. Dit is een beschrijving van je
leeservaringen tot nu toe. Zo wil ik ook graag een beeld krijgen van jouw ervaringen met verhalen en het
vertellen van verhalen tot nu toe. Wat doen verhalen met jou en wat betekenen ze voor jou?
Deze enquête neem ik af in het kader van mijn onderzoek voor de Master Kunsteducatie. Mijn onderzoek
richt zich onder andere op het stimuleren van de verbeelding door middel van verhalen.
In deze enquête richt ik mij op de ervaringen met verhalen en het vertellen van verhalen.
Voor verhalen hanteer ik de volgende definitie:
Verhalen zijn structuren die een aantal vaste, met elkaar samenhangende elementen hebben. Ze gaan over
mensen (als ze over dieren of voorwerpen gaan hebben deze menselijke trekken) die handelen, denken,
voelen, waarnemen of met wie dingen gebeuren. Dit alles speelt zich af op een bepaalde plaats, op een
bepaald tijdststip gedurende een bepaalde tijd en in een bepaalde volgorde. In een verhaalstructuur worden
bepaalde betekenissen en emotie uitgedrukt. (Boven en Dorleijn, 1999)
Verhalen gaan over de werkelijke of fictieve wereld waarin ervaringen van mensen (of iets met menselijke
trekken) aan bod komen. Deze ervaringen betreffen handelingen, gedachten, waarnemingen en emoties
die in verhalende (samenhangende) vorm worden aangeboden. Een verhaal heeft een begin, midden en
einde. Dit einde kan in gedachten of op een ander moment wel verder gaan.
Het invullen van de enquête neemt ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag.
De enquête bestaat uit een vragenlijst met open en keuzevragen. Bij de keuzevragen mogen telkens
meerdere antwoorden gekozen worden. Mocht er onvoldoende ruimte zijn om zaken in te vullen dan kan
de achterkant van de bladzijde gebruikt worden voor aanvullingen.
Veel succes met het invullen van de vragenlijst.
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Naam:
Groep:
1. In welke vorm heb je (in je kindertijd) kennis genomen van verhalen?
a. Het verhaal werd (mondeling) verteld.
b. Het verhaal werd voorgelezen.
c. Ik las het verhaal zelf.
d. Door middel van multimediale bewerkingen zoals film/video/game.
e. Door middel van een theatervoorstelling/poppenspel o.i.d.
f. Anders,namelijk…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Wie vertelden je verhalen?
a. Ouders
b. Grootouders
c. Familie
d. Vrienden
e. Meesters/juffen
f. Beroepsverhalenvertellers
g. Verteltheater
h. Dominee/pastoor of kinderkerkleiding
i. Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

1.

Kan je personen herinneren die als verteller je nog duidelijk zijn bijgebleven en waarom?
A. Nee
B. Ja, namelijk …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Omdat……………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
C. Wat voor soort verhalen werden dan verteld?
.............................................................…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Van Mooren(2012) geeft verschillende genres voor verhalen aan. Met een aantal toevoegingen van soorten
verhalen kom ik tot de volgende lijst:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Sprookjes
Sagen en legenden
Mythen
Fabels
volksverhalen
Bijbelverhalen
dierenverhalen
Avontuurverhalen
Sciencefictionverhalen
Historische verhalen
Natuurverhalen
Hedendaagse fantasieverhalen
Detectives
Oorlogsverhalen
Griezelverhalen
Reisverhalen
Humoristische verhalen
Persoonlijke verhalen
anders, namelijk……..

2. Welke soorten verhalen spreken jou aan (je mag de verschillende letters aangeven)
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Anders, namelijk
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Weet je specifieke verhalen te noemen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Welke soorten verhalen vond je leuk als jong kind (ongeveer 4 tot 8 jaar)?.
........................................................................................……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Anders, namelijk
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Weet je nog specifieke verhalen te noemen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Welke soorten verhalen spraken je als ouder kind aan (ongeveer tussen 8 en 14 jaar)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Anders, namelijk
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Weet je nog specifieke verhalen te noemen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Waarom zijn bepaalde verhalen je bijgebleven?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wat is voor jou het meest van belang om geboeid naar iemand te luisteren?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. Wanneer raak je bij een verhaal het meest betrokken?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
8. Wanneer spreekt een verhaal tot je verbeelding?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9. Vertel jezelf verhalen?
a. Nee
b. Ja, aan wie? En in welke situatie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
10. Waarom vertel je verhalen, of zou je verhalen willen vertellen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11. Wat is volgens jou de waarde van het vertellen van verhalen in de basisschool?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
12. Wat is je meest bijzondere herinnering aan een verhaal? (welk verhaal, waarom, wie vertelde het
verhaal?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Opmerkingen:

Komend schooljaar moet je ook een vrije studiepunt behalen. Dit omvat 28 studiebelastingsuren.
Heb je eventueel belangstelling om voor een vrije studiepunt mee te doen aan mijn onderzoek door 2x mee
te doen aan een interview van ongeveer een uur en het bijhouden van een verhalendossier in module 2 en
3.
Ja/ misschien/ nee
Bedankt voor het invullen!

Liesbeth de Boer
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Bijlage 2
Uitwerking van de antwoorden op de vragenlijst naar Ervaringen met verhalen en verhalen vertellen
bij eerstejaarsstudenten van Pabo Leeuwarden, 22, 23 en 24 oktober 2014.
N= 82
N Vrouwen= 59
N Mannen= 23
Gemiddelde leeftijd= 18 jaar (16 tot en met 28 jaar)
Vooropleiding: mbo-4, havo, vwo, propedeuse hbo of wo of 21plustoets.
Bij het afnemen van deze vragenlijst hebben de studenten 6 weken onderwijs genoten bij pabo
Stenden Leeuwarden. Waaronder ook lessen jeugdliteratuur.
Bij vraag 1,2, 4, 5 en 6 staan de keuzemogelijkheden vast. De overige vragen zijn open vragen.
Bij de verwerking van de open vragen zijn de antwoorden die overeenkomstig waren gebundeld en
geturfd. Deze antwoorden zijn verwerkt in een grafiek waardoor het beeld zichtbaar wordt van het
antwoord dat het meest voorkomt.
Per vraag is steeds gekozen om de drie hoogst scorende antwoorden te noemen.

1

In welke vorm heb je (in je kindertijd) kennis genomen van verhalen?
a. Het verhaal werd (mondeling) verteld.
b. Het verhaal werd voorgelezen.
c. Ik las het verhaal zelf.
d. Door middel van multimediale bewerkingen zoals film/video/game.
e. Door middel van een theatervoorstelling/poppenspel o.i.d.
f. Alle mogelijkheden
g. Anders, namelijk een luisterboek

De studenten hebben in de kindertijd veelal kennis genomen van verhalen doordat de verhalen
werden voorgelezen, verteld of dat ze zelf lazen.
96% voorgelezen, 74 % vertellen en 70 % zelf lezen

64

2. Wie vertelden je verhalen?
a. Ouders
b. Grootouders
c. Familie
d. Vrienden
e. Meesters/juffen
f. Beroepsverhalenvertellers
g. Verteltheater
h. Dominee/pastoor of kinderkerkleiding
i. Anders, namelijk de oppas

De verhalen werden verteld door ouders en meesters en juffen dit is een overduidelijke hoge score.
De score van grootouders en verhalen d.m.v. de kerk scoren daarna redelijk hoog.
Een score van 96% en 46% vanuit de kerk
3.

Kan je personen herinneren die als verteller je nog duidelijk zijn bijgebleven? wie en waarom?

82%
3

B. Ja, wie?
Hierbij werden de volgende antwoorden gegeven:
a. moeder
b. vader
c. meester
d. juf
e. opa
f. oma
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g.
h.
i.
j.

tante
dominee
oppas
verhalenverteller

De studenten herinneren zich vooral hun moeder als de verteller van verhalen. Daarna scoort de
meester het hoogst en daarop volgend vader en juf.
3

C. Waarom?
De antwoorden die hier gegeven worden zijn:
a. levendig vertellen
b. humor
c. voorlezen van een verhaal op een beeldende manier
d. Liedverhalen
e. enthousiast vertellen met veel expressie en mimiek
f. waargebeurde verhalen
g. gebruik maken van cliffhangers/spanning opbouwen
h. beeldende vertellen
i. sfeer creëren
j. levensecht vertellen
k. opvoeren als een toneelstuk
l. rustgevend
m. fijne stem/gebruik van stemmetjes

De studenten herinneren zich deze verteller vooral doordat de verhalen met humor werden verteld,
daarna volgt levendig vertellen en enthousiast vertellen met veel expressie en mimiek.
3

D Wat voor soort verhalen werden dan verteld?
De antwoorden die hier gegeven worden zijn:
a. Bijbelverhalen
b. Sprookjes
c. Kinderboeken fictie zoals Dolfje Weerwolfje, Mathilde, Sjakie en de Chocoladefabriek
d. Prentenboeken zoals; Welterusten kleine beer, Mooiste vis van de zee, Kikker
e. voorleesverhalen (Jip en Janneke)
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

poëzie
dierenverhalen
verzonnen verhalen
verhalen over vroeger
oorlogsverhalen
verhalen over jezelf toen je klein was
geschiedenis verhalen
belevenisverhalen

De sprookjes scoren het hoogst daarna de Bijbelverhalen en de bekende voorleesverhalen van Jip en
Janneke.
Bij deze vraag kan nog worden opgemerkt dat bij juffen en moeders vaak de prentenboeken,
sprookjes en voorleesverhalen worden genoemd.
Bij de meesters, vaders en opa’s worden de geschiedenisverhalen, avonturenverhalen en
belevenisverhalen genoemd.
4

Welke soorten verhalen spreken jou aan volgens de indeling van van Mooren (2012)? Zei de
lijst hieronder. Je mag meerdere letters aangeven.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Sprookjes
Sagen en legenden
Mythen
Fabels
Volksverhalen
Bijbelverhalen
Dierenverhalen
Avontuurverhalen
Sciencefictionverhalen
Historische verhalen
Natuurverhalen
Hedendaagse fantasieverhalen
Detectives
Oorlogsverhalen
Griezelverhalen
Reisverhalen
Humoristische verhalen
Persoonlijke verhalen
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s. anders, namelijk actieverhalen
t. anders namelijk, thrillers

Hierbij valt op dat de persoonlijke verhalen hoog scoren daarna de sprookjes en de
avonturenverhalen.
Weet je specifieke verhalen te noemen?
De genoemde verhalen zijn zeer divers van jeugdliteratuur tot volwassenliteratuur.
5 Welke soorten verhalen vond je leuk als jong kind (ongeveer 4 tot 8 jaar)?
(Zie schema bij vraag 4, Hierbij wordt als ‘anders namelijk…. ‘ aangegeven het item van alledaagse
verhalen)

In de leeftijd van 4 tot 8 jaar scoren het hoogst de sprookjes, dierenverhalen, avonturenverhalen en
hedendaagse fantasieverhalen.
Verhalen en boeken die hier genoemd worden zijn Nijntje, Kikker, Elmer, Dikkie Dik, De mooiste vis
van de zee, Pieter Konijn, Jentsje, Jip en Janneke en voorbeelden van sprookjes en Bijbelverhalen.
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6 Welke soorten verhalen spraken je als ouder kind aan (ongeveer tussen 8 en 14 jaar)?
(Zie schema bij vraag 4., het item /s/ anders namelijk wordt hier ingevuld met waargebeurde
verhalen.)

In de leeftijd van 8 tot 14 jaar scoren het hoogst de avonturenverhalen, de persoonlijke verhalen en
de oorlogsverhalen.
Weet je nog specifieke verhalen te noemen?
Verhalen die hier genoemd worden zijn Snuf de Hond, de Kameleon, De olijke tweeling, Floortje,
Harry Potter, Brief voor de koning, Narnia, Foeksia de heks, Oorlogsgeheimen, Mathilde.

7 Waarom zijn bepaalde verhalen je bijgebleven?
De antwoorden die hier gegeven worden zijn:
a. Spannend
b. Herkenbaar
c. Realistisch
d. fantasie
e. humor
f. leren
g. inleven
h. schrijfstijl/vertelstijl
i. ontspannen/amuseren
j. Impact.

20
15
vraag 7

10

N= 82

5
0
a b c d e

f

g h

i

j

De verhalen zijn vooral bijgebleven doordat het ontspannend en amuserend was, daarna volgen
herkenbaarheid en humor.
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8 Wat is voor jou het meest van belang om geboeid naar iemand te luisteren?
De antwoorden die hier naar voren komen zijn:
a. stemgebruik; variërend van fijne stem tot spelen met stem en gebruik van stemmetjes
b. juiste intonatie
c. vlot , met voldoende tempo vertellen
d. lichaamshouding en gebaren
e. voldoende expressie
f. mimiek
g. goede opbouw van een verhaal
h. spanning aanbrengen
i. niet te langdraderig
j. met enthousiasme vertellen
k. oogcontact
l. publiek bij het verhaal betrekken
m. interactie met publiek
n. goede inhoud
o. rust en stiltes
p. humor
q. duidelijk vertellen.

Om geboeid naar iemand te luisteren scoort stemgebruik; variërend van fijne stem tot spelen met
stem en gebruik van stemmetjes het hoogst, daarna rust en stiltes en het aanbrengen van
spanning.
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9. Wanneer raak je bij een verhaal het meest betrokken?
De antwoorden die hier gegeven worden zijn:
a. wanneer er sprake van herkenning is
b. wanneer ik word meegenomen in het verhaal
c. wanneer ik me kan verplaatsen in het verhaal
d. wanneer het tot mijn verbeelding spreekt
e. wanneer er voldoende (oog)contact is
f. wanneer het dicht bij de werkelijkheid ligt
g. wanneer het realistisch is
h. wanneer er sprake van herkenning is
i. wanneer ik het interessant vind
j. wanneer het in mijn leefwereld past
k. wanneer de sfeer goed wordt beschreven
l. wanneer het vanuit de ik-persoon verteld wordt
m. wanneer het een persoonlijke waarde heeft
n. wanneer ik me kan inleven in de personages
o. wanneer het iets losmaakt
p. wanneer er spanning in zit
q. wanneer er humor in zit
r. wanneer het naar een climax toewerkt
s. wanneer de verteller het zelf leuk vindt
t. wanneer de verteller het verhaal dicht bij mij kan brengen.

Bij de vraag wanneer de studenten het meest betrokken zijn bij verhalen geven ze vooral aan
wanneer ze het interessant vinden, daarna wanneer ik me kan inleven in personages en wanneer er
sprake van herkenning is.
10. Wanneer spreekt een verhaal tot je verbeelding?
De antwoorden die hier gegeven worden zijn:
a. wanneer ik me goed kan inleven
b. wanneer het interessant is
c. wanneer het levendig verteld wordt
d. wanneer het een indruk achterlaat
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

wanneer het detaillistisch wordt verteld/beschreven
wanneer het realistisch is
wanneer het me meeneemt in mijn fantasie
wanneer de ruimte goed wordt beschreven
wanneer de sfeer goed wordt beschreven
wanneer ik er een beeld bij kan krijgen
wanneer het herkenbaar is
verhalen spreken altijd tot mijn verbeelding
wanneer er gebruik wordt gemaakt van toneel of rollenspel
wanneer het grafisch is
wanneer het niet verfilmd is

Een verhaal spreekt tot de verbeelding wanneer het detaillistisch wordt verteld/beschreven daarna
volgt wanneer het verhaal me meeneemt in mijn fantasie en wanneer ik me goed kan inleven.
11. Vertel jezelf verhalen?

11 b. In welke situatie vertel je verhalen?
De antwoorden die hier gegeven worden zijn:
a. Tijdens de stage
b. aan mijn kinderen
c. aan mijn broertje/zusje
d. aan mijn vrienden
e. bij de kinderkerk
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f. aan mijn ouders
g. aan mijn
h. aan mijn oppaskinderen

De situaties waarin studenten verhalen vertellen wordt stage het meest genoemd en daarna aan vrienden.
12 Waarom vertel je verhalen, of zou je verhalen willen vertellen?
Antwoorden die hier worden genoemd zijn:
a. ik wil graag een goede meester/juf worden
b. informatie overbrengen
c. amuseren
d. leesbevordering
e. rust/ontspanning
f. leuk om te doen g. kinderen houden er van
g. kinderen in andere wereld brengen
h. genieten/gezellig
i. vermaken
j. inspireren
k. verhalen doorgeven aan volgende generatie
l. verhalen delen/ervaringen delen
m. sfeer
n. ontwikkeling van kinderen stimuleren
o. je kunt er een eigen draai aan geven

Studenten willen verhalen vertellen omdat ze het leuk vinden om te doen, omdat ze informatie over
willen brengen of omdat ze willen amuseren.
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13 Wat is volgens jou de waarde van het vertellen van verhalen in de basisschool?
De antwoorden die hier worden gegeven zijn:
a. uitbreiden woordenschat
b. ontwikkelen van de fantasie
c. ontwikkelen creativiteit
d. verbeelding stimuleren
e. leesplezier bevorderen
f. kennis van de wereld vergroten
g. ontspanning
h. sfeer creëren
i. persoonlijke ontwikkeling
j. inlevingsvermogen
k. amuseren
l. morele boodschap
m. geschiedenis doorgeven
n. leren luisteren.

Voor de waarde van het vertellen van verhalen in de basisschool wordt vooral aangegeven dat ze
het ontwikkelen van de fantasie belangrijk vinden, dat ze de kennis van de wereld willen vergroten
en het leesplezier willen bevorderen.
14 Wat is je meest bijzondere herinnering aan een verhaal? (welk verhaal, waarom, wie vertelde
het verhaal?)
Hier zijn vooral voorbeelden van verhalen genoemd. Er staan veel zelfverzonnen verhaal bij, maar ook
ervaringsverhalen van opa of oma over de oorlog. Mooi voorbeeld is ook een meester die de namen
van de leerlingen in de klas gebruikte om naar aanleiding van een naam een verhaal te vertellen en een
meester die fantasieverhalen vertelde uit de vertelhoed.
De herinnering roept vaak sfeer en gezelligheid op.
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Bijlage 3
Interview bij de pabo-studenten thema: ‘Hoe stimuleren verhalen bij jou de verbeelding?’.
De studenten nemen hun favoriete verhaal mee naar het interview. Dit kan zijn in de vorm van een boek of
het verhaal in het hoofd. Onderstaande zijn richtinggevende vragen voor het gesprek, oftewel de topics die
aan bod komen.
1. Waarom heb je gekozen voor dit verhaal?
2. Kun je herinneren wanneer je dit verhaal voor het eerst hebt gehoord?
3. Wanneer je denkt aan dit verhaal wat komt er dan bij je boven aan beelden/plaatjes, emoties,
geluiden, geuren, smaken iets anders?
4. Wat is de sterkste herinnering die boven komt bij dit verhaal?
5. Heb je dit verhaal gebruikt voor bepaalde verwerkingen? Zo ja welke b.v. toneel, muziekstuk,
beelden, gerechten iets anders.
6. Kun je beschrijven wat er in je hoofd gebeurt wanneer je naar een (boeiend) verhaal luistert?
7. Hoe werkt een verhaal in je hoofd? (qua beelden, gevoelens, geluiden,gedachten)
8. Hoe kom je tot beelden in je hoofd bij een verhaal?
9. Wat heb je nodig om verhalen tot een ware verbeelding te maken?
10. Zijn er verhalen die je hebt gebruikt voor bepaalde verwerkingen?
11. Welke betekenis/functie kunnen verhalen in het onderwijs hebben volgens jou?
12. Hoe zou je verhalen in het onderwijs willen inzetten?
13. Je gaat meehelpen om een verhalendossier voor pabo-studenten vorm te geven. Heb je suggesties
om dit verhalendossier vorm te geven? Hoe kunnen we verhalen inzetten om de verbeelding bij
kinderen te stimuleren?
14. Heb je zelf ervaringen met verbeelding van verhalen? Welke?
15. Wat zijn verhalen die je persoonlijk aanspreken en waarom?
16. Welke verhalen roepen bij jou de meeste verbeelding op?
17. Hebben verhalen voor jou een bepaalde betekenis? Zo ja welke verhalen en welke betekenis?
18. Denk je dat verhalen vertellen nog van deze tijd is? Zo ja waarom, zo nee waarom niet?
19. Wat is tijdens dit interview niet aan bod gekomen en zou je nog graag mee willen geven?
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Bijlage 4
Uitwerking interview bij de pabo-studenten thema: ‘Hoe stimuleren verhalen bij jou de verbeelding?
De studenten nemen hun favoriete verhaal mee naar het interview. Dit kan zijn in de vorm van een boek of
een verhaal op papier of in het hoofd. Onderstaande zijn richtinggevende vragen voor het gesprek, oftewel
de topics die aan bod komen.
Welk verhaal/boek heb je meegenomen?
De volgende boeken en verhalen zijn meegenomen:
Welterusten kleine beer (Wadell, M. en Firth, B. 1990)
De kronieken van Narnia (Lewis, C.S. 1956)
The fault in our stars (Green, J. 2012)
De kruistocht in spijkerbroek (Beckmann, T. 1971)
Harry Potter (Rowling, J.K. 1998)
Haar naam was Sara (Rosnay, de T. 2007)
Jungleverhaal (bron onbekend)

De genoemde genres zijn respectievelijk:
Prentenboek (emoties), roman met fantasie en magie, psychologisch roman, historische
roman, roman met fantasie en magie, oorlogs- psychologische roman en tot slot een
avonturenverhaal.

Waarom werd dit boek of verhaal gekozen?
De aspecten die genoemd worden zijn:
Er zit duidelijk emotie in het boek. Je kunt je goed verplaatsen in de personage. De magische
en fantasierijke wereld spreekt mij aan. Ik kan me er heerlijk in verplaatsen naar een andere
plek. Er is sprake van een goede beschrijving van de emotie. Er is sprake van een goede
beschrijving van de plek. Ik kan me goed inleven in de persoon en die plek, daar zou ik graag
willen zijn. De verhaallijn is zodanig dat je door wilt lezen (plot).
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Hoe werkt verbeelding volgens jou?
Zien:
Alle studenten geven aan dat er plaatjes in hun hoofd ontstaan. Ze zien het verhaal als een
film en losse beelden in hun hoofd. Deze plaatjes ontstaan in het hoofd naar aanleiding van
een film, foto, t.v.-fragment of een plaats waar ze zijn geweest. Zeven personen benoemen
dat de plaatjes vaak worden gevormd door een combinatie van beelden en herinneringen.
Eén student benoemt dat de beelden heel vast in het hoofd zitten deze persoon vindt het
ook niet leuk om een film na het lezen van een boek te zien.

Horen:
Ook zien ze soms bij het horen van bepaalde muziekfragmenten delen uit een boek of
verhaal voor zich.
Eén student gebruikt muziek om haar verbeelding te stimuleren wanneer ze verhalen leest
of bedenkt.
Bij dialoog in de tekst horen vrijwel alle studenten de stem van die personage in hun hoofd.

Geur en smaak:
Bij beschrijving van eten geven 2 studenten aan dit ook denkbeeldig te proeven.
Eén student geeft aan denkbeeldig een situatie te ruiken bij bepaalde gebeurtenissen met
name in het boek van ‘Haar naam was Sarah’.

Voelen:
Het daadwerkelijk voelen op of in de huid wordt niet door de studenten genoemd als aspect
van de verbeelding. Wel het voelen van warmte, kou, pijn of verdriet van een personage.

Beschrijving Personage
Een student geeft aan meteen beelden bij personages te hebben. Dit zijn veelal beelden van
personen uit films of van plaatjes. Ook hierbij wordt weer benoemd dat deze beelden
kunnen wisselen en voortborduren op bestaande beelden.
Bij de personage wordt vooral aangegeven dat het inleven van gevoelens erg belangrijk is.
Soms heb je bij bepaalde verhalen niet meteen een beeld van de personage, maar is het
vooral van belang hoe de personage zich voelt. Het inleven in gevoelens wordt bij dit
onderdeel vooral benoemd.
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Beschrijving Ruimte
Vier studenten geven aan dat ze het beschrijven van de ruimte belangrijk vinden voor het
krijgen van een beeld. Deze ruimte kan ook weer variëren qua beeld. Soms is het een
combinatie van bepaalde ruimtes uit het geheugen.
Daarnaast wordt benoemd dat een beeldende beschrijving van de situatie ook helpt voor de
verbeelding.

Beschrijving spanning
Wanneer een verhaal op een manier wordt verteld of beschreven dat het naar een bepaald
plot toewerkt, blijven de beelden in tijd tevoorschijn komen. Soms wordt door de studenten
dan door hun zelf als het ware al een eind aan het verhaal bedacht. Door deze manier van
vertellen of schrijven blijf je luisteren of lezen.

Beschrijving moraal
Door emoties en gebeurtenissen in een verhaal wordt een moraal meegegeven dat eigen
waarden en normen bevestigd. Dit is vooral een abstracte verbeelding en gevoel.

Mooi taalgebruik en metaforen wordt ook door een student benoemd om de verbeelding te stimuleren.
Hoe stimuleer je verbeelding bij vertellen?
door er verwerkingen mee te doen zoals vragen stellen, naspelen, creatief er mee bezig zijn,
meespeelverhaal, Naspelen van een verhaal met voorwerpen of als acteurs

Een goede verteller in gedachten nemen en bedenken waarom die zo goed verteld.
Door als verteller echt iets met het verhaal te hebben. Goed inleven.
De sfeer
Materialen meebrengen en bewegingen en gebaren erbij maken
Zelf het verhaal spelen
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Eigen ervaring van het luisteren naar verhalen
Vrije school, meester die molenaar is geweest, opa die vertelde
Mariët weinig tot geen ervaring,
Anne Fleur moeder die voorlas
Sander kan het zich niet herinneren wel een paar bijbelverhalen

Eigen ervaringen verhalen vertellen
Rixt, Anne Fleur en Aron wel, Mathilda, Sander, Nynke, Louïse en Mariët niet.

Verwerkingen bij verhalen
Naspelen van verhalen op het plein, in de poppenhoek, uitbeelden van een boek in een
plaat, muziek bij zoeken, vragen stellen over het verhaal, mee laten spelen, naspelen met
attributen
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Bijlage 5

HET VERHALENDOSSIER

P1
2014 - 2015
Pilotversie
Liesbeth de Boer
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INLEIDING
Tijdens de opleiding hopen wij dat jij als aanstaande juf of meester een groot enthousiasme zult
ontwikkelen voor het vertellen van verhalen. Vanuit het vertellen van verhalen weet je kinderen te boeien,
weet je kinderen enthousiast te maken voor verhalen en boeken. Je verhalen kunnen een bijdrage leveren
aan samenhangend en betekenisvol onderwijs. Onderwijs waarbij de verbeelding van kinderen volop
gestimuleerd wordt.
Genieten van de verhalen staat voorop. Verhalen vertellen, jeugdliteratuur en creatief taalonderwijs gaan
hand in hand. Het taalvermogen van de kinderen kan worden verruimd door het kennisnemen van verhalen
en boeken en het gaan waarderen van allerlei vormen van jeugdliteratuur en het spelen met taal.
HET PERSOONLIJKE VERHALENDOSSIER
Het verhalendossier loopt naast je leesdossier. Het is een aanvulling op het lezen van de boeken. Ieder
studiejaar (m.u.v. het vierde studiejaar) lees je dertig kinderboeken voor je leesdossier. Deze aanvulling
van het verhalendossier is of kan een verwerking zijn bij de gelezen boeken.

OPZET EN INHOUD
Introductie
Tijdens module 1.1 komen de lessen Jeugdliteratuur aan bod. Hier krijg je uitleg over het leesdossier(en het
verhalendossier). Aan het verhalendossier ga je werken vanaf module 1.3. De lessen vertellen en de
vertelwedstrijd komt deze periode aan bod. Bij drama werk je aan het dramatiseren van een verhaal en/of
prentenboek.
Het leesdossier bestaat op dit moment nog alleen uit Nederlandstalige boeken. Bij je vertellingen mag je
kiezen in welke taal je de vertelling doet; Fries, Nederlands of Engels. Licht toe waarom je voor een
bepaalde taal hebt gekozen.
De presentatie van je verhalendossier vindt plaats bij de toetsing van het leesdossier. We vragen steeds een
originele en creatieve vorm van de presentatie van je verhalendossier. Waarbij zeker de nieuwe media een
plek moet krijgen.
Uiteraard zijn er nog veel andere momenten waarop je je verhalen kunt presenteren. Naast de stage kun je
denken aan open podium in april, bij de vieringen, bij de verhalenbus en het ‘verhalenmuseum’.
Wil je in P4 een verhalencertificaat behalen dan is een verplicht onderdeel om een vertelling te doen voor
‘groot’ publiek.
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Belangrijke aandachtspunten voor het verhalendossier op een rijtje:
Naast het leesdossier bouw je een verhalendossier op.
De presentatie van je verhalendossier is samen met de toetsing van je leesdossier.
Je bereidt de verhalen voor aan de hand van het vertelschema. In je verhalendossier komen in elk
geval de voorbereidingen van je verhaal. In jaar 1 maak je in elk geval gebruik van de vertelschema’s
(zie bijlage vertelschema, vertelacademie). Bij de voorbereiding beschrijf je hoe je de verbeelding bij
het verhaal gestimuleerd hebt.
We vragen een originele en creatieve presentatie van je verhalendossier waarbij de nieuwe media
ook een plek krijgt( video/transmediale vertelling/soundscape of imaginaire soundscape).
Je kunt aan het eind van je opleiding een vertelcertificaat behalen wanneer je kunt aantonen dat je
de opdrachten uit het verhalendossier hebt uitgevoerd en een vertelling voor groot publiek hebt
gedaan.
Je oefent het vertellen volop tijdens de stage.
Je hebt een gevarieerde lijst met verhalen van verschillende genres.
Je gebruikt verschillende vormen van vertellen (alwetende verteller/vertellen vanuit rol of
perspectief/’verteltheater’/vertellen met voorwerpen/kleding en attributen/ vertellen met digitale
middelen)
Je weet de verhalen in te zetten bij lessen en/of projecten.
Je kunt creatieve verwerkingen van verhalen inzetten.
Je weet kinderen te stimuleren tot het vertellen van verhalen.
Je weet creatieve werkvormen te gebruiken om kinderen verhalen te laten vertellen.
Je vermeldt de verhalen met bronvermelding.
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DE SAMENSTELLING VAN HET VERHALENDOSSIER

PABO 1

Je stelt individueel een lijst samen van 20 verhalen. Voor de onderbouw kies je 10 verhalen en voor
de midden- bovenbouw samen ook 10 verhalen. (Deze verhalen verwerk je in een vertelschema)
Uit onderstaande categorieën moet er minstens één verhaal op je lijst voorkomen:
Bijbelverhaal/fabel, mythe , sage, legende of volksverhaal/sprookje of cultuur-verhaal/verhaal n.a.v.
prentenboek/ verhaal n.a.v. fictieboek / historische of informatieve vertelling/ verhaal met gedicht
of rijmpje of kleutergedicht/verhaal bij een ander vak/ zelfbedacht verhaal.
Daarnaast koppel je een verhaal aan nieuwe media.
Je kiest een manier om je verhalendossier te presenteren dit mag via audio maar ook beeldend
(video/foto’s/soundscape of imaginaire soundscape).

PABO 2

Je stelt individueel een lijst samen van totaal 20 verhalen.

Deel I Zie pabo 1. Zorg dat je de verschillende manieren van vertellen oefent (zie competenties in
de bijlage)
Deel II Bedenk manieren om kinderen te laten vertellen naar aanleiding van jouw verhalen.
Je kunt hierbij denken aan een verteltafel, vertelpantomime, poppenspel, verhalenkoffer, of
verhalenronde. Je kunt de taalronde altijd goed inzetten. De taalronde kun je ook gebruiken om
kinderen verhalen te laten schrijven.
Ook hier geldt dat je weer een originele/creatieve vorm bedenkt om je verhalen te presenteren aan
het einde van je schooljaar.

83

PABO 3

Je stelt individueel een lijst samen van totaal 20 verhalen.
Voor de vertellingen zie jaar 1 en 2.
Zorg dit schooljaar dat je ook tijdens je vertellingen aandacht besteed aan de drie talen; Nederlands,
Fries en Engels.
Dit schooljaar kies je een vertelling die je gebruikt voor een serie lessen (denk aan het onderwijs
arrangementen van thema opdracht 2.3/2.4).
Het vertellen van verhalen kan ook gekoppeld worden aan de minor ‘Open Boek’ van Stichting
Lezen. Dan gebruik je het vertellen voor leesbevordering.
Je houdt een vertelling voor groot publiek.
Denk weer aan de originele en creatieve presentatie van je verhalendossier.

De verhalen mag je altijd koppelen aan je leesdossier. Dus het leesdossier vormt een belangrijke bron voor
je verhalen. Daarnaast kun je heel veel verhalen en boeken vinden via onderstaande websites.

Aanbevolen literatuur/websites:
www.lezen.nl- website voor leesbevordering
www.beleven.org/verhalen - Een database met verhalen en verhalenkalender.
www.andersenstories.com - Meertalige website met sprookjes van Andersen.
www.grimmstories.nl - Website met de sprookjes van Grimm
www.zinnigeverhalen.nl - Website met spirituele verhalen.
www.natuurverhalen.nl - Iedere maand een verhaal over een plant, dier, vogel, insect of boom.
www.worldstories.org - Verhalen uit alle culturen voor kinderen - Engelstalig.
www.verhalenbank.nl - Een database met volksverhalen van het Meertensinstituut.
www.volksverhalenbank.be - Vlaamse volksverhalenbank.
www.broodjeaap.nl - Sterke verhalen.
www.aesopfables.com - Verhalencollectie - Engelstalig.
www.story-lovers.com - Story Lovers World Online Library - Winterverhalen - Engelstalig.
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www.snopes2.com - Urban legends (broodje aap verhalen) - Engelstalig.
www.sprookjesbesproken.nl - Website met informatie over sprookjes.
www.storytellingmuseumoxford.com
www.slo.nl/primair/leergebieden/ned/taalsite/lexicon/00534
www.leraar24.nl/dossier/2151/voorlezen-en-vertellen-in-de-klas
www.begrijpendlezen.yurls.net/nl/page/640332
www.vertellen.nl

Holmer, M. (2009). Professioneel vertellen. Zoetermeer. Free Musketeers
Paus, H. (2014) Portaal. Bussum. Coutinho. Hoofdstuk 8.
Woerkom, H. (2013) Een schatkist vol vertelgeheimen
Harst, A. van der e.a. (2007) Verhalen verbinden. CPS Amersfoort
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Vertelschema

Titel verhaal:
Bron:
Hoofdperso(o)n(en):
Andere personen:
Thema:
Plaats:
Ruimte:
Tijd:
Rijmpjes:
Leidmotief:
Doelgroep:

Beschrijf de dramatische opbouw van een verhaal:

Expositie

Motorisch moment
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Climax

Afloop

Eindbeeld

De vijf dramatische hoofdmomenten in een verhaal zijn als het ware door de verteller
genomen foto’s van deze momenten.
Deze hoofdmomenten moeten plaatjes in het hoofd vormen, plaatjes vol lijn, vorm en kleur. Je vertelt als
het ware van plaatje naar plaatje.
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Dramatische opbouw van een verhaal
Expositie De beschrijving van de beginsituatie van het verhaal. Deze zorgt ervoor dat de luisteraar zich
op het verhaal kan oriënteren. De belangrijkste elementen hiervan zijn tijd(1) plaats (2) een hoofd- en één
of meerdere nevenfiguren (3) en het verlangen (4) van de hoofdfiguur.

Motorisch moment Dit is het einde van de inleiding, maar vooral het moment waarop het
verhaal daadwerkelijk van start gaat. Er gebeurt iets dat om een oplossing vraagt; een probleemstelling.

Climax Dit is het hoogtepunt in het verhaal waar je naar toewerkt. Hierna loopt de spanning in het
verhaal af.

Afloop Na het hoogtepunt is het verhaal nog niet afgelopen. De luisteraars blijven nieuwsgierig naar de
gevolgen voor de hoofdpersoon. Wat voor invloed had deze belangrijke gebeurtenis of ontdekking? Bij een
verteld verhaal zijn er twee mogelijkheden. Het verhaal heeft een goede of een slechte afloop. In
geschreven verhalen behoort een open einde nog tot de mogelijkheden. In een verteld verhaal verraadt de
intonatie van de verteller zijn opvatting over het einde.

Eindbeeld Een verteld verhaal richt zich altijd tot de luisteraars. De verteller wil iets overbrengen. Het
eindbeeld vormt daarvan de conclusie. Dat kan de moraal zijn of het leermoment van het verhaal. Het
meest bekende eindbeeld is de zin: “En zij leefden nog lang en gelukkig”.

De vijf dramatische hoofdmomenten in een verhaal zijn als het ware door de verteller genomen foto’s van
deze momenten. Deze hoofdmomenten moeten plaatjes in het hoofd vormen, plaatjes vol lijn, vorm en
kleur. Je vertelt als het ware van plaatje naar plaatje.
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Het leidmotief van een verhaal
De opdracht
De speurtocht
Het onrecht
Het onbereikbare
Het noodlot
De list
De vriendschap tussen prooi en jager
Het misverstand

Het leidmotief in een verhaal, is datgene, dat het verhaal gaande houdt. In ‘De ban van de ring’ van
Tolkien is ‘de speurtocht’ het leidmotief van het verhaal. In het verhaal van Roodkapje staat ‘de
opdracht’ centraal en houdt het verhaal gaande. Bepaling van het leidmotief is dan ook van belang voor
de voortgang van het verhaal en de perspectiefkeuze.
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Competenties verhalen vertellen (Vertelacademie).
De student(e):
verwerft inzicht in de opbouw van verhalen: de student kan omgaan met verhaalstructuur en
verhaal motieven.
maakt kennis met een aanpak om een eigen interpretatie te ontwikkelen t.o.v. het verhaal.
ontwikkelt een zekere vaardigheid in het vertellen van een verhaal vanuit verschillende
perspectieven.
heeft inzicht in de werking van emotie binnen een vertelling.
ontwikkelt een zekere vaardigheid in improviserend (vrij) vertellen.
heeft inzicht in de werking van houding en nonverbaliteit op de vertelling.
Kan+ beeldende verhaalelementen opmerken en verwoorden. (Evocatief vermogen). –

maakt kennis met de werking van de stem.
heeft inzicht in de balans tussen tekst en stilte.
maakt kennis met de presentatie elementen: tijd en ritme, ruimtegebruik en sfeertekening.
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Bijlage 6

Analyse groepsgesprek als tussenevaluatie

De soorten verhalen die de studenten hebben verteld?
Bijbelverhalen, verhalen bij een prentenboek, geschiedenisverhaal, zelfverzonnen verhaal, mythisch
verhaal, dierenverhaal, historisch verhaal.

Voorbereiding van het verhaal
Doorlezen en steekwoorden opschrijven
Meerdere keren doorlezen en proberen te onthouden
Steekwoorden opschrijven en improviseren
Invullen van het vertelschema
Tekenen van de 5 scènes bij het verhaal
Voor de spiegel oefenen
Op de fiets het verhaal oefenen
Gebruik maken van de ondersteuning van prenten of prezi.

Reacties kinderen
De kinderen stellen veel vragen na afloop van het verhaal
De kinderen luisteren aandachtig
Je zag aan de kinderen dat ze helemaal in het verhaal zaten

Verwerkingen verhalen
Na afloop vragen stellen
Na afloop navertellen
Meespeelverhaal
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Tijdens het verhaal uitbeelden
Verhaal vertellen met attributen
Verteltafel
Filosofisch gesprek
Tekenen

Problemen waar studenten tegen aan lopen
Ik ben bang voor een black-out.
Ik maak onvoldoende contact met het publiek.
Jonge kinderen luisteren aandachtiger dan de kinderen uit de bovenbouw.
Het verhaal moet bij je passen.
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Bijlage 7
Interview 2 bij de pabo-studenten thema: ‘Hoe heb je de verbeelding gestimuleerd bij het vertellen van
verhalen?’

De studenten nemen het materiaal mee dat ze hebben gebruikt voor de voorbereiding van de verhalen en
de verwerking van de verhalen.
Onderstaande zijn richtinggevende vragen voor het gesprek, oftewel de topics die aan bod komen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Welk verhaal sprak het meest tot je verbeelding?
Hoe heb je dit voorbereid?
Waarom spreekt dit verhaal tot je verbeelding?
Bij de voorbereiding van het verhaal wat komt er dan bij jou ‘binnen’; beelden/plaatjes, emoties,
gevoelens, kinesthetische gevoelens, geluiden, geuren, smaken, iets anders?
Sprak het verhaal tot de verbeelding van de kinderen?
Hoe weet je dit?
Heb je bepaalde verwerkingen bij verhalen gedaan? Zo ja welke b.v. toneel, muziekstuk, beelden,
gerechten iets anders, film, gaming
Welk genre verhalen vind je het mooist om te vertellen? En waarom?
Welke verhalen vinden de kinderen in jouw klas het mooist?
Waarom vind je verhalen vertellen in het basisonderwijs van belang?
Stimuleert het vertellen van verhalen de leesbevordering en waarom?
Blijf je verhalen vertellen in het basisonderwijs? Waarom? En hoe ga je het inzetten?
Tot slot de enquête behandelen van oktober, heb je nog toevoegingen?
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