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Jouw verhaal 
 

Bouwstenen   : Storytelling 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : schriftelijk 

Duur oefening  : >60 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan persoonlijke informatie delen. 

 

Materialen 

Pen en papier 

 

Instructies 

• Geef elke deelnemer een blad papier. 

• Vraag de deelnemers om een woordspin te maken rond het sleutelwoord 
thuis. Laat ze vrij associëren, tot het blad vol is.  

• Begeleid elke deelnemer individueel. Vraag uitleg bij enkele associaties. 

 

Variant 

• Andere mogelijke trefwoorden zijn:  Kindertijd 
      Ik 
      Veiligheid 
      Geluk 
      Passie 
      Afwijzing 

• Groep voor gevorderden: laat de deelnemers per twee werken. Corrigeer 
de spelling. 

• Beginnersgroep: help de deelnemers met de spelling. 

 

Slot 

Benadruk hoe belangrijk het is om je eigen verhaal te kennen. Alle verhalen 
hebben een bestaansrecht en zijn even belangrijk. 
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Tips voor de trainer 

• Dit is geen gemakkelijke oefening voor mensen met een lage 
taalvaardigheid. De verbinding met hun identiteit en geschiedenis biedt 
echter een context die belangrijk is voor het consolideren van de 
woordenschat en de taalstructuren.  

• Afhankelijk van de samenstelling van de groep en de gekozen trefwoorden 
kan deze oefening sterke emoties oproepen. Wees voorbereid. 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

• Luisteren 

• Spreken 

• Schrijven 

Kennis 

• Woordenschat 

• Spelling 

• Zinsbouw 

• Geheugen 

• Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden  

• Communicatieve vaardigheden 

• Cultureel bewustzijn, expressie en identiteitsvorming 

• Verbeelding, creativiteit en leren leren 

• Verhalend denken 


