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Het vertellen van verhalen betrekt kinderen op een bijzondere manier bij leerstof en 

ontwikkeling. Omdat ze het verhaal ervaren, leren ze ongemerkt en spelenderwijs en 

wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld. Onbewust wordt gewerkt aan ontwikkelings-

doelen die in het onderwijs centraal staan. In dit artikel wordt een aantal leergebieden 

besproken waarbij vertellen een belangrijke rol kan spelen. Er staan praktische ideeën 

bij over het toepassen van vertellen op school.
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Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voorbeeld van een leerdoel

‘Zich in de gedachte van de ander 
verplaatsen’

Tijdens het luisteren naar 
een goed verteld verhaal 
ervaar je bijna vanzelf-
sprekend een stukje van 
het leven, de leefomstan-
digheden, meningen en 
gevoelens van iemand 
anders. Dit kan ervoor 
zorgen dat je meer begrip 
krijgt voor deze persoon 
en als je dit regelmatig 
meemaakt, zal het invoe-
lend vermogen toenemen. 
Juist doordat de verbeel-
ding en het inlevend ver-
mogen geprikkeld worden, 

kunnen vertelde verhalen erg effectief zijn om 
kinderen aan het denken te zetten over discrimi-
natie, buitensluiten en pesten. Ze ervaren als het 
ware een stukje uit het leven van de ander.
Eens verzuchtte een kind uit groep 4 na het luis-
teren naar een verhaal: ‘Nu vergeet ik nooit meer 
hoe het voelt als je niet mee mag spelen.’ Na 
geluisterd te hebben naar een oorlogsverhaal, 
reageerde een jongen uit een Marokkaans gezin: 
‘Ik ben anders over Joodse mensen gaan denken, 
omdat ik nu een beetje heb gevoeld wat zij heb-
ben meegemaakt.’

Mogelijke toepassingen:
•	 Bespreek	eens	een	verhaal	na	vanuit	de	hoofd-

personen. Wat voelden ze, wat dachten ze?
 Begrijp je hun reacties en handelingen en zou 

jij het net zo hebben gedaan? Betekent dit ver-
haal ook iets voor jou, in jouw leven?
•	 Beschrijf	in	een	paar	zinnen	het	gevoel	van	een	

van de personen uit het verhaal. Laat dit aan 
elkaar horen (er is hierbij geen goed of fout).

•	Hoe	zou	de	persoon	uit	het	verhaal	bewegen,	
kijken, enzovoort? Laat kinderen het uitbeel-
den, anderen raden welk personage gespeeld 
wordt.
•	 Laat	een	dialoog	uit	het	verhaal	in	eigen	woor-

den naspelen.

Taalontwikkeling

Voorbeeld van een leerdoel

‘De betekenis van een woord 
afleiden uit de omschrijving of door 
gebruik in een bepaalde context’

Woordenschat
Verhalen vertellen is een werkvorm die het taal-
onderwijs ondersteunt. Automatisch komen kin-
deren bij het luisteren naar een verhaal nieuwe 
woorden tegen. Omdat deze woorden in een 
verband worden gebruikt, stimuleert dit het 
woordbegrip. Daarnaast kan een verhaal worden 
gebruikt met als doel om de woordenschat naar 
aanleiding van een specifiek thema te vergroten.

Mogelijke toepassingen:
•	Door	het	verhaal	in	bijvoorbeeld	de	verleden	

tijd of in de ik-vorm te vertellen, oefent u een 
speciaal aspect van werkwoordsvormen.
•	Herhaal	aan	het	eind	van	een	verhaal	een	aan-

tal woorden en laat deze schrijven en eventueel 
tekenen.
•	Maak	een	woordweb	naar	aanleiding	van	een	

verhaal. Dit is een logische en zinvolle activiteit 
als het aan de beleving van het verhaal gekop-
peld is.
•	 Voor	oudere	kinderen:	zoek	synoniemen	of	

vraag of ze een stukje van het verhaal in andere 
woorden kunnen vertellen.

Reinou Vogel
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Voorbeeld van een leerdoel

‘De leerlingen verwerven enige 
kennis over en krijgen waardering 
voor aspecten van cultureel 
erfgoed’

Literaire vorming en leesbevordering
Vertellen doet vertellen. Na het luisteren naar 
een verhaal wordt er door luisteraars spontaan 
gereageerd en geassocieerd. Dit biedt een mooie 
gelegenheid om een gesprek met open vragen 
aan te gaan. Zo vergroot u spelenderwijs het lite-
rair bewustzijn van kinderen, met vragen als:
•	 Zitten	er	herhalingen	in	het	verhaal?
•	Heb	je	mooie	zinnen	gehoord?
•	 Zitten	er	herinneringen	in	het	verhaal?
•	Deed	dit	verhaal	je	aan	een	ander	verhaal	

denken?
•	Wat	vond	je	het	spannendste	stukje	van	het	

verhaal?
•	Had	je	dit	einde	verwacht?

Vertelde verhalen maken nieuwsgierig naar 
meer verhalen. Kinderen zijn vaak benieuwd 
waar een verhaal vandaan komt of zeggen dat 
ze een bekend verhaal net even anders kennen. 
Zeker bij sprookjes of bekende sagen en legen-
des gebeurt dat vaak. Vanuit een verteld verhaal 
is ook gemakkelijk een bruggetje te maken naar 
leesbevordering.

Voorbeeld van een leerdoel

‘Inleiding, kern en slot in een 
verhaal ontdekken’

Voorbeeld van een leerdoel

‘Het verloop van een 
verhaal voorspellen’

Begrijpend luisteren
Een goed verhaal heeft een duidelijke opbouw 
(zie het schema hierboven volgens Socrates). Als 
kinderen regelmatig naar verhalen luisteren gaan 
ze deze opbouw automatisch herkennen. Ook 
worden ze zich steeds bewuster van verhaalmo-
tieven. Dit helpt ze bij begrijpend lezen, stelop-
drachten en presentaties. Het vergroten van het 
begrijpend en oplossend vermogen, wat vanzelf-
sprekend geoefend wordt in ieder verhaal, helpt 
kinderen ook bij het begrip van bijvoorbeeld 
redactierekensommen (ook wel ‘verhaalsommen’ 
genoemd).

Pre-telling activities die hieraan bijdragen:
•	 Vertel	zelf	het	verhaal	tot	aan	de	helft	en	laat	

de kinderen een einde bedenken. Vertel vervol-
gens het oorspronkelijke verhaal af.
•	 Fantaseer	met	uw	groep	naar	aanleiding	van	

een aansprekende titel:
 – Waar gaat het over?
 – Welke personages zullen verschijnen?

Inleiding

Er was eens…

wie, wat, waar 

(wanneer)

Motorisch moment

Op een dag…

begin van het verhaal 

Climax

conflict/raadsel/probleem 

(grootste spanningsmoment)

Afloop

oplossing of afloop van 

de climax

Eindbeeld

En ze leefden nog…

terugkijken op het verhaal 

of de gevolgen (vervolg)

De vijf fases in een verhaal (volgens Socrates)

Als nieuwe woorden 

in een verband 

gebruikt worden, 

stimuleert dit het

woordbegrip

De climax: een conflict, 
raadsel of probleem....
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After nourishment, 

shelter and 

companionship, 

stories are the 

thing we need 

most in the 

world

Phillip Pullman

Kennisoverdracht

Voorbeeld van een leerdoel

‘Kunnen beschrijven hoe een 
middeleeuws dorp eruitziet’

Dit onderdeel behoeft weinig uitleg. Het zal dui-
delijk zijn dat kinderen veel informatie opdoen 
uit vertelde verhalen op het gebied van geschie-
denis, aardrijkskunde en biologie. Doordat de 
informatie in een context en op belevingsniveau 
wordt aangeboden, spreekt het kinderen aan en 
zullen ze feiten gemakkelijker onthouden. 
Vroeger werd de geschiedenisles vaak verleven-
digd met vertelplaten. Ook een attribuut of een 
eenvoudig kledingstuk zorgt voor extra aandacht 
en verbeelding. Een extra waarde hebben erva-
ringsverhalen, die door ouderen in de klas wor-
den verteld. Wie kan er nu beter over de Tweede 
Wereldoorlog vertellen, dan iemand die het zelf 
heeft meegemaakt…

Een goed verhaal prikkelt de nieuwsgierigheid 
naar een bepaalde periode uit de geschiedenis, 
een andere cultuur, een andere leefomgeving, 
leven en ontwikkeling van planten en dieren en 
nog veel meer. Hierbij is dus gemakkelijk een 
overgang te maken naar het werken met onder-

zoeksvragen en leesbevordering.
•	 Leg	een	aantal	fictie	of	non-fictie	boeken	klaar	

over het thema. Kinderen die dit willen, kunnen 
zich zo verder in het thema verdiepen.
•	Oudere	leerlingen	kunnen	iets	bedenken	waar-

over ze meer zouden willen weten naar aanlei-
ding van het verhaal. Dit vertalen ze naar een 
onderzoeksvraag.
•	Maak	samen	met	de	groep	een	mindmap	naar	

aanleiding van een verhaal.

Verbeeldingskracht 
en kunstzinnige vorming

Voorbeeld van een leerdoel

‘De leerlingen leren beelden, taal, 
muziek en bewegingen te gebruiken 
om er gevoelens mee uit te drukken 
en om ermee te communiceren’

Een verhaal kan een inspiratiebron zijn voor 
allerlei beeldende activiteiten. Bij een goed ver-
teld verhaal schetst de verteller allerlei beel-
den in het hoofd van de luisteraar. Vaak zeg-
gen kinderen dat ze een filmpje in hun hoofd 
hebben van het verhaal. Verhalen zijn dus erg 
geschikt om de verbeelding te stimuleren. Enkele 
voorbeelden:
•	Geeft	u	de	opdracht	om	een	monster	te	teke-

nen, dan zal dit gemakkelijker gaan nadat u een 
verhaal hebt verteld waarin dit monster, vaag 
beschreven, een rol speelt.
•	 Teken	een	stripverhaal	naar	aanleiding	van	

een verteld verhaal. Dit helpt kinderen om een 
structuur in een verhaal te herkennen en maakt 
ze bewust van het verschil in beleving en beel-
den die dit verhaal bij ieder van hen oproept.
•	Maak	met	een	groep	kinderen	een	prenten-

boek naar aanleiding van een verhaal. Dit kan 
eventueel aan anderen worden gepresenteerd. 
Hierbij is het belangrijk om samen op zoek 
te gaan naar de opbouw van het verhaal en 
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afspraken te maken over de afbeeldingen. 
 Hoe ziet de hoofdpersoon eruit? En de omge-

ving waar het zich afspeelt? Samenwerking en 
overleg zijn hierbij belangrijk.
•	 Bij	het	werken	met	de	Kamishibai,	ook	wel	het	

vertelkastje genoemd, kunt u kinderen vertel-
platen laten tekenen of schilderen. Daarna kunt 
u het verhaal opnieuw presenteren of door kin-
deren laten presenteren, vanuit hun eigen beel-
den. Jonge kinderen zijn dol op deze herhaling.
•	 Er	zijn	eenvoudige	(teken)programma’s	waar-

mee oudere kinderen redelijk gemakkelijk een 
digitaal prentenboek kunnen maken naar aan-
leiding van een verteld verhaal. Dit kunnen ze 
vervolgens in de lagere groepen presenteren. 
•	Oudere	leerlingen	kunnen	een	multimediapre-

sentatie maken naar aanleiding van een ver-
haal, bijvoorbeeld met PowerPoint of Prezi.

Vertellen in de klas
Daag uzelf uit verhalen te vertellen. Het is fijn 
om de eerste stappen te zetten met bekende ver-
halen, zoals sprookjes, plaatselijke legendes of 

een kort ervaringsverhaal. U ontdekt vast snel de 
speciale dynamiek tussen verteller en groep. 
Uzelf verder ontwikkelen als verteller kan door 
het volgen van workshops en cursussen bij 
onder andere de Vertelacademie en de Nationale 
vertelschool. Professioneel verteller Hans van 
Woerkom schreef het boek Een schatkist vol 
Vertelgeheimen (inclusief cd en dvd) met sugges-
ties en tips voor leerkrachten. Een andere moge-
lijkheid is het uitnodigen van een professionele 
verteller op school. Een verteller in de buurt 
vindt u op de website van Stichting Vertellen, 
stichtingvertellen.nl. 

Verhalen verbinden
Een goed verteld verhaal creëert een sfeer van 
saamhorigheid in een groep. Het gaat bij vertel-
len in eerste instantie om plezier, betrokkenheid 
en betekenis. Daarnaast blijkt uit het voorgaan-
de dat er, onbewust en vanzelfsprekend, veel 
geleerd wordt wat bijzonder goed aansluit bij de 
doelen in het onderwijs.

•	 A.	van	der	Harst	e.a.,	Verhalen 

verbinden, ruimte voor vertel-

len op school, EDG Thuiswinkel, 
2007.

•	 M.	Holmer,	Professioneel vertel-

len, Free Musketeers, 2011.
•	 J.	Walta,	Meesterverteller – 

Verhalen vertellen in het onder-

wijs, Bekadidact, 2003.  (JSW 
boek 31)

•	 H.	van	Woerkom,	Een schat-

kist vol vertelgeheimen, De Vrije 
Uitgevers, 2013.
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