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ER WAS EENS… 



 

 

VOORWOORD 

Voor u ligt mijn praktijkonderzoekverslag waarin gezocht wordt naar een antwoord op de vraag: “Op welke wijze 

kunnen de stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet gestimuleerd worden om meer verhalen te gaan vertellen?” 

Dit onderzoek is geschreven om te kunnen afstuderen en voor mijn Jenaplandiploma aan de Pabo NHL Stenden 

Hogeschool ‘de Eekhorst’ te Assen.  

Het onderwerp is voortgekomen uit het gemis van het vertellen van verhalen door stamgroepleiders aan hun 

stamgroep tijdens mijn stageperiodes. Ook tijdens op laatste stageschool, Op O.J.S. de Petteflet te Groningen, 

werden nauwelijks verhalen verteld. Een gemiste kans zo vond ook mijn mentor. Echter vertelde hij zelf ook nooit 

verhalen, ook al zou hij dit wel graag willen. Maar hoe kunnen stamgroepleiders gestimuleerd worden om wél 

verhalen te gaan vertellen? De stamgroepleiders lopen bij het vertellen van verhalen tegen een aantal knelpunten 

aan. Onder andere deze knelpunten zorgen ervoor dat de stamgroepleiders geen verhalen vertellen. Het wegnemen 

van de knelpunten moet ervoor zorgen dat de stamgroepleiders gestimuleerd worden om te vertellen. Voor dit 

onderzoek zijn verschillende producten ontworpen die ervoor moeten dat de knelpunten weggenomen worden. 

Uiteindelijk wordt er in dit onderzoek in de praktijk getest of de ontworpen producten ook daadwerkelijk de 

knelpunten wegnemen. En zorgt er daadwerkelijk voor dat de stamgroepleiders gestimuleerd worden om verhalen 

te vertellen? 

Het ontwerpen van de producten en uitvoeren van het onderzoek verliep niet altijd even soepel. Er is veel theorie 

bestudeerd, producten ontworpen en veel tekst is herschreven. Mijn dank gaat uit naar mijn mentor, hij heeft de 

handvatten voor de stamgroepleiders in de praktijk getest en hier feedback op gegeven. Maar ook vanuit de Pabo 

kreeg ik een zeer goede begeleiding. Het schrijven van dergelijke onderzoeken behoort niet tot mijn sterkste kanten. 

Mede dankzij de kritische blik, opbouwende feedback en vrijheid –om het toch iets minder zakelijk te schrijven dan 

het wellicht zou moeten- die ik kreeg van mijn begeleider vanuit de Pabo, ben ik zeer tevreden met het resultaat. 

En wat het resultaat is? Dat leest u in dit verslag. 

 Veel lees- en hopelijk uiteindelijk vertelplezier, 

Jasper Eisses 

Groningen, 7 juli 2018 
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SAMENVATTING 

In dit praktijkonderzoek wordt er gezocht naar een antwoord op de vraag: “Op welke wijze kunnen de 

stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet gestimuleerd worden om meer verhalen te gaan vertellen?”  

In de afgelopen twee jaar was er geen enkele mentor die verhalen vertelde aan zijn of haar stamgroep. Ook de 

mentoren op O.J.S. de Petteflet vertelde geen verhalen aan hun stamgroep. Door het gemis van het vertellen van 

verhalen aan de stamgroep is de onderzoeksvraag ontstaan.  

Uit vooronderzoek is gebleken dat de stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet tegen verschillende knelpunten 

aanlopen die ervoor zorgen dat zij geen verhalen vertellen. Dit waren de volgende knelpunten:  

• Geen tijd om een verhaal voor te bereiden. 

• Geen tijd binnen het huidige lesprogramma 

• Het niet goed weten hoe je het vertellen van verhalen kan inzetten binnen het lesprogramma. 

• Het moeilijk vinden om geschikte verhalen te vinden. 

• Het niet weten hoe je een verhaal goed kan vertellen en het hierdoor ook spannend vinden. 

Om de knelpunten bij de stamgroepleiders weg te nemen is er voor dit onderzoek het een en ander ontworpen, 

namelijk:  

• Inmijnklas.nl, een website vol met verhalen. Ontwikkeld door de onderzoeker. 

• Een infographic met tips en tricks.  

• Herschreven verhalen in een vaste structuur met bijbehorende lesdoelen en lesideeën.  

Het wegnemen van de knelpunten moet ervoor zorgen dat de stamgroepleiders gestimuleerd raken om verhalen te 

vertellen aan de stamgroep. 

Tijdens dit onderzoek zijn de ontworpen producten getest door R., hij is de stamgroepleider van de Torenkamer. Dit 

is een bovenbouwgroep bestaande uit de groepen 7 en 8. In een periode van vijf weken heeft de stamgroepleider 

iedere dinsdagochtend om 11:15 een verhaal verteld aan de stamgroep. Het vertellen van de verhalen en het 

voorbereiden is vervolgens wekelijks met R. geëvalueerd. 

Uit de testperiode is gebleken dat de producten hebben geholpen. Op de webpagina inmijnklas.nl/verhalen/ vond de 

stamgroepleider eenvoudig alle verhalen. Het gekozen verhaal kon hij dankzij de infographic en de opbouw van de 

verhalen op inmijnklas.nl in een kort tijdsbestek voorbereiden. Ook wist hij dankzij de infographic hoe hij de verhalen 

op een spelende manier kon vertellen aan de kinderen. Daarnaast heeft hij ervaren hoe je verhalen kunt gebruiken 

tijdens het lesgeven en welk effect verhalen hebben op kinderen. De ontworpen producten en het uitvoeren van het 

onderzoek hebben ertoe geleid dat R. enthousiast is geworden in het verhalen vertellen. Dit onderzoek heeft zeer 

stimulerend voor hem gewerkt. 

Echter hebben niet alleen de bijbehorende ontworpen producten ervoor gezorgd dat R. enthousiast is geworden in 

het verhalen vertellen. Ook het enthousiasme van zijn stagiair in het verhalen vertellen hebben hem enorm 

gestimuleerd. De ontworpen producten zijn een goed hulpmiddel voor de stamgroepleiders die al geïnteresseerd zijn 

in het vertellen van verhalen. Maar voor extra stimulans zou een bezoek van een verhalenverteller in de stamgroep 

of een korte workshop aan het team wellicht extra stimulerend kunnen werken.  
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INLEIDING 

Terugkijkende naar mijn eigen tijd op de basisschool, herinner ik mij nog die ene meester. Die ene meester die zo 

geweldig mooi verhalen kon vertellen. Wat was het een genot als hij een geschiedenis verhaal vertelde, bijvoorbeeld 

over de Romeinen. En thuis, thuis vertelde ik enthousiast het verhaal aan mijn ouders. Het was genieten, 

ontspannen en leren in één! 

Helaas heb ik naast deze meester, nooit meer een leerkracht gehad die verhalen vertelde in de klas.  

Als student aan de pabo heb ik aan verschillende stamgroepen lesgegeven, verschillende stamgroepleiders 

gesproken en helaas geen vertelde verhalen gehoord.  

Tot er op een dag de verhalenvertellers van ‘Vertellers’ op de Swoaistee -mijn eerste stageschool- kwamen vertellen. 

Wat luisterden de kinderen aandachtig naar de verhalen van ‘Vertellus’ en wat waren de kinderen aan het genieten! 

En niet alleen de kinderen genoten van het verhaal over de dieren van het bos, ook meester Jasper zat met een 

glimlach op zijn gezicht naar het verhaal te luisteren. 

Dit riep bij mij een aantal vragen op: ‘Waarom worden er tegenwoordig maar weinig verhalen verteld in het 

basisonderwijs? Waarom zouden stamgroepleiders verhalen gaan vertellen in de klas? En hoe kunnen verhalen 

gebruikt worden tijdens een les?’ 

In mijn ogen is het een gemis dat er maar weinig verhalen verteld worden in het onderwijs. Door zelf verhalen te 

vertellen in mijn stageklas ben ik erachter gekomen dat de kinderen met smart uitkijken naar een nieuw verhaal. 

Hoe enthousiast/druk de kinderen ook waren, op het moment van vertellen zaten ze allemaal weer aandachtig te 

luisteren.  

Uit interviews met de stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet -mijn huidige stageschool- blijkt dat er ook maar 

weinig verhalenvertellers zijn. Tijdens dit onderzoek wordt er gezocht naar een antwoord op de volgende vraag: “Op 

welke wijze kunnen de stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet gestimuleerd worden om meer verhalen te gaan 

vertellen?” 

Voordat er antwoord op deze vraag gegeven kan worden, wordt er onderzocht wat het belang is van verhalen 

vertellen. Hebben de stamgroepleiders een reden waarom zij geen verhalen vertellen? Of kiezen de 

stamgroepleiders er bewust voor om de verhalen niet te vertellen, maar voor te lezen? 

Door de theorie te bestuderen en interviews te houden met de stamgroepleiders, wordt de situatie beter in kaart 

gebracht. 

De uitkomsten van het vooronderzoek worden gebruikt om producten in de vorm van handvatten te ontwerpen 

voor de stamgroepleider, zodat hij gestimuleerd wordt om verhalen te gaan vertellen.  
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1 PROBLEEMANALYSE: KINDEREN SMULLEN VAN VERHALEN, MAAR WORDEN DEZE OOK 

VERTELD OP O.J.S. DE PETTEFLET? 

Heel lang geleden werden er alleen maar verhalen verteld. Later werden de verhalen ook vastgelegd en ontstonden 

er boeken. Naast het vertellen van verhalen konden mensen verhalen lezen. Tegenwoordig kan men verhalen 

bekijken op de televisie in de vorm van een film, serie of documentaire. 

Kinderen smullen van verhalen, maar hoe krijgen zij verhalen te horen op O.J.S. de Petteflet? Zijn er 

stamgroepleiders die verhalen vertellen aan de stamgroep? Zo ja, hoe vaak vertellen zij verhalen? Zo nee, waarom 

vertellen zij geen verhalen? 

1.1 WEINIG STAMGROEPLEIDERS VERTELLEN VERHALEN. 
Om in kaart te brengen hoeveel stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet verhalen vertellen aan de stamgroep, heeft 

er een vooronderzoek plaatsgevonden. Dit vooronderzoek bestond uit interviews met de stamgroepleiders (bijlage 

12.2). 

Uit de interviews is gebleken dat twee van de tien stamgroepleiders verhalen vertellen aan hun stamgroep. Dit 

betekent dat 80% van de geïnterviewde stamgroepleiders géén verhalen vertelt aan zijn stamgroep. 

In plaats van verhalen vertellen, kiezen de meeste stamgroepleiders ervoor om verhalen voor te lezen. Acht van de 

tien stamgroepleiders geven aan dat zij verhalen voorlezen aan de kinderen. Voor één stamgroepleider is er een 

verschil tussen de bouwen waar zij voor de groep staat; in de bovenbouw leest zij niet voor maar in de onderbouw 

wel.  

Er zijn twee stamgroepleiders die zowel geen verhalen vertellen als voorlezen aan de kinderen. 

1.2 REDENEN OM GEEN VERHALEN TE VERTELLEN. 
De geïnterviewde stamgroepleiders geven diverse redenen aan waarom zij geen verhalen vertellen. Maar liefst 70% 

van de geïnterviewde stamgroepleiders geven aan dat zij géén verhalen vertellen vanwege tijdsgebrek. Het 

tijdsgebrek zit hem dan voornamelijk in de voorbereidingstijd, maar ook het vinden van een geschikt moment binnen 

de lesdag behoort tot de problemen. Zo zei een stamgroepleider in het interview (bijlage 12.2.1) het volgende: “Tijd 

speelt een belangrijk onderdeel. Waar haal ik de tijd vandaan om verhalen voor te bereiden? Maar ook wanneer kan 

ik verhalen inzetten? Tijdens een schooldag zit mijn dag meestal al helemaal vol gepland.” 

Naast tijdsgebrek geeft 30% aan dat zij het vertellen van verhalen spannend vinden. De stamgroepleiders zijn bang 

dat ze het verloop van het verhaal niet goed kennen en twijfelen aan hun kunde om verhalen te kunnen vertellen.  

Een andere stamgroepleider (bijlage 12.2.4) zei: “Ik durf het niet goed. Ik vind dat verhalen horen bij bijvoorbeeld 

geschiedenis en ik denk dan dat ik hier te weinig kennis over heb. Terwijl ik wel weet dat het niet zo is. Ik ben bang 

dat ik vastlopers krijg tijdens het vertellen van een verhaal.” 

Van alle geïnterviewde stamgroepleiders, geeft maar liefst de helft aan dat zij het moeilijk vinden om geschikte 

verhalen te vinden en te koppelen aan een thema.  

Zo zei een stamgroepleider (bijlage 12.2.5) het volgende: “Ik zou graag verhalen aan thema’s willen koppelen. En dus 

ook geschikte verhalen per thema willen kennen of ergens kunnen vinden.” 

Ondanks dat O.J.S. de Petteflet beschikt over een bibliotheek en het internet gevuld is met talloze verhalen vinden 

de stamgroepleiders het toch lastig om verhalen te vinden en te selecteren. Tijdens observaties is gebleken dat 

stamgroepleiders enkel gebruik maken van de bibliotheek om een voorleesboek uit te zoeken of zodra zij een 

leeshoek willen inrichten. 

Tot slot geeft 30% van de stamgroepleiders aan dat zij graag willen weten hoe verhalen goed verteld kunnen 

worden. JR zei tijdens het interview (paragraaf 12.2.2) het volgende: “Verder zou het heel fijn zijn als ik een soort 
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handleiding of cursus kan volgen met daarin de fijne kneepjes van het vertellen. Want hoe vertel je goed een 

verhaal?” 

Van de acht stamgroepleiders die geen verhalen vertellen, geven zes stamgroepleiders aan dat zij graag verhalen 

willen gaan vertellen aan de stamgroep.  

1.3 HOE GEBRUIKEN DE VERTELLERS VERHALEN IN DE STAMGROEP? 
Van de geïnterviewde stamgroepleiders zijn er twee stamgroepleiders die verhalen vertellen aan de stamgroep.  

Een stamgroepleider die wel verhalen vertelt, gebruikt verhalen ter introductie van een thema of voor het starten 

van een les. De verhalen die voor de introductie van een les gebruikt worden zijn over het algemeen korter dan de 

verhalen ter introductie van een thema. 

Tijdens het vertellen van de verhalen luisteren de kinderen altijd aandachtig naar de verhalen. Zij gaan helemaal op 

in het verhaal.  

De tweede stamgroepleider die verhalen vertelt aan zijn stamgroep gebruikt verhalen om de interesse op te wekken 

over een bepaald onderwerp. Maar ook worden verhalen verteld om een band op te bouwen met de kinderen. 

Verhalen worden door hem ook ingezet om te werken aan de luistervaardigheden van de kinderen. Een belangrijke 

vraag waar hij antwoord op wil vinden met de kinderen is: “Hoe luister ik naar iemand?”  

Daarnaast ervaart de stamgroepleider dat het vertellen van verhalen door hem, ook de kinderen uitnodigt om 

verhalen te vertellen. 

1.4 HOE ERVAREN KINDEREN VERTELDE VERHALEN? 
Zodra je het gedrag van kinderen observeert tijdens het vertellen van verhalen, dan valt het op dat kinderen zeer 

aandachtig luisteren. Kinderen genieten zichtbaar van de verhalen. Maar naast genieten, leren de kinderen ook van 

verhalen. Tijdens het nabespreken van een verhaal over de geschiedenis van Valentijnsdag gaf T. -een kind van de 

Torenkamer, groep 7/8- (bijlage 12.4) het volgende aan: 

“Ik vond het heel fijn dat het verhaal verteld wordt. Op deze manier leer ik iets over de geschiedenis van 

Valentijnsdag terwijl ik geen boek hoef te lezen. Deze manier van leren is veel gemakkelijker en fijner voor mij. En ook 

leuker om te doen.” 
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2 THEORETISCH KADER: DE THEORIE OVER VERHALEN VERTELLEN. 

“Meester, vertel nog eens een verhaal!”  

Leerkrachten die verhalen vertellen krijgen dit regelmatig te horen, aldus van Woerkom (2013).  

Maar wat zegt de theorie verder over verhalen vertellen in het basisonderwijs? 

2.1 ER WORDEN STEEDS MINDER VERHALEN VERTELD. 
Concrete cijfers over het vertellen van verhalen in de klas zijn niet te vinden. Wel geeft van Woerkom (2013) aan dat 

leerkrachten tegenwoordig minder verhalen vertellen dan vroeger 

Volgens Van der Donk & van Lanen (2016) komt dit doordat er op de meeste pabo’s niet of nauwelijks meer 

aandacht besteed wordt aan het verhalen vertellen. In de gehele opleiding besteedt men hooguit één of twee dagen 

aan het vertellen. En dan wordt dit meestal gedaan tijdens een incidentele les of workshop. Dit terwijl er op de oude 

kweekscholen –vroeger de opleiding tot onderwijzer aan de lagere school- studenten werden onderwezen in de 

kunst van het vertellen. 

2.2 REDENEN OM GEEN VERHALEN TE VERTELLEN. 
In de interviews met de stamgroepleiders werden: tijdgebrek, het spannend vinden om verhalen te vertellen en het 

niet weten waar geschikte verhalen te vinden zijn aangegeven als redenen om niet te vertellen. Ook in de theorie 

worden dit als voornaamste redenen gegeven om geen verhalen te vertellen. 

Het voorbereiden van verhalen om te vertellen én het vinden van ruimte binnen de overvolle dagplanning zijn 

redenen voor leerkrachten om het vertellen van verhalen achterwegen te laten. Leerkrachten hebben het idee dat 

het voorbereiden van verhalen minstens drie uur tijd in beslag neemt, aldus van Woerkom (2013). 

Tijdgebrek en het vinden van verhalen gaan vaak gepaard met elkaar. Dat het voorbereiden van de verhalen veel tijd 

in beslag neemt komt mede doordat de leerkrachten het moeilijk vinden om geschikte (korte) verhalen te vinden 

(van Woerkom, 2013). 

Van Dort en De Vente (2015) geven in hun boek ‘Vertellus… een verhaal’ aan dat het voorbereiden van een verhaal 

veel werk lijkt, maar dat de voorbereiding helemaal niet zoveel tijd hoeft te kosten. Het is van belang dat 

leerkrachten geschikte verhalen kunnen vinden. Toch is dit iets wat zij lastig vinden, want waar vind je deze 

verhalen? Hier hebben Van Dort en De Vente (2015) een makkelijk antwoord op, namelijk: de bibliotheek. Hier is er 

een wereld aan verhalen te vinden. Naast de bibliotheek zijn er ook een tal van websites waar een groot aantal 

categorieën verhalen staan. Denk hierbij aan: fabels, volksverhalen, sprookjes en verhalen van de grote 

wereldgodsdiensten. Daarnaast is in het boek ‘Vertellus… een verhaal’ is een overzicht te vinden van internetsites 

met verhalen. 

Naast tijdsgebrek en het niet kunnen vinden van geschikte verhalen, vinden leerkrachten het spannender om 

verhalen te vertellen dan om ze voor te lezen. Het verhaal vertel je uit je hoofd, de leerkracht wordt niet geholpen 

door de woorden die in het boek staan. En hij kan zich ook niet achter het boek verschuilen. Dit zorgt ervoor dat 

leerkrachten het vaak spannend vinden om een verhaal te vertellen (van Woerkom, 2013). 

Om ervoor te zorgen dat het vertellen van verhalen minder spannend wordt voor leerkrachten is het gewoon een 

kwestie van doen, aldus Roos (z.j.). 

2.3 HET SNEL VOORBEREIDEN VAN VERHALEN 
Zodra leerkrachten geschikte verhalen kunnen vinden, dan hoeft het voorbereiden van deze verhalen niet veel tijd in 

beslag te nemen. Volgens van Van Woerkom (2013) is het mogelijk om een verhaal in 30 minuten voor te bereiden. 

Ook van der Dort en De Vente (2015) geven aan dat het mogelijk is om in een kort tijdsbestek verhalen voor te 

bereiden. Wanneer je een verhaal gevonden hebt is het belangrijk dat het verhaal wordt opgedeeld in: 
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• Exposé; dit is de informatie die gegeven wordt voordat een verhaal begint. 

• Motorisch moment; dit is de start van een verhaal. 

• Ontwikkelingen; dit zijn een reeks gebeurtenissen die uiteindelijk naar de climax leiden. 

• Climax; dit is het hoogtepunt van het verhaal. 

• Afwikkeling; dit is het fysieke einde van het verhaal. 

• Eindbeeld; dit is het laatste beeld dat je geeft. 

Zodra het verhaal is opgedeeld in de bovenstaande fases, doe je er goed aan om hier een korte strip van te maken. 

Naast het maken van een strip kan je er ook voor kiezen om een aantal steekwoorden op te schrijven. Wellicht lijkt 

het op deze manier veel werk, echter is dit niet het geval. Als deze aanpak goed wordt uitgevoerd heb je in ongeveer 

dertig minuten een verhaal voorbereid. De gemaakte tekening of steekwoorden kan je tijdens het vertellen voor je 

neerleggen als geheugensteun, dit is dan een legale spiekbrief. 

2.4 WAAROM VERHALEN VERTELLEN BELANGRIJK IS. 
“Vertellen is laten zien, beleven, door middel van taal.” (Walta, 2003, p. 20) 

Het vertellen van een verhaal heeft een wisselwerking tussen de verteller, de luisteraars en het verhaal. Walta 

(2003) geeft een aantal redenen waarom deze wisselwerking zo belangrijk is. Allereerst schept een vertelsituatie op 

een ontspannen wijze een band van saamhorigheid tussen de leerkracht en de kinderen. Door spelend te vertellen 

geeft de leerkracht zich als persoon bloot aan de klas, hij stelt zich kwetsbaar op. Als kinderen zien dat de leerkracht 

zich kwetsbaar opstelt, dan kan er eerder van de kinderen verwacht worden dat zij zich ook kwetsbaar op durven te 

stellen. Daarnaast zorgen verhalen voor eenheid in verscheidenheid. De kinderen krijgen de ruimte om het verhaal 

zelf te visualiseren. De beelden die een kind maakt worden gemaakt op basis van het eigen referentiekader. 

Als een leerkracht een verhaal vertelt, dan komen de woorden die hij zegt tot leven. De woorden, de zinnen die 

kinderen horen moeten zij zelf vertalen naar beelden. Doordat zij dit zelf moeten doen, wordt de fantasie van de 

kinderen geprikkeld. Door verhalen te vertellen wordt het geheugen en het voorstellingsvermogen van kinderen 

getraind. (Vlietstra, z.j.) 

Kinderen voeden hun literaire beleving door veel te luisteren. Aalderink (z.j.) geeft aan dat de fantasie van kinderen 

wordt geprikkeld zodra zij luisteren. Daarnaast breiden zij hun woordenschat door te luisteren naar verhalen raken 

kinderen vertrouwd met de opbouw van een verhaal. Daarnaast verbetert het concentratievermogen zodra zij naar 

verhalen luisteren. Dankzij het luisteren naar een verhaal kunnen kinderen zich verplaatsen in een denk- en 

belevingswereld buiten die van hem zelf (Aalderink, z.j.).  

Kinderen genieten van verhalen. Volgens de Iers-Canadese professor in educatie Kieran Egan komt dit mede door de 

verschillende fasen in het denken van kinderen. Uit zijn onderzoek is gebleken dat kinderen drie fasen doorlopen in 

het denken. Kinderen van twee tot zeven jaar bevinden zich volgens zijn onderzoek in de mythische fase. In deze 

fase leren jonge kinderen door woorden, gebaren en beelden. Binnen deze fase kan alles en spelen vooral magische 

fantasierijke verhalen en visuele prikkels een belangrijke rol in het leerproces. Alles kan en bestaat in deze fase. De 

kinderen leven in hun eigen werkelijkheid.  

In een geletterde cultuur wordt het mythische denken al snel naar de achtergrond gedrongen. Kinderen van acht tot 

vijftien jaar bevinden zich in de fase van het romantische denken. In deze fase wordt het geschreven woord een 

uitgangspunt voor het leren. Het denken wordt realistischer, fantasiefiguren worden vervangen door karakters die 

heldendaden verrichten. Binnen deze fase willen kinderen een realistische verklaring (Egan, 2015). 

Daarnaast worden In verhalen altijd rollen gespeeld. En deze rollen hebben te maken met sociale relaties en 

consequenties, oftewel met de mogelijke gevolgen van de dingen die gebeuren. Daarom zorgt verhalen vertellen 

naast voorlezen, lezen, rollen spelen en drama essentieel voor de persoonlijke ontplooiing van kinderen. Dit 

concludeerde (Mol, Boerma, Dekker, & Joelles, 2015) in een recent onderzoek. 

Ook Van Dort en De Vente (2015) geven aan dat verhalen goed ingezet kunnen worden bij sociale 

vaardigheidstraining. Met een verhaal kan een vergelijkbare situatie verteld worden in de vorm van bijvoorbeeld een 
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sprookje. Tijdens dit sprookje kan je als verteller de kinderen bij het verhaal betrekken door hen advies te laten 

geven.  

Het luisteren naar verhalen is een vorm van begrijpend luisteren. Horen, concentratie, onderscheidingsvermogen, 

herinneren en vooral begrijpen spelen een belangrijke rol bij het begrijpend luisteren. Begrijpend luisteren is voor 

kinderen belangrijk en kan door oefening verbeterd worden. Dit kan dus geoefend worden door verhalen te 

vertellen. Dit zijn activiteiten die kinderen altijd leuk vinden en door teksten voor te lezen of te vertellen beginnen 

kinderen voorspelbare elementen te herkennen. 

Door veel naar verhalen te luisteren, leren de kinderen hoe een verhaal opgebouwd is. De kinderen komen tot de 

ontdekking dat een verhaal bestaat uit een inleiding, middenstuk en een slot. Zodra kinderen deze ontdekking 

hebben gedaan, zullen zij ook zelf deze volgorde hanteren bij hun eigen verhalen. Het begrijpend luisteren heeft een 

positief effect op het school functioneren van kinderen en bevordert het leren lezen in groep 3 (Van Berge, 2010). 

Naast begrijpend luisteren is ook de verwachting dat de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van kinderen 

toeneemt zodra zij vertelde verhalen horen. Zowel de passieve als actieve woordenschat groeit en op schriftelijk 

gebied zal de spelvaardigheid van de leerlingen ook toenemen. Uiteindelijk kunnen de kinderen zich beter 

uitdrukken, formuleren en rapporteren. Dit heeft als gevolg dat spreekbeurten, groepsgesprekken en andere 

mondelinge activiteiten beter gaan (Van Berge, 2010). 

2.5 VAARDIGHEDEN OM VERHALEN TE VERTELLEN 
In een aantal interviews met de stamgroepleiders op O.J.S. de Petteflet kwam naar voren dat zij het spannend 

vinden om verhalen te vertellen. Deze spanning komt mede doordat zij niet weten hoe je een verhaal goed moet 

vertellen. In zijn boek Meesterverteller geeft Walta (2003) aan dat een verhalenverteller spelend moet vertellen. Dit 

houdt in dat je als verteller moet letten op:  

• Pantomime; het lichaam vertelt. 

• Mimiek; laat je gezicht vertellen. 

• Stem; verwonder met geluid. Speel met: het spreektempo, volume, de toonhoogte, timing, articulatie en 

zinsmelodie. 

• Woorden; zoek de juiste woorden. Let op: de tijdsvorm, woordkeus, zinsbouw en de klanken. 

• Beelden; trigger de fantasie. Beschrijf hoe iets eruitziet in je verhaal. 

Door spelend te vertellen zorgt de verteller ervoor dat het verhaal tot leven komt. Dit zorgt voor hogere 

betrokkenheid en inlevingsvermogen van de luisteraars, aldus van der Dort en De Vente (2015).  

2.6 VERHALEN GEBRUIKEN BINNEN HET ONDERWIJS. 
Voordat je een verhaal gaat vertellen, is het verstandig om eerst uit te zoeken welke verhalen jouw groep kent. 

Welke verhalen hebben de kinderen voor het laatst gehoord en wat zijn hun favoriete verhalen? Als jij de 

lievelingsverhalen van een groep kent, dan is het verstandig om met één van deze verhalen te beginnen. Daarnaast 

kan je deze verhalen gebruiken als leidraad voor je zoektocht naar nieuwe verhalen. Ga op zoek naar een verhaal dat 

lijkt op een lievelingsverhaal van de kinderen en toch hun nieuwsgierigheid kan prikkelen (Chambers, 2012). 

Zodra je een verhaal vertelt kan je verschillende doelen hebben. Een verhaal kan ter ontspanning verteld worden 

en/of met een pedagogisch doel. Door spelend te vertellen wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Het voordeel 

van vertelde verhalen ten opzichte van voorgelezen verhalen is dat de taalontwikkeling zowel in woord als gebaar 

wordt gestimuleerd. De taal van het verhaal is hooguit 50% van hetgeen dat gecommuniceerd wordt, de 

lichaamstaal zorgt voor de rest van de betekenis (Walta, 2003). 

Binnen het basisonderwijs wordt er gewerkt met kerndoelen. Deze kerndoelen geven de wettelijke kaders voor de 

kern van de onderwijsinhoud aan. Hoe de stamgroepleider deze kerndoelen precies invult is aan hen.  
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Met het vertellen van verhalen kan er gewerkt worden aan de volgende kerndoelen van SLO (z.d.): 

• Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, 

mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 

• Kerndoel 12: De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van 

voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk 

maken over taal te denken en te spreken. 

• Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en 

normen. 

• Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; 

Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en 

vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en 

computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken. 

• Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 

ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

• Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

• Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 

erfgoed. 

Ook Van Dort en De Vente (2015) geven een aantal voorbeelden waarvoor je vertelde verhalen kunt gebruiken 

binnen het onderwijs. Zo kan je als leerkracht verhalen inzetten om de kinderen te leren over het erfgoed, door hen 

verhalen van vroeger te vertellen. Daarnaast kunnen verhalen ook gebruikt worden bij: wereldoriëntatie, sociale 

vaardigheidstrainingen, Bijbelse vertellingen, familieverhalen van opa en oma, rekenen, tekenen of handvaardigheid, 

nieuws en actualiteiten, geschiedenis, projectonderwijs, gymles en zelfs tijdens oudergesprekken kan de leerkracht 

verhalen gebruiken.   

2.7 EEN VERHAAL VOORLEZEN OF VERTELLEN, WAT IS HET VERSCHIL? 
Op verschillende manieren kunnen verhalen verteld worden binnen het basisonderwijs. De leerkracht kan het 

verhaal voorlezen, vertellen en zelfs op het digibord kunnen tegenwoordig verhalen worden afgespeeld in de vorm 

van een film, serie of documentaire. In de laatste vorm vertelt niet de leerkracht het verhaal, maar wordt het verhaal 

verteld door de regisseur die de film, serie of programma heeft gemaakt.  

De leerkracht kan dus een verhaal voorlezen of vertellen, maar wat is het verschil? 

Een groot verschil tussen vertellen en voorlezen is, dat zodra de leerkracht een verhaal wil voorlezen hij een boek 

nodig heeft. Bij het vertellen van een verhaal is dit niet het geval, het verhaal zit in dat geval in zijn hoofd. Het is dan 

van belang dat de leerkracht het verhaal kent dat hij gaat vertellen.  

Tijdens het vertellen van een verhaal kan de leerkracht rondlopen en zijn lijf gebruiken. Door zijn mimiek en 

lichaamstaal in te zetten heeft een verteld verhaal de mogelijkheid om meer ervaring te creëren dan een 

voorgelezen verhaal (Leraar24, 2016). 
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3 PROBLEEMSTELLING: MEER VERTELDE VERHALEN IN DE STAMGROEP.  

3.1 ONDERZOEKSVRAAG 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat slechts twee van de tien geïnterviewde stamgroepleiders verhalen vertellen 

aan hun stamgroep. Acht stamgroepleiders vertellen geen verhalen aan hun stamgroep. Van de stamgroepleiders 

die géén verhalen vertelt, geven zes van de acht aan dat zij dit wel willen. De twee andere stamgroepleiders geven 

aan geen verhalen te willen vertellen 

De onderzoeksvraag luidt als volgt: “Op welke wijze kunnen de stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet gestimuleerd 

worden om meer verhalen te gaan vertellen?” 

Intrinsieke nieuwsgierigheid en het gemis van verhalen vertellen aan kinderen in het basisonderwijs hebben ervoor 

gezorgd dat het onderwerp van dit onderzoek zich richt op het vertellen van verhalen. In overleg met mentor R. is 

uiteindelijk deze onderzoeksvraag ontstaan. 

Uit vooronderzoek is gebleken dat de stamgroepleiders op O.J.S. de Petteflet tegen een aantal knelpunten aanlopen 

om geen verhalen te vertellen. Door deze knelpunten weg te nemen bij de stamgroepleiders moeten zij 

gestimuleerd worden om verhalen te gaan vertellen. Om deze knelpunten weg te nemen worden er verschillende 

producten ontworpen, namelijk: een website, een infographic en herschreven verhalen -allemaal geschreven met 

dezelfde structuur- met bijbehorende lesdoelen en lesideeën. Uiteindelijk worden de ontworpen producten in de 

praktijk getest door R.. Met behulp van evaluaties wordt er gekeken of hij dankzij de ontworpen producten ook 

daadwerkelijk gestimuleerd wordt om zelf verhalen te vertellen.  

3.2 DEELVRAGEN 
Tijdens de gevoerde interviews met de stamgroepleiders kwamen een aantal knelpunten naar voren om geen 

verhalen te vertellen. De voornaamste redenen waren: tijdgebrek, geschikte verhalen vinden, spannend vinden om 

een verhaal te vertellen en het niet goed weten hóe je een verhaal goed vertelt. 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, wordt er per reden die de stamgroepleiders hebben aangegeven 

onderzocht wat hieraan gedaan kan worden. 

3.2.1 Tijdgebrek 

- Hoe kan een verhaal in een kort tijdsbestek – ongeveer 30 minuten – voorbereid worden? 

- Hoe kan een verhaal ingezet worden binnen lesprogramma? 

Het is van belang dat de stamgroepleider leert hoe hij een verhaal in een kort tijdsbestek kan voorbereiden. Van 

Woerkom (2013) geeft aan dat dit kan in ongeveer 30 minuten. Ook Van Dort en De Vente (2015) geven dat het 

voorbereiden niet veel tijd in beslag hoeft te nemen. Het moet voor de stamgroepleider duidelijk worden hoe hij het 

beste een verhaal kan in een kort tijdsbestek. Door de theorieën met elkaar te verbinden, moet er een korte en 

overzichtelijke stappenplan ontstaan voor de stamgroepleider die hij kan gebruiken bij het voorbereiden van zijn 

verhaal. 

Naast een stappenplan moet het per verhaal duidelijk worden hoe het verhaal ingezet kan worden binnen het 

lesprogramma. De stamgroepleider kan de verhalen vinden op de website inmijnklas.nl en per verhaal wordt er 

aangegeven aan welke lesdoelen er gewerkt kan worden. Naast lesdoelen worden er ook lesideeën in de vorm van 

extra opdrachten aangeboden. 

3.2.2 Het vinden van geschikte verhalen. 

- Welke soorten verhalen zijn er? 

- Hoe kunnen doelen en activiteiten aan verhalen gekoppeld worden? 

- Uit welke boeken kan de stamgroepleider als beginnende verteller verhalen halen om te vertellen? 

- Op welke websites worden verhalen aangeboden voor beginnende vertellers?  
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De stamgroepleiders geven aan dat zij het moeilijk vinden om geschikte verhalen te vinden. Er zijn verschillende 

soorten verhalen en de eerste stap is om deze soorten verhalen inzichtelijk te maken. Zodra het voor de 

stamgroepleider inzichtelijk is welke soorten verhalen er zijn, kan hij eerst de verhalen gaan filteren om te bepalen 

wat voor soort verhaal hij wil vertellen. Vervolgens is het belangrijk dat de stamgroepleider bepaalt welk(e) doel(en) 

hij heeft met het verhaal. In het theoretisch kader staan de verschillende doelen waaraan gewerkt kan worden. Het 

is voor de stamgroepleider belangrijk dat hij leert hoe hij deze doelen kan verbinden aan zijn verhaal.  

Daarnaast zijn er vele boeken en ieder boek kan verteld worden. Echter is niet ieder boek geschikt voor beginnende 

vertellers om te vertellen. Daarom krijgen de stamgroepleiders van de onderzoeker in de infographic een overzicht 

van geschikte boeken en internetsites -waaronder inmijnklas.nl- om verhalen vandaan te halen voor beginnende 

vertellers.  

3.2.3 Spannend vinden om verhalen te vertellen. 

- Wat kan ervoor zorgen/bijdragen dat een verhaal onthouden wordt? 

Spanning kan afnemen doordat de verteller zekerder wordt van zijn eigen kunnen. Stamgroepleidster Jolanda gaf in 

een interview aan dat zij bang is dat ze het verhaal niet goed genoeg kent. Antwoord op de bovenstaande vraag 

moeten de stamgroepleiders kunnen terugvinden in de infographic.  

3.2.4 Goed verhalen kunnen vertellen. 

- Wat is spelend vertellen? 

- Hoe vertel je spelend een verhaal? 

Walta (2003) vertelt in zijn theorie dat spelend vertellen ervoor zorgt dat de taalontwikkeling gestimuleerd wordt. 

Om spelend te kunnen vertellen is het van belang dat de stamgroepleiders ook weten hoe zij dit moeten doen. 

Hiervoor wordt een infographic gemaakt met onder andere een stappenplan waar tips & tricks voor spelend 

vertellen aan bod komen. 

3.3 VERWACHTING 
De antwoorden op de deelvragen moeten ervoor zorgen dat de stamgroepleiders handvatten krijgen die hen helpen 

bij het voorbereiden en vertellen van verhalen. Om het voor de stamgroepleiders aantrekkelijker te maken om de 

handvatten in de vorm van een stappenplan te gebruiken, moet deze kort en krachtig worden. Om dit te bereiken 

worden de stappenplannen van alle knelpunten in één aantrekkelijke infographic weergeven. Een infographic is: een 

informatieve illustratie met een informatieve weergave van verschillende objecten met een combinatie van tekst en 

beeld. 

De verwachting is dat zodra de stamgroepleiders beschikken over de juiste handvatten, zij sneller verhalen gaan 

vertellen. En zodra zij meer verhalen vertellen ook ervaren wat er allemaal bereikt kan worden met het verhalen 

vertellen. Deze ervaring moet voor een extra stimulans zorgen.  
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4 ONDERZOEKSAANPAK 

Dit onderzoek richt zich op de stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet. Met als doel dat er meer verhalen verteld 

worden door de stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet. In de huidige situatie lopen de stamgroepleiders tegen een 

aantal knelpunten aan, zoals: voorbereidingstijd, het vinden van tijd binnen het huidige lesprogramma, het niet goed 

weten wat een geschikt verhaal is en het spannend vinden om verhalen te vertellen. Door de stamgroepleiders 

handvatten toe te reiken waarin tips staan die ervoor kunnen zorgen om deze knelpunten weg te nemen, moeten de 

stamgroepleiders gestimuleerd worden om verhalen te vertellen.  

4.1 DOEL  
Het doel van dit onderzoek is dat knelpunten die de stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet aangaven om niet te 

vertellen met behulp van de ontworpen: website inmijnklas.nl, infographic, de vaste structuur van de verhalen met 

bijbehorende lesdoelen worden weggenomen. Het wegnemen van de knelpunten moet ervoor zorgen dat de 

stamgroepleiders meer verhalen gaan vertellen. Door meer verhalen te vertellen moeten zij ervaren wat de kracht is 

van het vertellen van verhalen binnen het basisonderwijs. Deze ervaring moet ertoe leiden dat de stamgroepleiders 

gestimuleerd worden om meer verhalen te vertellen aan hun stamgroep. 

4.2 STRATEGIE 
Voordat het onderzoek uitgevoerd kan worden, dienen er verschillende producten ontworpen te worden. Het gaat 

hier om: de website inmijnklas.nl, een infographic en herschreven verhalen in een vaste structuur met lesdoelen en 

lesideeën. Deze producten worden verder toegelicht in paragraaf 4.3 Een online platform voor verhalen. 

De ontworpen producten dienen ervoor te zorgen dat de knelpunten waar de stamgroepleiders tegenaan lopen 

weggenomen worden. Aan het begin van het onderzoek worden de producten met R. -de stamgroepleider die mee 

werkt aan dit onderzoek- gedeeld. In een periode van vijf weken krijgt R. iedere donderdag drie verhalen 

aangeboden. Op het moment dat hij een nieuw verhaal krijgt aangeboden, wordt de voorgaande week geëvalueerd. 

Het is aan R. om iedere week één verhaal te kiezen en te vertellen aan de stamgroep. De stamgroep waar hij een 

verhaal aan vertelt is een bovenbouwgroep bestaande uit de groepen 7 en 8. Er wordt voor een vast moment in de 

week gekozen om de verhalen te vertellen, namelijk: dinsdagochtend om 11:15. Uit eigen ervaring is gebleken dat 

het vertellen van een verhaal gemiddeld 15 minuten in beslag neemt. Door dit moment te kiezen, kan het verhaal 

rustig nabesproken worden en kan er eventueel gewerkt worden aan de lesideeën.  

Voor het vertellen van de verhalen dient R. gebruik te maken van de producten die aan hem zijn gegeven. De 

infographic geldt als leidraad bij het voorbereiden van zijn verhalen. De verhalen zelf worden aangeboden op 

https://www.inmijnklas.nl/verhalen/. Ieder verhaal is geschreven met dezelfde structuur. Deze structuur houdt in 

dat het verhaal alvast is onderverdeeld in de kopjes: exposé, motorisch moment, ontwikkelingen, climax, afsluiting 

en eindbeeld. Daarnaast staan er bijbehorende lesdoelen en lesideeën bij ieder verhaal.  

https://www.inmijnklas.nl/verhalen/
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4.3 EEN ONLINE PLATFORM VOOR VERHALEN 
Uit vooronderzoek is gebleken dat steeds minder leerkrachten verhalen vertellen. Dit onderzoek richt zich op de 

stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet, maar omdat we leven in een digitaal tijdperk is ervoor gekozen om een 

website te lanceren, namelijk https://www.inmijnklas.nl. De verhalen kunnen de bezoekers vinden op 

https://www.inmijnklas.nl/verhalen/.  

De website dient gebruiksvriendelijk en overzichtelijk te zijn. Op deze manier kan de kennis die tijdens dit onderzoek 

is opgedaan eenvoudig gedeeld worden met andere collega’s. Daarnaast kan een website altijd benaderd worden, 

dit betekent ook dat men de verhalen op ieder gewenst moment kan lezen, kiezen en voorbereiden. 

Voor dit onderzoek is er een website een infographic ontworpen. De 

website wordt onder andere gevuld met herschreven verhalen die 

geschikt zijn om te vertellen. Deze producten moeten ervoor zorgen 

dat de stamgroepleider gestimuleerd wordt om meer verhalen te 

vertellen. 

4.3.1 De infographic 

Het eerste handvat voor de stamgroepleiders is een infographic. De 

infographic dient als leidraad om verhalen effectief te kunnen 

voorbereiden. Voordat een verhaal voorbereid kan worden, moet de 

verteller weten wat het doel is van het verhaal en welk type verhaal 

daar het beste bij past.  

Mogelijke lesdoelen werden in paragraaf 2.6 Verhalen gebruiken 

binnen het onderwijs beschreven. Van der Harst, & Van den Berg, B. 

(2007) onderscheiden vier typen verhalen, namelijk: Persoonlijke-, 

informatieve-, fictieve- en overgeleverde verhalen. 

Om deze verhalen te vinden, zijn er diverse bronnen die de 

stamgroepleider kan benaderen. Van Dort & De Vente (2015) geven in 

hun boek Vertellus… een verhaal aan dat het internet en de 

bibliotheek vol staan met verhalen. Op de infographic is een kleine 

greep weergeven van boeken en websites waar korte verhalen te 

vinden zijn. 

Eenmaal een verhaal gevonden, denken veel stamgroepleiders dat het 

voorbereiden van de verhalen veel tijd in beslag neemt. Echter geven 

zowel Van Dort & De Vente (2015) als Van Woerkom (2013) aan dat 

het voorbereiden van verhalen niet langer hoeft te duren dan 30 

minuten. In de infographic vindt de stamgroepleider handige tips die 

ervoor moeten zorgen dat ook zij binnen 30 minuten hun verhaal 

kunnen voorbereiden. 

Tot slot worden er in de infographic tips gegeven met betrekking tot 

het spelend vertellen. Walta (2003) geeft in zijn theorie aan dat 

spelend vertellen ervoor zorgt dat de taalontwikkeling gestimuleerd 

wordt. Met deze laatste tips weet de stamgroepleider hoe hij spelend 

een verhaal kan vertellen. 

  

Afbeelding 1: infographic voor de 

stamgroepleider (Inmijnklas.nl. 2018, 7 mei). 

https://www.inmijnklas.nl/
https://www.inmijnklas.nl/verhalen/
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4.3.2 De verhalen 

De stamgroepleider krijgt iedere donderdag de keuze uit drie verhalen. Deze verhalen staan op 

inmijnklas.nl/verhalen/. Uit deze drie verhalen moet hij steeds één verhaal kiezen om te vertellen. In overleg met R. 

is ervoor gekozen om verhalen aan te bieden die aansluiten bij het thema waar op dat moment aan gewerkt wordt. 

Dit zijn de volgende thema’s: de Tweede Wereldoorlog en de wereld.  

In de infographic wordt aangegeven dat vertellers een verhaal moeten ontleden om een verhaal effectief te kunnen 

voorbereiden. De fases waar een verhaal uit bestaan zijn: exposé, motorisch moment, ontwikkelingen, climax, 

afwikkeling en eindbeeld. Op inmijnklas.nl zijn de verhalen al in deze fases geschreven. Dit moet ervoor zorgen dat 

de verteller nog effectiever en sneller het verhaal kan voorbereiden. 

De volgende verhalen worden aangeboden: 

Eerste week van het onderzoek: 

 

 
 
 
Afbeelding 2: Hinke & de onderduikers (Inmijnklas.nl. 2018, 
18 april). 

 

 
 
 
Afbeelding 3: Janneman in het papieren huisje 
(Inmijnklas.nl. 2018, 9 mei). 

 

 
 
 
Afbeelding 4: Een dagboek als beste vriendin (Inmijnklas.nl. 
2018, 15 mei). 
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Tweede week van het onderzoek: 

 
 
 
Afbeelding 5: De Minotaurus en de draad van Ariadne 
(Inmijnklas.nl. 2018, 13 mei). 

 
 
 
 
Afbeelding 6: Janneman in het papieren huisje 
(Inmijnklas.nl. 2018, 9 mei). 

 
 
 
 
Afbeelding 7: Draon Atigonus en de stad Antwerpen 
(Inmijnklas.nl. 2018, 28 mei). 

 
 

Derde week van het onderzoek: 

 

 
 
 
Afbeelding 8: Draon Atigonus en de stad Antwerpen 
(Inmijnklas.nl. 2018, 28 mei). 

 

 
 
 
Afbeelding 9: Janneman in het papieren huisje 
(Inmijnklas.nl. 2018, 9 mei). 
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Afbeelding 10: Een mand vol duisternis (Inmijnklas.nl. 2018, 
3 juni). 

 

Vierde week van het onderzoek: 

 
 
Afbeelding 11: Een mand vol duisternis (Inmijnklas.nl. 2018, 
3 juni). 

 
 
 
Afbeelding 12: Janneman in het papieren huisje 
(Inmijnklas.nl. 2018, 9 mei). 

 
 
 
Afbeelding 13: Khan Laon en de zevenhoofdige draak 
(Inmijnklas.nl. 2018, 13 juni). 
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Vijfde week van het onderzoek: 

 

 
 
 
Afbeelding 14: Khan Laon en de zevenhoofdige draak 
(Inmijnklas.nl. 2018, 13 juni). 

 

 
 
 
Afbeelding 15: Janneman in het papieren huisje 
(Inmijnklas.nl. 2018, 9 mei). 

 

 
 
 
Afbeelding 16: Koobor de koala (Inmijnklas.nl. 2018, 18 
juni). 

 

4.4 VERWACHTINGEN 
Het onderzoek is geslaagd als blijkt dat de knelpunten om géén verhalen te vertellen weggenomen zijn dankzij de 

handvatten die zijn toegereikt. De verwachting is dat het wegnemen van deze knelpunten ervoor zorgt dat de 

stamgroepleider gestimuleerd wordt om meer verhalen te vertellen.  

Iedere week wordt er van de stamgroepleider verwacht dat hij naast het voorbereiden van de verhalen ook een 

logboek bijhoudt. In dit logboek moet hij in ieder geval antwoord geven op de volgende vragen: 

• Heeft de infographic geholpen om het verhaal in een kort tijdsbestek -ongeveer 30 minuten- voor te 

bereiden?  

o Zo ja, hoe heeft de infographic geholpen?  

o Zo nee, waar liep je tegenaan bij de voorbereiding van het verhaal? 

o Zo nee, heb je punten ter verandering voor de infographic? 

• Heeft de infographic je voldoende tips gegeven over spelend vertellen? 

o Zo ja, hoe heb je het spelend vertellen ingezet bij je verhaal? 

o Zo nee, wat kan ervoor zorgen dat de tips duidelijker voor je worden? 

• Staan er onduidelijkheden in de infographic?  

o Zo ja, welke punten vind je onduidelijk? 

• Mis je nog iets in de infographic? 

• Kon je het verhaal makkelijk terugvinden op inmijnklas.nl?  

• Heeft de structuur van de herschreven teksten je geholpen om het verhaal effectief voor te bereiden? 

• Heb je gebruik gemaakt van de lesdoelen en ideeën die bij het verhaal staan? 

o Zo ja, welk(e) lesdoel(en) had het verhaal en heb je ook je doel bereikt? 

o Zo nee, welk doel had jij bij het verhaal? 
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Het doel van het logboek is om erachter te komen welke producten werken voor de stamgroepleider en welke 

producten eventueel nog wat aanpassingen nodig hebben. Uiteindelijk moeten de handvatten ervoor zorgen dat de 

knelpunten: tijd, het moeilijk verhalen kunnen vertellen en het spannend vinden om verhalen te vertellen worden 

weggenomen.  

Op donderdag 21 juni komen de onderzoeker en stamgroepleider bijeen om te evalueren hoe het het gehele proces 

is verlopen. Er wordt van hem verwacht dat hij tijdens deze evaluatie een koppeling maakt naar de ontworpen 

producten en de verhalen die hij verteld heeft. Tijdens dit evaluatiemoment moet de stamgroepleider aangeven in 

hoeverre de ontworpen producten voor hem geholpen hebben. Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? En 

waar ligt er volgens hem nog ruimte voor verbetering? Dit zijn vragen die tijdens de evaluatie besproken worden. 

Uiteindelijk wordt er aan de stamgroepleider gevraagd of de handvatten hem voldoende houvast hebben geboden 

om verhalen te vertellen. Met als eindvraag of R. ook daadwerkelijk dankzij de handvatten gestimuleerd is om meer 

verhalen te vertellen. 

Verwacht wordt dat tijdens dit ontwerponderzoek blijkt dat de stamgroepleider gestimuleerd wordt dankzij de 

handvatten. Tijdens de wekelijkse evaluaties moet blijken of er nog iets aan: de website, infographic en/of 

herschreven teksten moet veranderen om dit te perfectioneren. Uiteindelijk is de verwachting dat de 

stamgroepleider na het onderzoek ook verhalen blijft vertellen en gebruik blijft maken van de ontworpen producten. 

4.5 GEVAAR 
Dit onderzoek richt zich op het vertellen van verhalen in de klas. Echter is er in de literatuur een grijs gebied tussen 

het vertellen en het voorlezen. Zo wordt het vertellen bij een prentenboek geschaard onder voorlezen, maar in 

feiten kan het ook gezien worden als een vorm van vertellen. Naast dit voorbeeld wordt vertellen en voorlezen 

regelmatig onder de dezelfde noemer vermeld (Van Berge, 2010). 

Daarnaast is een overvol lesprogramma onder andere een reden voor de stamgroepleiders op O.J.S. de Petteflet om 

geen verhalen te vertellen. De stamgroepleider die mee doet aan dit onderzoek, moet binnen zijn programma een 

plek vinden om de verhalen te vertellen. Er wordt ingezet op één verhaal per week, gedurende vijf weken. Ondanks 

dat er in overleg gekozen is voor de dinsdag na gym, kan het zijn dat het om de een of andere reden is voorgekomen 

dat er geen verhaal is verteld. In de evaluaties moet blijken of het haalbaar was voor de stamgroepleider om 

wekelijks een verhaal te vertellen. 

Er kunnen verder ook kritische vragen gesteld worden omtrent de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Het betreft 

hier een ontwerpend onderzoek. Voor dit onderzoek zijn verschillende producten ontworpen, echter moet de 

werking van deze producten nog getest worden. Het testen van deze producten wordt gedaan tijdens dit onderzoek. 

De verwachting is dat de ontworpen producten zorgen voor extra stimulans bij de stamgroepleider, maar uit het 

onderzoek kan ook blijken dat dit totaal niet het geval is. Mochten de ontworpen producten wel stimulerend werken 

voor de stamgroepleider tijdens dit onderzoek, dan is het de vraag of hij ook verhalen blijft vertellen na het 

onderzoek. 

Daarnaast worden de ontworpen producten slechts getest door één stamgroepleider in een zeer korte periode, 

namelijk vijf weken. Om het onderzoek betrouwbaarder te maken zou het door meerdere stamgroepleiders in een 

langere periode getest moeten worden. 
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4.6 PLANNING. 
Voordat er begonnen kan worden met het ontwerpen, moet er een antwoord gevonden worden op de deelvragen. 

Het vinden van deze antwoorden wordt gedaan door literatuurstudie en interviews met professionele 

verhalenvertellers. 

Zodra er dankzij de theorie en interviews antwoord kan worden gegeven op de vragen, worden de handvatten voor 

de stamgroepleiders ontworpen. 

Uiteindelijk worden deze handvatten in de praktijk getest en worden de resultaten verwerkt. 

Schematisch ziet de planning er als volgt uit: 

Onderdeel Week 
12 

Week 
13 

Week 
14 

Week 
15 

Week 
16 

Week 
17 

Week 
18 

Week 
19 

Week 
20 

Week 
21 

Week 
22 

Week 
23 

Week 
24 

Week 
25 

Ontwerpen 
en inrichten 
website 
inmijnklas.nl 

X X X X X          

Antwoorden 
op 
deelvragen 
dankzij 
literatuur. 

     X X        

Ontwerp 
infographic  

      X X X      

Schrijven 
verhalen 

      X X X X X X   

Uitproberen 
handvatten. 

        X X X X X  

Evalueren 
infographic 
en het 
vertellen 
van 
verhalen. 

             X 

               
Onderdeel Week 

26 
Week 

27 
Week 

28 
           

Vastleggen 
bevindingen 
vanuit 
evaluatie in 
de vorm van 
een rapport. 

X X X            
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5 RESULTATEN 

Iedere week heeft R. één verhaal gekozen om te vertellen aan de stamgroep. In paragraaf 4.3.2 de verhalen was te 

lezen uit welke verhalen R. kon kiezen. De volgende verhalen zijn gekozen: Hinke & de onderduikers tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, de Minotaurus en de draad van Ariadne, Draon Atigonus en de stad Antwerpen, een mand 

vol duisternis, Khan Laon en de zevenhoofdige draak en Janneman in het papierenhuisje. Daarnaast is in de laatste 

week het verhaal van Koobor de Koala verteld, echter is dit niet door R. gedaan maar door een kind uit de 

stamgroep. 

Bij de voorbereiding van de verhalen werd er van R. verwacht dat hij een logboek ging bijhouden. In dit logboek 

moest hij de volgende punten bijhouden: Waar liep hij tegenaan bij de voorbereiding? Wat ging goed bij de 

voorbereiding en waar ligt volgens hem nog ruimte voor verbetering?  

R. heeft iedere week een verhaal voorbereid, echter heeft hij hiervoor geen logboek bijgehouden. Als reden gaf hij 

aan dat hij hier simpelweg niet aan toegekomen is. Wel heeft iedere donderdag een evaluatiemoment 

plaatsgevonden. De volgende punten zijn tijdens de evaluatiemomenten met de stamgroepleider besproken: 

• Waar liep je tegenaan bij de voorbereiding en het vertellen van het verhaal? 

• Wat ging goed bij de voorbereiding en het vertellen van het verhaal?  

• Waar ligt volgens jou nog ruimte voor verbetering? 

De infographic dient als leidraad voor de stamgroepleider bij het voorbereiden en vertellen van verhalen. Daarnaast 

moet R. eenvoudig de verhalen kunnen terugvinden op de website. Tijdens de evaluatie wordt er van de 

stamgroepleider verwacht dat hij een koppeling maakt tussen de ontworpen producten en het vertellen van 

verhalen. De stamgroepleider zal tijdens de evaluatiemomenten vertellen in hoeverre de ontworpen producten 

hebben bijgedragen aan het vertellen van verhalen.  

De evaluatiemomenten zijn in hun geheel terug te vinden in bijlagen 14.1 Evaluatie verhalen met R.. Hieronder 

wordt kort weergeven wat er in de evaluatiemomenten naar voren is gekomen. 

Evaluatie week 1 Hinke & de onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Het was een lastig verhaal om voor te bereiden dit kwam doordat de hele oorlog aan bod kwam en er veel 

jaartallen/datums naar voren kwamen. De infographic in combinatie met de structuur van het verhaal op de website 

hielpen tijdens de voorbereiding. In de infographic staat dat je het verhaal moet ontleden. Het scheelde voor mij dat 

het verhaal al was opgedeeld in fases op de website. 

Een verbeterpunt voor dit verhaal is het ontbreken van de lesideeën/lesdoelen.  

Evaluatie week 2 De Minotaurus en de draad van Ariadne 

Dit verhaal was bekend bij de verteller, dit zorgde ervoor dat het makkelijker voor te bereiden was. Helemaal met 

behulp van infographic en de structuur van de tekst. Aan dit verhaal heeft R. een drama-activiteit gekoppeld. De 

kinderen reageerde enthousiast op het verhaal en genoten zichtbaar.  

Evaluatie week 3 Draon Antigonus en de stad Antwerpen 

De kinderen genoten wederom zichtbaar en na afloop konden zij het ontstaan van Antwerpen vertellen. Ook voor dit 

verhaal zijn er weer een paar kinderen die een poster gaan maken van het verhaal. 

“Ik ervaar ook dat hoe vaker ik nu verhalen ga vertellen des te makkelijker gaat het voorbereiden. Zelf krijg ik steeds 

meer plezier in het vertellen van de verhalen. En ik merk ook de effecten die verhalen hebben op kinderen. 

Vanochtend was de groep redelijk druk, maar tijdens het verhaal luisterde iedereen aandachtig. En na het verhaal 

bleef het rustig in de groep.” Aldus R..  

Week 4: Een mand vol duisternis 

R. is overtuigd in de meerwaarde van verhalen vertellen in de stamgroep. Het voorbereiden van de verhalen kost 

aanzienlijk minder tijd dan hij van tevoren had gedacht. Dit komt mede door infographic en de structuur waarop de 
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verhalen zijn geschreven op inmijnklas.nl. Deze handvatten hebben hem gestimuleerd om te vertellen, maar ook het 

enthousiasme van een verteller heeft hem gestimuleerd. R. raakt geïnspireerd en gestimuleerd door de verhalen die 

hij heeft gehoord van zijn stagiair.  

Week 5: Khan Laon en de zevenhoofdige draak en Janneman in het papierenhuisje 

Deze week werden er twee verhalen verteld door R.. Het eerste heeft hij verteld op de dinsdag na gym. Het tweede 

verhaal heeft hij op donderdag verteld. Aan het verhaal over Janneman heeft hij een drama-activiteit gekoppeld. 

Door het vertellen van verhalen door R. zijn ook de kinderen in de stamgroep geënthousiasmeerd. De kinderen zijn 

nieuwsgierig naar waar de verhalen vandaan komen en een aantal kinderen willen ook soortgelijke verhalen 

vertellen. Aan P. heeft R. het verhaal van Koobor de koala gegeven samen met stap drie uit de infographic.  

Dit heeft R. ook verder aan het denken gezet over het stimuleren van andere stamgroepleiders. Hij denkt dat het 

goed is voor de stamgroepleiders dat ook zij verhalen zien/horen in hun stamgroep. Dit kan gedaan worden door een 

stamgroepleider die enthousiast is over het vertellen in de stamgroep. Ook zou een korte workshop voor het team 

een mogelijkheid zijn om de stamgroepleiders in aanraking te laten komen met het vertellen van verhalen. 
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6 CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN DISCUSSIE 

6.1 CONCLUSIE 
De conclusie op de hoofdvraag: ‘Op welke wijze kunnen de stamgroepleiders gestimuleerd worden om meer verhalen 

te gaan vertellen?’ is gebaseerd op wat er gevonden is in: de theorie, de ontworpen handvatten, het uitproberen van 

deze handvatten in de praktijk door R. in de stamgroep en de evaluatiemomenten met R..  

De stamgroepleider heeft zich tijdens dit onderzoek door het enthousiasme van de stagiair opengesteld voor het 

verhalen vertellen. Dankzij de handvatten die hij toegereikt kreeg, werd het grootste knelpunt – de 

voorbereidingstijd – getackeld. De infographic in combinatie met de verhalen op inmijnklas.nl en de structuur 

waarop deze verhalen zijn geschreven hebben ervoor gezorgd dat R. in een kort tijdsbestek de verhalen kon 

voorbereiden. 

Door te ervaren hoe het is om verhalen te vertellen aan de kinderen, de opbrengsten van verhalen -genietende 

kinderen en terugkerende rust in de stamgroep- en de lessen die gekoppeld kunnen worden aan vertelde verhalen 

hebben de stamgroepleider doen overtuigen om zelf vaker verhalen te vertellen. 

Ook heeft het vertellen van verhalen door R. aan zijn stamgroep effect gehad op de kinderen. De kinderen keken 

met smart uit naar een nieuw verhalen en waren nieuwsgierig waar R. de verhalen vandaan haalt. Er werden een 

aantal kinderen dusdanig gestimuleerd door de verhalen van R. dat ook zij verhalen willen gaan vertellen. De 

stamgroepleider heeft de kinderen die een verhaal willen vertellen een verhaal toegereikt in combinatie met stap 3 

van de infographic. Deze verhalen worden op dit moment voorbereid door de kinderen.  

6.2 AANBEVELINGEN VOOR O.J.S. DE PETTEFLET. 
Gedurende dit onderzoek hebben twee factoren een belangrijke rol gespeeld, namelijk: Het enthousiasme van de 

stagiair in het vertellen van verhalen in combinatie met de meerwaarde die hij hierin zag voor de stamgroep en de 

ontworpen handvatten die gemaakt zijn voor dit onderzoek. Een interessant vervolgonderzoek kan zijn in hoeverre 

het enthousiasme van een stagiair of collega in het verhalen vertellen overgenomen gaat worden door een andere 

collega. Daarnaast is het ook interessant om te onderzoeken wat er door R. gedaan wordt met de verhalen na het 

onderzoek. 

Dit onderzoek was slechts gericht op één stamgroepleider van O.J.S. de Petteflet. Echter zijn er meer 

stamgroepleiders die geen of nauwelijks verhalen vertellen. Om deze stamgroepleiders ook te bereiken is het van 

belang dat zij op de hoogte worden gebracht van de website en de handvatten die beschikbaar zijn. Daarnaast kan 

het voor hen ook stimulerend werken om een verhalenverteller aan het werk te zien in hun groep. Bij R. was het zijn 

stagiair die hem heeft laten zien wat je met vertellen van verhalen kan doen. Wellicht kan R. zijn opgedane kennis en 

ervaringen delen in combinatie met de ontworpen producten voor dit onderzoek met zijn collega’s door eens een 

verhaal te vertellen bij hen in de stamgroep. Op deze manier kunnen stamgroepleiders elkaar enthousiasmeren en 

stimuleren.  

Dit kan ook gedaan worden door een workshop aan te bieden aan de stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet. 

Tijdens deze workshop kunnen de tips & tricks van de infographic toegelicht en uitgeprobeerd worden. 

6.3 PUNTEN TER DISCUSSIE 
Dit was een ontwerponderzoek en werd uitgeprobeerd door slechts een stamgroepleider in de praktijk. De 

verschillende theorieën en uitkomsten van het vooronderzoek op O.J.S. de Petteflet hebben de knelpunten om 

verhalen te vertellen in kaart gebracht. Het kan echter zijn dat stamgroepleiders op andere scholen andere 

knelpunten ervaren. Er kan dan afgevraagd worden in hoeverre de ontworpen producten hier werken. 

Echter zal het grootste discussiepunt de betrouwbaarheid van het onderzoek zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door 

slechts één stamgroepleider in een zeer kort tijdsbestek, namelijk: vijf weken. Voor de betrouwbaarheid was het 

beter geweest als het onderzoek werd uitgevoerd door bijvoorbeeld het hele team. Raakt iedereen, de helft van de 

deelnemers of bijna niemand dan geënthousiasmeerd in het vertellen van verhalen? Misschien was R. toevallig 
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degene die wel gestimuleerd is om vaker te vertellen. Helaas was het tijdens dit onderzoek niet mogelijk om meer 

stamgroepleiders bij het onderzoek te betrekken. 

Daarnaast zijn er voor dit onderzoek verschillende verhalen herschreven. Om ervoor te zorgen dat de 

stamgroepleider effectiever een verhaal kan voorbereiden, is er bij ieder verhaal gebruik gemaakt van dezelfde 

structuur, namelijk de volgende tussenkopjes: exposé, motorisch moment, ontwikkelingen, climax, eindbeeld en 

afsluiting. Nu het onderzoek is afgerond kan men zich afvragen of deze verhalen ook herschreven worden na het 

beëindigen van het onderzoek. Deze structuur van schrijven in combinatie met de infographic speelden een 

belangrijke rol in het onderzoek. 

De betrouwbaarheid van dit onderzoek is een groot discussiepunt. Daarom kan dit onderzoek een reden zijn voor 

een vervolgonderzoek. Bij een vervolgonderzoek kunnen de ontworpen producten getest worden door meerdere 

stamgroepleiders. Ook kan er onderzocht worden of de stamgroepleiders na het onderzoek ook daadwerkelijk 

verhalen blijven vertellen.  

Naast een vervolgonderzoek is het van belang dat de overige stamgroepleiders van O.J.S. de Petteflet op de hoogte 

worden gebracht van de ontworpen handvatten. De overige stamgroepleiders kunnen dan de handvatten zelf 

uitproberen in hun stamgroep en hun ervaringen delen binnen het team. Om een betrouwbaarder onderzoek te 

kunnen neerzetten was het beter geweest dat er vanaf het begin meerdere stamgroepleiders meededen. Achteraf 

had wellicht geholpen om een vragenlijst te maken voor de wekelijkse evaluatie. Een logboek werd door de 

stamgroepleider niet bijgehouden, een kant en klare vragenlijst had hij misschien sneller kunnen invullen. Op deze 

manier had er specifieker feedback gegeven kunnen worden op de ontworpen producten in combinatie met het 

vertellen van verhalen. 
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8 BIJLAGEN 

8.1 EVALUATIE VERHALEN MET R. 
Gedurende dit onderzoek heeft er iedere donderdag een evaluatiemoment plaatsgevonden met R.. Tijdens dit 

evaluatiemoment is besproken wat R. lastig vond en wat goed ging tijdens de voorbereiding. Daarnaast heeft R. 

wekelijks aangegeven waar volgens hem nog ruimte ligt voor verbetering. 

12.1.1 Week 1: Hinke & de onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

- Waar liep je tegenaan bij de voorbereiding en het vertellen van het verhaal? 

Het was een lastig verhaal om voor te bereiding. Er vinden veel belangrijke gebeurtenissen plaats tijdens dit verhaal. 

Daarnaast is het ook belangrijk dat de kinderen de juiste datums te horen krijgen. Dit kostte wel eventjes tijd.   

- Wat ging goed bij de voorbereiding en het vertellen van het verhaal?  

Voor dit verhaal heb ik gebruik gemaakt van de tips die gegeven worden in de infographic. Bij punt drie ‘in 30 

minuten een verhaal voorbereiden’ worden praktische tips gegeven. Het is fijn dat het verhaal al ontleed is op de 

website. Dit geeft mij een duidelijke structuur. Daarnaast heb ik ervoor gekozen om de belangrijkste gebeurtenissen 

in steekwoorden op te schrijven. Dit heeft mij enorm geholpen bij het vertellen van het verhaal. Tijdens het vertellen 

had ik het papier met de steekwoorden en gebeurtenissen naast mij liggen, hier kon ik af en toe even op kijken.  

Als verteller heb ik enorm genoten van de aandacht die de kinderen hebben voor het verhaal. Tijdens het vertellen 

lijkt er heel veel te gebeuren in hun hoofden. Het is net alsof zij het zich daadwerkelijk voor kunnen stellen wat er 

allemaal gebeurt.  

Daarnaast vond ik het heel fijn dat ik dit verhaal dusdanig kon overbrengen alsof het mijn eigen oma is geweest. Ik 

geloofde in het verhaal dat ik vertelde en de kinderen hebben volgens mij geen moment gedacht dat het niet om 

mijn oma ging. 

Na afloop van het verhaal hadden we een interessant kringgesprek over wat de kinderen in een dergelijke situatie 

zouden doen. Mooi om te zien hoeveel een verhaal los kan maken bij kinderen. 

- Waar ligt volgens jou nog ruimte voor verbetering? 

Van tevoren gaf je aan dat je ook lesideeën en lesdoelen zou toevoegen aan de verhalen waar ik uit kon kiezen. 

Echter staan deze niet bij dit verhaal. Het zou voor mij helemaal perfect zijn als de lesideeën en lesdoelen wel bij het 

verhaal staan. Dan weet ik nog beter hoe ik dit verhaal kan inzetten. 

Wat ik wel wil zeggen is dat ik de website enorm gebruiksvriendelijk en overzichtelijk vind. Dit moet je zeker 

koesteren! Ik kan de verhalen gemakkelijk vinden en ook het stramien die je gebruikt bij het schrijven van de teksten 

is ideaal. Helemaal omdat deze ook terugkomt in de infographic, die overigens ook erg overzichtelijk is. 

Ik heb zin in volgende week! 

12.1.2 Week 2: De Minotaurus en de draad van Ariadne 

- Waar liep je tegenaan bij de voorbereiding en het vertellen van het verhaal? 

Je had leuke verhalen die goed aansloten bij het thema. Het verhaal over de Minotaurus sprak mij meteen aan. Ik 

kreeg het idee om een drama-activiteit in de vorm van een tableau vivant aan het verhaal te koppelen. Het maken 

van deze kaartjes heeft mij extra tijd gekost, deze zal ik je geven zodat ze gedeeld kunnen worden op inmijnklas.nl.  

Het vertellen van het verhaal ging ook goed. Ik zag de kinderen wederom genieten tijdens het verhaal. Echter gaven 

zij na afloop wel aan dat het gevecht tussen Theseus en de Minotaurus iets langer had mogen duren waardoor het 

wat spannender werd. Fijn dat de kinderen feedback geven. 

- Wat ging goed bij de voorbereiding en het vertellen van het verhaal?  

Het verhaal voorbereiden verliep vrij soepel. Het verhaal over de Minotaurus kende ik al redelijk goed, toch was de 

indeling waarop het geschreven was erg fijn bij de voorbereiding. Dankzij de lesdoelen kreeg ik het idee om dit 

verhaal in kaart te laten brengen door een paar kinderen. Uiteindelijk wil ik iedere week een verhaal uit een ander 
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werelddeel vertellen. De kinderen kunnen dan posters maken van deze verhalen en op de kaart laten zien waar de 

verhalen vandaan komen. Dit sluit perfect aan bij het thema de wereld waar wij momenteel aan werken. 

Tijdens het vertellen had ik de volledige aandacht van de kinderen. De opgeschreven steekwoorden had ik niet echt 

nodig. Wel vond ik het fijn dat ik ze naast mij had liggen. Na afloop van het verhaal heb ik de kinderen Griekenland 

op de kaart laten aanwijzen. Ook zijn zij erachter gekomen waar de Egeïsche zee is. Enorm tof dat je verhalen op 

deze manier kunt gebruiken. 

- Waar ligt volgens jou nog ruimte voor verbetering? 

De infographic in combinatie met de structuur waarop de verhalen geschreven zijn en de lesdoelen/lesideeën zijn 

een perfecte combinatie voor het voorbereiden en vertellen van verhalen.  

Voor dit verhaal heb ik dus extra kaartjes gemaakt voor een drama-activiteit. Om het helemaal perfect te maken zou 

ik graag een mogelijkheid hebben om mijn lesactiviteit te uploaden. Dit is wellicht iets voor later, maar waarschijnlijk 

minder relevant voor het onderzoek. 

12.1.3 Week 3: Draon Antigonus en de stad Antwerpen 

- Waar liep je tegenaan bij de voorbereiding en het vertellen van het verhaal? 

Eigenlijk ben ik nergens tegenaan gelopen tijdens het voorbereiden en het vertellen van het verhaal. 

- Wat ging goed bij de voorbereiding en het vertellen van het verhaal?  

Dit was voor mij een nieuw verhaal, ik had hier nog nooit van gehoord. Mijn doel was dat de kinderen lekker gingen 

genieten van het verhaal en uiteindelijk kort konden uitleggen hoe Antwerpen aan zijn naam is gekomen. Dit is 

gelukt! De kinderen genoten wederom zichtbaar en na afloop konden zij het ontstaan van Antwerpen vertellen. Ook 

voor dit verhaal zijn er weer een paar kinderen die een poster gaan maken van het verhaal. 

Ik ervaar ook dat hoe vaker ik nu verhalen ga vertellen des te makkelijker gaat het voorbereiden. Zelf krijg ik steeds 

meer plezier in het vertellen van de verhalen. En ik merk ook de effecten die verhalen hebben op kinderen. 

Vanochtend was de groep redelijk druk, maar tijdens het verhaal luisterde iedereen aandachtig. En na het verhaal 

bleef het rustig in de groep.   

- Waar ligt volgens jou nog ruimte voor verbetering? 

Dat weet ik zo niet. Ik ga hier nog eens goed over nadenken.  

12.1.4 Week 4: Een mand vol duisternis 

- Waar liep je tegenaan bij de voorbereiding en het vertellen van het verhaal? 

Na het vertellen van het verhaal ontstond er een schitterende filosofieles. Echter had ik deze niet zien aankomen. De 

kinderen vroegen zich namelijk af hoe wij weten dat dit gebeurd is. Waar komt het verhaal vandaan? En ondanks dat 

wij een mooi gesprek hierover hebben gehad, had ik dit graag beter voor willen bereiden. Toch vond ik het heel mooi 

om te zien waar kinderen aan gaan denken door de verhalen. 

- Wat ging goed bij de voorbereiding en het vertellen van het verhaal?  

Ik vond het wel wat spannend om dit verhaal te vertellen. Het is verhaal waarin in dieren met elkaar praten en er 

een boodschap afkomstig is van God. Van tevoren vroeg ik mij af in hoeverre dit verhaal de kinderen zou pakken, 

aangezien er geen spannend gevecht of iets dergelijks in voor komt. Maar ook van dit verhaal genoten de kinderen 

zichtbaar zag ik tijdens het vertellen. Dit zorgde ervoor dat de spanning al snel bij mij wegnam. 

- Waar ligt volgens jou nog ruimte voor verbetering? 

Ik ben overtuigd van de meerwaarde van verhalen vertellen. Eerst dacht ik ook dat het voorbereiden van verhalen 

veel tijd in beslag zou nemen, maar dit is niet het geval. Ook merk ik dat verhalen uitstekend werken voor de 

luistervaardigheden en het concentratievermogen van de kinderen. En ik zie ook mogelijkheden voor woordenschat 

uitbreiding en om te gaan werken met teksten. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat ook andere collega’s 

aangespoord worden om verhalen te vertellen. De infographic en al het materiaal op de website helpt mij enorm. 

Maar wat mij ook enorm heeft gemotiveerd en gestimuleerd is het enthousiasme van een verteller, in dit geval van 
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jou. Ik heb een aantal verhalen van jou mogen horen en gezien hoe de kinderen daarop reageren en dit heeft mij aan 

het denken gezet. En nu ik het zelf doe zie ik de meerwaarde van verhalen in de groep helemaal. 

12.1.5 Week 5: Khan Laon en de zevenhoofdige draak en Janneman in het papierenhuisje 

- Waar liep je tegenaan bij de voorbereiding en het vertellen van het verhaal? 

Ik ben tijdens het voorbereiden van deze verhalen nergens tegenaan gelopen.  

- Wat ging goed bij de voorbereiding en het vertellen van het verhaal?  

Wederom had ik de keuze uit een leuk verhaal voor het thema de wereld. Aangezien dit de laatste week van het 

onderzoek is wilde twee verhalen vertellen deze week. Daarom heb ik ervoor gekozen om dinsdag het verhaal over 

Khan Laon te vertellen. Na afloop van dit verhaal heb ik de kinderen laten zien waar het eiland Negros ligt en om 

welke berg het gaat. Donderdag heb ik het verhaal over Janneman verteld. Voor deze les had ik ook een drama-

activiteit gemaakt. Op vier plekken in het verhaal ben ik gestopt met vertellen. De kinderen kregen per tweetal een 

kaartje en moesten in een kort toneelstukje uitbeelden/vertellen wat er op hun kaartje stond en wat er dus 

misschien ging gebeuren in het verhaal. De kinderen genoten hier enorm van, ze durfde zich kwetsbaar op te stellen 

en kinderen die normaal op de achtergrond staan kwamen helemaal los. Ik vind het fijn dat je drama zo goed kan 

combineren met verhalen.  

Wat ik ook schitterend vind is dat P. naar mij toe kwam met de vraag of hij ook een verhaal kan vertellen. De 

kinderen zijn sowieso nieuwsgierig naar waar de verhalen vandaan komen. Vandaag ben ik met P. gaan zitten en heb 

ik hem het verhaal over Koobor de koala gegeven samen met stap drie van de infographic. Ik hoop dat hij morgen of 

volgende week dit verhaal gaat vertellen. 

- Waar ligt volgens jou nog ruimte voor verbetering? 

De communicatie naar andere stamgroepleiders. Zoals ik vorige week al heb aangegeven ben ik benieuwd hoe je dit 

beter onder aandacht kunt brengen bij andere stamgroepleiders. Iets wat mij stimuleerde was het feit dat jij hier zo 

enthousiast over bent. Vandaag werd ook zichtbaar dat ook kinderen gestimuleerd worden in het vertellen van 

verhalen. Dit komt puur omdat zij in aanraking komen met een verteller. Het zou voor het team ook goed zijn als zij 

in aanraking komen met een verteller. Dit kan door een workshop of door een verteller in hun stamgroep. 

Dit zou een mooi vervolgtraject kunnen zijn voor je onderzoek.  
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8.2 INTERVIEWS STAMGROEPLEIDERS 
12.2.1 M. 

Datum: 13-03-2018 

Naam: M. 

Bouw: Voorbouw| Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw 

Vertel jij wel eens 
verhalen in de klas? 

“Niet echt verhalen. Ik vertel wel eens verhalen over mijn persoonlijke 
ervaringen.” 

Zo ja, hoe vaak vertel 
jij verhalen in de 
klas? 

 
 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
vertellen van 
verhalen?  

 
 
 
 

Zo ja, wat merk je 
aan de kinderen 
tijdens het vertellen 
van verhalen? En 
welke reacties krijg 
je van de kinderen? 

 

  

Zo nee, waarom 
vertel jij geen 
verhalen in de klas? 

“Het vertellen van verhalen is nooit echt ter sprake gekomen bij mij. Het 
lijkt me wel heel leuk om te doen. Maar ik vraag me dan wel direct af of ik 
het wel kan? Kan ik wel hele verhalen onthouden? Dat lijkt me best lastig?” 

Zo nee, zou je wel 
verhalen in de klas 
willen vertellen? 

“Ja dat zou ik zeker graag willen doen.” 
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Zo nee, wat kan 
ervoor zorgen dat jij 
wél verhalen gaat 
vertellen in de klas? 

“Tijd speelt een belangrijk onderdeel. Waar haal ik de tijd vandaan om 
verhalen voor te bereiden? Maar ook wanneer kan ik verhalen inzetten? 
Tijdens een schooldag zit mijn dag meestal al helemaal vol gepland.” 
 
 

Lees jij voor in de 
klas? 

“Ik lees eigenlijk steeds minder voor. Dit heeft ook te maken met tijd die ik 
hiervoor kan vinden.” 
 
 

Zo ja, hoe vaak lees 
jij voor in de klas? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
voorlezen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zo ja, lees je ook 
interactief voor aan 
de kinderen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zo nee, waarom lees 
jij (bijna) niet voor in 
de klas? 

“Dit komt door tijdgebrek en het overvolle lesprogramma.” 
 
 
 
 
 

  

Heb je nog 
opmerkingen of 
vragen met 
betrekking tot dit 
onderzoek? 

“Ik zou graag bronnen willen weten waar ik verhalen vandaan kan halen. 
Waar kan ik goede verhalen vinden om te vinden in de klas? Daarnaast zou 
het heel fijn zijn als ik praktische tips en adviezen kan krijgen van iemand 
die hier meer ervaring mee heeft. En dat ik een soort handvatten kan 
krijgen.” 
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12.2.2 JR. 

Datum: 13-03-2018 

Naam: JR. 

Bouw: Voorbouw| Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw 

Vertel jij wel eens 
verhalen in de klas? 

“Nee ik vertel eigenlijk nooit verhalen. Wel vertel ik over mijzelf en mijn 
eigen ervaringen.” 

Zo ja, hoe vaak vertel 
jij verhalen in de 
klas? 

“Voordat ik op deze school kwam werken, werkte ik op een christelijke 
school. Hier vertelde ik wel Bijbelverhalen.” 
 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
vertellen van 
verhalen?  

“Ik vertel over mijzelf om mezelf te laten zien aan de kinderen. Daarnaast 
hoop ik met deze verhalen te werken aan KIVA. Ik wil met deze verhalen 
een koppeling maken naar de praktijk. Andere doelen kunnen zijn: 
praktische doelstellingen en thematische doelstellingen.” 
 
 
 

Zo ja, wat merk je 
aan de kinderen 
tijdens het vertellen 
van verhalen? En 
welke reacties krijg 
je van de kinderen? 

 

  

Zo nee, waarom 
vertel jij geen 
verhalen in de klas? 

“Ik ken geen verhalen uit mijn hoofd en als ik iets doe, dan wil ik het ook 
goed doen. Daarnaast heb ik geen openbare achtergrond. Dit zorgt ervoor 
dat het soms lastig is om een geschikt verhaal te vinden die ik kan 
vertellen.  
Ik lees liever voor want dan vergeet ik ook niets.” 

Zo nee, zou je wel 
verhalen in de klas 
willen vertellen? 

“Ik zou wel verhalen willen vertellen in de klas.” 
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Zo nee, wat kan 
ervoor zorgen dat jij 
wél verhalen gaat 
vertellen in de klas? 

“Het vinden van tijd. En dan met name voorbereidingstijd. Verder zou het 
heel fijn zijn als ik een soort handleiding of cursus kan volgen met daarin de 
fijne kneepjes van het vertellen. Want hoe vertel je goed een verhaal?” 
 
 

Lees jij voor in de 
klas? 

“In deze klas lees ik vrij weinig voor. Dit is voor het eerst dat ik geen 
voorleesboek heb.” 
 

Zo ja, hoe vaak lees 
jij voor in de klas? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
voorlezen? 

“In andere klassen las ik wel regelmatig voor. Als ik dit deed dan was mijn 
doel om de eigen fantasie van het kind te prikkelen. Ik wil dat de kinderen 
het verhaal beeldend gaan mijn voor zichzelf. Ik ben dan ook geen 
voorstander van strips in de klas.” 
 
 
 
 
 
 
 

Zo ja, lees je ook 
interactief voor aan 
de kinderen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zo nee, waarom lees 
jij (bijna) niet voor in 
de klas? 

“Ik merk dat de kinderen snel zijn afgeleid zodra ik voorlees. De kinderen 
lezen liever zelf.” 
 

  

Heb je nog 
opmerkingen of 
vragen met 
betrekking tot dit 
onderzoek? 

“Op dit moment werken wij aan een verhalend ontwerp en dat vind ik 
hartstikke leuk. Een verhaal is steeds weer de basis voor een nieuwe 
episode. Ik merkte dat ik het lastig vond om op te starten, want wat voor 
verhaal ga ik vertellen? 
 
Het zou heel fijn zijn als je iets tastbaars achter kan laten. Een soort 
instructieboek met bijvoorbeeld de ’10 gouden regels van…’ Of een 
minicursus kan geven. 
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12.2.3 H. 

Datum: 13-03-2018 

Naam: H. 

Bouw: Voorbouw| Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw 

Vertel jij wel eens 
verhalen in de klas? 

“Nee, echt nooit.” 

Zo ja, hoe vaak vertel 
jij verhalen in de 
klas? 

 
 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
vertellen van 
verhalen?  

 
 
 
 

Zo ja, wat merk je 
aan de kinderen 
tijdens het vertellen 
van verhalen? En 
welke reacties krijg 
je van de kinderen? 

 

  

Zo nee, waarom 
vertel jij geen 
verhalen in de klas? 

“Een verhaal vertellen gaat niet vanzelf. Je moet het voorbereiden en ik heb 
hier geen tijd voor. Daarnaast val het vertellen van verhalen niet binnen 
mijn comfortzone.” 

Zo nee, zou je wel 
verhalen in de klas 
willen vertellen? 

“Nee, eigenlijk niet. Het past niet bij mij. Ik vind het wel heel leuk om naar 
verhalen te luisteren.” 
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Zo nee, wat kan 
ervoor zorgen dat jij 
wél verhalen gaat 
vertellen in de klas? 

“Ik denk dat er niets voor kan zorgen dat ik verhalen ga vertellen. 
Misschien moet ik het een keer ervaren?” 
 
 

Lees jij voor in de 
klas? 

“Ja.” 
 
 

Zo ja, hoe vaak lees 
jij voor in de klas? 

“Sowieso drie keer per week.” 
 
 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
voorlezen? 

“Het staat in ons groepsplan, daarnaast is het ook leuk voor de kinderen. 
Door verhalen voor te lezen wordt de fantasie van de kinderen geprikkeld. 
Ook gaan ze mee in het verhaal. Dit probeer ik extra te stimuleren door de 
kinderen stukjes te laten voorspellen. 

Zo ja, lees je ook 
interactief voor aan 
de kinderen? 

“Nee.” 
 
 
 
 
 
 
 

Zo nee, waarom lees 
jij (bijna) niet voor in 
de klas? 

 
 
 
 
 
 

  

Heb je nog 
opmerkingen of 
vragen met 
betrekking tot dit 
onderzoek? 

“Het beeld dat ik bij verhalen vertellen heb is dat het iets is van vroeger, dit 
werd vroeger gedaan door je oude schoolmeester. Of door de oudere 
schoolmeesters die nu nog werkzaam zijn.  
 
Het is wel goed dat iemand dit onderwerp oppakt.” 
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12.2.4 J. 

Datum: 13-03-2018 

Naam: J. 

Bouw: Voorbouw| Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw 

Vertel jij wel eens 
verhalen in de klas? 

“Ja, ik vertel wel over mijn eigen ervaringen. Maar nee ik vertel geen 
verhalen zoals mijn meester het vroeger deed.” 

Zo ja, hoe vaak vertel 
jij verhalen in de 
klas? 

 
 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
vertellen van 
verhalen?  

 
 
 
 

Zo ja, wat merk je 
aan de kinderen 
tijdens het vertellen 
van verhalen? En 
welke reacties krijg 
je van de kinderen? 

 

  

Zo nee, waarom 
vertel jij geen 
verhalen in de klas? 

“Ik durf het niet goed. Ik vind dat verhalen horen bij bijvoorbeeld 
geschiedenis en ik denk dan dat ik hier te weinig kennis over heb. Terwijl ik 
wel weet dat het niet zo is. 
Ik ben bang dat ik vastlopers krijg tijdens het vertellen van een verhaal.” 

Zo nee, zou je wel 
verhalen in de klas 
willen vertellen? 

“Nee, ik vind dat het hoort bij meesters.” 
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Zo nee, wat kan 
ervoor zorgen dat jij 
wél verhalen gaat 
vertellen in de klas? 

“Als ik het wel zou willen doen, dan loop ik tegen de tijd aan. Over het 
algemeen heb ik geen tijd om een verhaal voor te bereiden en als ik een 
keer wel tijd over heb, dan heb ik geen zin meer.” 
 
 

Lees jij voor in de 
klas? 

“Ja.” 
 
 

Zo ja, hoe vaak lees 
jij voor in de klas? 

“Mijn doel is om dagelijks voor te lezen, maar dit lukt lang niet altijd. Maar 
ik lees in ieder geval wel wekelijks voor.” 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
voorlezen? 

“Woordenschat vergroten. Het prikkelen van de fantasie. Maar ook het 
even tot rust komen voor de kinderen.” 
 

Zo ja, lees je ook 
interactief voor aan 
de kinderen? 

“Nee dat doe ik niet. Ik krijg wel een applaus na het voorlezen.” 
 

Zo nee, waarom lees 
jij (bijna) niet voor in 
de klas? 

 
 
 

  

Heb je nog 
opmerkingen of 
vragen met 
betrekking tot dit 
onderzoek? 

“Ik las laatst het boek Romeinse sagen en Griekse mythen en daar stonden 
allemaal mooie verhalen in. Ik zou deze verhalen wel willen vertellen, maar 
hoe doe ik dit? Ik heb ze uiteindelijk toch voorgelezen.”  
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12.2.5 S. 

Datum: 13-03-2018 

Naam: S. 

Bouw: Voorbouw| Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw 

Vertel jij wel eens 
verhalen in de klas? 

“Nee, ik vertel eigen geen verhalen in de bovenbouw.” 

Zo ja, hoe vaak vertel 
jij verhalen in de 
klas? 

 
 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
vertellen van 
verhalen?  

 
 
 
 

Zo ja, wat merk je 
aan de kinderen 
tijdens het vertellen 
van verhalen? En 
welke reacties krijg 
je van de kinderen? 

 

  

Zo nee, waarom 
vertel jij geen 
verhalen in de klas? 

“Het zijn meer de kinderen zelf die verhalen vertellen. Daarnaast komt het 
vertellen van verhalen niet vanuit mezelf. Ik vind het moeilijk om verhalen 
voor te bereiden.” 

Zo nee, zou je wel 
verhalen in de klas 
willen vertellen? 

“Ja, ik denk dat verhalen heel erg de interesses van kinderen hebben. 
Kinderen luisteren geboeid naar verhalen en kinderen kunnen er een 
voorstelling bij maken.” 
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Zo nee, wat kan 
ervoor zorgen dat jij 
wél verhalen gaat 
vertellen in de klas? 

“Ik zou graag verhalen aan thema’s willen koppelen. En dus ook geschikte 
verhalen per thema willen kennen of ergens kunnen vinden. Daarnaast zou 
ik het mooi vinden om verhalen te kunnen inzetten vanuit de interesses van 
de kinderen. Wat willen zij graag weten?” 
 
 

Lees jij voor in de 
klas? 

“Nee, ik lees niet voor in de bovenbouw. Als ik een keer in de voorbouw of 
onderbouw les geef dan lees ik wel voor.” 
 
 

Zo ja, hoe vaak lees 
jij voor in de klas? 

“In de voor- of onderbouw, zou ik dagelijks gaan voorlezen.” 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
voorlezen? 

“Door voor te lezen wil ik ervoor zorgen dat kinderen boeken gaan 
begrijpen en dat zij een verhaal gaan navertellen. Verder vind ik voorlezen 
een goede taalactiviteit.” 
 

Zo ja, lees je ook 
interactief voor aan 
de kinderen? 

“Juist! Helemaal in de voorbouw doe ik dit.” 
 

Zo nee, waarom lees 
jij (bijna) niet voor in 
de klas? 

“In de bovenbouw sluit het erin. De kinderen lezen zelf ook voor in de klas.” 
 
 

  

Heb je nog 
opmerkingen of 
vragen met 
betrekking tot dit 
onderzoek? 

“Ik zou het interessant vinden om te weten waarom men in de midden- en 
bovenbouw bijna geen verhalen vertellen. Volgens mij zijn er namelijk maar 
weinig meesters en juffen die dit doen.”  
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12.2.6 M. 

Datum: 13-03-2018 

Naam: M. 

Bouw: Voorbouw| Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw 

Vertel jij wel eens 
verhalen in de klas? 

“Jazeker vertel ik wel eens een verhaal.” 

Zo ja, hoe vaak vertel 
jij verhalen in de 
klas? 

“In ieder geval 1x in de week. Ik doe het ook niet te vaak, want ik wil niet 
creëren gaan denken van: ‘Oh, daar heb je juf weer die en verhaal gaat 
vertellen.’ Het moet wel iets speciaals zijn.” 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
vertellen van 
verhalen?  

“Ik gebruik verhalen vaak om thema’s te introduceren of om een les te 
starten. 
 
Een verhaal voor de introductie van een les is bij mij wel korter dan een 
introductie op een thema.” 
 
 
 

Zo ja, wat merk je 
aan de kinderen 
tijdens het vertellen 
van verhalen? En 
welke reacties krijg 
je van de kinderen? 

“De kinderen luisteren goed tijdens een verhaal. Ik moet wel aanvoelen hoe 
lang ze dit kunnen volhouden en betrokken blijven bij het verhaal. De 
kinderen gaan helemaal op in het verhaal.” 

  

Zo nee, waarom 
vertel jij geen 
verhalen in de klas? 

 

Zo nee, zou je wel 
verhalen in de klas 
willen vertellen? 
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Zo nee, wat kan 
ervoor zorgen dat jij 
wél verhalen gaat 
vertellen in de klas? 

 
 

Lees jij voor in de 
klas? 

“Ja.” 
 
 

Zo ja, hoe vaak lees 
jij voor in de klas? 

“In de onderbouw doe ik dit vier keer per week en in de middenbouw twee 
keer in de week.” 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
voorlezen? 

“Boekpromotie en het werken aan de woordenschat. Maar soms ontstaat 
er ook een doel tijdens het voorlezen. Leeft de situatie die in het boek 
voorkomt ook in de klas? Dan gebruik ik het boek om iets bespreekbaar te 
maken.” 
 

Zo ja, lees je ook 
interactief voor aan 
de kinderen? 

“Ja, in kleine groepjes.” 
 

Zo nee, waarom lees 
jij (bijna) niet voor in 
de klas? 

 
 
 

  

Heb je nog 
opmerkingen of 
vragen met 
betrekking tot dit 
onderzoek? 

“Wat ik interessant vind om te weten is hoe je een heel verhaal kan 
bedenken? Ik heb niet alles zo paraat, maar kan het ook aanvullen met 
mijn fantasie.  
 
En wanneer zet je verhalen in binnen het onderwijs? 
 
Daarnaast is het denk ik waardevol als leerkrachten een soort van 
handleiding kunnen krijgen.”  
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12.2.7 J. 

Datum: 13-03-2018 

Naam: J. 

Bouw: Voorbouw| Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw 

Vertel jij wel eens 
verhalen in de klas? 

“Ja, regelmatig.” 

Zo ja, hoe vaak vertel 
jij verhalen in de 
klas? 

“Ik vertel regelmatig dit verschilt per vakgebied. Daarnaast vertel ik 
anekdotes en maak ik verhalen over mijn eigen ervaringen.” 
 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
vertellen van 
verhalen?  

“Interesse opwekken over een onderwerp bij de kinderen. Daarnaast 
helpen verhalen om een verdere band op te bouwen met kinderen. Maar 
ook werk ik aan de luistervaardigheden. Want hoe luister ik naar iemand?” 
 

Zo ja, wat merk je 
aan de kinderen 
tijdens het vertellen 
van verhalen? En 
welke reacties krijg 
je van de kinderen? 

“De kinderen gaan over het verhaal hun eigen ervaringen vertellen. 
Daarnaast nodigt het voor de kinderen uit om zelf ook te vertellen als ik 
eerst het voorbeeld geef.” 

  

Zo nee, waarom 
vertel jij geen 
verhalen in de klas? 

 

Zo nee, zou je wel 
verhalen in de klas 
willen vertellen? 
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Zo nee, wat kan 
ervoor zorgen dat jij 
wél verhalen gaat 
vertellen in de klas? 

 
 

Lees jij voor in de 
klas? 

“Ja, ook regelmatig.” 
 
 

Zo ja, hoe vaak lees 
jij voor in de klas? 

“Ik lees dus regelmatig voor. Kinderen vinden het spannend als er een 
verhaal aan hun voorgelezen wordt.” 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
voorlezen? 

“Door voor te lezen wil ik kinderen interesseren in het boeken lezen. Maar 
ook wil ik door voor te lezen werken aan de luistervaardigheid van 
kinderen. En wil ik ze leren samen te vatten. Dit doe ik meestal door terug 
te kijken de dag ervoor. Wat gebeurde er toen in het boek? 
 
Maar ook wil bereiken dat kinderen gaan inzien hoe leuk het is om te 
lezen.” 
 

Zo ja, lees je ook 
interactief voor aan 
de kinderen? 

“Ja, dit doe ik door woorden weg te laten in de tekst. De kinderen vullen 
het verhaal dan zelf verder in.” 
 

Zo nee, waarom lees 
jij (bijna) niet voor in 
de klas? 

 
 
 

  

Heb je nog 
opmerkingen of 
vragen met 
betrekking tot dit 
onderzoek? 

“Als je wilt gaan vertellen, probeer het dan eerst klein. Vertel eerst in de 
kring over iets wat je zelf hebt meegemaakt. Dit helpt je om over een 
‘drempel’ heen te komen. 
 
Zoek vervolgens nieuwe verhalen op. Maar je kunt ook verhalen 
ontwikkelen door vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Dit kunnen 
ook mooie nieuwe verhalen opleveren.”  
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12.2.8 R. 

Datum: 13-03-2018 

Naam: R. 

Bouw: Voorbouw| Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw 

Vertel jij wel eens 
verhalen in de klas? 

“Nee, ik vertel eigenlijk nooit verhalen.” 

Zo ja, hoe vaak vertel 
jij verhalen in de 
klas? 

 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
vertellen van 
verhalen?  

 
 
 
 

Zo ja, wat merk je 
aan de kinderen 
tijdens het vertellen 
van verhalen? En 
welke reacties krijg 
je van de kinderen? 

 

  

Zo nee, waarom 
vertel jij geen 
verhalen in de klas? 

“Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ik sta er niet echt bij stil dat ik ook 
verhalen kan vertellen aan de kinderen. Nu ik er zo over na denk vind ik het 
ook echt zonde dat ik geen verhalen vertel. Waarom ik ook geen verhalen 
vertel in de klas is omdat ik ook niet goed weet waar ik goede verhalen kan 
vinden om te vertellen, wat is geschikt voor de bovenbouw? Maar 
daarnaast speelt tijd ook een belangrijke rol, want ik denk dat verhalen 
vertellen aardig wat tijd kost in de voorbereiding. En deze tijd heb ik niet.” 

Zo nee, zou je wel 
verhalen in de klas 
willen vertellen? 

“Ja, ik zou heel graag verhalen willen vertellen.” 
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Zo nee, wat kan 
ervoor zorgen dat jij 
wél verhalen gaat 
vertellen in de klas? 

“Een plek waar ik verhalen kan vinden, zonder er heel erg naar te hoeven 
zoeken. En wat dan natuurlijk heel belangrijk voor mij is, is dat ik de 
verhalen zo kan gebruiken. Ik zou heel veel hebben aan tips die ervoor 
kunnen zorgen dat ik de verhalen niet lang hoef voor te bereiden. “ 
 
 

Lees jij voor in de 
klas? 

“Nee, ik lees ook nooit voor.” 
 

Zo ja, hoe vaak lees 
jij voor in de klas? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
voorlezen? 

 
 
 
 
 
 
 

Zo ja, lees je ook 
interactief voor aan 
de kinderen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zo nee, waarom lees 
jij (bijna) niet voor in 
de klas? 

“De kinderen in het ‘Torenkamertje’ lezen zelf veel en ons programma zit 
verder meestal helemaal vol.” 
 

  

Heb je nog 
opmerkingen of 
vragen met 
betrekking tot dit 
onderzoek? 

“Het zou voor mij heel fijn zijn als ik er een plek is waar ik korte verhalen 
kan vinden die geschikt zijn voor de bovenbouw. Daarnaast zouden tips & 
tricks die handig zijn bij het vertellen van verhalen meer dan welkom zijn!” 
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12.2.9 C. 

Datum: 13-03-2018 

Naam: C. 

Bouw: Voorbouw| Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw 

Vertel jij wel eens 
verhalen in de klas? 

“Nee, ik vertel geen verhalen.” 

Zo ja, hoe vaak vertel 
jij verhalen in de 
klas? 

 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
vertellen van 
verhalen?  

 
 
 
 

Zo ja, wat merk je 
aan de kinderen 
tijdens het vertellen 
van verhalen? En 
welke reacties krijg 
je van de kinderen? 

 

  

Zo nee, waarom 
vertel jij geen 
verhalen in de klas? 

“Ik vind het moeilijk om precies aan te geven waarom ik geen verhalen 
vertel. Maar ik denk dat het komt omdat ik voorlezen makkelijker vind om 
te doen. Ik zou zo 1,2,3 geen verhaal weten die ik aan de kinderen kan 
vertellen. Dus dat betekent dat ik verhalen moet gaan opzoeken, maar 
waar vind ik ze? En als ik ze heb gevonden, dan moet ik ze ook nog eens 
voorbereiden. Als ik voorlees dan heb ik daar geen last van.” 

Zo nee, zou je wel 
verhalen in de klas 
willen vertellen? 

“Ja, ik zou wel meer verhalen willen vertellen. Ik heb gezien hoe de 
stamgroep reageerde op jouw verhalen. Ze vonden het fantastisch en 
waren altijd erg geboeid aan het luisteren. Maar ik zou dan eerst mijn 
rugzak moeten vullen met verhalen en ik heb geen idee hoe ik dat kan gaan 
aanpakken.” 
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Zo nee, wat kan 
ervoor zorgen dat jij 
wél verhalen gaat 
vertellen in de klas? 

“Wat mij zou helpen, zijn korte verhalen om te vertellen. Tijdens je 
stageperiode gaf je ook aan dat het voorbereiden van verhalen helemaal 
niet zo lang hoeft te duren. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij verhalen in een 
kort tijdsbestek kunt voorbereiden. Het zou mooi zijn als de kennis met 
betrekking tot het vertellen van verhalen gedeeld wordt.” 
 
 

Lees jij voor in de 
klas? 

“Ja, ik lees wel voor.” 
 

Zo ja, hoe vaak lees 
jij voor in de klas? 

“Ik lees bijna iedere dag wel voor. Dit doe ik meestal tijdens de fruitpauze.” 
 
 
 
 
 
 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
voorlezen? 

“Het voorlezen moet voor de kinderen een stukje ontspanning zijn. Ik merk 
aan de kinderen dat zij genieten van verhalen. Daarnaast wil ik met het 
voorlezen ook een stukje fantasie prikkelen. Ik geniet er ook van als je ziet 
hoe de kinderen helemaal mee gaan met het verhaal.” 
 

Zo ja, lees je ook 
interactief voor aan 
de kinderen? 

“Nee, dat doe ik eigenlijk nooit.” 
 
 
 
 
 

Zo nee, waarom lees 
jij (bijna) niet voor in 
de klas? 

 
 

  

Heb je nog 
opmerkingen of 
vragen met 
betrekking tot dit 
onderzoek? 

“Ik ben heel benieuwd naar je uitkomsten! Het lijkt mij heel fijn als de 
kennis over het vertellen met andere stamgroepleiders wordt gedeeld. 
Hopelijk krijgen de andere stamgroepleiders dan genoeg handvatten en 
raken zij ook geënthousiasmeerd in het vertellen.” 
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12.2.10 M. 

Datum: 13-03-2018 

Naam: M. 

Bouw: Voorbouw| Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw 

Vertel jij wel eens 
verhalen in de klas? 

“Verhalen vertellen doe ik eigenlijk nooit, voorlezen daarentegen doe ik 
dagelijks.” 

Zo ja, hoe vaak vertel 
jij verhalen in de 
klas? 

 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
vertellen van 
verhalen?  

 
 

Zo ja, wat merk je 
aan de kinderen 
tijdens het vertellen 
van verhalen? En 
welke reacties krijg 
je van de kinderen? 

 

  

Zo nee, waarom 
vertel jij geen 
verhalen in de klas? 

“Dat is een goede vraag. Het voorlezen van verhalen zit meer in mijn 
systeem.” 
 

Zo nee, zou je wel 
verhalen in de klas 
willen vertellen? 

“Ja. Het lijkt mij goed voor de kleuters om ter afwisseling van voorlezen ook 
verhalen te vertellen. Bij het voorlezen zien de kinderen de prenten en 
zodra ik verhalen ga vertellen, dan kunnen zij zelf de beelden bedenken. 
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Zo nee, wat kan 
ervoor zorgen dat jij 
wél verhalen gaat 
vertellen in de klas? 

“Goede verhalen om te vertellen. Dat lijkt mij wel handig. Ik niet direct 
verhalen weten die ik zou kunnen vertellen. Dus ik moet ze wel echt gaan 
voorbereiden. En als ik deze verhalen ergens kan vinden, dan zou dit mij 
heel erg helpen.” 
 
 

Lees jij voor in de 
klas? 

“Ja, dagelijks.” 
 

Zo ja, hoe vaak lees 
jij voor in de klas? 

“Dagelijks.” 
 
 
 
 
 
 
 

Zo ja, wat is/zijn je 
doel(en) met het 
voorlezen? 

“Door verhalen voor te lezen wil ik werken aan het woord- en tekstbegrip 
bij kinderen. Daarnaast wil ik de kinderen met de prentenboeken laten zien 
welke functies letters en woorden hebben. “ 
 
 
 
 
 
 
 

Zo ja, lees je ook 
interactief voor aan 
de kinderen? 

 
 
 

Zo nee, waarom lees 
jij (bijna) niet voor in 
de klas? 

 
 

  

Heb je nog 
opmerkingen of 
vragen met 
betrekking tot dit 
onderzoek? 

“Ik ben erg benieuwd naar je bevindingen. Misschien kun je een mooie lijst 
maken met tips die je kunt gebruiken bij het voorbereiden van verhalen. 
Ook zou het mooi zijn als ik een plek weet te vinden waar ik mijn rugzak 
kan vullen met verhalen om te vertellen.” 
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8.3 INTERVIEW E. WEERSTRA 
In een zoektocht naar nieuwe informatie over dit onderwerp, heb ik op 12 februari 2018 mail contact gehad met E. 

Weerstra van Theaterbureau Het Verteltheater.  

Wat is het verschil tussen het voorlezen en vertellen van verhalen? 

“Verhalen vertellen doe je uit je hoofd, je vertelt in beelden, je vertelt je eigen tekst, en je hebt direct (oog)contact en 

interactie met je publiek.  

Verhalen vertellen komt voort uit de mondelinge overlevering 

Voorlezen doe je uit een boek, je leest de tekst van de schrijver zin voor zin voor, het boek staat een beetje tussen jou 

en je publiek in.” 

Hoeveel wordt er nog verteld op school? 

“Het Meertens instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar Verhalen en verhalen vertellen. 

Hierbij een link naar de uitslag van een onderzoekje/ enquête “Hoeveel er verteld wordt” 

http://www.meertens.knaw.nl/meertensnet/wdb.php?sel=81844”  

Waarom is het van belang dat leerkrachten verhalen vertellen in de klas? 

“Verhalen vertellen kan een belangrijke bijdrage leveren aan Cultuureducatie. Middels verhalen en vertellen kan je 

aan diverse leerdoelen werken zoals: woordenschat vergroten, creativiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en 

wereldoriëntatie. 

Verhalen Vertellen stimuleert de verbeeldingskracht en fantasie, en de eigen verbeelding raakt, ontroert, inspireert 

en maakt creatief.  

Verbeeldingskracht stimuleert de creativiteitsontwikkeling. 

Verhalen gaan over het leven, middels verhalen leren mensen. 

Door te kijken naar kunst ontwikkelen leerlingen hun verbeeldingskracht en reflectievermogen. Zo leren zij zichzelf en 

de wereld beter kennen. 

Binnen Literatuur-educatie passen de verhalen/voorstellingen die gebaseerd zijn op (jeugd) boeken. 

Oude verhalen en verhalen over onze geschiedenis passen bij Erfgoed-educatie.” 

  

http://www.meertens.knaw.nl/meertensnet/wdb.php?sel=81844
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8.4 INTERVIEW KINDEREN TORENKAMERTJE 
Op 13 februari 2018 werd er aan de kinderen van het Torenkamertje op de O.J.S. de Petteflet een verhaal verteld 

over Valentijnsdag. Tijdens het verhaal luisterden de kinderen aandachtig en werden ze betrokken bij het verhaal.  

Na het verhaal werd er aan de kinderen gevraagd wat ervan vonden dat er een geschiedenisverhaal aan hen verteld 

werd. Een aantal reacties van de kinderen waren: 

R.: “Ik vond het heel leuk om dit verhaal over Valentijnsdag te horen. Op deze manier leer ik op een leuke manier 

over de geschiedenis en het ontstaan van Valentijnsdag.” 

M.: “Wat een interessant verhaal. Dit wist ik helemaal niet van Valentijnsdag. Ik vind het leuk dat er door de meester 

een verhaal wordt verteld.” 

T.*: “Ik vond het heel fijn dat het verhaal verteld wordt. Op deze manier leer ik iets over de geschiedenis van 

Valentijnsdag terwijl ik geen boek hoef te lezen. Deze manier van leren is veel gemakkelijker en fijner voor mij. En 

ook leuker om te doen.” 

KJ: “Meester, wanneer ga jij hele dagen lesgeven? Want je zei dat je straks iedere week minstens één verhaal gaat 

vertellen. En als jij meer les gaat geven, dan wil je ons vast ook vaker een verhaal vertellen!” 

De kinderen kwamen na afloop van het verhaal met nieuwe vragen. Zij wisten nu wat de geschiedenis is van 

Valentijnsdag, maar hoe weten we dit eigenlijk? Hoe weten we dat vertelde en opgeschreven verhalen van vroeger 

kloppen? Zijn de geschreven teksten uit de romeinse tijd nog intact? Wie schreven de verhalen op? En kon iedereen 

deze verhalen lezen? Waar werden teksten bewaard? 

Het verhaal over Valentijnsdag zorgde voor nieuwe onderzoeksvragen voor de kinderen. 

*Teun heeft dyslexie. Hierdoor krijgt hij bijvoorbeeld zijn Cito-toetsen op de computer waar de teksten voor hem 

worden voorgelezen. 
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8.5 INTERVIEW M. PLAG 
Op 16 februari heb ik contact gehad met M. Plag, verhalenverteller bij Babboes. Voordat zij als verhalenverteller aan 

het werk ging was zij leerkracht in het basisonderwijs.  

Ben je naast eigenaar van Babboes nog altijd actief binnen het basisonderwijs? 

“Incidenteel werk ik nog steeds als invaller in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Daarnaast ben ik dus 

verhalenverteller bij Babboes en momenteel ben ik bezig met een meerjarige opleiding bij de Vertelacademie. Voor 

mijn afstudeerproject laat ik mij inspireren door het Duitse project Erzählzeit dat al sinds 2008 op scholen en 

kinderdagverblijven in Berlijn loopt. 

Hoe kunnen volgens jouw verhalen worden ingezet binnen het basisonderwijs? 

“Ik ben overtuigd van de vele mogelijkheden die verhalen vertellen biedt voor het onderwijs en het is mijn missie om 

vertellen als didactisch middel terug te krijgen in de klas.” 

Zover bekend worden er tegenwoordig minder verhalen verteld dan vroeger, maar weet jij ook in hoeverre er 

minder verteld wordt? 

 “Dit is een hele interessante! Zowel in mijn onderwijsloopbaan, alles bij elkaar 14 jaar, als tijdens schoolbezoeken als 

verteller ben ik weinig leerkrachten tegengekomen die regelmatig vertellen en dit is ook wat ik hoor van collega-

vertellers. Vrije Scholen zijn de positieve uitzondering. Maar concrete getallen, die zijn er volgens mij niet. Dat zou 

interessant zijn om eens uit te zoeken, maar daar heb jij nu niks aan.” 

Weet jij ook of er wetenschappelijke artikelen zijn met betrekking tot het vertellen van verhalen? 

“In Nederland zijn er zover ik weet geen relevante publicaties. Een aantal jaar geleden deed Ietje Pauw van de pabo 

in Zwolle er wel onderzoek naar, maar ik weet niet of daar iets uit is gekomen. In Leiden is sinds een paar jaar een 

minor Vertellen en jeugdliteratuur geleid door Marja van den Hurk. Misschien kun je met haar contact krijgen en 

heeft ze nog tips. 

Een paar jaar geleden is er een door de EU gefinancierd project geweest ter bevordering van Storytelling in 

Education, Sinbad getiteld. Ik had er destijds niet zo heel veel aan, maar het richtte zich dan ook op leerkrachten voor 

wie vertellen nog nieuw was. Misschien heb jij er meer aan en ik kan me voorstellen dat ze ook wetenschappelijke 

publicaties aanhalen. 

Geen wetenschappelijke publicatie, maar wel de moeite waard om te lezen is Grammatica van de fantasie van Gianni 

Rodari. Het is oorspronkelijk in 1973 verschenen, maar pas sinds afgelopen maand in het Nederlands beschikbaar! Ik 

heb me net door de Duitse versie geworsteld. Het is een verzameling notities, waarin schrijver/verteller Rodari 

analyseert hoe kinderen fantaseren. Hij geeft veel praktische handvatten voor activiteiten met kinderen om verhalen 

te verzinnen, maar verwijst in zijn betoog ook regelmatig naar psychologische, filosofische en pedagogische 

publicaties. Ik weet niet in hoeverre de Nederlandse vertaling is voorzien van een bijgewerkte literatuurlijst.”  
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8.6 PROCESVERSLAG 
In dit procesverslag beantwoord ik vragen over: mijn ervaring, wat ik heb geleerd en waardoor ik iets heb geleerd, 

welke betekenis iets heeft gehad voor mij en tot welke nieuwe perspectieven dit heeft geleid. Voor het 

procesgebruik heb ik de fasen gebruikt die uit het boek ‘Praktijkonderzoek in school’ van Van der Donk en van Lanen 

(2012) komen.  

Oriënteren 

Voordat ik kon beginnen met het onderzoek, ben ik op zoek gegaan naar een onderwerp in het Jenaplanonderwijs. 

Tijdens de opleiding ben ik enorm geïnspireerd geraakt in het vertellen van verhalen. Echter zag ik op mijn huidige 

stageschool -O.J.S. de Petteflet- geen enkele stamgroepleider verhalen vertellen. O.J.S. de Petteflet liet mij vrij in het 

vinden van een onderwerp en in mijn zoektocht naar een onderwerp wilde ik iets vinden dat zowel mij enorm 

interesseerde en van belang kon zijn voor de school.  

Het onderzoek zou plaatsvinden in een nieuwe stagegroep en ik ben met stamgroepleider R. gaan brainstormen over 

een onderwerp met betrekking tot verhalen vertellen. Iets wat hij eigenlijk nooit deed en eigenlijk vond hij dit enorm 

jammer. Volgens hem was het lesprogramma te vol en kostte het voorbereiden van verhalen enorm veel tijd. Hier 

dacht ik anders over en ik wilde hem graag stimuleren om meer te gaan vertellen door de knelpunten waar hij 

tegenaan liep proberen weg te halen. 

Vervolgens is er een voorstel aan de begeleider vanuit de opleiding geweest met betrekking tot het onderzoek. De 

onderzoeksvraag was nog niet direct helder, maar het onderwerp wel. 

Bij de zoektocht naar een onderwerp heeft intrinsieke motivatie een belangrijke rol gespeeld. Dankzij dit onderzoek 

kon ik mij verdiepen in het verhalen vertellen en ik mij specialiseren in het verhalen vertellen en deze kennis 

overbrengen op anderen. 

Richten 

Het onderwerp was bepaald en de onderzoeksvraag werd steeds duidelijk. Echter was het hele puzzel om deze vraag 

goed te formuleren. Dit heeft zo nu en dan geleid tot enige frustratie. 

Door veel theorieën te lezen over het vertellen van verhalen en in gesprek te komen met verhalenvertellers werd 

steeds meer duidelijk over dit bijzonder mooie vak. En het belang van verhalen vertellen in de klas. Het vinden van 

literatuur was lastig. Er zijn veel boeken en artikelen geschreven door verhalenvertellers, maar er waren nauwelijks 

cijfers te vinden. Dit maakte het moeilijker om het probleem exact in kaart te brengen. 

Om de handvatten te kunnen ontwerpen moest er duidelijk in kaart gebracht worden waar de stamgroepleiders 

tegenaan liepen bij het (niet) vertellen van verhalen. Door in gesprek te gaan met hen en een interview af te nemen 

en dit te combineren met de opgedane kennis vanuit de literatuur vielen de puzzelstukjes op zijn plaats. Met behulp 

van deze informatie is er het één en ander ontworpen in de vorm van een website.  

Plannen 

Nadat het praktijkprobleem, onderzoeksvraag en deelvragen steeds meer hun vorm kregen. Is het onderzoeksplan 

verder geschreven. In het onderzoeksplan moet naar voren komen hoe er precies een antwoord gegeven gaat 

worden op de onderzoeksvraag. Het schrijven van het onderzoeksplan was lastiger dan verwacht. In mijn hoofd had 

wist ik exact de bedoeling was, echter kostte het mij veel moeite om dit goed op papier te krijgen.  

Tijdens deze fase zijn er veel contactmomenten geweest met de begeleider van de opleiding. Het begon mij 

enigszins te frustreren, maar dankzij de goede feedback is het mij gelukt om een redelijk onderzoeksplan te 

schrijven. Deze contactmomenten waren voor mij erg waardevol. Ze waren leerzaam en tegelijkertijd ook een stok 

achter de deur om bezig te blijven gaan met mijn onderzoek. 

Om het proces duidelijk in kaart te brengen is er uiteindelijk een planning gemaakt.  

Verzamelen 

Tijdens het verzamelen van informatie en gegevens liep ik regelmatig vast. Zoals ik al eerder aangaf zijn er maar 

weinig cijfers te vinden over verhalen vertellen in de klas. Om de situaties op de stageschool beter in kaart te 
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brengen zijn er meerdere stamgroepleiders geïnterviewd. Dit werkte verhelderend en zorgde voor een bevestiging 

van de verkregen informatie uit de theorie.  

Analyseren en concluderen 

Nadat de gegevens waren verzameld, zijn deze geanalyseerd. Het werd snel duidelijk dat de stamgroepleiders niet 

beschikte over de kennis die staat in de theorie met betrekking tot het voorbereiden van verhalen. Voor mij werd 

het een uitdaging om deze kennis over te brengen op de stamgroepleiders, aangezien tijd het grootste knelpunt is.  

Aangezien we tegenwoordig in een digitaal tijdperk leven en er volgens de theorie over het algemeen minder 

verhalen verteld worden in de klas. Is er gekozen om een website op te zetten en deze in te richten op het verhalen 

vertellen in de klas. Ook de extra tools met betrekking tot het verhalen vertellen kunnen dan geplaatst worden op 

deze website. Een bijkomend voordeel is het feit dat een website altijd -mits er geen storing is- te bereiken is. 

Ontwerpen en innoveren 

Al snel wist ik wat er gemaakt moest worden. Een infographic met daarop tips & tricks voor verhalen vertellen in de 

klas. Dit moest een korte en overzichtelijke handleiding en leidraad worden voor de stamgroepleider. In de theorie 

werd er aangegeven hoe men een verhaal in 30 minuten kan voorbereiden. De tips die hier in voorkomen moesten 

terugkomen in de infographic. In de theorie stond dat je een verhaal moet indelen in verschillende fases om hem 

effectief te kunnen voorbereiden, namelijk in: exposé, motorisch moment, ontwikkelingen, afwikkeling en eindbeeld. 

Om het voor de verteller zo makkelijk mogelijk te maken zijn de verhalen al verdeeld in deze fases. 

Daarnaast moesten er wekelijks verhalen geschreven worden. In de zoektocht naar geschikte verhalen is ervoor 

gekozen om verhalen te zoeken die aansluiten bij het thema waar de kinderen op dat moment aan werkte.  

Nadat de infographic was gemaakt, is aan R. gegeven. Tegelijkertijd kreeg hij drie verhalen waar hij uit kon kiezen. R. 

heeft de gemaakte producten getest, want werkt het ook daadwerkelijk? Dit hebben we tijdens een wekelijks 

evaluatiemoment besproken. 

Rapporteren en presenteren 

Het rapporteren ging uiteindelijk best snel. Het was een interessant onderzoek en het hielp dat alles goed 

beschreven was tijdens de voorbereiding. Dankzij de evaluatiemomenten was het goed om een conclusie te trekken. 

Wat het onderzoek lastig maakte was de korte duur en het feit dat het slechts door één stamgroepleider is 

uitgeprobeerd. Hierdoor realiseer ik mij dat er grote vraagtekens gesteld kunnen worden rondom de 

betrouwbaarheid van het onderzoek.  

R. heeft ook de conclusie en aanbevelingen gelezen en kan zich vinden in deze bevindingen. Dit onderzoek heeft 

hem enorm gestimuleerd om verhalen te blijven vertellen. Helemaal op het moment dat er kinderen zelf ook 

verhalen wilden gaan vertellen. 

Dit onderzoek zie ik als een mooi begin voor een vervolgonderzoek. De hulpmiddelen werken voor R. en ik ben ervan 

overtuigd dat ook andere stamgroepleiders hier baat bij hebben. Echter kan ik mij voorstellen dat alleen een website 

niet voldoende is en dat stimulans van een verteller extra stimulerend werkt. Stamgroepleiders moeten gaan 

ervaren en zien wat je met verhalen allemaal kan gaan doen in de stamgroep. 

Conclusie 

Het was een interessant onderzoek en een heel proces om alles goed op papier te krijgen. Voor mijn eigen 

ontwikkeling ben ik enorm blij met het gekozen onderwerp en de gemaakte producten. Als toekomstige 

stamgroepleider heb ik mij verdiept in het vertelvak en ik ben alleen maar enthousiaster geworden over het belang 

van vertellen in de klas. Dankzij dit onderzoek heb ik producten kunnen ontwerpen waarmee ik mijn enthousiasme 

en kennis kan delen met andere stamgroepleiders. 

Het maken van de producten -de website, infographic en verhalen- vond ik geweldig. Het schrijven van het 

onderzoeksplan vond ik lastiger. Maar ondanks dat ik het lastig vond, was het wel enorm leerzaam. Als ik terugkijk 

op het onderzoek dan ben ik ontzettend tevreden. 
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11.6.1 De producten 

Voor dit onderzoek zijn drie producten ontworpen, namelijk: een website -inmijnklas.nl-, de infographic en er zijn 

verschillende verhalen geschreven. 

Het maken van deze producten was enorm leerzaam en leuk. Door mijn onderzoek op deze manier te kunnen 

uitvoeren heb ik de kennis uit mijn vorige opleiding -hbo Communicatiesystemen- weten te combineren met de 

Pabo.  

Daarnaast vind ik het belangrijk om kennis met elkaar te delen. In mijn ogen is het internet naast het mondeling 

overbrengen van informatie de beste manier om zoveel mogelijk mensen te bereiken.  

Voor R. bleef het dankzij de website ook overzichtelijk. Hij kon de producten altijd benaderen. 

11.6.2 Contactmomenten met de begeleider 

Gedurende dit onderzoek zijn er veel contactmomenten geweest met de begeleider.  

07-12-2017: Mailcontact. De onderzoekers Marc en Jasper nemen contact op met Reni, de begeleider. De 

onderzoekers willen een afspraak plannen met de begeleider. De begeleider komt vervolgens met een nieuwe 

datum. 

10-12-2017: Mailcontact. Het eerste afspreekmoment wordt gepland. 

14-12-2017: Eerste afspraak. De begeleider geeft aan dat er eerst een probleemstelling moeten uitwerken. Tijdens 

deze afspraak wordt een nieuwe afspraak ingepland. 

17-12-2017: Mailcontact. De eerste versie van de probleemstelling verstuurd naar de begeleider. 

16-01-2018: Mailcontact. De begeleider geeft aan dat de afspraak vanwege omstandigheden verplaatst moet 

worden.  

17-01-2018: Mailcontact. De onderzoekers komen met een nieuw voorstel. De begeleider bevestigt de nieuwe 

datum. 

25-01-2018: Tweede afspraak. Marc heeft aangegeven het onderzoek later uit te voeren en zich eerst te richten op 

andere zaken. Tijdens deze afspraak bespreekt Jasper alleen met de begeleider zijn onderzoeksplan. De begeleider 

voorziet hem van feedback. Tijdens deze afspraak wordt een derde afspraak gepland. 

04-02-2018: Mailcontact. De onderzoeker stuurt een nieuwe versie van het onderzoeksplan. Daarnaast komt de 

onderzoeker met een voorstel voor een afspraak. 

06-02-2018: Mailcontact. De begeleider bevestigd de afspraak. 

07-02-2018: Derde afspraak. De begeleider heeft feedback gegeven op een nieuwe versie van het onderzoeksplan.  

10-04-2018: Mailcontact. De onderzoeker wil een afspraak maken met de begeleider om het onderzoeksplan te 

bespreken. 

11-04-2018: Mailcontact. De begeleider komt met een nieuwe datum. De onderzoeker bevestigt de nieuwe datum. 

19-04-2018: Vierde afspraak. De nieuwste versie van het onderzoeksplan wordt besproken. De begeleider voorziet 

het onderzoeksplan van feedback. 

24-04-2018: Mailcontact. De onderzoeker stuurt de nieuwste versie van het onderzoeksplan. 

26-04-2018: Telefonisch contact. De nieuwste versie van het onderzoeksplan wordt besproken. De begeleider heeft 

nog een aantal verbeterpunten voor het onderzoeksplan, maar geeft ook aan dat he verslag wordt doorgestuurd 

naar de tweede begeleider. 
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23-05-2018: Mailcontact. De begeleider heeft aangeven dat het onderzoeksplan ook door de tweede begeleider is 

gelezen. De tweede begeleider had nog een aantal nuttige opmerkingen en vragen. Maar het was voldoende om het 

onderzoek uit te voeren. 

30-05-2018: Mailcontact. De onderzoeker een afspraak wil maken om het praktijkonderzoeksplan te bespreken en af 

te ronden. 

30-05-2018: Mailcontact. De begeleider aangeeft dat de aangevraagde datum niet mogelijk is. De begeleider stelt 

voor om een nieuwe datum te zoeken of telefonisch contact te hebben. 

06-06-2018: Mailcontact. De onderzoeker stelt een nieuwe datum voor. 

07-06-2018: Mailcontact. De begeleider de nieuwe datum bevestigt. Op 04-07-2018 om 16:00 wordt het 

onderzoeksverslag besproken in Assen en hopelijk afgerond. 

11.6.3 Leermomenten 

Het ontwerpen van de producten voor dit onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de manier waarop je de 

theorie terug laat komen was enorm leerzaam. Hoe zorg je ervoor dat veel informatie zo overzichtelijk mogelijk 

overbrengt? De infographic was een goed antwoord op deze vraag. 

Daarnaast zijn mijn leermomenten voornamelijk het schrijven van het onderzoeksplan en het praktijkonderzoek 

geweest. Hoe formulier je een tekst zakelijk? Hoe deel je een dergelijk verslag in? Waar vind je de juiste informatie 

en wat verwerk je in het verslag? Dit waren vragen waar ik veel tegenaan ben gelopen en waar ik veel over heb 

geleerd.  

Of ik een onderzoeker ben? In zekere zin wel, ik blijf nieuwsgierig en wil graag dingen uitproberen. Echter ben ik er 

ook achter gekomen dat het schrijven van dergelijke verslagen niet iets is waar ik veel energie uithaal. Terwijl het 

ontwerpen en uitproberen van de producten mij wel veel energie hebben opgeleverd.  

 


