Tip: Een goed verhaal telt ongeveer
zo’n 800 woorden. Let op, maak er een
verhaal van en geen verslag van een
activiteit!

Tip: Lees meer over het schrijven van
verhalen in: Een leraar als geen ander.
Ontwikkeling van professionele identiteit
van leraren door verhalenxxiii.

Een dilemma of uitdaging verwoorden in een
verhaal zet je aan het denken over je eigen

1.	Lees je eigen verhaal tot het punt

praktijk, je overtuigingen en je manier van

dat je naar een oplossing toe gaat

handelen. Hoe los jij de voor jou moeilijke

werken. Bedenk vanaf dat moment

uitdagingen in je werk op? Schrijf daarom eens

een mogelijke andere manier om met

zelf een verhaal. Deel en bespreek dat met

jouw dilemma om te gaan: wat zou

anderen, in een veilige leersituatie.

je nog meer kunnen doen? Vergelijk
beide oplossingen; waar zitten de

1.	Neem even de tijd om rustig na te denken
over je werk in de afgelopen weken/
maanden. Welke uitdagingen of dilemma’s

verschillen? Is de tweede oplossing
ook passend voor jou?
2.	Gebruik een van de activiteiten uit

ben je tegengekomen binnen de context van

dit verhalenboek om met anderen

het Samen Opleiden, het samen werken aan

je verhaal te analyseren en erop te

het opleiden van studenten?

reflecteren, bijvoorbeeld:
•	Geef het verhaal een titel! (pag 40)

2.	Kies een uitdaging of dilemma uit waarvan je
hebt geleerd of dat is ‘opgelost’.

•	Als ik in jouw schoenen stond, dan
(pag 20)
•	Tot de kern komen (pag 25)

3.	Schrijf daarover een kort verhaal in de

•	Een compliment waard! (pag 35)

ik-vorm. Geef dat verhaal een begin, een
plot en een einde. Om structuur te geven
aan het verhaal, is het handig de volgende
onderdelen op te nemen:
•	Wanneer begon de uitdaging? Wat was
de uitdaging?
•	Hoe heb je ermee gedeald? Hoe ging dat
in zijn werk?
•	Hoe liep het af? Is het opgelost?
	Deze vragen kunnen je helpen het verhaal te
schrijven:
•	Wat deed jij, wanneer, met wie, waarom,
met welke middelen, met welk doel en
met welk effect?

•	Kies een uitdaging of dilemma,
waar je voor staat en dat nog niet
is opgelost. Schrijf dan je verhaal,
te starten met een begin en de plot.
Beschrijf daarin zo nauwkeurig en
concreet mogelijk je dilemma.
•	Bespreek dit verhaal met collega’s:
welke oplossingen zien zij en
welke uitkomst leveren die
oplossingen op?
•	Reflecteer op de aangeboden
oplossingen: welke oplossing past
om welke reden het beste bij jou?

Wat
Blok 1. was de uitdaging?

Blok 2. wat heb je gedaan?

Blok 3. welk resultaat?

