In gesprek met docenten Raymond den Boestert en Mia Verbeelen
Tekst: Nelleke Bos

Zowel mensen die willen leren vertellen als mensen die al vertellen, kunnen cursussen of workshops volgen bij de
Vertelacademie om hun vertelkunst te leren kennen of te verdiepen. Alle cursussen en workshops sluiten naadloos
op elkaar aan en zijn ook los te volgen. De Vertelacademie pakt nu uit met nieuwe leerroutes. Ik spreek met docenten
Raymond den Boestert en Mia Verbeelen over deze bijzondere uitbreiding van het aanbod.

56

1'Vertel urt6 ... 12009

INR.

1

Allereerst. waar staat de Vertelacademie voor?
Mia: "We zijn een gedegen opgebouwde en onderbouwde ervaringsgerichte cursusaanbieder om te leren vertellen."
Raymond: "Precies. Het gaat om vakmanschap. We hebben als
docenten enorm geïnvesteerd in een grondig plan om de Vertelacademie op te richten. De claim 'Iedereen kan vertellen' willen wij graag
voorzichtig benaderen: 'Iedereen kan de grondbeginselen leren om
in een klein gezelschap te vertellen.' De leerroutes zijn bedoeld voor
studenten die afhankelijk van inzet, talent en mogelijkheden extra
vaardigheden willen ontwikkelen. De Vertelacademie gaat zorgvuldig
te werk."
Nu bieden jullie iets nieuws aan: twee specialisaties, de zogeheten leerroutes. Vertel me wat deze leerroutes onderscheidendmaakt?
R: "De leerroutes zijn afgestemd op jou als student. En wat je leert,
is toetsbaar. Zo hebben we cornpeteruies opgesteld, je kunt jezelf
voortdurend toetsen."
M: "Daarbij heb je vrijheid in je eigen studie: je vult zelf naar behoefte
je route aan met workshops. Stel, je volgt de leerroute Vertellen voor
een groot publiek en je wilt alleen aan volwassenen vertellen, dan
volg je niet een workshop Vertellen voor kinderen."
R: "Wij zijn transparant door toetsing en certificering. We hebben ons
bij de ontwikkeling van de leerroutes zelfs afgevraagd: wûlen we wel
een certificaat afgeven? Wat beloven we daarmee? We willen voorkomen dat mensen in de afstudeerfase komen die weinig kans van
slagen hebben. Iemand die bij ons afstudeert, heeft echt wat in huis."
M: "Wat ook bijzonder is: in de leerroute Vertellen voor een groot
publiek (zie kader 2) ondersteunt en beoordeelt een externe mentor
mee in je afstudeerproject, zodat je coachingmomenten buiten onze
docenten hebt."

Wat is een externe mentor?
M: "Je werkt tijdens het afstuderen voor leerroute 2 met een externe
mentor: dat is een onafhankelijke verteller die niet aan de Vertelacademie verbonden is. (Zie kader 3). Je kiest als student je eigen mentor.
Zie het als volwassen worden: je maakt je los van de lessen van je opvoeding en je verrijkt je met de input van een frisse buitenstaander.
We willen onszelf èn de student scherp houden, ons niet blind staren
op één aspect van de student, of de opleiding, terwijl een vakkundige
mentor uit het werkveld een andere visie toevoegt."
Hoe definieer je de sfeer van de academie?
R: "De sfeer zou ik professioneel en open willen noemen. Kom bijvoorbeeld binnen in onze lesruimte in Utrecht en je hebt meteen het
gevoel van een school. Meerdere docenten geven gelijktijdig les aan
soms wel vijfendertig studenten, de kantine stroomt tijdens de lunch
vol met vertellers. Dat geeft een goed gevoel."
M: "Je proeft de onderlinge betrokkenheid, de verbinding tussen
docenten en hun vak. Het blijft persoonlijk, we zijn geen bureau dat
cursussen verkoopt, maar echt een school."

leerroute 1 - Vertellen met en voor kinderen
tussen 4 en 14 jaar
Voor iedereen die vaardigheden wil ontwikkelen bij het vertellen
voor en met kinderen.
Studeren: via vaste en keuzemodules. Je stelt een pakket samen
dat afgestemd is op jouw doelgroep of werksituatie. Vanaf april
staat de leerroute online .
.Afltuderen: je organiseert een vertelproject voor en met kinderen. De resultaten van je project worden online gezet en je nodigt
een publiek uit om je project te presenteren. Beoordeling gaat via
docenten, mentor en een extern deskundige uit het werkveld.

Je kunt [eren een uetluuil te uerteûen vanuit jezelf

Wat durf je aankomende studenten te garanderen?
M: "Het is een tocht die je maakt, een ontdekking. We geven elke
student het gevoel aux serieux te worden genomen."
R: "Even praktisch: we leren je tijdens de basiscursus een verhaal te
vertellen voor kleine groepen. Heel simpel: als je af en toe een tekst

leerroute

2 -

Vertellen voor een groot publiek

Voor iedereen die vaardigheden wil ontwikkelen bij het optreden,
bijvoorbeeld in theaters of op andere podia, kerken, musea of
evenementen. Ook in deze leerroute studeer je via vaste en keuzemodules. Vanaf april staat de leerroute online .
.Afótuderen: je maakt een solovoorstelling en zorgt voor je eigen
PR.Je kiest je eigen mentor die je klankbord is, feedback geeft
en met de docenten en de mentor van de Vertelacademie aan je
eindbeoordeling meewerkt.
'Uertelieri met en voor kinderen: de kinderen zijn aan het woord
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aan je klas of collega's moet overbrengen en je doet dat door zwoegend uit je hoofd te leren, dan kun je bij ons leren om het verhaal uit
je hart te brengen. Ontspannen!"
Theorie of praktijk?
R: "Praktijk, zonder meer. Je leert door te doen. Oefenen, reflecteren."
M: "Vooral veel oefenen. Ervaring, daar draait het om. Er is ook zelfstudie, we zetten artikelen online, want we vinden het zonde van de
tijd om iets te vertellen wat de student zelf kan nalezen."
Wat is de doelgroep van de Vertelacademie?
R: "Die is heel breed. Van amateurvertellers tot maatschappelijk werkers tot mensen uit het onderwijs of bibliotheekwerk. Vaak komen
mensen bij ons die beroepsmatig voor groepen spreken. Onze cursussen en workshops worden gebruikt als bijscholing of als specialisatie
op een bepaald terrein."
Toekomstdroom?
M: "Mijn hoop en verwachting is dat deze aanpak leidt tot verhoging
van de kwaliteit van vertellers binnen Nederland en Vlaanderen."

Extente mentor

In leerroute 2 kiest de student bij het afstuderen zijn eigen mentor uit het werkveld. Deze externe mentor is een beroepsverteller
die niet verbonden is aan de Vertelacademie. Het idee erachter
is dat de student ook behoefte aan input van buiten de Vertelacademie kan hebben en meerdere invalshoeken kan gebruiken.
Deze werkwijze biedt transparantie: het gedoceerde kan aan
de praktijk getoetst worden. De mentor wordt uitgenodigd de
student te ondersteunen in een drietal ontmoetingen. Natuurlijk
komt de student ook kijken naar zijn mentor aan het werk. Bij
deze attenderen we alle professionele vertellers erop: jullie kunnen door studenten van de Vertelacademie gevraagd worden als
mentor!
Nu al nieuwsgierig? Een voorproefje van de leerroutes staat vanaf
1 maart online. Meer informatie via www.vertelacademie.nl
en
info@vertelacademie.nl.

