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Basiscursus Verhalen vertellen 

Informatie voor leerroutestudenten 

 

De Basiscursus ‘Verhalen vertellen’ is onderdeel van de meerjarige opleidingen Vertellen 

met en voor kinderen tussen 4-14 jaar (Leerroute 1) en Vertellen voor een groot 

publiek (Leerroute 2). Voor deelnemers die besluiten om zich in te schrijven voor zo'n 

leerroute is de basiscursus de eerste stap. 

Op de Vertelacademie website kun je onder Opleidingen meer lezen over beide leerroutes. 

Je vindt daar ook een handig overzicht met ‘Veel gestelde vragen’ over de Leerroutes. Bel of 

mail ons gerust als je meer wilt weten. Je kunt ook jouw basiscursusdocent(e) om advies 

vragen. 

Als je je nog aan het oriënteren bent over het wel of niet volgen van een Leerroute laat het 

ons dan weten. Je basiscursusdocent(e) zal dan een voorlichtingsrondje inplannen. 

De eerste stappen na jouw Leerroute inschrijving 

Na de basiscursus hebben studenten die de cursus in het kader van een leerroute volgden 

een toetsingsmoment (zie lesplan). Als een student ‘officieel’ is toegelaten in de Leerroute 

ontvangt hij/zij een factuur voor inschrijfgeld en begeleiding bij de praktijkopdrachten (zie de 

kostenspecificatie in het lesplan). 

Als leerroute student reflecteer je op de eigen ontwikkeling door een evaluatie in te vullen in 

het portfolio Basis- en verdiepingscursus. Nadat je dit hebt ingevuld zal de docent(e) 

reageren en zijn of haar feedback toevoegen. Ga in de praktijk aan de slag met de 

werkpunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. 

Planning vervolgcursussen 

Laat tussen het volgen van de basiscursus en de cursus ‘Verteltechniek – dialoog, ruimte en 

timing’ (voorheen Verdiepingscursus) tenminste een half jaar, zodat je in deze periode aan 

de Praktijkopdracht Vertelervaring kunt werken (10 maal vertellen voor een publiek).  

Je kunt in deze tussenliggende periode wel dagworkshops plannen. Besteed telkens 

zorgvuldig aandacht aan de opbouw/structuur van je verhaal en kies bij iedere vertelling één 

van de andere in de basiscursus geleerde vaardigheden om aan te werken. Reflecteer op 

deze punten in het daarvoor bestemde portfolio praktijkervaring. 

Maak een globale planning voor de eerste fase van je leerroute en plaats deze in je 

persoonlijk forum. Geef hierbij ook het gewenste aantal praktijkmomenten aan tussen basis- 

en verdiepingscursus. Bespreek je planning met de basiscursusdocent tijdens het 

toetsingsmoment aan het eind van de cursus. 

Kijkopdrachten 

Je kunt na het volgen van de basiscursus ook al een start maken met de 'kijkopdrachten'. Let 

erop dat er tenminste zes kijkopdrachten over blijven voor na het volgen van de 

Verdiepingscursus/Cursus Verteltechniek als je staat ingeschreven voor Leerroute 1 en 

tenminste acht bij Leerroute 2 

https://www.vertelacademie.nl/opleidingen
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Vertelacademie Netwerk 

Als Leerroutestudent maak je deel uit van het Vertelacademie Netwerk. Dit netwerk bestaat 

uit Leerroutestudenten en -alumni. Vanuit het netwerk worden regelmatig activiteiten 

georganiseerd. Zoals oefen- en intervisiebijeenkomsten.  

De Vertelacademie werkt vanuit de Leerroutes samen met het grootste Nederlandse 

Vertelfestival: Zwolle Unlimited. Noteer de data van de komende editie van festival alvast in 

jouw agenda! Het netwerk neemt elk jaar de programmering van een eigen tent op zich. In 

deze tent krijgen studenten van de Vertelacademie - ongeacht hoever ze zijn in de leerroute 

- de kans om festivalervaring op te doen. 

Wil je meer weten over het Vertelacademie Netwerk tijdens Zwolle Unlimited? Neem dan 

contact met ons op dan geven we het door bij de Festivalwerkgroep. 

Tip: Bezoek tijdens het festival meteen ook voorstellingen van binnen- en buitenlandse 

professionals voor jouw kijkverslagen. 

 

 

http://www.zwolleunlimited.nl/

