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Verteltechniek: dialoog, ruimte en timing 
Aandachtspunten voor leerroutestudenten 

 

Planning 
Laat ongeveer een half jaar tussen de basiscursus en de cursus Verteltechniek, 
zodat je kunt werken aan je vertelpraktijk (circa tien maal vertellen aan publiek). Je 
kunt in deze periode uiteraard wel een van de andere, kortere workshops volgen. 

Neem in deze periode ook deel aan de intervisie- en oefenbijeenkomsten voor 
Leerroutestudenten. 

Tip: Regel voordat je met deze cursus begint alvast een aantal 
optreedmogelijkheden voor na de cursus, zodat je snel aan de slag kunt! 

 

Reflectie en voorbereiding op de praktijk 

Na de cursus Verteltechniek schrijf je met behulp van de competenties in je 
workshopportfolio een reflectie op je ervaringen tijdens de cursus. Je sluit deze 
reflectie af met een eerste werkvraag waar je tijdens jouw vertelpraktijk aan wilt 
werken.  
Vind je het lastig om deze vraag te formuleren? Vraag dan een mede-
leerroutestudent om met jou mee te denken. Dit is ook een uitstekend onderwerp 
om in te brengen tijdens de maandelijkse Leerroute intervisie.    

 

Zelf aan de slag na de cursus Verteltechniek  
Tijdens de praktijk ga je aan de hand van concrete werkvragen, stap voor stap aan 
de slag met de vaardigheden die je in deze cursus aangereikt hebt gekregen.  
Om jou op weg te helpen hebben we een aantal praktijkopdrachten op de website 
gezet. Bij de verslaglegging in het “portfolio vertelervaring” reflecteer je expliciet op 
de voorbereiding en de uitvoering van deze oefeningen. Gebruik hiervoor de 
reflectievragen die bij de opdrachten staan.  

Vergeet niet jouw praktijkbegeleider te vragen voor de begeleiding bij jouw 
bevindingen. 

 

Met elkaar aan de slag na de cursus Verteltechniek 
In de maanden na het volgen van de cursus Verteltechniek neem je deel aan 
tenminste twee intervisie momenten. Tijdens deze bijeenkomsten wissel je je 
ervaringen uit met het uitvoeren van de praktijkopdrachten en de omzetting van het 
geleerde in de praktijk. Jullie ruimen met elkaar ook tijd in om vanuit je 
praktijkervaring te werken aan het verder trainen van de cursusvaardigheden. 
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Tip: zorg ervoor dat je de praktijkopdrachten hebt uitgevoerd voordat je de 
workshop Theater en vertellen gaat volgen. Maak in je praktijkportfolio een lijstje 
met onderzoekvragen. Dit kan je helpen een werkvraag te bedenken waaraan je wilt 
werken tijden de workshop Theater en vertellen. 

 

 

 


