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Verhaalkaarten

Bij deze reader hoort een set van 72 kleurige, getekende afbeeldingen; 

Verhaalkaarten. Deze kaarten zijn een stuk gereedschap voor o.m. creatief denken, 

persoonlijkheids-ontwikkeling  en communicatie. Deze handleiding geeft u de 

nodige handvatten om ermee aan de slag te gaan. De rode draad in de toepassing 

van de Verhaalkaarten is het stimuleren van ons creatieve vermogen door gebruik te 

maken van associaties en analogieën. 

 

Creatief vermogen

Onder creatief vermogen verstaan we vaardigheden en gedragsaspecten die ons 

in staat stellen om buiten bestaande kaders te denken en te doen. Twee van deze 

vaardigheden die in verband met Verhaalkaarten direct naar voren komen zijn 

flexibel associëren en het herkennen en gebruiken van analogieën. Wanneer u 

een beeld kiest kunt u dit als springplank gebruiken voor een reeks associaties die 

u snel naar een nieuwe context zullen brengen. Tegelijkertijd vormt de reeks van 

associaties een verhaal.

 

Door analogieën tussen willekeurige beelden en bijvoorbeeld een vraagstuk te 

zoeken verkrijgt u verrassende nieuwe inzichten in dat vraagstuk. De analogie opent 

de deur naar nieuwe mogelijkheden.

Naast de vaardigheden staan gedragsaspecten. De belangrijkste daarvan is 

ongetwijfeld uitstel van oordeel. Of u nu individueel of in een groep met beelden 

en verhalen werkt, voorop moet staan dat u naar uzelf en naar elkaar luistert 

zonder meteen met een oordeel klaar te staan. Oordelen belemmert daadwerkelijk 

luisteren, sluit nieuwe mogelijkheden uit en is soms nodeloos kwetsend.

Een uitvoerige bespreking van creatieve vermogens valt buiten het kader van deze 

handleiding. Achterin vindt u een beknopte literatuurlijst. Hier beperken we ons 

tot het noemen van de overige vaardigheden, te weten creatief waarnemen en 

verbeeldingskracht en gedragsaspecten, t.w. ambitieus zijn en experimenteren. 
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Beeldtaal, symboliek en metaforen 

De kracht van de Verhaalkaarten ligt in beelden en de taal die ze spreken. Zij 

roepen associaties op en spreken tot de verbeelding. Een beeld is als het ware 

een spiegel van de gedachten en gevoelens van de persoon die ernaar kijkt.  Door 

het verwoorden van associaties die mensen bij een beeld hebben – het verhaal of 

de betekenis van het beeld – geven zij iets bloot over zichzelf en hun scheppend 

vermogen.

Het beeld spreekt een universele taal, met eigen regels en grammatica; symboliek. 

Symboliek die gedeeld wordt door grote groepen mensen of symboliek met een 

bijzondere betekenis voor een kleine groep of enkel voor het individu. Symbolen 

vatten onze wereld samen en dienen als gids om in ons jachtige bestaan de weg te 

vinden. In het dagelijks verkeer als een verkeersbord bijvoorbeeld. Of in een droom 

waar datzelfde verkeersbord het symbool kan zijn voor een waarschuwing.

Onze taal wordt heel ‘beeldend’ gemaakt door metaforen. Taal staat bol van de 

metaforen; een boom van een man, zingen als een lijster, trillen als een riet. In de 

metafoor wordt een eigenschap van het één gekoppeld aan het ander om zo iets 

over dat andere te vertellen of te verduidelijken. Dat is wederom een krachtig 

instrument om inzicht te krijgen in uzelf of de groep waarmee u werkt. De 

Verhaalkaarten helpen daarbij.

School, thuis, werk

Op school is het werken met afbeeldingen heel geschikt om bij kinderen hun 

ervaringen, fantasie en creativiteit aan te spreken. Door middel van associatie- en 

analogieoefeningen kunnen kinderen richting aan hun creativiteit geven en die 

aanjagen. 

Werken met beelden in organisaties helpt bijvoorbeeld om veranderingsprocessen 

op gang te brengen. Het is een gereedschap voor visieontwikkeling of om binnen 

een groep wederzijds begrip en consensus te bereiken. Afbeeldingen bieden een 

prima middel voor reflectie en interactie, voor uzelf of in een groep collega’s .

Therapeuten kunnen afbeeldingen gebruiken om samen met cliënten te zoeken 

naar onvertelde verhalen en nieuwe wegen te verkennen; een afbeelding zegt meer 

dan duizend woorden. 

Afbeeldingen zijn krachtige impulsen om op nieuwe ideeën te komen. Een lastig 

probleem oplossen of nieuwe kansen ontdekken. In deze handleiding vindt u naast 

een aantal basisoefeningen rond associëren en het zoeken naar nieuwe analogieën 

ook praktische toepassingen voor het spelen met afbeeldingen.
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Leeftijd en doelgroepen

Met Verhaalkaarten kunnen spel- en werkvormen ontworpen worden voor 

alle leeftijden. Beelden spreken de taal van alle mensen, jong of oud. In deze 

handleiding vindt u oefeningen en werkvormen die al vanaf jonge leeftijd gebruikt 

kunnen worden. Een aantal zijn meer geschikt voor oudere kinderen, en (jong-)

volwassenen. In deze handleiding zijn de oefeningen ‘leeftijdsloos’ beschreven. Als 

u als professional met uw doelgroep en de Verhaalkaarten aan de slag gaat stemt u 

uw keuze af op leeftijd en specifieke behoeften.

Oefeningen en werkvormen

Met de Verhaalkaarten kunnen een groot aantal speelse en inspirerende oefeningen 

gedaan worden. Hierna worden daar een dertigtal van beschreven. De oefeningen 

en  technieken zijn gemakkelijk aan te passen aan specifieke omstandigheden en 

wensen, of uit te breiden met nieuwe toepassingen. Het aantal mogelijkheden is 

vrijwel onbeperkt. 
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Associëren

Associëren betekent verbinden. In het kader van de Verhaalkaarten betekent 

associëren verbindingen maken door uit te gaan van een afbeelding en daar 

associaties bij te vinden, bewust of spontaan.

Associëren is een belangrijke basisvaardigheid die ons helpt om buiten gangbare 

conventies te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om problemen op te lossen of 

kansen te ontdekken. Hieronder vindt u een aantal oefeningen die in een grote of 

kleine groep, in koppels of individueel gedaan kunnen worden.

We onderscheiden hier twee basisvormen; de bloem- en de kettingassociatie. Bij een 

bloemassociatie zoeken we steeds weer opnieuw naar een associatie bij het gekozen 

startpunt. Bij de kettingassociatie zoeken we naar een nieuwe associatie op de laatst 

gevonden associatie. 

Omdat flexibel associëren een belangrijke vaardigheid is kan het geen kwaad er 

veel en te pas en te onpas mee te oefenen. Bij het begin van de les, workshop of 

vergadering, na de pauze of zomaar op straat of in de trein. 

1. Associëren – Bloemassociatie

Doel: begrijpen en oefenen associatievaardigheid

Toepassing: warming-up, voorstelronde, betekenis onderzoeken 

Materialen: set verhaalkaarten

Aantal deelnemers: tot 25

Duur: minimaal10 minuten

Werkwijze: 

De deelnemers staan in een kring. De verhaalkaarten liggen met de afbeeldingen 

naar beneden uitgespreid in het midden op de grond. Laat iemand een kaart 

trekken en die met de afbeelding naar boven midden op de ‘gesloten’ kaarten 

leggen. De deelnemer neemt zijn plaats in de kring weer in en zegt hardop de 

eerste associatie die hij bij de afbeelding heeft; wat er spontaan bij hem opkomt. Nu 

moet de deelnemer links van hem – met de klok mee – bij dezelfde afbeelding een 

associatie maken en hardop zeggen. Zo gaat het de kring rond.

Voorbeeld: zon - maan - goud - warmte - harp - vuur - ster
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Licht na de eerste ronde toe dat de kracht van het associatiespel ligt in snelheid 

en vooral spontaniteit. De meeste mensen zijn geneigd om bewust na te denken 

over mogelijke associaties, alsof er goede en foute associaties zouden zijn. Dit is 

natuurlijk niet het geval. Herhaal daarom deze oefening een aantal keren. Naarmate 

de deelnemers hun onwennigheid kwijt zijn vallen ook de mentale barrières weg en 

komen de associatie snel en ‘uit de onderbuik’. 

Een deelnemer die ‘vast’ zit mag ‘pas’ zeggen om de beurt voorbij te laten gaan. Zo 

blijft de vaart in het spel en krijgt deze deelnemer geen ongemakkelijk gevoel.

Een variant: deelnemers vertellen aan de hand van de getrokken afbeelding iets 

over zichzelf.

2. Associëren – Bloemassociatie, de ‘tweede’ associatie.

Doel: begrijpen en oefenen associatievaardigheid

Toepassing: warming-up, betekenis verrijken en verleggen

Materialen: set verhaalkaarten

Aantal deelnemers: tot 25

Duur: 10 minuten

Werkwijze:

Deze variant is gelijk aan de hierboven beschreven oefening, u kunt er mee 

voortbouwen. Alleen nu worden de deelnemers gevraagd om niet hun eerste 

spontane associatie te zeggen, maar bij de eerste associatie een volgende te zoeken.

Voorbeelden: zon - (maan) astronaut - (raket) meteoor - (vuur) haard - (morgen) 

dauw.

? !

schat

slot

sigaar

graaf

dood

opa

sleutel

liefde

wieg

den haag
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? !

schat golfbootpiraat electron

3. Associëren – Bloemassociatie visualiseren

Doel: begrijpen en oefenen associatievaardigheid, visualiseren

Toepassing: warming-up, verdiepen en verrijken van een onderwerp

Materialen: set verhaalkaarten, tekenpapier A3, vetkrijtjes of kleurstiften

Aantal deelnemers: tot 25

Duur: 15-20 minuten

Werkwijze:

Laat de deelnemers individueel werken. Iedere deelnemer heeft een vel papier en 

stiften of vetkrijtjes nodig. Iedere deelnemer trekt willekeurig een kaart en maakt 

uitgaande van de afbeelding op de kaart een visuele bloemassociatie. In het midden 

van het vel papier tekent hij de getrokken afbeelding ‘na’ en daar omheen de 

gevonden associaties. 

Als u met een groep werkt, probeer dan dit eens. Geef iedere deelnemer een vel 

papier en stiften of vetkrijtjes. Laat een deelnemer willekeurig een kaart trekken.  

De deelnemer laat deze duidelijk aan de andere deelnemers zien. Laat de 

deelnemers nu ieder voor zich hun eerste associatie tekenen. Prik of plak deze 

associatiebeelden als een  associatiebloem op de muur. Bespreek deze.

4. Associëren – Kettingassociatie

Doel: begrijpen en oefenen associatievaardigheid

Toepassing: warming-up, creatieve divergentie

Materialen: verhaalkaarten

Aantal deelnemers: tot 25

Duur: minmaal 10 minuten

Werkwijze:

Bij een kettingassociatie keren we niet telkens terug naar het startpunt om 

een nieuwe associatie te zoeken. We zoeken die nieuwe associatie bij de laatst 

gevonden associatie. Dat stelt ons in staat om ons daadwerkelijk, snel en ver van het 

uitgangspunt te verwijderen.

Voorbeelden: zon - zomer - zee - kraakvis - noot - piano - hoortoestel
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De deelnemers staan in een kring. Leg de kaarten met de afbeeldingen naar 

beneden uitgespreid in het midden op de grond. Wijs een deelnemer aan. Die trekt 

een kaart en legt deze met de afbeelding naar boven midden op de ‘gesloten’ 

kaarten. De deelnemer neemt zijn plaats in de kring weer in en zegt tegen zijn 

linker buur hardop – voor iedereen hoorbaar – de eerste associatie die bij de 

afbeelding op komt. De buurman zoekt nu een associatie bij de genoemde associatie 

(dus niet bij de afbeelding op de grond). Zo gaat het de kring rond. 

Ook hier komt het op snelheid en spontaniteit aan. Bouw die langzaam op. Geef 

eerst rustig de tijd en voer vervolgens de snelheid ronde na ronde op. Deelnemers 

die het even niet weten mogen ‘passen’.

Kanteling

Een mooi moment tijdens het maken van associatieketens is de ‘kanteling’. Dat is het 

moment waarop de nieuwe associatie zich van het ene domein of context naar het 

andere begeeft. Het is verrassend, verhoogt de vrolijkheid en enthousiasme. Soms 

moet het door de ‘vinder’ uitgelegd worden. Een voorbeeld: wei, koe, melk, inkt, vis. 

Van melk naar inkt gaan lijkt vanzelfsprekend, het zijn immers beide vloeistoffen. 

Maar er is meer. Het zijn ook beide vloeistoffen die door levende wezens worden 

afgescheiden. Ook is er een tegenstelling; wit – zwart.

Tip: Vraag de deelnemers tijdens de oefening om één keer te klappen als ze een 

kanteling horen. Dat verscherpt de aandacht.

Associatie ’wetten’

Er zijn een aantal typen van associaties die we vaak terug zien komen. Kennis en het 

bewust zijn van deze categorieën kan helpen om associatieketens ‘uit het slop te 

halen’ door ze te laten kantelen. 

•  Tegenstelling   rond - vierkant, zwart – wit

•  Deel en geheel   boek - papier, hand – vinger

•  Nabijheid in tijd of ruimte  huis - straat, feest - afscheid

•  Oorzaak en gevol   lucifer - vuur - pijn - ziekenhuis

•  Analogie    tomaat - brandweerwagen
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5. Associëren – Kettingassociatie, de ‘tweede’ associatie.

Doel: begrijpen en oefenen associatievaardigheid

Toepassing: warming-up, creatieve divergentie

Materialen: set verhaalkaarten

Aantal deelnemers: tot 25

Duur: 10 minuten

Werkwijze:

Deze variant is gelijk aan de hiervoor beschreven oefening, u kunt er mee 

voortbouwen. Alleen nu worden de deelnemers gevraagd om niet hun eerste 

spontane associatie te zeggen, maar een tweede te zoeken.

Voorbeeld: zon - (maan) astronaut - (raket) potlood - (papier) boom - (tafel) 

restaurant.

Ziet u hoe u op deze manier als ‘een speer’ van de ene naar de andere context kunt 

schieten?

6. Associëren – Kettingassociatie visualiseren

Doel: begrijpen en oefenen associatievaardigheid, visualiseren

Toepassing: warming-up, kennismaking

Materialen: set verhaalkaarten, groot oppervlak om gezamenlijk op te tekenen, 

vetkrijtjes of kleurstiften

Aantal deelnemers: tot 25

Duur: 20-25 minuten

Werkwijze:

Een kettingassociatie kan net als een bloemassociatie prima uit de verf komen met 

visualisaties. Probeert u deze werkvorm eens. Zorg voor een groot oppervlak waarop 

getekend kan worden; een schoolbord, een wand of een rol behangpapier uitgerold 

over meerdere tafels.

Een deelnemer trekt willekeurig een kaart. De deelnemers stappen om de beurt 

naar voren en maken een getekende associatie (voorwerp, dier, persoon, symbool) 

op de eerder afgebeelde associatie.

Variant: Alle deelnemers trekken een kaart en tekenen tegelijkertijd hun associatie. 

Als bijopdracht - bijvoorbeeld tijdens een kennismaking - vraag u de deelnemers die 

naast elkaar werken om visuele verbindingen te maken tussen hun voorstellingen.
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7. Associëren – Kettingassociatie ‘dichtsmeden’

Doel: begrijpen en oefenen associatievaardigheid

Toepassing: warming-up

Materialen: set verhaalkaarten

Aantal deelnemers: tot 25

Duur: 15 minuten

Werkwijze:

Deze oefeningen slaan een brug naar het werken met analogieën. 

De deelnemers staan in een kring. Een deelnemer trekt willekeurig een kaart en start 

een kettingassociatie. Als de associatieketting 1 keer rond is geweest moet de eerste 

deelnemer (die de ketting gestart heeft) de laatste associatie uit de kring koppelen 

aan de afbeelding waarmee hij de reeks associaties begonnen was, en bedenkt 

daarvoor een associatieve overeenkomst.

Voorbeeld: boom - bos - bloem - bij - steek - zwaard - ridder - paard ... en tot slot lans

Als variatie kan iedere deelnemer gevraagd worden om in stilte15 seconden na te 

denken over welk aspect de ketting aanéén kan smeden. Maak daarna een rondje om 

de gevonden verbindingen te inventariseren.

Het samenbrengen van de twee uiteinden van de ketting gebeurt meestal op basis 

van een analogie, dit is een gelijkenis op een of meer aspecten van de desbetreffende 

afbeeldingen.
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Analogieën

Nauw verwant aan de associatie is de analogie of vergelijking. Een Griekse filosoof 

heeft ooit beweerd dat “wie de analogie beheerst, het leven beheerst”. Daar zit zeker 

een kern van waarheid in. Wie analogieën herkent en weet toe te passen heeft een 

krachtig stuk gereedschap om de wereld te structureren en nieuwe ideeën te krijgen 

tot de beschikking. Wie nieuwe ideeën heeft, heeft een voorsprong op wie die niet 

heeft. 

Een analogie is een vergelijking tussen twee begrippen op basis van overeenkomst 

van een of meer eigenschappen van die begrippen. De analogie tussen een appel en 

een ei is dat ze beiden – min of meer – rond zijn. Maar het mag ook minder voor de 

hand liggend. De analogie tussen een monnik en een ei is bijvoorbeeld dat ze beiden 

geel zijn van binnen; de één van het eigeel, de ander van het trappisstenbier.

Een bijzondere vorm van analogie is de metafoor, waarbij de eigenschap van het ene 

begrip als het ware wordt overgedragen aan het andere begrip; een boom van een 

kerel, appelwangen. Zo is de analogie een van de elementen die onze taal enorm 

heeft verrijkt, met spreekwoorden en gezegden. En de literatuur met fabels en 

parabellen. Net als bij associaties komen we bij analogieën vaak dezelfde categorieën 

tegen. 

Een paar voorbeelden:

•  Kleur:   tomaat - brandweerwagen

•  Klank:   potlood - sladood

•  Vorm:   peer - hotelkamersleutel

•  Gelijktijdigheid:  zonsopkomst - ontbijtbordje

•  Causaliteit:   jachtgeweer - reebout 

? !

kracht
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8. Analogie zoeken – Bij twee beelden

Doel: begrijpen en oefenen analogieën herkennen

Toepassing: warming-up

Materialen: set verhaalkaarten

Aantal deelnemers: tot 25

Duur: 20 minuten

Werkwijze:

De deelnemers staan in een kring. De kaarten liggen met de afbeelding naar 

beneden in het midden op de grond uitgespreid. Een deelnemer wordt aangewezen 

en trekt twee kaarten uit de stapel. Hij laat de kaarten aan de andere deelnemers 

zien en zoekt naar een analogie tussen de twee kaarten; wat komt in de 

afbeeldingen overeen?

Als de deelnemer een analogie genoemd heeft, vraag dan aan een volgende 

deelnemer om een (andere) analogie te benoemen. Vraag zo een aantal deelnemers 

om bij dezelfde combinatie van beelden een analogie te vinden. Dat wordt steeds 

lastiger maar is - juist daardoor - een erg goede oefening in creatief denken.

De beurt wordt doorgegeven door de deelnemer die heet laatst aan de beurt was 

een volgende deelnemer aan te laten wijzen. Als een deelnemer ‘vast zit’ past hij.

Deze oefening kan natuurlijk ook prima door koppels of individueel gedaan 

worden.

9. Analogie zoeken – Bij associaties op twee beelden.

Doel: begrijpen en oefenen analogieën herkennen

Toepassing: warming-up

Materialen: set verhaalkaarten

Aantal deelnemers: koppels of individueel

Duur: minmaal 10 minuten

Werkwijze:

Werk in koppels of individueel. Leg de stapel kaarten ‘blind’ op tafel.

Leg uit: Trek een kaart en bekijk de afbeelding. Maak nu bij deze afbeelding 

twee associaties, beide vertrekkend bij deze afbeelding. Nu moet er een analogie 

gevonden worden tussen de twee gevonden associaties. Herhaal dit een aantal keer.

Voorbeeld: boom - associatie 1 = tak, associatie 2 = wortel, analogie tussen tak en 

wortel = spiegelbeeld; immers de takken en wortels v.e. boom zijn min of meer 

gespiegeld met als spiegel de grond. 
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10.  Analogie zoeken – Analogiebloem (koppels, individueel)

Doel: begrijpen en oefenen analogieën herkennen

Toepassing: warming-up

Materialen: set verhaalkaarten

Aantal deelnemers: in koppels of individueel

Duur: 15-20 minuten

Werkwijze:

Dit is een variant op de hiervoor besproken associatiebloem. De deelnemers werken 

individueel of in koppels. Iedere deelnemer of koppel krijgt 12 kaarten. Leg uit: Trek 

blind een kaart en leg die midden op tafel neer. Zoek vervolgens voor ieder van de 

11 overgebleven kaarten een analogie met de eerst getrokken kaart.

Leg de kaarten als een bloem rondom het centrale beeld. Schrijf de gevonden 

analogieën op post-it’s en plak die bij de bloembladen.

11. Analogie zoeken – Analogiebloem in groep

Doel: begrijpen en oefenen analogieën herkennen

Toepassing: warming-up

Materialen: set verhaalkaarten

Aantal deelnemers: tot 25

Duur: 20 minuten

Werkwijze:

De deelnemers staan in een kring. Leg de verhaalkaarten met de afbeeldingen 

naar beneden uitgespreid op de grond in het midden van de kring. Een deelnemer 

trekt een kaart en legt die met de afbeelding naar boven bovenop de stapel andere 

kaarten. De deelnemer trekt nog een kaart. Hij legt deze iets van de eerste kaart 

vandaan (er wordt in deze oefening een cirkel van kaarten om de centrale kaart 

gemaakt). De deelnemer zoekt een analogie en spreekt die hardop uit. De beurt 

gaat door naar de linker buur. Deze trekt een nieuwe kaart en zoekt op zijn beurt 

een analogie met de centraal neer gelegde afbeelding. Zo gaat het de kring rond.
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12. Analogie zoeken – Een vergelijking maken

Doel: begrijpen en oefenen analogieën herkennen

Toepassing: warming-up

Materialen: set verhaalkaarten 

Aantal deelnemers: in koppels of individueel

Duur: 15 minuten

Werkwijze:

Een oefening om in koppels te doen. Leg een stapel kaarten van bijvoorbeeld 20 of 

meer kaarten met de afbeeldingen naar beneden tussen beide deelnemers in. 

Deelnemer A trekt een kaart. Stel dat de afbeelding een boom laat zien. Deelnemer 

A zegt dan hardop: ‘Een boom is als …’ Nu trekt deelnemer B een kaart. Stel dat 

daar een trap op staat. Deelnemer B vult de zin aan met: ‘… een trap omdat….’. Nu 

moet deelnemer A een analogie zoeken en de zin afmaken. Bijvoorbeeld met: ‘… je 

erin kunt klimmen.’ 

De vergelijking wordt dus: Een boom is als een trap omdat je erin kunt klimmen.

Nu is deelnemer B aan de beurt om een zin te beginnen door weer een kaart te 

trekken. Voer het tempo op.

Als de stapel op is kunnen de kaarten geschud worden voor een volgende ronde.
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13. Analogie en associatie – Analogie-associatieboom

Doel: begrijpen en oefenen analogieën herkennen

Toepassing: warming-up, teamwork

Materialen: verhaalkaarten – een hele of halve set per 4 deelnemers

Aantal deelnemers: groepjes van ongeveer 4

Duur: 20-25 minuten

Werkwijze:

Geef aan een groepje van 4 deelnemers een hele set Verhaalkaarten. Vraag nu om 

van álle kaarten een netwerk of boomstructuur te maken waarbij de kaarten aan 

elkaar gekoppeld worden met minimaal één andere kaart op basis van een analogie 

of associatie. Geef de groepjes flink de ruimte om de analogieboom op de grond 

neer te leggen. 
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Combineren, re-sociëren en bi-sociëren

Associëren en analogieën gebruiken zijn vaardigheden die ons helpen om creatiever 

in het leven te staan. Ze helpen ons om nieuwe verbanden te zien en te verzinnen. 

Deze vaardigheden komen we ook weer tegen in het creatieve denken. Het 

zijn principes die we vaak terug zien in nieuwe producten, maar ook in kunst, 

wetenschap en humor. Namelijk het combineren van bestaande begrippen of zaken 

tot iets nieuws. 

Als u goed om u heen kijkt dan zult u opmerken dat vrijwel alle vernieuwingen 

eigenlijk niets anders zijn dan combinaties van wat al eerder bestond; niets nieuws 

onder de zon, maar wel anders. Denkt u eens aan de airbag, een combinatie van de 

context ‘kussen’ en ‘auto-ongeluk’. 

Veel product-innovaties ontstaan door het combineren van twee contexten die 

ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. U ziet het ook in vernieuwingen in 

de kunst; Andy Warhol die soepblikken tot kunst verhief. 

En wat dacht u van humor? Kent u deze al? Komt er een man thuis en die ziet zijn 

vrouw met de loodgieter alles doen behalve de verwarming repareren. De man 

pakt een grote tang uit de tas van de loodgieter… De angst van zijn vrouw en de 

loodgieter slaat om in verbazing als zij de man bezig zien gaan met het vastdraaien 

van een verwarmingsbuis. ‘Wat doet u nu?’ vraagt de loodgieter. De man antwoord: 

‘als u mijn werk doet, dan doe ik wel het uwe.’ Een lachwekkend voorbeeld van bi-

sociatie (vrij naar Arthur Koestler).

14. Combineren – Samenvoegen tot iets nieuws

Doel: door het combineren van eigenschappen te maken iets nieuws creëren

Toepassing: warming-up, creatieve ideevorming

Materialen: set verhaalkaarten, tekenpapier A3, vetkrijtjes of kleurstiften

Aantal deelnemers: individueel

Duur: 15-20 minuten

Werkwijze:

In deze oefening gaan de deelnemers drie afbeeldingen combineren tot een nieuwe 

afbeelding. Geef iedere deelnemer papier en tekengerei. Leg uit: Trek willekeurig 

drie kaarten. Maak een combinatie van de drie afbeeldingen in een nieuwe 

afbeelding. Eventueel geeft u een beperking mee; de nieuwe afbeelding moet 

bijdragen aan het oplossen van een vraagstelling.
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Een voorbeeld. Stel dat de drie kaarten een spelcomputer, een fiets en een spin laten 

zien. De opdracht kan nu luiden: ‘maak van een computer, een fiets en een spin een 

nieuwe mogelijkheid om de jaarwinst te verhogen.’

15. Combineren – Grappen maken

Doel: door het combineren van contexten een grap verzinnen.

Toepassing: warming-up, creatieve ideevorming, inzicht verkrijgen

Materialen: set verhaalkaarten

Aantal deelnemers: in koppels of individueel

Duur: 20-25 minuten

Werkwijze:

In deze oefening moeten de deelnemers individueel of in koppels grappen 

verzinnen. Iedere deelnemer trekt twee kaarten. De deelnemers moeten een grap 

verzinnen die gebaseerd is op bi-sociatie; het op verrassende wijze samenbrengen 

van de twee verschillende contexten waar de kaarten voor staan.

Natuurlijk worden de kersverse moppen plenair ‘getapt’.

Als bijopdracht kunt u vragen om de grappen relevant te maken voor het 

onderwerp van de bijeenkomst. Pas op voor grappen ten koste van anderen.

Tip: Voorafgaand aan deze oefening kunt u met de groep bestaande grappen of 

cartoons ‘analyseren’. Zoek welke twee vreemde contexten met elkaar in ‘botsing’ 

komen waardoor er een grappig moment of inzicht ontstaat.

Gebruik cartoons uit een tijdschrift of krant.

16. Combineren – Cartoon tekenen

Doel: door het combineren van contexten een grap cartoon verzinnen.

Toepassing: warming-up, creatieve ideevorming, inzicht verkrijgen

Materialen: set verhaalkaarten, tekenpapier A3, vetkrijtjes of kleurstiften

Aantal deelnemers: individueel

Duur: 15-20 minuten

Werkwijze:

Een variant of aanvulling op de vorige oefening. Geef de deelnemers papier 

en tekengerei. Vraag om de grap in de vorm van een getekende cartoon te 

presenteren. Ook hier kan een bijopdracht er voor zorgen dat de oefening 

inhoudelijk relevant is voor de bijeenkomst.
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Verhalen vertellen

Dit hoofdstuk beschrijft een aantal werkvormen waarin verhalenverzinnen centraal 

staat. De Verhaalkaarten ontlenen hieraan hun naam. De afbeeldingen op de 

kaarten zijn het vertrekpunt voor duizend-en-één verhalen. Soms ontstaan ze direct 

vanuit de afbeelding, een andere keer kan een associatie of analogie het verhaal 

een bijzondere wending geven. Ook hier zijn de mogelijkheden weer talrijk.

17. Verhalen vertellen – Zomaar een verhaal

Doel: verhaal maken gebaseerd op willekeurige reeks afbeeldingen.

Toepassing: warming-up, oefening verhaal vertellen

Materialen: set verhaalkaarten, papier en schrijfgerei

Aantal deelnemers: kleine groepjes, in koppels of individueel

Duur: ongeveer 10 minuten verzinnen, 3 minuten per verhaal om te vertellen

Werkwijze:

Deze oefening is geschikt om individueel, in koppels of kleine groepjes te doen. 

Geef de deelnemers papier en schrijfgerei. Deelnemers trekken blind vijf kaarten. 

Pas het aantal naar believen aan, maar maak het niet te groot. Maximaal 7. Neem 10 

minuten de tijd om een verhaal te verzinnen met de afbeeldingen op de kaarten als 

startpunt. Laat de deelnemers vervolgens hun verhaal vertellen.

Afhankelijk van de leeftijd en de verbeeldingskracht van de deelnemers komen 

hier heel verschillende resultaten uit. Een opmerkelijk verschil is dat de verhalen 

óf de afbeeldingen bijna strikt volgen óf juist niets met de afbeelding te maken 

lijken hebben. Het ene zien we vaak bij kinderen, voordat ze de mogelijkheden van 

associëren hebben ontdekt. Ze plakken de plaatjes aan elkaar met ‘en toen…’ Het 

andere zien we bij volleerde associatiekunstenaars die van associëren een natuur 

hebben gemaakt.

De volgende oefening laat zien hoe associëren kan helpen om net dat andere 

verhaal bij de afbeeldingen te vinden.



nieuwe werelden met verhaalkaarten 25



nieuwe werelden met verhaalkaarten26

18. Verhalen vertellen – Zomaar een verhaal met associaties

Doel: een verhaal maken gebaseerd op associaties op een willekeurige reeks 

afbeeldingen.

Toepassing: warming-up, verhalen vertellen

Materialen: set verhaalkaarten, papier en schrijfgerei

Aantal deelnemers: in koppels of individueel

Duur: 20 minuten associëren en  verzinnen, 3 minuten per verhaal om te vertellen

Werkwijze:

In deze oefening word door middel van associaties bij beelden het aantal 

mogelijkheden voor een verhaal vergroot en de fantasie extra geprikkeld. Geef de 

deelnemers – werk individueel of in koppels – 5 kaarten, papier en schrijfgerei. 

Leg de 5 kaarten op een rij. Maak bij iedere kaart 5 associaties. Schrijf de 

associaties in kolommen naast elkaar. Zo ontstaat er een matrix die ook wel 

‘variatiebox’ genoemd wordt. Nu zijn er in plaats van vijf, 25 of meer mogelijke 

verhaalwendingen. Neem nu weer 10 minuten de tijd om een verhaal te verzinnen 

en daarna te vertellen.

Een voorbeeld van een variatiebox.

kapitein spin  meisje  piramide zandloper

schip   web   kapper   trap   fles

mast  internet  schaar   pleister  heelal

boom   weblog  mes   muur   energie

kerstmis  vakantiefoto moordenaar kasteel   sport

Mogelijke variaties:

•   Kies uit iedere rij één associatie en gebruik die vijf woorden als startpunt voor een 

verhaal.

•   Neem de laatste associaties uit iedere kolom en verzin met die vijf associaties een 

verhaal.

•   Laat deelnemers vijf combinaties van twee cijfers opgeven (cijfers 1 t/m 5). Gebruik 

deze combinaties als coördinaten om in de variatiebox vijf associaties aan te 

wijzen die het startpunt van het verhaal zijn.
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19. Verhalen vertellen – Met hoofdingrediënten

Doel: een verhaal maken gebaseerd op associaties op een willekeurige reeks 

afbeeldingen.

Toepassing: warming-up, verhalen vertellen

Materialen: set verhaalkaarten, papier en schrijfgerei

Aantal deelnemers: in koppels of individueel

Duur: 20 minuten verzinnen, 3 minuten per verhaal om te vertellen

Werkwijze:

Verhalen hebben vaak een herkenbare structuur die in veel verhalen terugkeert: een 

hoofdpersoon, een plek, een uitdaging, een tijdstip, hulp. U kunt gebruik maken 

van deze hoofdingrediënten als u een verhaal gaat verzinnen.

Leg uit: We gaan een verhaal maken met vijf hoofdingrediënten, in volgorde. 

Bijvoorbeeld: hoofdpersoon, plek, tijdstip, uitdaging, hulp. Trek vijf kaarten en 

leg ze in volgorde naast elkaar. De vijf getrokken kaarten bepalen de inhoud van 

respectievelijke de hoofdingrediënten van het te verzinnen verhaal. Bijvoorbeeld 

een boom die als vijfde kaart getrokken wordt moet het ingrediënt ‘hulp’ invullen.

20.  Verhalen vertellen – Met ingrediënten en associaties

Doel: een verhaal gebaseerd associaties op beelden die ieder een specifieke rol in 

het verhaal spelen

Toepassing: warming-up, verhalen vertellen

Materialen: set verhaalkaarten, papier en schrijfgerei

Aantal deelnemers: in koppels of individueel

Duur: 20 minuten verzinnen, 3 minuten per verhaal om te vertellen

Werkwijze:

De vorige oefening kan ook met een variatiebox verrijkt worden. De 

hoofdingrediënten vormen dan de titels van de kolommen. Verder gaat de oefening 

precies als de eerder beschreven oefening. Zomaar een verhaal met de variatiebox.

21. Verhalen vertellen – Met een plot

Doel: een verhaal maken met beelden, associaties, hoofdingrediënten en een plot.

Toepassing: warming-up, inzicht verkrijgen

Materialen: set verhaalkaarten, papier en schrijfgerei

Aantal deelnemers: in koppels of individueel

Duur: 20 minuten verzinnen, 3 minuten per verhaal om te vertellen

Werkwijze:

Een goed verhaal heeft een plot. Zelfs verhalen met zogenaamd open eind hebben 

een plot; waar het verhaal op uitdraait, de moraal, de boodschap. U kunt een 

plot als verplicht hoofdingrediënt meegeven aan de deelnemers. Een extra blind 

getrokken kaart moet daar weer invulling aan geven.
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22. Verhalen vertellen – Met een thema

Doel: een verhaal maken met beelden, associaties, hoofdingrediënten en een plot.

Toepassing: warming-up, inzicht verkrijgen

Materialen: set verhaalkaarten, papier en schrijfgerei

Aantal deelnemers: in koppels of individueel

Duur: 20 minuten verzinnen, 3 minuten per verhaal om te vertellen

Werkwijze:

Het klinkt wat paradoxaal misschien maar vaak kan een beperking of 

randvoorwaarde extra kracht geven aan de fantasie, die we vaak associëren met 

ongeremd vrijdenken. Zo’n beperking kan een van tevoren vastgesteld thema zijn. 

Daarmee kunt u verhalen vertellen meteen relevant maken voor bijvoorbeeld een 

afdelingsbijeenkomst. Tip: nodig een verhalenverteller uit met improvisatietalent die 

met kaarten die de deelnemers aanreiken een verhaal vertelt dat relevant is voor de 

bijeenkomst. Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag.

23 Verhalen vertellen – Kettingverhaal

Doel: een verhaal maken met beelden, associaties, hoofdingrediënten en een thema.

Toepassing: warming-up

Materialen: set verhaalkaarten, papier en schrijfgerei

Aantal deelnemers: in koppels of individueel

Duur: 20 minuten

Werkwijze:

Een leuke en beproefde manier om met een grotere groep spontaan een verhaal 

te verzinnen. De deelnemers staan of zitten in een kring. In het midden liggen de 

verhaalkaarten met de afbeelding naar beneden uitgespreid. Leg uit: Een deelnemer 

begint en trekt een kaart. Met die kaart voor iedereen zichtbaar in de hand begint 

de deelnemer een verhaal. Onderbreek na 30 seconden (zin afmaken, streng zijn). 

Nu pakt de volgende – werk met de klok mee – deelnemer een kaart en vervolgt 

met die kaart als uitgangspunt het verhaal. Het is ‘verplicht’ om de afbeelding op de 

kaart in het verhaal te betrekken.
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Toepassingen

Afbeeldingen kunnen op velerlei manier toegepast worden in de dagelijkse 

praktijk. Thuis, op school of op het werk. De toepassingsmogelijkheden zijn vrijwel 

onbeperkt. Hier vindt u een aantal suggesties.

24. Verhalenwedstrijd

Doel: Een speelse vorm om groepen rond een relevant thema een metaforisch 

verhaal te laten vertellen.

Toepassing: teambijeenkomst, afdelings-/bedrijfsbijeenkomst

Materialen:set verhaalkaarten, papier en schrijfgerei

Aantal deelnemers: in koppels of individueel

Duur: 30 minuten + 5 minuten per groep om te vertellen

Werkwijze:

Geef verhalen vertellen een feestelijk tintje en organiseer een verhalen 

vertelwedstrijd. Verdeel de groep in teams van minimaal twee en maximaal vijf 

deelnemers. Geef ieder team tussen de vijf en tien kaarten. Nu heeft ieder team 30 

minuten om een verhaal – het ‘beste’ verhaal – te verzinnen.

U kunt kiezen om het thema van het verhaal vooraf te geven: bijvoorbeeld het 

onderwerp van de bijeenkomst.

Nodig een jury van onafhankelijke verhalendeskundigen uit en vertel aan de 

jury en deelnemers waar punten mee behaald kunnen worden. Bijvoorbeeld 

vijf categorieën; originaliteit, humor, spanning, plot en vertelkunst. Voor iedere 

categorie zijn 2 punten te halen.

Zorg voor sfeervolle verlichting en aankleding van de ruimte en plekken waar de 

teams in rust hun verhalen kunnen voorbereiden.

25. Associatie-museum

Doel: verkrijgen van nieuwe contexten en domeinen voor creatieve brainstorm

Toepassing: creatieve divergentiefase

Materialen: set verhaalkaarten, velletjes papier (vierkant ter grootte van een 

verhaalkaart), vetkrijtjes of stiften, plakband

Aantal deelnemers: in koppels of individueel

Duur: minimaal 20 minuten

Werkwijze

Deze oefening begint met het maken van een kettingassociatie. Ga de groep 

één keer rond. Laat ieder deelnemer zijn of haar associatie onthouden en leg de 

volgorde ook vast. 
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Iedere deelnemer krijgt tekengerei en een vierkant stuk papier. De deelnemer 

tekent zijn associatie. Daarna maakt iedere deelnemer (ieder in zijn eigen tempo) 

weer een associatie en tekent die op een volgend stuk papier. 

Leg de deelnemers ondertussen uit dat net als het spontaan vinden van associaties 

ook het spontaan tekenen daarvan belangrijk is om de vrije gedachtestroom op 

gang te brengen en te behouden. Vooral kinderen willen graag eerst ‘voortekenen’ 

met potlood en houden een gum onder handbereik. Moedig aan om deze niet te 

gebruiken.

Na afloop van deze oefening worden de gemaakte afbeeldingen als associatieboom 

neergelegd of opgehangen. U heeft nu met elkaar een nieuwe set verhaalkaarten 

gemaakt. Lamineer deze. U kunt ze met deze groep hergebruiken in andere 

oefeningen en werkvormen.

De gevonden beelden zijn bij uitstek geschikt als input en aanjager voor creatieve 

ideevorming.

26. ‘De Metaforische verkoper’

Doel: vanuit metaforen nadenken over vraagstukken, visievorming e.d.

Toepassing: team-/afdelingsbijeenkomst, verdieping, begripsvorming, voorstellen

Materialen: set verhaalkaarten 

Aantal deelnemers: tot 25

Duur: minimaal 10 minuten

Werkwijze

Deze oefening kan gebruikt worden om binnen een groep wederzijds inzicht 

en begrip te krijgen voor verschillende percepties van een bepaald thema. Als 

voorbeeld nemen we hier een ‘verkoper’. Wat vinden de deelnemers wat een 

verkoper voor een persoon is? Welke persoonlijkheidskenmerken horen daarbij? 

Gebruik de verhaalkaarten om het gesprek daarover op gang te brengen. In het 

midden van de kring legt u de verhaalkaarten (al dan niet met de afbeelding naar 

beneden) uitgespreid op de grond of tafels neer. De deelnemers trekken ieder 

een kaart. Geef een halve minuut de tijd om de kaart te bekijken en vraag de 

deelnemers om gedurende die halve minuut eigenschappen van de afbeelding op te 

sommen.

Een deelnemer begint en moet een vergelijking maken tussen ‘verkoper’ en de 

afbeelding op de kaart, en wel op een gemeenschappelijke eigenschap tussen de 

afbeelding en ‘verkoper’. Op de kaart staat bijvoorbeeld een haai. De deelnemer 

zegt hardop: ‘Een verkoper is als een haai, want hij moet gehaaid zijn.’ Als er een 

trap is afgebeeld dan kan de deelnemer bijvoorbeeld dit zeggen: ‘Een verkoper is als 

een trap, want hij wil altijd hogerop.’

Laat de deelnemer als hij aan de beurt is geweest een volgende deelnemer 

aanwijzen. Deze oefening is zoals al eerder gesteld bruikbaar voor ieder willekeurig 

begrip, issue of vraagstuk dat u met een groep wilt verkennen. 
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Reflectie

De vorige oefening ‘de Metaforische verkoper’ laat zien hoe de metafoor een mooie 

vorm is om begrippen of vraagstukken te verkennen. Op dezelfde manier kunnen 

de verhaalkaarten gebruikt worden om de eigen innerlijke wereld te verkennen en 

evalueren. Ook hier is het beeld het uitgangspunt voor legio mogelijkheden. Hier 

volgen er een paar.

27. Persoonlijk verhaal

Doel: door middel van spontaan verhaal inzicht verkrijgen in persoonlijke 

vraagstukken

Toepassing: self-management, intervisie, therapie

Materialen: set verhaalkaarten

Aantal deelnemers: kleine groep, 1-op-1 of individueel

Duur: minimaal 25 minuten

Werkwijze

Neem een vraagstuk uit de persoonlijke sfeer in gedachten. Denk daar rustig een 

paar minuten over na. Trek dan drie kaarten en vertel een kort verhaal waarin een 

gelijkenis zit met uw vraagstuk. Verken mogelijke ‘plots’ – uitkomsten – voor het 

verhaal. Zit daar misschien een oplossing bij voor uw situatie? Bespreek dit indien de 

situatie dat toe laat met vertrouwelingen.

28. Sterktes en zwaktes

Doel: door middel van metaforische eigenschappen persoonlijke sterkten en 

zwakten verkennen

Toepassing: persoonlijkheidstraining, intervisie, therapie

Materialen: set verhaalkaarten

Aantal deelnemers: kleine groep, 1-op-1 of individueel

Duur: minimaal 20 minuten

Werkwijze

Trek willekeurig een kaart. Inventariseer de sterke en zwakke eigenschappen van 

wat afgebeeld staat. Zet ze op een vel papier in twee kolommen naast elkaar. 

Markeer nu in beide kolommen die eigenschappen die u ook bij uzelf herkent. 

Beredeneer nu hoe de sterke eigenschappen van de afbeelding de zwakke 

eigenschappen van de afbeelding kunnen compenseren of wegnemen. Ziet u 

mogelijkheden voor uzelf?
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29. Volgorde leggen

Doel: ‘contextvreemde’ inbreng om persoonlijk inzicht te vernieuwen of te 

verdiepen

Toepassing: persoonlijkheidstraining, intervisie

Materialen: set verhaalkaarten, papier en schrijfgerei

Aantal deelnemers: in koppels of individueel

Duur: 20 minuten

Werkwijze

Doe deze oefening met een kleine groepdeelnemers. Als onderdeel van een 

intervisietraject bijvoorbeeld. Geef ieder deelnemer willekeurig tien kaarten 

en vraag om die ‘op volgorde’ te leggen. De deelnemers zullen wellicht de 

wenkbrauwen optrekken. Vertel dat het aan de deelnemers is om te bepalen wat 

het criterium is voor het op volgorde leggen. Geef vijf minuten de tijd. Vraag de 

deelnemers nu om beurten om uit te leggen welk criterium zij gekozen hebben 

voor het op volgorde leggen van de kaarten en waarom. Laat toelichten hoe de 

afbeelding met het gekozen criterium in desbetreffende volgorde zijn geraakt.

U kunt ook van te voren een criterium geven waarmee alle deelnemers mee aan de 

slag moeten. Begin simpel met een voorbeeldoefening met ‘lengte’. Geef daarna 

bijvoorbeeld ‘ouderdom’ mee als criterium. Dan neemt u een criterium dat relevant 

is in context van de intervisie, bijvoorbeeld daadkracht of meegaandheid. Laat de 

deelnemers bij de toelichting zelf vertellen op welke manier hun reeks relevant is 

voor hun eigen situatie.

30. Creatief divergeren

Doel: willekeurige beelden gebruiken als input voor creatieve ideevorming

Toepassing: divergentiefase van een creatief proces.

Materialen: set verhaalkaarten, papier en schrijfgerei

Aantal deelnemers: tot 25

Duur: minimaal 20 minuten

Werkwijze

De verhaalkaarten kunnen op allerlei manieren bijdragen aan het verkennen van 

oplossingen in de divergerende fase van een creatieve brainstorm. De afbeelding 

dient dan als springplank voor het genereren van ideeën voor een probleemstelling. 

Dit kan direct door de afbeelding in te brengen als beperkende context of via een 

tussenstap door bijvoorbeeld eigenschappen of associaties te zoeken. Wanneer in 

een brainstorm de stroom aan ideeën even opdroogt vraagt u aan de deelnemers 

om willekeurig een kaart te trekken. De deelnemers kunnen vervolgens nieuwe 

ideeën genereren die betrekking hebben of geïnspireerd zijn op die afbeelding.
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Neem bijvoorbeeld de vraagstelling: Hoe kunnen we 10 miljoen euro vinden voor 

een bepaald onderwijsproject. U trekt een kaart met een afbeelding van een 

injectiespuit. Dit kan u op nieuwe ideeën brengen; folders om te informeren leggen 

in de wachtruimte van een ziekenhuis, of een meterslange injectiespuit meenemen 

naar het Binnenhof met de slogan: Het onderwijs is ziek, geef het een injectie!

Een andere manier is om eerst een opsomming van eigenschappen van de 

afbeelding te maken of een reeks associaties. Deze lijst van begrippen vormt een 

nieuwe springplank om ideeën mee te zoeken. Neem weer de injectiespuit en het 

onderwijs. Associaties bij injectiespuit zijn: scherp, schaalindeling, drukken, vloeistof, 

ziekte, genezing, dokter. Vanuit deze associaties kunnen weer nieuwe ideeën 

gezocht worden; medisch specialisten om een bijdrage vragen, frisdrankjes verkopen 

met een bedrage voor het onderwijs, geld bijdrukken.

Zelf oefeningen maken

Deze reader beschrijft een aantal mogelijkheden voor het toepassen 

van verhaalkaarten binnen onder meer onderwijs, intervisie en creatieve 

brainstormsessies. Of het nu gaat om het zoeken naar metaforen om een prangende 

vraag beter te begrijpen of het verzinnen van een vertelling voor bij het haardvuur, 

het draait allemaal om verhalen. Al werkend met de verhaalkaarten ontdekt 

u ongetwijfeld nieuwe en andere werkvormen. En dat is naast het geven van 

voorbeelden het doel van deze handleiding, een springplank zijn voor nieuwe 

ideeën.
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Verantwoording

Er bestaat al een aanbod van kaarten met afbeeldingen die gebruikt kunnen worden 

voor allerhande werkvormen in het onderwijs, training of begeleiding. Met deze set 

Verhaalkaarten voegen we er daar een aan toe. Deze verhaalkaarten onderscheiden 

zich door formaat en uitwerking.1 Grote kaarten met daarop een eenvoudige, 

gekleurde  tekening van meer of minder alledaagse zaken. Duidelijk zichtbaar en 

daardoor vooral zeer geschikt voor het werken in groepen. Er is juist voor tekeningen 

gekozen – in tegenstelling tot foto’s – omdat tekeningen ruimte laten voor de eigen 

fantasie; een foto is ‘af’ en geeft daardoor die ruimte minder. 

Deze ‘handleiding’ richt zich vooral op associaties en analogieën als startpunt voor 

verhalen. Daarnaast geeft het mogelijkheden voor een breed toepassingsgebied. Het 

voert voor deze handleiding te ver om toepassingen voor die gebieden diepgaand te 

beschrijven. Professionals uit relevante werkvelden hebben ongetwijfeld niet meer 

nodig dan deze handreiking om vervolgens zelf samen met leerlingen,  

collega’s en cliënten op avontuur te gaan. 

De verhaalkaarten zijn ontstaan als werkvorm bij de lesvorm KIEM voor creatief 

denken in het basisonderwijs. Mocht u geïnteresseerd zijn in hoe de verhaalkaarten 

passen in creatief onderwijs en welke mogelijkheden KIEM biedt voor creatief 

denken en verhalen vertellen met kinderen in de midden- en bovenbouw van het 

basisonderwijs, neem dan contact op met de auteur (www.denkenomeenhoekje.nl). 

Mede dankzij de inspirerende reactie van de kant van het team van ‘Onderwijs 

Maak Je Samen’ (www.onderwijsmaakjesamen.nl) zijn de verhaalkaarten een eigen 

leven – naast KIEM – gaan leiden. Met dank aan Mignon van Ophuizen voor haar 

opbouwende kritieken, toevoegingen en enthousiasme voor het werken met beelden.

David van der Kooij        Amstelveen, januari 2009 - augustus 2014

1  Verhaalkaarten zijn oorspronkelijk uitgegeven op het formaat 20 x 20 cm. Bij deze 

digitale uitgave zijn de kaarten 12,5 x 12,5 cm bij een afdruk van 100% grootte.
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