DAT RAAKT!
Vertel je verhaal met emotie!

Verdieping van de training voor Taalambassadeurs
‘Het vertellen van het eigen verhaal’

Auteurs:

Paula Gouw (Open Universiteit)
Hank Gronheid (ABC Noord-Holland)

Met dank aan:

DAT RAAKT!

Trudi Jeninga (Taalambassadeur ABC)

1

Voorwoord
Emoties spelen een belangrijke rol bij het leren lezen, schrijven, rekenen en digitaal
vaardig te worden. Vervelende ervaring op school, op het werk of in de familie- of
vriendenkring kunnen tot gevoelens van angst, schaamte en boosheid leiden. Ook nu
nog. Daarentegen kan leren ook gevoelens van hoop en trots geven. Hoop om een betere
lezer of schrijver te worden en trots als het je lukt om een rekensom op te lossen of je
eerste foto via Whats App te versturen.
Taalambassadeurs zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid.
Alleen zij weten wat het betekent om laaggeletterd te zijn. Zij hebben de gevolgen
hiervan aan de lijve ondervonden. Vaak is een schrijnende geschiedenis vooraf gegaan
voordat als volwassene de stap werd gezet naar een cursus basisvaardigheden. De
opluchting daarna is vaak enorm. Mee kunnen doen in het dagelijks leven.
Taalambassadeurs hebben als taak om anderen hun verhaal te vertellen. Zo creëren zij
meer bewustzijn voor laaggeletterdheid bij onder andere werkgevers, ambtenaren en
artsen. Ook helpen zij andere laaggeletterden om zelf ook de stap te nemen.
Tijdens de training tot Taalambassadeur leren Taalambassadeurs hoe zij hun verhaal zo
goed mogelijk kunnen vertellen. Het is belangrijk dat zij hun verhaal ook met emotie
vertellen. Met de emoties zoals zij ze voelen en gevoeld hebben. Dat raakt mensen.
Soms is het lastig om je verhaal met emotie te vertellen. Het is best wel eng om voor
een groot publiek je diepste emoties te delen. Daarnaast hebben sommige
Taalambassadeurs hun verhaal nu al zo vaak verteld, dat de emoties soms een beetje op
de achtergrond raken. Het vertellen van het eigen verhaal is een beetje vlak geworden.
De grote emoties van het begin zijn verder overwonnen en de voorbeelden van weleer
worden vaak met minder emotie en overtuiging gebracht. Misschien zijn de emoties zelfs
nu anders en zijn de emoties van toen een beetje vergeten.
Om als Taalambassadeur je verhaal te kunnen vertellen met emotie is de training ‘DAT
RAAKT!’ ontwikkeld. Het doel van de training is om Taalambassadeurs te leren hoe zij
hun verhaal met emotie kunnen vertellen, zodat het de luisteraars raakt. De training is
bedoeld voor Taalambassadeurs die de basistraining “Het vertellen van het eigen
verhaal” al hebben gevolgd. De training is bedoeld als opfrisser en als verdieping en
beoogt emoties weer opnieuw en op een positieve manier in te zetten en een plek te
geven binnen het eigen ervaringsverhaal.
De trainer kan de training naar eigen inzicht laten verlopen. Ook kan de training in delen
worden opgeknipt en in meerdere keren uitgevoerd. Het is afhankelijk van het
ervaringsniveau van de groep Taalambassadeurs hoe deze training gegeven wordt.
De training is ontwikkeld in het kader van het project ‘De laaggeletterden centraal’ en
gefinancierd door het NRO in het kader van het programma ‘Tel mee met Taal’.
Wij wensen jullie veel succes en plezier met deze training!!!
Paula Gouw en Hank Gronheid
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1. Aan de poort van de stad der geletterdheid
De trainer leest het verhaal ‘Aan de poort van de stad der geletterdheid’ voor.
Dit duurt 10 minuten.
Vervolgens wordt het verhaal met de groep nabesproken.

Nabespreking:
Wat was jouw gevoel, EMOTIE, bij dit verhaal?
•

Wat voelde je bij dit verhaal?

•

Hoe voelde jij je tijdens dit verhaal?

•

Waarom denk je dat Willem dit verhaal schreef?
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Aan de poort van de stad der geletterdheid
Wij hebben besloten om eindelijk onze stem te laten horen.
Samen met de cursisten en docenten.
Omdat je als laaggeletterde geen toegang krijgt tot de stad.
Met spandoeken gaan wij naar de poort en vragen
Of wij ook de stad in mogen.
‘Nee”, zegt de soldaat. ‘Deze stad is alleen voor mensen die
kunnen lezen en schrijven’.

Er staat een ladder.
Ik klim op de ladder tot aan het plafond en pak een rood boek.
Daarna klim ik naar beneden.
Onderweg pak ik nog een boek. Een blauw boek.
Als ik beneden ben, zie ik nog een boek.
In een hoek van de winkel.
Een zwart boek. Het zit onder het stof.
‘Je hebt het goed gedaan’, zegt de man.
‘Het rode boek is het boek van de passie.
Dat pakt iedereen.
En het blauwe boek is het boek van het leven.
Het zwarte boek is het boek van de kennis.
Die kennis kan goed zijn. Maar ook slecht’.

De poort blijft gesloten voor ons.
Verdrietig gaan we weer weg.
Na een paar jaar staan we weer voor die poort.
Met boeken en diploma’s in onze handen.
Nu gaat de poort wel voor ons open.
We kunnen onze ogen niet geloven.

Ik kijk naar de drie boeken en knik.
De man zegt: ‘Alles wat je zegt, is al heel vaak gezegd.
Ontelbare keren.
Alles wat je schrijft, is al ontelbare keren geschreven.
Alles herhaalt zich zoals de golven op het strand’.
Hij pakt het boek en geeft het aan mij.
Dan sta ik weer buiten.

We gaan door die poort naar binnen en komen op een groot plein.
Er staat een paal midden op het plein.
Aan die paal zitten bordjes met pijlen.
Kennis staat op één van de bordjes.
En boeken, sport, rekenen, universiteit.
Ik loop in de richting van de boeken.
Al gauw kom ik in een straat met aan beide kanten boekwinkels.
Bij één van de winkels staat de deur open.
Een man achter een bureau wenkt mij naar binnen.
‘Als jij de goede boeken weet te vinden, laat ik jouw grootste
wens uitkomen’, zegt de man.
Ik vraag mij af hoe hij kan weten wat mijn grootste wens is.

Als ik het boek open doe, zie ik dat de bladzijden leeg zijn.
Er is niets in geschreven.
Nu weet ik dat de man precies weet wat mijn grootste wens is.
In dit lege boek zelf schrijven.
Dit wordt mijn boek, hierin zal ik schrijven.
Willem Pedro

‘Kom’, zegt de man, ‘pak drie boeken’.
De muren van de winkel bestaan uit boekenkasten.
Ze komen tot aan het plafond.
DAT RAAKT!
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2. Wat hoort bij mij? En waarom?
Deze oefening wordt uitgevoerd met behulp van de kaartjes (zie bijlage) of kies voor het
spel “Een box vol emoties’.
Dit duurt 30 minuten.

Voor de trainer:
•

Vorm groepjes van 3 tot 5 deelnemers.

•

Kopieer voor iedere groep de kaartjes in een andere kleur.

•

Zorg ervoor dat bij iedere groep een begeleider aanwezig is om de discussies te

•

begeleiden en door te vragen waar nodig.

•

Zorg voor een veilige omgeving en geef iedereen evenveel aandacht.

•

Geef tops, complimenten en bemoedigingen.

•

Laat de deelnemers elkaar tips geven.

Oefening met de kaartjes:
•

De kaartjes liggen open op tafel.

•

Pak om de beurt een kaartje dat bij je past en vertel kort waarom.

•

Past de tekst op het kaartje niet bij jou? Leg dan het kaartje terug.

•

Neem een volgend kaartje. Past het? Vertel kort waarom.
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Ik werk graag samen

Het meeste doe ik liever

Ik ben een trots mens

alleen

en dat laat ik ook graag
zien

Ik kan goed naar een

Ik vind dat iedereen naar

Ik heb aandacht voor

ander luisteren

mij moet luisteren

mensen om mij heen

Ik ben tevreden met

Ik kan moeilijk iets delen

Ik heb veel geduld met

weinig

met een ander

de mensen om mij heen

Ik ben erg ongeduldig

Ik neem graag risico

Ik neem liever niet

Laat me met rust

Ik ben avontuurlijk

teveel risico
Ik ga voor zekerheid

Anderen moeten maar

Het avontuur zoek ik

Ik kan van weinig al

voor mij de keuzes

niet op

genieten

Ik eet en leef gezond

Ik houd van sporten en

maken
Ik ben bang dat ze mij
niet zien staan en

van buiten zijn

overslaan
Ik sta positief in het

Voor een afspraak ben ik

Ik heb respect voor de

leven

altijd op tijd

mening van een ander

Ik ben een vrolijk mens

Soms ben ik somber

Ik kan goed keuzes
maken
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Als alternatief kan er ook worden gekozen voor het spel
‘Een box vol emoties’.

Met de 40 mooi vormgegeven emotiekaarten in deze box ga je op een speelse en vrije
manier in gesprek over emoties. Er staan vragen op en gedachtes. Je kunt erover
nadenken, over praten en er iets van leren.
Auteur:

Stine Jensen

ISBN:

9789020695496
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3. Jezelf voorstellen
Aan Taalambassadeurs wordt vaak gevraagd als ervaringsdeskundige hun eigen verhaal
te komen vertellen bij presentaties aan bijvoorbeeld gemeentes, UWV, organisaties
binnen de gezondheidszorg en bedrijven. Voorafgaand aan het vertellen van het eigen
verhaal stellen Taalambassadeurs zichzelf dan voor. Het is erg belangrijk dat dit goed
gebeurt. De luisteraar moet een goed beeld krijgen van deze Taalambassadeur.

Dit duurt 10 minuten.

Iedere Taalambassadeur stelt zich voor en vertelt:

•

Ik ben: naam, leeftijd, woonplaats

•

Mijn achtergrond is: waar en in welke omstandigheden ik opgroeide

•

Mijn leefsituatie nu: woon samen, partner, kinderen, op mezelf, enzovoort

•

Ik heb wel/geen werk of doe vrijwilligers werk

•

kan nu een beetje, redelijk goed, goed lezen, schrijven, rekenen, omgaan met de
computer, enzovoort
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4. Je eigen verhaal vertellen
Hoe kun je goed je eigen verhaal vertellen, zodat het mensen raakt? Dit kan door je
verhaal met emotie te vertellen. Emoties voel je en dat gevoel moet je zien over te
brengen aan de luisteraars. Jouw verhaal heeft jou geraakt. Nu is het tijd om anderen
met jouw verhaal te raken.
Emoties voel je in je lichaam. Denk bijvoorbeeld aan zweten, hartkloppingen of
tintelingen in je handen of voeten. Doordat je emoties in je lichaam voelt, merkt je dat
emoties er zijn. Je wordt je dan bewust van je emoties. Je kunt emoties ook zien aan je
lichaamshouding en in je gezicht. Iemand die blij is loopt en staat anders dan iemand die
verdrietig is. Hij kijkt hij of zij anders. Waar voel jij verschillende emoties?
Dit duurt 10 minuten.

Uit onderzoek blijkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen mensen in hoe zij emoties in
hun lichaam ervaren. Hieronder staan enkele voorbeelden.

Bron: Nummenmaa, et al. (2014)
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Voor de trainer:
•

Kopieer voor iedereen een bladzijde met de plaatjes van ‘lichamen’

•

Zorg voor voldoende rode en blauwe kleurpotloden

•

Ieder mens is verschillend. Dat geldt ook voor het ervaren van emoties. Bij het
inkleuren van de plaatjes met lichamen is er dus geen goed of fout antwoord.
Benadruk dit ook.

Waar voel jij je emoties?
•

Geef in de plaatjes met lichamen aan waar jij wat voelt in je lichaam als je trots
bent, je angstig voelt of je schaamt.

•

Gebruik het blauwe potlood om de delen van je lichaam in te kleuren waar je
minder gevoel hebt. Dit kan bijvoorbeeld een doof of koud gevoel zijn, tintelingen
of een moe gevoel.

•

Gebruik het rode potlood om de delen van je lichaam in te kleuren waar je juist
meer gevoel hebt. Dit kan positief zijn (bijvoorbeeld als je blij bent) of negatief
(bijvoorbeeld als je boos bent).

•

Hoe sterker het gevoel is, hoe dikker je dat deel van je lichaam kleurt.

•

Bij het vierde plaatje met een lichaam mag je zelf een emotie verzinnen.

•

Emoties zijn persoonlijk. Jij kleurt in wat jij voelt. Er zijn dus ook geen goede of
foute antwoorden.
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Wat voel je in je lichaam bij de volgende emoties:

Trots

Angst

Schaamte

Gebruik het rode potlood voor delen van
je lichaam waar je kracht en energie voelt
(zowel positief als negatief)

DAT RAAKT!
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Gebruik het blauwe potlood voor delen van je
lichaam waar je een moe en zwaar gevoel hebt
(dus waar je geen kracht en energie voelt)
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4.1 Raken op emotie!
Nadat de emoties zijn ingekleurd, is het tijd om samen over emoties te praten. Probeer
dit gesprek luchtig te houden want soms ervaart men opnieuw de eerdere emoties van
toen men nog laaggeletterd was.

Dit duurt 20 minuten.

Praten over emoties:
•

Breng samen onder woorden wat een emotie is. Denk aan het spel met de kaartje
of de box vol emoties.

•

Waar en hoe voelt emotie in je lijf?

•

Hoe herken je emoties bij jezelf?

•

Hoe herken je emoties bij een ander?

•

Hoe kun je deze emotie mee laten werken (functioneel maken) in jouw verhaal
dat je vertelt?
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13

4.2 Nu het eigen verhaal vertellen

Soms is het lastig om kort en bondig je eigen verhaal te vertellen. Om een goede,
heldere lijn in een verhaal te brengen is het belangrijk om een schema te maken met
steekwoorden die de lijn van het verhaal beschrijven. Hierbij kan gebruikt gemaakt
worden van het schema dat bewaard is in het portfolio van de training ‘Zeg het voort’ of
er kan een nieuw schema worden gemaakt. Op basis van dit schema kunnen de
Taalambassadeurs nu hun eigen verhaal vertellen.
Dit duurt 30 minuten.

Iedere Taalambassadeur vertelt zijn / haar eigen verhaal:
•

Pak het schema erbij dat in je portfolio zit / of maak een nieuw schema

•

Neem het verhaal op, bijvoorbeeld met je mobiele telefoon

•

Vertel je verhaal

•

Kijk samen je verhaal terug

•

Geef elkaar feeback aan de hand van tops en tips

•

Vertel eerst de tops: wat ging er goed, geef complimenten en applaus

•

Geef aan wat in het verhaal jou raakte (let ook op lichaamstaal,
gezichtsuitdrukking en de toon waarmee het verhaal verteld wordt)

•

Geef tips om het verhaal sterker te maken
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Opbouw eigen verhaal: vul hier steekwoorden in
1. Wat ging er mis toen je nog laaggeletterd was? Geef voorbeelden.

2. Wat was de oorzaak? / Waardoor leerde je onvoldoende?

3. Wanneer en waarom besloot je om weer te gaan leren?

4. Welke drempel moest jij over om naar een cursus te gaan? Hoe deed je dat?

5. Hoe was het om weer naar school te gaan en te leren?

6. Wat heeft het je opgeleverd? Wat kun je nu wel wat je vroeger echt niet kon?

7. Wat betekent het voor je om nu als jouw verhaal overal te vertellen?

8. Wat raad je anderen aan die moeite hebben me lezen, schrijven, rekenen, enz?

9. Wat zijn jouw adviezen aan………… (de organisatie waar je je verhaal vertelt)?

DAT RAAKT!
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5. Filmpje ontspannen ‘Ademhaling’
Emoties voel je in je lichaam. Soms zijn emoties zo sterk dat je ze niet onder controle
hebt. Vooral bij negatieve emoties kan dit vervelend zijn. Je hart of ademhaling gaat
soms zo snel dat je er last van hebt. Of je wordt misselijk of duizelig. Je kunt hier zelf
wat aan doen, bijvoorbeeld door goed en rustig te ademen. Hiervoor zijn
ademhalingsoefeningen. In het filmpje zie je hoe je dit kunt doen. Het filmpje staat op
YouTube. Je kunt dus ook thuis oefenen. Er zijn ook nog andere filmpjes die je kunnen
helpen om de vervelende gevoelens in je lichaam onder controle te krijgen. De
oefeningen kun je gebruiken als je bijvoorbeeld zenuwachtig bent als je je verhaal moet
vertellen. Door de oefeningen word je rustiger en gaat het vertellen makkelijker.

Dit duurt 15 minuten.

Ademhalingsoefeningen:
•

Ga rustig zitten.

•

Draai je stoel richting het beeldscherm, zodat je er recht voor zit.

•

Luister goed naar wat er gezegd wordt en doe mee.

Link naar het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=WoahWup9giU&feature=youtu.be
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Linkjes naar alle ontspanningsoefeningen
https://youtu.be/I-9e8ToQa8c

https://youtu.be/F9GISmiaQ30

https://youtu.be/WoahWup9giU

https://youtu.be/2Wim0nfNtqo

https://youtu.be/PV2raoK7vIE

https://youtu.be/9y6Ap7WBYe0
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6. Afronden van de training
Na afloop van de training volgt een korte evaluatie om Taalambassadeurs de ruimte te
geven om te reflecteren op zichzelf en de training. De afrondingsvragen zullen per groep
anders verlopen, afhankelijk wat er besproken is.

Dit duurt 15 – 30 minuten.

Reflectie:
•

Hoe was deze training voor jou?

•

Heb je er wat aan gehad?

•

Heb je nog iets gemist?

•

Denk je dat je eraan terugdenkt als jij weer jouw verhaal gaat vertellen als
Taalambassadeur?

•

Hoe ga je straks je verhaal ‘anders’ vertellen dan voorheen?
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