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Als	Stichting	Les	proberen	we	steeds	om	
docenten	zoveel	mogelijk	te	helpen	bij	het	
maken	van	goede,	leuke	en	inspirerende	
lessen,	die	alle	kanten	van	het	taalonderwijs	
belichten.	In	dit	boekje	staat	het	creatief	
schrijfonderwijs	in	de	schijnwerper.	
In	dit	boekje	vindt	u	een	kleine	twintig	arti-
kelen,	met	daarin	naast	een	beetje	theorie,	
ook	heel	veel	didactische	werkvormen	en	tips,	
waar	u	meteen	uw	voordeel	mee	kunt	doen	in	
de	les.
De	artikelen	zijn	geschreven	door	gerenom-
meerde	experts	in	het	creatief	schrijven,	naar	
aanleiding	van	de	organisatie	van	de	Schrijf-
prijs	Nt2,	één	van	de	nevenactiviteiten	van	
Les.1		
Dit	jaar	geven	we	de	aftrap	voor	de	Schrijfprijs 
Nt2 2017-2018	op	het	zevende	Lesjubileum-
congres	(	7	oktober	2017,	Les	35	jaar).	

Zo	bereiken	we	nog	meer	mensen	en	hopen	
we	op	nog	meer	inzendingen.	Met	dit	boekje	
willen	we	u	inspireren	om	voor	uw	cursisten	
mooie	lessen	in	creatief	schrijven	te	maken	
en	te	geven,	want	een	les	in	creatief	schrijven	
is	als	een	kers	op	de	taart!

Bastienne Tholen
voorzitter Stichting Les

Noot

1.	Enkele	artikelen	zijn	nieuw,	de	meeste	zijn	eer-
der	gepubliceerd	in	Les	(Les	185	en	186)	en/of	
op	Les	Online,	soms	in	(licht)	gewijzigde	vorm.

	 Illustraties	bestaan	deels	uit	inzendingen	
	 voor	de	Schrijfprijs.	

In	2014	won	Elena	Stoeva	in	de	categorie	
Isk/Okan	met	een	gedicht	dat	de	liefde	
voor	haar	moederland	onder	woorden	brengt.	
Ze	speelt	met	de	taal	en	kent	de	kracht	van	
de	herhaling.	

Mijn moederland
                                        
Klein is mijn kleine moederland
donkere bergen, blauwe zee
bloemen, herinneringen.
En dan zie je hoe oneindig is 
dit handjevol
mijn kleine, kleine moederland.

Elena Stoeva	16	jaar

Een nieuwe taal leren is voor iedereen een enorme klus! De 
nieuwe klanken, woordjes en frases leren, zullen ze me wel 
begrijpen, sta ik niet voor gek? Ik kan wel wat zeggen, maar als 
ze me dan iets vragen, wat zeg ik dan terug? Zelfs het kleinste 
boodschapje wordt meteen een TAAK, met hoofdletters.
Het is veel, soms zwaar en moeilijk, maar er komt een moment 
van omslag! Ineens zeg je iets zonder erbij na te denken. Je kunt 
een grapje maken en er wordt gegrinnikt. Je wordt boos en er 
komt ineens een Nederlands scheldwoord in je naar boven! Je 
begint het te kunnen. En ja, zelfs met losse woorden kun je 
ervaringen delen.

Voorwoord
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Creatief schrijven met Nt2-cursisten en laaggeletterden, gaat 
dat samen? Ons antwoord is volmondig ‘ja’. Onze ervaring 
met workshops en trainingen aan deze doelgroepen heeft ons 
ervan overtuigd dat creatief schrijven het plezier in taal 
vergroot en spelenderwijs ook de mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid verbetert. Daag cursisten uit en je zult parels 
ontdekken.1 

Van 
boodschappoëzie 
tot 
knipgedicht

De kracht van speelse schrijfoefeningen

A
nn

em
ar

ie
	v

an
	d

en
	B

rin
k	

Tr
ea

	S
ch

ol
te

n

kn
ip

g
ed

ic
ht



�

Succeservaring in taal
Bij	creatief	schrijven	met	Nt2-cursisten	of	
laaggeletterden	gaat	het	om	schrijven	vanuit	
persoonlijke	ervaringen,	kennis	en	beleving	
en	om	zintuiglijke	waarnemingen.	Taal	is	een	
fantastisch	expressiemiddel	om	uiting	te	ge-
ven	aan	de	rijke	bron	die	elke	cursist	of	leer-
ling	in	zich	heeft.	Ze	willen	hun	verhaal	vertel-
len,	hun	emoties	en	ervaringen	uiten.	Creatief	
schrijven	motiveert.	Cursisten	en	leerlingen	
beleven	plezier	aan	taal	en	voelen	zich	trots	
op	waartoe	zij	in	staat	zijn	met	taal.	Vaak	gaat	
het	om	simpele	of	losse	woorden,	een	paar	
zinnen	en	een	compact	eindresultaat.	Maar	
wel	een	dat	kernachtig	en	sterk	is.	En,	dat	het	
plezier	in	taal	laat	zien.	Tijdens	onze	training	
aan	Nt2-docenten	krijgen	we	dat	ook	beves-
tigd:	een	succeservaring	in	taal	is	zo	ontzet-
tend	belangrijk.

Uit de praktijk: boodschappenpoëzie
Of	we	een	poëzieworkshop	wilden	geven	
voor	laaggeletterden,	over	het	thema	
Mijn boodschap.	De	bedoeling	van	onze	op-
drachtgever	was	om	de	deelnemers	te	laten	
ervaren	dat	taal	ook	leuk	kan	zijn,	in	plaats	
van	taal	goed	of	fout	toe	te	passen.	Koren	op	
onze	molen!	

De	deelnemers	schoven	aan	in	het	zaaltje,	
sommige	uitbundig,	andere	onzeker.	‘Een	ge-
dicht	maken?	Dat	kan	ik	niet!’

Niets	bleek	minder	waar.	Op	de	tafel	lagen	
boodschappenbriefjes.	We	pikten	een	bood-
schap	van	de	lijstjes	uit	en	dat	was	zin	1	van	
het	gedicht: een onsje vlees,	een pond 
kaas,	een kist mandarijnen.	De	levensmid-
delen	veranderden	in	zelfvertrouwen,	schou-
derklopjes,	dromen	en	meer.	En	zo	ontstond	
er	al	puzzelend	een	gedicht.	Daarna	varieer-
den	ze	met	zelfgeschreven	zinnen	en	experi-
menteerden	ze	met	andere	woorden	en	zins-
volgordes.	

Ze	hadden	vooral	veel	plezier	en	zelfs	de	
meest	wantrouwende	en	onzekere	deelnemer	
las	zijn	gedicht	grijnzend	voor.

Stapje voor stapje aanbieden
Natuurlijk,	het	is	lastig	om	woorden	op	pa-
pier	te	zetten.	Helemaal	als	je	de	taal	nog	
niet	machtig	bent.	Creatief	schrijven	is	veel	
meer	dan	het	op	papier	zetten	van	een	aantal	
woorden	of	een	verhaal;	het	behelst	een	heel	
proces	van	divergeren,	associëren,	waarne-
men,	met	elkaar	in	gesprek	gaan,	woorden	
zoeken,	vorm	bedenken	om	dan	pas	als	laat-
ste	fase	te	gaan	schrijven.	Geef	dus	nooit	zo-
maar	een	opdracht	als	‘schrijf	een	verhaal	van	
250	woorden	over	de	zomervakantie’.	Zo’n	
opdracht	is	te	groot	en	te	veelomvattend.	
Neem	de	cursisten	stapje	voor	stapje	mee	
met	een	aantal	associatieoefeningen,	laat	ze	
herinneringen	ophalen	en	geef	kaders	waar-
door	ze	makkelijker	kiezen	wat	ze	willen	
schrijven.	Deze	kleine	stapjes	zorgen	voor	
veiligheid	en	lef	om	iets	op	papier	te	zetten.	
Door	daarna	te	reflecteren	op	wat	geschre-
ven	en	verteld	is,	wordt	de	woordenschat	ver-
groot,	het	plezier	in	taal	verhoogd	en	is	er	
waardering	en	applaus	voor	iedere	tekst.

Divergerend schrijven: niks is gek, 
alles mag
Creatief	schrijven,	wat	is	dat	eigenlijk?	Karel	
Witteveen,	auteur	van	het	boek	Creatief 
schrijven	(2011),	noemt	creatief	schrijven	de	
vorm	van	schrijven	waarbij	je	je	zoveel	moge-
lijk	laat	leiden	door	je	vrije	ingevingen	of	as-
sociaties.	Je	zet	schrijfregels	overboord	en	
denkt	alle	kanten	op.	Daarmee	geef	je	jezelf	
de	kans	om	op	alle	fronten	te	experimente-
ren	en	associëren	met	taal,	compositie,	stijl,	
personages	en	tekstsoort.	Daarbij	mag	je	

Vaak gaat het om 
simpele of losse 
woorden, een paar 
zinnen en een com-
pact eindresultaat
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‘fouten’	maken	in	spelling,	leestekens	en	op-
bouw.	De	schrijfdocent	kan	allerlei	inspiratie-
bronnen	gebruiken:	foto’s,	zinnen,	woorden,	
folders,	zangers,	muziek,	herinneringen,	eten,	
geuren,	de	mogelijkheden	zijn	talloos.	Niks	is	
gek	en	alles	mag.

Je	kunt	kiezen	uit	een	enorme	variatie	aan	
werkvormen.	Cursisten	schrijven	bijvoorbeeld	
een	dialoog	tussen	twee	voorwerpen,	een	
herinnering	bij	een	geur,	een	waarom-gedicht	
of	woorden	op	muziek.	

Tegenover	deze	divergerende	manier	van	
schrijven	staat	convergerend	schrijven:	hierbij	
ga	je	schaven	aan	zinnen,	opbouw	en	formu-
leringen.	Na	creatief,	divergerend schrijven	
kan	heel	goed	een	fase	van	convergerend 
schrijven	volgen	om	de	tekst	duidelijker	of	
correcter	te	krijgen.	Maar	het	hoeft	niet.

Een	cursist	die	creatief	schrijft,	is	dus	niet	
primair	bezig	met	de	correctheid	en	juiste	
toepassing	van	taal,	maar	met	plezier	in	taal.	
Cursisten	ontdekken	op	een	speelse	manier	
de	rijkdom	en	mogelijkheden	van	taal.	Al	
spelend	en	proberend	pikken	ze	ondertussen	
wel	van	alles	op	over	Nederlandse	woorden,	
zinsvolgorde,	dialogen,	woordsoorten	en	
tekstsoorten,	om	maar	wat	te	noemen.	

Vitaal door creatief schrijven
Creatief	schrijven	kent	in	ons	land	nog	niet	
zo’n	lange	traditie.	In	tegenstelling	tot	landen	
als	de	Verenigde	Staten	en	Groot-Brittannië.	
Het	aantal	onderzoeken	in	ons	land	is	be-
perkt,	maar	desalniettemin	zeer	waardevol.	
Neem	het	onderzoek	van	Suzanne	van	Burg.	
In	Schrijf je slim (2010)	concludeert	zij	dat	de	
prestaties	van	leerlingen	verbeteren	na	het	
schrijven	van	een	creatieve	tekst.	

Wetenschapsjournalist	Mark	Mieras,	gespe-
cialiseerd	in	hersenonderzoek,	schreef	in	dat-
zelfde	jaar	De waarden van het schrijven.	
Zijn	conclusie	is	dat	creatief	schrijven	een	po-
sitief	effect	heeft	op	de	gezondheid	en	het	
welzijn	van	degenen	die	creatief	schrijven.	
Want,	zo	concludeert	hij,	wie	schrijft	helpt	
zichzelf	om	ervaringen	van	het	leven	te	ver-
werken.	Wie	schrijft	leert	emoties	en	ervarin-

gen	te	benoemen,	activiteiten	die	volgens	
hem	de	hersenfuncties	stimuleren	die	een	sta-
biliserende	werking	op	de	geest	hebben.	
Schrijven	is	dan	niet	alleen	een	formeel	com-
municatiemiddel,	maar	ook	een	hulpmiddel	
om	vitaal	te	blijven.	

Recent	onderzoek	van	Stichting Lezen 
(2017)	toont	aan	dat	de	praktijkervaringen	
met	creatief	schrijven	binnen	het	basisonder-
wijs	en	voortgezet	onderwijs	positief	zijn.	En	
dat	persoonlijk	schrijven	als	bijkomend	voor-
deel	heeft	dat	het	schriftelijk	uitdrukken	van	
gevoelens	-	gemiddeld	genomen	-	het	wel-
bevinden	bevordert.	

Woorden vinden
We	ervaren	deze	effecten	in	onze	workshops	
en	trainingen.	De	cursisten	zijn	oprecht	trots	
als	ze	woorden	hebben	gevonden	voor	een	
gevoel.	Er	verschijnt	-	vaak	een	verlegen	-	
glimlach	als	ze	woorden	gevonden	hebben,	
waarmee	ze	hun	ervaringen	kunnen	delen.	
Dit	zijn	prachtmiddelen	om	met	elkaar	in	ge-
sprek	te	gaan.	Neem	onderstaand	voorbeeld.	
Een	cursist	schrijft	een	elf	naar	aanleiding	van	
het	thema	zintuigen.

Wind
wind waait
in Nederland koud
in mijn land warm
wennen

Naar	aanleiding	van	dit	gedicht	volgen	herin-
neringen	over	het	land	van	herkomst	en	de	
ervaringen	van	andere	cursisten.	Tegelijkertijd	
gaat	het	ook	over	taal.	Over	woorden	die	be-
ginrijm	hebben.	Over	tegenstellingen	en	over	
binnenrijm.	En	over	meerdere	betekenissen	
van	het	woord	wind,	want,	zo	vertelde	een	
cursist	‘als	je	een	wind	laat,	kan	die	heel	erg	
stinken’.	

Ander motortje
Wat	ons	opvalt	is	dat	cursisten	tijdens	creatief	
schrijven	een	ander	motortje	aanzetten.	Ze	
vergeten	even	de	lastige	en	ingewikkelde	


