
 
 

 

Schrijf een kort verhaal  
In de klas bespreken jullie gezamenlijk de volgende vragen:  
 
Waaruit bestaat een verhaal?  

 Wie: personage(s)  

 Wat: thema, handeling, plot  

 Waar: omgeving, ruimte  

 Vorm: verschillende soorten vertellers (hij/zij, ik, alwetend etc.), stijlelementen  
 
Wat maakt een tekst interessant, goed, leuk om te lezen?  
 
Hieronder staan de criteria waar een tekst onder andere op kan worden beoordeeld.  
 

 Originaliteit: er wordt een origineel thema/onderwerp gebruikt of er wordt op een originele 
manier met een thema/onderwerp omgegaan.  

 Stijl: de gebruikte taal leest prettig of vlot en wordt consequent toegepast.  

 Taalgevoel: de gebruikte taal wordt niet alleen gebruikt als communicatiemiddel, maar voegt 
wat toe aan de tekst en maakt de tekst speciaal/uniek.  

 Verbeeldingskracht: de schrijver vertelt niet alleen, maar laat dat wat hij schrijft ook ‘zien’ aan 
de lezer, waardoor de tekst gaat leven.  

 Verzorgdheid van de tekst: de tekst bevat geen stijl-, spel- en interpunctiefouten.  
 
Bespreek klassikaal of er nog andere kenmerken zijn die belangrijk zijn bij het schrijven van een kort 
verhaal. 
 
Schrijfopdracht 1: Woordwolk  
 
Voordat je een verhaal begint te schrijven is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de 
personages. Schrijf de naam van een (hoofd)personage op, omcirkel deze naam en noteer 
daaromheen zo veel mogelijk kenmerken.  
 
Denk na over onderstaande zaken om een hoofd- en/of bijfiguur te creëren en schrijf ze op:  

 Feiten: Naam, leeftijd, woonsituatie, uiterlijke kenmerken, familie (broers/zussen, ouders, 
relatie) etc. 

 Bijzonderheden: Wat maakt deze persoon anders dan andere mensen? Heeft hij of zij 
(eigenaardige) hobby’s, een bijzondere fascinatie of een opvallend ochtendritueel? Wat is zijn 
of haar lievelingseten? Wees specifiek! 

 
Niet al deze gegevens hoeven uiteindelijk terug te komen in het verhaal (al mag dat wel!), maar het is 
belangrijk dat je een zo volledig mogelijk beeld vormt van je personage(s). Vanuit dit beeld kan je later 
ook bedenken hoe hij of zij op een bepaalde situatie zal reageren.  
 
Schrijfopdracht 2: Verzin een verhaalwereld 
 
De omgeving (of setting) waarin het verhaal zich afspeelt, is bepalend voor de verhaallijn. De lezer 
komt zo namelijk niet alleen te weten waar het personage zich bevindt, maar ook wat de sfeer van de 
beschreven situatie is. Neem de voorbeelden uit de volgende verhalen. 
 
‘In de tram was het bedompt. Natte jassen schuurden langs elkaar. Ton vond het merkwaardig dat 
dezelfde regen die de straten buiten schoonspoelde de mensen in de tram juist viezer maakte. Zo 
bliezen de loslatende sportschoenzolen van de jongen die naast hem stond kleine belletjes.’  
Uit: ‘De asymptoot’ van Anne Steenhoff – tweedeprijswinnaar Write Now! Amsterdam 2019 
 
‘Miguel wurmt zich door de massa heen en maant zijn vader hem te volgen tot aan de bar. Op het 
podium staat een dikke man in een wit hemd met zweetplekken. “I did it my way,” kweelt hij door de 
microfoon.’  
Uit: ‘Gracias a la vida’ van Corinne Heyrman – eersteprijswinnaar Write Now! Eindhoven 2019 

https://writenow.nu/2019/05/01/de-asymptoot-anne-steenhoff/
https://writenow.nu/2019/05/08/gracias-a-la-vida/


 
 

‘Nu staan Arnoud en ik in het hoge grasland van Brandts. We zijn te 
ver uit zicht om echt gezien te worden en spreiden onze armen wijd 
uit. We draaien. We draaien net zo lang om onze assen tot we 
duizelig zijn en onze hoofden tintelen. Languit vallen we in het gras. 
De zon, die eerst nog hoog in de lucht stond, zakt steeds dieper het 
landschap in.’ 
Uit: Alleen nog maar cola’ van Nynke de Haan – derdeprijswinnaar Write Now! Groningen 2019 
 
Bespreek in tweetallen wat je kan afleiden uit de setting van deze verhalen uit deze passages. 
 
Neem vervolgens het personage dat je hebt beschreven in opdracht 1 en laat hem of haar een stukje 
lopen. Wat ziet hij of zij om zich heen? Zijn er bepaalde geuren? Is het stil of is er juist veel geluid? 
Misschien kan je omgeving zelfs al iets zeggen over de situatie waarin het personage zich bevindt. 
Wees zo specifiek mogelijk. 
 
Schrijfopdracht 3: Beginzin 
 
Met een goede openingszin kan een schrijver meteen de aandacht van zijn lezer grijpen. Hieronder 
staan voorbeelden van openingszinnen van korte verhalen van eerdere Write Now!-winnaars.  
 
‘Het klonk als de existentiële crisis van een vogelbekdier, maar meneer Egmond besefte al gauw dat 
het iets anders moest zijn.’ 
Uit: ‘Meneer Egmond’ van Aragorn Fuhrmann – eersteprijswinnaar Write Now! Antwerpen 2019 
 
‘Twee jonge mannen waren in de cabine van een cruiseschip glitterpakjes aan het passen.’ Uit: 
‘Titanic Realness’ van Meinte Dirksen – eersteprijswinnaar Write Now! Groningen 2019 
 
‘Zoals steeds verschijnt ze ongevraagd, zoals je soms spontaan maar ongewenst aan een Madeleine 
denkt.’ 
Uit: ‘Oogcontact’ van Pieter-Jan de Knijf – tweedeprijswinnaar Write Now! Leuven 2019 
 
‘Als we de dingen konden laten, zaten we nu niet op een terras in de kiem van februari, rillend met de 
schaamte in ons midden.’ 
Uit: ‘De dagen’ van Elise Pairon – tweedeprijswinnaar Write Now! Antwerpen 2019 
 
Bespreek in tweetallen wat jullie verwachting is van de rest van de verhalen. Zal het een droevig of 
juist een grappig verhaal zijn? Absurdistisch of realistisch? Spannend of niet? 
 
Schrijf vervolgens drie verschillende beginzinnen van je eigen verhaal. 
 
Schrijfopdracht 4: Schrijf (een begin van) het verhaal  
 
Kies een van de drie beginzinnen die je bij opdracht 3 hebt verzonnen en schrijf (het begin van) een 

kort verhaal. Het maakt niet uit als het verhaal nog niet helemaal lekker loopt of als je het niet afkrijgt. 

Je kan het altijd nog herschrijven, bijschaven of uitbreiden. Als je vijfhonderd woorden op papier krijgt, 

ben je al een heel eind!  

Wanneer je thuis of in een volgende les verder wilt werken, kan je aan de hand van de criteria op 

pagina 1 je verhaal steeds verder aanscherpen. Vergeet niet om je verhaal ook een titel te geven. 

 

Klaar? Je hebt tot 1 april om jouw uitgewerkte verhaal in te sturen voor Write Now!, dé schrijfwedstrijd 

voor jongeren van 15-24 jaar. Je kan natuurlijk ook meedoen met een ander verhaal of andere tekst 

waar je trots op bent (gedicht(en), column, scenario, rap of een songtekst). Zolang het maar niet meer 

dan tweeduizend woorden zijn en niet meer dan acht losse teksten. Insturen doe je via writenow.nu. 

Veel succes! 
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