
Lesprogramma		
Cursus	Verhalende	Journalistiek	
	
Les 1 – Introductie, onderwerp en aanpak 

(a) Wat is Verhalende journalistiek; wat is 
een geschikt onderwerp; van algemeen 
onderwerp naar specifiek thema; vereisten 
voor een goede aanpak; aanwijzingen  

(b) Beeldend schrijven; zintuiglijk schrijven; 
show, don’t tell; de kracht van details; een 
gereedschapskist van de verhalendjournalist 

(c)    Enkele goede voorbeelden van verhalen 
en een algemene instructie voor de 
eindopdracht. 

  
Les 2 – Van onderwerp naar verhaal  
Research, aanpak, haalbaarheid; stilistische en evt. 
ethische vereisten; enkele tips ook voor het doen 
van interviews. Nadruk op tijdspad en het vinden 
van een hoofdpersoon. Hoofddoel: het onderwerp 
indikken tot een werkbaar procedé. 
  
Les 3 – Mensen en perspectief 

(a)    Hoe wek je bronnen tot leven? Hoe 
maak je mensen van vlees en bloed? Wat is 
de functie van bijfiguren? Over 
betekenisvolle eigenschappen en de 
psychologie van de protagonist.  



(b)   Welk perspectief gebruik je? Welke 
perspectieven zijn er, wat is het verschil 
ertussen, wat zijn de voor- en nadelen? 
(c)    Oefenen met perspectief; enkele 
voorbeelden uit verhalen. Ook enkele 
voorbeelden van het typeren van mensen; 
korte uitweiding over dialogen en hun 
bezwaren. 

 
Les 4 – Verhalen en verbeelden  
Zintuigelijk en beeldend schrijven; de 
heiligverklaring van details; de hiërarchie van 
details; schrijven is schrappen/less is more; van 
beelden naar scènes: wat zijn scènes? Hoe schrijf je 
scènes? 
  
Les 5 – Spanning en structuur 
Hoe breng je je verhaal in structuur? Welke 
mogelijkheden zijn er, en welke past het beste bij 
jouw onderwerp en aanpak? Hoe creeer je 
spanning? Over de kunst van het suggereren en 
weglaten; de Wet van Tsjechov; de Gulden Snede; 
en de structuur van (sleutel) scènes. 
  
Les 6 – Presentatie van de eindopdracht, evaluatie 
en tips 
Klassikaal bespreken van de eindopdrachten 
(voorafgaand aan de les ingeleverd); uitwisselen van 
observaties, sterke en zwakke punten, eigen 
ervaringen en bevindingen. Evaluatie van de cursus; 
tips en adviezen voor het schrijven van ‘verhalende’ 
verhalen. 	


