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1 Rabbijn Soetendorp vertelt over de schepping van de mens. Hij zegt: “God 
maakt de mens niet alleen, hij schept de mens samen mét de mens. Zo wordt de 
mens het evenbeeld van God.”
- Zijn verhaal is religieus geïnspireerd, maar wat is de kernboodschap van de 
Rabbijn? 
- Wat kan je concreet met die boodschap doen? 

2 Soetendorp vertelt hoe hij als baby gered is en wat er voor gezorgd heeft dat 
hij nu dit verhaal kan vertellen.  
- Waarom vertelt de Rabbijn juist dit persoonlijke verhaal? 
- Hoe sluit het aan bij het voorgaande deel?  

3 De Rabbijn heeft het over authenticiteit in het onderwijs. 
- ‘Authenticiteit’ is een breed begrip. Wat versta jij er onder? 
- Hoe zet je jouw begrip van authenticiteit in als je zelf lesgeeft? 
- Ben je het eens met de visie van de Rabbijn op het belang van authenticiteit 
in het onderwijs? 

4 Jolanda van den Berg (moderator) wijst er op 
dat Soetendorp ooit gezegd heeft dat je mensen 
via hun leraren bereikt. Ze vraagt hem hoe je 
met persoonlijke verhalen de klas raakt en geeft 
aan dat wat de Rabbijn zegt een grote druk legt 
op toekomstige leraren. 
- Ervaar jij die ‘druk’? Kun je dit toelichten?
- Hoe behandel jij ingewikkelde thema’s in de klas? 
Voor welke vorm kies jij als leraar en waarom?

5 Volgens Rabbijn Soetendorp moet je de 
verantwoordelijkheid die je hebt zien als een 
kans om het verschil te maken. Iedereen heeft 
die kans. Immers: iedereen heeft verhalen.
- Wat zou jouw verhaal aan je klas zijn? 

Bekijk de video van de Rabbijn. Let op de volgende punten 
en beantwoord de bijbehorende vragen — individueel, samen 

of in een groepje. 
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VRAGEN BIJ DE VIDEOVRAGEN BIJ DE VIDEO
De kracht van persoonlijke verhalen

AWRAHAM SOETENDORP
Rabbijn



VERWERKINGSOPDRACHT VERWERKINGSOPDRACHT 
Persoonlijke verhalen in de klas

 Het verhaal 

Kies een verhaal...
Er zijn twee typen verhalen: het persoonlijke en het bestaande. Bepaal 
zelf welke je gebruikt. De vorm die je kiest hangt af van waar je je prettig 
bij voelt, maar bijvoorbeeld ook van welke boodschap je wilt overbrengen. 

...persoonlijk
Dit verhaal gaat over jezelf: iets wat je mee hebt gemaakt en voor jou 
van betekenis is. Een topmoment of juist iets pijnlijks, iets moeilijks wat 
je hebt overwonnen of de keerpunten en de keuzemomenten in je leven.

...of bestaand 
Het tweede kan van alles zijn: een verhaal uit een boek, een sprookje of 
vertelling, parabels, religieuze verhalen en fabels. Bedenk dat je altijd 
stukken kunt aanpassen (en herschrijven) 
naar de boodschap die je wilt over-
brengen. Uiteraard kun je een persoonlijk 
en een bestaand verhaal met elkaar 
vervlechten. 

1

2
 De kernboodschap 

Schrijf in één zin de kernboodschap 
van je verhaal op. Wat is het punt dat 
je wilt maken? 

Tip: hoe beknopter je dit 
kunt beschrijven, hoe beter 

het overkomt. 

Z.O.Z

6 Uit de zaal komt de vraag hoe je er voor kunt zorgen dat leerlingen met 
verschillende religieuze achtergronden schouder aan schouder in plaats van 
tegenover elkaar gaan staan. Volgens de Rabbijn kun je dat het beste aan de 
kinderen zelf vragen: “hoe kunnen wij…?”
- Hoe denk jij hier over? 

7 Tot slot geeft de Rabbijn aan dat je je eigen persoonlijke taak of doel moet 
zoeken in het leven. 
- Weet jij (al) voor jezelf wat dat doel is? 
- Vind je het belangrijk om je leerlingen te stimuleren daar over na te denken? 
- Hoe zou een persoonlijk verhaal daar bij kunnen helpen? 

AWRAHAM SOETENDORP

In je stageklas ga je aan het werk met persoonlijke verhalen. Volg de onderstaande stappen en maak een lesopzet voor de les die je gaat geven.



4
 Nabespreking

Het nabespreken van je verhaal is een belangrijk onderdeel 
van je les. Zo komt de boodschap beter over. Bovendien is het 
interessant om te onderzoeken wat je leerlingen zelf nog meer 
opgepikt hebben het verhaal. Misschien merken ze zaken op waar 
je zelf niet bewust van was — zo leer je zelf ook nog iets. 
Je kunt veel invalshoeken verzinnen voor dit gesprek:
 
- Bespreek de waarden in het verhaal.
- Betrek het verhaal op jezelf of op de groep.
- Bedenk stellingen voor een klassikale discussie. 
- Pluis samen de kernboodschap uit. 
- Kruip in de huid van de personages. 
- Bespreek de belangrijkste gebeurtenissen. 
  
 Enzovoort...
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5  
 Refl ectieopdracht voor in de klas

Verzin zelf een refl ectieopdracht voor de leerlingen. 
Dit kan van alles zijn; een rollenspel, een beeldende 
opdracht of zelf een verhaal schrijven. De opdracht sluit 
natuurlijk aan bij jouw verhaal. 

3
 Het verhaal in stukken

Jouw persoonlijke verhaal stap voor stap:
 
1 Schets een levendig openingsbeeld van de situatie en de personen.
2 Schets het ‘probleem’, het confl ict of de tegenstrijdigheid van de 
situatie. Vaak helpt het om te zeggen: ‘Op een dag gebeurde...’.
3 Schets de worsteling of actie die volgt. 
4 Schets de bijbehorende gevoelens en emoties. 

Tip: Als er twee of meer mensen met elkaar ‘in conflict’ 
zijn, kun je proberen beide kanten te belichten. Dit 
draagt bij aan de ontwikkeling van begrip voor de 

ander en zijn of haar visie. 
5 Schets het resultaat. 
6 Geef aan waarom je juist dit verhaal vertelt. Wat is de kernbood-
schap? Wat heb je zelf van de situatie geleerd? 

SUCCES!


