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                            OPSTARTVRAGEN VOOR HET 

MAKEN VAN EEN VERHAAL 

 

- Wat is het leukste dat je de afgelopen tijd hebt gedaan? Beschrijf de 

gebeurtenis. Wie waren erbij? 

- Schrijf de laatste droom op die je je herinnert. 

- Beschrijf een dag uit je leven. 

- Schrijf op wat je op dit moment allemaal hoort. 

- Schrijf je autobiografie in precies 5 zinnen. 

- Herschrijf het einde van je lievelingsfilm. 

- Interview je ingewanden. 

- Beschrijf wat er 500 jaar geleden gebeurde op de plaats waar jij nu staat. 

- Vertel waar je het vaakst over dagdroomt. 

- Begin te schrijven en stop over precies 5 minuten. Het maakt niet uit 

waarover. GO! 

- Maak een routebeschrijving van een slok water die door je lichaam gaat. 

- Houd je ogen een paar seconden dicht. Doe ze open. Wat is het eerste wat je 

ziet? Beschrijf dit. 

- Schrijf een gedicht over je gezicht. 

- Beschrijf de persoon die je het meest gezien hebt in je leven. 

- Beschrijf de persoon die je zou willen zijn. 

- Schrijf een brief aan een dier. 

- Beschrijf wat jou anders maakt dan alle anderen. 

- Je mag een gebeurtenis uit je verleden schrappen. Beschrijf hoe je leven er nu 

uit zou zien als dat moment nooit was gebeurd. 

- Schrijf een nieuwsbericht over iets wat je de afgelopen week hebt 

meegemaakt, alsof het op de voorpagina in de krant zou komen. 

- Beschrijf hoe je favoriete eten smaakt. 

- Schrijf een scene over 2 mensen die elkaar voor het eerst ontmoeten. 

- Beschrijf een reis die je hebt gemaakt of zou willen maken. 

- Beschrijf een familietraditie. Wat is de oorsprong ervan? 

- Vertel wat je allermooiste herinnering is. 

- Schrijf een verhaal over een superheld met superkracht. Welke superkracht 

zou jij willen bezitten? 

- Vertel op welke prestatie je het meest trots bent. 

- Beschrijf een kort verhaal waarin je hoofdpersoon verdwaald is. 

- Beschrijf de laatste wijze les die je geleerd hebt. 

- Vertel welke eigenschap je niet bezit, maar welke je wel zou willen hebben. 

- Schrijf een gedicht over de wind. 

- Schrijf een verhaaltje voor het slapengaan. 


