
Naar aanleiding van het Fries Museum programma 
‘Verhalen komen tot leven’ gaan de leerlingen bezig 
met het thema dilemma’s en de verhalen die in het 
programma aan bod kwamen. Aan de hand van het 
onderzoek naar hun voorwerpen gaan ze bezig met 
verhalen vertellen.

voorbereiding voor de leerkracht
Inventariseer voorafgaand aan deze les welke 
voorwerpen de leerlingen hebben gekozen 
tijdens het onderzoek naar de voorwerpen. Dit 
kun je terugvinden in het leerlingenboekje. In de 
enveloppe die is meegegeven, of achtergelaten 
door de museumdocent, is uitgebreide informatie 
bij elk voorwerp te vinden. Het zijn 10 verhalen. 
De schriften van To Hofstra horen bij de les na het 
museumbezoek, de schoenen van de waanzin horen 
bij de les na het museum op school programma. 
Print voor iedere leerling een eigen exemplaar, deze 
hebben de leerlingen nodig tijdens de les. Zet de 
drie audioberichten vast klaar, deze vind je op de 
website van schoolkade bij downloads en links.

terugblik
Tijdens het onderwijsprogramma ‘Verhalen komen 
tot leven’ hebben de leerlingen kennis gemaakt met 
verschillende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog 
in Friesland en het thema dilemma’s. Bespreek met 
de leerlingen hoe ze het programma hebben ervaren 
en wat ze is bijgebleven. 

inleiding
Vertel dat ze in deze les het verhaal bij hun gekozen 
voorwerp gaan bedenken. Bespreek kort met de 
leerlingen welk voorwerp zij hebben gekozen en 
waarom.

doelen van deze les
- De leerlingen leren wat perspectieven zijn
-  De leerlingen maken kennis met de voorwerpen 

uit het Fries Verzetsmuseum
-  De leerlingen gaan aan de slag met drama en 

verhalen bedenken
-  De leerlingen gaan anders kijken naar 

perspectieven, belangen en motieven in een 
verhaal

de opdracht
De opdracht voor deze les staat hieronder 
stapsgewijs beschreven. 

1. introductie perspectieven
Bij het bedenken van een verhaal is het 
vertelperspectief belangrijk. Vertel je het verhaal 
door de ogen van een leerling of de leerkracht? 
Vertel je het verhaal als ik-figuur of volg je het 
gekozen personage van buitenaf? Of vertelt een 
voorwerp zijn eigen verhaal?
De invalshoek die je kiest, levert een heel eigen 
verhaal op, dat je niet zou kunnen vertellen als je 
het vanuit een andere hoek – lees perspectief – zou 
vertellen.

Voorbeeld voor de leerlingen:
Vertel dat je de leerlingen laat kennismaken met 
verschillende perspectieven aan de hand van 
een volgend voorbeeld: Pak (bijvoorbeeld) een 
nietmachine, loop het lokaal uit en meteen weer in, 
gooi de nietmachine twee keer in de lucht en zet de 
nietmachine op het bureau.
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Vertel het verhaal vanuit het perspectief van 
verteller (de leerling).
De meester/juf pakte de nietmachine, liep 
vervolgens naar de gang, kwam weer binnen en 
gooide de nietmachine twee keer in de lucht. Daarna 
zette hij/zij hem op het bureau. 

Vertel het gebeuren vanuit het ik-perspectief 
(leerkracht).
Ik pakte dus de nietmachine en toen liep ik naar 
de gang. Ik kwam meteen weer binnen, gooide de 
nietmachine zo twee keer in de lucht en zette hem 
vervolgens op het bureau. 

Vertel nu het verhaal vanuit het perspectief van het 
voorwerp (de nietmachine), zonder dit eerst uit te 
leggen!
Ik werd opgepakt, ze nam me mee naar de gang. 
Vervolgens werd ik weer mee naar binnen genomen, 
ik werd twee keer in de lucht gegooid. Maar gelukkig 
werd ik toen weer op het bureau gezet. 
Vraag de leerlingen vanuit welk perspectief het 
verhaaltje is verteld.  

Eventueel kan je het hier over de verschillen tussen 
de perspectieven hebben, wat deed dit met het 
verhaal (het wordt er persoonlijker door).  

2. luisterfragment
Start nu het audiobericht van de ‘Verstopte Radio’ 
en geef ze de volgende luisteropdracht mee; 
Wie of wat is de ‘ik’ in dit verhaal, vanuit wiens 
perspectief wordt dit verteld? En waarom denk je 
dat?
Bespreek de antwoorden.

3. vervolgonderzoek door de leerlingen
Geef de leerlingen de uitgebreide tekst over hun 
uitgekozen voorwerp en hun ingevulde boekje. De 
tekst geeft de leerlingen aanvullende informatie over 
het gekozen voorwerp. 

4. leerlingen vertellen elkaar een verhaal
Deel de leerlingen op in duo’s. 
Laat de leerlingen nadenken over een verhaal over 
hun voorwerp vanuit het perspectief van de verteller. 
Laat ze het verhaal, om de beurt, aan elkaar 
vertellen. 

5. luisterfragment
Start nu het audiobericht van de ‘wapencontainer uit 
de lucht’.

6. het verhaal vanuit de leerling verteld
Laat de duo’s rouleren, iedereen heeft nu een 
andere partner. 
Leg nu uit dat de leerlingen het verhaal gaan 
vertellen vanuit de ik. Dus dat ze niet beginnen met 
hij/zij, maar met ‘ik’. 
Loop tijdens deze opdracht rond om te kijken of 
elke leerling begrepen heeft wat het ik-perspectief 
is. 

7. het verhaal vanuit het voorwerp
Laat de duo’s wederom rouleren. Iedereen heeft 
weer een nieuwe partner. 
Leg nu uit dat de leerlingen het verhaal nu niet 
vanuit een persoon gaan vertellen, maar vanuit het 
voorwerp. 
Daarbij kunnen de volgende vragen een hulpmiddel 
zijn:
- Wat was dit voor voorwerp
- Wat is er met het voorwerp gebeurd
- Wat maakte dat spannend, zielig of leuk? Etc. 

8. luisterfragment
Start nu het audiobericht van de ‘fiets met 
bijzondere missie’.

9. presenteren
Je kan ervoor kiezen een aantal leerlingen die het 
leuk vinden hun verhaal vanuit hun voorwerp voor 
de groep te vertellen. Laat de groep hier vervolgens 
op reageren/bevraag ze:
- Over welk voorwerp gaat dit verhaal?
- Welk perspectief is er gekozen?
- Waardoor wist je dat?
- Wat heeft hij/zij goed gedaan in de vertelling? 
- Wat sprak je aan in het verhaal? 

variatiemogelijkheden 
-  Je kunt de presentaties/verhalen uitbreiden door 

de leerlingen in een bepaalde houding te zetten 
tijdens de vertelling, passend bij het voorwerp (is 
het groot, klein, lomp, hoog, laag etc.).

-  Je kunt het vertellen vervangen door schrijven 
vanuit verschillende perspectieven (dan zijn er 
geen duo’s en roulatie momenten). 

-  Een andere mogelijkheid is om het vertelde 
verhaal door te geven. Hetzelfde voorwerp, 
vanuit een ander perspectief, door een andere 
leerling. 

Veel plezier!


