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Poar neem’n ;)

In deze les ga je een probleem voor je personage bedenken. In een spannend verhaal komt je
personage namelijk al gauw voor een probleem
te staan. Een ontvoering? Een zombievirus? Is hij
verraden door zijn vrienden? Jij mag het zeggen!
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2. Vul de tabel hieronder in.
Foto

Naam van het
nieuwe personage

Relatie met jouw
personage
(bijvoorbeeld: zusjes)

Probleem dat jouw
personage met dit
personage heeft

Wat is jouw probleem?

Als je personage geen enkel probleem tegenkomt,
haken je lezers al snel af. Tijd om problemen op te
zoeken.
1. Bekijk de foto’s hiernaast. Met wie heeft je
personage een probleem? Kies drie foto’s uit.
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Klein probleempje

In een dik boek kun je prima een oorlog beginnen
en ook weer eindigen. In een verhaal van duizend
woorden wordt dat lastig: je hebt dan niet genoeg
woorden om alles goed te vertellen.
1. Hieronder zie je tien problemen.
Welke vijf problemen zijn zo klein dat je ze voor
een kort verhaal kunt gebruiken? Vink de kleine
problemen aan.
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Waar is jouw probleem?

Opgesloten zitten in je eigen huis is misschien niet
zo spannend. Maar als dat huis in brand staat, heb
je opeens wél een probleem.
1. Bedenk een goede plek waar je je verhaal laat
afspelen. Het meest spannend is om je verhaal
af te laten spelen op een plek waar je personage niet zo snel weg kan. Een gevangenis, een
eiland of een donker bos waarin hij makkelijk
verdwalen, zijn goede voorbeelden hiervan.

Je favoriete shirt is kapot.
De kapperszaak zit dicht.
Je ouders willen scheiden.
Er ligt een moordenaar onder je bed.
Netflix doet het niet.
Je huisdier is ernstig ziek.
Er is een orkaan op komst.
De pindakaas is op.
Je krijgt een onvoldoende.
Je zakt voor je examen.
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Hoe uitgebreider je nu de plek
omschrijft waar je verhaal zich
afspeelt, hoe makkelijker het
straks is om je verhaal te
schrijven.
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Het probleem in jouw verhaal

2. Dit is een probleem, omdat

Het is nu tijd om je personage van de vorige les
een probleem te geven.
1. Het probleem van

is

3. Dit probleem is ontstaan, doordat

Wanneer je nog tijd over hebt, mag je alvast een beginnetje
maken aan je korte verhaal. Succes!
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