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Workshops Dag van de Kinderspiritualiteit 2023 
 
 
Ronde 1  
 
 
1. Reinalda Kerseboom – Vertel mij wat  
(Deze workshop wordt gegeven in het Nederlands óf Engels) 
Reinalda Kerseboom is speltherapeute-in-ruste, NLP-master en schrijfster van 
verschillende boeken over/met helpende verhalen, waaronder: ‘Vertel mij wat. Kinderen 
helpen met verhalen’. Verhalen vertellen is een goede manier om kinderen die het 
moeilijk hebben te helpen. Een zorgvuldig gekozen of geschreven verhaal kan hen anders 
leren kijken naar ingewikkelde zaken op hun levenspad, en helpen nieuw gedrag te leren.  
In deze workshop leert u aan de hand van een casus enige theorie over ‘helpende 
verhalen’, en gaat u zelf een verhaal maken. 
 
2. Erik Idema – Fascinerende Verhalen  
(Deze workshop wordt gegeven in het Nederlands óf Engels) 
Erik is theoloog, schrijver van verhalen en liedteksten, en uitgever bij Kwintessens. In de 
workshop gaat hij met de deelnemers op ontdekkingstocht door de verrassende wereld 
van verhalen uit verschillende levensbeschouwelijke/godsdienstige tradities. U leert drie 
dimensies in die verhalen te onderscheiden: een cognitieve, een emotionele en een 
spirituele dimensie. Erik zal enkele verhalen vertellen, en aan de hand van verschillende 
werkvormen gaat u op zoek naar de spirituele dimensie en hoe u die als verteller voor 
kinderen kunt openen.  
 
3. Mariska Litjes en Els Lagerweij - Godly Play: Spelen met verhalen. 
Godly Play is een benadering van religieuze vorming in de traditie van Montessori. De 
methode gaat ervan uit dat kinderen van nature ervaring hebben met het mysterie van de 
aanwezigheid van God in hun leven maar dat onze cultuur hen onvoldoende helpt daaraan 
uitdrukking te geven. Godly Play kent een vaste reeks onderdelen die deelnemers in deze 
workshop zullen ervaren: ritueel, verhaal, verwonderingsvragen, creatieve verwerking en 
afsluiting.  
Mariska en Els zijn beidde gecertificeerde Godly Play verteller en hebben veel ervaring 
met Godly Play verhalen vertellen op scholen.   
 
4. Ineke Struijk – De kracht van verhalen 
Ineke Struijk is leerkracht, religiewetenschapper en medeontwikkelaar van 
‘Krachtbronnen’, een lesmethode voor levensbeschouwing en burgerschap. Deelnemers 
aan deze workshop ervaren een les uit die methode en krijgen zo een inkijkje in de 
werkwijze. Er wordt een verhaal verteld, waarna het thema wordt onderzocht door 
werkvormen als rollenspel, gesprek of interview. Vanuit diverse perspectieven kijken we 
naar de kracht die je kunt putten uit een verhaal, hoe verhalen bijdragen aan het 
ontwikkelen van empathie en hoe ze bijdragen aan het verminderen van hokjesdenken.  
 
5. Lara Schout – Zinvol Tekenen 
Zinvol Tekenen nodig kinderen met geleide tekenoefeningen uit in beweging en beeld te 
vertellen wat ze anders niet kunnen zeggen. In deze workshop luisteren deelnemers naar 
een verhaal om dat vervolgens te verwerken in een tekenoefening. Ze zien daarbij hun 
eigen verhaal op papier verschijnen. Doelen van deze werkvorm zijn: prikkelen tot 
creativiteit, ontdekken van je eigen verhaal, betekenis geven, samen delen, oefenen in 
het delen van je eigen verhaal, ieders inbreng op waarde schatten, van losse delen tot 
eenheid komen.  
Lara Schout is vakleerkracht godsdienstig vormingsonderwijs en docent Zinvol Tekenen. 
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Ronde 2 
 
 
6. Ity Busstra en Alberthe Papma - Verhalen is Verbinden  
(Deze workshop wordt gegeven in het Engels) 
Onder de naam Tuin der Zinnen ontwikkelen en begeleiden Ity Busstra en Alberthe 
Papma belevingsactiviteiten en schrijfworkshops voor kinderen en volwassenen waarin 
natuur en verhalen de hoofdrol spelen. Verhalen bevatten wijsheid en spiegels die we 
kunnen benutten om gebeurtenissen in het leven een plek te geven en te verwerken. In 
deze workshop maakt u kennis met schrijfmethodieken en belevingsoefeningen die ook 
met kinderen kunnen worden uitgevoerd. Daarbij staan drie kinderboeken centraal 
waarin de natuur een inspiratiebron, spiegel en helende factor is. 
 
7. Marie-Louise Vroemen – Verhalenderwijs 
Marie-Louise Vroemen is leerkracht in het speciaal onderwijs en opgeleid als begeleider 
van bibliodrama. In haar werk is zij altijd met verhalen bezig, waarbij ze vaak 
dramatische werkvormen gebruikt. In de workshop deelt zij haar ervaring met verhalen 
in klassen met (zeer) moeilijk lerende kinderen. Zij vertelt een verhaal en laat zien wat je 
kunt doen om te zorgen dat kinderen het verhaal begrijpen en beleven. U gaat samen op 
zoek naar criteria voor wat ‘een goed verhaal’ is, met het oog op spirituele ontwikkeling 
en zingeving, en werkt samen bij enkele verhalen ideeën uit om het begrip en de 
beleving te bevorderen.  
 
8. Petra van Helden – (On)geschikt voor kinderen? 
In veel kleutergroepen is het schitterende verhaal over Noach en de Ark geliefd. Maar is 
het kleutervriendelijk? Behalve de bewoners van de ark verdrinken immers alle dieren en 
mensen. Ook in andere religieuze verhalen gebeuren vaak dingen waarbij je je af kunt 
vragen: is dit geschikt voor kinderen? Daarover gaat u in deze workshop met elkaar in 
gesprek. U leest en bespreekt verhalen en onderzoekt hoe (on)geschikt u ze vindt voor 
kinderen en waarom. Vertellen of niet? Voor welke leeftijd, en hoe? Petra van Helden is 
docent Levensbeschouwing en Islam aan de Hogeschool iPabo, en schreef het 
koranverhalenboek ‘Kinderen van Adam’.  

9. Myrthe Kelder en Mirjam Wolters - Verhalen (be)leven 
In deze workshop gaat u aan het werk met prentenboeken en verhalen die een 
levensbeschouwelijke uitnodiging in zich dragen. U ervaart de kracht van een 
‘waardevol’, oefent met het herkennen van van de levensbeschouwelijke gelaagdheid van 
een verhaal en met het vormgeven en voeren van een levensbeschouwelijk gesprek op 
basis van een verhaal. Mirjam Wolters is schrijver van verhalen en lessen voor 
verschillende methoden levensbeschouwelijke vorming, en taal- en mediacoach bij de 
bibliotheek. Myrthe Kelder is onderwijsadviseur levensbeschouwing en identiteit en 
auteur en redacteur van de lesmethode ‘Op weg met verhalen’.  
 
10. Eric Verouden – Theater: verhaal & ritueel. 
In de wereld van de mythen valt het verhaal samen met de rituele wereld. In deze 
workshop gaat u de mythe van Icarus uit de ‘Metamorfosen' van Ovidius onderzoeken 
met theatrale werkvormen. Daarna verkent de groep samen eenvoudige rituele 
werkvormen, aan de hand van ieders persoonlijke verbinding met de leidende thema’s 
(gevangenschap, bescherming, bevrijding, vliegen, overmoed, metamorfose). Dit zijn 
werkvormen die helpen bij het ‘stilstaan bij verandering’, zoals afscheid van iemand of 
vertrek uit een situatie, en die goed te gebruiken zijn met groepen kinderen. Eric 
Verouden is theatermaker en acteur. 
  
 
 


