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Kennismaken met ‘autobiografisch schrijven’ . 
Ben je iemand die van schrijven houdt? Die graag luistert naar verhalen. Of ben je nieuwsgierig  

naar de betekenis van schrijven voor jou, je team of voor je leerlingen? Dan past deze workshop 

bij jou.  In deze workshop maak je kennis met ‘autobiografisch schrijven’ door dit te ervaren 

aan de hand van verschillende oefeningen. We schrijven, lezen voor en schrijven weer. Alles 

vanuit een veilige sfeer, niets moet. Hierdoor ervaar je wat het schrijven met je kan doen en of 

je deze manier van werken wilt toepassen in je team of in je klas. 

 

Wat is autobiografisch schrijven. 

Autobiografisch schrijven betekent schrijven over je eigen leven. Je eigen leven als bron van 

inspiratie. In deze workshop ga je ervaren wat dit voor jou kan betekenen. Na de workshop kun 

je hier thuis mee doorgaan of je kunt het schrijven gaan toepassen in je klas met de kinderen of 

in je team. In de workshop schrijven we korte verhalen en lezen we 

aan elkaar voor. Zonder commentaar luisteren we. Je creativiteit 

wordt gestimuleerd omdat we niet schrijven vanuit het denken maar 

onze pen het werk laten doen. Heb je na de workshop de smaak te 

pakken? In het nieuwe schooljaar start er weer een jaartraining 

waarin we 4 tot 6 keer met elkaar gaan schrijven. 

 

Wat levert het je op: 

 Een ervaring: wat betekent autobiografisch schrijven voor jou? 

 Een instrument in handen om thuis verder te schrijven. 

 Ideeën om in je klas met de kinderen te gaan schrijven. 

 Ideeën om in je team te gaan schrijven.   

 Het stimuleert je creativiteit. 

 

Praktische informatie 

Wanneer: 27 januari 2020 van 15.45 tot 17.15  

Voor wie: voor alle mensen die werken in het onderwijs 

Waar:  Vondellaan 144, Utrecht 

Kosten: Gratis 

Aantal pp: min. 3 pp en max. 8 pp. 

Wie:  Yvonne Heus (zie www.burospring.nl) 


