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SCHRIJFOEFENING 10A
Maak een lijst van de opeenvolgende momenten uit je verhaal waarop de handeling 
van je verhaal zich afspeelt. Is daar een regelmaat in te ontdekken? Ga je heen en 
weer tussen verschillende perioden?

Vraag jezelf af hoe je die wisselingen van tijd het beste duidelijk kunt maken aan je 
lezer. En hoe je daarin een regelmaat kunt creëren die voorspelbaar is voor je lezer.
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SCHRIJFOPDRACHTEN STAP 10: STRUCTUUR EN TIJD

INLEVEREN SCHRIJFOPDRACHT
• Heb je een schrijfcursus met feedback van een schrijfcoach? Dan kun je de 

schrijfopdracht inleveren via www.cursusschrijven.nl/inleveren 
Daar vind je ook de inleverinstructies.

• Heb je gekozen voor een schrijfcursus zonder feedback, maar wil je liever toch 
feedback en schrijftips van een schrijfcoach? Ga naar www.cursusschrijven.nl/coach

• Twijfel je of je een schrijfcursus met of zonder feedback hebt? Neem contact op via 
www.cursusschrijven.nl/contact

DIT IS WAAR JE SCHRIJFCOACH FEEDBACK OP GEEFT:
• Hoe is het gebruik van grammaticale tijd in het gekozen fragment?
• Is er sprake van tijdverdunning of verdichting? Is die doelmatig?
• Bij welke zin wordt het de lezer duidelijk waar hij zich bevindt in het verhaal 

(plaats en tijd)? En wanneer krijgt hij een eerste idee waar het in het verhaal om 
gaat (handeling)?

• Is er sprake van wisselingen in plaats, tijd, handeling of tempo en zijn die 
wisselingen helder voor de lezer?

• Is er een structuur zichtbaar in het fragment?

SCHRIJFOPDRACHT 1 
Maak voor deze opdracht een keuze uit de volgende twee opdrachten, afhankelijk 
van wat voor jou relevant is op dit moment:
1. Maak een scan van je verhaal.
2. Maak een spin rondom je boek.

SCAN VAN JE VERHAAL
De scan is een soort röntgenfoto van je roman of verhaal. Je maakt hem als volgt. Vat 
per hoofdstuk in één zin de volgende drie coördinaten samen:
1. Wat de plaats van handeling is
2. Wat de tijd is waarin dit zich afspeelt
3. Wat de belangrijkste ontwikkeling of gebeurtenis is.

Als je geen roman hebt , maar een kort verhaal, doe je hetzelfde, maar dan per alinea.
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SPIN RONDOM JE BOEK
Omschrijf een centraal idee. Dat centrale idee kan het hoofdpersonage zijn, maar 
ook een thema, een cruciaal voorwerp, een centrale gebeurtenis of een eerste titel. 
Vervolgens ga je allerlei gedachten en invallen om die cirkel heen zetten. Dat kunnen 
andere personages zijn. Of plaatsen. Of wat je maar te binnen schiet. Door middel van 
pijlen, cirkels en strepen ga je vervolgens alle woorden en namen met elkaar verbinden.

Misschien moet je, naarmate de ideeën en hun onderlinge verbanden meer 
uitkristalliseren, een paar keer overnieuw beginnen. Maar al gauw doemt er een web 
van ideeën op dat een duidelijke structuur bezit en aanwijzingen bevat voor de eerste 
vorm van je verhaal. Werk gedurende langere tijd je spin bij.

Centraal idee:
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Centraal idee:
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Centraal idee:
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SCHRIJFOPDRACHT 2
Schrijf eerst in één zin van minimaal honderd woorden waar je boek over gaat. 
Beschrijf vervolgens het eerste begin van je boek (vijfhonderd woorden). Beschrijf de 
afloop van je boek (vijfhonderd woorden).

Maak daarna een schatting van het aantal tussenliggende hoofdstukken en bedenk 
een inhoudsopgave voor je boek met de opeenvolgende hoofdstuktitels. Volg daarbij 
het voorbeeld van een boek dat je met veel plezier hebt gelezen.

Beschrijf in één zin van minimaal honderd woorden waar je boek over gaat:
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Beschrijf het eerste begin van je boek (vijfhonderd woorden):
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Beschrijf de afloop van je boek (vijfhonderd woorden):



Stap 10



Structuur en tijd

Bedenk een inhoudsopgave voor je boek met de opeenvolgende hoofdstuktitels. 
Volg daarbij het voorbeeld van een boek dat je met veel plezier hebt gelezen.
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SCHRIJFOPDRACHT 3
Beschrijf een fragment uit je boek in ‘real time’, zodat verteltijd en vertelde tijd 
ongeveer gelijk opgaan. Ga uit van 10 minuten kloktijd.
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Beschrijf nu hetzelfde tijdsverloop op een globale, samenvattende manier in 
maximaal drie alineá s.

Welk fragment bevalt je het beste en waarom? Is het vertelde fragment zo belangrijk 
dat het de extra nadruk van een uitgebreide vertelling nodig heeft? Of volstaat een 
samenvatting? Wat kun je eventueel van elk fragment gebruiken? Combineer de 
beste zinnen. 
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SCHRIJFOPDRACHT 4
Beschrijf je hoofdpersonage tijdens een handeling in het hier en nu van het  
verhaal in maximaal twee alineá s. Introduceer, tussen alinea 1 en 2 een flashback  
in de vorm van een herinnering. Baken die herinnering af volgens de methode 
OTT-VVT-OVT-VVT-OTT, zoals eerder is uitgelegd.
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