
Masterclass: Jouw kinderboek de wereld in

Wat ontdek je in deze masterclass?

• Ik vertel je over mijn eigen weg naar schrijverschap, waar ik tegenaan 
liep en hoe het voor mij is gaan stromen.

• Je ervaart mijn manier van werken.
• Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

◦ Is schrijven voor kinderen iets voor jou?
◦ Hoe laat je de verhalen die in jou zitten naar boven komen?
◦ Hoe heb je altijd inspiratie genoeg om te schrijven?
◦ Met welke tools laat je je creativiteit moeiteloos stromen?
◦ Wat houdt je tegen om je creatieve droom waar te maken?

• Ik leg uit hoe je vrijuit kunt schrijven.
• Ik begeleid een korte meditatie om in de perfecte schrijfflow te komen 

en te schrijven vanuit je lijf.

Hoe haal je het maximum uit deze masterclass?

Zorg dat je anderhalf uur lekker vrij hebt om er ongestoord mee aan de slag 
te gaan. De video zelf duur maar 36 minuten, maar ik heb de tijd dat de 
deelnemers schreven en met elkaar uitwisselden eruit geknipt. Dit was een 
masterclass van 1,5u. Ik raad je aan om de video telkens op pauze te zetten en
de schrijfopdrachten mee te doen.

Er zijn een aantal oefeningen waarin ik de deelnemers laat uitwisselen per 
twee of in de grote groep. Maak hier voor jezelf een schrijfoefening van: i.p.v. 
erover te vertellen ga je er dus over schrijven. 

Tip: Nog leuker is als je deze masterclass met twee kan kijken en uitwisselen 
over de oefeningen.

Ik wens je veel inspiratie en plezier!
Agatha



SCHRIJFOPDRACHT 1
Voor je begint te kijken: Zet een wekker op 5 à 10 minuten en begin te 
schrijven. Begin met de woorden: 'Als kind droomde ik ervan...' en vul aan. 
Schrijf door zonder nadenken. Laat maar stromen wat wil stromen. Let niet op
inhoud of schrijffouten. Het moet ook niet mooi of juist zijn. Zit je vast, schrijf 
dan opnieuw: 'Als kind droomde ik ervan...' en je bent weer vertrokken.



SCHRIJFOPRACHT 2
Het boek dat mij als kind heeft geraakt, dat ik geweldig vond en dat mij tot 
vandaag is bijgebleven is …

Wat ik zo bijzonder vond aan dit boek, is:

SCHRIJFOPDRACHT 3
Zet een wekker op 5 à 10 minuten en begin te schrijven. Begin met de 
woorden: 'Ik weet nog goed hoe ik als kind...' en vul aan. Schrijf door zonder 
nadenken. Laat maar stromen wat wil stromen. Let niet op inhoud of 
schrijffouten. Het moet ook niet mooi of juist zijn. Zit je vast, schrijf dan 
opnieuw: 'Ik weet nog goed hoe ik als kind...' en je bent weer vertrokken.
(Tip: houd voor deze oefening een extra blad papier klaar. Je zult versteld 
staan hoeveel je gaat schrijven!)



SCHRIJFODPRACHT 4
Brainstorm met jezelf: waar zou ik over kunnen of willen schrijven?



SCHRIJFOPDRACHT 5
Beschrijf een ervaring die indruk op jou heeft gemaakt als kind vanuit je vijf 
zintuigen. Betrek heel bewust al je zintuigen bij het schrijven.



SCHRIJFOPDRACHT 6
Wat houdt je tegen om je creatieve droom waar te maken en je eigen 
kinderboek te schrijven? Schrijf hieronder alle redenen die in je opkomen op.


