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SCHRIJVEN 
 
Schrijven heeft veel positieve voordelen. Opschrijven van gedachten, gevoelens, ideeën 

helpt werkt tegen stress en negatieve ervaringen. Schrijven geeft inzicht in jezelf en kan 

overzicht scheppen, verheldering geven en een gevoel van opluchting geven. Wanneer iets 

is opgeschreven, hoeft het niet meer in je hoofd te zitten. Je kan natuurlijk letterlijk 

opschrijven hoe je je voelt, wat er in je omgaat, wat je hebt meegemaakt… maar aan het 

schrijven een creatieve swing geven kan ook nog leuk, ontroerend en verrassend zijn.  

Kies je ervoor om de opdrachten uit te voeren met pen en papier heeft dit nog extra effect. 

Met de hand schrijven activeert andere delen in de hersen dan als je typt. Bij het vormen van 

letters gebruik je ook tijd om na te denken, juist die tijd is handig voor het creatieve proces. 

Iedereen heeft zijn eigen schrijfstijl. De een heeft een prachtig schrift, terwijl een ander 

nauwelijks leesbare letters opschrijft. Maar wat maakt het uit? Schrijven met een 

schrijfinstrument kan vermoeiend zijn. Kramp zorgt er soms voor dat je moet stoppen met 

schrijven. Echter zie dat als een voordeel, want die tijd gebruik je vaak om je tekst na te 

lezen. Hierdoor krijg je nieuwe ideeën of zie je andere mogelijkheden. 

 

 



Van woordweb naar gedicht 

Waarom deze opdracht doen? 

Je ervaart plezier, je wakkert je creativiteit aan. 

Je bent afgeleid van negatieve gedachten en gevoelens. 

En/of je hebt gereflecteerd op eigen gedachten en gevoelens. 

Je voelt je in het geheel rustiger en meer ontspannen. 

Je hebt een eigen gedicht geschreven. 

 

Materiaal: papier a4 of a3, schrijfgerei (pen/stift/potlood) 

Stap 1. Start met het maken van een woordweb. Bij een woordweb zet je het belangrijke 

woord, het onderwerp, in het midden. Daaromheen zet je woorden die ermee te maken 

hebben en waar jij aan dacht. Niet is fout, je kan van alles opschrijven.  

Hieronder zie je een voorbeeld van een woordweb. Ik wil een gedicht schrijven rondom het 

onderwerp voorjaar. Eerst komen woorden als lente, zonnig, seizoen… Met wat meer tijd 

denk ik ook aan vogels die mij wakker maken, dat het voorjaar me hoopvol kan maken. 

Neem de tijd voor je woordweb, maar ga er ook niet te veel over nadenken. Als je een woord 

hebt, schrijf hem gewoon op. Ook als je twijfelt, wie weet brengt het later een goed idee. Op 

zoek naar onderwerpen? Denk er niet te lang over na. Vaak is het eerst dat in je opkomt 

prima. Je kan ook starten met een paar woordwebben maken. 

 

 

  



 

Stap 2. Nu je het woordweb hebt gemaakt, bekijk deze dan goed. Welke woorden springen 

er voor jou uit? Wat vind je mooi, interessant, bijzonder, raakt je? Ga van hieruit zinnen 

maken en schrijf deze op. Voel vrijheid om verschillende zinnen te maken met één of 

meerdere woorden uit je woordweb. Het hoeft niet meteen raak te zijn. 

Stap 3. Ga zinnen rangschikken en zinnen schrappen. Welke zijn mooi en passen bij elkaar?  

Het gedicht hoeft zeker niet te rijmen, dat mag wel. Een ritme in het gedicht is wel prettig. Er 

zit ritme in een gedicht als het aantal lettergrepen en de klemtonen die gebruikt worden 

ritmisch een patroon laten zien. Zodanig dat je de tekst ook op een melodie zou kunnen 

zingen. Het helpt het gedicht lekker te laten lopen! Het beste test je dit uit, door zinnen die je 

bij elkaar zet hardop voor te lezen. Als je merkt dat je gaat hakkelen of het loopt niet lekker, 

probeer je zinnen aan te passen en anders te rangschikken. 

Stap 4. Er zijn online veel tips te vinden voor het schrijven van een gedicht. Je kan 

bijvoorbeeld op zoek gaan naar een rijmschema en proberen op die manier het gedicht te 

schrijven. Er zijn ook veel soorten gedichten sonnet, haiku, kwatrijn, rondeel, limerick, 

enzovoorts. Aan iedere dichtvorm zijn regels verbonden op het gebied van structuur, klank, 

ritme en/of inhoud.  

https://www.poezieverrijkt.nl/poezie-encyclopedie/sonnet/
https://www.poezieverrijkt.nl/poezie-encyclopedie/haiku/
https://www.poezieverrijkt.nl/poezie-encyclopedie/kwatrijn/
https://www.poezieverrijkt.nl/poezie-encyclopedie/rondeel/
https://www.poezieverrijkt.nl/poezie-encyclopedie/limerick/


Korte verhalen 

Waarom deze opdracht doen? 
Je doet iets leuks en ontspannend.  

Je kan negatieve gedachten en gevoelens van je afschrijven. 

Je krijgt meer inzicht in je wensen en dromen. 

Je krijgt meer inzicht in angsten en hoe je deze kan overwinnen.  

Je ontwikkelt je creativiteit.  

Je schrijft een eigen verhaal.  

 

Verhalen schrijven is leuk. Maar waar begin je? Hieronder geef ik je opties om een kort 

verhaal te schrijven. Laat je fantasie de vrije loop. Richt je niet op mooi, goed, perfect… Maar 

schrijf wat er in je opkomt. Aanpassen kan altijd nog. Hoe lang is een kort verhaal? Daar zijn 

niet echt regels voor. Een kort verhaal kan 1 pagina zijn, maar ook 10.  

Optie 1: Begin je korte verhaal met een ‘wat als…?’ vraag.  

Wij fantaseren regelmatig over ‘wat als…’. Het is deel van onze dagdromen (Wat als… ik 

één miljoen win?) en het kan deel zijn van onze angsten (Wat als… ik niet slaag voor mijn 

examen?). Schrijven vanuit een dagdroom of onze angst heeft beiden effect. Vanuit 

dagdromen schrijven kan plezier brengen, kan je vrolijk maken en helpt je om inzicht te 

krijgen in je dromen op de stappen die je moet zetten deze te verwezenlijken. Schrijven over 

gebeurtenissen en situaties die je angstig maken, kan helpen meer grip te ervaren op de 

angst doordat je een verwerkingsproces op gang brengt en je angst onder ogen komt.  

Natuurlijke kunnen ook fantasierijke ‘wat als…’  vragen een begin zijn van jouw korte 

verhaal. 

Wat als je een geheime gang ontdekt in de kelder van je huis? 

Wat als je een superkracht had? 

Wat als je een schimmige tas met geld vond in de struiken? 

Wat als je helemaal alleen op de wereld bent? 

 

Optie 2: maak een lijstje van je drie grootste angsten. Bedenk een personage dat een van 

die angsten moet overwinnen. Welke karaktereigenschappen heeft je personage daarvoor 

nodig? 

Deze opdracht is gericht op het reflecteren op je angsten en manieren te bedenken hoe 

hiermee om te gaan. Het bedenken van een personage dat de angsten kan overwinnen en 

dit in jouw verhaal ook doet kan inzicht geven in welke stappen jij kan zetten om je angsten 

te overwinnen. Schrijf het verhaal hoe dit personage zijn of haar angsten overwint.  

Optie 3: Mix & Match. Kies uit onderstaande tabel vier items. Ze hoeven niet na elkaar te 

staan. Je mag nr 1 omgeving combineren met nr 3 karaktertrek, nr 4 personage en nr 5 

situatie. Zo ontstaan steeds nieuwe mogelijkheden voor verhalen. 

 Omgeving Karaktertrek Personage Situatie 

1 In een vastzittende lift Verlegen Danser Zoekt wraak 

2 Op een maanverlichte 
nacht 

Slimme Wetenschapper Krijgt schokkend nieuws 

3 In een bank gebouw Enorm sterke Politieagent Vertelt een gigantisch leugen 

4 In een keuken van een 
restaurant 

Verwende Inbreker hoort een groot geheim 

5 Een groot chique feest Rebelse Piloot Is op zijn/haar laatste missie 



MUZIEK 

 
Muzikaal dagboek of muzikaal levensboek 
Muziek kan zoveel met ons doen en zoveel in ons oproepen. Het kan aansluiten hoe bij je je 
voelt, hoe je denkt, maar ook je stemming beïnvloeden. Het kan je opvrolijken als je 
verdrietig bent of juist helpen al je blijheid en boosheid te uiten! Muziek kan ook 
herinneringen ophalen. Het nummer waarop je voor het eerst hebt gedanst met degene op 
wie je verliefd was, bij de begrafenis van een naaste, het liedje dat je direct terug haalt naar 
die leuke vakantie afgelopen zomer.  
Het muzikaal dagboek is meer gericht op het hier en nu – hoe je je vandaag voelt, wat je 
vandaag hebt meegemaakt en is een manier om weer even met voeten op de grond te 
komen, te reflecteren op je dag en jouzelf. Het kan overzicht scheppen en verheldering in 
hoe het met je gaat. 
Het muzikaal levensboek neemt je mee in jouw eigen herinneringen. Het kan helpen 
afleiding te vinden van je gedachten en gevoelens, door je aandacht op andere zaken te 
richten. Het kan helpen je rustiger te voelen. 
 
 

  



 

Muzikaal dagboek 
(Deze opdracht is vergelijkbaar met foto dagboek. Je kan beide vormen afwisselen als je wilt.) 
 
Waarom deze opdracht doen? 
Je voelt je rustiger en meer ontspannen. 
Je hebt inzicht gekregen over wat je bezighoud en wat je voelt. 
Je staat in contact met jezelf – je bent in het ‘hier-en-nu’.  
Je hebt gedachten/gevoelens vorm gegeven en expressie aan gegeven. 
Je hebt overzicht gekregen over wat je bezighoud en hoe het gaat (bij herhaling opdracht)  
 
Materiaal: Muziek (online streaming als Spotify, Youtube), CD’s, LP’s. pen/schriftje. 
 
Stap 1. Zorg dat je rustig zit of ligt, dat er zo min mogelijk dingen om je heen zijn die je 
kunnen afleiden. Als je het fijn vind kan je je ogen sluiten. Probeer een poosje je focus te 
brengen naar je ademhaling, tot je voelt dat je ontspannen bent. Het kan helpen om je 
handen op je buik te leggen. Als er gedachten opkomen, laat deze opkomen en parkeer ze 
dan weer even. Ga voor jezelf na hoe je dag was. Wat heb je vandaag gedaan? Wat heb je 
meegemaakt? Hoe heb je je gevoeld? Neem hiervoor je tijd. Uiteindelijk ga je op zoek naar 
een woord dat voor jou past bij de dag. Iets wat in jou resoneert. Het eerste woord dat in je 
opkomt is prima, maar je mag ook wat woorden af gaan tot je voor jou gevoel de passende 
hebt gevonden. Schrijf dit woord op. 
 
Stap 2. Het woord dat je hebt opgeschreven kan van alles zijn, een gevoel, een voorwerp, 
een symbool, een kreet. Dat is allemaal goed. De opdracht is vervolgens om op zoek te gaan 
naar een lied dat volgens jou past bij het woord dat je hebt opgeschreven. Misschien heb je 
al direct een idee, misschien nog niet. Het kan een zoektocht zijn, wat juist heel leuk kan zijn. 
Manieren om muziek te vinden zijn bijvoorbeeld via Itunes, Spotify of Youtube. Je kan ook op 
Google zoeken op songteksten. 
Het woord kan passen bij het nummer om veel redenen. Misschien zit het woord in de 
songtekst, of gaat de tekst over hetzelfde onderwerp (volgens jou),  geeft het nummer je 
hetzelfde gevoel als het woord uitdrukt, past het bij de kracht van de muziek, of de zachtheid 
er van.  
 
Stap 3. Als je het nummer gevonden hebt dat voor jou past bij het woord, bij jouw dag. 
Luister er naar, geniet er van, wie weet roept het nummer nog andere dingen bij je op.  
 
Stap 4. Schrijf het woord, het nummer en jouw uitleg/beleving samen op in een schriftje. Als 
je deze opdracht dagelijks of af en toe herhaalt, kan het echt een muzikaal dagboek worden. 
 
  



Muzikaal levensboek 
 
Waarom deze opdracht doen? 
Je (her)vindt mooie, bijzondere herinneringen en muziek. 
Je bent niet bezig met negatieve gevoelens en gedachten in het hier-en-nu. 
Bezig zijn met bijzondere herinneringen kan ontspanning en plezier brengen. 
Je maakt een muzikaal levensboek. 
 
Materiaal: Muziek (online streaming als Spotify, Youtube), CD’s, LP’s. pen/schriftje. 
 
Stap 1. Je begint deze opdracht met het ophalen van herinneringen. Momenten in je leven 
die voor jou bijzonder zijn, je gevoel aanspreken, je nog steeds in beweging kunnen 
brengen. Verzamel 5 tot 10 herinneringen. Schrijf de herinneringen puntsgewijs in 
chronologische volgorde op met als het kan datum en/of jaartal. Bij sommige herinneringen 
zul je mogelijk direct al een lied weten dat erbij past. Misschien dacht je er wel direct aan! 
Misschien weet nog niet goed welke muziek of nummer past bij de herinnering. Dan kan je 
hiernaar op zoek. (dit doe je bij stap 3) 
 
Stap 2. Probeer aan één herinnering tegelijk te werken en daar op te focussen. Schrijf je 
herinnering op, probeer dit eerst chronologisch te doen (begin naar eind). Dat mag in een 
paar regels, dat mag ook op een hele pagina. Als je al een nummer hebt gevonden dat bij de 
herinnering past, zet deze dan op. Dit kan helpen om je te focussen en in te leven in de 
herinnering. Bedenk over welke mensen er zijn in jouw herinnering, wat ze doen, hoe zij zich 
voelden, wat jij deed, hoe je eruit zag, hoe jij je voelde, het weer die dag, of het regende, wat 
je had gegeten, welke dromen je had... Je mag zoveel details invullen als je wilt, zeker als ze 
voor de beleving van jouw herinnering belangrijk zijn. Als je wilt mag je deze ook opschrijven. 
 
Stap 3. Als je de herinnering hebt opgeschreven en je hebt nog geen passende muziek, dan 
ga je hiernaar op zoek. In stap 2 heb je stilgestaan bij jouw beleving van de herinnering, 
welke associaties en emoties deze oproept. Mogelijk heb je wel al een idee wat voor soort 
muziek past: stevig, rustig, snel, langzaam, hoge stem, lage stem, veel instrumenten, 
weinig… of welk genre: iets klassiek of juist jazzy, soul, of metal? Je kan ook op Google 
kijken wat de Top 40 lijst van dat moment en kijken of er een nummer was dat je toen 
regelmatig luisterde (of nog steeds luistert.) Het terug horen van muziek rond dezelfde tijd 
kan echt een ‘oh ja!’ moment opleveren: puzzelstukjes vallen op z’n plek. Geniet van de 
zoektocht, wie weet vind je nog mooie nieuwe muziek. 
 
Stap 4. Breng de geschreven herinneringen samen in een boekje of een document op de 
computer. Zet de naam van het nummer en artiest erbij. Zo heb je een muzikaal 
herinneringsboek! Kan ook leuk zijn om deze te delen met bijvoorbeeld familie door de 
muziek op te zetten en je herinnering voor te lezen. Wanneer je merkt dat je je somber voelt, 
minder voelt, of piekert kan het ook helpend zijn terug te pakken naar deze opdracht. Zet de 
muziek voor jezelf op en lees je geschreven herinnering nog eens. Probeer je in te leven in 
de herinnering. Dit kan helpen rustiger worden en minder gefocust te zijn op 
angstige/vervelende/sombere gedachten en gevoelens van het hier en nu.  
  



BEELDEND 
 
De beeldende opdracht zijn erop gericht om je creativiteit de vrije loop te laten gaan. Nieuwe 
dingen te proberen en ontdekken. Nieuwe materialen, technieken en misschien ook wel 
nieuwe kanten van jezelf. Beeldend werken brengt vaak ook iets heel tastbaar; je werkstuk is 
iets concreet, waar je op een later moment ook weer naar terug kan kijken. Dat kan helpen 
bij het brengen van reflectie en inzicht én een project beginnen en afmaken, met concreet 
resultaat, geeft ook een goed gevoel.  
 
 

  



 
 

Stop-motion filmpje maken 
 
Materiaal: camera of telefoon (met camera functie), ‘hoofdpersonen’ (poppetjes, pennen,fruit, 
enz…), computer met toegang tot Windows Movie Maker (Windows) of Quicktime (Mac) of 
mogelijkheid om app te downloaden. 
 
Waarom deze opdracht doen? 
Je hebt iets leuks, misschien wel nieuw, gedaan. 
Je bent hebt afleiding, bent geconcentreerd bezig geweest met een opdracht. 
Je leert iets nieuws en/of nieuwe technieken.  
Je ontwikkelt je creativiteit. 
Je hebt een eigen stop-motion animatiefilmpje gemaakt. 
 
Stap 1. Zet je camera/telefoon op een lage resolutie. Je gaat veel foto’s maken! Een statief 
kan ook handig zijn, omdat de camera zo stil mogelijk moet blijven staan. Een 
telefoonstandaard kan ook helpen.  
 
Stap 2. Kies een verhaal en kies welke ingrediënten je tot leven wilt wekken. Alles kan in de 
wereld van stop-motion: appels, speelgoed, klei, mensen, potloden, kopjes, bloemen 
enzovoorts. Het is leuk om iets te doen wat niet kan. Ga ook op zoek naar een achtergrond 
en ondergrond die niet te vaak veranderd, zoals een gekleurd papier of tafel. 
 
Stap 3. Op de eerste foto die je maakt staat niks. Je kan niet in het midden in een actie 
beginnen. 
 
Stap 4. Op de tweede foto laat je je ‘hoofdpersoon’ heel langzaam in beeld verschijnen. Op 
de volgende foto is hij een heel klein stapje verder. En op de foto erna weer een stukje. Hoe 
groter de afstanden tussen de foto’s, hoe sneller je personage gaat. Kijk na 10-15 foto’s na 
op de camera/telefoon of het werkt. 

Stap 5. Je kan meerdere ingrediënten in het filmpje introduceren. Let er op dat je elk element 
steeds een klein beetje beweegt en niet vergeet. Let ook op dat je je hand niet fotografeert. 

Stap 6. Als laatste kan je een aftiteling maken bijvoorbeeld ‘Einde’ of je naam. Dit kan je 
doen door bijvoorbeeld scrabble letters in beeld te brengen of te schrijven. Als je schrijft, zet 
dan steeds een streepje en maak een foto. 

Stap 7. Je hebt nu veel foto’s, maar nog geen filmpje. Deze maak je in een app of op de 
computer.  
 
Je kan ook een app downloaden genaamd Stop Motion Studio. Deze app is gratis en doet 
het meeste van het werk voor je. Je hoeft alleen de foto’s te importeren in de app.  

Daarvoor heb je je computer nodig, met een programma als Windows Moviemaker (op een 
Microsoft-computer) of Quicktime (op de Mac). Zet eerst je foto’s op je computer. In Windows 
Moviemaker maak je een ‘nieuw project’ aan. Dan zoek je je foto’s en open je die. Pas de 
tijdcode aan naar zes beeldjes per seconde. Dit doe je door alle foto’s te selecteren en de 
‘weergaveduur’ aan te passen naar 0.2 seconde. Sla je filmpje op als MPEG4 en geef hem 
een mooie titel.  

  



 

Hier een aantal voorbeelden van stop-motion animatie filmpjes. 

A Healthy Sandwich  

 

Sticky Notes 

 

Whiteboard  

 

https://www.youtube.com/embed/iEi0r7Lww_I?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLoR4NuvlhinuXeb501SJ2Q25sqRsCCx8r
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLoR4NuvlhinuXeb501SJ2Q25sqRsCCx8r


 

Zelfportret 
 
Waarom deze opdracht doen? 
Je werkt aan je creativiteit en daagt jezelf uit. 
Je hebt afleiding en bent geconcentreerd bezig met een opdracht. 
Je ontdekt mogelijk nieuwe kanten van jezelf. 
Je bent bezig met je zelfbeeld en zelfreflectie.  
Je hebt een zelfportret gemaakt. 
 
Materiaal: Mixed media, alles is mogelijk. Schilderen, collage (knippen/plakken van bijv. 
tijdschriften), pen, stift, vilt, stof, foto’s, klei enzovoorts.  
 
Deze opdracht is waarschijnlijk het meest abstract en ongestructureerd van allemaal. Er is 
veel mogelijk, er is veel vrijheid. De opdracht is om een zelfportret te maken. Waarschijnlijk 
zie je nu direct een portret van je eigen gezicht en hoofd voor je. Veel bekende kunstenaars 
gingen je voor.  
 
Beroemde zelfportretten 

   
Vincent van Gogh   Gustav Courbet     Andy Warhol 
 
Toch kent een zelfportret vele vormen en vele soorten materialen. Wat alle zelfportretten 
gemeen hebben is dat het iets vertelt over de maker. Het geeft een beeld van het uiterlijk, 
maar mogelijk ook emotie, psychische gesteldheid, status, interesses, liefdes en angsten.  
 

Stap 1. Bedenk met welk materiaal je graag zou willen werken. Je kan ook materialen 

combineren. (collage en verf gaat bijvoorbeeld heel goed samen!) Mocht je handig zijn met 

een programma als Photoshop, kan je ook via de computer werken.  

Stap 2. Bedenk wel element je van jezelf wilt portretteren. Wil je een zelfportret maken van je 

sterke kanten, je boosheid, je dagdromen, hoe je je vandaag voelt, hoe je jezelf graag zou 

willen zien, als superheld. Schrijf dit voor jezelf op en bedenk wat dit voor jou betekent. Hoe 

ga je dit vormgeven? 

Stap 3. Ga aan de slag. Mensen merken bij het maken van een zelfportret dat ze vaak een 

waardige weergave willen geven van zichzelf; probeer hier niet de focus op te leggen. Richt 

je op hetgeen wat jij graag wilt overbrengen via het zelfportret. Een perfect plaatje is minder 

interessant dan een zelfportret doordrenkt van passie en expressie! 

  



Alternatieve zelfportretten ter inspiratie 

   

  

  

  



 

Foto dagboek 
(Deze opdracht is vergelijkbaar met muzikaal dagboek. Je kan beide vormen afwisselen als je wilt) 

 

Waarom deze opdracht doen? 
Je voelt je rustiger en meer ontspannen. 
Je hebt inzicht gekregen over wat je bezighoudt en wat je voelt. 
Je staat in contact met jezelf – je bent in het ‘hier-en-nu’.  
Je hebt gedachten/gevoelens vormgegeven en expressie aan gegeven. 
Je hebt overzicht gekregen over wat je bezighoudt en hoe het gaat (bij herhaling opdracht)  
 
Materiaal: Camera of telefoon 
 
Stap 1. Zorg dat je rustig zit of ligt, dat er zo min mogelijk dingen om je heen zijn die je 
kunnen afleiden. Als je het fijn vindt kan je je ogen sluiten. Probeer een poosje je focus te 
brengen naar je ademhaling, tot je voelt dat je ontspannen bent. Het kan helpen om je 
handen op je buik te leggen. Als er gedachten opkomen, laat deze opkomen en parkeer ze 
dan weer even. Ga voor jezelf na hoe je dag was. Wat heb je vandaag gedaan? Wat heb je 
meegemaakt? Hoe heb je je gevoeld? Neem hiervoor je tijd. Uiteindelijk ga je op zoek naar 
een woord dat voor jou past bij de dag. Iets wat in jou resoneert. Het eerste woord dat in je 
opkomt is prima, maar je mag ook wat woorden af gaan tot je voor jou gevoel de passende 
hebt gevonden. Schrijf dit woord op. 
 
Stap 2. Het woord dat je hebt opgeschreven kan van alles zijn, een gevoel, een voorwerp, 
een symbool, een kreet. Dat is allemaal goed. De opdracht is vervolgens om te gaan 
fotograferen. Ga op zoek naar een beeld, een omgeving, een voorwerp, een compositie die 
voor jou dat woord uitdrukt. 
Misschien heb je al direct een idee, misschien nog niet. Probeer dingen uit. Je kan 
voorwerpen, mensen, dieren bij elkaar brengen voor een beeld of misschien zie je buiten 
iets. Uiteindelijk kies je één foto die voor jou het meest passend is. 
 
Stap 3. Als het kan, print de foto uit. Houd anders overzicht in de vorm van een Word 
document/Instagram post/documentenmap op computer of telefoon. 
 
Stap 4. Het leukste is het om van een heel aantal foto’s samen een collage te maken. Dat 
kan door middel van een prikbord of foto’s op een vel papier of doek te bevestigen. Natuurlijk 
kan je ook een platform als Instagram gebruiken om een overzicht te krijgen van je foto 
dagboek.  
 
 


