
Ontwikkeld 
door:

Appie de detective gaat op zoek naar  

het schrijfgeheim van Schoolschrijver  

Benny Lindelauf.

Bekijk eerst het 
filmpje. 
Ga daarna zelf 
aan de slag.

Filmpje

Vraag:
Hoe maak ik  

een goede  
hoofdpersoon voor 

mijn verhaal?

https://youtu.be/pk6CgwhJz_g
https://youtu.be/pk6CgwhJz_g


Ontwikkeld 
door:

Benny Lindelauf: ‘Vind je het moeilijk om een 

leuke naam te bedenken voor je hoofdpersoon?  

Kom, ik zal je helpen.’

• Tel het aantal letters van je eigen 
voor- en achternaam. 

• Neem nu een vel papier en scheur 
voor elke letter een stukje af. 

• Schrijf op elk stukje papier één 
letter van je naam.

• Maak nu een nieuwe naam met 
de letters. Probeer zoveel mogelijk 
letters te gebruiken. 

Doenb e
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Nely Falu 
Binden  

Yedi Funn 
Ballen

Vraag:
Hoe maak ik  

een goede  
hoofdpersoon voor 

mijn verhaal?



Ontwikkeld 
door:

Anagram
Zo’n husselwoord of letterkeer heet met een 

moeilijk woord een anagram. 

Weetje

De namen mogen best vreemd klinken.  
Des te beter eigenlijk, want hoofdpersonen 

zijn altijd een beetje apart. Als je een 
jongen bent, mag je ook meisjesnamen 

verzinnen en omgekeerd.

Tip

Benny Lindelauf: ‘Kies de leukste naam die je 

verzonnen hebt. Op de volgende bladzijde 

zie je hoe je daarvan een dossier gaat maken.’

Vraag:
Hoe maak ik  

een goede  
hoofdpersoon voor 

mijn verhaal?



Ontwikkeld 
door:

Benny Lindelauf: ‘Als je een goede 

hoofdpersoon bedenkt, wil je alles van 

hem of haar weten. Die dingen verzin je 

natuurlijk zelf. Voordat ik een verhaal schrijf, 

maak ik vaak eerst een dossier van mijn 

hoofdpersoon.’

Hij/zij gaat het liefst op vakantie naar

Zijn/haar beste vriend is

Zijn/haar grootste vijand is

Waarvoor is hij/zij het bangst?

Met wie zou hij/zij het liefst op een onbewoond eiland zitten? Waarom?

Aan welk geluid heeft hij/zij een hekel? 

Welke geur vindt hij/zij lekker?

Wanneer was hij/zij voor het laatst kwaad? En waarom?

Waar is hij/zij het liefst als hij/zij zich rot voelt? Op welke plek?

Dossier

Uitgave van stichting De Schoolschrijver en uitgeverij Zwijsen met medewerking van ABN AMRO. 

Hoort bij de digibordles Schrijfgeheim van Benny Lindelauf. 

Voornaam

Achternaam                    

Jongen / meisje / iets anders nl.

Leeftijd                                                               

Dossier

Teken/plak hier de pasfoto  
van je personageWat valt er op aan zijn/haar uiterlijk?

Wat neemt hij/zij mee als er brand uitbreekt in zijn/haar huis? Waarom?

Wat is een goede eigenschap van hem/haar?

Wat is een slechte eigenschap van hem/haar?

Wat is zijn/haar lievelingseten?

Uitgave van stichting De Schoolschrijver en uitgeverij Zwijsen met medewerking van ABN AMRO. 

Hoort bij de digibordles Schrijfgeheim van Benny Lindelauf. 

Doen

Vraag:
Hoe maak ik  

een goede  
hoofdpersoon voor 

mijn verhaal?

• Print het dossier.
• Vul het dossier in. 
• Teken of plak ook 

een pasfoto van je 
personage erbij.

http://kinderschrijflab.nl/public/dossier_hoofdpersoon.pdf
http://kinderschrijflab.nl/public/dossier_hoofdpersoon.pdf


Ontwikkeld 
door:

• Lees nog eens door wat je 
ingevuld hebt.

• Kijk wat je hebt ingevuld bij de 
vraag waarvoor je hoofdpersoon 
bang is. 

• Bedenk een situatie waarin 
jouw hoofdpersoon iets moet 
doen wat hij/zij heel eng vindt. 

Doen

DossierWaarvoor is hij/zij het bangst?

Bang voor water. 
Kan niet zwemmen.

Vraag:
Hoe maak ik  

een goede  
hoofdpersoon voor 

mijn verhaal?

Benny Lindelauf: ‘Nu ga je een spannende 

scène bedenken met jouw hoofdpersoon.’



Ontwikkeld 
door:

Is de hoofdpersoon bang voor water? 
Zet hem dan bijvoorbeeld in een lek 

bootje op stormachtige zee. 

Voorbeeld

Vraag:
Hoe maak ik  

een goede  
hoofdpersoon voor 

mijn verhaal?

Benny Lindelauf: ‘Je kunt ook kijken naar 

wat zijn/haar slechtste eigenschap is. Als je 

hoofdpersonage nogal ongeduldig is, laat hem 

of haar dan iets doen waar héél veel geduld 

voor nodig is.’



Ontwikkeld 
door:

Nu jij!
Schrijf nu maximaal tien zinnen 
over jouw hoofdpersoon in dat 
moeilijke moment. Het verhaal 
begint precies op het moment dat 
hij/zij dat moeilijke iets moet gaan 
doen. Je valt er meteen middenin. 
Na tien zinnen hoeft het verhaal 
nog niet af te zijn. Je schrijft een 
scène. Dat is een stukje uit een 
verhaal.

Doen

Vraag:
Hoe maak ik  

een goede  
hoofdpersoon voor 

mijn verhaal?

Goed
Nely Falu Binden zat 

midden op hoge zee. Ze 

was doodsbang. Golven 

rolden donderend 

onder haar door. Soms 

vloog ze meters hoog, 

dan weer daalde ze de 

ijzingwekkende diepte 

in. Ze was spuugmisselijk. 

Waar was het land 

gebleven? Enzovoort ...

Fout
‘Er was eens een 

meisje dat Nely Falu 

Binden heette, ze 

had een vader en 

een moeder en een 

hondje en ze was 

dol op frietjes.’



Ontwikkeld 
door:

Benny Lindelauf: ‘Lees de verhalen aan 

elkaar voor en praat erover. Beantwoord de 

vragen hieronder.’

Maak een 
tekening bij je 

verhaal. 

Tip

Vragen
• Wat vinden de andere kinderen van 

jouw hoofdpersoon?
• Kunnen ze raden waar deze bang 

voor was?
• Hoe denken ze dat de hoofdpersoon 

eruitziet?
• Past dit bij het dossier dat jij gemaakt 

hebt?

Vraag:
Hoe maak ik  

een goede  
hoofdpersoon voor 

mijn verhaal?



Ontwikkeld 
door:

Dit was het schrijfgeheim van  

Schoolschrijver Benny Lindelauf! 

Wil je meer over hem weten?

Kijk op www.bennylindelauf.com voor al 

zijn boeken.

Ontdek nog meer schrijfgeheimen  

in de andere digibordlessen. 

http://www.bennylindelauf.com


Ontwikkeld 
door:

Colofon

Deze gratis les wordt u aangeboden door Uitgeverij Zwijsen en  

stichting De Schoolschrijver in samenwerking met ABN AMRO.

Op alle teksten en illustraties uit deze les rust copyright.  
Ze mogen niet buiten deze les gebruikt en verspreid worden.


