
Cursus bloggen: 

Bloggen is een leuke en moderne manier om deelnemers, andere vrijwilligers en 

geïnteresseerden een kijkje achter de schermen van je vrijwilligerswerk te geven en op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen. Hou je van schrijven, maar weet je niet waarover 

of hoe te beginnen? Dan is deze cursus een goede stap!  

 

1. Kennismaken: Cursisten maken kennis met elkaar en we inventariseren de wensen. Wat 

schrijf je al? Waarom schrijf je? Wil je dat anderen lezen wat je schrijft? Waar loop je 

tegenaan? Wat wil je leren? We gaan tijdens deze cursus een gezamenlijk blog bijhouden 

over de cursus. (op site MJD/Kennisplein?) Iedere week schrijft een (of twee afhankelijk van 

grootte groep) een bijdrage. Maximaal 300 woorden. Wie durft? De anderen gaan vooral 

lezen. Blogs.  

 

2. Wat is een blog: Waarin verschilt een blog van andere geschreven verhalen? Wat maakt 

een blog leuk om te lezen? Welke bloggers volg je zelf en waarom? Moet een blog 

persoonlijk zijn? We maken een lijstje met onderwerpen waar we over zouden kunnen en 

willen schrijven. Voor de volgende keer schrijven alle deelnemers een blogpost over hun 

vrijwilligerswerk. En weer een of twee over de bijeenkomst van vandaag. 

 

3. In deze bijeenkomst hebben we het over de technische kant van bloggen. Waar plaats je 

je blog? Site, Facebook, speciale bloggerssites. En hoe zorg je dat iedereen die erin 

geïnteresseerd is je blogs leest en weet wanneer er een nieuwe is ? Uiteraard bespreken we 

hoe het schrijven is gegaan en wie de nieuwe blogpost schrijft. De andere cursisten schrijven 

een blog met als titel 'zomaar een dag'. 

 

4. Ik vraag de cursisten in deze les wanneer zij hun beste ideeën kregen voor hun blog. Op de 

fiets? Onder de douche? Mijn ervaring is dat je begint te schrijven zodra je weet dat je een 

stukje in moet leveren. Er gaan je dingen opvallen, er komen herinneringen boven, je gaat 

verbanden zien en er beginnen zich in je hoofd zinnen te vormen. Daarna is het een kwestie 

van gaan zitten en werken (en dat kan best lastig zijn) Ik ben benieuwd hoe de cursisten dat 

ervaren en hoe ze over 'dode punten' heen zijn gekomen. We maken samen een lijst van 

dingen die kunnen helpen. Een laatste redmiddel dat bijna iedere blogger of columnist wel 

eens toepast: schrijf over je writers block (of over dat je dat totaal niet herkent). Dus dat is 

de opdracht voor de volgende keer.  

 

5. We evalueren wat we hebben geschreven en wat we hebben geleerd. Ik zal in iedere les 

de bijdragen van de cursisten kort bespreken en in de laatste bijeenkomst een soort 

overzicht daarvan maken en de ontwikkeling in het schrijven laten zien. Aanmoedigen, 

stimuleren. Al doe je het maar voor jezelf als dagboek, schrijven is een geweldige uitlaatklep 



en helpt je dingen op een rij te zetten. Ik maak voor iedereen een mapje met hun eigen 

bijdragen, ons gezamenlijke blog en mijn tips en tops.  

 

4 keer 90 minuten met max. 10 cursisten 

voorbereiding: 3 uur per keer (blogs lezen en becommentariëren, onderwerp 

voorbereiden.  

 


