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Eerste druk/tweede oplage 
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middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm 

or any other means, without written permission from the publisher. 

 

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van 

artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, 
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Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen 

met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 

16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. 

 

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de 

wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen 

doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
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Als je gebruik wilt maken van www.taalopniveau.info, moet je eerst de DigiCode 

die voor in je map staat activeren.  

Tijdens dit activeren maak je een eigen wachtwoord en gebruikersnaam aan 

waarmee je kunt inloggen op de website. 

 

Het activeren van de DigiCode gaat als volgt: 

1. Ga naar de website digicode.edu-actief.nl. 

2. Als dit de eerste keer is dat je een DigiCode activeert, moet je op deze pagina 

klikken op „hier registreren‟. Anders kun je verder gaan met stap 4. 

3. Kies een gebruikersnaam en wachtwoord en voer een geldig e-mailadres in. 

4. Klik op „DigiCode activeren‟. 

5. Vul de DigiCode in die voor in dit boek staat. Dit is de code die bestaat uit 4x6 

tekens. 

 

Met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord die je hebt aangemaakt, 

kun je inloggen op www.taalopniveau.info. Voer je gebruikersnaam en 

wachtwoord rechtsboven op de website in.  
 

 

Voorwoord 
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1. Even vooraf …  
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Gesprekken voeren we de hele dag. Thuis, op straat, op school, op je stage of 

op je werk. 
Het houden van een gesprek gaat bijna vanzelf. Je denkt er eigenlijk niet over 
na. 

Toch zijn er gesprekken die niet zo vanzelfsprekend zijn. Wanneer je een 
formeel gesprek moet voeren, zoals een gesprek met een leraar of met een 

klant, sta je wel even stil bij de toon waarop je praat en je denkt na over wat je 
zegt. 
Ook tijdens een vergadering of een stagegesprek zijn er regels waar je je aan 

moet houden. 
 

Met de lessen in dit werkboek leer je hoe je verschillende gesprekken kunt 

voorbereiden en hoe je die in de praktijk kunt voeren. 
 

Hoe gaat dat in z‟n werk? 
 Je leest de theorie van elk onderwerp. 

 Je oefent door de opdrachten uit te voeren. 

 Je voert de praktijkopdracht uit. 

 Je vult de evaluatie in (= jouw mening over hoe het gegaan is). 

 Je bespreekt jouw opdracht en de evaluatie met de mensen die naar je 

geluisterd hebben. 

 

Als je dit boek doorbladert, zie je dat elke les een ander soort gesprek 
behandelt. Van informatie geven tot een functioneringsgesprek. 

Elke les werk je toe naar een grote opdracht. Dit is de praktijkopdracht. 
 

De praktijkopdracht moet goed worden voorbereid. 

Je hebt voor elk gesprek iemand nodig die het gesprek met jou voert. Vaak is 
één persoon genoeg, soms moeten het er meer zijn. 

Ook is er bij elk gesprek iemand die kritisch naar je luistert en kijkt. Dit is de 
observant. 
De observant vult het observatieschema in. 

Jij vult zelf de gespreksevaluatie in. 
Tot slot worden de evaluaties met elkaar besproken. De spreker krijgt van de 

observant kritische opmerkingen maar ook complimenten over wat goed ging. 
Deze opmerkingen en complimenten kunnen in een speciaal daarvoor bestemde 

kolom worden opgeschreven. Doe dat ook. Je leert ervan en je kunt het altijd 
gebruiken bij de volgende lessen en opdrachten. 
 

Zorg dat je zelf ook een aantal keren observeert bij medeleerlingen. Je leert veel 
door te luisteren naar anderen. 
Veel succes met „Gesprekken voeren‟! 

1. Even vooraf … 
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Meestal hoef je niet zo na te denken bij wat je zegt. Een gezellig gesprek met 

vrienden verloopt haast vanzelf. Je praat wat, je gebaart erbij, je lacht samen. 
Je maakt je niet druk over hoe zo‟n gesprek verloopt. 
Maar er zijn ook situaties waarbij het heel belangrijk is wat je zegt, en vooral 

hoe je het zegt. Dan moet je duidelijk overkomen. 
 

De meeste gesprekken die je voert, verlopen spontaan, zonder voorbereiding. 
Tijdens die gesprekken gebruik je woorden en zinnen. 

Daarnaast maak je gebruik van lichaamstaal om die woorden en zinnen te 
ondersteunen: 

 een aanraking (schouderklop, tikje op een arm, vastpakken enzovoort) 

 de houding van je lichaam 
 de afstand tussen de sprekers 

 gebaren 
 manieren van kijken (gezichtsuitdrukking). 

 

  

2. Gesproken taal en lichaamstaal 
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 Opdracht 1 

 
Werk samen met iemand. 

 
Gebruik bij het uitspreken van de zinnen hieronder minstens twee verschillende 
soorten lichaamstaal. 

De zinnen blijven dus hetzelfde, maar de uitdrukking van je gezicht en de 
manier waarop je je lichaam gebruikt verschillen per keer. 

Je kunt met je partner afwisselen: allebei een keer de zin met een andere 
lichaamstaal. 
 

Zinnen: 
 “Wat zeg je nou!” 

 “Zo heb ik het helemaal niet bedoeld.” 
 “Wat ben jij aan het doen?” 
 “Ik geloof dat je me niet begrijpt.” 

 “Kom, we gaan!” 
 “Vertel eens wat er gebeurd is.” 

 
 
Voorbeeld 

Een vader zegt tegen z‟n zoon: “Kom, we gaan.” Hij zegt dat op de volgende 
manieren: 

 
Kortaf, met een strenge blik in de ogen. 
De vader bedoelt: Ik wil dat je direct meegaat. 

 
Lachend en hij slaat z‟n arm om zijn zoon. 

De vader bedoelt: We gaan straks gezellig samen verder. 
 

 
 

 Opdracht 2 

 
Werk samen met iemand. 

 
Een klasgenoot van je gooit er met z‟n pet naar. Dat wil zeggen dat hij weinig op 

school komt, hij doet niets en zit ongeïnteresseerd in de klas. Je gaat met hem 
praten. Je kent hem niet zo goed maar probeert hem wel weer te motiveren.  
 

Voer het gesprek. 
Gebruik zinnen als: 

 
Ik hoop niet dat je boos wordt maar…………… 

Misschien is het een goed idee om …………………………………………………. 
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 Opdracht 3 

  
Draai nu de rollen om. Dit keer is de ander een goede vriend of vriendin die bij 

je in de klas zit. Ook hij/zij doet heel weinig, is bijna nooit op school en is 
ongeïnteresseerd. 
 

Voer dit gesprek. Je past je woorden en zinnen aan, maar ook je lichaamstaal. 
Gebruik zinnen als: 

 
Hé ……, dat gaat niet goed zo! Moet jij niet………………………………….. 
Ik vind het zonde als je zou moeten stoppen want ……………………… 

 
 

 Opdracht 4 
 

Bespreek na afloop met elkaar de volgende punten en schrijf de antwoorden op. 
 

 Wat was het verschil in taalgebruik? 
 

In de eerste situatie:  

 

 

In de tweede situatie:  

 

 

 

 Wat was het verschil in lichaamstaal? 
 

In de eerste situatie:  

 

 

In de tweede situatie:  

 

 

 

 
 

 
 
  



2. Gesproken taal en lichaamstaal 

12 

Veel gesprekken verlopen vaak niet zoals je graag zou willen. Als je nadenkt 
over de gesprekken die je de afgelopen dagen hebt gevoerd, zul je merken dat 

je er zelf niet altijd tevreden over bent. 
Oorzaken daarvan kunnen zijn: 

 Je spreekt te onduidelijk, zodat mensen je niet goed verstaan. 
 Je kiest de verkeerde woorden zodat men je niet begrijpt. 
 Je weet niet hoe je je gedachten onder woorden moet brengen. 

 Je hebt steeds het hoogste woord zodat anderen geen kans krijgen iets te 
zeggen. 

 Je vergeet naar anderen te luisteren omdat je met je eigen verhaal bezig 
bent. 

 Je durft niet zo goed te zeggen wat je denkt of vindt. 

 Je bent boos of geïrriteerd. 
 

In ieder geval is het belangrijk om goed op jezelf te letten als je aan het praten 
bent.  
 

 
 

 Praktijkopdracht 
 
Ga met drie of vier leerlingen in een groepje bij elkaar zitten. 

Vertel elkaar waarom je het wel of niet eens bent met de volgende stelling: 
 
“Deze opleiding is voor mijn toekomst erg belangrijk” 

 
 

Het groepje kiest ook een gespreksleider. Deze gespreksleider houdt het gesprek 
in de gaten. Hij of zij grijpt in als iemand te lang aan het woord is of als er niet 
goed naar elkaar wordt geluisterd. 

Laat iemand het gesprek observeren (dit betekent: goed kijken en luisteren). 
Deze observant vult het observatieschema in. 

 
Praat tien minuten met elkaar. 
Bespreek na afloop met elkaar hoe het gesprek ging: 

 Heeft iedereen zijn mening kunnen geven? 
 Werd er naar elkaar geluisterd? 

 Was iedereen verstaanbaar? 
 Weten jullie van elkaar nog wat jullie mening was? 

Gebruik bij de nabespreking het ingevulde observatieschema. (De observant zit 

ook bij de nabespreking.) 
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Namen van de deelnemers 
 

Vraag  
 

Ja/nee Opmerking 

 
Kon duidelijk een mening 

geven 
 

 
Ja/nee 

 

 
Liet een ander uitpraten  

 

 
Ja/nee 

 
 

 
 

 
Was goed verstaanbaar 
 

 
Ja/nee 

 
 
 

 

Gebruikte duidelijke 

lichaamstaal 
 

 

Ja/nee 

 

 
 

 

 

Tip voor de deelnemer 
 

 

Ja/nee 

 

 
 
 

 
 

 

Samenvatting 
 
Ook al zijn de meeste gesprekken die je voert onvoorbereid, toch is het goed op 

een aantal zaken te letten: 
 Luister goed naar de ander zodat je op een juiste manier kunt reageren. 

 Kijk je gesprekspartner aan. 
 Spreek duidelijk. 
 Gebruik lichaamstaal en kijk naar dat van je gesprekspartner. 

 Val een ander niet in de rede en laat je niet in de rede vallen. 
 Als je niet begrijpt wat er bedoeld wordt, vraag dan om uitleg. 

 Als je ziet dat de ander je niet helemaal kan volgen, leg het dan nog een 
keer uit. 
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