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Bij Taal op niveau hoort een DigiCode-licentie die toegang geeft tot de website 
www.taalopniveau.info. Op deze website vind je hulpmiddelen bij de opdrachten. De 
DigiCode-licentie dient eerst geactiveerd te worden. 

• Ga naar digicode.edu-actief.nl. 

• Bovenaan de pagina staan vier lege vakken. Vul hier de DigiCode-licentie in die je 
bij dit product hebt gekregen. De DigiCode-licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en 
is niet hoofdlettergevoelig. 

• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website. 

Je kunt hierna 2 jaar gebruikmaken van www.taalopniveau.info.  
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 Theorie 
 
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 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 behulp van dit boek leer je hoe je verschillende gesprekken kunt voorbereiden en 
hoe je die in de praktijk kunt voeren. 
 
Hoe gaat dat in zijn 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 (hoe vindt jij dat het ging?). 
• Je bespreekt jouw opdracht en de evaluatie met de mensen die naar je geluisterd 

hebben. 
 
Als je dit boek doorbladert, zie je dat in elk hoofdstuk een ander soort gesprek wordt 
behandeld. Van ‘een klachtgesprek’ tot ‘een sollicitatiegesprek’. Elke les werk je toe naar 
een grote opdracht: de praktijkopdracht. 
 
De praktijkopdracht moet goed worden voorbereid. Je hebt bij elk gesprek iemand nodig 
die het gesprek met jou voert. Vaak is één persoon genoeg, soms moeten het er meer 
zijn. 
Bij sommige gesprekken wordt de tip gegeven om het gesprek op te nemen. Je kunt dit 
doen met een mobiele telefoon of een camera. Bekijk het filmpje na afloop met elkaar. Je 
kunt het ook projecteren op een digibord zodat je het met elkaar kunt bekijken. 
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 
bespreek je de evaluaties met elkaar. De spreker krijgt van de observant kritische 
opmerkingen, maar ook complimenten over wat goed ging. 
Deze opmerkingen en complimenten kun je op een speciaal daarvoor bestemde plaats 
opschrijven. 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’! 
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 Theorie 
 
Elk gesprek dat gevoerd wordt, heeft een doel.  
 

• informatie uitwisselen  
Soms heeft een gesprek een heel eenvoudig doel. ‘Vragen naar iemands gezondheid’ 
heeft als doel informatie krijgen. Maar ‘vragen naar de tijden dat de trein rijdt’ natuurlijk 
ook. En het doel van ‘een interview met iemand uit de politiek’ is net zo goed informatie 
krijgen. Soms is je doel het geven van informatie. Het kan ook je doel zijn om informatie 
te vragen en te krijgen.  
 

• activeren  
Een ander gespreksdoel is activeren: zorgen dat er actie kan worden ondernomen. Dit 
kan gebeuren door met anderen te praten over de voorwaarden om een reis te plannen. 
‘Waar gaan we naartoe? Hoeveel geld mag het kosten? Wanneer gaan we?’ Als je het 
daarover met elkaar eens bent, kun je actie gaan ondernemen en de reis boeken. 
 

• mening geven of vragen 
Ook kan het gespreksdoel zijn: het vragen naar de mening van de ander. Denk daarbij 
aan praatprogramma’s op de tv. Het is de bedoeling dat de deelnemers hun mening 
geven. 
 

• overtuigen  
Overtuigen kan jouw gespreksdoel zijn. Jij wilt dat de ander jouw mening overneemt. 
Dus moet je diegene overtuigen van jouw gelijk. Tijdens een sollicitatiegesprek wil jij de 
sollicitatiecommissie ervan overtuigen dat jij de beste kandidaat voor de baan bent. 
 

• emotioneren  
Emotioneren is vaak geen doel op zich. Je wilt bij de ander emotie oproepen. Als je 
iemand wilt laten lachen om hem of haar op te vrolijken, is dat een doel. Maar je kunt de 
ander ook via emoties overtuigen.  
 

• instrueren  
Als je iemand instrueert vertel je iemand wat hij moet doen en hoe hij dat het best kan 
doen. Het doel van een gesprek is bijvoorbeeld instrueren als er een opdracht of een taak 
uitgelegd wordt, of als er uitgelegd wordt hoe iets in elkaar gezet moet worden. 
 
 
In de volgende hoofdstukken ga je oefenen met gesprekken. Elk hoofdstuk wordt 
afgesloten met een praktijkopdracht. 
Vóór elke praktijkopdracht wordt gevraagd naar jouw specifieke doel tijdens dat gesprek. 
Probeer met behulp van de informatie uit dit hoofdstuk te bepalen wat jouw doel is. 
Soms zijn het meerdere doelen. Tijdens een vergadering wil je bijvoorbeeld de anderen 
overtuigen, maar je wilt ook activeren zodat er na de vergadering direct actie kan 
worden ondernomen. 
Denk dus goed na over jouw rol in het gesprek. 
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 Opdracht 1 
Ga naar de methodewebsite en bekijk de fragmenten bij deze opdracht. 
 
Welke gespreksdoelen herken je? 
 
Fragment 1 
 

 
Fragment 2 
 

 
Fragment 3 
 

 
Fragment 4 
 

 
Fragment 5 
 

 
Fragment 6 
 

 

 Samenvatting 
 
Als je een gesprek voert, kun je daarmee verschillende doelen hebben: 

• informatie uitwisselen, informatie geven of informatie vragen en krijgen 
• activeren: zorgen dat er actie ondernomen kan worden 
• mening geven of vragen: je eigen mening geven of de mening van een ander 

vragen 
• overtuigen: de ander overhalen om jouw mening over te nemen 
• emotioneren: emotie overbrengen op iemand anders 
• instrueren: iemand uitleggen hoe iets moet. 
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 Theorie 
 
Non-verbale communicatie is communicatie zonder woorden, door middel van 
lichaamstaal. Je houding, je gezichtsuitdrukking en bewegingen kunnen veel zeggen. 
Soms meer dan de woorden die je spreekt. Non-verbale communicatie wordt ook wel 
lichaamstaal genoemd. 
Voorbeelden van lichaamstaal zijn: 

• een hand, een kus, een schouderklopje en andere vormen van aanraking 
• de houding van je lichaam 
• gezichtuitdrukking 
• de klank van je stem en de toon waarop je iets zegt 
• hand- en armgebaren 
• de uitdrukking in je ogen 
• glimlachen of lachen 
• de afstand tussen jou en diegene met wie je praat 
• jouw uitstraling (zelfverzekerd of niet) 
• de manier waarop je staat of zit. 

 
Wanneer iemand tegen een ander zegt: “Ik begrijp niet wat je bedoelt”, kan hij dat op 
verschillende manieren bedoelen: 

• Wat jij zegt, slaat helemaal nergens op! (Kijkt boos, haalt zijn schouders op.) 
• Ik snap het niet. Wil je het me nog eens uitleggen? (Kijkt vragend.) 
• Ik weet best wat je bedoelt, maar ik wil er niets mee te maken hebben. (Kijkt 

boos en draait zich om.) 
De zin is hetzelfde, maar de houding van degene die het zegt, de gezichtsuitdrukking en 
de gebaren zijn hier belangrijk en zorgen ervoor dat de zin verschillende betekenissen 
krijgt. 
 

 Opdracht 1 
 
Je komt te laat op school, buiten jouw schuld. De leraar is boos. Hij zegt: “Je bent een 
kwartier te laat. Wat is er deze keer nu weer voor reden?” 
 
Schrijf je antwoord op. 
 

 

 

 

 
Je bent boos en geïrriteerd. Hoe is je lichaamstaal als je de leraar antwoordt? 
 

 

 

3. Non-verbale communicatie 
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Je begrijpt dat de leraar boos is en je blijft daarom vriendelijk. Hoe is je lichaamstaal in 
dat geval? 
 

 

 
Je laat dus met je lichaam en je gezichtsuitdrukking zien, hoe je het bedoelt.  
 

 Opdracht 2 
Doe deze opdracht in een tweetal. 
 
Speel de situatie uit opdracht 1 na. Speel de twee verschillende reacties. Neem de 
stukjes op. Kijk later maar eens of de verschillen duidelijk zijn. 
 

 Theorie 
 
Lichaamshouding 
Omdat we met ons lichaam steeds een bepaalde houding aannemen, kan deze houding 
vertellen hoe we ons op dat moment voelen. Dit kan onbewust of bewust gebeuren. Als 
je onderuitgezakt zit tijdens de uitleg van een les en verveeld om je heen kijkt, zegt dat 
iets over jouw belangstelling voor de lesstof. 
Iemand zegt iets onaardigs tegen je. Je kruist je armen en draait je iets af. Je verdedigt 
je met je lichaamshouding. Let maar eens op. In je omgeving kun je lichaamstaal vaak 
herkennen. 
 
Gebaren 
Met gebaren kun je al heel veel zeggen, zonder dat je spreekt. Denk maar eens aan 
automobilisten. Ze wijzen op hun voorhoofd als iemand iets stoms of gevaarlijks doet. Ze 
steken hun hand op als iemand hen voor laat gaan. Andere voorbeelden van gebaren 
zijn: met een vuist op tafel slaan en je arm om iemand heen slaan. 
Als je boos bent is het gebaar heftiger. Je kunt op je voorhoofd wijzen (dat kan een 
rustig gebaar zijn) of op je voorhoofd slaan. Bij dat laatste ben je waarschijnlijk veel 
bozer. Het is een emotioneler gebaar. 
 

 Opdracht 3 
Geef een paar voorbeelden van gebarentaal die je zelf wel eens tegenkomt of gebruikt. 
Schrijf erbij of het een emotioneel gebaar is: 
 

 

 

 

 

 
Laat de situaties met de gebaren aan elkaar zien. Maak er een spel van waarin je van 
elkaar moet raden welke situatie dit is en wat de gebaren betekenen. 
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 Theorie 
 
Gezichtsuitdrukkingen 
Met ons gezicht kunnen we heel veel zeggen. We lachen, huilen, kijken boos of arrogant. 
Alleen al met je wenkbrauwen kun je: 

• Vragen: je trekt je wenkbrauwen op. 
• Boos kijken: je fronst je wenkbrauwen. 
• Ongeloof laten zien: je trekt één wenkbrauw op. 

 
Denk maar eens aan de smileys die je gebruikt bij MSN. Deze smileys laten zien hoe 
jouw gezicht staat bij de tekst die je schrijft. 
 
 

 Praktijkopdracht 
Doe deze opdracht met drie andere leerlingen. 
 
Het gesprek houd je met een medeleerling. Vraag een andere leerling het gesprek te 
observeren (= goed luisteren en in dit geval zeker ook goed kijken). Deze observant vult 
het observatieschema in. 
 
Jullie (de sprekers) houden een gesprek over iets wat een van jullie kortgeleden heeft 
meegemaakt. Bijvoorbeeld: een bekeuring die je kreeg van een agent of een gesprek dat 
je had met een leraar die boos op je was. De ander reageert daarop. Bedenk de situatie, 
bespreek even met elkaar hoe je het gaat spelen. Bereid het stukje dus voor. 
 
Gebruik naast het spreken zo veel mogelijk non-verbale communicatie. Gebruik 
gezichtsuitdrukkingen, gebarentaal en lichaamstaal. Overdrijf niet! Laat het gesprek niet 
langer dan 5 minuten duren. Neem het gesprek op. Speel het af. Kijk goed naar jezelf. 
Kijk ook naar de ander. Vul daarna jouw eigen evaluatie in. 
 
Wat is jouw gespreksdoel bij deze opdracht? (zie hoofdstuk 2 ‘Gespreksdoelen’) 
 
Mijn gespreksdoel is: 
 
 
Vergelijk daarna de evaluatieschema’s met het observatieschema en bespreek dit met 
elkaar. 
 
 

Evaluatie non-verbale communicatie 
 
Heb je tijdens het gesprek gebruikgemaakt van gebarentaal? Nee/ja/weet ik niet 
Hoe?  
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Welke dingen heb je goed duidelijk gemaakt met behulp van gezichtsuitdrukkingen?  
 

 

 

 

 
Heb je andere vormen van non-verbale communicatie gebruikt? 
Welke?  
 

 

 

 
 

 

Observatieschema non-verbale communicatie 
 
Naam spreker 1: ………………………………………………………………………………. 
 
Naam spreker 2: ………………………………………………………………………………… 
 
 
Wordt er gebruikgemaakt van gebarentaal?  
 
Spreker 1: Ja/nee/weinig 
Hoe? 
 

 

 
Spreker 2: Ja/nee/weinig 
Hoe?  
 

 

 
Drukken de sprekers hun gevoel uit met hun gezichtsuitdrukking? 
 
Spreker 1: Ja/nee/weinig 
 
Hoe zie je dat?  
 

 

 
Spreker 2: Ja/nee/weinig 
 
Hoe zie je dat?  
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Worden er andere vormen van non-verbale communicatie gebruikt? 
 
Spreker 1:  
 

 

 

Spreker 2:  
 

 

 

 
 
Wanneer jullie de schema’s met elkaar bespreken, zul je merken dat je je er vaak niet 
van bewust bent dat je non-verbale communicatie gebruikt. Anderen zien dat wel. Je 
straalt dus meer uit dan je denkt! 
 

 Samenvatting 
 
Non-verbale communicatie wordt ook wel lichaamstaal genoemd. 
Met je lichaam geef je signalen die je gevoel uitdrukken. Dit kan door: 

• lichaamshouding 
• gebarentaal 
• gezichtsuitdrukking. 

 
Non-verbale signalen geef je vaak onbewust. Toch kun je ze bewust gebruiken bij 
verschillende gesprekken, zoals: 

• gesprekken met klanten (vriendelijk, geduldig, begripvol) 
• sollicitatiegesprekken (vriendelijk, open, mensen aankijken) 
• discussies (zelfverzekerd kijken, boos kijken, arrogant kijken). 

 
 

  




