Communiceren
Lesbrief 3 - Luisteren en vragen stellen

Naam: .....................................................
Klas: ........ VMBO: BL KL TL (omcirkel)
School: ...................................................

Als je informatie uit een gesprek wilt halen, is het
belangrijk dat je goed luistert en af en toe een vraag
stelt. Hoe beter je luistert en (door)vraagt, hoe meer je
te weten komt.
Lees eerst de informatie over Communiceren op
vmboplus.nl goed door. Je kunt ook een printje maken.
Daarna begin je aan de opdrachten.
Heb je meer ruimte nodig om te schrijven? Pak dan je
(digitale) schrift erbij!

1

Brainstorm
Maak een groepje en zet het woord Luisteren in het midden van een vel papier.
Bedenk wat er gebeurt als je goed luistert. Wat doe je? Hoe gedraag je je? Welke
houding heb je? Kortom: waaraan merk je dat iemand goed luistert? Telkens als je iets
bedacht hebt, zet je een pijl vanuit het woord Luisteren en schrijf je alles op.
Denk niet te lang na en gebruik het hele vel.

2

Luistergedrag
Ben je in staat iemand het gevoel te geven dat je luistert? Kun je stil zijn? Goed
luisteren is een hele kunst.
Ga naar www.uitzendinggemist.nl. Bekijk het programma C-yourself van 11 maart
2007. Het is al een tijdje geleden opgenomen, maar nog steeds actueel. Bekijk het
eerste deel van de video, todat Jalko uitgebreid aan het woord komt over zijn toekomst.
Wie kan/kunnen volgens jou goed luisteren?

Geef aan waarom je dat vindt.

Wat valt je op aan de houding, gezichtsuitdrukking, gebaren van deze jongeren?

Wie kan/kunnen minder goed luisteren?

Geef aan waarom je dat vindt.

Wat valt je op aan de houding, gezichtsuitdrukking, gebaren van deze jongeren?

3

Gesloten vragen
Als je gesloten vragen stelt, kun je meestal alleen maar antwoord geven met ja of nee
of misschien. Bijvoorbeeld: 'Houd je van dieren?'
Maak groepjes van twee. Je neemt een voorwerp in gedachten en je klasgenoot
probeert dat voorwerp te raden door gesloten vragen te stellen. Als je klaar bent,
wissel je om.

4

Open vragen
Als je open vragen stelt, kom je meestal veel te weten over de persoon waarmee je
praat of over een bepaald onderwerp. Voorbeelden van open vragen zijn: Hoe heb je
dat aangepakt?... Waarom heb je daarvoor gekozen?...Hoe werkt dat eigenlijk?...
Maak groepjes van twee. Je neemt je laatste vakantie in gedachten. Je klasgenoot
probeert erachter te komen hoe deze vakantie gelopen is en wat je ervan gevonden
hebt. Er mogen alleen open vragen gesteld worden.

