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Communicatie is van levensbelang. Zonder communicatie kun je niet samenwerken, 
kunnen vriendschappen zich niet ontwikkelen, blijven nieuwe producten uit en kun je niet 
functioneren in je toekomstige beroep. Iedereen communiceert, maar dat wil niet zeggen 
dat dat makkelijk is. Toch is effectief communiceren te leren, vooral door veel te oefenen. 
Deze cursus bevat veel oefeningen en opdrachten. Deze helpen je inzicht te krijgen in je 
eigen communicatievaardigheden en ze helpen je deze te verbeteren. 
 

 

 
  

 

>Over deze training

Doelstellingen van de training
• Je kunt uitleggen wat een communicatieproces inhoudt en je kunt dat begrip verhelderen met een 

communicatiemodel. 
• Je kunt in een tweegesprek aantonen dat je inzicht hebt in verbaal en non-verbaal communiceren door 

de geleerde theorie toe te passen. 
• Je kunt actief luisteren door non-verbale communicatie in te zetten en door actief in te gaan op wat de 

spreker zegt. 
• Je kunt in een gesprek doorvragen over een onderwerp en daardoor het gesprek verduidelijken. 
• Je kunt verwoorden wat feedback inhoudt en kunt feedback geven tijdens een gesprek. 
• Je kunt handvatten benoemen om assertief te kunnen reageren en je kunt deze toepassen tijdens de 

eindopdracht. 
• Je kunt vertellen waaraan een informatief gesprek moet voldoen en je kunt dat voeren. 

Naam: Jeroen Vermantier 

Leeftijd: 27 jaar 

Werkzaam als: Sociaal-pedagogisch werker bij  
de maatschappelijke opvang  
afdeling van De Bron, sinds 2008 

Medewerkers: Twaalf collega’s op de afdeling 

Soort werkzaamheden: Dak- en thuisloze mensen weer op  
de juiste weg helpen door ze  
vaardigheden  
aan te leren voor wonen en werken 

Belangrijkste tool in zijn werk: Goed kunnen communiceren 

Uitdaging in zijn werk: Mensen helpen om ze weer in de maatschappij te laten meedoen 

Grootste moeilijkheid: Omgaan met agressie 

Wat er moet veranderen: Betere communicatie op de werkvloer om misverstanden te voorkomen 

Grootste blunder: “Laatst, stond er tijdens de teamoverdracht een man in oude kleren voor 
de deur. Hij klopte meerdere keren. Ik wees hem naar het papier waarop 
de overdrachtstijden stonden aangegeven waarop er niet mag worden 
gestoord. Hij was echter geen nieuwe cliënt, maar hij bleek een nieuwe 
collega te zijn.” 

Waaraan wil je werken: Ik wil meer assertief zijn in mijn communicatie. 
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Je oefent tijdens de training veel. In welke mate je vooruit bent gegaan en hoe je meer 
inzicht hebt verworven in de theorie en de praktijk wordt als volgt beoordeeld: 
1. actieve deelname tijdens de lessen 
2. persoonlijk verslag met daarin:  

– het trainingslogboek 
– een reflectie van de training volgens de STARR-methode 

3. een demonstratie van je communicatie vaardigheden. 
 

Persoonlijk verslag 
Het persoonlijk verslag inleveren voor:   

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

In het persoonlijk verslag houd je bij wat je gedaan hebt en wat je geleerd hebt. Het 
persoonlijk verslag bestaat uit een trainingslogboek en een reflectie volgens de STARR-
methode. 

• Het trainingslogboek bestaat uit een schrift of een snelhechter waar je notities in 
bewaart. Bij elke opdracht of oefening noteer je de antwoorden op de vragen. Na elke 
oefening leg je ook de reflectie vast op papier. Het trainingslogboek werk je netjes uit. 

• De reflectie volgens de STARR-methode doe je aan het einde van de training. Je kiest, 
met behulp van je trainingslogboek, een aantal voor jou belangrijke opdrachten en 
oefeningen uit. Deze opdrachten of oefeningen verwerk je volgens de STARR-methode. 
Hieronder staat de opzet van de STARR-methode. 

 
Situatie en Taak 

• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had. 
 
Actie en Resultaat 

• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat 
hiervan het resultaat was. 

 
Reflectie 

• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde. 

• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld. 

• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken. 
 

Demonstratie: een informatief gesprek 
Deze demonstratie doe je op:   

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Voer aan het einde van deze training een informatief gesprek met Jeroen Vermantier. Je 
moet dit gesprek van het kennismaken tot en met het afsluiten ervan professioneel 
kunnen voeren. Bij het geven van de demonstratie houd je rekening met de volgende 
punten: 
 
1. de casus 

In deze demonstratie staat de casus van Jeroen Vermantier centraal. Lees de 
informatie over Jeroen en zijn werkzaamheden op bladzijde 3 goed door.  

Beoordeling 

Maak een 
planning voor 
deze training.  
Werkmodel: 
cursusplanning 
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2. de bijzonderheden 
Je doet dit gesprek met 2 personen. De ene persoon speelt Jeroen Vermantier, de 
ander speelt zichzelf als leerling. Jeroen Vermantier heeft al bij verschillende 
instellingen als sociaal-pedagogisch werker gewerkt en heeft daardoor een goed 
beeld van het werkveld. De leerling zit in het eerste jaar van zijn opleiding en wil 
graag meer informatie over het werk dat een sociaal-pedagogisch werker doet. Het 
doel van het gesprek is dan ook dat de leerling een zo helder mogelijk beeld heeft 
van de werkzaamheden van Jeroen. Na afloop van dit gesprek moet de leerling een 
duidelijk beeld hebben van de werkzaamheden van een sociaal-pedagogisch werker. 
Het gesprek dat je gaat voeren duurt ongeveer 15 minuten.  
 

3. voorbereiding 
Het is belangrijk om deze demonstratie goed voor te bereiden. Degene die de leerling 
speelt, moet van tevoren goede vragen verzinnen die hij wil stellen aan Jeroen. 
Degene die Jeroen speelt, moet informatie zoeken over de werkzaamheden van een 
sociaal-pedagogisch werker, zodat hij de vragen van de leerling goed kan 
beantwoorden. 
 

4. uitvoering 
Voer de demonstratie uit. Zorg ervoor dat je de vier fasen van het gesprek doorloopt 
en gebruik de geleerde vaardigheden. 
 

5. beoordeling 
De punten waarop je wordt beoordeeld tijdens je demonstratie kun je achter in dit 
boek vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’. 

 

 
 

 
 

Werkmodel: 
Informatief 
gesprek 

Werkmodel: 
Woordenlijst  

 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze training door en onderstreep de woorden die je niet kent. 

• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 

• Nieuwe, onbekende woorden die je tegenkomt tijdens deze training voeg je toe aan 
de woordenlijst. 

• Na afloop van de cursus neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 
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Communiceren is niet alleen wat je tegen elkaar zegt. Het onderwerp is veel complexer. 
Daarom is het eerst van belang om te kijken wat communicatie is en hoe je zelf 
communiceert. De volgende oefeningen gaan daarover. 
 

 
Als je iemand ontmoet op straat, in de klas of op een feestje, wat doe je dan eerst? Je 
begroet elkaar. Dat doe je dagelijks. Het is een ongeschreven regel in de maatschappij: 
respect. Begroeten hoort ook bij communicatie. 

 

 

• Kijk om je heen en begroet elkaar eens op tien verschillende manieren.  
– Welke manier past bij jou?  
– Welke manier zou het best passen in je toekomstige werksituatie?  
– Wat vinden anderen van jouw manier van begroeten?  
– Vraag het eens aan elkaar. 

 

• Noteer je bevindingen in je trainingslogboek. 
 

>Manieren van communiceren 

Doelstellingen
• Je kunt aangeven wat communicatie is en waarom we eigenlijk communiceren. 
• Je kunt benoemen welke manieren van communicatie je dagelijks toepast. 
• Je kunt de verschillen tussen non-verbale en verbale communicatie benoemen. 
• Je kunt non-verbale signalen van jezelf en van andere mensen herkennen en interpreteren. 
• Je kunt aangeven op welke wijze je het liefst communiceert. 
• Je kunt aangeven welke afstand jij prettig vindt tussen jou en je gesprekspartner. 

1. Opdracht: Give me five  
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In deze oefening krijg je een memoblaadje op je rug geplakt. Op dit blaadje staat een 
voorwerp. Dit voorwerp moet je uitbeelden. Je moet proberen om zonder woorden, non-
verbaal dus, uit te zoeken welke medestudenten een soortgelijk voorwerp op hun 
memoblaadje hebben staan. 
 
Voorbereiding 

• Deze opdracht doe je met meerdere klasgenoten. 

• Wat je voor deze opdracht nodig hebt: memoblaadjes en een dikke viltstift. 

• Voor de opdracht is één vrijwilliger nodig die de blaadjes uitschrijft en opplakt (diegene 
is ook meteen observator van de oefening). 

• Probeer tijdens de opdracht stil te zijn, zodat je je goed kunt concentreren. 
 
Uitvoering 
• Eén student schrijft op elk memoblaadje een ander woord. Deze woorden houden 

verband met elkaar. Bijvoorbeeld: drie verschillende automerken, drie verschillende 
voetbalclubs, drie verschillende bloemen, drie verschillende zangers. 

• Je krijgt van de vrijwilliger een geel memoblaadje op de rug geplakt met hierop een 
woord. Lees dit woord goed. Probeer vervolgens zonder dat je tegen elkaar spreekt te 
ontdekken wat je met elkaar overeenkomt. Zoek zelf de mensen van wie jij denkt dat 
die bij jou horen. Je mag anderen helpen, maar zonder te spreken. 

• De observator vertelt aan het einde hoe de zoektocht is verlopen. Wie nam de leiding? 
Wie was meer afwachtend? Wie was creatief? 

 
Controle 

• Is het je gelukt om je partners te vinden? 

• Kon je de anderen goed begrijpen? 
 
Reflectie 
• Wat vond je moeilijk aan de opdracht? 

• Op welke manier heb jij gecommuniceerd met je medestudenten? 

• Hoe verliep het communiceren met elkaar? Was je meer afwachtend of nam je bij het 
probleem de regie in handen? 

 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Mensen en dieren communiceren. Maar wat is communicatie? En hoe verloopt het 
communicatieproces?  
 

• Samen met je studiegenoten denk je na over communiceren en maak je op het bord 
een overzicht van woorden die met communiceren te maken hebben. 

• Benoem een vrijwilliger die op het bord gaat schrijven. Maak het bord helemaal leeg. 

• De vrijwillige student schrijft bovenaan in het midden het woord ‘Communicatie’. 

• Bedenk termen die volgens jou te maken hebben met communicatie. Benoem die 
hardop in de klas. Alles wordt opgeschreven. Leg het nog niet uit. 

• Als iedereen termen heeft aangedragen, worden termen verklaard als die voor een 
ander onduidelijk zijn. 

• Zijn er onduidelijke termen? 

• Plaats bij elke term een ‘z’ van zender, een ‘b’ van boodschap of een ‘o’ van ontvanger. 

• Probeer samen met de klas een definitie te vormen van communicatie. 

2. Oefening: Communiceren zonder woorden 

3. Opdracht: Wat is communicatie? 

Theoriebron 1: 
Communicatie-
model 

 

 



 
Communiceren met begrip 8 

• Zoek op internet met de zoekmachine Google op ‘definitie communicatie’. Welke 
definitie vind jij de beste? 

 
Onze definitie van communicatie is: 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Maak in je trainingslogboek een mindmap over communicatie. 
 

 
Jij communiceert dagelijks meer dan je denkt. Daarbij gebruik je verschillende middelen, 
zonder dat je erbij stilstaat.  
 

• Dit is een thuisopdracht. Je gaat in het trainingslogboek bijhouden welke 
communicatiemiddelen je gedurende drie dagen gebruikt. 
– Noteer in je trainingslogboek het communicatiemiddel en het communicatiedoel. 
– Vul het trainingslogboek op twee vaste momenten in, bijvoorbeeld ‘s middags en ‘s 

avonds. Je kunt ook een klein notitieboekje meenemen om in het klad 
aantekeningen te maken. 

– Noem de middelen die je gebruikt om te communiceren. 
– Hoeveel tijd besteed je in deze drie dagen ongeveer aan communicatie (denk 

bijvoorbeeld aan telefoongesprekken, chatten, schrijven)? 
 

• Bekijk in een bijeenkomst samen met je medestudenten of zij dezelfde middelen 
gebruiken om te communiceren. 

 

 
Je gaat met de hele klas bekijken of een boodschap wel goed overkomt. Je krijgt inzicht in 
het begrip 'ruis'. 
 
Voorbereiding 
• Maak ruimte in de klas of zoek een vrije ruimte. 

• Zet de stoelen met telkens een tussenruimte van een halve meter in een rij. 

• Er is één vrijwilliger nodig. Deze gaat even apart zitten. 

• Er is een radio-/cd-speler nodig die op de achtergrond speelt. De vrijwilliger zet deze 
aan. Niet te hard, maar ook niet te zacht. 

 
Uitvoering 

• De vrijwilliger schrijft in vijf zinnen op papier wat hij in het weekend heeft gedaan, 
zonder dat hij het de andere studenten vertelt. 

• De andere studenten gaan op de stoelen zitten. 

• De vrijwilliger fluistert in het oor van diegene die het dichtst bij hem zit letterlijk wat hij 
heeft opgeschreven. 

• Zo fluistert de ontvanger het door aan de volgende. Totdat de laatste de boodschap 
heeft ontvangen. 

• De laatste student in de rij schrijft de boodschap op. De radio-/cd-speler wordt uitgezet. 
De student leest de boodschap hardop voor. 

• Daarna leest de vrijwilliger voor wat hij heeft opgeschreven. Komt het overeen? 

Kijk voor het 
werkmodel 
Mindmap op 
www.factor-e.nl. 

4. Opdracht: Communicatiemiddelen 

5. Oefening: Ruis 
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Controle 
• Heb je erop gelet dat je echt fluistert zodat alleen je buurman het hoort? 

• Kon je goed horen wat jou werd ingefluisterd? 
 
Reflectie 

• Heb je goed verstaan wat je buurman aan jou heeft doorgefluisterd? 

• Was wat jij had doorgefluisterd dezelfde boodschap als die de student aan het einde 
hardop voorlas? Zo nee, hoe komt dat denk je? 

• Werd je door de radio-/cd-speler afgeleid? 

• Welke zaken kun je bedenken die ‘ruis’ kunnen veroorzaken in een gesprek? 

• Wat maakt deze opdracht zo moeilijk? 
 
Noteer je conclusies in je trainingslogboek. 
 

 
Ook als je niets zegt, communiceer je, bijvoorbeeld met lichaamstaal. Je kunt niet niet 
communiceren. In deze opdracht leer je gezichtsuitdrukkingen van anderen te herkennen. 
 
Voorbereiding 
• Vorm een tweetal met een medestudent. 

• Je hebt een spiegel nodig. 
 
Uitvoering 

• Zoek uit welke emoties passen bij de foto’s met gezichtsuitdrukkingen op de volgende 
bladzijde. Eén emotie per foto. Zet het nummer van de foto achter de genoemde 
emotie. 

• Schrijf achter elke getoonde emotie op aan welke gezichtskenmerken je deze emotie 
herkent. 
Foto … is afschuw. Afschuw herken je aan: 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Foto … is verdriet. Dit herken je aan:  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Foto … is angst. Angst herken je aan:  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Foto … is vreugde. Vreugde herken je aan:  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Foto … is verrassing. Verrassing herken je aan:   

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Foto … is boosheid. Boosheid herken je aan: 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

6. Oefening: Mimiek 

Theoriebron 2: 
Non-verbaal 
communiceren 
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• Plaats de spiegel voor je. Je partner bedenkt een emotie die jij gaat uitbeelden. Wissel 
van beurt. Nu vraag jij aan je partner om een emotie uit te beelden. 

 
Controle 

• Heb je verschillende gezichtsuitdrukkingen kunnen oefenen? 

• Is het je gelukt de juiste mimiek op de foto’s te herkennen? 
 
Reflectie 

• Was je je bewust van jouw mimiek toen je in de spiegel keek? 

• Vergis jij je wel eens in de mimiek van een ander?  

• Ga jij eerder op iemands woorden af of eerder op iemands gezichtsuitdrukkingen? 
 

 
Niet alleen dove mensen gebruiken gebarentaal. In de communicatie spelen handgebaren 
een belangrijke rol. Ze kunnen gesproken woorden kracht bijzetten. Of juist, als men de 
taal niet spreekt, woorden uitdrukken. 
 

• Per tweetal is een computer nodig om een internetuitzending te bekijken. Je zoekt 
naar de uitzending 'Het Elfde Uur' van 21 april 2009 op de website 
www.uitzendinggemist.nl. Bekijk de uitzending met daarin het interview met Maurice 
de Hond. Dit interview duurt ongeveer 10 minuten. 

 

• Je observeert de gebaren van interviewer Andries Knevel en die van Maurice de Hond. 
Let daarbij op de volgende zaken: 

• Welke gebaren maakt de interviewer? 

• Wat straalt hij hierdoor uit? 

• Hoe vaak gebruikt hij deze gebaren? 

• Gebruikt de geïnterviewde ook de handen om gebaren te maken? 
 
Noteer je bevindingen in je trainingslogboek. Beantwoord de volgende vragen: 
Wat is de rol van handgebaren tijdens een gesprek? 

*7. Opdracht: Handgebaren 

Kijk voor meer 
informatie op 
www.factor-e.nl. 
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Geef voorbeelden van gebaren die een gesprek makkelijker maken. 
Geef voorbeelden van gebaren die een gesprek moeilijker maken. 
 

 
We nemen bewust of onbewust een bepaalde houding ten opzichte van een 
gesprekspartner aan. Dit geeft een bepaalde indruk. Het is van belang je hier tijdens een 
hulpverleningsgesprek bewust van te zijn. 
 
Voorbereiding 

• Deze oefening over houdingen ga je in tweetallen doen. 

• Bekijk de foto’s met verschillende houdingen. 

 
 
Uitvoering 

• Vul de nummers van de foto’s in: 
 
Foto …: open houding.  
 
Foto …: nadenkend. 
 
Foto …: gesloten houding. 

 
Foto …: relaxed. 
 
Foto …: op het puntje van je stoel zitten. 

 
Verwerk je ervaringen in je trainingslogboek. 
 

• Plaats een + bij de houdingen die je als prettig ervaart tijdens een gesprek en een – bij 
de houdingen die je als negatief ervaart. 

 

8. Oefening: Houdingen  
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• Probeer zelf om de beurt de volgende houdingen uit te drukken: 
– ongeïnteresseerd zijn 
– een open houding hebben 
– het ermee oneens zijn 
– erg gemotiveerd zijn om het woord te krijgen 
– het niet meer zien zitten 
– gelijk hebben 
– je erg op je gemak voelen 
– je ongemakkelijk voelen. 

• Vraag aan je partner of deze ziet welke houding je uitrukt. Wissel van rol nadat alle 
items zijn uitgespeeld. 

 
Controle 

• Kon je partner jouw houding ‘lezen’? 

• Heb je zicht gekregen op wat houding kan doen in een gesprek? 
 
Reflectie 
• Welk houdingsgedrag bij een gesprekspartner waardeer jij? 

• Welk gedrag waardeer jij niet? 

• Kun je een voorbeeld noemen van een gesprek waarin jij je door de houding van een 
andere persoon niet op je gemak voelde? 

 

 
Tijdens een gesprek ben je niet alleen maar bezig met inhoudelijke communicatie (dat wat 
je letterlijk zegt). Je moet voor jezelf ook duidelijk hebben hoe je je fysiek opstelt. Hoe 
dicht mag een gesprekspartner bij jou komen? Dat heeft te maken met een gevoel van 
veiligheid. 
 

• Onderzoek jouw eigen ‘cirkels van afstand en nabijheid’. Neem de cirkels uit de 
theoriebron over op een stuk papier. 

• Neem vijftien mensen in gedachten die je persoonlijk goed 
kent. 

• Schrijf deze namen op kladpapier en vul de namen in de 
kringen van de intieme zone, persoonlijke zone, sociale 
zone en publieke zone in. 

• Heb je geen vijftien mensen kunnen bedenken die je kunt 
invullen? Denk dan eens aan familie, vrienden, kennissen, 
klasgenoten, mensen op het werk, mensen op de sportclub. 

• In welke kring staan de meeste mensen bij jou ingevuld? 
Hoe komt dit denk je? 

• Hoeveel mensen staan in je intieme kring? Hoe is dat bij jouw medestudenten? 
 
Schrijf de bevindingen op in je trainingslogboek. 

 
 

9. Opdracht: Territorium 

Theoriebron 3: 
Territorium in 
communicatie 
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Je gaat de ‘theorie’ van de vorige opdracht in praktijk brengen. Een oefening om te kijken 
waar je grenzen liggen. 
 
Voorbereiding 

• Maak voldoende ruimte vrij in het klaslokaal of zoek een plek met voldoende ruimte. 

• Je hebt voor deze opdracht een meetrol nodig. 

• Deze oefening wordt uitgevoerd in tweetallen. 
  
Uitvoering 
• Maak willekeurige tweetallen in de klas en ga op ongeveer vijf meter afstand 

tegenover elkaar staan. Je spreekt niet tegen elkaar. 

• Je maakt tijdens de opdracht wel oogcontact met elkaar en blijft dat doen totdat de 
opdracht afgelopen is. 

• Spreek duidelijk af wie loopt en wie stilstaat. Diegene die loopt, komt langzaam 
dichterbij. 

• Diegene die stilstaat, geeft aan wanneer de ander te dicht nadert. Meet de afstand op. 

• Wissel na enkele minuten van partner en doe het nog een keer. Houd rekening met de 
grenzen van een ander. 

• Doe het volgende nadat je hebt gewisseld: loop naar elkaar toe, maar loop voorzichtig 
door als de partner een stopteken geeft. Vind je het te bedreigend, loop dan weg uit 
de situatie. De oefening stopt dan. 

 
Controle 

• Hoe dichtbij mochten de anderen komen? 

• Waren er verschillen in afstand tussen personen? 
 
Reflectie 
• Wat is voor jou een goede afstand om staand een gesprek aan te gaan? 

• Is jouw gewenste afstand anders als mensen naast of tegenover jou gaan zitten? 

• Is er voor jou verschil in gewenste afstand bij verschillende mensen? 

• Als het goed is, is bij de tweede oefening iemand over jouw stopgrens gegaan. Hoe 
ervaar je het als iemand te dichtbij komt? 

 
Beschrijf de opgedane ervaringen bij deze opdracht in je trainingslogboek. 
 
 

10. Oefening: Afstand en nabijheid  
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Toen je net geboren was, kon je al communiceren, ook al was je je er waarschijnlijk niet 
van bewust. Van de wieg tot aan het graf communiceren we, maar waarom? Wat is het 
doel? 
 
Als een baby wordt geboren, is hij volledig aangewezen op een verzorgende. Al kan een 
baby niet praten, toch communiceert hij wel heel duidelijk. Het kind heeft één belangrijke 
behoefte: hij heeft melk nodig. Hoe laat de kleine dat horen? Hij schreeuwt het hele huis 
bij elkaar.  
Baby’s, kinderen en volwassenen hebben dingen van elkaar nodig. De baby heeft melk 
nodig, een kind heeft bijvoorbeeld behoefte aan speelgoed, een volwassene heeft 
behoefte aan een woonruimte. Door te communiceren kunnen mensen hun behoeftes 
kenbaar maken.  
 
Je communiceert om behoeften te bevredigen: aandacht, genegenheid geven en 
ontvangen. Door middel van communiceren kun je jouw expressie kwijt, kun je jouw 
creatieve ideeën delen met anderen. Zonder communicatie is dat onmogelijk. Maar hoe 
verloopt zo’n communicatieproces eigenlijk? 
We communiceren allemaal. Meestal zonder dat we daar zelf erg in hebben.  
Om te kunnen bespreken hoe communicatie werkt, gebruiken we een eenvoudig model. 
Dit model bestaat uit de volgende onderdelen:  

• De zender: dat is degene die een boodschap brengt. Dat kan hij doen met woorden, 
maar ook met gebaren, houding en mimiek (gezichtsuitdrukking).  

• De boodschap: dat is de inhoud van wat iemand uitdrukt, bijvoorbeeld door iets te 
vertellen, te e-mailen of te schrijven.  

• De ontvanger: dat is degene die de boodschap hoort, voelt of ziet. 
 

 

4 lagen van een communicatieboodschap 
De boodschap die de zender verstuurt, bestaat uit 4 lagen. Elke laag bevat een andere 
soort informatie. 
 
Zakelijke informatie 
De eerste laag bevat de zakelijke informatie van de boodschap. Elke boodschap gaat 
ergens over, bijvoorbeeld over het weer, over een verjaardagsfeestje of over school. De 
informatie die je over deze onderwerpen vertelt, noemen we zakelijke informatie. 
 
Expressieve informatie 
De tweede laag bevat expressieve informatie. Een boodschap bevat niet alleen informatie 
over het onderwerp waarover gepraat wordt (zakelijke informatie). Een boodschap bevat 
ook informatie over de zender. De zender kan tijdens het uitdragen van de boodschap 
bepalen hoe hij over wil komen op de ander. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door zijn 
kledingstijl aan te passen, met of zonder accent te praten, zijn toon aan te passen of 
bepaalde lichaamstaal te gebruiken. Een zender kan bijvoorbeeld een serieuze toon 
aanslaan als hij wil dat de ontvanger hem professioneel en deskundig vindt. Deze toon zal 

>Theoriebron 1: 
Communicatiemodel



 
© Uitgeverij Edu’Actief b.v. 29 

de zender thuis niet snel gebruiken. Als de zender indruk wil maken op degene op wie hij 
verliefd is, dan zal hij andere lichaamstaal gebruiken dan wanneer hij met zijn baas praat.  
 
Relationele informatie 
De boodschap bevat ook informatie over de relatie tussen zender en ontvanger. Deze 
informatie wordt ook wel informatie op betrekkingsniveau genoemd. Een zender laat door 
zijn houding en woordkeus weten hoe hij de relatie met de ontvanger ziet. Een zender kan 
de ontvanger bijvoorbeeld zien als gelijke of ondergeschikte, als rationeel of naïef, als 
coöperatief of dwars, als vriend of als vijand, als intelligent of dom. Een medewerker die 
zijn baas bijvoorbeeld vraagt om koffie te halen, laat zien dat hij zij baas als gelijke ziet. Als 
de baas weigert om koffie te halen en de medewerker gebiedt voor hém koffie te halen, 
laat de baas weten dat hij de veronderstelde relatieomschrijving niet accepteert.  
 
Appellerende informatie 
Tot slot bevat de boodschap appellerende informatie. Het overbrengen van een 
boodschap is vrijwel nooit een doel op zichzelf. Meestal verwacht de zender een bepaalde 
reactie van de ontvanger. De zender wil dat de ontvanger iets doet en doet een beroep op 
de ontvanger. Wanneer je een beroep doet op iemand, noemen we dit ook wel een appel 
doen op iemand. Als de zender bijvoorbeeld vraagt: “Kun je het zout aangeven?”, dan zou 
het antwoord van de ontvanger kunnen zijn: “Ja, dat kan ik.” De zender wil echter niet 
weten of de ontvanger het zout aan kán geven, de zender wil graag dat de ontvanger 
hem het zout geeft. Een ander voorbeeld: als iemand jou vertelt dat hij een probleem 
heeft, dan is dit niet een neutrale opmerking. De zender van die boodschap verwacht dan 
van jou dat jij hem vraagt wat voor probleem hij heeft. 

Ruis 
In het communicatieproces kan er van alles misgaan. Soms zijn er storingen die ervoor 
zorgen dat de boodschap niet goed overkomt. Die storingen zijn soms maar heel subtiel, 
maar kunnen desondanks grote gevolgen hebben. Stel, er wordt een activiteit 
geannuleerd en jij zegt tegen je collega: “Die activiteit doen we de volgende keer.” Maar je 
collega verstaat ‘volgende week’ en plant de activiteit in. Een vervelend misverstand.  
Storingen tijdens het communicatieproces noem je ruis. Er zijn twee vormen van ruis. 
 
Externe ruis 
Externe ruis in de communicatie is een storing die veroorzaakt wordt door iets van 
buitenaf. Je kunt je boodschap niet goed overbrengen omdat, bijvoorbeeld, andere 
mensen in de directe omgeving hard lachen of praten, een laag overkomend vliegtuig 
herrie maakt of omstanders zich ermee bemoeien.  
 
Interne ruis 
Het kan zijn dat de boodschap de ontvanger best interesseert, maar dat de ontvanger de 
boodschap niet goed begrijpt. De boodschap komt dan verkeerd over. Je moet de 
boodschap dus altijd zo helder mogelijk communiceren. Maar ook al communiceer je nog 
zo helder, dan nog kan de ontvanger de boodschap anders uitleggen. Dit heeft te maken 
met het feit dat alle mensen verschillende achtergronden, ervaringen en indrukken hebben. 
Dat wordt je referentiekader genoemd. Vanuit dit referentiekader worden boodschappen 
geïnterpreteerd en dat maakt dat ieder ‘zijn eigen werkelijkheid’ heeft.  
Interne ruis kan ook een lichamelijke oorzaak hebben (doofheid, slechtziendheid of een 
spraakgebrek) of kan ontstaan door een verhoogde irritatie vanwege spanningen of  
vermoeidheid. 
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Het rollenspel is een toneelstukje zonder uitgeschreven tekst. Alleen de personages en de 
achtergronden van de personages zijn bekend. De spelers bepalen hoe het spel zich 
ontwikkelt. 
Met een rollenspel krijg je inzicht in groepsverschijnselen, kun je sociale situaties oefenen 
of interacties oefenen. Het rollenspel is dus meer dan een improvisatietoneelstuk. Het gaat 
hier om het leereffect. 
Het rollenspel kent de volgende stappen: 

Voorbereiding 
• bepalen wat je wilt bereiken met het rollenspel 

– Wil je leren hoe je moet omgaan met een bepaald probleem? 
– Wil je leren hoe je iemand te woord moet staan? 
– Is het een oefening om slecht nieuws te brengen? 

• beschrijving van de spelsituatie 
– Waar speelt het spel zich af? 
– Kan er gelopen worden of blijven de spelers op hun plaats? 

• beschrijving van de personages 
– Wie zijn de personages? 
– Wat is hun achtergrond? 
– Waarom komen ze met elkaar in contact? 
– Zijn er problemen? 
– Kortom, alle zaken die van belang zijn voor de spelers om een goed beeld te krijgen 

van de personages die zij spelen. 

• rol van het publiek  
– Wat is de rol van het publiek? 
– Moet zij observeren of mag het publiek soufleren? 
– Waar zit het publiek? 

Warming–up 
De spelers krijgen de gelegenheid om zich in te leven in de personages. Eventueel krijgen 
de spelers bepaalde attributen of kledingstukken om zich goed in te kunnen leven. 

Spelen 
Het publiek krijgt de instructie wat het moet doen. Bijvoorbeeld observeren of letten op 
heel specifiek gedrag. 
De spelers spelen vervolgens het spel terwijl het publiek toekijkt. 

Nabespreken 
De nabespreking kan direct plaatsvinden na het spel. De functie van de nabespreking is 
om gezamenlijk lering te trekken uit het rollenspel.  
 
   
 
   

>Werkmodel: Rollenspel
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>Beoordeling>  

Naam deelnemer:  

Namen groepsleden:  

  

  

  

Groep:   

Docent:   

Blok/periode:   

Onderwerp:   

Onderdeel Criteria Voldoende Ondvoldoende 

Actieve 
deelname 

• De student was voldoende aanwezig. 

• De student leverde een positieve bijdrage in 
zijn groepje. 

• De student leverde een actieve bijdrage in 
de les. 

  

Persoonlijk 
verslag 

Het persoonlijk verslag 
• Het verslag bevat alle onderdelen. 

 
Trainingslogboek 
• Het trainingslogboek is bijgehouden. 

• Het trainingslogboek is netjes en verzorgd. 
 
STARR 

• Er is van meerdere opdrachten een reflectie 
volgens de STARR-methode gemaakt. 

• De reflectie volgens de STARR-methode 
bevat de onderdelen: situatie, taak, actie, 
resultaat en reflectie. 

• De reflectie volgens de STARR-methode 
geeft aanleiding tot verbeterpunten. 
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Datum: ........................................ 
 
 
Paraaf docent:    Paraaf deelnemer:  
 
 
 
………………………………  ……………………………… 

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Demonstratie Informatief gesprek 
• Het doel van het gesprek is duidelijk gemaakt. 

• De fasen in het gesprek zijn herkenbaar. 

• De student heeft actieve luisterhouding. 

• De student gebruikt E-in- en E-ex-vragen. 

• De student vraagt door om te concretiseren. 

• Hij vat regelmatig samen. 

• Hij sluit het gesprek af. 
• De student geeft blijk van voldoende 

theoretische achtergrond.  

  

Taalgebruik Mondeling taalgebruik 
 
Schriftelijk taalgebruik 

• De schriftelijke producten zijn in correct 
Nederlands geschreven. 

  

Overig  
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