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Hoe de
empathiecompetenties van
leerkrachten te verbeteren
om de ervaringen en zorgen
van hun publiek beter te
begrijpen. 

DE VERBORGEN IK EN DE VERBORGEN JOU
BLOOTLEGGEN

Pennen
Papier

Geef de deelnemers voldoende tijd om
over de overeenkomsten te discussiëren.
Geef de deelnemers het recht om te
delen of niet, om te kiezen wat ze willen
delen.
Deelnemers moeten zich veilig en zeker
voelen als ze hun ervaringen delen, dus
het is beter deze activiteit te doen met
een groep die elkaar al enige tijd kent. 

Er hoeft geen materiaal te
worden voorbereid voor de
activiteit. 
De facilitator kan de ruimte
inrichten met verschillende
stoelen in een halve cirkel om
de activiteit bij de start aan de
deelnemers uit te leggen.. 

Tips voor defacilitator

Voorbereiding

Materiaa
l

Doelstel
ling

van de
activite

it

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

60 tot 90
minuten 

10 tot 20 deelnemers

Competenties verder
ontwikkelen

WORKSHOP ACTIVITEIT 



Methodologie

Luister naar de partners. Als ze klaar zijn, zoekt elk paar of trio een rustige plaats om als
groep te gaan zitten. Ieder deelt de eigen lijst met de groepsleden. Dat kan gewoon door
de lijst hardop te lezen, door het als een verhaal te vertellen of door de elementen te
selecteren die de deelnemer met de anderen wil delen.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen die je hebt opgemerkt met andere
groepsleden?
Deel iets dat je over je groepsgenoot hebt geleerd en dat je bewondert. 
Wat heb je geleerd dat onverwacht was?
Hoe zal dit je interacties met je groep in de toekomst veranderen?

Reflecteer. Bespreek als grote groep de overeenkomsten die naar voren zijn gekomen. 
 De volgende vragen kunnen de discussie bevorderen:

Setup: verdeel de groep in twee- en drietallen1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Schrijf over ervaringen. Geef iedereen twee vellen papier, elk dubbelgevouwen. Op elk
vel staat bovenaan "Goed" en "Slecht" geschreven, één aan elke kant van de vouw. Op
het eerste blad maakt iedereen twee lijsten van de goede en slechte dingen die hem in
zijn leven zijn overkomen. Op het tweede schrijven de deelnemers de goede en slechte
beslissingen die zij in hun leven hebben genomen. Iedereen gaat alleen zitten op een
rustige plek zonder computers of telefoons gedurende 20 tot 30 minuten om de lijst af
te werken.

Evaluatie

Hoe voel je je na deze activiteit? 
Wat betekent empathie nu voor jou? 
Hoe kun je deze activiteit gebruiken met je
volwassen lerenden?
Kun je moeilijkheden identificeren bij het opzetten
van deze activiteit?

De video's in de bijlagen

Debriefingsvragen die gebruikt kunnen worden: 

 
Bijkomend materiaal dat gebruikt kan worden voor

evaluatie? 



Bijlagen

Referenties

Hier is een lijst van video's die voor of tijdens de activiteit kunnen worden
bekeken om het begrip empathie beter te begrijpen aan de hand van concrete

voorbeelden (in het Engels).

·      The importance of Empathy

·      The little puppy story

·      Empathetic Listening - Inside Out

·      Putting Yourself in Someone Else's Shoes

·      The Thai Ad about Empathy

·      Offer Empathy

·      Empathy Leadership

emotionalcompetency
Conceptualizing_Empathy_Competence

Developing Empathetic Leaders through Storytelling (PDF)

Empathy-and-storytelling-the-way-we-connect-and-communicate
how-great-leaders-use-storytelling-to-activate-empathy-in-their-teams

Wat literatuur over empathie:
 

Wat is de empathiecompetentie?  

Wat is de empathiecompetentie in Storytelling?  

https://www.youtube.com/watch?v=UzPMMSKfKZQ
https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
https://www.youtube.com/watch?v=cTOhzcSYMlM
https://www.youtube.com/watch?v=0HiMvhTimSI
https://www.youtube.com/watch?v=fFqIZP4Yb64
https://www.youtube.com/watch?v=TbLs8NZSOLg
https://www.emotionalcompetency.com/empathy.htm
https://www.researchgate.net/publication/350128273_Conceptualizing_Empathy_Competence_A_Professional_Communication_Perspective/link/608b048892851c490fa76321/download
https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/oa/article/download/158/158/
https://marketinginsidergroup.com/marketing-strategy/how-great-leaders-use-storytelling-to-activate-empathy-in-their-teams/


CONTACTEER :
 
 

storycomp@wisamar.de

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft uitsluitend
de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
gebruik van de informatie die erin is vervat.
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