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Let erop dat tijdens het gesprek de
conversatie niet ontaardt in een persoonlijke
discussie over de verschillende standpunten.
De doelstelling van de activiteit is om actief
luisteren te ontwikkelen een niet het kritisch
denken van de deelnemers. 
Wanneer het gespreksonderwerp te
persoonlijk is, geef de deelnemers dan de
mogelijkheid een ander onderwerp te kiezen.

Maak de lijst van
gespreksonderwerpen die
aan de verschillende duo's
moeten worden voorgesteld
op afzonderlijke stukken
papier.

Hoe de competenties inzake actief luisteren van
leerkrachten voor volwassenen verbeteren en de
informatiebron of het verhaal van de lerende kunnen
begrijpen. 
Actief luisteren helpt bij het opbouwen van vertrouwen en
het begrijpen van de situatie en de gevoelens van anderen.
Dit stelt de persoon in staat om steun en empathie te
bieden. Deze competentie zal de leerkrachten helpen bij
het gebruik van storytelling in de klas, vooral wanneer de
lerenden de gelegenheid krijgen hun verhaal te vertellen,
indien van toepassing. 

Leerkrachten uit het
volwassenenonderwijs

40 tot 60
minuten 

 10 tot 20 deelnemers
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Methodologie

Wissel na 4 minuten van rol.

Richtlijnen voor het gesprek:

-De deelnemer die de gespreksstarter en de 3 'waarom'-vragen stelt, mag de focus van het
gesprek niet op zichzelf verschuiven. Het doel van deze techniek is om meer te weten te
komen over de onderliggende waarden van de andere deelnemer. Het is geen methode om
mogelijkheden te creëren om over zichzelf te praten. Dat kan later komen als ze hun
gesprekspartner beter begrijpen.
-De deelnemer die de 3 "waarom"-vragen beantwoordt, mag niet opzettelijk ontwijkend zijn.
Het doel van deze activiteit is te oefenen met de techniek, die hun discussies kan verrijken. 

-Hier is een voorbeeld dat de facilitator kan inspireren bij het voorstellen van het gesprek:
Dit is de essentie van een echte discussie over politiek tijdens het diner:
Persoon 1: "Ben je nog steeds van plan bij de komende verkiezingen op de socialisten te
stemmen?" 
Persoon 2: "Ja, dat ben ik."
Persoon 1: "Waarom?"
Persoon 2: "Omdat ik altijd op hen gestemd heb." 
Persoon 1: "Waarom stem je altijd op hen? Is er iets specifieks dat je leuk vindt aan hen?"
Persoon 2: "Omdat ze voor de werkende klasse zorgen."
Persoon 1: "Waarom denk je dat de andere grote politieke partijen niet voor de
arbeidersklasse zorgen?"
Persoon 2: "Omdat...[en ze begonnen met een aantal nogal gepassioneerde standpunten!

Set up. Verdeel de grote groep in paren en geef elk paar een
gespreksstartervraag (zie de bijlage hieronder)1.1.

2.2.
3.3.

4.4.

Rolverdeling. Elk paar gaat om de beurt. Eén deelnemer neemt de rol op zich om de
conversatiestarter en vervolgens de 3 'waarom'-vragen te stellen. De andere
deelnemer neemt de rol op zich om echt te antwoorden op die waarom-vragen.

Nadat iedereen beide rollen heeft geprobeerd, zet je de groep weer bij elkaar.5.5.

6.6.
Reflecteer. Bespreek als grote groep wat de deelnemers tijdens de activiteit hebben
ervaren. De volgende vragen kunnen helpen bij de discussie ->

-Met betrekking tot de 'Vragende' rol, hoe was het om iemand drie keer 'Waarom' te
vragen? Wat gebeurde er?
-Hoe heeft het herhalen van de "waarom"-vraag je begrip van het perspectief van je
discussiepartner verdiept?
-In de 'antwoordende' rol, hoe was het dat iemand je drie keer 'Waarom' vroeg?
-Wanneer je ondervraagd werd, hoe beïnvloedde dit je begrip van je eigen interne
overtuigingen en waarden?
-De volgende keer dat je deze techniek gebruikt, wat zou je dan hetzelfde doen en wat
zou je anders doen?
-Welke andere gedachten en inzichten heb je over deze techniek?



Evaluatie

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

·Debriefingsvragen die gebruikt kunnen worden: 

Aanvullend materiaal dat gebruikt kan worden voor de
evaluatie? 
De video's in de bijlagen

Bijlagen

Welke activiteit geeft jou het gevoel dat je het leven ten volle leeft?
Hoe zou je genialiteit definiëren?
In hoeverre beïnvloedt taal ons denken?
In hoeverre is het aanvaardbaar om geweld te gebruiken in een revolutie? 
Wat zou de meest ethische manier zijn om vijf miljoen dollar weg te geven?
Moeten er beperkingen zijn aan het recht op vrije meningsuiting?
Moet euthanasie legaal zijn?
Wat is het meest recente succes dat je hebt gehad?
Wie is de meest succesvolle persoon die je persoonlijk kent?
Als je de CEO van een willekeurig bedrijf zou kunnen zijn, welk bedrijf zou
je dan kiezen?

Hier is een lijst met 10 gespreksstarters die tijdens de activiteit kunnen
worden gebruikt om het gesprek in tweetallen op gang te brengen

 

 



Referenties

Enkele video's over actief luisteren:
 

·     Active listening is a skill

·     Active listening : how to be a great listener

·     Fun listening Quiz

Deze actief luisterenactiviteit is aangepast aan een uiterst effectieve en nuttige Active Listening-
techniek die Nick Read van 'Training For Change' deelde tijdens een korte cursus
bedrijfsmanagement, "Managing People - Enhancing Your Interpersonal Communications", via de
Universiteit van Auckland, augustus 2006, www.training4change.co.nz. Gebruikt met
toestemming.

Inzicht in iemands kernovertuigingen en -waarden helpt ons het onderwerp te begrijpen vanuit
het perspectief van de ander. Dit is cognitieve empathie, het doel van actief luisteren. Voor meer
informatie over het zoeken naar begrip voor andere mensen, zie het artikel "Wil je slechte
discussies vermijden? Luister met empathie," www.goodlisteningskills.org/listen-with-empathy

Speciale dank aan C. B. Daniels van 'Conversations Starters World' voor zijn toestemming om
deze starters te gebruiken, die zijn aangepast van zijn lijst van 250 Conversation Starters. Ga naar
www.conversationstartersworld.com voor 1000 suggesties over allerlei onderwerpen.

Deze activiteit werd oorspronkelijk gepubliceerd in het artikel '7 unieke actieve luisterspelletjes,
oefeningen en activiteiten voor volwassenen' door Andrew G. Ward, op
www.goodlisteningskills.org, © 2020. Om je luistervaardigheden verder te verbeteren, bezoek
The GLS Project, www.goodlisteningskills.org.

Wat literatuur over actief luisteren:
 

https://www.youtube.com/watch?v=0nmJW_zExk0
https://www.youtube.com/watch?v=z_-rNd7h6z8
https://www.youtube.com/watch?v=HlPcFkb9F1U


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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