Het voeren van een opbouwende dialoog
Doel: Het doel van deze werkvorm is dat de deelnemers leren

om hun deelname te reguleren in een dialoog, zodat iedere deelnemer spreekt en iedere deelnemer luistert naar de anderen. De
deelnemers begrijpen dat een dialoog een wisselwerking is in de
communicatie tussen meerdere partijen. Vergeet daarbij niet de
non-verbale communicatie en de interpretatie hiervan.

Reﬂectie in de leergroep:
De hele groep reﬂecteert op de ervaringen van de opdracht.
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Een nuttige vraag voor deze reﬂectie is: “Waar ben je bewust
van geworden na deze opdracht?” Een andere mogelijke
vraag is: “Wat heb je geleerd van deze opdracht?”
Het doel van de reﬂectie is dat alle deelnemers hun ervaringen delen. Je kunt de reﬂectie uitdiepen door vragen te stellen als: “Wat kun je ons vertellen over je manier van denken?”. Bedenk hierbij dat zelfs het onbelangrijke nuttig kan
zijn. Met andere woorden, beperk de gemeenschappelijke
reﬂectie niet tot het aanhoren van de ervaringen van een
beperkt aantal actieve deelnemers. De deelnemers wennen
aan stiltes, waardoor iedere deelnemer nadenkt over een antwoord op de reﬂectievragen. Als de reﬂectie is voltooid, heeft
elke deelnemer ervaring opgedaan met beurtelings praten
en luisteren tijdens een dialoog. Dit stelt hen in staat om
verder te gaan oefenen in het voeren van een juiste dialoog.
Personen van alle leeftijden zijn in staat om de dialoog aan
te gaan. Jong geleerd is oud gedaan.

Instructies
• Het thema moet interessant zijn en geschikt voor
de leersituatie van de deelnemers.
• De deelnemers werken in groepen van 3-4
personen en ontvangen dialoogkaartjes.
• De docent licht het gebruik van de dialoogkaartjes
toe, zodat de deelnemers evenwichtig met elkaar
kunnen communiceren.
• Iedere deelnemer krijgt 5-8 dialoogkaartjes, die net
als toegangskaarten werken.
• Iedere keer dat de deelnemer zijn/haar denken met
anderen wil delen, gebruikt hij/zij een dialoogkaartje.
• Ieder houdt zijn/haar inbreng kort, ongeveer drie
zinnen.
• Per bijdrage levert de deelnemer een kaartje in en
legt deze op de stapel.
• De deelnemer moet alle dialoogkaartjes inzetten.
• Blijf zorgvuldig luisteren naar wat anderen zeggen.
• Spreek en luisteren in willekeurige volgorde, ga niet
met de klok mee of tegen de klok in.
• De dialoog duurt ongeveer 15 minuten.
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