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Dit werkblad is van: 

 

 

Actief naar iemand luisteren betekent dat je volledige aandacht gericht is op wat 
iemand aan het vertellen is.  Je kan en je hoeft niet altijd actief te luisteren. Maar 
in veel gevallen levert het je wel veel op. Als je actief luistert: begrijp je de ander 
beter, mis je minder informatie, hoeft er minder herhaald te worden en ontstaan 
er minder misverstanden. 

 

#1 – Wat zeg je me nou? 

Opdracht 1.1 

Jouw klasgenoten gaan zo tegelijkertijd een verhaal vertellen, waarin je de 
antwoorden op de onderstaande kunt horen. Probeer zo goed mogelijk te 
luisteren en alle antwoorden te vinden.  

1. Hoeveel geld heeft de familie van Nick opgehaald voor het ziekenhuis? 

 

2. Wat betekent code rood? En waarom mogen roodharigen gratis naar de bios? 
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3. Welk diertje hoort er bij de barbiepop van Jane Goodall? 

 

Uitleg: Focus tijdens een gesprek 

Soms kan het lastig zijn om aandachtig te luisteren. Tijdens aandachtig luisteren 
kunnen we uitdagingen ervaren die het moeilijk maken om echt aandachtig te 
luisteren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

1. Je denkt ondertussen na over wat je zo zelf wilt zeggen. 
2. Je denkt ondertussen na over heel iets anders. 
3. Je bent iets anders aan het doen tijdens het luisteren. 
4. Je wilt vertellen over jouw eigen ervaringen. 
5. Je denkt na over het advies dat je de ander wilt geven. 

Om deze uitdagingen te overwinnen en aandachtig te luisteren kun je je 
concentreren op de verteller. Focus je tijdens een gesprek op deze vragen: Wat 
vertelt de ander? Wat bedoelt diegene eigenlijk? Dat kan helpen om je aandacht 
beter erbij te houden. 

Opdracht 1.2 

Welke uitdagingen ervaar jij het meest tijdens het luisteren naar anderen? Schrijf 
er hieronder drie op en geef bij elke uitdaging een voorbeeld. 
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#2 – Goed verhaal, lekker kort 

Opdracht 2.1 

Je hoort zo een paar fragmenten van een gesprek tussen Milan en Hannah. Ze 
komen elkaar tegen op de verjaardag van Adieb. Milan komt net drijfnat binnen 
in alleen zijn onderbroek met een rode dobbelsteen in zijn hand. Hannah is erg 
benieuwd wat er is gebeurd. 

Als Milan is uitgepraat, vat je in één of twee zinnen samen wat hij heeft verteld. 
Daarna geeft Hannah ook een samenvatting en die bespreken jullie klassikaal. In 
totaal zijn er drie fragmenten. 

Fragment 1 – Samenvatting: 

 

Fragment 2 - Samenvatting: 

 

Fragment 3 - Samenvatting: 
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Uitleg: Samenvatten 

Door in een gesprek hardop samen te vatten: 1) Houd je je aandacht makkelijker 
bij het gesprek. 2) Houd je overzicht van wat de ander vertelt. 3) Check je of je de 
ander goed begrijpt. 4) Laat je zien dat je luistert en de ander wil begrijpen. 
 
Er zijn drie tips voor samenvatten tijdens gesprekken: 

1. Begin met “Dus…?” of: “Als ik je goed begrijp, dan…?” of: “Dus je vindt…?”  
Bijvoorbeeld:   
- Dus je bent eigenlijk altijd een half uur van tevoren aanwezig, omdat je 

je dan rustiger voelt? 
- Als ik je goed begrijp, heb je dansen altijd al leuk gevonden, maar ben 

je er pas iets mee gaan doen, toen je in de eerste klas zat? 
- Dus jullie zijn eerst naar Eindhoven gegaan naar je tante, daarna naar 

je oma in Arnhem en toen nog naar je broer in Deventer?  
   

2. Benoem twee of drie van de belangrijkste dingen die iemand gezegd 
heeft.  Als iemand veel details geeft, kunnen die heel interessant zijn, maar 
je hoeft die niet allemaal samen te vatten. 

   
3. Eindig je samenvatting met een vragende toon. Je checkt namelijk bij de 

ander of het klopt wat je zegt.    
 

Opdracht 2.2 

Jullie gaan nu in duo's oefenen met samenvatten. Luister goed naar wat de ander 
vertelt over zijn/haar vakantie. Vraag je ondertussen af: "Wat zegt de ander 
eigenlijk?"  
 
Als de ander is uitgepraat, gebruik je één van de bovenstaande drie start zinnen 
om een samenvatting te geven van wat de ander net heeft gezegd. Manieren om 
je samenvatting te starten vind je hierboven bij Uitleg: Samenvatten.  
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#3 – Verder nog vragen? 

Uitleg: doorvragen 

Je hebt geleerd dat aandachtig luisteren en samenvatten kan helpen bij actief 
luisteren. Een volgende stap voor actief luisteren is doorvragen. Dit kan je helpen 
om beter te begrijpen wat de ander bedoelt, omdat je zo meer informatie 
ontvangt en minder zelf invult wat de ander kan bedoelen. 

Samen vormen de stappen luisteren, samenvatten en doorvragen het LSD-model 
voor actief luisteren. Hiermee zorg je dat je de ander eerst goed begrijpt, voor je 
reageert. 

 

Opdracht 3.1 

Raadsel:  
 
Mike werkt bij een groot bedrijf. Op een zekere ochtend als hij naar huis wil gaan 
zegt zijn baas tegen hem: "Ik ga op zakenreis naar Noorwegen. Morgen vertrek ik 
vanaf Schiphol." Mike zegt dat hij echt niet met het vliegtuig moet gaan, maar de 
boot moet nemen. "Waarom?" vraagt de directeur. "Nou," zegt Mike, "ik droomde 
vannacht dat het vliegtuig naar Noorwegen vlak voor de landing neerstortte." De 
directeur lacht er eerst om, maar omdat hij het toch niet helemaal vertrouwt, gaat 
hij toch met de boot. In Noorwegen aangekomen hoort hij dat het vliegtuig 
waarvoor hij in eerste instantie gekozen had inderdaad een ongeluk heeft gehad. 
Terug in Nederland laat hij bij Mike een grote bos bloemen bezorgen, geeft hem 
een grote beloning en ontslaat hem daarna!  
 
Wat is er gebeurd? Hoe is het gebeurd? En wie waren daarbij? 
 
 
 
 
 



Werkblad 

Actief naar elkaar luisteren  
   

Pagina 6 van 6 
Actief naar elkaar luisteren v1.1 

Door goed te luisteren, het verhaal in je hoofd samen te vatten en door te vragen 
kun je achter het antwoord komen. Hieronder kun je eventueel notities maken:  
 

 
 

Afsluiting 
In de afgelopen trainingen ben je bezig geweest met actief luisteren. Je hebt 
geleerd hoe je zoveel mogelijk uit een gesprek kunt halen. Beantwoord hierover 
de volgende twee vragen: 

1. Wat heb je geleerd over actief luisteren? 

 

2.  Hoe ga je wat je hebt geleerd, in de toekomst gebruiken? 
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