
Les 20

Vandaag gaan we verder met logisch formuleren. 

Met als je doel je communicatie logisch en snel te maken.

Zo heb je meer kans om iets te bereiken.

Maar eerst natuurlijk…<klik>



Huiswerk Ouders 

Het huiswerk voor je ouders. Dat was….<klik>




Lees hoofdstuk 10 tot 'vier valkuilen'

Speel met je ouders het spel 'geen ja en geen nee zeggen'

Wie heeft met z’n ouders het spel ‘geen ja en geen nee’ gespeeld? 

Hoe ging het? 

Wiens ouders waren goed in het vooraf nadenken?

Heb jullie zelf ook nog gespeeld? Ging het beter dan in de klas?

<klik>



Les 20

Logisch formuleren

Door logisch te formuleren snapt de ander beter wat je bedoelt en dat maakt je communicatie beter.

Je bereikt meer doelen en bent blijer. 

In de vorige les hebben we het gehad over waar je aan moet denken als je logisch wilt formuleren. 

Het zou fijn zijn als dat altijd lukt maar zoals we vandaag gaan zien zijn er ook flink wat valkuilen onderweg.

Maar eerst nog even kort…<klik>



Weten jullie nog waar de letters in DBEK voor staan?

<eerst laten beantwoorden, volgende slide toont de antwoorden.>

Heel goed…

<klik>




<benoemen>

<klik>




Oefening 
Korte zinnen

<werkvorm>

Je stelt de vraag 'wat ga je vanmiddag na schooltijd doen’ en geeft willekeurig beurten. De leerlingen moeten met 1 zin antwoorden. De zin mag maximaal uit 7 woorden 
bestaan.

</werkvorm>

<klik>



We gaan nog even heel kort oefenen met DBEK en dan vooral met het formuleren van korte zinnen.

Ik wil graag van jullie weten wat jullie vanmiddag na schooltijd gaan doen.

Alleen jullie mogen maar met één zin antwoorden. Het maximaal aantal woorden in de zin is 7.

<op hoog tempo een aantal beurten geven>

< vragen naar de ervaringen>

<klik>




Vier valkuilen

Met DBEK heb je een houvast waarmee het je mogelijk lukt om beter te formuleren.


Maar helaas zijn er ook valkuilen die leiden tot onlogisch formuleren.

En daar trappen we allemaal regelmatig in.

<klik>



Teveel praten
1

De eerst is teveel praten. 


<klik>



Waarom zou dit een valkuil zijn denken jullie?


Doen: Beperk je woorden, daar word je duidelijker van. En dus logisch voor de ander. 

Makkelijker te begrijpen als persoon.


<Vraag: kennen jullie iemand die zo is?>


Oke, dat was de eerste, hier komt nummer twee. <klik>




Afdwalen
2

< Vraag de kinderen wat ze denken dat deze valkuil is >

< Weten ze zelf voorbeelden te bedenken / kennen ze mensen die snel afdwalen >


Maak je verhaal logisch door niet heel veel af te dwalen. Wees to the point!

<klik>



Eromheen draaien
3

< Vraag de kinderen wat ze denken dat deze valkuil is >

< Weten ze zelf voorbeelden te bedenken / ken je mensen die eromheen draaien >


Durf te zeggen waar het op staat. Dat maakt je duidelijk.

<klik>

 



Teveel details
4

De laatste heet, Teveel details.

<klik>



< vraag twee leerlingen om het voor te lezen uit het boek / eentje speelt Lola, ander oma >

< mag ook een eigen verhaal zijn als maar duidelijk wordt dat het niet lastig is om alles te volgen>

<Vraag: kennen jullie iemand die zo is?>


Beperk de details van een verhaal als je iets wil bereiken. 

Al deze valkuilen hebben nadelige gevolgen voor jouw communicatie. Wat zijn die gevolgen?

<klik>




Argumenten zijn niet meer te volgen

3

2

1 Standpunt wordt onduidelijk

Je weet niet of iemand op jouw argument reageert

Nadelen van onlogisch formuleren

4 Mensen stoppen met luisteren / raken geïrriteerd

5 Neemt meer tijd in beslag dan nodig

< oplezen, voorbeelden bij geven indien nodig >

<klik>




Oefening

<werkvorm>

Op het werkblad van werkvorm 20.1 vind je twee bladen met scripts. Kies twee leerlingen uit die de scripts spelen. Je kunt uiteraard wisselen om meer leerlingen aan de 
beurt te laten. Na elk script is het de bedoeling om de vragen te stellen die onder het script staan: Wat gaat er mis? Wat is het gevolg hiervan? En: Herken je dit uit je 
eigen leven / mensen in je omgeving.

</werkvorm>

<klik>



Vriend(in) A Vriend(in) B
Ik dacht waarom gaan we vanmiddag niet samen huiswerk 
maken. Dat is toch makkelijker dan helemaal alleen. En ik 
vind het wel gezellig ook. Dan kunnen we eerst even met z'n 
tweetjes een serie kijken en dan gaan we daarna aan de 
slag. Wist je trouwens dat vanavond de finale van de Voice 
of Holland is, wie weet leuk dat je bij mij komt eten en dat 
we dan daarna nog even huiswerk maken en dan de Voice 
kijken. Wie weet is het ook wel een idee dat je blijft slapen 
dan kunnen we de volgende dag misschien een beetje 
gaan sporten. 

<acteer dat je iets wil zeggen maar er niet tussenkomt 
en ga steeds verbaasder kijken omdat A maar niet stopt 
met praten. 

Vraag aan de klas: Wat gaat er mis? Wat is het gevolg hiervan? Voorbeelden uit je eigen leven?

Dochter / zoon Vader / moeder
<acteer een beetje schuldig in het begin maar je wordt 
steeds verbaasder omdat het verhaal alle kanten op gaat>

Ik wilde even met je praten over je huiswerk. Want daar 
moet je echt wat meer tijd insteken. Kijk ik snap dat 
gamen leuk is. Ik hou ook van spelletjes spelen. Vroeger 
deed ik het wel meer dan nu moet ik zeggen. Maar ik 
heb heel wat gekaart vroeger. Sjonge jonge, wat was 
dat leuk, vooral Klaverjassen was geweldig. Altijd met 
m'n ome Piet in de bijkeuken zaten we te Klaverjassen 
met oom Willem die andere oom. Hoe heette hij nou ook 
alweer, het is een broer van m'n vader geweest. Nou ja 
zeg, zo stom is dat, dan weet je ineens niet meer waar 
je het over hebt, het lijkt wel geheugenverlies. 

Vraag aan de klas: Wat gaat er mis? Wat is het gevolg hiervan? Voorbeelden uit je eigen leven?



Vriend(in) A Vriend(in) B
We gaan een modeshow organiseren in het clubhuis van de 
hockey. 

Ja toch? Het wordt echt te gek. Met muziek en goed licht.  

<kijk moeilijk omdat je niet precies snapt wat ze zegt> 

Uuuuh, ik weet niet precies wat je bedoelt...maar jij doet 
toch ook mee?

Oooh, wat leuk. Ik ben gek op modeshows. 

Zo dat lijkt me echt tof, denk je dat de mogelijkheid 
bestaat dat ik ook.....? Tenminste, als jullie het goed 
vinden natuurlijk. Maar niks moet hè, als het niet kan, 
even goeie vrienden...... 

Kan dat? Mag dat? Echt, oooooh te gek, ja natuurlijk 
doe ik mee.  

Vraag aan de klas: Wat gaat er mis? Wat is het gevolg hiervan? Voorbeelden uit je eigen leven?

Vader / moeder Dochter / zoon
Hoe was je wedstrijd eigenlijk? Heb je goed gespeeld? 

Mmmm, mooi verhaal, maar heb je nog gespeeld.

Echt bijzonder, we gingen dus om half acht weg vanaf 
de club. Maar het regende dus de helft was te laat. Afijn, 
toen eindelijk iedereen er was bleek dat de coach een 
lekke band had. Hij natuurlijk mee met iemand anders 
en toen op weg. Sjonge wat een rit was dat, kwamen we 
onderweg ook nog een politiewagen tegen. Toen we bij 
de club kwamen bleek de kantine nog niet open en 
moesten we buiten wachten.  

Vraag aan de klas: Wat gaat er mis? Wat is het gevolg hiervan? Voorbeelden uit je eigen leven?



Teveel praten

Afdwalen

Eromheen draaien

Teveel details4

3

2

1

Er zijn dus vier belangrijke valkuilen die voorkomen dat je logisch formuleert. Je zult ze nog heel vaak tegenkomen in het leven. Vaak is het geen probleem maar zeker als 
je hogerop de CommunicatieLadder komt, moet je ze zien te vermijden. 

Dat betekent; zelf niet in de valkuil vallen maar ook, ze herkennen bij een ander. 

<klik>



Oplossing 

D2OE 

DBEK is heel handig om te gebruiken in situaties waarin je iets wilt duidelijk maken. 

Maar soms is dat niet voldoende. Zeker als je in een situatie komt waarin iemand je om een mening vraagt en jouw mening wellicht gevoelig ligt.


Stel je beste vriend(in) vraagt wat je vindt van zijn/haar posterpresentatie. 

Er zijn dingen op de poster die je goed vindt maar naar jouw idee kunnen er ook nog dingen beter.

Hoe ga je dat dan vertellen?


In zo'n geval kun je gebruik maken van D2OE:

Duidelijk

Direct

Opbouwend

Eerlijk

<klik>




Wees duidelijk

Wees geen twijfelkont.

Zeg duidelijk wat je bedoelt. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat je iets lastig vindt om te zeggen. 


< optioneel: welke kinderen herkennen dit bij zichzelf of bij anderen? >

<klik>



Wees direct

Direct zijn is een hele mooie eigenschap.

Direct betekent gewoon goede feedback geven, zeggen waar het op staat, vragen wat je wilt.

Er is wel een verschil met BOT zijn. Dat is namelijk een minder leuke eigenschap.

Wees direct zonder iemand te kwetsen.

< optioneel: welke kinderen herkennen dit bij zichzelf of bij anderen? >

<klik>



Wees opbouwend

Als je direct bent, komt dat kritisch over en dat is prima.

Maar wees wel altijd opbouwend kritisch.

Dus niet alleen de dingen benoemen die niet goed zijn maar vooral ook wat er wel goed is/gaat!

En ook niet alleen maar de problemen benoemen, maar ook nadenken over een oplossing!

< optioneel: welke kinderen herkennen dit bij zichzelf of bij anderen? >

<klik>



Wees eerlijk

Je denkt soms, ik kan maar beter even een klein leugentje vertellen.

Maar toch werkt dat meestal tegen je.

Als je gelijk eerlijk bent, waardeert iedereen dat.

Het spreekwoord is niet voor niets 'Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel'. 

<optioneel: vraag kinderen of ze weleens leugentje verteld hebben, wat was dat, wat was het gevolg? >

<klik>



Direct

O

D

D Duidelijk

Opbouwend

E Eerlijk

D2OE

Dus...

<benoemen>

<klik>



Oefening

<werkvorm>

Op het werkblad van werkvorm 20.2 vind je twee bladen met scripts. Kies twee leerlingen uit die de scripts spelen. Je kunt uiteraard wisselen om meer leerlingen aan de 
beurt te laten. Na elk script is het de bedoeling om de vragen te stellen die onder het script staan: Wat gaat er mis? Wat is het gevolg hiervan? En: Hoe zou het beter 
kunnen?

</werkvorm>

<klik>



Vriend(in) A Vriend(in) B
Ik snap het niet, waarom heb je niet gewoon jouw deel van 
de opdracht gedaan. We moeten het overmorgen inleveren. 

Ik snap het. Ik ga proberen om het morgen te doen. 
Hopelijk lukt het. 

Vraag aan de klas: Wat gaat er mis? Wat is het gevolg hiervan? Hoe zou het beter kunnen?

Dochter / zoon Vader / moeder
Wat vind je van m'n werkstuk? 

Het is helemaal de juiste lengte ja, maar wat vind je van het 
geheel? 

<bozig> Ja, maar je zegt steeds niet wat je ervan vindt, 
waarom niet.....?

Nou ja, het is natuurlijk zeker niet slecht. Het zijn in ieder 
geval mooie plaatjes die je hebt gebruikt. En het zal ook 
wel ongeveer de goede lengte zijn, toch? 

Het is niet slecht, echt niet slecht. Ik kan me voorstellen 
hoeveel werk het is geweest.  

Ja, eeeeehh....<krabt zichzelf op het hoofd>

Vraag aan de klas: Wat gaat er mis? Wat is het gevolg hiervan? Hoe zou het beter kunnen?



Vriend(in) A Vriend(in) B
Wat vind je van m'n outfit. 

Uuuhm, nou nee, die heb ik net nieuw. 

Om eerlijk te zijn, ik vind het niet top. Die broek lijkt wel 
weggelopen uit de jaren 80 en die trui kan al helemaal 
niet. En waar heb je die schoenen vandaan? De 
rommelmarkt? 

<kijk verbaasd>

Vraag aan de klas: Wat gaat er mis? Wat is het gevolg hiervan? Hoe zou het beter kunnen?

Vader / moeder Dochter / zoon
Hebben jullie dat werkstuk nu al ingeleverd? Dat moest toch 
vorige week al? 

En wanneer zou ze het nakijken? Als het goed is heb je dan 
volgende week het cijfer toch? 

Mooi, ik ben heel benieuwd. 

Ja natuurlijk. Wat dacht je. Het ligt op het bureau bij de 
juf, klaar om na te kijken.  

<kijk een beetje beschaamd, je hebt het nog niet 
ingeleverd.> 

<twijfelend> Uuuh, ja, ik geloof het wel. En m'n cijfers 
zal best goed zijn hoor, we hebben er een hoop tijd in 
gestoken.  

Vraag aan de klas: Wat gaat er mis? Wat is het gevolg hiervan? Hoe zou het beter kunnen?



Ff herhalen

Oké, we herhalen even de belangrijkste punten..<klik>



3

2

1 DBEK

Let op valkuilen

D2OE

Het meest succes behaal je door goed na te denken voordat je iets zegt.


Logisch formuleren doe je met DBEK < vraag: waar staat dat voor >


Er zijn vier belangrijke valkuilen die voorkomen dat je logisch formuleert < vraag: welke zijn dat >




Huiswerk Ouders

Uiteraard is er weer huiswerk voor je ouders

Maar eigenlijk is het een oefening voor jou

<klik>




Lees hoofdstuk 10 helemaal uit

Oefen thuis met  D2OE om je doel te bereiken

Laat je ouders hoofdstuk 10 helemaal uitlezen. 

Voor jou:


Kijk of je tijdens een situatie waar je het niet mee eens bent, D2OE kunt gebruiken.(bijvoorbeeld: niet naar bed / naar een verjaardag van een verre tante) Kun je door 
duidelijk, direct, opbouwend en eerlijk te zijn je doel bereiken? 



Einde les 20

Dit was les 20, dank je wel.


