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SOCIALE VAARDIGHEDEN AANLEREN 

 

 

Met deze werkvormen geef je kennis mee en oefen je op het gebruik 

van positieve sociale vaardigheden en groepsnormen. Je vergroot de 

veerkracht van de klasgroep om later met groepsdynamische 

uitdagingen om te gaan. Sociale vaardigheden aanleren omvat o.a. 

elkaar laten uitspreken, actief luisteren, inleven in elkaars perspectief, 

feedback geven en ontvangen, conflicten oplossen, respectvol 

communiceren, samen problemen aanpakken, enz.  

  

 
  

Wanneer inzetten? 

Start hiermee in de ‘vredestijd’, ofwel de oriëntatiefase, voordat er 

spanningen en conflicten ontstaan, kenmerkend voor de invloedsfase. 

In de oriëntatiefase staan de leerlingen het meest open om bepaalde 

spelregels en omgangsvormen aan te nemen. De oriëntatiefase biedt 

ook gemakkelijkere oefentijd om de eerste stappen te zetten in deze 

vaardigheden. Eens de gewoontes en vaardigheden zijn geïnstalleerd, 

kunnen de leerlingen ze ook gebruiken in moeilijkere situaties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Voorbeelden: 

• Actief luisteren: een rollenspel op klascement  

• Ik-boodschap geven: een oefening op noknok.be  

• Nee leren zeggen: een oefening op noknok.be  

• Rots en Water-methodieken: gegroeid uit fysieke 

weerbaarheidstraining werk je op een (inter)actieve manier rond 

sociale vaardigheden. Enkele oefeningen en artikel in Klasse 

• Bord- en kaartspelen specifiek gericht op sociale vaardigheden 

van bijvoorbeeld de Aanstokerij 

• Omgaan met conflicten: Zeggen wat je dwarszit  

• Kennis en kaders van sociale vaardigheden: bij de tip ‘Ga in 

Dialoog’ vind je de fiche ‘Ga in gesprek’ met kaders rond het 

geven van feedback en gespreksvaardigheden.  

• 1 op 1 gesprekken: leerlingen oefenen verschillende 

gesprektechnieken zoals actief luisteren, samenvatten, 

parafraseren, bij elkaar. Eén leerling vertelt zijn/haar verhaal 

over een bepaald onderwerp dat nauw aan het hart ligt 

(interesses, zorgen, succeservaringen of frustraties op school, 

thuis of in de vrije tijd). De andere leerling luistert, stelt vragen 

en oefent een aantal gesprekstechnieken. Achteraf of tussentijds 

kan je leerlingen laten nadenken over een aantal reflectievragen 

zoals: Welke strategieën heb je gebruikt om informatie te 

onthouden? Wat deed je partner om te laten zien dat hij/zij 

luisterde? Wat deed je zelf om te laten zien dat je luisterde? Wat 

werkte (niet) goed? … 

 

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/114937/actief-luisteren-rollenspel/?previous
https://www.noknok.be/oefeningen/oefening?titel=de-ik-boodschap
https://www.noknok.be/oefeningen/oefening?titel=nee-leren-zeggen
https://issuu.com/prisma-spo/docs/03_rots_en_water_oefeningen_klas_1
https://www.klasse.be/40305/weerbaar-tegen-pesten-rots-en-water/
https://shop.aanstokerij.be/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/52664/zeggen-wat-je-dwarszit-omgaan-met-conflicten-werkbundel/?previous
https://www.gezondleven.be/files/Gezonde-school/Mentaal-welbevinden/Ga-in-gesprek.pdf

