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Jabber Talk 

 

Bouwstenen : Teambuilding & Empowerment; Bewegen & Ervaren;  

  Storytelling 

Materialen   : nee 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 15 min. 

 

Doelstellingen 

 De deelnemer kan intonatie gebruiken om de communicatie te versterken. 

 De deelnemer kan gebruik maken van communicatiestrategieën, zoals 

non-verbale communicatie. 

 

Instructies 

 Begin met brabbeltaal/koeterwaals als inleiding op deze oefening. 

Onderstreep aan de hand van non-verbale communicatie jouw 
(lichaamstaal, intonatie, gelaatsuitdrukkingen) boodschap. 

 Vraag de deelnemers waar ze denken dat je het over hebt. 

 Verdeel de groep in duo’s. 

 Vertel hen dat een deelnemer iets gaat vertellen in een zelfgecreëerde, 

onduidelijke taal of in zijn/haar moedertaal. 

 De andere deelnemer moet zijn/haar vertolking in het Nederlands 

vertalen. 

 Laat ze van rol wisselen. 

 Evalueer terwijl de deelnemers oefenen. 
Hoe gaat het met je?  
Wat is er moeilijk?  

Welke rolverdeling past het beste bij je? 

 De duo's oefenen de beste rolverdeling uit voordat ze hun 'act' aan de hele 

groep presenteren. 

 

Variant 

 Geef de leerlingen een specifiek woord of een specifieke situatie, bijv. 

peper, olifant, motor... 
De ene deelnemer wil een telefoon stelen en de andere wil er niet van 

weten. 
De ene deelnemer vertelt een spannend verhaal en de andere gelooft het 
niet. 
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De ene deelnemer wil samen een ritje op een scooter maken en de andere 

niet. 

 

Slot 

Evalueer het belang van non-verbale communicatie: gebruik van de stem 
(tempo, toonhoogte, duur, klankkleur) en lichaamstaal, en waarom de ene 
handeling makkelijker te begrijpen was dan de andere. 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden 

 Luisteren 

 Spreken 

Kennis 

 Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden 

 Communicatieve vaardigheden 

 Empowerment 

 Plezier 

 Verbeelding, creativiteit en leren leren 


