
 

  Samenwerken aan een taalvriendelijke en veilige  

  leer- werk- en leefomgeving    ‘Weet wat je zegt’ 

 

 

 

 

 

 

Doorlopende leerlijn  |  Respectvol communiceren |  van PO tot WO 

Werken aan respectvolle taal, doen we samen! 

Woorden, we gebruiken er zo’n 15.000 per dag. Woorden doen iets. Woorden zijn dragers van een 

boodschap. Woorden hebben kracht,  impact en invloed op jezelf en je omgeving. Woorden kunnen 

kwetsen, pijn doen en beledigen. Woorden kunnen ook blij maken en vreugde geven. Woorden 

kunnen afstand creëren en verbinding maken. Bruggen bouwen en afbreken. Andere woorden, 

andere werelden. Wil je de wereld veranderen, begin dan bij de taal. Communiceren gaat in drie 

stappen. Denken, zeggen en doen. Oorlog begint met woorden. Ruzie begint met woorden. Vrede en 

verzoening beginnen met woorden. Tussen de drie stappen zit ruimte. Deze ruimte kunnen we 

benutten, moeten we benutten, om geen ondoordachte dingen te zeggen. Eerst denken, dan zeggen 

of niet zeggen. Eest denken, dan doen of niet doen. 

Geen relatie zonder goede communicatie 

Taal is een van de instrumenten van ons hoofd en hart. Communicatie is de belangrijkste vaardigheid 

die een mens nodig heeft in zijn privé- en werkzame leven om relaties aan te kunnen gaan. De 

gedragswetenschapper Paul Watzlawick zegt: ‘Het is onmogelijk om niet te communiceren.’ We 

zitten nu meer dan ooit in een overlegsamenleving. Overleg, uitwisseling van de verschillen, leren 

elkaar te begrijpen, het zijn principes die geboren worden uit communicatie. George Orwell zegt: ‘Als 

denken de taal kan bederven, dan kan het denken de taal bederven.’ Hella. S. Haasse zegt: ‘Taal is de 

uitdrukking van cultuur. Zonder goed onderhoudt van de taal, verschraalt het denken.’  

Mysterieuze Taal- en Pluktuin 

Tijdens de les nemen we leerlingen en studenten mee in een mysterieuze Taal- en Pluktuin. 

Nauwkeurig waarnemen betekent ontleden zegt Herta Müller. We gaan samen kijken naar de kracht, 

impact, invloed en de uitwerking van verschillende soorten taalgebruik. Kortom: we gaan samen 

bouwen aan goede en professionele communicatie tools. Onmisbaar voor elke beroepsgroep. 

Vaardigheden voor het leven. En.. respect geeft kleur aan de omgeving. 

Team van KlasseTaal 



Doorlopende leerlijn – Woorden educatie 

Taal blijft. Dus nadenken over de kracht van communicatie doen we blijvend, een leven lang. Van de 

basisschool tot de Universiteit. Van jong tot hoogbejaard. Van 0 tot 100. 

 

Woorden 

Basisschool leerlingen leren spelenderwijs 
met aanschouwelijk onderwijs alles over 
de betekenis van negatieve en positieve 
woorden. Een educatief programma waarin  
kinderen de betekenis van woorden ontdekken. 
 
 
 
 
 
 
Krachtwoorden 
 
Tijdens dit lesprogramma ontdekken we 
dat woorden wortels zijn en wortels hebben. 
We ontdekken de ruimte in de drie stappen  
van communicatie. We transformeren abstracte 
woorden naar concrete voorbeelden.  
 
 
 
 
Taalgebruik en je beroepshouding 
 
Dit lesprogramma is speciaal ontwikkeld voor 
studenten die een beroepsopleiding volgen.  
We bieden in deze module taalvaardigheden aan. 
Samenwerken we aan een professionele 
beroepshouding. Vaardigheden voor het leven. 
Welke taal neem je mee? 
 
 
 
 
Taalkracht in de domeinen 
 
In deze module gaan we met studenten dieper 
in de materie van woorden kijken. Nauwkeurig 
waarnemen, betekent analyseren en ontleden. 
Stethoscopisch luisteren. Taal bederft het  
denken, of bederft denken de taal? Wil je de  
wereld veranderen, begin dan bij de taal.  
Het is onmogelijk om niet te communiceren. 

PO 

Woorden en Respect 

Negatieve woorden 

Positieve woorden 

Woorden gebruiken 

 

VO 

Denken – zeggen – doen  

Kracht van negatieve woorden 

Kracht van positieve woorden 

Gelaagdheid van woorden 

 

MBO 

Andere woorden, andere 

werelden 

Ik kan, ik kan niet, ik wil 

Ritualiseren van taal 

 

Woorden gebruiken 

 

HBO en WO 

Taal of denken, denken of taal 

Zuiveren van de taal 

Framing en polarisatie 

Afstoten en verbinden 


