
THUISWERKOPDRACHT  |  TAAL&RESPECT   

Respect kleurt je omgeving 

Beste student, 

We leven momenteel in een spannende tijd. Het Corona virus houdt ons land en de rest van de wereld flink 

bezig. Om verdere besmetting te voorkomen, heeft de Overheid besloten om alle scholen tot 1 juni te sluiten. 

Geen colleges, geen fysieke docenten voor de groep. Alles is anders. Werkwoord is nu: INPROVISEREN. 

______________________________ 

Jullie ontvangen deze weken van jullie docenten allerlei thuiswerkopdrachten. Wij van KlasseTaal 

hebben uiteraard ook niet stilgezeten. Normaal gesproken geven wij als onderwijsorganisatie door 

het hele land gastlessen over Taal en Respect. Omdat dit nu niet mogelijk is, hebben wij voor jullie 

docenten en natuurlijk voor jullie een werkblad gemaakt. Goed om naast alle andere taken die je 

ontvangt, ook eventjes na te denken over ‘Taal & Respect’.  Veel succes met je thuiswerk en we 

hopen dat jullie gezond blijven en binnenkort met ons het gewone leven weer kunnen oppakken. 

Namens KlasseTaal. 

______________________________ 

Vraag 1. 

Wetenschappers onderzoeken momenteel hoe mensen omgaan met 

een crisis. Ze verzamelen bijvoorbeeld fakenieuws en alle 

coronagrappen die op sociale media rondgaan, en stellen daar 

ethische vragen bij. (Dus de vragen rond goed en kwaad, wat kan en 

niet kan, wat toelaatbaar en ontoelaatbaar is, wat leuk en wat 

kwetsend is.) Vragen die daarbij gesteld worden zijn: Mag dit?            

Of is dit over het randje? Is dit kwetsend? Asociaal? Enz. 

Vind je dat mensen grapjes kunnen maken over het Coronavirus, nu 

we weten dat het zoveel mensen heeft besmet, en al heel wat mensen 

overleden zijn aan dit virus? Zie de grafiek van 23 maart 2020! 

Geef met 2 of 3 redenen aan waarom je vindt dat het wel of niet kan. 

1___________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________ 

 

 

Opdracht A. 

In 8 dagen tijd is het Nederlandse volk 2 keer toegesproken. Door de minister president Mark Rutte 

en door Koning Willem Alexander. Ook zijn er al verschillende persconferenties geweest met 

verschillende bewindslieden. We pakken de laatste persconferentie eruit, waarin drastische 

maatregels zijn genoemd voor heel het land en volk. Hieronder staan de links. 



 Leesopdracht 1: Lees bijlage 1 De vijf axioma’s uit de communicatieleer van Paul Watzlawick. 

 Leesopdracht 2: Lees bijlage 2 Enkele reacties op de rede van de Koning. 

 Luisteropdracht: Neem pen en papier, of je laptop op je schoot en beluister de 2 toespraken 

en de persconferentie. Zie opdrachten 1-1 t/m 1-3. Schrijf de woorden achter de genoemde 

begrippen.  

Beantwoord de vragen die hieronder staan. 

# Welke overeenkomsten vind je opvallend en kenmerkend in de 2 toespraken en persconferentie? 

# Wat zijn voor jou significante verschillen in de 2 toespraken en de persconferentie? 

# Van welke gaat het meeste autoriteit, gezag en bewogenheid uit? 

# Wat mis je in de 2 toespraken en de persconferentie? 

# Waar erger je je aan in de 2 toespraken en de persconferentie? 

# Geef Rutte, Grapperhaus, De Jonge en Van Rijn eens een cijfer over hoe ze in jouw ogen optreden? 

 

 

1. Toespraak minister president Mark Rutte (16 maart) 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ4jf7k0wE8 

 

 

2. Toespraak Koning Willem Alexander (20 maart) 

https://www.youtube.com/watch?v=BsJnc_3Fp6M 

 

 

3. Persconferentie Rutte, Grapperhaus, De Jonge en Van Rijn (23 maart) 

https://www.youtube.com/watch?v=mcpLFX_L9o8 (Start 4.00 min) 

 

 

 

In beide toespraken en de persconferentie is het heel mooi om te horen wat de kracht, invloed en 

betekenis van positieve en/of negatieve woorden zijn in het communiceren van een boodschap die 

door gemiddeld 6,7 miljoen mensen (per uitzending) is bekeken.  Wat natuurlijk heel spannend is en 

relevant, hoe zo’n toespraak overkomt op het volk en wat het in gang zet. Uiteraard is dit voer voor 

psychologen en sociologen. 

Vraag: Noem vier relevante items (lijnen) die deze redes en persconferentie willen bewerkstelligen? 

Alle 3 hebben (willen) ze invloed op het denken, voelen en het gedrag van de bevolking? 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ4jf7k0wE8
https://www.youtube.com/watch?v=BsJnc_3Fp6M
https://www.youtube.com/watch?v=mcpLFX_L9o8


Lijn 1: ____________________________________________________________________________ 

Lijn 2: ____________________________________________________________________________ 

Lijn 3: ____________________________________________________________________________ 

Lijn 4: ___________________________________________________________________________ 

 

 

Opdracht 1-1: Welke woorden en/of zinnen door Willem Alexander uitgesproken zijn: 

 Waarschuwend 

 Appellerend (roept mensen op om iets in acht te nemen!) 

 Bezorgd 

 Troostvol 

 Hoopgevend 

 Vriendelijk 

 Dankbaar 

 ------------ 

 

Opdracht 1-1-2: Welke woorden en/of zinnen door Mark Rutte uitgesproken zijn: 

 Waarschuwend 

 Appellerend (roept mensen op om iets in acht te nemen!) 

 Bezorgd 

 Troostvol 

 Hoopgevend 

 Vriendelijk 

 Dankbaar 

 ------------- 

 

 

Opdracht 1-3: Welke woorden en/of zinnen tijdens de persconferentie uitgesproken zijn: 

 Waarschuwend 

 Appellerend (roept mensen op om iets in acht te nemen!) 

 Bezorgd 

 Troostvol 

 Hoopgevend 

 Vriendelijk 

 Dankbaar 

 ------------- 

 

 



Opdracht:  

 Welke rode draad was dominant (overheersend) in de rede van Rutte?                                       

De waarschuwende, de appellerende, de bezorgde of de hoopgevende lijn? Verklaar je 

antwoord. 

 Welke rode draad was dominant (overheersend) in de rede van de Koning?                              

De waarschuwende, de appellerende, de bezorgde of de hoopgevende lijn? Verklaar je 

antwoord. 

 Welke rode draad was dominant (overheersend) in de rede van de persconferentie?             

De waarschuwende, de appellerende, de bezorgde of de hoopgevende lijn? Verklaar je 

antwoord. 

 

 

Bijlage 1.  Bron.  https://gepiept.wordpress.com/de-vijf-axiomas-uit-de-communicatieleer/ 

De vijf axioma’s uit de communicatieleer 

Ooit leerde ik de vijf axioma’s van Paul Watzlawick (een van ’s werelds meest vooraanstaande 

communicatiewetenschappers die in 2007 overleed). Voor veel mensen is zijn boek een klassieker, 

echter lang niet iedereen kent de inhoud. 

 

Een axioma is een stelling die niet bewezen is, maar wel als grondslag wordt aanvaard, in dit geval 

als basis voor iedere communicatie. 

Axioma I: Het is onmogelijk om niet te communiceren 

Ieder gedrag is een vorm van communicatie. Als je denkt: ik zeg maar liever niets, dan zeg je toch iets. 

Je kunt namelijk niet met je lippen stijf op elkaar niet-communiceren. De ander vangt jouw signaal op 

en dit beïnvloed de ander. 

Het is onmogelijk geen invloed op elkaar te hebben omdat niet-gedrag niet bestaat en gedrag altijd 

invloed heeft. 

“Ieder gedrag is dus een vorm van communicatie.” 

Gedrag is wat u aan de buitenkant laat zien aan handelingen in mimiek, houding, intonatie, uitspraken, 

volume etc. 

Je communiceert dus zelfs met je kledingkeuze; iemand in drie-delig maatpak geeft een andere 

boodschap dan iemand die zijn sportkleding aanheeft. 

https://gepiept.wordpress.com/de-vijf-axiomas-uit-de-communicatieleer/
http://amz02.plzcdn.com/001c69f5e2c2474d6b2b93bd5560db27.jpg


Er kan storing in de communicatie optreden als 

de communicatie ontkend wordt (niet antwoorden); 

de communicatie afgewezen wordt (Met jou wil ik niets te maken hebben) 

de communicatie eenzijdig wordt beëindigd. 

 

Axioma II:  Iedere communicatie bezit een inhouds- en betrekkingsaspect. 

De relatie tussen de personen speelt naast de inhoud van de interactie altijd een rol. Het gaat dus niet 

alleen om wat er wordt gezegd, de relatie tussen de personen    is minstens zo belangrijk. 

Als de relatie goed is en men heeft veel in elkaar geinvesteerd, dan is er meer betrokkenheid en 

wederzijds begrip. Dit heeft invloed op de inhoud, op dat waar het over gaat in de communicatie. 

Wanneer mensen meer met elkaar omgaan, zullen zij elkaar als vanzelf meer beinvloeden. 

Er kan storing in de communicatie optreden als 

Je een slechte relatie met elkaar hebt, wat het praten over de inhoud bemoeilijkt. 

Er onenigheid over de inhoud op de relatie wordt overgedragen 

Men probeert de relatie uit de communicatie te houden. 

 

Axioma III : De aard van een betrekking is afhankelijk van de interpunctie van de reeksen 

communicaties tussen de communicerende personen, oftewel: 

De waarheid bestaat niet. 

In de communicatie hebben we een zender en een ontvanger en we reageren op elkaar. We hebben 

echter allemaal ons eigen referentiekader van waaruit we denken (betrekking). 

Als ik de omgeving van een wolkenkrabber moet beschrijven terwijl ik erbovenop sta, dan zal ik iets 

anders beschrijven dan degene die onderaan staat, terwijl we beide in de omgeving van de 

wolkenkrabber staan. 

http://amz02.plzcdn.com/bbe4dc107cb4845d8e2dfbc7cf452ed3.jpg
http://amz02.plzcdn.com/233e9fd3478d209b028d5d0c4be4923c.jpg


Wat voor mij waar is, hoeft voor jou niet waar te zijn. Wat ik bedoel, kan jij anders opvatten of anders 

horen dan ik zeg. Het is soms maar net waar je de punt of komma zet. 

Je kunt kiezen in hoe je reageert op de ander. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om afstand te nemen, in 

gesprek te blijven, de inhoud niet uit het oog te verliezen en de relatie veilig en goed te houden. 

Er kan storing in de communicatie optreden als 

Het eigen gedrag gerechtvaardigd wordt door het gedrag van de ander (ik deed dat, omdat jij of hij.…) 

Er selffulfilling prophecy optreedt: men neemt een houding aan waardoor een reactie wordt 

uitgelokt.  Vervolgens ziet men zich bevestigd in zijn mening (zie je wel.. ) en men verandert de 

houding hierdoor niet. 

 

Axioma IV :  Mensen communiceren digitaal en analoog 

We maken verschil in analoge/lichaamstaal taal en digitale taal/het gesproken of geschreven woord en 

afgesproken gebarentaal. 

Analoge taal is niet afgesproken, het ondersteund de digitale taal en kan alleen plaatsvinden in het hier 

en nu. Het is de non-verbale communicatie, die onderstreept wat we willen zeggen of hoe we ons 

voelen. Bijvoorbeeld lachen, knipogen, wegkijken, wiebelen met de benen, wringen met de handen. 

Er kan storing in de communicatie optreden als 

Er geen samenhang te vinden is bij de gesprekspartners 

De analoge communicatie verkeerd wordt geïnterpreteerd; (bijvoorbeeld door iemand die lacht op het 

“verkeerde” moment) 

Als de analoge en digitale communicatie elkaar tegenspreken, bijvoorbeeld als iemand met armen en 

benen over elkaar zegt dat hij “openstaat”. 

 

Axioma V:  Communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair 

Wie is de leider en wie volgt? Dit is afhankelijk of de relatie gebaseerd is op gelijkheid of verschil. 

Je kunt in de communicatie proberen verschillen weg te nemen, je wilt dan overeenstemming 

bereiken. Ook kan er juist nadruk worden gelegd op de verschillen, zodat men elkaar kan aanvullen en 

men tot inzichten of leren kan komen. 

http://amz02.plzcdn.com/fd039a0ca23100b81a7ad35640cfd4c5.jpg
http://amz02.plzcdn.com/9129927c9bbe3cc2f0ec7c7435baece0.jpg


Beide vormen zijn nodig om communicatie succesvol te laten zijn. 

Er kan storing in de communicatie optreden als 

De gesprekspartners enkel overeenkomsten zoeken; 

De gesprekspartners te veel op hun standpunten blijven staan en geen overeenkomsten zoeken; 

Er gebruik wordt gemaakt van macht, waardoor afhankelijkheid of onzelfstandigheid ontstaat. 

Hieronder tot slot een overzicht in de bekende Roos van Leary, waarin het betrekkingsniveau wordt 

samengevat naast de symmetrische en complementaire verhoudingen. 

 

Bronnen o.a. : http://elfri.be/juridische-informatie/vijf-axiomas-van-communicatlieer-van-watzlawick 

http://www.pmwiki.nl/kennis/axiomas-intermenselijke-communicatie 

 

 

 

Bijlage 2.  Hieronder staan enkele reacties op de rede van de Koning. 

 

http://elfri.be/juridische-informatie/vijf-axiomas-van-communicatlieer-van-watzlawick
http://www.pmwiki.nl/kennis/axiomas-intermenselijke-communicatie
http://amz02.plzcdn.com/b5372168cd28d8b0fdaf32bd8556633e.jpg
http://amz02.plzcdn.com/bf214d16e8abb36b859d7dcaecf44e58.jpg

