
 
 
GESPREKSTECHNIEKEN 
 
 
1. Luisteren naar de ander  
Eén van de belangrijkste vaardigheden die je een goede begeleider maken is het echt luisteren naar de student of de 
stagiaire. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak zitten we in ons hoofd met andere dingen, omdat je nog meer 
te doen hebt dan het begeleiden van stagiaires of studenten. Of je hebt zelf al een heel duidelijk beeld of mening 
gevormd van hoe de student of stagiaire iets zou moeten aanpakken volgens jou. Het is dan nog lastiger om te 
luisteren naar hoe de student of stagiaire het ziet omdat je beeld al gekleurd is.  

 
2. Zet OMA op de bank 
De kracht van echt luisteren is dat je zoveel mogelijk je eigen oordelen, meningen of aannames weg laat. Je kunt dit 
onthouden door het Acroniem OMA. Zet je OMA dus lekker op de bank als je luistert en zorg dat je echt met je 
aandacht bij de ander bent. 
 
Mocht je toch merken dat je een aanname doet -wat heel normaal is- dan kun je die aanname het beste gelijk bij de 
ander checken. Dit doe je door af en toe samen te vatten in de woorden van de ander wat de ander net gezegd 
heeft. Dit wordt ook wel taalmatchen genoemd. Hieronder wordt dit begrip verder uitgelegd. 

 
3. Taalmatchen 
Door letterlijk de taal van de ander te gebruiken in je vragen zorg je ervoor dat de ander zich begrepen voelt. Als je 
taal gaat veranderen in jouw woorden ben je bezig om het zelf te begrijpen. Het doel als begeleider is om helemaal 
bezig te zijn met de ander, dus het werkt het beste om jouw vragen te matchen aan taal de van de ander.  

 
4. Luisteren, samenvatten en doorvragen  
Echt luisteren naar de ander ziet er als volgt uit: 
 
Luisteren: luister meer dan dat je praat. De “80% luisteren en 20% praten” regel is hierbij van toepassing.  
 
Samenvatten: vat samen in de woorden van de ander, gebruik hiervoor de techniek “taalmatchen”, zoals hierboven 
beschreven. 
 
Doorvragen: vraag door zodat je nog meer te weten komt over de ander en zijn of haar belevingswereld. Stel je op 
als een luie OEN: 

 

  



5. De luie OEN houding 
 
De luie OEN staat voor een houding die Open, Eerlijk en Nieuwsgierig is.  
 
Open  
Je hebt een open houding omdat je ruimte geeft om de ander te laten vertellen. Dit kun je ook non-verbaal in je 
houding laten zien door je armen ook open te houden, zodat je het verhaal van de ander ook echt kunt ontvangen 
 
Eerlijk  
Geef het eerlijk aan als het verhaal van de ander iets met jou doet. Grote kans dat anderen dat ook hebben en zo leert 
de student of stagiaire iets over zijn eigen gedrag en het effect daarvan op een ander. Dat is hele waardevolle feedback 
die deze toekomstige beroepsprofessional goed kan gebruiken om verder te groeien in zijn rol. 
 
Nieuwsgierig  
Nieuwsgierigheid is belangrijk omdat je dan van nature vragen blijft stellen. Je voorkomt daarmee dat je gaat invullen 
voor een ander en aannames gaat doen zonder te checken of die kloppen.  
 
Lui 
Lui laat zien dat je niet zo hard hoeft te werken als begeleider; juist niet. Door je lui op te stellen zorg je ervoor dat je 
de ander het werk laat doen. Laat dit ook zien in je houding door lekker achter over te gaan zitten. Zo nodig je de 
ander uit en geef je ruimte om de ander te laten vertellen. 
 
Wees dus een luie OEN en laat de ander het werk doen! 
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