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Ik kan een goed verhaal
vertellen
Als je een goed verhaal hebt begrijpen
anderen wat je wilt en willen mensen graag
met je meedoen, naar je luisteren of je
helpen.
• Ik kan goede zinnen maken.
• Ik snap hoe een verhaal is opgebouwd.
• Ik kan mijn verhaal boeiend, spannend en
interessant maken.

Ik kan goed uitleggen wat
ik bedoel
Als je een goed idee hebt is het fijn om het
met anderen te delen.
• Ik kan duidelijk praten.
• Ik kan goede voorbeelden geven.

Ik kan goed luisteren
Anderen kunnen je op goede ideeën
brengen. Daarom is luisteren naar een
ander belangrijk.
• I k laat een ander uitpraten.
• Ik vraag door als ik een ander niet begrijp.
• Ik kan in mijn eigen woorden vertellen wat
ik van een ander heb gehoord.

Ik kan goed presenteren
Als je goed kan presenteren kun je anderen
inspireren en willen mensen graag meer
weten over het onderwerp dat jij belangrijk
vindt.
• I k weet veel over mijn onderwerp.
• Ik heb mijn verhaal goed en logisch
opgebouwd.
• Ik spreek helder en duidelijk.
• Ik kies bewust voor een communicatiemiddel (schema, film, powerpoint, etc.)
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Ik ken mijn publiek
Als je wil dat anderen je goed begrijpen
moet je je ervan bewust zijn tegen wie je
het hebt.
• Ik weet goed wie mijn publiek is.
• Ik heb onderzocht hoe ik mijn publiek het
best bereik.
• Ik heb mijn presentatie aangepast aan
mijn publiek.

Ik maak goed gebruik van
digitale media
Met behulp van digitale media kun je
een groot publiek bereiken. Dat kan je
communicatie extra krachig aken.
• Ik weet welke media ik kies en waarom.
• Ik kan sociale media goed gebruiken.
• Ik ben me bewust van goede omgangsnormen op sociale media.

Ik kan op verschillende
manieren communiceren
Als je wil dat iemand geboeid naar je luistert
moet je op verschillende manieren je verhaal
afwisselend en spannend kunnen maken.
• I k weet elementen als humor, verassing en
spanning te gebruiken.
• Ik gebruik bewust een mix van
verschillende middelen als afbeelding,
geluid en film.
• Ik kan mijn verhaal boeiend, spannend en
interessant maken.
• Ik kies bewust voor bepaalde digitale
middelen.

Ik kan reflecteren
Door open te staan voor goede feedback en
tips van anderen kan je steeds beter leren
communiceren.
• I k vraag me steeds af hoe ik mijn
comunicatie kan verbeteren.
• Ik luister naar tips van anderen.
• Ik begrijp mijn eigen rol in de
communicatie met anderen.

