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Het metamodel trainen 

Om écht goed te worden in het stellen van de juiste vragen, is het belangrijk dat 

je héél véél gaat oefenen met het toepassen van het metamodel. Hieronder vind 

je verschillende manieren hoe je dit in de praktijk kunt doen. 

 

Krantenkoppen 

Koop een willekeurige krant en knip de krantenkoppen uit.  

Maak 3 (grote) bladen en schrijf op het ene blad ‘vervormingen’, op de ander 

‘weglatingen’ en op de laatste ‘generalisaties’.  

Leg of plak de krantenkoppen op het juiste blad.  

Schrijf daarna de vraag uit het metamodel op die erbij hoort.  

 

Maak zelf zinnen 

Maak voor elk meta-taalpatroon zelf twee zinnen die daarbij horen.  

Zet vervolgens de betreffende vraag/vragen uit het metamodel erbij. 

 

Luister om je heen 

Luister goed om je heen wat mensen zeggen. Niet naar de inhoud, maar naar de 

structuur van de taal die ze gebruiken. Schrijf de zinnen die je hoort eventueel op. 

En zet de juiste metamodel vraag/vragen erbij. Luister bijvoorbeeld naar de radio, 

naar wat je hoort op televisie, wat mensen om je heen zeggen etc. Overal om je 

heen wordt gecommuniceerd. Je kunt dus de hele dag oefenen met het toepassen 

van het metamodel. 

 

Elke dag één taalpatroon 

Kies per dag één taalpatroon en luister om je heen waar je dit taalpatroon 

herkent. Wanneer je dit taalpatroon hoort, vraag jezelf dan af: “Welke vraag zou 

ik nu stellen?” 

 

Maak een plan 

Hoe ga je dit de komende tijd leren? Bij wie ga je het toepassen? Waar ga je het 

toepassen? Hoe ga je het oefenen, oefenen en nog eens oefenen? Maak een plan. 

En wordt excellent in het stellen van de juiste vragen. 

 

 

Let op dat je geen meta-monster wordt. En zorg ervoor dat het geen kruisverhoor 

wordt. Stel de vragen op een open, nieuwsgierige en vriendelijke manier. 

 


