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Wat kan een leerkracht doen om 
leerlingen op elkaar te laten 
reageren?

… ……



Video ter introductie 
(weggehaald ivm privacy)
Leerkracht herhaalt een stukje van de uiting van de leerling: 
‘demonstreren’. Vervolgens kijkt hij rond en neemt inderdaad een 
andere leerling de beurt die wat betreft vorm en inhoud op de vorige 
leerling reageert.



Paradoxale handeling:
Leerkracht ziet af van bijdrage maar 
toont dit door wél de beurt te nemen

… ……



Programma

• Kader van het onderzoek

• Voorbeelden | gezamenlijk bekijken en bespreken 

• Conclusie & discussie | bevindingen en toepasbaarheid



Kader van het onderzoek
Achtergronden en data



Kader van het onderzoek

Promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen
Bij Kees de Glopper, Tom Koole & Myrte Gosen

Klassengesprekken rond teksten realiseren waarin leerlingen:
• Gezamenlijk redeneren
• Elkaar verschillende perspectieven en argumenten bieden
• Leren van elkaar en van het gesprek



Achtergrond: 
leerzame gesprekken rond teksten

Leerkracht als manager/monitor, niet primaire gesprekspartner

Leerlingen meer aan het woord (meta-analyse door Soter et al. 2008)

Te bereiken met bepaalde ‘zetten’ door de leerkracht:
• Open vragen (Willemsen et al., 2018)

• Reactie-uitnodigingen (Willemsen et al., in voorbereiding)

• Elaboratie-uitnodigingen



Achtergrond: 
leerzame gesprekken rond teksten

Leerkracht als manager/monitor, niet primaire gesprekspartner
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Data

• 4 Groepen 6
• 12 lessen, 3 per groep
• Totale duur: 9 uur, Gemiddelde duur: 45 minuten, Max: 64 minuten, Min: 30 minuten

• Geschiedenis en aardrijkskunde, teksten uit het boek
• Klassengesprekken
• Meestal rond een ‘kwestie’ (zie ook Resi Damhuis en collega’s)

• Instructies aan de leerkracht o.b.v. aanbevelingen in de literatuur
• Opgenomen met 3 camera’s
• Conversatieanalyse, bottum-up categorisering, 73 collectie-items



Voorbeelden uit de data
Gezamenlijk bekijken en bespreken



Video: Een meester van een andere kaste
(weggehaald ivm privacy)
Zie volgende slide voor transcript.



1. Een meester van een andere kaste
1   Lkr: maar mick wil nog even wat zeg[gen

2   Mic: [maar eigenlijk m: moet de school van eigen

3    kaste zijn want als de meester •h een ei- andere [kast is dan] jou dan (   )

4   Djo: [eigen kast.]

5   Mic: moet je (0.2) moet je (0.2) ka- moet je ne helemaal niks zeggen tegen hem

6   (0.7)  ((Djobal fluistert 'kast'))

7   ???: en=

8   Lkr: =[dat vind ik nog we- wie oe- weet hoe je dat probleem op] kan lossen.=

9  [((beweegt hand (naar andere lln, dan kring rond )) ]

10  Djo: =•H

11 ja. ((vinger op))

12 briefjes schrijven.

13  Klas: ((gelach))

14  Mar: juf ik ik denk dat ze gewoon een speciale school hebben.



Video: Allebei een beetje
(weggehaald ivm privacy)
Zie volgende slide voor transcript.



2. Allebei een beetje
1 Lkr: naima wat kwam d'r volgens jou uit,
2 (0.9)
3 Lkr: mocht het wel, of niet, of:
4 (2.5)
5 Nai: (het [m-)
6 Lkr: [wat heb jij zo gehoord als je mee hebt geluisterd,
7 (0.4)
8 Lkr: mocht het nou ↑wel, of ↓niet.=of:
9 (0.9)
10 Nai: allebei een beetje=
11 Lkr: =allebei een beetje?
12 (0.3) ((Leerkracht leunt achterover en kijkt rond))
13 Tri: °ja°
14 (0.3)
15 Lkr: klopt het wat naima [zegt_
16 Kar: [in feite mocht [het niet,=maar:
17 Tri: [ja.
18 (0.2)
19 Kar: mensen deden het wel, om tegen de duitsers te zijn?



Video: De koningin gaat naar Engeland
(weggehaald ivm privacy)
Zie volgende slide voor transcript.



3. De koningin gaat naar Engeland
1 Lkr: ((voorlezend)) en de koning↑in (.) die gaat naar engeland.
2 Mir: (dat’s echt) stom.
3 (0.6)
4 Lkr: ↑NOU.=ja.
5 (0.5)
6 Lkr: w:aarom.
7 (0.4)
8 Kar: [(vluchten) ]
9 Mir: [ze laat dan] gewoon ze laat dan gewoon: het hele land in de 
10 steek.=dat is echt niet goed.
11 Lkr: okee.
12 (0.2)
13 Lkr: reageer.
14 Tri: ja maar die koningin die wil zelf ↑ook niet doodgaan.
15 (0.5)
16 Kar: ja maar [bedoel
17 Tri: [(want dan denkt) ja die is koningin,=



Still van de video uit de introductie
(weggehaald ivm privacy)
Herhalen van (een deel van) de uiting van de leerling lijkt een beetje op 
‘reageer’. Beide alleen op logistiek/beurtwisselingsniveau. Geen 
verandering van het interactionele project dat gaande is.



Video: Namen van kranten
(weggehaald ivm privacy)
Zie volgende slide voor transcript.



4. Namen van kranten
1 Tri: (nou) eh::m (0.2) die eh namen van die kranten dat komt ↑wel overeen dat

2 ze wel vrijheid willen

3 Lkr: je hoort daar veel vrijheid in [in ieder geval=ja. 

4 Tri: [ja

5 Jam: [ja

6 (2.1)

7 Jul: ↑ik zou dan eh eerlijk gezegd •h mijn naam: verandere:n (.) van de krant 

8 van: de duitse:rs (0.2) eh gaan winnen ofzo=omdat de duitsers dan (0.2)

9 wel e:h toestemming geven om die krant weg te geven, alleen er staan

10 eigenlijk dan HEEL andere ↑dingen in.

11 (3.6) ((leerkracht knikt en kijkt naar andere leerlingen))

12 Jam: hm (0.4) maar dat heeft denk i:k niet veel nut ↓want (.) misschien

13 willen ze wel eerst dat- (0.3) eh als je die naam geeft eh •h en ze

14 komen d'r achter, (.) gaan ze die kranten lezen, en dan ↑gaan ze eh •h

15 als wraa:k weer allemaal mensen dood↑schieten.=

16 May: =(ja ook weer bombardementen d[oen)

17 Lkr: [dus dan breng je mensen eh in gevaar?



Conclusies en discussie
Bevindingen en toepasbaarheid



…

Bevindingen (1/2)

a. ‘Wie wil reageren/antwoorden/…’
b. Omvorming tot probleemvraag
c. Ja/nee-vraag naar juistheid
d. (gedeeltelijke) herhaling
e. Imperatief
f. Non-verbaal 

…

…

…

f.



Bevindingen (2/2)

1. Met ‘minimale’ doorgeefpraktijken (herhaling, imperatief, non-verbaal) 
wijzigen leerkrachten het interactionele project niet of nauwelijks. 
Vervolgens reageren de leerlingen doorgaans op de bijdrage van de 
eerdere leerling.

2. Na doorgeefpraktijken die het interactionele project wel wijzigen,  
reageren leerlingen minder op elkaar. Ze reageren dan bijvoorbeeld ook 
(parallel) op de eerdere beurt van de leerkracht, of op de doorgeefbeurt 
zelf.

1. Doorgeefbeurt is vooral logistiek van aard
2. Doorgeefbeurt vormt ook inhoudelijke tussenkomst



Conclusie

• Hoe de leerkracht de beurt doorgeeft maakt dus uit voor het verdere 
verloop van het gesprek

• Sommige praktijken leiden tot voortzetting van het interactionele
project, andere tot stagnatie/responsen op (eerdere) beurten van de 
leerkracht

Om leerlingen echt op elkaar te laten reageren zijn minimale 
doorgeefpraktijken waarschijnlijk het meest geschikt



Discussie

• Hoe zouden jullie, als taalspecialisten, inzichten uit dit (soort) 
onderzoek gebruiken?

• Zou je ook situaties kunnen bedenken waarin je dit soort observaties 
zelf goed kunt toepassen of gebruiken?



Bedankt

Annerose Willemsen | a.willemsen@rug.nl
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