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De samenhang in deze presentatie -
een betoog, gebaseerd op onderzoek

• Relatie schoolsucces, taalgebruik 
en leren

• De rol van interactie voor het 
leren
• In klassikale interactie (deel 1)
• In peerinteractie (deel 2)

• Discussie met de zaal



Wat is schoolsucces?



Schoolsucces en Taalgebruik
Hoe draagt taalvaardigheid bij aan schoolsucces? 

• 21ste-eeuwse vaardigheden als uitgangspunt, in combinatie met 
aandacht voor ‘gezamenlijke kennisconstructie’ 
• Bijv. door vakkenintegratie
• Vormen van onderzoekend en ontwerpend leren

• Hoe kunnen we voorkomen dat de tweedeling in het onderwijs tussen 
kansrijke en kansarme kinderen groter wordt? 

• Scholen/leerkrachten gaan experimenteren met voorbeelden van 
didactische aanpakken die taal- en kennisontwikkeling met elkaar 
verbinden.



A: De rol van klassikale interactie 
voor het leren en de taalvaardigheidsontwikkeling 

van basisschoolleerlingen



Bevindingen: vier participatiekaders 
(tijdens klassikale interactie)

1. Monologisch

2. Beperkt interactief 

3. Dialogisch

4. Discussiekader

Leiden beide tot vormen van ‘dialogisch’ leren



Beperkt interactief participatiekader



Onderwerp wordt geïnitieerd door de leerkracht
Weet je wat dat is, nettogewicht?

Known answer question

Lkt geeft antwoord

I(nitiatief)

R(espons)

E(valuatie)

I

R

E

Known answer question

Known answer question

Geen respons

Raden

Antwoorden in koor

Antwoorden in koor



Beperkt interactief participatiekader

s



Consequenties 

➢Beperkt interactieve participatiekader 

onvoldoende

onvoldoende

claimen van kennis demonstreren en construeren
van begrip



Dialogisch participatiekader & Discussiekader



Onderwerp geïnitieerd door de leerkracht, maar de leerlingen 
participeren op een ‘andere’ manier

I

R

E

Information seeking question  
(ISQ)

Open ISQ

Lkt. breidt response uit

Response is uitgebreid

Zelfselectie
I

R

E

Zelfselectie wordt toegestaan



Dialogisch participatiekader

Zelfselectie



Consequenties 

sociale 
participatie

demonstreren en construeren van begrip (i.p.v. 
claimen van kennis)



Discussiekader



Onderwerp wordt nu door een leerling geïnitieerd!
Er staat een probleem (big idea) centraal, 

en de hele groep is op zoek naar een antwoord

Voorspellingen doen

Leerkracht structureert

Lln spreken direct tegen elkaar

Initiatief via zelfselectie, stelt een vraag

Lkt structureert

Een oplossing zoeken



Discussiekader

Beurtwisselingsprocedure: * Zelfselectie

Spreekhandelingen leerkracht: * Information seeking questions

* KAQ (structureren en focus)

Spreekhandelingen leerlingen: * Vragen stellen, Ideeën genereren en 
oplossingen bedenken, Reageren 
direct op elkaar

Sequentiële structuur: * I-R-E sequentie doorbroken

* Informele structuur, als in een 
vergadering



Consequenties

• Gezamenlijke kennisconstructie rondom echte en authentieke 
kwesties (= ‘big idea’); Gevarieerde inbreng/ variatie aan
oplossingen

demonstreren en construeren van begrip



B. De rol van peerinteractie 
voor kennisconstructie en taalgebruiksontwikkeling 



Achtergrond-1: Voordelen van peer-interactie  



Achtergrond-2: Niet alles is even leerzaam in 
gesprekken tussen leerlingen (Mercer c.s.): 

1. Disputational talk
– We zijn het niet eens (“welles, nietes”)

2. Cumulative talk
– We zijn het eens (opsommende gesprekken)

3. Exploratory talk
– Relevante informatie wordt gedeeld
– Iedereen draagt bij aan het gesprek en de 

activiteit
– Alle ideeën worden gerespecteerd
– Verschil van mening wordt gewaardeerd

• Onderhandelen over ingebrachte standpunten
– We gaan pas verder als we een besluit hebben 

genomen, of wanneer we het eens zijn



Nader onderzoek naar de manieren waarop 
kinderen in peer groups rondom eigen 

onderzoeksprojectjes praten 



Wat zie je kinderen doen in dergelijke peer 
groups? 



2 kleine  voorbeelden

Meten

1. Anke: 1 deze is pas groot! (.) kijk hoe grOOt deze is
2. Dennis:  2 meten? ((leggen de potloden tegen elkaar 
3. en kijken welk potlood groter is))
4. mijne is groter
5. Nika: 3 nee:::: niet waar.  je ging niet helemaal
6. tegen het  putje aan,  dus kan ook niet 
7. Dennis:   ->4 ((loopt weg ))



Vast zitten

1. L1 niet doen Ai↓man ((kijkt naar L3))
(2.5)

2. L2 niet doen ↓Aiman ((kijkt ook naar L3))
3.  L1 niet doe- niet <vastplakken hé>
4. (3.3) ((L3 haalt de bolletjes weer van de Kapla blokken af 
5. om te laten zien dat ze niet vastgeplakt zitten))
6.   L2 ºniet meer- <doen>º
7. L3 => het zit niet vast= 
8.  L1 =maar niet (meer er[op)
9.  L3 [(dat doet plakband)= 
10.L1 =Dinand wil je die even weg↑halen
11. (0.8)
12. L3 => ik had geen plakband
13. (2.1)
14. L2 ja maar Cherina, het moet gewoon <hout zijn>
15. L1 ja het moet gewoon wacht=
16. L2 dan plak ik h[et 
17. L1  => [ik heb een plan ((kijkt naar L2))=
18. L2 =t hoeft niet- ((kijkt naar L1 die neuriënd met plakband aan het spelen is))
19. L1 ºnanana (neuriën) ja ((kijkt naar L2))
20. (3.1)
21.L2 JA
22. (3.0)
23.L2 ja zo↓:



Samen schrijven: o.a. redeneren met 
metacommunicatieve argumenten

[ja maar daar weten we het antwoord al op

[ja maar dat weten we al

=nee maar dan hebben we het voor niks gedaan

uhm: (.) even een vraag voor een huis dus dan. 



nog een ander voorbeeld uit een groepsdiscussie 
in bb:   “vergelijkingsdiscourse”



Aspecten die consequenties hebben in kader 
van kennis constructie



Aspecten die consequenties hebben voor de 
taalgebruiksontwikkeling



Mogelijkheden om peerinteractie te 
bevorderen

• Organiseer dialogisch leren niet alleen via hoogwaardige 
klassikale interactie, maar vooral door veelvuldig leerlingen te 
laten samen werken, denken en praten
• Ook door samen over teksten te praten (dialogisch lezen)

• Ook door samen teksten te schrijven (dialogisch schrijven)

• Laat leerlingen ‘gespreksregels’ opstellen (groundrules)

• Interventies van de leerkracht bevorderen de kwaliteit van de 
interactie over het algemeen negatief!



Hulpmiddelen ter ondersteuning vanuit 
lectoraat Taalgebruik & Leren

• Model voor onderzoekend & ontwerpend leren met veel 
interactie (klassikaal en in kleine groepen)

• Reeks uitgewerkte projectbeschrijvingen voor onderzoekend 
leren (van OB tot BB)

• Grondregellessen (groep 1-3; groep 4-8)  ‘Samen werken, 
Samen praten’

• Didactische kaarten voor leerkrachten (voor onderzoekend leren) 

• Hulpkaarten voor leerlingen (voor de uitvoering van taaltaken)

• Observatie-instrumenten per genre – om productief mondeling-
en schriftelijk taalgebruik van leerlingen te kunnen volgen



Dank voor jullie aandacht! 

Vragen?? / Discussie??

Contact:

a.walsweer@nhl.nl

j.berenst@nhl.nl

https://onderzoek.nhl.nl/lectoraten/taalgebruik-en-leren
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