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heT woorD Is aan jullIe

een conversatieanalytisch onderzoek naar het gedrag van leerkrachten 
dat gesprekken met de hele klas rondom teksten faciliteert
In dit proefschrift wordt verslag gedaan van onderzoek naar leerkrachtgedrag 
in gesprekken met de hele klas rondom teksten tijdens geschiedenis- en 
aardrijkskundelessen op de basisschool. In deze samenvatting zal steeds de term 
‘klassengesprek’ worden gebruikt, hoewel het hier in feite gaat om een specifiek 
type klassengesprek: de gesprekken hebben een discussiekarakter en de leerkracht 
heeft bij deze gesprekken een meer faciliterende rol. het proefschrift beschrijft de 
verschillende manieren waarop leerkrachten deze rol aannemen en hun leerlingen 
uitnodigen langere tijd het woord te nemen. Door leerkrachtgedrag tijdens deze 
gesprekken aan een gedetailleerde analyse te onderwerpen, na te gaan welke 
leerlingbijdragen aan dergelijk gedrag voorafgaan en te bepalen welke invloed 
het leerkrachtgedrag heeft op de interactie, wordt aangetoond hoe leerkrachten 
gesprekken tussen leerlingen faciliteren en beïnvloeden met gebruikmaking van 
zowel verbaal als non-verbaal handelen. Deze inzichten verschaffen waardevolle 
informatie over het voeren van klassengesprekken waarin leerlingen met elkaar 
praten, op elkaar reageren, gezamenlijk redeneren en elkaar van alternatieve 
perspectieven voorzien.

Deze Nederlandstalige samenvatting schetst kort de achtergrond van het 
onderzoek waarna de verschillende analytische hoofdstukken uit dit proefschrift 
worden samengevat. De samenvattingen beschrijven steeds kort de aanleiding voor 
het onderzoek en bespreken vervolgens de belangrijkste bevindingen. Ten slotte 
worden ook de conclusies, discussiepunten en de praktische implicaties van het 
onderzoek samengevat.

achtergrond
Lezen is een belangrijke vaardigheid. Door teksten te lezen ontmoeten we de 
wereld en verwerven we allerhande kennis. Daarbij draagt lezen bijvoorbeeld bij 
aan taalontwikkeling en kan het bijdragen aan Theory of Mind, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en wiskundige en literaire competentie (Kidd & Castano, 2013; Kwant, 
2011; Stanovich, 2008; Van den heuvel-Panhuizen et al., 2016; Van der Pol, 2010). 
Los van deze cognitieve effecten is leesvaardigheid uiteraard ook belangrijk in de 
directe context waarin het lezen plaatsheeft. Zo zijn teksten bij zaakvakken op school 
doorgaans de primaire informatiebron. Om de stof tot zich te kunnen nemen, dienen 
de leerlingen deze teksten dus te kunnen lezen en begrijpen. Daarbij is een actieve 
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houding bij de leerlingen nodig, opdat ze een representatie van de tekst maken en 
relaties infereren met gebruikmaking van hun kennis van de wereld (Gernsbacher 
& Kaschak, 2013). Jonge en minder bekwame lezers blijken echter geen actieve rol 
aan te nemen en lezen teksten daardoor vaak oppervlakkig (Beck & McKeown, 2001; 
Beck et al., 1996). Ze kunnen vervolgens enkel makkelijke vragen beantwoorden en 
demonstreren geen tekstbegrip (Beck & McKeown, 2001). een dialogische aanpak met 
motiverende doelen zou het tekstbegrip van leerlingen moeten vergroten (Beck et 
al., 1996; Van den Branden, 2019; Vanbuel et al., 2017).

In de afgelopen decennia heeft onderzoek aangetoond dat klassengesprekken 
over teksten de ontwikkeling van leerlingen inderdaad op verschillende vlakken 
kunnen bevorderen. Ze kunnen onder andere leiden tot bevordering van allerhande 
cognitieve processen (zoals tekstbegrip en probleemoplossend vermogen), 
verbetering van argumentatieve vaardigheden en toename van de betrokkenheid 
van leerlingen (Applebee et al., 2003; Beck & McKeown, 2001; Chinn et al., 2001; Gosen, 
2012; Murphy et al., 2009; Reznitskaya et al., 2001). Niet elk gesprek over teksten in 
de klas is echter even succesvol in het realiseren van bovengenoemde resultaten. 
Productieve gesprekken worden gekarakteriseerd door een leerkracht die optreedt 
als facilitator en leerlingen uitnodigt het woord te nemen en hun gedachten en 
ervaringen te delen (evans, 2001; Myhill, 2006; Van der Veen et al., 2015). het stellen van 
open of authentieke vragen wordt vaak genoemd als een manier om dit te bereiken, 
omdat deze vragen langere beurten uitlokken en betrokkenheid bij de leerlingen 
kunnen aanwakkeren (Beck & McKeown, 2001; Myhill, 2006; Nystrand, 1997; Nystrand 
& Gamoran, 1991). Daarnaast worden ook (langere) stiltes laten vallen en leerlingen 
direct op elkaar laten reageren of hun vorige beurt laten uitbreiden door middel van 
vervolgvragen gesuggereerd als manieren om een discussiekader te bewerkstelligen 
en het leren en het begrip van leerlingen te vergroten en ondersteunen (Michaels & 
O’Connor, 2015; Myhill, 2006; Nystrand & Gamoran, 1991).

Aangezien deze aanbevelingen uit de literatuur nog steeds betrekkelijk vaag 
en potentieel ook ambigu zijn, had dit proefschrift tot doel het leerkrachtgedrag dat 
klassengesprekken faciliteert nader in kaart te brengen door de klasseninteractie in 
deze setting in detail te bestuderen. Om deze analyses te kunnen uitvoeren werden 
in totaal 39 geschiedenis- en aardrijkskunde lessen in vier verschillende klassen 
op basisscholen in Nederland vormgegeven als klassengesprekken. Terwijl de 
geschiedenis- en aardrijkskundelessen in deze klassen normaal gesproken bestaan uit 
het lezen van teksten in het tekstboek en het maken van opdrachten in het werkboek, 
werden dezelfde curriculaire teksten in dit geval steeds besproken aan de hand van 
‘kwesties’: vragen waarop geen eenduidig antwoord te geven valt (bijvoorbeeld “hoe 
was het voor ouders dat hun kinderen ineens naar school gingen en niet langer in de 
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fabrieken werkten?”). De deelnemende leerkrachten werden geïnstrueerd op basis 
van de suggesties en aanbevelingen uit de literatuur. Alle lessen werden gefilmd en 
vervolgens geanalyseerd met behulp van conversatieanalyse. 

Conversatieanalyse is een bijzonder geschikte onderzoeksmethode voor 
gedetailleerde analyse van interactie. Ze richt zich namelijk niet alleen op de uitingen 
van een van de participanten, maar neemt ook in beschouwing hoe deze uitingen 
worden begrepen door de andere participanten getuige hun reacties. Door in detail 
naar het gedrag van de leerkrachten te kijken, hebben we nieuwe inzichten verworven 
in de interactionele werking van (de verschillende praktijken voor) dit gedrag 
tijdens klassengesprekken. het onderzoek laat zien welke typen leerkrachtgedrag 
een discussiekader ondersteunen en de leerlingen de mogelijkheid bieden langere 
beurten te produceren.

open uitnodigingen van leerkrachten tijdens klassengesprekken
hoofdstuk 2 betreft een uitvoerige beschrijving van ‘open of authentieke vragen’. 
In tegenstelling tot known-information questions (vragen waarop de leerkracht het 
antwoord zelf al weet, Mehan, 1979b), laten open vragen zien dat de leerkracht 
geïnteresseerd is in de meningen en gedachtes van de leerlingen (Nystrand, 1997) en 
geven ze leerlingen de mogelijkheid om deze persoonlijke perspectieven met elkaar 
te delen (Myhill, 2006; Nystrand, 1997; Soter et al., 2008). Op deze manier kunnen 
open vragen discussies stimuleren waarin leerlingen verder denken, met elkaar 
redeneren en uitgebreide uitleg geven (Soter et al., 2008; zie ook Chinn et al., 2001). 
eerder werden dergelijke vragen gekarakteriseerd als vragen die niet een enkel juist 
antwoord hebben en die leerlingen op verschillende manieren ruimte bieden (Chinn 
et al., 2001, p. 394). De studie die in dit hoofdstuk beschreven wordt, gaat nader in 
op deze vragen en biedt een verdere specificatie van de karakteristieken. De analyse 
richt zich op open vragen die de leerkrachten produceren na het lezen van een stuk 
tekst waarmee ze de leerlingen vervolgens uitnodigen om het woord te nemen in 
het gesprek. In de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen 
open vragen en worden ook de interactionele gevolgen van deze verschillende typen 
geïdentificeerd. Aangezien dit soort ‘vragen’ niet altijd de grammaticale vorm van 
een vraag aannemen, spreken we in dit hoofdstuk van open uitnodigingen.

De data laten zien dat open uitnodigingen geen uniforme categorie vormen. 
Open uitnodigingen nemen verschillende vormen aan en verschillen bovendien in 
hun mate van openheid. Door middel van de analyse werden vier verschillende typen 
open uitnodigingen geïdentificeerd. De eerste categorie bevat uitnodigingen die 
(een reeks van) objectief goede of foute antwoorden projecteren. hiermee zijn ze zeer 
vergelijkbaar met known-information questions, maar met het verschil dat deze vragen 
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door de leerkrachten niet worden behandeld alsof er slechts één goed antwoord 
op de vraag is. het tweede type open uitnodigingen betreft uitnodigingen die een 
bepaald antwoordtype projecteren. Ze maken dus een bepaald soort antwoord 
relevant, bijvoorbeeld het geven van een mening. het derde type uitnodigingen 
projecteert geen specifiek antwoordtype, maar heeft wel een beperkte referent: 
van de leerlingen wordt verwacht dat ze iets zeggen over een bepaald deel van de 
tekst (of een afbeelding). het vierde en laatste type open uitnodigingen betreft topic 
sollicitaties die leerlingen de ruimte geven om vrijelijk aan het gesprek bij te dragen 
met een eigen topic.

De vier typen open uitnodigingen tonen aan dat de term ‘open of authentieke 
vraag’ nog redelijk algemeen is en nader kan worden gespecificeerd. Sommige 
uitnodigingen tonen een vrij sterke projectie, terwijl andere meer controle 
overdragen aan de leerlingen en hen uitnodigen zelf initiatief te nemen. Dit laatste 
type uitnodigingen is zo open van aard dat de leerlingen soms onzeker zijn over 
de te produceren bijdrage. Op de minder open uitnodigingen reageren leerlingen 
doorgaans met reeksen parallelle responsen, terwijl de opener uitnodigingen vaker 
leiden tot gesprekken en/of het gezamenlijk beantwoorden van ophelderingsvragen.

om meer vragen: uitnodigingen tot elaboratie van leerkrachten tijdens 
klassengesprekken
In productieve gesprekken over teksten hebben leerlingen langere tijd het woord, 
wordt er dieper op bijdragen van leerlingen ingegaan en geven leerlingen uitgebreide 
uitleg (zie Webb, 1991; Soter et al., 2008). Uitbreidingen of elaboraties dagen leerlingen 
uit om hun gedachten te verbaliseren en uit te leggen, waarmee ze vervolgens hun 
eigen begrip kunnen vergroten en nieuwe perspectieven kunnen ontwikkelen (Avery 
et al., 2013; Bargh & Schul, 1980; Chinn et al., 2000; Webb, 1992; Webb et al., 2002). 
het is daarom belangrijk dat leerlingen worden aangemoedigd om langere beurten 
te produceren – langer dan ze normaal gesproken doen in antwoord op known-
information questions (Damhuis et al., 2004; Mehan, 1979a; Soter et al., 2008) – en dat ze 
worden uitgenodigd om uitleg en elaboraties te produceren, opdat ze hun gedachten 
kunnen herstructureren en delen met anderen (Ross, 2008; Webb, 1992). hoofdstuk 3 
beschrijft een analyse van de manieren waarop leerkrachten leerlingen uitnodigen hun 
eigen voorgaande beurt uit te breiden. De studie onderscheidt verschillende typen 
uitnodigingen tot elaboratie op basis van hun vorm en projectie. Daarnaast identificeert 
de studie de verschillende soorten leerlingbijdragen die aan de uitnodigingen 
voorafgaan en de reacties van de leerlingen waarin de uitnodigingen resulteren.

De analyses laten zien dat de uitnodigingen tot elaboratie van leerkrachten 
op verschillende plekken in de interactie voorkomen: ze volgen op zowel uitgelokte 
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als spontane bijdragen van de leerlingen. Daarnaast kunnen de uitnodigingen tot 
elaboratie worden ingedeeld in subcategorieën op basis van het type elaboratie dat 
ze bij de leerlingen uitlokken. het meerdendeel van de uitnodigingen lokt het leveren 
van argumenten uit en volgt doorgaans op leerlingbijdragen van subjectieve aard. 
De meeste uitnodigingen in deze categorie lijken te worden veroorzaakt door de 
‘kaalheid’ van deze uitspraken. Andere uitnodigingen volgen echter op uitgebreidere 
uitspraken en lijken de bijdragen van de leerlingen verder te willen uitdiepen. een 
ander type uitnodigingen tot elaboratie lokt de productie van uitleg uit en volgt 
meestal op leerlingbijdragen van feitelijke aard. Sommige van de uitnodigingen tot 
elaboratie in deze categorie sturen aan op een uitleg van de vorige beurt; andere 
mikken op een uitleg op basis van de vorige beurt, bijvoorbeeld een specificering. Ten 
slotte komen in de data ook twee uitnodigingen tot elaboratie voor die een algemene 
uitbreiding uitlokken. Deze uitnodigingen sturen dus niet richting een bepaald 
antwoordtype, maar geven de leerlingen de kans om hun vorige uiting min of meer 
incrementeel voort te zetten. In beide gevallen gaat het hier om uitnodigingen die 
volgen op een spontane bijdrage van een leerling.

De bevindingen tonen aan dat de uitnodigingen tot elaboratie in verschillende 
contexten voorkomen en verschillende soorten leerlingbijdragen projecteren. hoewel 
alle uitnodigingen leerlingen de ruimte bieden om hun vorige beurt uit te breiden, 
sturen de meeste uitnodigingen de leerlingen desondanks in de richting van een 
bepaalde respons: het leveren van argumenten of uitleg. De incidentele uitnodiging 
tot elaboratie die enkel uitbreiding projecteert, geeft de leerlingen de meeste vrijheid 
om hun vorige beurt te elaboreren op welke manier dan ook. Terwijl eerder onderzoek 
benadrukt dat leerkrachten hun leerlingen moeten aanmoedigen langere beurten te 
produceren, laat dit onderzoek zien hoe leerkrachten dit doen en hoe zij leerlingen 
uitnodigen hun beurten te elaboreren. Bovendien toont deze studie aan dat alle typen 
uitnodigingen tot elaboratie doorgaans resulteren in een respons die beantwoordt 
aan de projectie in de uitnodiging. De uitnodigingen leiden daarmee dus tot uitingen 
waarin leerlingen hun gedachten verder verbaliseren en uitleggen.

Doorgeefpraktijken in klassengesprekken: hoe leerkrachten het woord 
teruggeven aan de leerlingen
De literatuur over gesprekken in de klas suggereert een kader waarin leerkrachten 
niet steeds elke andere beurt nemen. In plaats daarvan zou de leerkracht het woord 
voor langere tijd aan de leerlingen moeten geven en hen direct op elkaar moeten 
laten reageren (Cazden, 1988; Soter et al., 2008). Dit houdt een verschuiving in van 
het in frontale klasseninteractie alomtegenwoordige Leerkracht-Leerling-Leerkracht-
Leerling-beurtwisselingspatroon naar een patroon dat het meerpartijenkarakter 
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van een klassengesprek weerspiegelt: Lkr-Ll-Ll-Ll (Cazden, 1988; Chinn et al., 2001; 
Myhill, 2006). hoofdstuk 4 biedt inzicht in een specifieke manier waarop leerkrachten 
dit patroon trachten te bewerkstelligen en hun leerlingen uitnodigen op elkaar te 
reageren: de doorgeefbeurt. De doorgeefbeurten van leerkrachten vinden plaats 
na een leerlingbijdrage en moedigen de andere leerlingen aan om de volgende 
beurt te nemen en te reageren op de voorgaande bijdrage. Opvallend is hierbij dat 
de leerkrachten de positie van de reacties tijdelijk bezetten om deze vervolgens 
beschikbaar te maken voor de leerlingen. Daarmee houden de leerkrachten dus 
vast aan het Lkr-Ll-Lkr-Ll-patroon, terwijl ze tegelijkertijd streven naar een Lkr-
Ll-Ll-Ll-patroon. het onderzoek in hoofdstuk 4 identificeert de verschillende 
doorgeefpraktijken en analyseert de projectie en gevolgen van deze verschillende 
praktijken voor de leerlingbijdragen die erop volgen.

De bottom-upanalyse van de doorgeefbeurten laat zien dat leerkrachten een 
grote variëteit aan praktijken gebruiken om het woord terug te geven aan de leerlingen. 
Deze praktijken worden bovendien vaak gecombineerd met non-verbale middelen. De 
praktijken verschillen van elkaar in de mate waarmee ze de sequentiële implicaties van 
de voorafgaande leerlingbijdrage in stand houden. Betrekkelijk minimale praktijken, 
zoals louter non-verbaal handelen, (gedeeltelijke) herhalingen en imperatieven 
zoals ‘reageer’, behouden de projectie uit de beurt van de leerling en leiden dan 
ook doorgaans tot reacties op de voorafgaande leerlingbijdrage. Andere, meestal 
uitgebreidere doorgeefpraktijken brengen kleine wijzigingen aan in de sequentiële 
implicaties, bijvoorbeeld door een bewering van een leerling te herformuleren tot 
een vraag. het gevolg hiervan is dat leerlingen vervolgens meestal reageren op de 
doorgeefbeurt zelf of op een eerdere beurt van de leerkracht in plaats van op de 
voorafgaande leerlingbijdrage. Wanneer de doorgeefbeurt volgt op een vraag van een 
leerling lijkt de doorgeefpraktijk van minder invloed op de daaropvolgende reacties 
van de leerlingen. Vragen brengen zelf namelijk een sterke projectie over: ze maken 
een antwoord op de vraag als volgende actie conditioneel relevant.   

De bevindingen duiden erop dat de vorm van de doorgeefbeurt invloed 
heeft op de daaropvolgende reacties van de leerlingen met betrekking tot de 
beurten waarop ze reageren. In het geval van de minimale doorgeefpraktijken zou 
je kunnen zeggen dat de doorgeefbeurten de sequentie enkel interveniëren op 
beurttoewijzingsniveau. het beurtwisselingspatroon is hier weliswaar nog altijd (Lkr-)
Ll-Lkr-Ll, maar op sequentieel niveau reageren de leerlingen direct op elkaar en is 
het patroon dus in feite (Lkr-)Ll-Ll. Op deze manier getuigen de doorgeefbeurten van 
de pogingen van de leerkracht om een gesprek te realiseren tussen de leerlingen 
onderling, terwijl ze tegelijkertijd de voor frontale klasseninteractie zo typische rol 
van beurttoewijzer behouden (Mchoul, 1978).
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Gebaren, kijken en lachen: gedrag waarmee leerkrachten 
klassengesprekken tussen de leerlingen onderling faciliteren
In klassengesprekken wordt van leerkrachten verwacht dat ze een faciliterende rol 
aannemen en de leerlingen voor langere tijd het woord geven (Cazden, 1988; Myhill, 
2006; Soter et al., 2008; Van der Veen et al., 2015). eerder onderzoek heeft aangetoond 
dat een dergelijk discussiekader kan worden bewerkstelligd door het stellen van 
open of authentieke vragen en het produceren van eerste assessments (Gosen et al., 
2015; Myhill, 2006; Nystrand, 1997; Soter et al., 2008; Willemsen et al., 2018). Wanneer 
leerlingen eenmaal aan het woord zijn, kunnen leerkrachten kansen creëren voor het 
verlengen van de leerlingbijdragen door te vragen om uitbreidingen van de eigen 
beurt of reacties op andermans beurt (Willemsen et al., 2019a, 2019b). Op eenzelfde 
manier kunnen leerkrachten non-verbaal handelen inzetten om het discussiekader te 
ondersteunen (haldimann et al., 2017). hiernaar is echter tot nog toe weinig onderzoek 
gedaan. Dit geldt ook voor de manieren waarop interacties binnen het discussiekader 
ten einde komen (maar zie Gosen et al., 2015). In hoofdstuk 5 worden deze lacunes 
behandeld. Daartoe is ervoor gekozen om de analyse niet te laten vertrekken vanuit 
een collectie van specifiek leerkrachtgedrag, maar vanuit een collectie aan episodes 
waarin leerlingen meerdere opeenvolgende beurten nemen. het onderzoek ontleedt 
op systematische wijze het leerkrachtgedrag rond deze episodes van gesprek tussen 
de leerlingen en brengt daarmee aan het licht op welke manieren leerkrachten 
dergelijke gesprekken faciliteren.

De analyses tonen aan dat het faciliterende gedrag van leerkrachten rond 
gespreksepisodes gevarieerd is. Voorafgaand aan de episodes initiëren leerkrachten 
het gesprek door middel van open uitnodigingen, pursuits, doorgeefbeurten, 
uitnodigingen tot elaboratie en verscheidene typen non-verbaal gedrag, zoals 
gebaren en lighthouse gazes (leerkracht kijkt de klas rond, Björk-Willén & Cekaite, 
2017). Tijdens de episodes doen de leerkrachten zeker niet niets: ze ondersteunen 
het gesprek door te gebaren, rond te kijken en zelfs door te lachen rond momenten 
van beurtoverlap en koffie te drinken rond plaatsen-relevant-voor-beurtoverdracht. 
Op deze manier nodigen ze leerlingen uit om deel te nemen aan het gesprek 
zonder daarbij zelf een beurt te nemen. De episodes eindigen op twee manieren: 
1) het gesprek komt tot een natuurlijk einde op het moment dat de leerlingen geen 
bijdragen meer leveren of wanneer hun gesprek uitmondt in overlap en rumoer, 2) de 
leerkracht produceert een eigen beurt waarmee hij/zij een leerling interrumpeert. In 
beide gevallen brengen de leerkrachten doorgaans de focus terug of initiëren ze een 
IRe-sequentie. Bij natuurlijke eindes komt het echter ook voor dat de leerkracht het 
gesprek herinitieert.
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het grote repertoire aan leerkrachtgedrag dat door middel van de analyses 
is blootgelegd, laat zien dat de faciliterende rol van leerkrachten op verschillende 
manieren vorm krijgt, zowel voor als tijdens de gespreksepisodes. Leerkrachten 
nemen dus niet alleen langere tijd geen beurt; ze vertonen ook aanzienlijk 
interactioneel werk om het discussiekader te bewerkstelligen. Ook de eindes van de 
episodes getuigen in sommige gevallen van de faciliterende rol van de leerkracht, 
namelijk wanneer leerkrachten dit moment gebruiken voor herinitiëring van het 
discussiekader en daarmee een nieuwe gespreksepisode lanceren. Door een collectie 
van gespreksepisodes tussen de leerlingen onderling als uitgangspunt te nemen, 
toont dit onderzoek niet alleen het leerkrachtgedrag aan dat reeds werd beschreven 
in de literatuur; het legt ook faciliterend gedrag bloot dat tot nog toe niet als zodanig 
gekarakteriseerd werd.

Discussie
Dit proefschrift beschrijft leerkrachtgedrag dat klassengesprekken faciliteert en 
de invloed die dit gedrag heeft op de daaropvolgende interactie. het vormt een 
belangrijke stap in de beantwoording van de vraag hoe klassengesprekken op 
zo’n manier moeten worden georganiseerd dat leerlingen daadwerkelijk met 
elkaar redeneren en gezamenlijk kennis construeren. Gesprekken over teksten in 
het bijzonder kunnen namelijk de betrokkenheid van leerlingen vergroten en hun 
argumentatievaardigheden en tekstbegrip verbeteren. Vooral tekstbegrip is cruciaal 
voor de ontwikkeling van kennis en begrip van de wereld bij leerlingen.

In de vier studies in dit proefschrift werd het leerkrachtgedrag van twee kanten 
geanalyseerd. enerzijds werden er analyses verricht op basis van collecties van 
specifieke typen leerkrachtgedrag (hoofdstuk 2-4). Anderzijds nam de laatste studie 
een collectie van episodes van gesprekken van leerlingen onderling als uitgangspunt 
(hoofdstuk 5). In deze collectie werd vervolgens het faciliterend leerkrachtgedrag 
geïnventariseerd. Sommige typen gedrag die uit deze inventarisatie naar voren 
kwamen waren niet nieuw en werden in de eerdere studies in dit proefschrift 
reeds uitvoerig beschreven. De inventarisatie legde echter ook andere typen 
leerkrachtgedrag bloot die waarschijnlijk niet aan het licht gekomen waren als we de 
analyse niet hadden gebaseerd op een collectie van opeenvolgende leerlingbijdragen. 
Dit geldt onder andere voor lachen, drinken, knikken, kijken en gebaren: allemaal 
typen gedrag die misschien niet expliciet uitnodigen tot een discussiekader maar 
desondanks wel bijdragen aan de faciliterende rol van de leerkracht. Op deze manier, 
door van beide kanten naar de klassengesprekken te kijken, hebben de vier studies 
in dit promotietraject een redelijk compleet beeld van faciliterend leerkrachtgedrag 
geschetst.
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Ondanks dat zijn de analyses in dit proefschrift niet uitputtend: er zullen 
ongetwijfeld nog andere typen faciliterend gedrag te ontdekken zijn en sommige 
typen die in het onderzoek geïdentificeerd zijn, bieden nog mogelijkheden voor 
nadere analyse. Zo bevatten de data een aanzienlijk aantal voorbeelden van uitingen 
waarmee de leerkracht een lage epistemische positie inneemt, bijvoorbeeld met “ik 
weet het niet” of “ik heb geen idee”. Ook dit soort uitingen lijken het discussiekader 
te ondersteunen en het klassengesprek te faciliteren: ze benadrukken de meer 
symmetrische relatie tussen leerkracht en leerlingen in dit kader en nodigen 
leerlingresponsen uit. Met dit soort uitingen van ‘niet weten’ wijken leerkrachten dus 
expliciet af van de voor frontale interactie typerende known-information questions. 
Verder onderzoek naar deze uitingen van onwetendheid (zie ook Gosen et al., 2013; 
houen et al., 2018) en vooral ook naar de epistemische posities die vervolgens door 
de leerlingen worden ingenomen, zouden meer informatie kunnen verschaffen over 
hoe dergelijke uitingen het discussiekader beïnvloeden.

De analyses in dit proefschrift hebben niet alleen een grote variëteit in 
typen faciliterend leerkrachtgedrag aangetoond; ze laten ook zien dat er binnen de 
verschillende handelingen veel variatie is. hoofdstuk 2, 3 en 4 hebben laten zien dat 
leerkrachten verschillende praktijken gebruiken om min of meer dezelfde handeling 
te verrichten. Deze nuanceverschillen leiden ook tot verschillen in projectie met 
betrekking tot de volgende beurt, waarmee ze vervolgens ook het vervolg van de 
interactie beïnvloeden. Terwijl de ene praktijk voor open uitnodigingen leerlingen 
bijvoorbeeld veel vrijheid geeft en doorgaans het discussiekader dichterbij brengt, 
stuurt de andere open uitnodiging meer in een bepaalde richting en reageren de 
leerlingen eerder met een reeks parallelle responsen.

Verder heeft dit proefschrift aangetoond dat leerkrachten in klassengesprekken 
ook ruimte bieden aan spontane bijdragen van de leerlingen. Ze doen hiermee (in 
ieder geval tijdelijk) afstand van hun rol als primaire gesprekspartner die iedere 
andere beurt neemt en elke sequentie initieert en afsluit. In plaats daarvan laten ze 
leerlingen ook zichzelf selecteren en bijvoorbeeld een bepaald topic initiëren. Door 
de leerlingen in tweede positie vervolgens uit te nodigen deze spontane bijdrage uit 
te breiden of anderen aan te moedigen erop te reageren, geven ze hun de ruimte om 
hun gedachten en ideeën nader te beschouwen en dragen ze daarmee bovendien 
deels de controle over de interactie over aan de leerlingen. Uiteraard hebben we 
in hoofdstuk 5 ook kunnen aanschouwen dat leerkrachten soms geruime tijd geen 
enkele beurt nemen en hun leerlingen voor langere tijd aan het woord laten. Daarbij 
ondersteunen ze deze episodes wel met allerhande non-verbale middelen. Ook in 
deze episodes wordt de faciliterende rol van de leerkracht tijdens klassengesprekken 
dus duidelijk zichtbaar.
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het onderzoek in dit proefschrift was vooral gericht op het gedrag waarmee 
leerkrachten kunnen faciliteren dat hun leerlingen langere tijd het woord nemen tijdens 
klassengesprekken. De leerlingbijdragen werden in de analyses vooral gebruikt om 
een indruk te krijgen van de interactie volgend op bepaalde leerkrachthandelingen 
en om de analyses te onderbouwen. Om een beeld te krijgen van de manieren die 
leerlingen daadwerkelijk aanzetten tot gezamenlijk redeneren en gezamenlijke 
kennisconstructie, is het uiteraard van belang in toekomstig onderzoek ook de 
bijdragen van de leerlingen nader onder de loep te nemen. Conversatieanalytisch 
onderzoek zou kunnen laten zien hoe leerlingen hun gezamenlijk redeneren tot 
stand brengen en welke typen en praktijken van leerkrachtgedrag daartoe bijdragen.

De studies in dit proefschrift hebben laten zien dat leerkrachten zonder 
uitgebreide instructie te hebben genoten een groot repertoire aan faciliterend gedrag 
vertonen. De vraag daarbij is uiteraard in hoeverre dit gedrag bewust is, en of de 
leerkrachten met hun handelen hebben weten te bereiken wat ze wilden bereiken in 
de interactie. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek in dit proefschrift zouden 
(toekomstige) leerkrachten attent kunnen worden gemaakt op de verschillende 
nuances en de gevolgen van hun handelingen in de interactie. Didactiek- en 
methodeontwikkeling en trainingen zouden hen bewust bekwaam kunnen maken 
en hen kunnen helpen om die handelingen en praktijken toe te passen die passen 
bij hun intenties. Vervolgens kunnen leerkrachten dan een discussiekader realiseren 
waarin leerlingen langere tijd aan het woord zijn en reageren op elkaars bijdragen. 
Dergelijke productieve gesprekken waarin leerlingen gezamenlijk redeneren en 
kennis construeren leiden immers tot meer betrokkenheid, betere argumentatieve 
vaardigheden en, ten slotte, een hogere mate van tekstbegrip.
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