
Interview met Courtney Cazden en Sarah Michaels

Dialogische gesprekken 
met jonge kinderen

Chiel van der Veen is pro-
movendus en docent aan 
de Vrije Universiteit 
Amsterdam en redactielid 
van HJK

Courtney Cazden en Sarah Michaels hebben beiden een belangrijke rol gespeeld in het 
onderzoek naar de waarde van gesprekken in het onderwijs voor het leren van kinderen. Dit 
interview met Cazden en Michaels vormt de opmaat naar de special ‘Goede gesprekken met 
jonge kinderen’ die verschijnt in het decembernummer (2016) van HJK.

Leerkrachten en leerkrachten in opleiding nemen 
echter geen deel aan de academische gesprek-
ken die voorafgaan aan dat wat zij uiteindelijk 
in de klas doen. Ze hebben geen toegang tot de 
geschiedenis van het werk dat zij doen. Ik heb de 
suggestie van Cazden ter harte genomen en zal 
pogen om jou als leerkracht (in opleiding) deel-
genoot te maken van deze geschiedenis. Het doel 
hiervan is om leerkrachten aan te sporen kennis 
te nemen van die geschiedenis om een beter 
begrip te vormen van hun handelen van vandaag.

Context doet ertoe
Eind jaren 70 ontmoeten Michaels en Cazden 
elkaar voor het eerst. Michaels rondt haar pro-
motieonderzoek af, Cazden is senior onderzoeker 
aan Harvard University. Ze hebben een geza-
menlijke vraag: ‘Hoe kan het toch dat kinderen 
uit lagere sociale klassen steeds eindigen in de 
lagere onderwijsniveaus?’ Het boek The process 
of education van Jerome Bruner (1977) bracht 
Cazden en Michaels op het idee dat het mogelijk 
iets te maken had met de taalontwikkeling van 
kinderen. Om preciezer te zijn: verschillen in de 
taalontwikkeling van kinderen. Die verschillen 
worden ingegeven door de etnische of sociale con-
text waarbinnen kinderen opgroeien. Ouders van 
verschillende sociale klassen of met verschillende 
etnische achtergronden communiceren immers 
op heel verschillende manieren met hun kinderen. 
Dit zorgt ervoor dat kinderen met grote verschillen 
in taalvaardigheid de school binnenkomen. In de 
ontwikkeling van hun ideeën werden Cazden en 
Michaels sterk beïnvloed door het werk van John 
Gumperz en Dell Hymes uit de jaren 60. Gumperz 
en Hymes zijn de grondleggers van een nieuwe 
discipline die zij zelf de ethnography of communi-
cation noemen. Binnen deze discipline probeert 
men na te gaan hoe mensen binnen verschillende 
etnische, culturele of sociale groepen met elkaar 

Internationaal houden veel onderzoekers zich 
bezig met de waarde van gesprekken voor het 

leren en de ontwikkeling van kinderen. Eén van 
de grondleggers van dit onderzoek is professor 
Cazden, verbonden aan de Harvard Graduate 
School of Education. Al vanaf de jaren 70 schrijft 
zij over het belang van gesprekken in klassen 
voor het leren van kinderen. In haar onderzoek 
werkt ze nauw samen met professor Michaels van 
de Clark University. Mijn voornaamste doel van 
het interview met Cazden en Michaels is om te 
beschrijven wat hun onderzoek van de afgelopen 
decennia heeft opgeleverd en wat leerkrachten in 
Nederland – en specifiek leerkrachten die werken 
met jonge kinderen – hiervan kunnen leren.

Belang van geschiedenis
Cazden: ‘Mijn suggestie is dat het artikel niet gaat 
over het belang van ons werk voor het onderwijs 
in Nederland, maar dat het de geschiedenis weer-
geeft van het onderzoek naar gesprekken in het 
onderwijs. Het is belangrijk om die geschiedenis 
door te geven. Experts vertellen leerkrachten vaak 
wat ze kunnen of moeten doen in hun klas, ze 
geven advies. Maar wat zit er achter dat advies? 
Leerkrachten begrijpen vaak niet waar die ideeën 
vandaan komen en hoe die ideeën zich hebben 
ontwikkeld. De meeste leerkrachten en leer-
krachten in opleiding hebben ook geen toegang 
tot die geschiedenis.’ Een waardevolle suggestie. 
Onderzoekers voeren immers al jaren een aca-
demisch gesprek over het belang van dialogische 
gesprekken (zie het kader ‘Wat zijn dialogische 
gesprekken?’ op de volgende pagina voor een 
uitleg van deze term) in het onderwijs. Dit doen 
zij onder meer via conferenties en internationale 
(wetenschappelijke) tijdschriften. Een deel van 
dat academische gesprek vindt uiteindelijk haar 
weg naar de klas in de vorm van methodieken, 
methodes, adviezen van experts en de vakbladen. 

taal
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Geef kinderen tijdens een gesprek ruimte om hun ideeën in te brengen, kritisch naar elkaar te luisteren, te redeneren en samen na te denken

communiceren. Onderzoekers proberen bijvoor-
beeld na te gaan welke kennis en vaardigheden 
iemand nodig heeft om binnen een bepaalde 
groep op een gepaste manier te communiceren. 
En hoe iemand dat binnen die specifieke groep 
leert. In dit kader is het interessant om op te 
merken dat er in Europa, onder aanvoering van de 
Britse socioloog Basil Bernstein, een vergelijkbare 
discussie speelde over verschillen in taalgebruik 
tussen sociale groepen. Michaels: ‘Courtney en 
ik werden in ons werk dus beïnvloed door het 
werk van Gumperz en Hymes. Hun werk ging echt 
tegen het mainstream-denken van die tijd in. In 
het onderwijs ging men er toen vanuit dat kinde-
ren heel goed in staat zijn een taal te leren, dat 
kinderen enorme talige vermogens hebben. En 
veel van wat er misgaat in het onderwijs heeft niet 
zozeer te maken met tekortkomingen van kinde-
ren zelf, maar met tekortkomingen in hun omge-
ving. Veel van het onderzoek in die tijd ging over 
vragen als ‘Hebben de activiteiten in het onderwijs 

wel genoeg betekenis voor kinderen met verschil-
lende achtergronden?’ en ‘Hebben leerkrachten 
voldoende kennis van de verschillende culturen 
en talen van de kinderen in hun klas?’ Je zou dit 
cultuursensitief lesgeven kunnen noemen.’

Academische taal
Cazden en Michaels werkten veel samen met 
leerkrachten die soms kinderen uit twintig ver-
schillende culturen in hun klas hadden. Voor die 
leerkrachten was het onmogelijk om voldoende 
kennis te hebben van al die culturen en talen. 
Cazden en Michaels begonnen daarom met een 
lijn van onderzoek die verder ging dan cultuursen-
sitief lesgeven. Hun voorstel was om alle kinderen 
in het onderwijs – ongeacht sociale, etnische of 
culturele achtergrond – te introduceren in een 
‘nieuwe’ taal, in een nieuwe wereld. Een taal die 
voor álle kinderen nieuw is: academische taal. 
Michaels: ‘En dus raakten we geïnteresseerd in 
leerkrachten die in klassen met rijke en arme 
kinderen, kinderen met verschillende culturele 
en etnische achtergronden en verschillen in 
taalvaardigheid in staat waren om alle kinderen 
te betrekken in academische gesprekken waarin 
veel geredeneerd wordt, samen wordt nagedacht 
en veel academische en vakspecifieke taal (zie het 
kader ‘Wat is academische taal?’ hiernaast voor 
een uitleg van deze term) wordt gebruikt.’

Leerkracht maakt het verschil
Hoe kan de leerkracht het verschil maken voor 
kinderen die met grote verschillen in taalvaar-
digheid de school binnenkomen? Wat lieten de 

Wat is academische taal?

Academische taal kan als volgt gedefinieerd worden (zie ook Hen-
richs, 2010 - een artikel in HJK over academische taal):
• Academische taal is specifiek taalgebruik dat nodig is om te praten en 

na te denken over vakspecifieke inhouden;
• Academische taal onderscheidt zich van informeel taalgebruik;
• Academische taal maakt gebruik van complexe zinsstructuren, zoals 

bijvoorbeeld samengestelde zinnen;
• Academische taal wordt gekenmerkt door een hoge informatiedicht-

heid en rijk taalgebruik;
• Academische taal kan worden gezien als een register, met specifieke 

normen en manieren van spreken (bijvoorbeeld discussiëren, verklaren 
en argumenteren).

Wat zijn dialogische gesprekken?

•    Gesprekken waarin kinderen ruimte krijgen om hun ideeën in te 
brengen, kritisch naar elkaar te luisteren, te redeneren en samen na 
te denken;

• Gesprekken waarin de leerkracht veel open vragen stelt;
• Gesprekken waarin ruimte is om over betekenissen te onderhandelen 

(‘Ben jij het daarmee eens?’ of ‘Gaat het altijd op die manier?’);
• Gespreken waarin kinderen (en de leerkracht) elkaar serieus nemen en 

proberen elkaars perspectief in te nemen;
• Gesprekken waarin kinderen leren om kritisch na te denken.
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Academische taal

Kind als volwaardige  gesprekspartner Lotte Henrichs
Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft uitge-wezen dat het belangrijk is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen om hen te beschouwen als volwaardige gesprekspartner. Door gesprekken te voeren waaraan jon-

ge kinderen een betekenisvolle bijdrage leveren, laten ouders hen ken-
nis maken met ‘academische taal’ of ‘schooltaal’, en dat is weer be-
langrijk voor een soepele overgang naar school op vierjarige leeftijd.

Jonge kinderen beschouwen als een volwaardige ge-sprekspartner. Het kan sommigen in de oren klinken als een ongebruikelijke en misschien zelfs onrealistische gang van zaken. En toch is het belangrijk. Volwassenen lijken geneigd te zijn om in gesprek met jonge kinderen hun zinnen te verkorten, veel verkleinwoorden te gebruiken, de toonhoogte van hun stem omhoog aan te passen en zo veel mogelijk gebruik te maken van simpele alledaag-se woorden. Bij zeer jonge kinderen, baby’s, is hier niets mis mee. Het is een natuurlijk en vrijwel universeel ver-schijnsel dat volwassen op een andere manier met hun kinderen praten dan tegen volwassenen. In de literatuur is dit bekend is als child directed speech. Maar te lang doorgaan met het aanpassen van taalgebruik gericht aan kinderen kan later voor problemen zorgen. Wanneer kinderen op vierjarige leeftijd naar school gaan, komen zij namelijk al in aanraking met het soort taalgebruik dat wij ‘academische taal’ of ‘schooltaal’ noemen: de taal die gebruikelijk is in informatieve geschreven teksten, maar ook in bepaalde gesprekken in de klas.Kinderen die thuis al ervaring hebben opgedaan met deze academische taal, wennen gemakkelijker aan de verwachtingen die de schoolse omgeving aan hun taal-gebruik stelt.

Academische taal
Als het allemaal zo complex is, waarom vermijden we het gebruik van academische taal dan niet? Simpel gesteld heb je academische taal nodig om op een efficiënte manier te kunnen praten over complexe onderwerpen. 

En onderwerpen zijn al gauw complex. Wanneer er voor een gespreksonderwerp geen directe ondersteuning vanuit de fysieke context mogelijk is – door bijvoorbeeld te wijzen – is een onderwerp abstract. Een beurt tijdens de vertelkring is hiervan een goed voorbeeld. Het zal veel leerkrachten bekend voorkomen dat vooral de jongste kleuters moeite kunnen hebben met op een duidelijke manier verwoorden wat ze bijvoorbeeld in het weekend hebben gedaan.  Zo antwoordde David uit onze onder-zoeksgroep (Henrichs, 2010) op de vraag wat hij op zon-dag had gedaan ‘naar de diertjes’. De leerkracht had daarna nog vier vragen nodig om erachter te komen dat David niet naar Artis was geweest en ook niet naar de kinderboerderij, maar naar de vijver in het stadspark, waar hij en zijn moeder de eendjes hadden gevoerd. Het 
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Academische taal onderscheidt zich van alledaag-se, informele taal door verschillende kenmerken. De belangrijkste onderscheidende elementen zijn:•  een relatief hoge informatiedichtheid (veel infor-matie in één zin);
•  �rijk taalgebruik (domeinspecifieke woorden, laag-frequente woorden en het gebruik van veel ver-schillende woorden);

•  expliciete plaats- en tijdsaanduidingen (in tegen-stelling tot het gebruik van verwijswoorden in combinatie met wijzen);
•  het gebruik van complexe zinsstructuren (bijvoor-beeld samengestelde zinnen waarin oorzaak en gevolg worden weergegeven in één zin).

Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in het stellen van vra-gen tijdens het voorlezen van een boekje. Neem de voor-beelden hieronder. Maria (ouder 1) daagt haar dochter meer uit tot het geven van een uitgebreid antwoord waar-in academische taal aan de orde komt dan Elle (ouder 2). Het antwoord van de dochter van Maria is relatief lang, bevat een samengestelde zin, een precieze plaatsaandui-ding en betreft een onderwerp buiten het hier-en-nu.

Ouder 1: Maria en Jara (4 jaar)
Maria: Maar waarom mag Tim niet van de tegels af?Jara: Dan komt hij op de weg en dat is heel gevaarlijk.Maria: Precies! Heel goed.

Ouder 2: Elle en Dinand (4 jaar)
Elle: En wat is dit dan?
Dinand: Vrachtwagen.
Elle: Juist, een vrachtwagen.

Verschillende gesprekssituatiesIn het onderzoek hebben we kinderen geobserveerd tijdens verschillende soorten gesprekken met hun ou-ders: voorlezen, praten over een tekening, samen een knikkerbaan van blokken bouwen en het gesprek tijdens de middagmaaltijd. Voorlezen blijkt een heel goede ma-nier om academisch taalgebruik te stimuleren. In de tekst van het boek worden vaak al mooie onderwerpen aangedragen, met de bijbehorende woorden en zins-structuren. Wel blijkt het essentieel bij het voorlezen om een stapje verder te gaan dan de boektekst: door het stellen van vragen en het uitweiden over het verhaal ontstaan betekenisvolle gesprekken waarin academi-sche taal volop aan bod kan komen. De verschillen tussen ouders werden vooral goed duide-lijk tijdens de maaltijdgesprekken en het bouwen van de knikkerbaan. Ouders die het samen eten aangrijpen als een moment om te praten over onderwerpen buiten het hier-en-nu bieden volop ruimte om te oefenen met 

is ook een behoorlijk complexe taak voor een net vierja-rige! In theorie had David om zijn verhaal in één keer dui-delijk te vertellen in zijn antwoord rekening moeten hou-den met de achtergrondkennis van zowel de leerkracht als van zijn klasgenootjes. Dit had hij kunnen doen door te verwoorden met wie hij wanneer, waarheen geweest was en wat daar te doen en te zien was geweest. Hier-voor had hij expliciete verwijzingen naar ruimte en naar tijd nodig gehad, en wellicht een samengestelde zin, met voegwoorden als daarna, waardoor en omdat. Academische taal wordt dus, zoals gezegd, onder an-dere gekenmerkt door een hoge mate van informatie-dichtheid. Dit gebeurt door het gebruik van relatief lan-ge zinnen, waarin veel informatie verpakt is. Daarbij worden zinnen gecombineerd door het gebruik van voegwoorden om bijvoorbeeld oorzaak-gevolgrelaties of sequenties aan te geven.

Academische taal in huis
Academische taal vind je terug in interacties tussen ou-ders en kinderen thuis. Maar uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat er grote verschillen bestaan tussen ouders in de mate waarin zij hun kinderen laten wennen aan academische taal. Sommige ouders zijn er erg goed in om een heel informeel gesprek – bijvoorbeeld aan tafel – aan te grijpen als een moment om over ab-stracte onderwerpen te praten, ook wel onderwerpen buiten het ‘hier-en-nu’ genoemd. Wanneer ouders met hun kinderen praten over dit soort onderwerpen, is de kans groot dat er kenmerken van academische taal in het gesprek verschijnen. Immers, als een onderwerp zich buiten het hier-en-nu bevindt, volstaat wijzen vaak niet en heb je betekenisvolle woorden nodig om duidelijk te maken wat je wilt vertellen. Andere ouders vinden het lastiger om in gesprekken met hun jonge kind gebruik te maken van academische taal. Zij lijken geneigd onder-werpen te versimpelen, omdat zij zich zorgen maken dat zij over de hoofden van de kinderen heen zullen praten. Sommige ouders hebben verwachtingen van hun kinde-ren die erg lijken op de verwachtingen van leerkrachten. 
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Kleuters hebben academische taal nodig om over complexe onderwerpen te kunnen praten, bijvoorbeeld in de kring
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succesvolle leerkrachten in het onderzoek van 
Michaels en Cazden zien? Michaels: ‘Ook al is 
het taalgebruik van kinderen niet perfect, ook 
al weten ze nog weinig van rekenen, de suc-
cesvolle leerkrachten in ons onderzoek vonden 
manieren om kinderen echt te betrekken in 
productieve gesprekken, door heel goed naar ze 
te luisteren en de argumenten die de kinderen 
naar voren brachten te respecteren. We besloten 
om een klein instituut te beginnen, The Literacies 
Institute, waar leerkrachten en onderzoekers die 
geïnteresseerd waren in gesprekken in klassen 
samenkwamen om nieuwe dingen uit te proberen 
in het onderwijs. We wilden leerkrachten tools 
in handen geven die zouden helpen om kinderen 
ruimte te geven in gesprekken en hen zouden 
positioneren als denkers.’ Het onderzoek dat 
Michaels en Cazden in de afgelopen decennia 
hebben uitgevoerd – in samenwerking met James 
Gee, Cathy O’Connor, Lauren Resnick en vele 
anderen – heeft onder meer geresulteerd in een 
set van gesprekstechnieken die leerkrachten kun-
nen inzetten om een dialogische gesprekscultuur 
in hun klas te realiseren: specifieke gespreksvaar-
digheden die kinderen ruimte geven om volwaar-
dig deel te nemen aan gesprekken (zie het kader 
‘Gesprekstechnieken’ op deze pagina voor vier in 
te zetten gesprekstechnieken).

Rol van de leerkracht
In dit artikel werd onder meer duidelijk dat 
doorheen de geschiedenis van het onderzoek 
naar gesprekken in klassen een verschuiving 
heeft plaatsgevonden van een nauwe focus op 

taalontwikkeling naar een focus op communice-
ren, en dat er steeds meer aandacht is gekomen 
voor de rol van de leerkracht in het introduceren 
van kinderen in dialogische gesprekken. Het his-
torische perspectief in dit artikel helpt je om beter 
te begrijpen hoe de ideeën die jouw klas inkomen 
zich hebben ontwikkeld. Waar die ideeën vandaan 
komen. Waarom je doet wat je doet. En vooral 
waarom het zo belangrijk is – toen en nu – om alle 
kinderen te betrekken in dialogische gesprekken 
waarin veel te leren valt. 

Special ‘Goede 
gesprekken’
In december verschijnt 
in HJK de special ‘Goede 
gesprekken met jonge 
kinderen’. We dagen je uit 
deze te lezen en te delen 
en ons te laten weten wat 
je er in de praktijk mee 
hebt gedaan. Je kunt je 
praktijkervaringen met ons 
delen door te mailen naar 
hjk@thiememeulenhoff.nl.

Gesprekstechnieken

Deze technieken zijn te gebruiken voor dialogi-
sche gesprekken met jonge kinderen (Michaels 
& O’Connor, 2012; Van der Veen et al., 2016):
• Daag kinderen uit in dialoog te gaan door hun 

ideeën te delen, uit te breiden en te verhelde-
ren (‘Kun je daar nog iets meer over zeggen?’);

• Daag kinderen uit in dialoog te gaan door naar 
elkaar te luisteren en elkaars ideeën serieus 
te nemen (‘Wie kan herhalen wat Nils net 
zei?’);

• Daag kinderen uit in dialoog te gaan door te 
redeneren (‘Waarom denk je dat?’);

• Daag kinderen uit in dialoog te gaan door 
samen na te denken en voort te bouwen op 
elkaars ideeën (‘Ben je het eens met wat Lieve 
net zei? Waarom?’).
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