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Samenvatting	(summary	in	Dutch)	
 

In het overgrote deel van de scholen is de interactie tussen leerkrachten en 

leerlingen nog altijd voor het overgrote deel monologisch van aard. Hierbij heeft de 

leerkracht een sturende rol en is het gesprek vooral gericht op het reproduceren van 

kennis. Kinderen hebben hierdoor maar weinig mogelijkheden om zelf te praten, 

hun gedachten onder woorden te brengen, te redeneren en samen na te denken. 

Hoewel leerkrachten en onderwijskundigen het belang erkennen van meer 

dialogische gesprekken, is hier in de onderwijspraktijk weinig van terug te zien. Dit 

is opmerkelijk, omdat wordt aangenomen dat gesprekken waarin veel open vragen 

worden gesteld en waarin ruimte is voor discussie tussen leerlingen positief 

bijdragen aan het leren en de motivatie van leerlingen. In dit proefschrift wordt 

onderzoek beschreven dat inzicht biedt in de conceptualisatie, implementatie en 

effecten van dialogische gesprekken in de onderbouw (i.e., de kleuterklas) van het 

primair onderwijs.  

 

De belangrijkste doelen van dit proefschrift waren om het concept ‘dialogische 

gesprekken’ (in het Engels ‘dialogic classroom talk’) verder te verkennen, te 

beargumenteren hoe dialogische gesprekken kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 

van de dialogische capaciteiten van kinderen, een interventie te ontwikkelen en te 

implementeren om leerkrachten te ondersteunen bij het voeren van dialogische 

gesprekken, en om na te gaan wat het effect is van het voeren van dialogische 

gesprekken op de mondelinge communicatieve competentie van jonge kinderen. 

Conceptuele exploraties werden gecombineerd met theoriegestuurde, empirische 

studies om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan zowel de 

wetenschappelijke literatuur betreffende gesprekken en interactie in klassen als ook 

aan de verbetering en innovatie van de onderwijspraktijk.  

 



SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 
	

	184 

In hoofdstuk 1 werd het theoretische raamwerk gepresenteerd dat centraal stond in 

dit proefschrift. Daarnaast bespraken wij in dit eerste hoofdstuk respectievelijk het 

methodologische perspectief, de context waarin het onderzoek werd uitgevoerd, en 

de opbouw van dit proefschrift. 

 

Dialogische	gesprekken	in	de	klas:	Conceptuele	exploraties	

In hoofdstuk 2 bespraken wij een conceptuele exploratie van het begrip dialogische 

gesprekken (ook wel productieve gesprekken genoemd) in klassen. Wij 

beargumenteerden dat gesprekken in klassen zowel een context kunnen zijn waarin 

kinderen nieuwe dingen leren (praten om te leren) als ook een middel om kinderen 

beter te leren praten en communiceren (leren om te praten). Maar hoe zorg je nu 

voor een productief en dialogisch gesprek? Hiervoor is het nodig dat de deelnemers 

aan dat gesprek bereid en in staat zijn om de ander te begrijpen, hun eigen begrip te 

herzien op basis van nieuwe bewijzen en om de argumenten van de ander te 

bevragen. Dit hoofdstuk eindigde met een conceptualisatie van dialogische 

gesprekken door de beschrijving van drie met elkaar samenhangende parameters: (1) 

er moet in een dialogisch gesprek een gedeeld topic zijn dat richting geeft aan het 

gesprek; (2) kinderen moeten in een dialogisch gesprek ruimte krijgen om te praten, 

hun ideeën in te brengen, te redeneren en samen na te denken en (3) er moet in een 

dialogisch gesprek zowel sprake zijn van een dialoog tussen personen als ook van 

een polyloog met meerwetenden, cultuur-historische anderen die niet fysiek 

aanwezig zijn in het klaslokaal. Deze externe ‘stemmen’ kunnen in het gesprek 

worden gebracht door bijvoorbeeld informatieboeken. De conceptualisatie van 

dialogische gesprekken die we in dit hoofdstuk beschreven kan door leerkrachten 

worden gebruikt als een heuristiek om productieve, dialogische gesprekken te 

voeren in hun eigen klas.  

 In hoofdstuk 3 maakten we gebruik van de Dialogical Self Theory (DST) en 

de Cultuur-Historische Activiteitstheorie (CHAT) om te beargumenteren hoe 

gesprekken in klassen bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de dialogische 
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capaciteiten van kinderen en hun dialogische dispositie of identiteit. Onze 

argumentatie begon met de observatie dat het klaslokaal in toenemende mate een 

plek is geworden waar verschillende perspectieven, culturen en religies 

samenkomen. Dit geeft kinderen de mogelijkheid hun horizon te verbreden. Echter, 

leerkrachten en kinderen kunnen heterogene klassen mogelijk ook als verwarrend, 

ingewikkeld, en zelfs bedreigend ervaren. Wij beargumenteerden daarom dat 

kinderen over goed ontwikkelde dialogische capaciteiten dienen te beschikken om 

met diversiteit om te kunnen omgaan. Deze capaciteiten kunnen worden 

ontwikkeld door kinderen te laten deelnemen aan dialogische gesprekken 

waarbinnen zij kennismaken met verschillende perspectieven en die perspectieven 

proberen te verbinden met of te plaatsen binnen het eigen perspectief. Ter 

ondersteuning van onze argumentatie gaven wij enkele voorbeelden uit onze 

empirische studies om te laten zien hoe dialogische gesprekken kinderen de 

mogelijkheid geven om kennis te maken met en te onderhandelen over 

verschillende perspectieven. Daarnaast probeerden wij met deze voorbeelden te 

laten zien hoe die verschillende perspectieven (ook wel ‘voices’ genoemd) door 

kinderen worden opgepakt en deel kunnen gaan uitmaken van hun dialogische zelf.  

 

Theoriegestuurde, empirische exploraties van dialogische gesprekken in 

kleuterklassen 

In het tweede deel van deze dissertatie werd gebruikgemaakt van de conceptuele 

exploraties uit hoofdstuk 2 en 3 om enkele empirische studies uit te voeren naar 

dialogische gesprekken in kleuterklassen.  

 In hoofdstuk 4 beschreven wij de ontwikkeling van een interventie en een 

bijbehorend professionaliseringsprogramma – de MODEL2TALK interventie – dat 

leerkrachten in de onderbouw van het primair onderwijs (groep 1 en 2) ondersteunt 

om dialogische gesprekken te voeren in de eigen klas. De MODEL2TALK interventie 

bestaat uit een professionaliseringprogramma voor leerkrachten, 10 verschillende 

dialogische gesprekstechnieken die leerkrachten kunnen gebruiken om gesprekken 



SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 
	

	186 

te voeren (zie Appendix A), een handleiding met materialen en suggesties voor zes 

kringgesprekken waarbinnen leerkrachten het gebruik van de gesprekstechnieken 

kunnen oefenen (zie Appendix B) en materialen waarmee leerkrachten gesprekken 

kunnen plannen en evalueren. In dit vierde hoofdstuk gaven wij een kort overzicht 

van de belangrijkste resultaten van MODEL2TALK: (1) de interventie ondersteunde 

leerkrachten in het voeren van dialogische gesprekken, (2) de communicatieve 

vaardigheden van kinderen verbeterden significant gedurende de interventie, (3) er 

werd geen effect van de interventie gevonden op de domeinspecifieke kennis van de 

kinderen en (4) analyses lieten zien dat de communicatieve vaardigheden van 

kinderen significant samenhangen met de mate waarin zij door hun medeleerlingen 

werden geaccepteerd.  

 In hoofdstuk 5 werd een ontwerpstudie beschreven waarin wij een 

interventie ontwikkelden, implementeerden en evalueerden waarmee leerkrachten 

werden ondersteund om dialogische gesprekken met kinderen te voeren. Gedurende 

18 weken werkten wij intensief samen met vier leerkrachten van twee verschillende 

basisscholen. De deelnemende leerkrachten ontwikkelden en orkestreerden 

tweemaal per week een discussie in de klas, afwisselend in een kleine groep en met 

de hele klas. Pre- en post-observaties van groepsgesprekken lieten zien dat de 

deelnemende leerkrachten in staat waren om de interactie in hun klas meer 

dialogisch te maken. Onze data liet bijvoorbeeld zien dat leerkrachten meer 

dialogische gesprekstechnieken gebruiken tijdens de post-observatie in vergelijking 

met de pre-observatie. Dit is een indicatie dat zij in staat waren om een dialogische 

gesprekscultuur op te bouwen. Bij de kinderen (N = 92) die deelnamen aan deze 

studie werd voorafgaand, halverwege en na afloop van de interventie de mondelinge 

communicatieve competentie gemeten met behulp van de Nijmeegse Pragmatiek 

Test. Tussen pre- en post-test lieten de kinderen een significante vooruitgang zien in 

hun mondelinge communicatieve competentie, met een gemiddeld tot groot effect. 

Daarnaast lieten pre- en post-observaties van de gesprekken in klassen zien dat 

kinderen tijdens de post-observatie gemiddeld meer woorden per turn gebruikten 



SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 
 

	 187 

en vaker ‘lange turns’ (i.e., turns gelijk aan of langer dan 13 woorden) hadden in het 

gesprek. Verder gingen de kinderen gedurende de interventie vaker woorden 

gebruiken die indicatief waren voor een verbetering van hun mondelinge 

communicatieve competentie. Het ging hierbij om woorden als ‘omdat’, ‘want’, 

‘ik/hij/zij bedoel(t)…’. Door de exploratieve en kleinschalige aard van deze studie 

konden wij de interventie en het professionaliseringsprogramma optimaliseren 

alvorens deze op grote schaal te implementeren en evalueren.  

 In hoofdstuk 6 presenteerden wij de resultaten van een quasi-

experimentele studie naar de effecten van dialogische gesprekken in klassen op de 

mondelinge communicatieve competentie en domeinspecifieke kennis van jonge 

kinderen. De studie die wij in dit hoofdstuk beschreven is een van de weinige studies 

in het domein van onderzoek naar gesprekken en interactie in klassen waarin 

gebruik wordt gemaakt van een quasi-experimenteel design (pre-test-post-test-

vergelijkingsgroep-design). In totaal namen 21 leerkrachten en 469 kinderen in de 

leeftijd van 4-6 jaar deel aan deze studie. De leerkrachten werden random 

toegewezen aan de interventie (12 leerkrachten) of vergelijkingsconditie (negen 

leerkrachten). Gedurende zes weken voerden alle deelnemende leerkrachten 

dezelfde zes gesprekken met de kinderen rond het thema ‘wat is dat voor een 

beest?’. De leerkrachten in de interventieconditie namen deel aan een 

professionaliseringsprogramma bestaande uit een workshop over het voeren van 

dialogische gesprekken, 10 verschillende gesprekstechnieken om dialogische 

gesprekken te voeren, wekelijkse gesprekken met de hele klas waarin zij konden 

oefenen met het gebruik van de gesprekstechnieken en zes reflectiesessies waarin 

video-observaties van gesprekken in de klas samen met de leerkracht werden 

besproken. De mondelinge communicatieve competentie van de kinderen werd 

gemeten met de Nijmeegse Pragmatiek Test en domeinspecifieke kennis werd 

gemeten met een test die wij in de context van dit onderzoek ontwikkelden (zie 

Appendix C). Analyses van pre- en post-observaties van gesprekken in klassen lieten 

zien dat de betrouwbaarheid van onze interventie hoog was. Daarnaast bleek uit de 
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analyses van de post-observaties dat leerkrachten in de interventieconditie 

significant vaker gebruik maakten van de verschillende dialogische 

gesprekstechnieken dan de leerkrachten in de vergelijkingsconditie. Op het niveau 

van de kinderen lieten multilevel analyses van pre- en post-test scores zien dat onze 

interventie een significant effect had op de mondelinge communicatieve 

competentie van de kinderen, met een gemiddeld tot groot effect. Verrassend 

genoeg vonden wij geen effect van conditie op de domeinspecifieke kennis van de 

kinderen. Een mogelijke verklaring is dat de kinderen in de interventie conditie 

tijdens de gesprekken vaak met onverwachte vragen of ideeën kwamen die 

aanleiding gaven tot verdere verdieping en het gesprek in een nieuwe richting 

stuurde. Het gevolg was dat de gesprekken in de interventieconditie afweken van de 

lesinhoud die beschreven was in de handleiding van de leerkracht. Gesprekken in de 

vergelijkingsconditie waren daarentegen vaak zeer gestructureerd, waarbij de 

leerkracht er op een sturende wijze voor zorgde dat alle inhoud uit de handleiding 

aan bod kwam in het gesprek. Hoewel wij geen effect vonden van onze interventie 

op de domeinspecifieke kennis van de kinderen, laat deze studie wel zien dat de 

deelname van kinderen aan dialogische gesprekken een bijdrage kan leveren aan de 

ontwikkeling van hun communicatieve vaardigheden.  

 In hoofdstuk 7 integreerden en bediscussieerden wij de conceptuele en 

empirische exploraties die in de hoofdstukken 2-6 werden beschreven. Hoofdstuk 7 

beschrijft daarnaast enkele beperkingen van het onderzoek, zoals de 

betrouwbaarheid van onze domeinspecifieke kennis test, de relatief korte duur van 

onze interventie en de complexiteit van het meten van een ingewikkeld construct als 

mondelinge communicatieve competentie. Naast deze beperkingen gaven de 

uitkomsten van de studies in dit proefschrift ook aanleiding voor vervolgonderzoek. 

Ten eerste stelden wij dat er meer conceptueel onderzoek nodig is om duidelijkheid 

en transparantie te verschaffen ten aanzien van de onderliggende assumpties die 

worden gehanteerd in het ontwerpen en uitvoeren van studies op het terrein van 

gesprekken en interactie in klassen. Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder 
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‘dialogische gesprekken’, welke gesprekstechnieken en gespreksformats worden er 

ingezet, en op welke wijze wordt de kwaliteit van de gesprekken gemeten (i.e., hoe 

dialogisch is het gesprek). Ten tweede is er meer longitudinaal onderzoek nodig om 

de complexiteit van dialogische gesprekken en de ontwikkeling van een dialogische 

dispositie van leerlingen die over langere tijd deelnemen aan dialogische gesprekken 

beter te begrijpen. Ten derde zou toekomstig onderzoek zich ook moeten richten op 

de mogelijkheden van het ontwikkelen van een minder tijdsintensieve interventie 

voor de professionalisering van leerkrachten, zoals door middel van het gebruik van 

een online leeromgeving.  

 De studies in deze dissertatie hebben verschillende implicaties voor de 

onderwijspraktijk. De voornaamste implicatie is dat onze conceptuele en empirische 

exploraties leerkrachten en onderwijsbegeleiders voorzien van een praktische 

interventie om dialogische gesprekken in te voeren in de onderbouw van het primair 

onderwijs. Daarnaast laten onze studies zien dat het voeren van dialogische 

gesprekken de ontwikkeling van de mondelinge communicatieve competentie van 

kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar bevordert. Gezien het belang van een goede 

mondelinge taalvaardigheid voor academisch succes, sociale acceptatie in groepen, 

en het leren en denken van kinderen is het volgens ons van groot belang dat 

leerkrachten deze vaardigheid al van jongs af aan stimuleren.  

 Hoewel er in het onderwijs nog altijd weinig dialogische gesprekken worden 

gevoerd, laat dit proefschrift zien dat het mogelijk is om leerkrachten in de 

onderbouw van het primair onderwijs te leren om verschillende dialogische 

gesprekstechnieken te hanteren die hen ondersteunen om de interactie in hun klas 

meer dialogisch te maken. De evaluatie van MODEL2TALK liet zien dat deze 

interventie een effect heeft op de mondelinge communicatieve competentie van 

jonge kinderen. Wij hopen dat de studies in dit proefschrift bijdragen aan het 

interessante onderzoeksdomein naar interactie en gesprekken in klassen en andere 

onderzoekers en leerkrachten inspireert om gebruik te maken van en voort te 

bouwen op het onderzoek dat wij in dit proefschrift hebben gepresenteerd.  


