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Kinderen zijn in staat tot complex en abstract redeneren in hun alledaagse leven en buitenschoolse 
activiteiten. Bijvoorbeeld: 
 
Annette tegen Barbara:  …en Arthur zei  

dat jij zei  
dat ik ……. 
omdat ik ……. 

 
Wat doen kinderen in schoolse situaties waar het gaat om discussie activiteiten tijdens onderzoekend 
en ontwerpend leren? Past deze competentie alle kinderen? En wat doen leraren met deze linguïstische 
competentie van kinderen? Wie stelt de vragen en wie beantwoordt ze? 
Uit onderzoek blijkt dat het vooral de leraar is die de vragen stelt. Zij stelt de vragen om aandacht van 
de leerlingen te trekken, om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten, om bij leerlingen na te gaan 
wat ze weten of om een nieuw onderwerp te introduceren. Leraren stellen erg veel vragen: meerdere 
per minuut! Als een leerling een 'goed' antwoord geeft gaat de leraar verder, zonder in te gaan op 
waarom het antwoord goed is en zonder na te gaan of dat antwoord van die ene leerling betekent dat 
alle andere leerlingen dat antwoord ook zouden hebben gegeven. Waarschijnlijk speelt tijdgebrek 
hierbij een rol.  
De meeste kinderen zijn niet gewend en leren niet om -kritische- vragen te stellen. En als ze al vragen 
stellen gaat het over het proces (Wanneer moet de opdracht klaar zijn? Hoe lang moet mijn opstel 
worden?) en niet over de inhoud van de les.  
 
Er vindt in de klas dus nauwelijks discussie plaats waarin leerlingen hun gedachten over inhoudelijke 
kwesties kunnen ventileren en toetsen aan ideeën van andere leerlingen en de leraar. Het met 
leerlingen redeneren over de inhoud wordt doorgaans niet door leraren opgepakt en verder 
ontwikkeld. Als een leerling een fout antwoord geeft wordt er niet op dat 'foute' antwoord ingegaan, 
maar wordt er net zo lang naar een leerling gezocht die het goede antwoord geeft. Maar hoe komen die 
leerlingen tot het 'foute' antwoord? Wat denken zij? Wat is hun invulling van een begrip of concept? 
Waar gaat het mis? Hoe goed of fout is een fout of goed antwoord? Leraren zouden kinderen juist de 
mogelijkheid moeten bieden om leerlingen te laten vertellen hoe zij tot hun 'foute' antwoord komen. 
En laat andere leerlingen daarbij ook hún ideeën geven over hoe zij denken. Pas dán gaat er geleerd 
worden en pas dán krijgen leraren een beeld van de conceptuele ontwikkeling van hun leerlingen. 
 
De manier van gesprek voeren in de groep, de leiding daarvan door de leraar is hierbij van cruciaal 
belang. Tijdens alle plenaire momenten, bij gesprekken met groepjes, maar met name in de eerste en 
de zevende stap van het onderzoekend en ontwerpend leren, gaan de discussies over ideeën over 
inhouden en oplossingsmogelijkheden. De rol van de leraar staat hierin centraal. Het gaat dan om het 
begeleiden of 'dirigeren' van de groepsdiscussie: dat is het moment dat de leraar de leerlingen met 
elkaar inhoudelijk op een lijn probeert te brengen door middel van denken en spreken over de 
inhoudelijke problemen. 
 



Tijdens zo’n groepsdiscussie wordt van de leraar verwacht dat zij enerzijds een kind of kinderen de 
gelegenheid geeft om het probleem door te spreken in een discussie, anderzijds moet ze er op toezien 
dat de inhoudelijke doelen van de les - al is het stap voor stap - worden gerealiseerd. De leraar zal 
richting moeten geven aan de discussie om voor leerlingen te ingewikkelde onderwerpen te vermijden, 
zonder degene(n) die het probleem hebben aangekaart teleur te stellen. Het gaat dus in deze werkwijze 
om meer dan het leiden van een discussie: het gaat om het 'kaats' patroon in plaats van het 'zon' 
patroon (Brouwer, 1998), het gaat naast het honoreren van de inbreng ook om het inhoudelijk sturen, 
het vertalen van de uitleg van leerlingen, het oppikken van signalen van de inhoudelijke inbreng van 
kinderen en afbakenen. En niet te vergeten de voorwaarde waaronder dit mogelijk is: een veilig klimaat 
in de klas.  
 
Een doelgerichte strategie die door leraren kan worden gebruikt is het 'herformuleren' van uitspraken 
van kinderen, waarbij: 
1. de leraar een vraag stelt; 
2. een leerling antwoord geeft; 
3. de leraar dat wat door een leerling is ingebracht in de groepsdiscussie herformuleert; 
4. de leraar vraagt of dit is wat de leerling bedoelde; 
5. de leraar andere kinderen vraagt of zij het hiermee eens zijn; 
6. een leerling of de leraar een ander idee naar voren kan brengen; 
7. en dan vanaf (2) opnieuw de gesprekscyclus doorloopt. 
 
Bij dit herformuleren is de leraar deelnemer aan de discussie. Ze herhaalt en vraagt terug aan de 
leerlingen of dat is wat ze denken. Ze gebruikt daarbij de gedachte en terminologie van de leerling (of 
vervangt deze terminologie door de juiste termen), vraagt andere leerlingen om aan te vullen, om 
nieuwe ideeën, reacties etc. Leerlingen denken en praten mee in de richting van oplossingen voor het 
gestelde probleem, de voorspelling die is gedaan of de conclusies die zijn getrokken. 
 
Tegenover deze aanpak, ‘revoicing’, staat wat veelvuldig gebeurt in discussies of gesprekken die door 
leraren worden geleid, namelijk het inbrengen van een vraag (leraar), gevolgd door een antwoord 
(leerling) en een evaluatie van het antwoord (leraar): 
 
Leraar:  Wat is de hoofdstad van Overijssel? 
Leerling:  Zwolle. 
Leraar:  Prima. 
 
Bij deze strategie vindt geen interactie plaats tussen leerlingen en vindt geen uitwisseling plaats over 
(onvolledige?) gedachten en ideeën van de leerlingen. Het denken wordt zo niet gestimuleerd en er 
wordt ook geen beroep gedaan op het verwoorden van gedachten, waarbij kinderen worden 
gestimuleerd begrippen in de leercontext te gebruiken. 

Wat vraagt dit van leraren? 

Inhoudelijke discussie opgang brengen en herformuleren lijken zo eenvoudig, maar afgaand op 
onderzoek zoals hierboven is beschreven vraagt het om een behoorlijke gedragsverandering van 
leraren. Niet zij staan centraal, maar de leerlingen. Niet zij stellen de vragen, maar dat doen de 
leerlingen. Daarbij vraagt herformuleren tijd in de les en inhoudelijk overzicht van de leraar. Immers, zij 
zal de gedachten van leerlingen moeten kunnen volgen en kunnen plaatsen binnen het inhoudelijk 
kader of richten kunnen geven naar de juiste inhoud en terminologie passend bij het een concept. 
 
 



In de CombiList (Damhuis et al., 2004) van het Expertisecentrum Nederlands worden waardevolle tips 
gegeven aan de leraar om ruimte te scheppen voor eigen bijdragen van leerlingen: 
 
- Blijf stil, waardoor leerlingen meer tijd krijgen om hun bijdrage te plannen; spreek ook niet meteen 

na de eerste korte bijdrage van een leerling, zodat die leerling nog kan doorgaan met zijn bijdrage. 
- Praat zelf minder: niet na elke leerlingbeurt; maak eigen beurten ook korter. 
- Geef luisterresponsen en geef daarna de spreekvloer meteen weer vrij voor de leerling: 

o instemmen: Ja, instemmend knikken; 
o korte reactie die laat merken dat de leraar het volgt: Oh of Mmm; 
o bewonderende reactie: Zo! of Geweldig! 
o verwonderde, verbaasde reactie: Oh? of Nee toch! 
o kort herhalen, eventueel met uitbreiding; 
o herhalen in vragende vorm; 
o vragend of uitnodigend kijken via gericht oogcontact. 

- Laat non-verbaal blijken dat u het spannend, leuk of verbazingwekkend vindt. 
- Speel vragen en reacties van kinderen door naar de andere gespreksdeelnemers, in plaats van 

meteen een eigen antwoord of reactie te geven. 
- Gebruik vragen alleen als een startmiddel; ga door met luisterresponsen. 
- Wees nieuwsgierig naar wat de kinderen denken. 
- Accepteer de kijk van de leerling op het onderwerp (in plaats van vasthouden aan en aansturen op 

de volwassen kijk). 
- Gebruik betekenisonderhandeling om het onderwerp van de leerling beter te begrijpen. 
- Herhaal de bijdrage van een leerling en speel die door naar de andere leerlingen. Stimuleer zo dat 

leerlingen op elkaar gaan reageren en niet meer alleen op uzelf. 
- Reageer eens met een bewering in plaats van een vraag. 
 
De ruimte voor kinderen om te praten is natuurlijk gebonden aan de discussie die de leraar voert. Als 
naar de mening van de leraar de discussie uitgeput raakt of oppervlakkig wordt, kan — liefst met een 
open vraag — een nieuw element worden ingebracht (En wat gebeurt er dan als …? En heb je gedacht 
aan …? et cetera).  
Het herformuleren moet in deze context worden gezien als een techniek om formuleringen van 
kinderen te verwoorden in ‘de wetenschappelijke taal’. 

 
Voorbeeld van ‘revoicing’  

De lerares van groep 5/6 heeft een balans opgesteld en test met de klas welke kant de balans op 
uitslaat bij enkele verschillende verdelingen van de gewichtjes. Vóór dit fragment hingen rechts twee 
gewichtjes, en links één op dezelfde afstand. De leerlingen hebben gestemd welke kant de balans op 
zou uitslaan, waarbij gevraagd werd de voorspellingen te beargumenteren. 
Nu is het linker gewichtje precies op een twee keer zo grote afstand geplaatst als de twee gewichtjes 
rechts (zie Figuur). De lerares peilt de meningen (dit vertaalde voorbeeld is afkomstig uit O'Connor & 
Michaels, 1996).  
 
 
 
 
 
 
 
 



Figuur : De balans 
 
 
Bart: Uh / nou / ik denk dat / ‘ie naar / uh / rechts draait / net zoals Joris zei / Omdat / uh 

/ maar wel maar een klein beetje / ik bedoel / als het verder van het midden is, is het 
zwaarder // 

Kind 1:   Ja, vind ik ook // 
Lerares:   Oké, dus hij gaat nog steeds / nog steeds naar rechts maar minder? // 
Bart:      Nou, het blijft net zo / inderdaad / ja! // 
Kind 2:    Juf / ik ook! / 
Bart:     En als hij verder naar buiten gaat … // 
Anne:  Ik vi.. - / ik den.. - / ik ben het ongeveer / uh ongeveer met Bart en Joris uh / 

eens, maar uh / Het is wel anders// Ik denk dat ‘ie zo’n béétje naar / uh /  rechts / 
maar / … ik bedoel links / maar hij / hij draait niet helemaal / Deze [rechts] zijn wel 
meer / ik bedoel zwaarder / het is twee keer zoveel gewicht / maar / maar / doordat 
die [links] verder weg is / is die toch / toch uh zwaarder 

Lerares:  Oké, dus volgens jou is het zo dat doordat die [links] verder weg hangt … / 
Bart:  Wacht // weet je wat ik bedacht heb? / dat het / het is twee keer / ik denk / ik 

denk dat het in evenwicht is omdat / uh / deze [links] is twee keer zo ver / maar die 
[rechts] is twee keer zo zwaar // dus ik / daarom stem ik voor ‘evenwicht’ 

Kind 3:    Ja! 
Kind (meerderen): (instemmende uitroepen) 
Kind 5:    Dat ging ik ook zeggen! 
Lerares:  Goed, dus jij voorspelt dat het in evenwicht blijft / even kijken of ik je goed 

begrijp / Dus je theorie is // Anne zegt / dat het niet in even… / dat het naar links 
draait / een heel klein beetje / omdat die [linker] verder weg is // 

Anne:     Ja, maar het is ongeveer in evenwicht! / 
Lerares:    Maar / 
Anne:     Ongeveer…!/ 
Lerares:  Maar niet – / in evenwicht / maar een klein beetje naar links// en jij [Bart] zegt 

dat het precies in evenwicht is / omdat die [rechts] twee keer zo v.. / die [rechts] 
twee keer zo zwaar is / maar die [links] twee keer zo ver is // 

Bart:     Ja, inderdaad! 
 
 


