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Gesprekken van basisschoolleerlingen tijdens gezamenlijk schrijven  

Een conversatie-analytisch onderzoek naar interactie in de context van onderzoekend leren  

 

 

Dit proefschrift doet verslag van een viertal gerelateerde studies naar gesprekken van kinderen uit de 

midden- en bovenbouw van zes basisscholen in Nederland, die samen schrijven in de context van 

projecten voor onderzoekend leren. Het onderzoek gaat uit van een sociaal-culturele visie op samen 

schrijven en leren en van conversatie-analytische inzichten over hoe participanten gesprekken 

organiseren. De analyse van de gesprekken vond plaats vanuit twee invalshoeken: het gezamenlijk 

produceren van geschreven tekst en het gezamenlijk construeren van kennis. Met betrekking tot het 

samen schrijven heb ik eerst geanalyseerd hoe leerlingen voorstellen doen tijdens het samen schrijven 

en vervolgens hoe leerlingen samen reflecteren op beslissingen die zij als schrijver moeten nemen. Met 

betrekking tot aspecten van gezamenlijke kennisconstructie heb ik onderzocht hoe kinderen kennis 

met elkaar delen en hoe zij onderlinge verhoudingen inzake het hebben van kennis expliciet en 

daarmee relevant maken.  

 

Achtergrond  

Vanuit een sociaal-cultureel perspectief op leren (Littleton & Mercer 2010; Mercer, 2004), wordt taal 

beschouwd als een cultureel en psychologisch instrument (Vygotsky, 1978). Uitganspunt is dat de 

cognitieve ontwikkeling is ingebed in culturele praktijken, gecreëerd door en gedeeld met leden van 

gemeenschappen (Bereiter, 2002) en dat deze zodoende niet los staat van de historische en culturele 

context waarbinnen dat leren plaatsvindt (Rogoff, 2003; Van Oers, 2008). Culturele kennis wordt 

ontwikkeld door deel te nemen aan activiteiten binnen sociale groepen (Duff, 2002), die 

gekarakteriseerd kunnen worden als communities of practice (Lave & Wenger, 1991). Door deelname 

aan verbale interactiepraktijken (Berenst, 2012) die bij een specifieke sociaal-culturele gemeenschap 

behoren, gaat een leerling van perifere naar volledige participatie. Deelname aan dialogische 

praktijken (Alexander, 2008; Wegerif 2011; Vrikki, et al., 2019) is daarbij zowel middel als resultaat van 

leren (Freebody, 2003). Samen schrijven kan vanuit deze opvatting getypeerd worden als een 

gesitueerde geletterdheidspraktijk (Barton & Hamilton,1998; Cekaite, 2009; Graham, 2018), waarin 

interactie en schrijven nauw met elkaar verweven zijn in dialogische schrijfactiviteiten (Rojas-

Drummond et al., 2020).  

 Eerder onderzoek naar samen schrijven is uitgevoerd vanuit twee centrale theoretische 

benaderingswijzen (Van Steendam, 2016): de schrijfvaardigheidsontwikkeling van de deelnemers en de 

vraag hoe samen schrijven het leren van inhouden (betreffende het onderwerp van de tekst) kan 
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stimuleren. Deze twee perspectieven geven richting aan onderzoek naar hoe individuele schrijvers 

teksten construeren en hoe schrijven processen kan oproepen waarin kennis wordt gegenereerd of 

getransformeerd. Studies naar cognitieve, individuele schrijfprocessen hebben aangetoond hoe 

schrijvers teksten produceren in korte recursieve cycli (Bereiter & Scardamalia, 1980), hoe de 

ontwikkeling van een beginner tot een meer bekwame schrijver verloopt (Flower & Hayes, 1987) en 

hoe schrijven kan leiden tot ontwikkeling in het begrip van de schrijvers (Baaijen & Galbraith, 2018; 

Galbraith 1999, 2009). Uitgaande van deze invalshoeken en kennis over hoe schrijfprocessen verlopen, 

zijn er in de afgelopen drie decennia verschillende studies uitgevoerd die hebben laten zien hoe 

schrijven (in kleine groepen of tweetallen) bevorderlijk kan zijn voor het ontwikkelen van de 

schrijfvaardigheid en voor het leren van (vak)inhouden (Graham et al., 2020; Klein & Boscolo 2016; Van 

Steendam, 2016). 

 Onderzoek naar samen schrijven heeft onder meer aangetoond dat de deelnemers kunnen 

leren van elkaars schrijfprocessen, dat kritische reflectie door samenwerken wordt aangemoedigd en 

dat onder bepaalde condities de tekstkwaliteit verbetert wanneer studenten gericht samenwerken 

(Arvaja et al., 2000; Donahue & Lillis, 2014; Nykopp, et al., 2014; Van Steendam, 2016; Hoogeveen & 

Van Gelderen, 2018). Met name ook vanuit onderzoek naar het leren van een tweede taal bleek dat 

samen schrijven gunstig is voor de ontwikkeling van schrijfvaardigheid in de doeltaal (Fernández 

Dobao 2012; Guttiérrez, 2016).  

 Vanuit het perspectief van samen schrijven-om-te-leren is onder meer aangetoond hoe samen 

schrijven kan leiden tot vormen van collectieve creativiteit (Rojas-Drummond, et al., 2008) en het 

voortbouwen op elkaars ideeën (Klein, 2014; Tynjälä, 2001; Vass et al., 2008). Het vermogen om samen 

te praten en te denken blijkt ook een belangrijke factor in het gezamenlijk produceren van een 

coherente samenvatting (Rojas-Drummond, et al., 2017). Recent onderzoek van Rojas-Drummond, et 

al. (2020) bevestigt de sleutelrol van dialogische gesprekken en co-reguleringsprocessen in 

gezamenlijke schrijftaken met medeleerlingen. Met name schrijfactiviteiten die betekenisvol en 

interactief zijn en een beroep doen op metacognitieve vaardigheden blijken leerprocessen te 

bevorderen (Gere et al., 2019).  

 Het hier beschreven onderzoek bouwt voort op de eerdere studies over samen schrijven en 

leren, met gebruik van (toegepaste) conversatie analyse (Antaki, 2011; Ten Have, 2007) als 

analysemethode. Het gedetailleerd analyseren van de gesprekken van samen schrijvende leerlingen 

die werken aan hun eigen onderzoeksproject, heeft meer inzicht gegeven in hoe studenten in 

interactie met elkaar een schrijfproduct creëren binnen die gegeven context en hoe aspecten van 

gezamenlijke kennisopbouw tot uiting komen in de interactie.  
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Context en data  

De videodata voor het onderzoek zijn in de periode 2012-2015 verzameld in het kader van het Raak 

PRO-project Samenwerken en Taalvaardigheid (Berenst, 2011), uitgevoerd door het Lectoraat 

Taalgebruik en Leren van NHL Stenden Hogeschool. In dit onderzoeksproject, dat was georganiseerd 

volgens de principes van Educational Design Research (Collins, et al., 2004), implementeerden 

leerkrachten van zeven basisscholen in Friesland projecten voor onderzoekend leren (Bereiter 2002; 

Littleton & Kerawalla, 2012). Het belangrijkste doel was om voorwaarden te scheppen die de kwaliteit 

van interactie tussen leerlingen zouden verbeteren met het oog op gezamenlijke kennisopbouw en 

taalvaardigheid, waaronder schrijfvaardigheid. Na een pilot met één school is het hoofdproject 

uitgevoerd op zes basisscholen, waar de data voor mijn onderzoek gedurende twee jaar werden 

verzameld in gemengde groepen 4-8. 

 De leerlingen werkten twee keer per jaar gedurende periodes van ongeveer drie weken in 

groepjes aan hun eigen onderzoek, waarin het stapsgewijs werken vanuit eigen vragen uitgangspunt 

was. Overkoepelende thema's waren: Kleding, Friesland toen en nu, Feesten, Sport en spel en 

Machines en apparaten. Binnen de context van hun eigen kleinschalige onderzoek voerden de 

leerlingen diverse schrijfactiviteiten uit, wat in de volgende soorten teksten resulteerde: plan van 

aanpak (onderzoeksvragen), reflectie (logboek), mindmap, lijst met interviewvragen, brief, 

aantekeningen, verhaal, verslag, poster en PowerPointpresentatie. Van die schrijfactiviteiten werden 

video-opnamen gemaakt. De dataset voor mijn onderzoek bevatte opnamen van 33 schrijfsessies, 

waarvan 26 met pen en papier en 7 met gebruik van een computer. De totale tijd van deze opnamen is 

7 uur en 34 minuten; de gemiddelde duur van een schrijfactiviteit was 10 minuten en 39 seconden.  

 

Methode 

De analysemethode voor dit onderzoek is (toegepaste) conversatieanalyse (Antaki, 2011; Mazeland, 

2003; Ten Have, 2007). Conversatieanalyse (vanaf nu CA) is een kwalitatieve onderzoeksmethode en 

kan worden omschreven als een micro-analyse van de manieren waarop deelnemers hun interactie 

organiseren en sociale acties tot stand worden gebracht. Gesprekken worden daarbij niet benaderd 

vanuit een set (theoretisch gemotiveerde) aannames, maar op inductieve wijze. Het basisprincipe van 

CA is dat de betekenis van een uiting wordt bepaald door de daarop volgende uiting. De onderzoeker 

analyseert data dus vanuit dat deelnemersperspectief en gaat na wat participanten voor elkaar 

waarneembaar maken (Gosen & Koole, 2017). Ook leren bestuderen CA-onderzoekers als een sociaal 

en interactief fenomeen (Gardner, 2019; Koole 2010; Margutti, 2006). 

 Om mijn onderzoeksvragen te beantwoorden, heb ik vier collectiestudies (Clift & Raymond, 

2018) uitgevoerd. Eerst werden alle videodata getranscribeerd (Jefferson, 1984; 2004) en voor elke 
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deelstudie werden de te onderzoeken fenomenen (Sidnell, 2013) bepaald op basis van verkennende 

analyses. Vervolgens creëerde ik collecties (Clift & Raymond, 2018) van praktijken met alle 

voorkomende gevallen van het doelfenomeen. In dit proefschrift verwijst de notie praktijk naar de 

verbale, vocale en non-verbale manieren die een actie vormen en uitvoeren en acties zijn wat 

deelnemers doen in interactie (bijvoorbeeld voorstellen, uitnodigen, corrigeren). De collecties vormden 

het vertrekpunt voor een meer gedetailleerde analyse, bijvoorbeeld voor wat betreft acties (Sidnell, 

2013), sequentiële posities (Schegloff, 2007), taalkundige constructies (Couper-Kuhlen, 2014) of de 

wijze waarop acties worden begrepen door andere participanten getuige hun reacties en het vervolg 

van de interactie (Enfield & Sidnell, 2017).  

 

Resultaten 

Van elke deelstudie volgt hieronder een beknopte samenvatting. Onderwerpen zijn: de aard en functie 

van voorstellen, reflectieve praktijken, het delen van kennis en uitingen met gebruik van het 

epistemische werkwoord ‘weten’.  

 

Aard en functie van voorstellen 

Het doel van de eerste studie voor dit proefschrift (hoofdstuk 2) is om de aard en functie van 

voorstellen (proposals; Houtkoop-Steenstra, 1987) vast te stellen, die leerlingen doen tijdens het 

gezamenlijk schrijven. Het samen creëren van één schrijfproduct vereist dat deelnemers gedeelde 

beslissingen nemen en onderhandelingen hierover beginnen doorgaans met een voorstel: een 

initiërende actie waarbij de spreker probeert een toekomstige actie, gebeurtenis of situatie te 

bewerkstelligen (Houtkoop-Steenstra, 1987; Couper-Kuhlen 2014). Een ontvanger kan het voorstel 

accepteren of weigeren, of om opheldering vragen (Couper-Kuhlen & Etelämäki 2015; Siitonen & 

Wahlberg 2015; Stevanovic & Peräkylä, 2012; Yasui, 2013), wat gevolgen heeft voor het vervolg van het 

gesprek. De onderzoeksvraag was: hoe doen leerlingen voorstellen en hoe behandelen ze voorstellen 

tijdens de gezamenlijke productie van één geschreven tekst? 

 De analyses hebben drie centrale bevindingen opgeleverd. Ten eerste werden vijf hoofddoelen 

van voorstellen geïdentificeerd: (i) inhoud van de tekst, (ii) procedure (taakuitvoering), (iii) formulering, 

(iv) tekststructuur en (v) lay-out. De mate waarin de verschillende soorten voorstellen een rol speelden 

bij het samen schrijven, hing samen met de aard van het beoogde schrijfproduct. Ten tweede heeft de 

studie laten zien dat procedurele voorstellen en voorstellen voor de inhoud van de tekst syntactisch 

anders geconstrueerd worden. Procedurele voorstellen zijn declaratieve uitingen, vaak vergezeld van 

het modale werkwoord moeten dat een noodzaak of verplichting uitdrukt. Bij voorstellen voor de 

inhoud van de tekst kon een onderscheid worden gemaakt tussen twee contexten: ideeën genereren 

vanuit persoonlijke kennis en ervaringen en met gebruik van een brontekst (waarbij het gebruik van 
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een pc bovendien multimodaal (Gardner & Levy, 2010) geconstrueerde voorstellen zichtbaar maakte). 

De derde centrale uitkomst was dat het opschrijven van nieuwe tekst in verschillende sequentiële 

posities (Schegloff, 2007) plaatsvond, met twee hoofdpatronen: (i) als een geprefereerd tweede 

paardeel (SPP) waarmee de acceptatie van een voorstel non-verbaal tot uitdrukking werd gebracht en 

(ii) nadat de participanten verbaal overeenstemming bereikt hadden over zowel de inhoud als de 

formulering, waarbij het opschrijven fungeerde als een sequence closing third (Schegloff, 2007).  

 Het analyseren van voorstelsequenties heeft bijgedragen aan het begrip van hoe procedurele 

en inhoudelijke voorstellen een rol spelen in gezamenlijke schrijfactiviteiten. De studie liet zien hoe het 

genereren van inhouden en formulering met elkaar verbonden zijn (Flower & Hayes, 1980; Vass, 2007) 

en valideerde eerder onderzoek dat toonde hoe schrijven functioneert als non-verbale actie om een 

voorstel te accepteren (Nissi, 2015). Het gezamenlijke schrijven kon worden getypeerd als creative 

interthinking (Mercer, 2004; Vass, et al., 2008; Mercer en Littleton, 2013), waarbij leerlingen in interactie 

voorstellen doen en besluiten nemen over de aanpak en het beoogde schrijfproduct, vanuit een 

gemeenschappelijke oriëntatie op een organisatorische agenda (Boden, 1994).  

 

Reflecteren op gepastheid en correctheid  

Samen schrijven kan bevorderen dat participanten leren van elkaars schrijfprocessen en conceptuele 

kennis en kan bovendien kritische reflectie over de keuzes van schrijvers bevorderen (Klein 2014; 

Nykopp et al, 2014; Van Steendam 2016). Schrijven brengt metalinguïstische activiteit met zich mee 

omdat het besluitvorming over taal en communicatie van betekenis vereist (Bereiter en Scardamalia, 

1987; Chen & Myhill, 2016; Myhill & Jones, 2015), wat impliceert dat metatalk (Parr en Wilkinson 2016) 

over schrijven belangrijk is. Eerdere studies naar de interactie tussen leerkrachten en leerlingen hebben 

aangetoond dat gesprekken gunstig zijn voor het ontwikkelen van schrijfvaardigheid (Dolz en Erhard 

2000; D'warte 2012; Jesson et al., 2016; Myhill et al., 2012). Er is echter weinig onderzoek gedaan naar 

hoe reflectieve praktijken zich voordoen in de interactie van samenwerkende schrijvende leerlingen. De 

studie die is beschreven in hoofdstuk 3 beantwoordt de volgende vraag: hoe komen tijdens de 

gezamenlijke schrijfactiviteiten reflectieve praktijken met betrekking tot zowel tekstinhoud als talige 

kwesties tot stand?  

 Uit de analyses is gebleken dat de leerlingen reflecteerden op twee hoofdaspecten. Ten eerste 

reflecteren leerlingen op gepastheid (appropriateness) van voorstellen van medeleerlingen tijdens het 

genereren van nieuwe ideeën, met verschillende interactionele praktijken in responsieve posities. Het 

reflecteren op gepastheid of geschiktheid van voorstellen betrof inhoudelijk drie aspecten: de 

hoeveelheid informatie die al is gegeven (redundantie), de relevantie van een idee voor het onderwerp 

of juist voor het onderzoeksproces en de geschiktheid van woordkeuze of stijl (schrijfconventies). Ten 

tweede reflecteren leerlingen op correctheid (correctness) van schriftelijk taalgebruik, in termen van 
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(hoofdzakelijk) spelling, interpunctie en grammatica, wat tot uiting komt in conversationele acties 

tijdens en na het opschrijven van nieuwe inhouden. Er werden drie typen acties onderscheiden: een 

expliciete hulpvraag (recruitment; Kendrick & Drew, 2016) door de schrijver, een (ongevraagde) 

instructie door een niet-schrijvende medeleerling om een mogelijke taalfout te voorkomen (Kääntä 

2010; Dalton-Puffer 2007) en een correctie (Jefferson, 1987; Macbeth 2004; Schegloff et al., 1977) door 

een niet-schrijvende student.  

 De studie laat zien hoe leerlingen reflecteren op de beslissingen die ze als schrijvers moeten 

nemen en suggereert zodoende dat samen schrijven (tijdens onderzoekend leren) een vruchtbare 

context biedt om de schrijfvaardigheidsontwikkeling van basisschoolleerlingen te bevorderen. In de 

discussie werd aangevoerd dat de van nature voorkomende metalinguïstische uitingen een startpunt 

kunnen zijn om basisschoolkinderen explicieter te oriënteren op bijvoorbeeld verbanden tussen 

grammatica en schrijven (Myhill & Newman, 2016) of verschillende genres (Hyland, 2007 ; Heuboeck, 

2009; Martin 2009). 

 

Kennis delen met groepsgenoten  

De derde deelstudie (hoofdstuk 4) richt zich op een aspect van samenwerken door 

basisschoolleerlingen dat tot nu toe onderbelicht was, namelijk de basale actie van het met elkaar 

delen van kennis. Een dialogische visie op leren (Alexander, 2018; Kim & Wilkinson, 2019; Vrikki, et al., 

2019; Wegerif, 2008) gaat er van uit dat kennis van deelnemers binnen trajecten van gezamenlijk 

redeneren (Littleton & Mercer 2010; Mercer, 2004; Mercer & Howe , 2012) geen stabiele reeds 

bestaande toestand is, maar van moment tot moment verandert (Keevallik, 2011). De hoofdvraag was: 

welke sequentiële contexten (Schegloff, 2007) maken het relevant voor een leerling om zijn kennis te 

delen met groepsgenoten? 

 De kennisuitingen (epistemic displays) werden gedefinieerd als beweringen waarmee een 

deelnemer in interactie expliciet kennis van de wereld (world knowledge; Bereiter, 2002) demonstreert 

(Koole, 2010). De analyse liet zien dat er vijf manieren zijn waarop kennisuitingen werden 

geproduceerd, namelijk als (i) accounts (het geven van rekenschap), (ii) responses op een verzoek om 

informatie, (iii) correcties (other-corrections, Jefferson, 1987) en in reactie op de propositionele inhoud 

(Enfield, 2011) van een voorafgaande kennisuiting of informatie in een tekstuele bron als (iv) 

afwijzingen (disagreement) en (v) uitbreidingen (extension; Klein, 2014; Vass, 2008). Kennisuitingen die 

werden gedaan in accounts hadden vier toepassingen, namelijk als verantwoording voor een eigen 

voorstel, voor instemming of juist afwijzing van een voorstel van een medeleerling, of voor het 

corrigeren van een medeleerling. De manier waarop kennisuitingen gedaan werden, bleek tot op 

zekere hoogte samen te hangen met de aard van de schrijfactiviteiten. Ook bleek er sprake te zijn van 
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een specifiek participatiekader (Goodwin & Goodwin, 2004) in schrijfactiviteiten waarin een leerling 

een rol als facilitator (Nissi, 2015) op zich nam en medeleerlingen uitnodigde hun kennis te delen. 

 De bespreking van de bevindingen heeft voornamelijk betrekking op de belangrijkste functies 

(Enfield, 2011) van kennisuitingen, in termen van een rechtvaardigende (justifying) functie van de 

accounts en afwijzingen en een verhelderende (clarifying) functie van de reacties op verzoeken om 

informatie, correcties en uitbreidingen. Ook is besproken dat de inhoud van de uitingen een variatie 

aan kennis van de wereld (inclusief typisch schoolse kennis; Hedegaard, 2008), taalkennis en kennis uit 

het alledaagse leven betrof (Houen et al., 2017). conversatie  

 

Gespreksfuncties van uitingen met ‘weten’ 

De vierde studie voor dit proefschrift (hoofdstuk 5) richt zich op de functie van uitingen met ‘ik weet’, 

‘jij weet’ en ‘wij weten’ en was bedoeld om een beter begrip te krijgen van hoe leerlingen ‘weten’ 

expliciet en daarmee relevant maken in hun gesprekken. Het hebben en delen van kennis in interactie 

heeft morele dimensies die te maken hebben met rechten en verantwoordelijkheden (Stivers et al., 

2011). Gesprekspartners verwachten onderling dat uitingen worden afgestemd op wat de ander wel of 

niet weet (Laury & Helasvuo, 2016). CA-studies naar het gebruik van 'ik weet' en 'jij weet' in 

gesprekken tussen volwassenen hebben de gespreksfuncties van deze uitingen laten zien en hoe 

dergelijke uitingen appelleren aan de kennis en (emotionele) betrokkenheid van de participanten 

(Asmuβ, 2011; Heritage, 2012a,b; Heritage & Sefi, 1992; Keevallik, 2003; MacMartin, et al., 2014; 

Mikesell, et al., 2017; Keevallik, 2003). De belangrijkste vraag voor dit onderzoek was: wat is in de 

context van de gezamenlijke schrijfactiviteiten de gespreksfunctie van uitingen met ‘ik weet’, ‘jij weet’ 

en ‘wij weten’?  

 De analyse van uitingen met het epistemische werkwoord ‘weten’ in combinatie met de 

persoonlijke voornaamwoorden ik, jij of wij, laat verschillende praktijken zien, die inzicht geven in de 

epistemische verhoudingen tussen de gespreksdeelnemers. Er zijn drie hoofdcategorieën 

onderscheiden. Ten eerste positioneren leerlingen zichzelf als ‘wetend’/deskundig, door het hebben 

van (gedeeltelijke) kennis te claimen of door epistemische autoriteit (epistemic authority; Heritage & 

Raymond, 2005; Heritage, 2012a) op te eisen, al dan niet vergezeld van bewijzen (evidentials, Enfield, 

2011). Ten tweede claimen leerlingen het hebben van dezelfde kennis als een ander, waarmee ze de 

nieuwswaarde van een voorgaande uiting van die ander ontkenden (Mikesell, et al., 2017) en in 

sommige gevallen belang leken te hechten aan voorkomen van ‘gezichtsverlies’ (maintaining face, 

Goffman, 1967). Ten derde wijzen leerlingen hun groepsgenoten expliciet op het hebben van gedeelde 

kennis om overeenstemming af te dwingen, een vooronderstelling van gedeelde kennis aan te duiden, 

een voorstel af te wijzen (op basis van relevantie), of gedeelde nieuwe kennis vast te stellen.  
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 Deze studie heeft bijgedragen aan CA-onderzoek naar de rol van kennis in interactie (Heritage 

& Raymond 2005; Stivers et al., 2011) door data van relatief jonge gesprekspartners te analyseren en 

door een geïntegreerde analyse uit te voeren van 'ik weet', 'jij weet' en 'wij weten'. De gespreksfuncties 

van uitspraken met 'weten' laten zien hoe dialogische praktijken (Kim en Wilkinson, 2019; Vrikki, et al., 

2019) gerealiseerd en daarmee zichtbaar worden in een community of practice (Lave & Wenger, 1991).  

 

Discussie 

Methodologische bespreking  

De resultaten van de vier deelstudies hebben laten zien hoe samen schrijven in de context van 

projecten voor onderzoekend leren een verscheidenheid aan gesprekspraktijken genereert, waarin 

schrijven, denken en weten onderling verbonden zijn en vorm krijgen in het verloop van de interactie. 

Wat betreft de aard van de data is het van belang op te merken dat CA zich primair bezighoudt met 

de analyse van natuurlijk voorkomende gesprekken en dat de aanwezigheid van onderzoekers en 

camera’s de gesprekken mogelijk heeft beïnvloed (Lester & O'Reilly, 2019). Op basis van de 

observaties kon echter vastgesteld worden dat dit in het hier beschreven onderzoek geen 

noemenswaardige rol leek te spelen.  

 Verder hebben de analyses van de vier studies laten zien welke specifieke toegevoegde 

waarde CA heeft in het analyseren van groepsgesprekken van leerlingen. Door zeer gedetailleerd te 

bestuderen wat leerlingen doen in interactie en uit te gaan van wat zij daarin zelf relevant en zichtbaar 

maken, was het mogelijk om meer inzicht te krijgen in hoe leerlingen gezamenlijk een schrijfproduct 

tot stand brengen en hoe zij kennis met elkaar delen en bespreken.  

 

Theoretische discussie  

Het hier beschreven onderzoek bouwt voort op literatuur over samen schrijven en dialogische 

interactie, vanuit een sociaal-cultureel perspectief op leren en geïnspireerd door conversatie-

analytische studies over het organiseren van gesprekken en de rol van kennis in interactie. Vijf 

onderwerpen zijn van belang om nader op in te gaan.  

 Verschillende observaties in het onderzoek suggereren een oriëntatie van leerlingen op 

veronderstelde eisen aan het beoogde schrijfproduct en aannames over wat van belang is om 

aandacht aan te schenken (Hasan, 2012; Wells, 2007). Dit betreft onder meer de constructie en 

behandeling van procedurele voorstellen, een gerichtheid op kwantitatieve aspecten van het 

schrijfproduct en in sommige sequentiële contexten de aanwezigheid van typische 

leerkrachtpraktijken. Het relevant maken van bepaalde sociaalculturele kennis (Stevanovic and 

Peräkylä, 2014) door de participanten lijkt de gesitueerdheid van het schrijven in de institutionele, 

schoolse context (Drew & Heritage, 1992; Heritage, 2004) aan het licht te brengen.  
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 Een deel van de reflectieve uitingen van leerlingen had betrekking op aspecten van het 

register van een specifiek genre (Hyland, 2005; Heuboeck, 2009; Martin, 2009). Dit maakt zichtbaar hoe 

verbindingen tussen disciplines (Nelson, 2001) tot stand komen en ook dat specifieke taalkundige en 

retorische kennis van de kinderen verankerd lijkt te zijn in sociale geletterdheidspraktijken (Graham, 

2018). Verder is gebleken dat reflectieve praktijken met betrekking tot de linguïstische aspecten van 

schrijfproducten hoofdzakelijk gericht zijn op de lagere-orde aspecten van schrijven, wat wijst op 

strategieën van beginnende schrijvers (Bereiter & Scardamalia, 1987).  

 De analyses van de sequentiële posities waarin leerlingen kennisuitingen produceren geven 

een nauwkeuriger begrip van hoe leerlingen voortbouwen op elkaars ideeën (Klein, 2014; Vass, 2014), 

hoe zij in interactie tot gezamenlijk redeneren komen (Littteton & Mercer, 2010; Mercer, 2004; Rojas-

Drummond et al., 2020) en ook bij welk type schrijfactiviteiten dat vooral plaatsvindt. De verschillende 

studies hebben ook meer inzicht gegeven in de aard van de kennis die de leerlingen delen, te weten 

procedurele kennis, linguïstische kennis en kennis van de wereld. Deze kennis is afkomstig van 

ervaringen binnen en buiten de schoolse context (Hedegaard, 2008; Houen et al., 2017). Alleen kennis 

van de wereld wordt ter discussie gesteld door de leerlingen.  

 Het bestuderen van uitingen met ik weet, jij weet en wij weten heeft inzicht gegeven in hoe 

cognitieve processen zich manifesteren in interactie en hoe leerlingen zich verhouden tot weten (het 

hebben van kennis) van zichzelf en anderen. Het onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan CA-

literatuur over de rol van kennis in gesprekken (Heritage 2012a,b; Heritage, 2013; Steensig et al., 2011), 

door een verbreding naar gesprekken van relatief jonge gespreksdeelnemers. De uitkomsten met 

betrekking tot het responsieve ik weet en jij weet bevestigen de uitkomsten van eerdere studies naar 

de functie van deze uitingen (Asmuβ, 2011; Mikesell et al., 2017) en breiden deze ook uit. Uitingen met 

ik weet die begrepen kunnen worden in termen van gezichtsbehoud (zie face, Goffman, 1967), laten 

zien dat niet alleen epistemische en deontische (Stevanovic and Peräkylä, 2012) aspecten van de 

sociale verhoudingen een rol spelen, maar ook emotionele dimensies (Stevanovic and Peräkylä, 2014).  

 De analyses hebben tot slot ook bijgedragen aan kennis over schrijfvaardigheid en 

gespreksvaardigheden (pragmatische competenties) van leerlingen in de midden- en bovenbouw van 

het basisonderwijs. Het nemen van gezamenlijke, beredeneerde besluiten met betrekking tot de 

inhoud en formulering (voor teksten met een lezerspubliek) wijst op verfijnde schrijfstrategieën 

(Bereiter & Scardamalia, 1987). Daarnaast is gebleken dat leerlingen in staat zijn een grote variëteit aan 

pragmatische handelingen te begrijpen en zelf te produceren.  
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Implicaties voor de onderwijspraktijk en verder onderzoek 

Het onderzoek geeft aanknopingspunten voor het doen van vervolgonderzoek en tot op zekere 

hoogte voor de wijze waarop samen schrijven (in de context van onderzoekend leren) geoptimaliseerd 

kan worden.  

 Een eerste suggestie voor verder onderzoek is om na te gaan hoe reflectieve praktijken zich 

voordoen in gezamenlijke schrijfactiviteiten met gebruik van een tekstverwerker. De analyses van het 

gezamenlijk reflecteren hebben zich nu beperkt tot data van leerlingen die met pen en papier schreven 

en een interessante vervolgvraag is hoe leerlingen reflecteren op aspecten van gepastheid en 

correctheid in die contexten, waarbij technologie (bijvoorbeeld spellinghulp; zie Cekaite, 2009) een 

nadrukkelijke rol speelt in de sociale geletterdheidspraktijken (Street, 2013).  

 Ten tweede zou in vervolgonderzoek aandacht besteed kunnen worden aan hoe de schrijf- en 

gespreksvaardigheden van leerlingen zich ontwikkelen. Dit vraagt om een andere wijze van 

dataverzameling (Gardner, 2019), waarbij opeenvolgende momenten van gerelateerde 

schrijfactiviteiten worden gefilmd. De nauwgezette observaties kunnen vervolgens een rol spelen bij 

werk aan optimalisering van de onderwijspraktijk.  

 Het onderzoek heeft laten zien hoe leerlingen kennis uiten en bespreken en van daaruit is een 

derde vraag hoe studie gemaakt kan worden van de wijze waarop de propositionele inhoud van 

ideeën verandert in relatie tot patronen in de interactie. Mogelijk biedt de CA benadering van 

membership categorisation analysis (zie Fitzgerald, & Housley, 2015; Stokoe, 2012) hiervoor 

mogelijkheden, maar de vraag is in hoeverre daarbij het deelnemersperspectief uitgangspunt van de 

analyse kan zijn, zoals te doen gebruikelijk in CA onderzoek.  

  Tot slot suggereren de uitkomsten van dit onderzoek dat het belangrijk is om meer inzicht te 

krijgen in de rol van affectieve aspecten en daarmee samenhangend creativiteit (Fernández-Cárdenas, 

2008; Sharples 1996) als dimensies van hoe leerlingen gezamenlijk een schrijfproduct tot stand 

brengen in interactie (Vass et al. 2014; Wegerif, 2005).  

 

 


