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Ronde 7

Jan T’Sas (1 & 2) & Ria Van den Eynde (1)
(1) Karel de Grote Hogeschool
(2) Universiteit Antwerpen 
Contact: jan.tsas@uantwerpen.be

Ria.vandeneynde@kdg.be

Sprekend leren doet groepswerk renderen

Veel leraren krijgen een hekel aan groepswerk. Ze vinden dat er te veel tijd verloren
gaat aan gesprekken die weinig met de leerstof te maken hebben. Maar wat als we iets
doen aan de kwaliteit van dat spreken? Onderzoekers van de Karel de Grote
Hogeschool leren leerlingen ‘exploratieve gesprekstechnieken’ aan. De eerste resultaten
van dit sprekend leren zijn veelbelovend.

Engelse onderzoekers weten het al twintig jaar: als leerlingen in groepen moeten
samenwerken, voeren ze heel vaak competitieve en/of cumulatieve gesprekken. Bij
‘competitieve gesprekken’ luisteren leerlingen niet (actief ) naar elkaar, ze laten elkaar
niet uitspreken, proberen het gesprek te domineren en hun mening op te dringen, vra-
gen niet naar argumenten en formuleren er zelf nauwelijks. Er wordt weinig doelge-
richt gewerkt en slechts zelden streven de leerlingen bewust naar een consensus. Bij
‘cumulatieve gesprekken’ stellen leerlingen elkaar weinig of geen vragen en argumen-
teren ze slechts in beperkte mate. Ze haspelen opdrachten snel af, reageren weinig kri-
tisch of constructief op wat iemand zegt en schrijven maar wat op om ‘er vanaf te zijn’.
Het effect van deze gesprekken valt makkelijk te raden: ze genereren meer decibels dan
leereffecten.

Welke gespreksvaardigheden hebben leerlingen dan nodig om groepswerk wél effectief
te maken? Onder welke voorwaarden leren ze echt van elkaar? Het antwoord luidt:
door exploratieve gesprekken te voeren. De eisen waaraan dergelijke gesprekken moe-
ten voldoen, klinken verrassend eenvoudig: ‘actief luisteren’, ‘vragen wat de ander
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denkt’, ‘respect hebben voor elkaars mening of idee’, ‘waarom-vragen stellen’, ‘argu-
menten formuleren en anderen naar hun argumenten vragen’ en ‘samen naar een con-
sensus streven’. Simpel, of niet?

“Precies die gespreksvaardigheden krijgen we niet mee met de geboorte”, stelt prof.
Neil Mercer van de universiteit van Cambridge. “We krijgen ze ook niet systematisch
mee van thuis. Daarom moeten we ze op school leren”. Hoe belangrijk exploratieve
gesprekken zijn voor de schoolloopbaan van leerlingen, bewezen de – eveneens Britse
onderzoekers – Hart & Risley al in 1995: “De hoeveelheid en de kwaliteit van spre-
ken die kinderen in hun eerste jaren van onderwijs ervaren, voorspelt in hoge mate hoe
goed ze het er zullen vanaf brengen in het secundair onderwijs”. Om het belang van
exploratieve gesprekken hard te maken, voerden Mercer en zijn team experimenten uit
in verschillende Engelse lagere scholen, bij leerlingen van tien tot twaalf jaar. Telkens
leerden de leerlingen op een intensieve manier zes basisregels – in de klas ‘babbelregels’
genoemd – hanteren: 

1. eigen ideeën/meningen uiten en met anderen delen;
2. naar elkaar luisteren en andermans idee/mening respecteren;
3. eigen ideeën/meningen beargumenteren;
4. anderen vragen om argumenten voor hun ideeën/meningen;
5. constructieve kritiek geven op wat gezegd wordt;
6. naar een consensus streven.

Deze basisregels werden vervolgens twee maanden lang wekelijks ingeslepen tijdens
gewoon groepswerk en andere klasactiviteiten. Alle lessen werden gegeven door de
klasleerkracht. Via metingen voor en na het experiment, en door te vergelijken met
klassen die groepswerk deden zonder basisregels, gingen de onderzoekers na wat explo-
ratieve gesprekken opleveren. “En die effecten zijn er”, vertelt Mercer. “De leerlingen
werken beter samen, kunnen beter hun gedachten formuleren en argumenten ver-
woorden, en ze lossen als groep beter probleemopdrachten op. Bovendien worden ze
ook individueel beter in probleemoplossend denken”. 

Jan T’Sas en Ria Van den Eynde, onderzoekers aan de Karel de Grote Hogeschool in
Antwerpen, lieten zich sterk inspireren door Mercer en deden een gelijkaardig onder-
zoek. Daarin betrokken ze 120 leerlingen van het vijfde leerjaar uit vijf lagere scholen
in en rond Antwerpen. Die werden voor de hele duur van het experiment ingedeeld
in groepjes van drie. Er werd gewerkt met controlegroepen (die groepswerk deden zon-
der de basisregels aan te leren) en met experimenteergroepen. In vijf basislessen leer-
den de leerlingen van de experimenteergroepen de exploratieve gesprekstechniek aan.
Elke les bestond uit praktische opdrachten (klassikaal en in groepjes) en uit reflectie-
momenten. Nadat alle basisregels aan bod waren gekomen, werden ze systematisch
ingeslepen tijdens gewoon groepswerk. Acht weken lang. Het leerrendement van deze
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aanpak werd in kaart gebracht via nul- en effectmetingen. We namen onder meer een
probleemoplossende toets af. Al die tijd, drie maanden lang, maakten de onderzoekers
film- en geluidsopnamen van de leerlingen tijdens hun groepswerk. Ze analyseerden
hun attitudes en gesprekken. De resultaten van de toetsen werden vergeleken met de
manier waarop de leerlingen met elkaar praten.

Wat heeft dit alles opgeleverd? Bij het indienen van deze tekst was het onderzoek nog
niet afgerond. Daarom moeten we ons hier beperken tot de resultaten van één klas,
namelijk de pilotklas. De pilot werd in het schooljaar 2014-2015 georganiseerd in een
klas met bijna uitsluitend taalzwakke leerlingen. We noteren daar opvallende resulta-
ten. Zo scoren alle groepjes aan het eind van het experiment gemiddeld 20% hoger op
de probleemoplossende toets dan bij de nulmeting. Individueel gaan ze er met gemid-
deld 8% op vooruit. Tegelijk is het taalgebruik van deze leerlingen veranderd. Zo for-
muleren ze veel meer argumenten om hun mening hard te maken en ook de kwaliteit
van hun argumenten is verbeterd. Ze leggen daar bijvoorbeeld meer variatie in. Waar
de leerlingen bij de nulmeting vooral persoonlijke overtuigingen laten gelden, redene-
ren ze drie maanden later ook met voorbeelden, analogieën, legitimatie, enz. De mate
waarin leerlingen de exploratieve technieken beheersen, gaat ook samen met verande-
rend woordgebruik. Zo komt de waarom-vraag na het experiment meer tot veel meer
voor dan bij de start. Hetzelfde geldt voor uitspraken als ‘Ik denk dat…’, ‘Ik ga
akkoord met …’, ‘Ja, dat klopt…’, ‘Waarom denk je dat…?’ en voor woorden als
want, omdat, oké, dus, als, enz. Linguïstische markers zijn dat, in het onderzoekersjar-
gon. De leerlingen gebruiken deze woorden duidelijk als kapstokken om hun gedach-
ten te ordenen. Bovendien ondersteunen deze markers de soms moeilijk begrijpbare
zinsbouw van de leerlingen.

De filmopnamen van het groepswerk legden nog andere effecten bloot. Zo is er meer
gelijkheid onder de leden van de groepen gegroeid: omdat leerlingen meer houvast
hebben aan ’talige’ tools en structuren durven zij – ondanks hun soms beperkte woor-
denschat en kromme zinsbouw – meer meepraten en dragen ze meer bij tot een zin-
vol gesprek. Ze onderbreken elkaar minder, spreken minder voor hun beurt, moedi-
gen elkaar aan om input te geven, maken elkaar attent op de ‘babbelregels’ en zitten
rustiger rond de tafel. Ze trekken opdrachtenbladen niet meer uit elkaars handen,
maar geven ze door. Hun attitude is in positieve zin veranderd.

Er spelen natuurlijk veel factoren mee in dit verhaal, die momenteel nog worden
geanalyseerd: ‘de samenstelling van de groepen’, ‘het soort opdrachten’, ‘het gebruikte
lesmateriaal’, ‘de instructies van en de opvolging door de leerkracht’, ‘de kwaliteit van
de reflectiemomenten’, enz. Daarnaast is meer onderzoek nodig naar bijvoorbeeld de
langetermijneffecten van deze aanpak. Uit buitenlands onderzoek weten we dat het
gebruiken van exploratieve gesprekstechnieken in de klas een blijvend aandachtspunt
moet zijn. Als het met andere woorden bij de experimenteerfase van het onderzoek
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blijft, bestaat het risico dat de positieve effecten op den duur weer zullen verdwijnen.
We zouden daarom nu al willen pleiten voor een didactiek en een doorgaande leerlijn
van exploratieve gesprekken in het curriculum.

Ronde 8

Véronique Damoiseaux, Wenckje Jongstra & Ietje Pauw
Katholieke Pabo Zwolle
Contact: v.damoiseaux@kpz.nl

w.jongstra@kpz.nl
i.pauw@kpz.nl

Leeslust op de Pabo

Het lectoraat van het Kenniscentrum van de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is in 2013
een langdurig onderzoeksproject gestart naar een passend leescurriculum voor aan-
staande leraren. In deze tekst presenteren we de resultaten van twee deelstudies: een
evaluatieonderzoek naar de werking van bestaande en mogelijke leesbevorderingsacti-
viteiten en een casestudy waarin een docent het leesbevorderingstraject ‘Lekker Lezen’
met een groep studenten heeft uitgevoerd. De doelstelling van deze twee studies zijn
tweeledig: 

zicht krijgen op het beleefde effect van leesbevorderingsactiviteiten in het curriculum 
zicht krijgen op de elementen uit een specifieke leesbevorderingsactiviteit die volgens
de deelnemers zorgen voor plezier in het lezen en voor frequenter leesgedrag.

De Pabo biedt jaarlijks een aantal leesbevorderende activiteiten aan, maar de vraag is
of studenten hierdoor meer gaan lezen. In 2014 is aan 96 studenten uit alle opleidings-
jaren een vragenlijst voorgelegd waarin gevraagd is of zij op een 5-puntsschaal willen
aangeven in welke mate de verschillende aangeboden leesactiviteiten ertoe hebben
geleid dat zij meer zijn gaan lezen (1 = minder gaan lezen, 5 = meer gaan lezen). Tabel
1 geeft inzicht in de waardering van reeds aangeboden leesbevorderingsactiviteiten.
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