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Elisa:  okee er staa:t toestelturnen of kortweg 
turnen is een indi vi e::le sport wordt 
uitgevoerd met hulp van toestellen. de 
onderdeel olympische spele:n (1) 	  

 [maar wie heeft het dan bedaha:cht	  
Norah:  [is	  
Norah:  is ontstaan in de-de-de:: ehn::	  

 (Elisa scrollt over scherm)	  
Norah:  turnen was bekend in=	  
Elisa:  =romeinen! de romeinen hebben het, NEE!	  

 (1)	  
Elisa:  dus schrijf maar op friedrich ludwin jahn	  
Norah:  waar?	  
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Dialogisch	  lezen	  bij	  onderzoekend	  leren	  

•  Gele$erdheidprak,jken:	  gele8erdheid	  als	  een	  sociale	  prak<jk	  
(Barton	  2000)	  	  
“the	  general	  cultural	  ways	  of	  u2lizing	  wri5en	  language	  which	  people	  draw	  
upon	  in	  their	  lives.	  In	  the	  simplest	  sense	  literacy	  prac2ces	  are	  what	  people	  
do	  with	  literacy”	  
	  

•  Leesprak,jken	  in	  onderzoekend	  leren:	  	  
•  Wat	  doen	  leerlingen	  (lezers)	  met	  tekst:	  hoe	  gebruiken	  ze	  tekst	  
om	  kennis	  te	  construeren?	  

•  Dialogisch	  lezen	  bij	  onderzoekend	  leren	  
•  en:	  hoe	  doen	  ze	  dat	  samen	  (in	  interac<e)	  <jdens	  samenwerkend	  
leren?	   4	  



Achtergrond	  onderzoek	  
•  Ontdekkend	  leren	  en	  onderzoekende	  houding	  als	  basis	  voor	  
onderwijs,	  en	  
spreek-‐,	  schrijf-‐	  en	  leestaken	  als	  	  componenten	  van	  
inhoudelijk	  relevante	  thema’s	  .	  

•  Kennisconstruc<e	  komt	  tot	  stand	  in	  interac<e	  met	  elkaar	  en	  is	  
iets	  gezamenlijks	  (Bereiter	  2002),	  	  
als	  het	  overleg	  voldoet	  aan	  kenmerken	  van	  explora<ef	  
taalgebruik	  (Mercer	  &	  Li8leton,	  2007)	  

•  21e	  eeuwse	  vaardigheden:	  o.a.	  samenwerken,	  kri<sch	  denken,	  
probleemoplossen,	  sociale	  vaardigheden,	  ict	  gele8erdheid	   5	  



Overkoepelend	  onderzoek	  (Raak-‐Pro)	  
Samenwerken	  en	  taalvaardigheid	  
•  Onderzoek	  naar	  de	  mogelijkheden	  die	  vormen	  van	  
onderzoekend	  leren	  (en	  ook	  samenwerkend	  leren)	  hebben	  
voor	  het	  ontwikkelen	  van	  taalvaardigheden	  en	  
kennisconstruc<e	  bij	  kinderen	  

•  Samen	  onderzoekend	  leren:	  gezamenlijk	  (in	  groepjes)	  
oplossen	  van	  problemen	  in	  de	  vorm	  van	  een	  onderzoeksvraag	  
binnen	  een	  gegeven	  thema	  

•  3	  deelonderzoeken:	  
•  Interac<e	  en	  kennisconstruc<e	  (argumenta<e	  bij	  kleuters)	  
•  Schrijven	  en	  kennisconstruc<e	  (middenbouw/bovenbouw)	  
•  Tekstbegrip	  en	  kennisconstruc<e	  (middenbouw/bovenbouw)	   6	  



Onderzoeksvragen	  

1.  Wat	  zijn	  kenmerken/karakteris<eken	  van	  gesprekken	  
rondom	  teksten	  in	  de	  context	  van	  samen	  onderzoekend	  
leren	  in	  de	  midden-‐	  en	  bovenbouw	  van	  het	  basisonderwijs?	  

2.  Hoe	  dragen	  dergelijke	  dialogische	  leesprak<jken	  bij	  tot	  
(gezamenlijke)	  kennisconstruc<e	  ?	  
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Data	  &	  methode	  

•  Data:	  	  
Gesprekken	  rondom	  teksten	  in	  kleine	  groepen	  tussen	  kinderen	  in	  6	  
basisscholen	  (Fryslân)	  <jdens	  samen	  onderzoekend	  leren,	  
gedeeltelijk	  getranscribeerd	  
	  

•  Methode:	  
Kwalita<eve	  analyse	  geïnformeerd	  vanuit	  	  de	  sociaal-‐culturele	  
discourse	  analyse	  en	  toegepaste	  conversa<e-‐analyse	  (Cazden	  2001,	  
Mercer	  2004,	  Antaki	  2011)	  
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	  [Deelvraag	  1]	  

Kenmerkend	  dialogisch	  lezen	  
1.  Gesprekken	  over	  de	  tekst	  
2.  Gesprekken	  met	  	  de	  tekst	  
	  

9	  



Ad1)	  Gesprek	  over	  de	  tekst	  
1.  Over	  tekstinhoud	  
2.  Over	  tekst	  als	  object	  

a)  Selec<e	  van	  relevante	  tekscragmenten	  
	  

Bart:  hee Alex even komen! ((tegen Alex buiten beeld)) (1) 
Alex je moet even komen ((gebaart)) 
(2) ((Alex komt erbij))	  

Bart:  ((wijst in boek)) kijk hier staat heel veel 
informatie over de koe	  

Alex:  varken.	  
Bart:  ja varkens dus dit moet je even doorlezen ja?	  
Pien:  nee: eh nu nog [niet	  
Alex:                 [kan ik straks wel doen ja?	  
Bart:  ja	  
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Ad1)	  Gesprek	  over	  de	  tekst	  
1.  Over	  tekstinhoud	  
2.  Over	  tekst	  als	  object	  

a)  Selec<e	  van	  relevante	  tekscragmenten	  
b)  Leesstrategieën	  

	  

Anne:  okee. vergeet voor en na het spor-ten niet de opwarming 
en de cooling down.	  

Marieke:  ja. maar wat is dan de dolling down of zoiets.	  
Anne  kooling down	  
Marieke:  kooling down. dat is ook iets maar ik  doe eerst 

opwarming	  
Anne:  [ja	  
Marieke:  [want kooling down dat snap ik nog niet echt. zullen we 

dat na-	  
Anne:  dat slaan we gewoon over	  
Marieke:  ja nee: dat staat hier ergens in het boek ((bladert in 	  

 boek)), dat kijken we zo meteen wel eventjes ((schrijft))	   11	  



Ad	  2)	  Gesprek	  met	  de	  tekst	  
•  De	  tekst	  wordt	  behandeld	  als	  een	  extra	  gesprekspartner,	  die:	  

•  informa<e	  inbrengt,	  en	  
•  waarop	  je	  kri<sch	  kan	  zijn	  
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Voorbeeld	  tekst	  als	  gesprekspartner	  
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Bente:  je lichaam lijkt op dat van één aap dat komt omdat de 

 mens uit één aap gegroeid is de w we werden achter de 

 anders we gingen steeds rechterop lopen omdat eh omdat 

 we h hele goede hersenen hebben kunnen we praten en 

 geschreeuw schap (0,5) gebruiken om dingen te maken	  
  (1,0)	  

Petra:  okee ehm te maken (1,0) okee zijn er ng (0,5) jaa okee	  
Bente:  steeds rechterop lopen	  
Petra:  ja maar hoe zijn die ↑apen dan ontstaan ((maakt 

 handgebaar)) uit kleine beestjes bijvoorbeeld	  
Bente:  jaa	  
Petra:  hoe zijn die=	  
Bente:  =of uit god alleen ik geloof niet in god	  
Petra:  en hoe zijn de kleine ↑beestjes dan ontstaan?	  
Bente:  die komen gewoon uit een plantje (0,5) dat kan	  



	  [Deelvraag	  2]	  

Inferenties	  en	  kennisconstructie	  
	  
•  Begrijpend	  lezen	  

Inferen<es	  zijn	  nodig	  om	  connec<es	  te	  maken	  tussen	  
tekstelementen,	  voorkennis	  en	  informa<e	  uit	  andere	  
bronnen	  (Kintsch	  2005,	  Van	  de	  Broek	  2011)	  
	  
	  

•  -‐>	  Zichtbaarheid	  van	  inferen<es	  in	  dialogisch	  lezen?	  En	  hoe	  
draagt	  dit	  bij	  tot	  kennisconstruc<e?	  
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Introductie	  discussietopic	  
•  door	  herhaling	  (van	  een	  tekstelement)	  

 
Petra:  okee ehm te maken (1,0) okee zijn er ng (0,5) 

jaa okee	  
Benthe:  steeds rechterop lopen	  

•  door	  het	  noemen	  van	  tekstgerelateerde	  inferen<es	  
	  
Bas:  hij wie (.) de sluis in mag of wie nog even moet 

wachten	  

Fien: nou (.) nou Hilde is dus eigenlijk ook een 
sluiswachter he	  
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Inferenties	  in	  dialogisch	  lezen	  
(tekst	  +	  voorkennis)	  

•  Herkenning	  van	  nieuwe	  informa<e	  	  
-‐>	  ‘nieuwsinferen2e’	  
Tom: chinezen geloven dat kwade geesten slecht tegen het 

lawaai van vuurwerk kunnen serieus? (.) ik dacht 
altijd voor de eh: (  ) de kleuren (.) nee dat dacht 
ik e↑cht. wat dachten jullie? 

 

•  Confronta<e	  tussen	  teks<nhoud	  en	  voorkennis	  	  
-‐>	  ‘kri2sche	  inferen2e’	  
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Bas:   openen en [sluiten	  
Fien:             [sluiten van de sluisdeuren gaan bij kleine 

 sluisdeuren met de hand. dan draait de sluiswachter  
 aan een wiel of aan een grote slinger en bewegen d en 
 bewegen de deuren bij (.) bij grote en bij moderne 
 sluizen gaat het met een motor. de sluiswachter van 
 een grote moderne sluis hoeft nauwelijks naar buiten 
 (.) 	  

  ((Bas probeert mee te lezen))	  
Bas:   die zijn	  
Fien:  houdt alles via beeldscherm in de gaten [ja dat heb ik	  
Bas:                                            [ja maar wij 

 hebben ook een kleine moderne [hebben we d	  
Fien:                            [ja wij hadden een he:le 

 grote met nog zo ((ze tekent in het notitieboekje om 
 haar voorbeeld te verduidelijken)) één [twee en dan 
 hier ook nog 	  

Bas:                                           [ja maar die 
 kleine ja maar die kleine ook eigenlijk	  

Fien:  ja bijna ((tegen ander lln))	  
Bas:   ja maar daar zat dus nog een deur in dat klopt 	  

  (0.25)	  
Fien:  ja hier zat nog een deurtje tussen want bij die kleine 

 was het zo	  



Conclusies	  

[Ad	  1]	  
1.  Bij	  dialogisch	  lezen	  hebben	  teksten	  een	  bijzondere	  rol:	  ze	  kunnen	  

zowel	  gespreksonderwerp	  als	  gesprekspartner	  zijn.	  
2.  Gesprekken	  waarin	  de	  tekst	  wordt	  gezien	  als	  gesprekspartner,	  

dragen	  bij	  aan	  pragma<sch	  begrip	  van	  de	  tekst	  
	  
[Ad	  2]	  
3.  In	  gesprekken	  rondom	  teksten	  wordt	  een	  gespreksonderwerp	  

vanuit	  de	  tekst	  relevant	  gemaakt	  door	  herhaling	  of	  door	  het	  
expliciteren	  van	  een	  tekstgerelateerde	  inferen<e.	  

4.  In	  gesprekken	  rondom	  teksten	  zien	  we	  dat	  inferen<es	  expliciet	  
worden	  gemaakt	  en	  dat	  die	  inferen<es	  bijdragen	  in	  de	  
redeneringen.	  
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Vervolg	  

•  Verder	  inzicht	  krijgen	  in	  de	  rol	  van	  de	  tekst	  en	  teks<nhoud	  in	  
gesprekken	  rondom	  lezen	  (bijv.	  met	  het	  oog	  op	  argumenta<e,	  
maken	  van	  inferen<es,	  …)	  

•  Naar	  de	  prak<jk:	  Hoe	  kunnen	  we	  leerkrachten	  oriënteren	  op	  
een	  didac<ek	  die	  focust	  op	  het	  belang	  van	  gesprekken	  
rondom	  teksten	  met	  het	  oog	  op	  kennisconstruc<e?	  
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Bedankt	  voor	  uw	  
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