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VOORWOORD	  

Mijn	  interesse	  voor	  dialogen	  is	  gewekt	  tijdens	  de	  International	  Summer	  School	  on	  

Pluralism	  	  and	  Development1	  in	  Yogyakarta.	  Tijdens	  deze	  summer	  school	  hebben	  we	  de	  

film	  Doubt	  2	  bekeken.	  Deze	  film	  over	  vooroordelen,	  beschuldigingen	  en	  twijfel	  heeft	  op	  

mij	  veel	  indruk	  gemaakt	  en	  mij	  aan	  het	  denken	  gezet	  over	  het	  thema	  ‘twijfelen’.	  	  

Hoe	  wordt	  er	  in	  onze	  westerse	  samenleving	  gedacht	  over	  twijfel?	  Is	  twijfelen	  een	  uiting	  

van	  kritisch	  afwegen?	  Of	  is	  het	  juist	  een	  zwaktebod	  als	  je	  niet	  meteen	  je	  antwoorden	  

klaar	  hebt?	  Geven	  wij	  mensen	  wel	  genoeg	  ruimte	  om	  te	  twijfelen	  en	  van	  gedachten	  te	  

veranderen?	  Of	  kom	  je	  dan	  vooral	  als	  draaikont	  te	  boek	  te	  staan?	  

De	  mogelijkheid	  om	  te	  twijfelen	  vervult	  volgens	  mij	  een	  belangrijke	  functie	  bij	  de	  

identiteitsontwikkeling	  van	  jongeren.	  Jongeren	  die	  twijfelen,	  laten	  opties	  open	  en	  zijn	  

daardoor	  in	  staat	  om	  te	  leren	  en	  tot	  nieuwe	  inzichten	  te	  komen.	  In	  het	  huidige	  onderwijs	  

is	  naar	  mijn	  idee	  te	  weinig	  aandacht	  voor	  twijfel.	  	  Leerlingen	  leren	  door	  middel	  van	  

debatten	  wel	  om	  hun	  mening	  te	  geven	  en	  te	  onderbouwen,	  maar	  leert	  het	  huidige	  

onderwijs	  leerlingen	  ook	  dat	  ze	  op	  hun	  mening	  mogen	  terugkomen?	  Het	  voeren	  van	  

dialogen	  zie	  ik	  als	  een	  manier	  om	  leerlingen	  op	  een	  positieve	  manier	  kennis	  te	  laten	  

maken	  met	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  twijfelen.	  

Dit	  onderzoek	  heeft	  ook	  de	  nodige	  twijfelmomenten	  gekend.	  Die	  twijfelmomenten	  

hebben	  ook	  bij	  mij	  tot	  nieuwe	  inzichten	  geleid.	  Dit	  heeft	  geresulteerd	  in	  een	  verslag	  

waar	  ik	  trots	  op	  ben.	  Voor	  dit	  verslag	  ben	  ik	  constant	  in	  dialoog	  gegaan	  met	  

verschillende	  betrokkenen	  die	  ik	  bij	  deze	  graag	  wil	  bedanken	  voor	  hun	  interesse,	  

openheid	  en	  nuttige	  tips.	  Mensen	  die	  ik	  met	  name	  wil	  bedanken	  zijn:	  

Wiel	  Veugelers	  en	  Isolde	  de	  Groot	  voor	  het	  vertrouwen,	  de	  begeleiding	  en	  de	  bruikbare	  

feedback.	  	  

Marianne	  Vos	  voor	  de	  tijd,	  energie	  en	  nuttige	  feedback.	  

José	  Boone,	  Marloes	  Bouwmeester,	  Arthur	  Pommes,	  Guus	  Prinsen,	  Jasper	  Smits	  en	  Taco	  

Visser	  	  voor	  het	  delen	  van	  hun	  ervaring	  en	  inzichten.	  

En	  tot	  slot	  mijn	  vriend	  voor	  zijn	  steun,	  interesse	  en	  de	  nodige	  afleiding.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Georganiseerd	  door	  Kosmopolis	  Institute	  in	  samenwerking	  met	  Centre	  for	  Religious	  &	  Cross-‐cultural	  
Studies	  Graduate	  School,	  Gadjah	  Mada	  University	  en	  Centre	  for	  the	  study	  of	  Culture	  and	  Society.	  
2	  Shanley,	  J.P.	  (regie)(2008).	  Doubt.	  DVD.	  Verenigde	  Staten:	  Marimax	  Films.	  
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INLEIDING	  

Het	  (humanistisch)onderwijs	  heeft	  als	  taak	  om	  jongeren	  voor	  te	  bereiden	  op	  het	  leven	  in	  	  

in	  een	  samenleving	  die	  zich	  kenmerkt	  door	  secularisatie,	  individualisatie	  en	  diversiteit.	  	  

Jongeren	  hebben	  handvatten	  nodig	  om	  hun	  eigen	  plek	  in	  de	  samenleving	  te	  verkennen	  	  

en	  moeten	  leren	  om	  op	  constructieve	  wijze	  om	  te	  gaan	  met	  diversiteit.	  Dialogen	  kunnen	  

daar	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  spelen.	  Dialogen	  in	  het	  onderwijs	  kunnen	  een	  bijdrage	  

leveren	  aan	  waarden	  als	  tolerantie,	  respect,	  openheid	  en	  autonomie.	  Door	  het	  voeren	  

van	  dialogen	  krijgen	  de	  leerlingen	  meer	  inzicht	  in	  de	  complexiteit	  van	  morele	  

vraagstukken.	  Door	  goed	  naar	  anderen	  te	  luisteren,	  leren	  ze	  vraagstukken	  van	  meerdere	  

kanten	  te	  bekijken.	  Deze	  waarden	  en	  vaardigheden	  vormen	  samen	  de	  basis	  voor	  

democratisch	  burgerschap	  (Burbulers,	  1993;	  Schuitema,	  2008).	   	  

Het	  belang	  van	  dialogen	  voor	  onze	  samenleving	  wordt	  breed	  erkend	  en	  onderschreven.	  	  

De	  bereidheid	  om	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  te	  gaan	  wordt	  zelfs	  als	  een	  belangrijke	  

humanistische	  waarde	  beschouwd	  (Derkx,	  1993).	  	  Voor	  een	  goede	  dialoog	  is	  bereidheid	  

alleen	  niet	  genoeg.	  	  Het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  vraagt	  om	  specifieke	  vaardigheden	  die	  

we	  kunnen	  ontwikkelen.	  Volgens	  Kessels	  	  en	  Boers	  (2008,	  p.42)	  zijn	  er	  maar	  weinig	  

mensen	  die	  over	  de	  benodigde	  vaardigheden	  beschikken	  om	  in	  dialoog	  te	  kunnen	  gaan,	  

daarom	  is	  het	  belangrijk	  om	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  oefeningen	  waarmee	  we	  deze	  

vaardigheden	  kunnen	  ontwikkelen	  (Hess,	  2009).	  Er	  is	  echter	  nog	  maar	  weinig	  

onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  om	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  te	  gaan	  

(Schuitema,	  2008).	  	  

Voor	  de	  Mastermodule	  ED4:	  Door	  de	  praktijk	  gestuurd	  heb	  ik	  in	  2010	  een	  kleinschalig	  

literatuuronderzoek	  gedaan	  naar	  de	  vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  voor	  het	  voeren	  van	  

een	  dialoog.	  	  Daaruit	  kwam	  naar	  voren	  dat	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  vraagt	  om	  

vaardigheden	  op	  het	  gebied	  van	  luisteren,	  uitnodigend	  gedrag,	  jezelf	  kunnen	  uiten	  en	  

kritisch	  denken.	  Deze	  vaardigheden	  zijn	  weer	  onder	  te	  verdelen	  in	  verschillende	  

subvaardigheden	  (Koops,	  2010a).	  Naar	  aanleiding	  van	  dit	  onderzoek	  heb	  ik	  een	  

lessenserie	  ontwikkeld	  over	  dialogische	  vaardigheden	  (Koops,	  2010b).	  Ik	  twijfelde	  

echter	  of	  deze	  lessenserie	  recht	  kon	  doen	  aan	  de	  complexiteit	  van	  dialogen.	  

In	  dit	  onderzoeksverslag	  kunt	  u	  lezen	  hoe	  ik,	  	  met	  behulp	  van	  de	  verschillende	  stappen	  

van	  het	  ontwerponderzoek,	  heb	  toegewerkt	  naar	  een	  verantwoorde	  lessenserie	  over	  

dialogische	  vaardigheden.	  In	  dit	  onderzoeksverslag	  en	  de	  bijhorende	  lessenserie	  ga	  ik	  in	  

op	  de	  voorwaarden	  en	  aandachtspunten	  om	  met	  leerlingen	  in	  dialoog	  te	  kunnen	  gaan.	  
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Aan	  de	  hand	  van	  verschillende	  praktijkvoorbeelden	  geef	  ik	  tips	  over	  hoe	  de	  docenten	  

aan	  deze	  voorwaarden	  tegemoet	  kunnen	  komen.	  Op	  deze	  manier	  probeer	  ik	  docenten	  

voldoende	  handvatten	  te	  bieden	  om	  met	  dialogen	  in	  de	  klas	  aan	  de	  slag	  te	  kunnen.	  

	  

In	  het	  eerste	  hoofdstuk	  zet	  ik	  de	  verschillende	  stappen	  van	  het	  ontwerponderzoek	  

uiteen	  en	  geef	  ik	  een	  verantwoording	  van	  de	  door	  mij	  gemaakte	  keuzes.	  In	  het	  tweede	  

hoofdstuk	  beschrijf	  ik	  een	  verkenning	  van	  het	  begrip	  ‘dialoog’.	  Daarbij	  ga	  ik	  in	  op	  het	  

verschil	  tussen	  dialoog	  en	  debat	  en	  benoem	  ik	  kenmerken	  van	  een	  dialoog.	  In	  hoofdstuk	  

drie	  beschrijf	  ik	  welke	  voorwaarden	  en	  aandachtspunten	  belangrijk	  zijn	  bij	  het	  voeren	  

van	  dialogen	  in	  het	  onderwijs.	  In	  het	  vierde	  hoofdstuk	  beschrijf	  ik,	  als	  aanvulling	  op	  de	  

theorie,	  de	  uitkomsten	  van	  de	  interviews,	  die	  ik	  met	  docenten	  en	  vakdeskundigen	  heb	  

gehouden.	  Hoofdstuk	  vijf	  bestaat	  uit	  een	  beschrijving	  en	  verantwoording	  van	  het	  

ontwerpproces.	  In	  hoofdstuk	  zes	  worden	  de	  uitkomsten	  van	  de	  try-‐out	  beschreven.	  In	  

hoofdstuk	  zeven	  ga	  ik	  dieper	  in	  op	  een	  aantal	  discussiepunten.	  In	  hoofdstuk	  acht	  

beschrijf	  ik	  de	  conclusies	  en	  aanbevelingen.	  Tot	  slot	  sluit	  ik	  in	  hoofdstuk	  negen	  af	  met	  

een	  samenvatting.	  

Ik	  wens	  u	  veel	  leesplezier.	  

Annette	  Koops,	  juli	  2011	  
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1.	   ONDERZOEKSOPZET	  

In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  de	  onderzoeksopzet	  uiteengezet.	  De	  gebruikte	  

onderzoeksmethode	  wordt	  beschreven	  en	  verantwoord.	  Begrippen	  worden	  

gespecificeerd	  en	  de	  keuzes	  die	  zijn	  gemaakt	  ten	  aanzien	  van	  de	  onderzoeksmethode	  en	  

dataverzameling	  worden	  toegelicht.	  	   	  

	  

1.1	  Probleemstelling	   	  

Probleemstelling	  

Er	  is	  al	  veel	  geschreven	  over	  het	  belang	  van	  dialogen	  voor	  het	  onderwijs.	  Toch	  lijkt	  hier	  

in	  de	  praktijk	  nog	  weinig	  aandacht	  voor	  te	  zijn.	  Een	  mogelijke	  reden	  hiervoor	  is	  het	  

ontbreken	  van	  praktische	  handvatten.	  Docenten	  willen	  wel	  met	  dialogische	  

vaardigheden	  aan	  de	  slag	  gaan,	  maar	  ze	  weten	  niet	  hoe	  ze	  dit	  aan	  moeten	  pakken.	  Er	  is	  

nog	  bijna	  geen	  onderzoek	  gedaan	  naar	  methodes	  om	  dialogische	  vaardigheden	  aan	  te	  

leren.	  	  

Doelstelling	  

Met	  dit	  onderzoek	  hoop	  ik	  praktische	  handvatten	  te	  bieden	  aan	  docenten	  die	  in	  hun	  

onderwijs	  aandacht	  willen	  besteden	  aan	  dialogische	  vaardigheden.	  Ik	  wil	  dit	  doen	  door	  

bestaande	  theoretische	  inzichten	  over	  dialoog	  in	  het	  onderwijs	  te	  vertalen	  naar	  concrete	  

voorbeeldlessen.	  Daarbij	  richt	  ik	  me	  specifiek	  tot	  docenten	  levensbeschouwing	  die	  

lesgeven	  in	  de	  bovenbouw	  van	  havo	  en	  vwo	  van	  het	  voortgezet	  onderwijs	  in	  Nederland.	  	  

Vraagstelling	  

Hoe	  kan	  het	  voortgezet	  onderwijs	  jongeren	  de	  vaardigheden	  en	  attitude	  bijbrengen	  die	  

nodig	  zijn	  voor	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog.	  

Deelvragen:	  

-‐ Welke	  vaardigheden	  heb	  je	  nodig	  om	  een	  dialoog	  te	  kunnen	  voeren?	  

-‐ Aan	  welke	  kenmerken	  moeten	  (voorbeeld)lessen	  in	  dialogische	  vaardigheden	  

voldoen?	  

-‐ Welke	  voorwaarden	  en/of	  eisen	  worden	  vanuit	  de	  context	  aan	  het	  lesontwerp	  

gesteld?	  
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-‐ Welke	  inzichten	  uit	  onderwijsonderzoek	  en	  vakwetenschap	  kunnen	  benut	  

worden	  bij	  het	  lesontwerp?	  

-‐ Welke	  beschikbare	  lessen	  en	  methodes	  	  kunnen	  als	  inspiratiebron	  fungeren?	  

-‐ Welke	  feedback	  geven	  docenten	  op	  de	  eerste	  versie	  van	  de	  lessenserie?	  

-‐ Welke	  lessen	  kunnen	  geleerd	  worden	  uit	  het	  ontwikkelingsproces	  van	  de	  

lessenserie?	  

-‐ Welke	  lessen	  kunnen	  geleerd	  worden	  uit	  de	  invoering	  en	  het	  effect	  van	  de	  

lessenserie?	  

	  

1.2	  Begripsverheldering	  

	  

Voortgezet	  onderwijs	  

Met	  dit	  onderzoek	  richt	  ik	  me	  op	  de	  bovenbouw	  van	  havo	  en	  vwo	  in	  Nederland.	  Dit	  

onderzoek	  is	  vooral	  gericht	  aan	  docenten	  levensbeschouwing	  en	  maatschappijleer,	  maar	  

het	  besteedt	  ook	  aandacht	  aan	  de	  mogelijkheden	  voor	  een	  vakoverstijgende	  aanpak.	  

	  

Jongeren	  

	  In	  dit	  onderzoek	  richt	  ik	  me	  op	  leerlingen	  van	  bovenbouw	  (	  4e	  tot	  en	  met	  6e	  klas)	  havo	  

en	  vwo.	  	  	  

	  

Vaardigheden	  bijbrengen	  

Onder	  vaardig	  bijbrengen	  versta	  ik	  dat	  de	  leerlingen	  na	  het	  volgen	  van	  de	  lessen	  in	  staat	  

zijn	  om	  de	  dialogische	  vaardigheden	  te	  benoemen	  en	  een	  zichtbare	  ontwikkeling	  hebben	  

doorgemaakt	  in	  het	  toepassen	  van	  deze	  vaardigheden.	  	  

	  

Attitude	  bijbrengen	  

Onder	  attitude	  bijbrengen	  versta	  ik	  dat	  de	  leerlingen	  na	  het	  volgen	  van	  de	  lessen	  bereid	  

zijn	  om	  dialogische	  vaardigheden	  toe	  te	  passen	  in	  de	  praktijk.	  Daarnaast	  kunnen	  de	  

leerlingen	  het	  belang	  van	  dialogen	  onder	  woorden	  brengen	  en	  erkennen.	  	  

	  

Dialoog	  

Een	  dialoog	  is	  een	  gezamenlijk	  onderzoeksproces	  gericht	  op	  het	  verkennen	  van	  

verschillende	  visies,	  ervaringen	  en	  ideeën	  met	  als	  doel	  om	  de	  kennis	  te	  vergroten	  en	  tot	  
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nieuwe	  inzichten	  te	  komen	  (Burbules,	  1993;	  Van	  der	  Hoek,	  2011;	  Kessels	  &	  Boers,	  

2002).	  	  	  

	  

Dialogische	  vaardigheden	  

De	  specifieke	  vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  om	  een	  gezamenlijk	  onderzoekend	  gesprek	  te	  

kunnen	  voeren.	  In	  hoofdstuk	  twee	  beschrijf	  ik	  om	  welke	  vaardigheden	  het	  gaat.	  

	  

1.3	  Relevantie	  

	  

Theoretische	  relevantie	  

Dit	  onderzoek	  sluit	  aan	  op	  het	  onderzoeksprogramma	  van	  de	  UvH	  2010-‐2014.	  Bij	  de	  

onderzoeksdoelen	  van	  de	  sectie	  educatie	  staat	  onder	  andere	  beschreven	  dat	  de	  

Universiteit	  voor	  Humanistiek	  wil	  werken	  aan	  een	  verbinding	  tussen	  autonomie	  en	  

sociale	  betrokkenheid.	  	  De	  universiteit	  beschrijft	  daarbij	  belang	  te	  hechten	  aan	  het	  

versterken	  van	  menselijke	  vermogens	  als	  reflectie,	  empathie	  en	  dialoog	  (Universiteit	  

voor	  Humanistiek,	  2010,	  p.32).	  	  

	  

Praktische	  relevantie	   	  

Met	  dit	  onderzoek	  wil	  ik	  praktische	  handvatten	  bieden	  aan	  docenten	  die	  in	  hun	  

onderwijs	  aandacht	  willen	  besteden	  dialogische	  vaardigheden.	  Daarnaast	  hoop	  ik	  met	  

deze	  scriptie	  het	  belang	  van	  dialogische	  vaardigheden	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs	  onder	  

de	  aandacht	  te	  brengen.	  Ik	  richt	  me	  in	  dit	  onderzoek	  vooral	  op	  het	  levensbeschouwelijk	  

onderwijs	  in	  Nederland.	   	  

	  

1.4	  Onderzoeksmethode	  	  	   	  

Ontwerponderzoek	  

Als	  onderzoeksmethode	  heb	  ik	  gekozen	  voor	  het	  ontwerponderzoek,	  omdat	  deze	  

methode	  het	  beste	  aansluit	  bij	  de	  doelstellingen	  van	  dit	  onderzoek.	  Het	  

ontwerponderzoek	  sluit	  nauw	  aan	  bij	  de	  praktijk	  en	  is	  speciaal	  ontworpen	  voor	  het	  

ontwikkelen	  en	  vernieuwen	  van	  onderwijs.	  Daarmee	  vervult	  dit	  type	  onderwijs	  een	  

belangrijke	  rol	  in	  hedendaagse	  onderwijs	  ontwikkelingen	  (Gravemeijer,	  1999,	  p.	  235).	  	  

In	  dit	  onderzoek	  volg	  ik	  de	  stappen	  van	  het	  ontwerponderzoek,	  zoals	  beschreven	  in	  het	  



	   11	  

boek	  Leerplan	  in	  ontwikkeling	  (Van	  den	  Akker	  &	  Thijs,	  2009)	  en	  het	  artikel	  

Ontwerponderzoek	  in	  vogelvlucht	  (Van	  den	  Berg	  &	  Kouwenhoven,	  2008).	  	  

Het	  ontwerponderzoek	  bestaat	  uit	  een	  vooronderzoek	  en	  een	  ontwerpfase.	  	  	  

In	  het	  vooronderzoek	  worden	  vier	  stappen	  doorlopen:	  literatuurstudie,	  behoefte	  

analyse,	  contextanalyse	  en	  het	  bestuderen	  van	  bestaande	  praktijkvoorbeelden	  (Van	  den	  

Akker	  &	  Thijs,	  2009).	  	  Aan	  de	  hand	  van	  deze	  stappen	  worden	  ontwerprichtlijnen	  

opgesteld	  die	  de	  basis	  vormen	  voor	  het	  tweede	  deel	  van	  het	  onderzoek:	  de	  ontwerpfase.	  

In	  de	  ontwerpfase	  wordt	  een	  prototype	  ontwikkeld.	  Dit	  prototype	  wordt	  getoetst	  aan	  de	  

hand	  van	  de	  opgestelde	  ontwerprichtlijnen.	  Vervolgens	  wordt	  	  het	  prototype	  voorgelegd	  

aan	  vakdeskundigen	  en	  (potentiële)gebruikers	  en	  tot	  slot	  wordt	  de	  verbeterde	  versie	  in	  

de	  praktijk	  getest.	  In	  de	  ontwerpfase	  wordt	  uitgegaan	  van	  reflection-in-action,	  dit	  

betekent	  dat	  de	  onderzoeker	  tussentijdse	  reflectiemomenten	  inplant	  om	  te	  reflecteren,	  

het	  prototype	  te	  verbeteren	  en	  te	  checken	  of	  het	  ontwerp	  nog	  voldoet	  aan	  de	  

ontwerprichtlijnen.	  In	  de	  ontwerpfase	  zijn	  de	  evaluaties	  vooral	  gericht	  op	  het	  testen	  en	  

verbeteren	  van	  de	  bruikbaarheid	  en	  het	  opsporen	  van	  tekortkomingen	  (Van	  den	  Akker	  

&	  Thijs,	  2009).	  	  	  

Op	  de	  ontwerpfase	  volgt	  normaal	  gesproken	  	  een	  summatieve	  evaluatie,	  daarbij	  wordt	  

onderzocht	  of	  de	  uitvoering	  van	  het	  ontwerp	  leidt	  tot	  de	  gewenste	  resultaten	  (Van	  den	  

Akker	  &	  Thijs,	  2009).	  In	  dit	  onderzoek	  besteed	  ik	  wegens	  gebrek	  aan	  tijd	  en	  middelen	  

geen	  aandacht	  aan	  een	  summatieve	  evaluatie.	  In	  de	  try-‐out	  is	  geobserveerd	  of	  de	  

leerlingen	  de	  gewenste	  leerresultaten	  hebben	  behaald.	  De	  uitkomsten	  van	  deze	  

observaties	  heb	  ik	  gebruikt	  om	  de	  lessen	  te	  beoordelen	  en	  te	  verbeteren.	  Het	  ontbreken	  

van	  de	  summatieve	  beoordeling	  heeft	  als	  nadeel	  dat	  ik	  aan	  de	  hand	  van	  dit	  onderzoek	  

nog	  geen	  algemene	  uitspraken	  kan	  doen	  over	  het	  effect	  van	  de	  ontworpen	  lessenserie.	  

Om	  toch	  geldigheidsuitspraken	  te	  kunnen	  doen	  over	  de	  effectiviteit	  is	  vervolgonderzoek	  

wenselijk.	  

	  

Literatuurstudie	  

In	  de	  literatuurstudie	  is	  vanuit	  de	  theorie	  naar	  antwoorden	  gezocht	  op	  de	  verschillende	  

deelvragen.	  Om	  een	  zo	  breed	  mogelijk	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  context	  en	  

aandachtspunten	  heb	  ik	  naast	  literatuur	  over	  dialogen,	  ook	  literatuur	  gelezen	  die	  meer	  

inzicht	  geven	  in	  de	  criteria	  die	  vanuit	  de	  schoolcontext	  aan	  het	  voeren	  van	  dialogen	  

worden	  gesteld.	  Bij	  het	  selecteren	  van	  de	  literatuur	  heb	  ik	  vooral	  gelet	  op	  de	  relevantie	  
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voor	  de	  context	  van	  dit	  onderzoek	  en	  de	  mate	  waarin	  de	  literatuur	  antwoord	  kon	  geven	  

op	  de	  deelvragen.	  Daarbij	  heb	  ik	  zowel	  gebruik	  gemaakt	  van	  Nederlandse	  literatuur,	  als	  

buitenlandse	  bronnen.	  Zo	  ben	  ik	  tot	  de	  volgende	  bronnen	  gekomen:	  Burbules	  (1993);	  

Ebbens	  en	  Ettekoven	  (2005);	  Hess	  (2009);	  Van	  der	  Hoek	  (2011);	  Kessels	  en	  

Boers(2002);	  Parker	  (2003);	  Schuitema	  (2008);	  Veugelers	  (2006).	  

Context-‐	  en	  behoefteanalyse	  

Om	  het	  ontwerponderzoek	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  laten	  aansluiten	  bij	  de	  praktijk	  is	  het	  

belangrijk	  om	  naast	  een	  literatuurstudie	  ook	  een	  behoefte-‐	  en	  contextanalyse	  te	  doen.	  	  

De	  behoefteanalyse	  heeft	  tot	  doel	  te	  onderzoeken	  in	  hoeverre	  er	  behoefte	  is	  aan	  een	  

oplossing.	  Daarbij	  wordt	  gekeken	  naar	  	  de	  discrepantie	  tussen	  de	  huidige	  en	  de	  

gewenste	  situatie.	  	  De	  behoefteanalyse	  resulteert	  in	  de	  formulering	  van	  criteria	  waar	  de	  

oplossing	  aan	  dient	  te	  voldoen	  	  (Van	  den	  Berg	  &	  Kouwenhoven,	  2008).	  	  

De	  contextanalyse	  heeft	  tot	  doel	  om	  inzicht	  te	  geven	  in	  de	  randvoorwaarden	  voor	  een	  

succesvolle	  interventie.	  In	  deze	  fase	  gaat	  het	  om	  vragen	  als:	  welke	  eisen	  worden	  vanuit	  

de	  schoolcontext	  aan	  de	  lessenserie	  gesteld?	  En	  wat	  zijn	  de	  aandachtspunten	  bij	  de	  

uitvoering	  van	  de	  lessenserie?	  (Van	  den	  Berg	  &	  Kouwenhoven,	  2008).	  	  

In	  deze	  fase	  wilde	  ik	  niet	  alleen	  aandacht	  besteden	  aan	  de	  criteria	  die	  vanuit	  het	  

onderwijs	  aan	  de	  lessenserie	  wordt	  gesteld,	  maar	  ook	  kijken	  naar	  de	  aandachtspunten	  

en	  randvoorwaarden	  die	  specifiek	  horen	  bij	  voeren	  van	  een	  dialoog.	  Daarom	  heb	  ik	  

zowel	  deskundigen	  op	  het	  gebied	  van	  dialoog,	  als	  docenten	  uit	  de	  doelgroep	  

geïnterviewd.	  Vanwege	  de	  tijd	  heb	  ik	  me	  beperkt	  tot	  vijf	  respondenten.	  Twee	  van	  hen	  

zijn	  ervaringsdeskundigen	  in	  het	  begeleiden	  van	  dialogen	  met	  volwassenen.	  Deze	  

respondenten	  worden	  in	  het	  vervolg	  aangeduid	  als	  R1	  en	  R2.	  De	  andere	  drie	  

respondenten	  zijn	  werkzaam	  in	  het	  onderwijs	  en	  worden	  in	  het	  vervolg	  aangeduid	  als	  

R3,	  R4	  en	  R5.	  R3	  is	  docent	  maatschappijleer	  in	  de	  bovenbouw	  klassen	  van	  een	  

middelbare	  school,	  daarnaast	  is	  hij	  bestuurslid	  van	  de	  vakvereniging	  voor	  

maatschappijleer	  docenten.	  R4	  geeft	  levenskunde	  op	  een	  middelbare	  school.	  Hij	  heeft	  les	  

in	  de	  onder-‐	  en	  bovenbouw.	  Daarnaast	  is	  hij	  afgestudeerd	  op	  het	  onderwerp	  ‘dialoog’.	  

R5	  heeft	  in	  het	  verleden	  lesgegeven	  in	  de	  bovenbouwgroepen	  van	  een	  middelbare	  

school	  en	  geeft	  op	  dit	  moment	  les	  op	  een	  lerarenopleiding	  Godsdienst	  en	  

levensbeschouwing.	  	  

Voor	  de	  interviews	  heb	  ik	  gebruik	  gemaakt	  van	  het	  boommodel.	  Volgens	  Evers	  (2007)	  is	  

dit	  interviewmodel	  het	  meest	  geschikt	  voor	  praktijkgericht	  onderzoek,	  waarbij	  de	  
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onderzoeker	  in	  korte	  tijd	  duidelijk	  afgebakende	  domeinen	  wil	  behandelen.	  	  Bij	  het	  

boommodel	  wordt	  het	  onderzoeksonderwerp	  opgedeeld	  in	  verschillende	  hoofdvragen,	  

die	  allemaal	  aanbod	  behoren	  te	  komen.	  De	  hoofdvragen	  zijn	  zo	  open	  mogelijk	  

geformuleerd	  om	  de	  respondenten	  de	  kans	  te	  geven	  om	  naar	  eigen	  inzicht	  en	  ervaring	  te	  

antwoorden.	  In	  de	  interviews	  zijn	  in	  ieder	  geval	  de	  volgende	  thema’s	  aanbod	  gekomen:	  

de	  betekenis	  van	  dialoog,	  de	  behoefte	  aan	  een	  lessenserie	  over	  dialoog	  in	  het	  onderwijs,	  

de	  voorwaarden,	  de	  benodigde	  vaardigheden,	  de	  aandachtspunten	  en	  de	  criteria	  die	  

vanuit	  het	  onderwijs	  aan	  de	  lessenserie	  worden	  gesteld.	  In	  bijlage	  één	  vindt	  u	  de	  

gebruikte	  conversatiehulp	  met	  de	  hoofdvragen.	   	  

Alle	  	  interviews	  heb	  ik	  opgenomen	  en	  getranscribeerd.	  Per	  hoofdvraag	  heb	  ik	  de	  

verschillende	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  onder	  elkaar	  gezet,	  met	  elkaar	  

vergeleken	  en	  handmatig	  geanalyseerd.	  Bij	  de	  analyse	  heb	  ik	  vooral	  gelet	  op	  de	  

praktische	  relevantie	  en	  bruikbaarheid	  van	  de	  uitspraken.	   	  

Bestuderen	  van	  praktijkvoorbeelden	  

In	  deze	  fase	  ben	  ik	  zowel	  in	  de	  theorie,	  als	  in	  de	  praktijk	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  praktische	  

voorbeelden	  en	  werkvormen.	  Bij	  R1	  en	  R4	  heb	  ik	  een	  dagdeel	  meegelopen	  om	  te	  

observeren	  en	  ervaren	  hoe	  zij	  met	  dialogen	  aan	  de	  slag	  gaan.	  Daarbij	  stonden	  de	  

volgende	  vragen	  centraal:	  Welke	  dialogische	  werkvormen	  worden	  al	  gebruikt?	  Wat	  zijn	  

de	  ervaringen	  van	  de	  respondenten	  met	  deze	  werkvormen?	  Wat	  zijn	  de	  voor-‐	  en	  

nadelen	  van	  deze	  werkvormen?	  

Ontwerpfase	  

In	  de	  ontwerpfase	  worden	  de	  resultaten	  van	  het	  vooronderzoek	  vertaald	  naar	  concrete	  

lessen.	  Met	  behulp	  van	  de	  resultaten	  uit	  de	  literatuurstudie	  en	  interviews	  heb	  ik	  een	  

checklist	  met	  ontwerprichtlijnen	  samengesteld.	  In	  deze	  checklist	  zijn	  de	  belangrijkste	  

uitkomsten	  van	  het	  vooronderzoek	  samengevat.	  Deze	  lijst	  met	  ontwerprichtlijnen	  vormt	  

de	  basis	  voor	  de	  lessen.	  Om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  lessenserie	  te	  toetsen	  en	  te	  verbeteren	  

heb	  ik	  gebruik	  gemaakt	  van	  drie	  evaluatiemethodes,	  zoals	  beschreven	  door	  Van	  den	  

Akker	  en	  Thijs	  (2009,	  p.	  48):	  	  

• Screening:	  in	  de	  verschillende	  fases	  van	  het	  ontwerpproces	  heb	  ik	  de	  checklist	  

gebruikt	  om	  te	  toetsen	  of	  de	  lessenserie	  aan	  de	  gewenste	  criteria	  voldeed.	  	  

• Focusgroep:	  in	  verschillende	  stadia	  heb	  ik	  onderdelen	  van	  de	  lessenserie	  aan	  	  

docenten	  uit	  de	  doelgroep	  voorgelegd.	  Van	  de	  focusgroep	  heeft	  maar	  één	  docent	  
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daadwerkelijk	  feedback	  gegeven.	  Deze	  docent	  wordt	  het	  vervolg	  aangeduid	  als	  

R6.	  

• Try-out:	  de	  lessen	  zijn	  door	  een	  ervaren	  docente	  in	  de	  praktijk	  getest	  en	  zowel	  

door	  de	  leerlingen	  als	  door	  de	  docente	  geëvalueerd.	  Alle	  lessen	  zijn	  geobserveerd	  

op	  uitvoering	  door	  de	  docent,	  verloop	  en	  duur	  van	  de	  werkvormen	  en	  op	  

betrokkenheid	  van	  de	  leerlingen.	  Een	  aantal	  lessen	  zijn	  tussentijds	  aangepast	  en	  

in	  aangepaste	  vorm	  opnieuw	  getest.	  In	  hoofdstuk	  6	  ga	  ik	  dieper	  in	  op	  de	  context	  

en	  werkwijze	  bij	  de	  try-‐out.	  

In	  theorie	  worden	  nog	  twee	  andere	  evaluatiemethodes	  genoemd:	  walkthrough	  en	  micro-

evaluatie.	  Bij	  een	  walkthrough	  wordt	  het	  lesontwerp	  samen	  met	  een	  aantal	  

respondenten	  doorlopen	  en	  geëvalueerd.	  Een	  micro-‐evaluatie	  houdt	  in	  dat	  een	  kleine	  

groep	  gebruikers	  een	  gedeelte	  van	  het	  ontwikkelde	  materiaal	  buiten	  een	  normale	  

praktijksituatie	  uitprobeert	  (Van	  den	  Akker	  &	  Thijs,	  2009,	  p.	  46).	  Wegens	  de	  beperkte	  

tijd	  en	  middelen	  heb	  ik	  deze	  evaluatiemethodes	  niet	  toegepast.	  

	  

Ten	  geleide	  

Het	  vervolg	  van	  dit	  onderzoeksverslag	  bestaat	  uit	  drie	  delen.	  In	  hoofdstuk	  2,	  3	  en	  4	  

worden	  de	  resultaten	  van	  het	  vooronderzoek	  beschreven.	  Deze	  drie	  hoofdstukken	  sluit	  

ik	  ieder	  afzonderlijk	  af	  met	  de	  ontwerprichtlijnen	  die	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  

hoofdstukken	  zijn	  geformuleerd.	  Hoofdstuk	  5	  en	  6	  beschrijven	  de	  uitkomsten	  van	  het	  

ontwerpproces	  en	  de	  try-‐out.	  Het	  laatste	  deel	  van	  dit	  verslag	  bestaat	  uit	  een	  discussie,	  

conclusie	  met	  aanbevelingen	  en	  een	  samenvatting.	  
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2.	   VERKENNING	  VAN	  HET	  BEGRIP	  ‘DIALOOG’	  

	  

De	  term	  ‘dialoog’	  lijkt	  de	  laatste	  jaren	  aan	  populariteit	  te	  winnen.	  Dit	  gaat	  gepaard	  met	  

veel	  onduidelijkheid	  en	  misverstanden	  over	  wat	  de	  term	  dialoog	  precies	  betekent.	  Om	  	  

les	  te	  kunnen	  geven	  in	  dialogische	  vaardigheden	  is	  het	  belangrijk	  om	  goed	  te	  weten	  wat	  

je	  als	  docent	  onder	  dialogen	  verstaat.	  In	  dit	  hoofdstuk	  ga	  ik	  kort	  in	  op	  de	  verschillende	  

visies	  op	  dialoog.	  Daarbij	  leg	  ik	  uit	  welke	  visie	  ik	  in	  dit	  onderzoek	  volg.	  Vervolgens	  ga	  ik	  

in	  op	  het	  verschil	  tussen	  dialoog,	  discussie	  en	  debat.	  Om	  het	  verschil	  duidelijk	  te	  maken	  

beschrijf	  ik	  de	  kenmerken	  van	  een	  dialoog.	  In	  paragraaf	  2.4	  zet	  ik	  uiteen	  welke	  

vaardigheden	  belangrijk	  zijn	  voor	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog.	  Tot	  slot	  vat	  ik	  de	  

uitkomsten	  van	  dit	  hoofdstuk	  samen	  in	  een	  aantal	  ontwerprichtlijnen.	  

	  

2.1	   Visies	  op	  dialoog	  

Bij	  de	  literatuurstudie	  naar	  de	  verschillende	  definities	  die	  aan	  dialoog	  worden	  gegeven	  

ben	  ik	  een	  breed	  scala	  aan	  definities	  en	  betekenissen	  tegengekomen.	  De	  definities	  lopen	  

uiteen	  van	  ‘een	  gesprek	  tussen	  twee	  of	  meer	  personen’	  	  tot	  	  ‘een	  conversatie	  tussen	  twee	  

mensen	  in	  een	  boek,	  film	  of	  toneelstuk’.	  In	  de	  geraadpleegde	  literatuur	  over	  dialoog	  in	  

relatie	  tot	  het	  onderwijs,	  valt	  op	  dat	  de	  betekenissen	  al	  een	  stuk	  dichter	  bij	  elkaar	  liggen.	  

In	  dit	  onderzoek	  heb	  ik	  me	  vooral	  gericht	  op	  de	  definities	  van	  dialoog	  die	  ik	  in	  de	  

onderwijscontext	  ben	  tegengekomen.	  

Binnen	  de	  onderwijscontext	  zijn	  er	  drie	  verschillende	  visies	  te	  onderscheiden.	  	  

1. Een	  dialoog	  is	  een	  gezamenlijk	  onderzoeksproces	  gericht	  op	  het	  verkennen	  van	  

verschillende	  visies	  en	  ideeën	  met	  als	  doel	  om	  de	  kennis	  te	  vergroten	  en	  tot	  

nieuwe	  inzichten	  te	  komen	  (Burbules,	  1993;	  Van	  der	  Hoek,	  2011;	  Kessels	  &	  

Boers,	  2002).	  	  

2. Dialoog	  is	  een	  uitwisseling	  van	  persoonlijke	  ervaringen,	  betekenissen	  en	  

waarden	  met	  als	  doel	  om	  inlevingsvermogen	  en	  onderling	  begrip	  op	  gang	  te	  

brengen	  	  (Stichting	  dialoog	  in	  het	  onderwijs,	  2011).	  

3. Dialoog	  is	  een	  onderdeel	  van	  een	  besluitvormingsproces	  gericht	  op	  consensus	  

(Parker,	  2003).	  
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Deze	  drie	  visies	  onderscheiden	  zich	  vooral	  door	  een	  verschil	  in	  doelstelling.	  In	  dit	  

onderzoek	  richt	  ik	  me	  hoofdzakelijk	  op	  de	  eerste	  visie:	  de	  dialoog	  als	  gezamenlijk	  

onderzoekproces	  gericht	  op	  het	  verkennen	  van	  verschillende	  perspectieven	  met	  als	  doel	  

om	  de	  eigen	  kennis	  en	  inzicht	  te	  vergroten.	  Deze	  betekenis	  van	  dialoog	  sluit	  naar	  mijn	  

idee	  het	  beste	  aan	  bij	  de	  doelen	  en	  mogelijkheden	  van	  het	  onderwijs.	  Het	  uitwisselen	  

van	  perspectieven	  is	  voor	  leerlingen	  makkelijker	  en	  minder	  spannend	  dan	  het	  

uitwisselen	  van	  persoonlijke	  ervaringen	  en	  betekenissen.	  De	  tweede	  betekenis	  stelt	  

hogere	  eisen	  aan	  de	  veiligheid,	  kwaliteiten	  van	  de	  docent	  en	  vaardigheden	  van	  de	  

leerlingen	  en	  is	  daarom	  minder	  geschikt	  voor	  het	  oefenen	  van	  nieuwe	  vaardigheden.	  

Daarbij	  wil	  ik	  opmerken	  dat	  deze	  verschillende	  visies	  op	  dialoog	  elkaar	  niet	  hoeven	  uit	  

te	  sluiten,	  in	  tegendeel.	  Het	  uitwisselen	  van	  verschillende	  perspectieven	  en	  standpunten	  

gaat	  vaak	  gepaard	  met	  het	  delen	  van	  persoonlijke	  ervaringen	  en	  eigen	  waarden	  en	  het	  

vergroten	  van	  inzicht	  leidt	  vaak	  ook	  tot	  een	  beter	  inlevingsvermogen.	  In	  de	  literatuur	  

valt	  op	  dat	  de	  kenmerken,	  vaardigheden	  en	  aandachtspunten	  bij	  de	  eerste	  twee	  

doelstellingen	  nauwelijks	  van	  elkaar	  verschillen.	  Dit	  komt	  mogelijk	  doordat	  er	  nog	  maar	  

weinig	  onderzoek	  is	  gedaan	  naar	  dialogische	  vaardigheden.	  

De	  dialoog	  als	  gezamenlijk	  onderzoeksproces	  is	  ook	  goed	  toepasbaar	  als	  fase	  binnen	  een	  

besluitvormingsgesprek.	  De	  dialoog	  gaat	  dan	  vooraf	  aan	  de	  eigenlijke	  besluitvorming.	  

Tijdens	  de	  dialoog	  worden	  de	  verschillende	  oplossingen	  onderzocht	  en	  zo	  open	  mogelijk	  

benaderd.	  De	  deelnemers	  proberen	  elkaar	  tijdens	  deze	  fase	  nog	  niet	  te	  overtuigen.	  Met	  

de	  besluitvorming	  wordt	  gewacht	  tot	  alle	  perspectieven	  aanbod	  zijn	  gekomen.	  Een	  

aandachtspunt	  daarbij	  is	  dat	  de	  deelnemers	  pas	  tot	  besluitvorming	  overgaan	  als	  de	  

dialoogfase	  is	  afgerond.	  Veel	  mensen	  hebben	  tijdens	  besluitvormingsprocessen	  de	  

neiging	  om	  te	  snel	  op	  beslissingen	  aan	  te	  sturen,	  dit	  kan	  ten	  koste	  gaan	  van	  de	  openheid.	  	  

	  

2.2	  Dialoog	  versus	  debat	  

In	  een	  vakblad	  voor	  maatschappijleer	  docenten	  kwam	  ik	  het	  volgende	  fragment	  tegen:	  

‘Het	  is	  van	  groot	  belang	  om	  discussie	  als	  lesvorm	  toe	  te	  passen.	  Geen	  schoolvak	  of	  het	  biedt	  

wel	  aangrijpingspunten	  voor	  debat.	  De	  benutting	  van	  die	  mogelijkheden	  traint	  leerlingen	  

om	  op	  een	  goede	  manier	  in	  dialoog	  te	  treden’	  	  	  (Van	  der	  Hoek,	  2011,	  p.	  8).	  

Dit	  fragment	  is	  een	  goed	  voorbeeld	  van	  de	  verwarring	  die	  er	  rondom	  de	  termen	  

‘dialoog’,	  ‘discussie’	  en	  ‘debat’	  bestaat.	  In	  dit	  citaat	  worden	  de	  termen	  ten	  onrechte	  door	  
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elkaar	  gebruikt.	  Hieronder	  ga	  ik	  kort	  in	  op	  het	  verschil	  tussen	  dialoog,	  debat	  en	  

discussie.	  

Een	  dialoog	  is	  gericht	  op	  een	  gemeenschappelijk	  doel,	  namelijk	  het	  verkennen	  van	  

verschillende	  perspectieven	  om	  samen	  een	  zo	  compleet	  mogelijk	  beeld	  van	  een	  

onderwerp	  te	  krijgen.	  Alle	  deelnemers	  doen	  hun	  best	  om	  de	  verschillende	  perspectieven	  

zo	  goed	  mogelijk	  tot	  hun	  recht	  te	  laten	  komen	  en	  zijn	  bereid	  om	  hun	  eigen	  perspectief	  te	  

verkennen	  en	  ter	  discussie	  te	  stellen.	  

Een	  debat	  is	  meer	  gericht	  op	  het	  overtuigen	  van	  anderen.	  	  Bij	  debatten	  wordt	  vaak	  

gebruik	  gemaakt	  van	  framing.	  	  Framing	  is	  volgens	  Van	  der	  Hoek	  ‘het	  scheppen	  van	  een	  

raamwerk	  waarin	  men	  zelf	  en	  zijn	  argumenten	  het	  beste	  voor	  het	  voetlicht	  komen	  en	  

negatieve	  punten	  worden	  gemaskeerd’	  	  (Van	  der	  Hoek,	  2011,	  p.	  7).	  Een	  debat	  is	  meestal	  

competitief	  en	  wordt	  regelmatig	  als	  een	  wedstrijd	  gepresenteerd.	  	  

De	  term	  discussie	  zorgt	  voor	  de	  meeste	  verwarring.	  In	  Nederland	  wordt	  discussie	  vaak	  

als	  synoniem	  voor	  debat	  gezien,	  terwijl	  met	  de	  term	  ‘discussion’	  in	  het	  Engels	  vaak	  een	  

meer	  dialogisch	  gesprek	  wordt	  bedoelt	  	  (Parker,	  2011).	  

	  

2.3	   Kenmerken	  van	  een	  dialoog	  
	  
Om	  een	  beter	  beeld	  te	  krijgen	  van	  wat	  een	  dialoog	  precies	  inhoud,	  ben	  ik	  in	  de	  literatuur	  

op	  zoek	  gegaan	  naar	  de	  kenmerken	  van	  een	  dialoog.	  Daarbij	  heb	  ik	  gebruik	  gemaakt	  van	  

de	  volgende	  bronnen:	  Burbules	  (1993);	  Kessels	  en	  Boers(2002);	  Parker	  (2003);	  

Schuitema	  (2008);	  Smits	  (2005);	  Veugelers	  (2006).	  De	  kenmerken	  heb	  ik	  geordend	  en	  

met	  elkaar	  vergeleken.	  Hieronder	  beschrijf	  ik	  de	  kenmerken	  die	  het	  meest	  zijn	  

genoemd:	  	  

	  

Open	  karakter	  

Een	  dialoog	  heeft	  altijd	  een	  open	  karakter.	  Deze	  openheid	  is	  tweeledig.	  Enerzijds	  zijn	  de	  

deelnemers	  eerlijk	  en	  open	  in	  wat	  ze	  vertellen.	  Ze	  delen	  hun	  visies	  en	  ervaringen	  met	  

elkaar.	  Daarnaast	  zijn	  de	  deelnemers	  open	  in	  het	  luisteren	  naar	  anderen	  en	  wijzen	  ze	  

afwijkende	  visies	  niet	  meteen	  af.	  Openheid	  zorgt	  ervoor	  dat	  alle	  deelnemers	  zich	  

gehoord	  en	  gerespecteerd	  voelen	  en	  biedt	  deelnemers	  de	  mogelijkheid	  om	  werkelijk	  tot	  

nieuwe	  inzichten	  te	  komen.	  	  
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Meerstemmigheid	  en	  diversiteit	  

Binnen	  de	  dialoog	  is	  er	  ruimte	  voor	  een	  verscheidenheid	  aan	  perspectieven.	  Dit	  zorgt	  

ervoor	  dat	  deelnemers	  meer	  inzicht	  krijgen	  in	  de	  complexiteit	  van	  het	  onderwerp.	  	  	  

Deelnemers	  hoeven	  het	  niet	  met	  elkaar	  eens	  te	  zijn	  of	  te	  worden.	  Ook	  binnen	  de	  

gedachten	  van	  individuele	  deelnemers	  kan	  er	  meerstemmigheid	  bestaan,	  als	  leerlingen	  

bijvoorbeeld	  twijfelen	  tussen	  verschillende	  perspectieven.	  

Wederkerige	  belangstelling	  en	  respect	  

Wederkerige	  belangstelling	  binnen	  een	  dialoog	  betekent	  dat	  de	  deelnemers	  niet	  alleen	  

geïnteresseerd	  zijn	  in	  het	  uiten	  van	  hun	  eigen	  perspectief,	  maar	  ook	  bereid	  zijn	  om	  

vanuit	  oprechte	  interesse	  naar	  elkaar	  te	  luisteren.	  Dat	  luisteren	  gaat	  verder	  dan	  het	  

laten	  uitspreken	  van	  de	  ander.	  De	  deelnemers	  doen	  hun	  best	  om	  de	  ander	  zo	  goed	  

mogelijk	  te	  begrijpen.	  

Coöperatief	  

Bij	  een	  dialoog	  staat	  het	  samen	  onderzoeken	  centraal.	  De	  deelnemers	  werken	  samen	  aan	  

het	  vergroten	  van	  hun	  kennis	  en	  inzicht.	  Vragen	  en	  opmerkingen	  zijn	  vooral	  bedoeld	  om	  

elkaar	  te	  helpen	  scherper	  te	  denken.	  Het	  is	  dus	  geen	  wedstrijd	  waarbij	  de	  deelnemers	  

elkaar	  overtuigen.	  Het	  gaat	  er	  ook	  niet	  om	  wie	  van	  de	  deelnemers	  het	  beste	  is	  of	  gelijk	  

heeft.	  

Onderzoekende	  houding	  

Een	  dialoog	  is	  te	  kenmerken	  als	  onderzoek.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  deelnemers	  van	  uit	  

nieuwsgierigheid	  steeds	  weer	  opzoek	  gaan	  naar	  ontbrekende	  perspectieven	  en	  

ervaringen.	  Ze	  proberen	  bij	  ieder	  perspectief	  de	  voor-‐	  en	  nadelen	  naar	  voren	  te	  brengen.	  

Dit	  vraagt	  van	  de	  leerlingen	  dat	  ze	  kritisch	  naar	  hun	  eigen	  mening	  kunnen	  kijken	  en	  in	  

staat	  zijn	  om	  andere	  standpunten	  te	  begrijpen.	  

Gelijke	  rechten	  

In	  de	  dialoog	  hebben	  alle	  deelnemers	  gelijke	  rechten	  om	  te	  spreken,	  te	  zwijgen	  of	  om	  het	  

proces	  te	  beïnvloeden.	  Dit	  heeft	  gevolgen	  voor	  de	  rol	  van	  de	  docent.	  De	  docent	  dient	  zich	  

aan	  dezelfde	  gespreksregels	  te	  houden	  als	  de	  deelnemers.	  Dat	  de	  deelnemers	  gelijke	  

rechten	  hebben	  neemt	  niet	  weg	  dat	  er	  altijd	  verschillende	  machtsverhoudingen	  zullen	  

zijn.	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  ga	  ik	  hier	  dieper	  op	  in.	  
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Actieve	  en	  gelijkverdeelde	  deelname	  van	  alle	  deelnemers	  

In	  een	  dialoog	  is	  iedereen	  actief	  betrokken.	  Deze	  actieve	  betrokkenheid	  mag	  niet	  

worden	  verward	  met	  het	  actief	  inbrengen	  van	  je	  eigen	  mening.	  Binnen	  de	  dialoog	  gaat	  

het	  er	  om	  dat	  deelnemers,	  ook	  als	  ze	  niet	  zelf	  aan	  het	  woord	  zijn,	  actief	  meedoen	  door	  te	  

luisteren	  en	  te	  proberen	  zich	  in	  te	  leven	  in	  wat	  de	  ander	  zegt.	  	  

Het	  proces	  is	  belangrijker	  dan	  de	  uitkomst	  

Bij	  een	  dialoog	  is	  het	  proces	  belangrijker	  dan	  de	  uitkomst.	  Een	  dialoog	  is	  niet	  gericht	  op	  

het	  nemen	  van	  beslissingen.	  Een	  beslissing	  stuurt	  aan	  op	  het	  kiezen	  van	  één	  oplossing,	  

terwijl	  het	  in	  de	  dialoog	  juist	  gaat	  om	  het	  verkennen	  van	  zoveel	  mogelijk	  oplossing.	  Bij	  

het	  nemen	  van	  beslissingen	  ga	  je	  perspectieven	  en	  oplossingen	  tegen	  elkaar	  afwegen,	  

om	  uiteindelijk	  de	  beste	  keuze	  te	  maken.	  Dit	  staat	  haaks	  op	  de	  openheid	  van	  de	  dialoog.	  	  

	  

De	  bovengenoemde	  kenmerken	  schetsen	  een	  ideaalbeeld	  van	  dialogen.	  In	  hoofdstuk	  

drie	  ga	  ik	  dieper	  in	  op	  de	  voorwaarden	  en	  aandachtspunten	  die	  hierbij	  een	  rol	  spelen.	  

	  

2.4	   Dialogische	  vaardigheden	  

Het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  vraagt	  een	  bepaalde	  houding	  en	  vaardigheden	  van	  mensen	  

(Kessels	  &	  Boers,	  2009,	  p.18;	  Schuitema,	  2008,	  p.	  42).	  	  De	  dialogische	  vaardigheden	  heb	  

ik	  onderverdeeld	  in	  vier	  categorieën:	  luistervaardigheden,	  uitnodigend	  gedrag,	  je	  eigen	  

mening	  kunnen	  presenteren	  en	  kritisch	  denken.	  Ebbens	  en	  Ettekoven	  (2005,	  p.	  34)	  

beschrijven	  in	  hun	  boek	  Samenwerkend	  leren	  dat	  het	  voor	  het	  aanleren	  van	  sociale	  

vaardigheden,	  waaronder	  ook	  de	  dialogische,	  belangrijk	  is	  om	  de	  vaardigheden	  zo	  

concreet	  en	  specifiek	  mogelijk	  te	  maken.	  De	  hierboven	  genoemde	  doelen	  zijn	  

verzameldoelen,	  die	  ieder	  voor	  zich	  weer	  uit	  verschillende	  subdoelen	  bestaan.	  

Hieronder	  beschrijf	  ik	  per	  categorie	  de	  subdoelen.	  

Luistervaardigheden	  

‘Luisteren	  naar	  elkaar’	  wordt	  vaak	  als	  één	  van	  de	  eerste	  voorwaarden	  en	  vaardigheden	  

van	  de	  dialoog	  genoemd.	  Als	  mensen	  niet	  in	  staat	  zijn	  om	  goed	  te	  luisteren	  ontstaan	  er	  

snel	  misverstanden.	  De	  meeste	  mensen	  zijn	  het	  erover	  eens	  dat	  luisteren	  naar	  elkaar	  

belangrijk	  is.	  Maar	  wat	  is	  goed	  luisteren?	  Hoe	  kun	  je	  zien	  dat	  iemand	  goed	  luistert?	  	  Bij	  

het	  aanleren	  van	  luistervaardigheden	  is	  het	  belangrijk	  om	  inzichtelijk	  te	  maken	  welke	  
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concrete	  gedragingen	  daarbij	  horen.	  In	  een	  dialoog	  is	  luisteren	  meer	  dan	  het	  laten	  

uitpraten	  van	  de	  ander	  en	  horen	  wat	  iemand	  zegt.	  In	  de	  dialoog	  gaat	  het	  erom	  dat	  je	  

moeite	  doet	  om	  te	  begrijpen	  wat	  de	  ander	  probeert	  over	  te	  brengen	  en	  welke	  intenties	  

en	  drijfveren	  daarachter	  liggen.	  Daarbij	  zijn	  de	  volgende	  subvaardigheden	  van	  belang:	  

De	  ander	  laten	  uitspreken	  

Dit	  betekent	  dat	  je	  kunt	  wachten	  tot	  de	  ander	  laat	  merken	  dat	  hij	  niets	  meer	  heeft	  toe	  te	  

voegen.	  Dit	  gaat	  verder	  dan	  wachten	  tot	  er	  een	  stilte	  valt.	  Niet	  iedere	  stilte	  is	  een	  teken	  

dat	  iemand	  is	  uitgesproken.	  Stilte	  kan	  ook	  een	  teken	  zijn	  dat	  iemand	  zijn	  gedachten	  aan	  

het	  ordenen	  is.	  Het	  gaat	  ook	  om	  dat	  je	  het	  verschil	  kunt	  herkennen	  tussen	  een	  

denkpauze	  en	  een	  concluderende	  stilte	  en	  bij	  twijfel	  kunnen	  checken	  of	  de	  ander	  echt	  is	  

uitgesproken.	  

In	  eigen	  woorden	  samenvatten	  

Iemand	  die	  goed	  luistert	  is	  in	  staat	  om	  de	  woorden	  van	  de	  ander	  te	  herhalen,	  de	  

kernpunten	  eruit	  te	  halen	  en	  in	  eigen	  woorden	  samen	  te	  vatten.	  Het	  samenvatten	  in	  

eigen	  woorden	  is	  een	  manier	  om	  voor	  jezelf	  te	  checken	  of	  je	  iemand	  echt	  goed	  hebt	  

begrepen.	  

Checken	  of	  je	  de	  ander	  goed	  hebt	  begrepen	  

Dat	  we	  horen	  welke	  woorden	  iemand	  gebruikt	  betekent	  niet	  meteen	  dat	  we	  die	  persoon	  

ook	  begrijpen.	  Het	  is	  bijvoorbeeld	  goed	  mogelijk	  dat	  je	  gesprekspartner	  een	  andere	  

betekenis	  aan	  de	  woorden	  geven.	  Het	  komt	  regelmatig	  voor	  dat	  onder	  de	  woorden	  die	  

we	  zeggen	  een	  andere	  boodschap	  verstopt	  zit.	  	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  om	  te	  checken	  

of	  je	  de	  ander	  goed	  hebt	  begrepen.	  Daarmee	  geef	  je	  de	  ander	  ook	  de	  ruimte	  zijn	  woorden	  

aan	  te	  vullen.	  Checken	  zorg	  er	  ten	  eerste	  voor	  dat	  	  we	  anderen	  beter	  begrijpen.	  Het	  helpt	  

om	  misverstanden	  en	  vooroordelen	  te	  voorkomen.	  Daarnaast	  helpt	  het	  de	  ander	  om	  

meer	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  zijn	  eigen	  gedachtes.	  

Doorvragen	  	  

Soms	  heeft	  de	  ontvanger	  meer	  informatie	  nodig	  om	  de	  boodschap	  van	  de	  ander	  goed	  te	  

kunnen	  begrijpen.	  Het	  stellen	  van	  open	  vragen	  kan	  helpen	  om	  de	  boodschap	  compleet	  te	  

maken.	  

Je	  eigen	  oordelen	  en	  interpretaties	  kunnen	  herkennen	  

De	  woorden	  die	  een	  ander	  zegt,	  roepen	  vaak	  allerlei	  associatie,	  gevoelens	  en	  oordelen	  
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bij	  ons	  op.	  Deze	  associaties	  en	  oordelen	  kunnen	  ons	  begrip	  van	  de	  ander	  in	  de	  weg	  

staan.	  Voor	  een	  beter	  begrip	  helpt	  het	  als	  we	  in	  staat	  zijn	  om	  de	  eigen	  oordelen	  en	  

associatie	  op	  te	  merken	  en	  waar	  te	  nemen	  als	  eigen	  aanvullingen.	  Wie	  zich	  bewust	  is	  van	  

zijn	  eigen	  oordelen	  en	  interpretaties	  is	  vaak	  beter	  in	  staat	  om	  open	  vragen	  te	  stellen	  en	  

zijn	  interpretaties	  te	  checken	  	  (Kessels	  &	  Boers,	  2002b).	  

Kunnen	  aansluiten	  op	  wat	  de	  ander	  zegt	  

Goed	  luisteren	  betekent	  ook	  dat	  de	  deelnemers	  in	  een	  reactie	  niet	  meteen	  met	  hun	  eigen	  

mening	  komen	  maar	  eerst	  aansluiten	  op	  wat	  de	  ander	  heeft	  gezegd.	  Ze	  kunnen	  dit	  doen	  

door	  aan	  te	  geven	  met	  welke	  punten	  ze	  het	  eens	  zijn	  of	  door	  kritische	  vragen	  te	  stellen.	  	  

Iemand	  die	  goed	  luistert	  richt	  zich	  niet	  op	  vormfouten,	  bijzaken	  en	  andere	  irrelevante	  

zaken,	  maar	  reageert	  op	  wat	  de	  gesprekspartner	  eigenlijk	  bedoelt	  te	  zeggen	  	  (Smaling,	  

2005)	  	  	  

Uitnodigend	  gedrag	  

In	  een	  dialoog	  gaat	  het	  niet	  om	  de	  afzonderlijke	  meningen	  van	  verschillende	  individuen,	  

maar	  het	  gaat	  juist	  om	  het	  begrip	  dat	  tussen	  verschillende	  deelnemers	  ontstaat.	  In	  de	  

gezamenlijke	  interactie	  ontstaan	  nieuwe	  betekenissen	  en	  inzichten.	  Burbules	  (1993)	  

spreekt	  hier	  over	  het	  	  ‘in-‐between’.	  De	  praktijk	  laat	  zien	  dat	  dit	  moeilijk	  te	  realiseren	  is.	  	  

Deelnemers	  zijn	  vaak	  erg	  gericht	  op	  wat	  ze	  zelf	  vinden	  en	  willen	  zeggen.	  Sommige	  

deelnemers	  zijn	  van	  zichzelf	  dominanter	  dan	  anderen,	  ook	  kunnen	  machtsverhoudingen	  

de	  gelijkwaardigheid	  en	  veiligheid	  in	  de	  groep	  beïnvloeden.	  Onder	  uitnodigend	  gedrag	  

versta	  ik	  dat	  deelnemers	  zich	  openstellen	  voor	  nieuwe	  inzichten	  en	  gezamenlijk	  zorg	  

dragen	  voor	  de	  gelijkwaardigheid	  en	  veiligheid	  in	  de	  groep.	  Daarvoor	  zijn	  de	  volgende	  

subvaardigheden	  van	  belang:	  

Anderen	  uitnodigen	  om	  mee	  te	  doen	  

Sommige	  mensen	  mengen	  zich	  gemakkelijker	  in	  een	  gesprek	  dan	  anderen.	  In	  een	  

dialoog	  zijn	  alle	  perspectieven	  van	  belang.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  deelnemers	  

oog	  hebben	  voor	  elkaar	  en	  in	  staat	  zijn	  om	  andere	  deelnemers	  op	  een	  open	  manier	  te	  

betrekken	  bij	  het	  gesprek,	  bijvoorbeeld	  door	  hen	  te	  vragen	  of	  ze	  hun	  perspectief	  met	  de	  

groep	  willen	  delen.	  

De	  balans	  bewaren	  tussen	  zelf	  spreken	  en	  ruimte	  geven	  

Bij	  deze	  vaardigheid	  gaat	  het	  erom	  dat	  de	  deelnemers	  niet	  allen	  zelf	  aan	  het	  woord	  
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willen	  zijn,	  maar	  ook	  oog	  hebben	  voor	  andere	  deelnemers.	  Dat	  de	  deelnemers	  niet	  bij	  

iedere	  stilte	  hun	  mening	  proberen	  te	  uiten,	  maar	  ook	  in	  staat	  zijn	  om	  rond	  te	  kijken	  wie	  

nog	  niet	  aan	  het	  woord	  is	  geweest.	  

Opzoek	  gaan	  naar	  missende	  perspectieven	  of	  argumenten	  

Een	  dialoog	  is	  niet	  gericht	  op	  overeenstemming	  over	  een	  onderwerp.	  Als	  een	  groep	  het	  

snel	  eens	  is	  geworden	  over	  een	  onderwerp,	  betekent	  dat	  vaak	  dat	  er	  perspectieven	  

onderbelicht	  zijn	  gebleven.	  	  Om	  een	  zo	  compleet	  mogelijk	  beeld	  te	  krijgen	  van	  een	  

onderwerp	  is	  het	  belangrijk	  dat	  leerlingen	  oog	  hebben	  voor	  ontbrekende	  perspectieven	  

en	  deze	  perspectieven	  los	  van	  hun	  eigen	  mening	  kunnen	  onderzoeken.	  Bij	  dialoog	  gaat	  

het	  er	  om	  niet	  	  alleen	  je	  vrienden	  aan	  het	  woord	  te	  laten	  die	  hetzelfde	  vinden,	  maar	  juist	  

ook	  open	  vragen	  te	  stellen	  aan	  de	  deelnemers	  die	  er	  anders	  over	  denken.	  

Standpunten	  uitdagen	  in	  plaats	  van	  personen	  

In	  de	  dialoog	  gaat	  het	  er	  niet	  om	  of	  je	  het	  met	  personen	  eens	  of	  oneens	  bent.	  In	  de	  

dialoog	  praat	  je	  samen	  over	  de	  verschillende	  perspectieven	  die	  naar	  voren	  worden	  

gebracht.	  Dus	  niet:	  ‘	  ik	  ben	  het	  niet	  met	  jou	  eens’,	  maar	  ‘dat	  wat	  jij	  zegt	  over	  ...	  klopt	  

volgens	  mij	  niet’.	  	  Het	  lijkt	  een	  klein	  verschil,	  maar	  het	  kan	  een	  groot	  verschil	  maken	  voor	  

de	  sfeer	  en	  veiligheid	  die	  de	  deelnemers	  ervaren.	  

	  

De	  eigen	  visie	  kunnen	  uiten	  

De	  voorgaande	  vaardigheden	  zijn	  vooral	  gericht	  op	  de	  relatie	  met	  de	  ander.	  Voor	  een	  

dialoog	  is	  ook	  belangrijk	  dat	  de	  deelnemers	  hun	  mening	  helder	  kunnen	  verwoorden	  en	  

op	  een	  logische	  manier	  onderbouwen.	  Dat	  vraagt	  om	  de	  volgende	  subvaardigheden:	  

Je	  mening	  durven	  geven	  in	  een	  groep	  

Voor	  veel	  jongeren	  is	  het	  belangrijk	  om	  bij	  een	  groep	  te	  horen.	  Ze	  conformeren	  zich	  aan	  

de	  normen	  van	  de	  groep.	  Bij	  een	  dialoog	  is	  het	  belangrijk	  dat	  ze	  hun	  eigen	  mening	  

durven	  te	  geven.	  Vaak	  heeft	  dat	  vooral	  met	  (zelf)vertrouwen	  te	  maken.	  

Je	  mening	  met	  argumenten	  kunnen	  onderbouwen	  

In	  de	  dialoog	  gaat	  het	  er	  niet	  zozeer	  om	  wat	  mensen	  precies	  vinden,	  maar	  veel	  meer	  om	  

de	  vraag	  waarom	  ze	  die	  mening	  hebben.	  Dat	  vraagt	  van	  de	  deelnemers	  dat	  ze	  hun	  visie	  

met	  argumenten	  kunnen	  onderbouwen.	  Deze	  vaardigheid	  vooronderstelt	  dat	  de	  

deelnemers	  onderscheid	  kunnen	  maken	  tussen	  geldige	  argumenten	  en	  drogredenen.	  
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Vanuit	  de	  ik-‐positie	  spreken	  

	  Veugelers	  (2006,	  p.27)	  geef	  aan	  dat	  het	  binnen	  een	  dialoog	  belangrijk	  is	  dat	  leerlingen	  

vanuit	  de	  ik-‐persoon	  kunnen	  spreken.	  Dit	  helpt	  in	  een	  gesprek	  om	  onderscheid	  aan	  te	  

brengen	  tussen	  feiten	  en	  meningen,	  dus	  niet	  	  ‘het	  is	  belangrijk	  dat	  ..’	  ,	  maar	  ‘ik	  vind	  het	  

belangrijk	  dat…’.	  

Kritisch	  denken	  	  

Het	  doel	  van	  de	  dialoog	  is	  om	  verschillende	  perspectieven	  te	  kunnen	  verkennen	  en	  

onderzoeken	  met	  als	  doel	  om	  gezamenlijk	  tot	  nieuwe	  inzichten	  te	  komen.	  Dat	  vraagt	  van	  

de	  deelnemers	  dat	  ze	  kritisch	  kunnen	  nadenken.	  	  

Kritisch	  denken	  is	  te	  herkennen	  aan	  de	  volgende	  subvaardigheden:	  

Standpunten	  anders	  dan	  je	  eigen	  kunnen	  begrijpen	  

We	  kunnen	  pas	  een	  bewuste	  keuze	  maken	  voor	  een	  bepaalde	  visie	  als	  we	  ook	  hebben	  

onderzocht	  en	  begrepen	  wat	  de	  alternatieve	  visies	  zijn.	  Wie	  alleen	  zijn	  eigen	  visie	  

begrijpt,	  heeft	  geen	  keuze	  om	  te	  kiezen	  voor	  een	  visie.	  	  Iemand	  die	  andere	  standpunten	  

begrijpt,	  is	  in	  staat	  om	  naast	  de	  voordelen	  van	  zijn	  eigen	  standpunt	  ook	  de	  nadelen	  te	  

benoemen	  en	  kent	  ook	  van	  andere	  standpunten	  de	  voordelen.	  

	  

Deelnemers	  moeten	  bereid	  zijn	  hun	  eigen	  inzichten	  ter	  discussie	  te	  stellen	  

Een	  dialoog	  heeft	  geen	  zin	  als	  de	  deelnemers	  alleen	  hun	  eigen	  visie	  over	  een	  onderwerp	  

willen	  horen.	  De	  deelnemers	  hoeven	  hun	  mening	  niet	  op	  te	  geven,	  maar	  ze	  moeten	  wel	  

bereidheid	  zijn	  om	  open	  en	  respectvol	  op	  mogelijke	  tegenargumenten	  te	  reageren.	  

Daarbij	  is	  het	  ook	  belangrijk	  dat	  ze	  kunnen	  accepteren	  dat	  de	  ander	  bij	  zijn	  eigen	  

standpunt	  blijft.	  

Feiten	  en	  meningen	  onderscheiden	  

Regelmatig	  worden	  meningen	  als	  feit	  gepresenteerd,	  daarmee	  lijken	  andere	  

perspectieven	  uitgesloten.	  Voor	  de	  openheid	  van	  de	  dialoog	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  

deelnemers	  meningen	  als	  zodanig	  kunnen	  herkennen.	  	  

	  

Kennis	  en	  attitude	  

Naast	  het	  aanleren	  van	  vaardigheden	  is	  het	  volgens	  Parker	  ook	  belangrijk	  dat	  de	  

deelnemers	  over	  voldoende	  kennis	  en	  een	  bepaalde	  attitude	  beschikken.	  
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Kennisdoelen	  

Het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  vraagt	  zowel	  om	  basiskennis	  over	  de	  dialoog,	  	  als	  kennis	  

over	  het	  gespreksonderwerp.	  Als	  één	  of	  meerdere	  deelnemers	  te	  weinig	  kennis	  hebben	  

over	  het	  gesprekonderwerp	  dan	  belemmert	  dat	  de	  gelijke	  gesprekskansen.	  

Attitude	  

Tot	  slot	  is	  ook	  de	  attitude	  van	  de	  deelnemers	  van	  wezenlijk	  belang	  voor	  het	  slagen	  van	  

een	  dialoog.	  Het	  gaat	  hierbij	  vooral	  om	  de	  bereidheid	  en	  gewenning	  om	  bovenstaande	  

vaardigheden	  toe	  te	  passen.	  De	  attitude	  om	  in	  dialoog	  te	  gaan	  ontwikkelt	  zich	  vooral	  

door	  het	  oefenen	  van	  deze	  dialogische	  vaardigheden.	  	  

	  

2.5	   Ontwerprichtlijnen	  op	  basis	  van	  de	  theorie	  deel	  1	  

Naar	  aanleiding	  van	  dit	  hoofdstuk	  ben	  ik	  tot	  de	  volgende	  ontwerprichtlijnen	  gekomen:	  

• De	  dialoog	  heeft	  een	  open	  karakter.	  

• Binnen	  de	  dialoog	  is	  er	  ruimte	  voor	  diversiteit.	  

• De	  dialoog	  stimuleert	  wederkerige	  belangstelling	  en	  respect.	  

• De	  dialoog	  vormt	  geen	  aanleiding	  tot	  competitie.	  

• De	  dialoog	  stimuleert	  een	  onderzoekende	  houding.	  

• De	  deelnemers	  hebben	  gelijke	  gesprekskansen.	  

• Alle	  deelnemers	  zijn	  samen	  verantwoordelijk	  voor	  het	  verloop	  van	  het	  gesprek.	  

• Iedere	  bijdrage	  wordt	  als	  gelijkwaardig	  gezien.	  

• Alle	  deelnemers	  zijn	  actief	  bij	  het	  gesprek	  betrokken.	  

• De	  dialoog	  stuurt	  niet	  aan	  op	  het	  nemen	  van	  een	  beslissing.	  

• In	  de	  lessenserie	  wordt	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  volgende	  dialogische	  vaardigheden:	  

a. De	  leerlingen	  kunnen	  anderen	  laten	  uitspreken.	  

b. De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  de	  inbreng	  van	  anderen	  in	  eigen	  woorden	  

	   samen	  te	  vatten.	  

c. De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  te	  checken	  of	  ze	  de	  ander	  begrepen	  hebben.	  

d. De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  verhelderingsvragen	  te	  stellen.	  

e. De	  leerlingen	  kunnen	  hun	  eigen	  oordelen	  en	  interpretaties	  herkennen.	  

f. De	  leerlingen	  kunnen	  relevante	  reacties	  geven.	  

g. De	  leerlingen	  kunnen	  aansluiten	  op	  de	  inbreng	  van	  hun	  gesprekspartner.	  
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h. De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  andere	  leerlingen	  om	  hun	  mening	  te	  vragen.	  

i. De	  leerlingen	  kunnen	  de	  balans	  bewaken	  tussen	  zelf	  spreken	  en	  ruimte	  

	   geven	  aan	  anderen.	  

j. De	  leerlingen	  zijn	  bereid	  om	  te	  zoeken	  naar	  missende	  perspectieven.	  

k. De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  standpunten	  uit	  te	  dagen	  in	  plaats	  van	  

	   personen.	  

l. De	  leerlingen	  durven	  hun	  eigen	  mening	  in	  de	  groep	  te	  uiten.	  

m. De	  leerlingen	  kunnen	  hun	  eigen	  mening	  met	  argumenten	  onderbouwen.	  

n. De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  uit	  de	  ik-‐positie	  te	  spreken.	  

o. De	  leerlingen	  kunnen	  standpunten	  anders	  dan	  hun	  eigen	  begrijpen.	  

p. De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  hun	  eigen	  inzichten	  ter	  discussie	  te	  	  stellen.	  

q. De	  leerlingen	  kunnen	  feiten	  en	  meningen	  onderscheiden.	  

Aan	  het	  eind	  van	  hoofdstuk	  drie	  formuleer	  ik	  aanvullend	  hierop	  ontwerprichtlijnen	  

gebaseerd	  op	  de	  theorie	  over	  dialogen	  in	  het	  onderwijs	  en	  in	  hoofdstuk	  vier	  vul	  ik	  deze	  

ontwerprichtlijnen	  verder	  aan	  met	  inzichten	  vanuit	  de	  praktijk.	  
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3.	  DIALOOG	  IN	  HET	  ONDERWIJS	  
	  

Het	  vorige	  hoofdstuk	  vormt	  een	  eerste	  verkenning	  van	  het	  begrip	  dialoog.	  In	  dit	  

hoofdstuk	  ga	  ik	  dieper	  in	  op	  de	  betekenis	  van	  dialoog	  in	  relatie	  tot	  het	  onderwijs.	  In	  de	  

eerste	  paragraaf	  beschrijf	  ik	  de	  voorwaarden	  voor	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog.	  	  

Vervolgens	  ga	  ik	  in	  op	  de	  belangrijkste	  aandachtspunten	  bij	  het	  voeren	  van	  dialogen	  in	  

het	  onderwijs	  en	  tot	  slot	  beschrijf	  ik	  welke	  didactische	  tips	  en	  werkvormen	  vanuit	  de	  

theorie	  naar	  voren	  zijn	  gekomen.	  

	  

3.1	  Voorwaarden	  voor	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  

Het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  is	  belangrijk,	  maar	  het	  is	  niet	  in	  elke	  (onderwijs)situatie	  

mogelijk	  of	  wenselijk.	  Het	  aangaan	  van	  een	  dialoog	  stelt	  hoge	  eisen	  aan	  het	  

klassenklimaat,	  de	  werkwijze	  en	  de	  rol	  van	  de	  gesprekleider.	  In	  deze	  paragraaf	  beschrijf	  

ik	  de	  voorwaarden	  voor	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  in	  het	  onderwijs.	  

Veiligheid	  

De	  belangrijkste	  voorwaarde	  is	  veiligheid	  in	  de	  groep	  (Burbules,	  1996;	  Hess,	  2009;	  

Parker,	  2003;	  Schuitema,	  2008).	  Als	  een	  prettige	  sfeer	  ontbreekt	  kan	  de	  docent	  niet	  van	  

leerlingen	  vragen	  om	  zich	  open	  en	  kwetsbaar	  op	  te	  stellen.	  Leerlingen	  hebben	  het	  

vertrouwen	  nodig	  dat	  ze	  niet	  worden	  afgerekend	  op	  wat	  ze	  zeggen.	  De	  veiligheid	  wordt	  

niet	  alleen	  bepaald	  door	  de	  relatie	  tussen	  leerlingen	  onderling,	  maar	  ook	  door	  de	  relatie	  

die	  de	  docent	  met	  de	  leerlingen	  heeft.	  	  

De	  werkvormen	  die	  de	  docent	  kiest	  hebben	  ook	  invloed	  op	  de	  mate	  van	  veiligheid	  die	  

leerlingen	  ervaren.	  Gestructureerde	  werkvormen	  dragen	  bij	  aan	  de	  veiligheid,	  omdat	  de	  

leerlingen	  duidelijker	  aanvoelen	  wat	  er	  van	  hen	  verwacht	  wordt.	  Als	  leerlingen	  het	  te	  

spannend	  vinden	  om	  hun	  eigen	  mening	  met	  de	  groep	  te	  delen,	  is	  het	  	  mogelijk	  om	  de	  

leerlingen	  een	  standpunt	  of	  rol	  te	  geven.	  De	  leerlingen	  gaan	  dan	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  

vanuit	  hun	  rol.	  Op	  deze	  manier	  hoeven	  ze	  zich	  minder	  kwetsbaar	  op	  te	  stellen,	  omdat	  ze	  

niet	  vanuit	  zichzelf	  praten.	  

Tot	  slot	  is	  ook	  de	  groepsgrootte	  van	  invloed	  op	  het	  gevoel	  van	  veiligheid.	  In	  kleinere	  

groepen	  vinden	  leerlingen	  het	  vaak	  gemakkelijker	  om	  zich	  uit	  te	  spreken	  dan	  in	  grote	  

groepen	  (Hess,	  2009).	  	  
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Duidelijke	  regels	  

Burbules	  (1996)	  vergelijkt	  de	  dialoog	  met	  een	  spel.	  Net	  als	  bij	  een	  spel	  gaat	  een	  dialoog	  

uit	  van	  bepaalde	  regels.	  De	  regels	  van	  de	  dialoog	  dienen	  van	  te	  voren	  voor	  alle	  

deelnemers	  duidelijk	  te	  zijn.	  Daarbij	  is	  het	  ook	  raadzaam	  om	  af	  te	  spreken	  hoe	  en	  door	  

wie	  er	  ingegrepen	  kan	  worden	  als	  de	  regels	  niet	  worden	  nageleefd.	  In	  hoofdstuk	  2	  

beschreef	  ik	  al	  dat	  het	  binnen	  een	  dialoog	  belangrijk	  is	  dat	  alle	  deelnemers	  gelijke	  

kansen	  hebben.	  Om	  die	  reden	  is	  het	  raadzaam	  om	  ook	  leerlingen	  de	  mogelijkheid	  te	  

geven	  om	  in	  te	  grijpen	  als	  de	  regels	  niet	  worden	  nageleefd.	  Dit	  kan	  bijvoorbeeld	  door	  

samen	  een	  teken	  af	  te	  spreken.	  Wanneer	  iemand	  dit	  teken	  geeft,	  wordt	  het	  gesprek	  

stilgelegd	  en	  is	  er	  ruimte	  om	  samen	  naar	  het	  navolgen	  van	  de	  regels	  te	  kijken.	  Welke	  

regels	  je	  kiest	  hangt	  af	  van	  de	  behoefte	  van	  de	  groep	  en	  de	  gekozen	  werkvorm.	  

Mogelijke	  regels	  zijn:	  

- Als	  iemand	  aan	  het	  woord	  is,	  dan	  is	  de	  rest	  stil.	  

- Je	  reageert	  op	  standpunten	  in	  plaats	  van	  op	  personen.	  

- Herhaal	  wat	  de	  persoon	  voor	  je	  heeft	  gezegd.	  

- Spreek	  tot	  de	  klas	  en	  niet	  tot	  de	  docent.	  

Voorbereiding	  

Het	  aangaan	  van	  een	  dialoog	  begint	  bij	  een	  goede	  voorbereiding.	  Deze	  voorbereiding	  

bestaat	  onder	  andere	  uit	  het	  aanleren	  van	  de	  benodigde	  vaardigheden	  en	  het	  aanreiken	  

van	  voldoende	  voorkennis	  over	  het	  onderwerp	  (Hess,	  2009).	  Voorkennis	  voorkomt	  dat	  

leerlingen	  snel	  zijn	  uitgesproken	  en	  helpt	  de	  leerlingen	  om	  verschillende	  perspectieven	  

in	  te	  brengen.	  	  

Houding	  

Voor	  een	  dialoog	  is	  een	  minimale	  welwillendheid	  van	  de	  deelnemers	  nodig.	  Daarnaast	  

vraagt	  een	  dialoog	  om	  openheid	  van	  de	  deelnemers,	  te	  onderscheiden	  in	  ontvangende	  

openheid	  en	  openhartigheid.	  Dit	  betekent	  ten	  eerste	  dat	  de	  leerlingen	  nieuwsgierig	  zijn	  

naar	  anderen	  en	  hun	  best	  doen	  om	  de	  ander	  echt	  te	  begrijpen.	  Daarnaast	  vraagt	  het	  lef	  

en	  zelfvertrouwen	  om	  je	  eigen	  visie	  met	  anderen	  te	  delen.	  Deze	  beide	  vormen	  van	  

openheid	  dienen	  afgewisseld	  te	  worden.	  	  Als	  deze	  openheid	  ontbreekt	  is	  een	  dialoog	  

volgens	  Smaling	  onmogelijk	  (1999).	  
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3.2	  	  Aandachtspunten	  	  
	  
Naast	  de	  dialogische	  vaardigheden	  zijn	  er	  nog	  andere	  factoren	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  

het	  proces	  en	  de	  kwaliteit	  van	  de	  dialoog.	  Voor	  docenten	  is	  het	  belangrijk	  om	  zich	  

bewust	  te	  zijn	  van	  deze	  factoren	  en	  na	  te	  denken	  over	  manieren	  om	  hier	  mee	  om	  te	  

gaan.	  In	  deze	  paragraaf	  zet	  ik	  de	  belangrijkste	  aandachtspunten	  op	  een	  rij.	  

Rol	  van	  de	  gespreksleider	  

Docenten	  hebben	  een	  machtspositie	  in	  de	  klas.	  Mede	  daardoor	  kan	  de	  rol	  die	  de	  docent	  

kiest	  van	  grote	  invloed	  zijn	  op	  de	  openheid	  en	  veiligheid.	  Vaak	  zijn	  docenten,	  tegen	  hun	  

bedoeling	  in,	  erg	  dominant	  binnen	  een	  gesprek	  (Veugelers,	  2006,	  p.25).	  Dit	  kan	  tot	  

gevolg	  hebben	  dat	  de	  leerlingen	  meer	  met	  de	  leerkracht	  in	  gesprek	  gaan,	  dan	  met	  elkaar.	  

Daarnaast	  wordt	  de	  mening	  van	  de	  docent	  door	  leerlingen	  vaak	  anders	  gewogen	  dan	  de	  

mening	  van	  medeleerlingen.	  Het	  aandragen	  van	  de	  eigen	  visie	  door	  de	  docent,	  kan	  door	  

leerlingen	  worden	  opgevat	  als	  partijdigheid.	  Het	  is	  daarom	  belangrijk	  dat	  docenten	  zich	  

bewust	  zijn	  van	  hun	  eigen	  rol	  binnen	  het	  gesprek.	  	  Pas	  als	  docenten	  zich	  bewust	  zijn	  van	  

hun	  eigen	  invloed	  kunnen	  ze	  daar	  doordachte	  keuzes	  in	  maken.	  In	  de	  discussie	  in	  

hoofdstuk	  7	  ga	  ik	  hier	  dieper	  op	  in.	  

Volgens	  Parker	  (2003,	  p.87)	  is	  het	  de	  taak	  van	  de	  docent	  om	  ontbrekende	  perspectieven	  

aan	  te	  reiken.	  Wanneer	  de	  docent	  duidelijk	  maakt	  dat	  het	  niet	  per	  se	  om	  zijn	  eigen	  

mening	  gaat,	  hoeft	  dit	  zijn	  neutraliteit	  niet	  in	  gevaar	  te	  brengen.	  	  Een	  docent	  kan	  dit	  

doen	  door	  al	  vragend	  verschillende	  perspectieven	  aanbod	  te	  laten	  komen,	  dan	  komen	  de	  

argumenten	  niet	  vanuit	  de	  docent,	  maar	  uit	  de	  leerlingen	  zelf.	  In	  plaats	  van	  “	  Je	  zou	  er	  

ook	  zo	  over	  kunnen	  denken”,	  	  vraag	  de	  docent	  dan	  “Hoe	  denken	  jullie	  dat	  de	  

buurtbewoners	  erover	  denken?”.	  

De	  docent	  heeft	  ook	  een	  voorbeeldrol	  naar	  leerlingen.	  Door	  zichzelf	  respectvol	  en	  open	  

op	  te	  stellen	  kan	  de	  docent	  deze	  houding	  bij	  leerlingen	  stimuleren.	  Verder	  is	  het	  

belangrijk	  dat	  de	  docent	  zichzelf	  houdt	  aan	  de	  regels	  die	  hij	  met	  de	  leerlingen	  heeft	  

afgesproken	  	  (Veugelers,	  2006,	  p.27).	  

Om	  een	  dialoog	  met	  leerlingen	  tot	  een	  succes	  te	  brengen	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  

leerkracht	  goed	  op	  de	  hoogte	  is	  van	  wat	  een	  dialoog	  inhoudt;	  welk	  doel	  hij	  met	  de	  

dialoog	  voor	  ogen	  heeft;	  wat	  de	  voorwaarden	  zijn	  en	  welke	  gedragsregels	  en	  

vaardigheden	  daarbij	  van	  belang	  zijn	  (Hess,	  2009).	  

Tot	  slot	  is	  het	  aan	  te	  bevelen	  dat	  de	  docent	  ook	  reflecteert	  op	  zijn	  eigen	  dialogische	  
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vaardigheden.	  Door	  te	  reflecteren	  weet	  de	  docent	  beter	  wat	  hij	  van	  zijn	  leerlingen	  kan	  

verwachten	  en	  is	  hij	  beter	  in	  staat	  om	  gedrag	  en	  valkuilen	  bij	  leerlingen	  te	  herkennen	  

(Wisman,	  2011).	  

	  

Groepering	  van	  leerlingen	  

Als	  docent	  moet	  je	  goed	  nadenken	  over	  de	  groepssamenstelling	  bij	  de	  dialoog.	  De	  

groepsindeling	  en	  groepsgrootte	  heeft	  grote	  invloed	  op	  de	  machtsverhoudingen	  in	  de	  

groep,	  de	  spreekkansen	  van	  de	  leerlingen,	  de	  diversiteit	  in	  perspectieven	  en	  op	  de	  mate	  

van	  veiligheid	  die	  de	  leerlingen	  ervaren.	  Klassen	  van	  vijftien	  of	  meer	  leerlingen	  zijn	  te	  

groot	  om	  met	  de	  gehele	  klas	  in	  dialoog	  te	  gaan.	  Als	  alternatief	  kunnen	  de	  leerlingen	  in	  

kleinere	  groepen	  werken	  of	  met	  een	  binnenkring	  en	  een	  buitenkring.	  	  

Eén	  van	  de	  aandachtspunten	  bij	  het	  indelen	  is	  de	  diversiteit	  in	  de	  groepen.	  In	  een	  groep	  

waarin	  alle	  leerlingen	  hetzelfde	  vinden	  zullen	  ze	  minder	  snel	  tot	  nieuwe	  inzichten	  

komen.	  Volgens	  Hess	  (2009,	  p.79)	  is	  de	  kans	  zelfs	  groot	  dat	  de	  leerlingen	  nog	  stelliger	  

worden	  in	  de	  opvatting	  die	  ze	  al	  hadden.	  In	  een	  groep	  waar	  de	  meningen	  uiteen	  liggen	  

vinden	  leerlingen	  het	  gemakkelijker	  om	  hun	  mening	  te	  geven.	  	  

Een	  ander	  aandachtspunt	  bij	  de	  groepering	  zijn	  de	  machtsverhoudingen	  in	  de	  groep.	  Om	  

de	  gelijkheid	  binnen	  de	  groep	  te	  bevorderen	  kan	  het	  helpen	  om	  dominante	  leerlingen	  en	  

rustige	  leerlingen	  in	  verschillende	  groepen	  in	  te	  delen.	  	  

Tot	  slot	  kunnen	  ook	  vriendschapsrelaties	  de	  openheid	  en	  veiligheid	  in	  de	  groep	  

beïnvloeden.	  Dit	  kan	  positief	  uitwerken,	  doordat	  leerlingen	  zich	  door	  de	  vriendschap	  

veilig	  en	  gesteund	  voelt.	  Vriendschapsrelaties	  kunnen	  de	  openheid	  ook	  in	  de	  weg	  staan,	  

omdat	  vrienden	  eerder	  geneigd	  zijn	  om	  de	  mening	  van	  de	  ander	  over	  te	  nemen.	  

	  

Kiezen	  van	  een	  gespreksonderwerp	  

Het	  gespreksonderwerp	  dat	  de	  docent	  	  kiest	  is	  van	  grote	  invloed	  op	  het	  verloop	  van	  de	  

dialoog.	  Sommige	  thema’s	  	  roepen	  zowel	  bij	  de	  leerlingen	  als	  bij	  de	  ouders	  heftige	  

emoties	  op.	  Met	  sommige	  onderwerpen	  kun	  je	  uren	  vullen,	  maar	  er	  zijn	  ook	  

onderwerpen	  waarover	  de	  leerlingen	  snel	  zijn	  uitgesproken.	  	  

Hess	  (2009,	  p.114)	  beschrijft	  dat	  het	  kiezen	  van	  een	  gespreksonderwerp	  op	  zich	  zelf	  al	  

controversieel	  is.	  Door	  een	  vraag	  tot	  onderwerp	  van	  dialoog	  te	  maken	  laat	  je	  als	  docent	  

zien	  dat	  deze	  vraag	  voor	  jou	  ter	  discussie	  staat.	  	  Hess	  maakt	  onderscheid	  tussen	  open,	  

gesloten	  en	  kantelende	  kwesties.	  Bij	  een	  open	  kwestie	  gaat	  het	  om	  thema’s	  waar	  open	  
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over	  gesproken	  en	  gediscussieerd	  kan	  worden.	  Een	  kwestie	  is	  gesloten	  als	  deze	  niet	  

(meer)	  ter	  discussie	  staat,	  omdat	  iedereen	  de	  kwestie	  voor	  waar	  heeft	  aangenomen.	  Een	  

kwestie	  is	  kantelend	  als	  deze	  voor	  sommige	  mensen	  gesloten	  is	  en	  voor	  andere	  mensen	  

ter	  discussie	  staat.	  Vaak	  gaat	  het	  dan	  om	  gevoelige	  onderwerpen.	  Vrouwen	  hebben	  in	  

Europa	  bijvoorbeeld	  	  recht	  om	  onderwijs	  te	  volgen.	  Ooit	  werd	  algemeen	  aangenomen	  

dat	  vrouwen	  hier	  geen	  recht	  op	  hadden.	  Het	  was	  toen	  een	  gesloten	  kwestie.	  Toen	  de	  

eerste	  vrouw	  een	  studie	  volgde	  was	  dit	  thema	  controversieel.	  Het	  was	  toen	  een	  

kantelende	  kwestie.	  Daarna	  is	  het	  tot	  een	  geaccepteerd	  (open)	  thema	  van	  discussie	  

geworden.	  Inmiddels	  is	  algemeen	  aanvaard	  dat	  vrouwen	  naar	  school	  gaan,	  daarmee	  is	  

de	  kwestie	  weer	  gesloten.	  In	  andere	  delen	  van	  de	  wereld	  is	  dit	  thema	  nog	  steeds	  

kantelend.	  	  Door	  een	  kwestie	  tot	  gespreksonderwerp	  te	  maken	  laat	  je	  aan	  leerlingen	  

zien	  dat	  dit	  thema	  voor	  jou	  open	  of	  kantelend	  is.	  Je	  keuze	  voor	  een	  onderwerp	  is	  

daarmee	  altijd	  normatief.	  	  Als	  er	  leerlingen	  in	  de	  groep	  zijn	  die	  deze	  kwestie	  als	  gesloten	  

beschouwen	  kan	  dit	  invloed	  hebben	  op	  hun	  bereidheid	  om	  in	  dialoog	  te	  gaan.	  	  

Omgekeerd	  gebeurt	  het	  ook	  dat	  docenten	  een	  kwestie	  als	  gesloten	  beschouwen.	  Ze	  

bieden	  dit	  dan	  aan	  als	  feitelijke	  informatie,	  terwijl	  het	  voor	  ouders	  of	  leerlingen	  nog	  ter	  

discussie	  staat.	  Zo	  is	  de	  evolutieleer	  als	  feitelijke	  informatie	  in	  het	  examenprogramma	  

opgenomen,	  terwijl	  sommige	  mensen	  in	  Nederland	  dit	  (nog)	  niet	  als	  feit	  hadden	  

geaccepteerd.	  Bij	  het	  aanleren	  van	  dialogische	  vaardigheden	  is	  het	  aan	  te	  raden	  om	  een	  

open	  kwestie	  te	  kiezen.	  	  Deze	  	  onderwerpen	  liggen	  vaak	  minder	  gevoelig	  en	  roepen	  

minder	  heftige	  emoties	  op.	  Dit	  geeft	  de	  leerlingen	  de	  kans	  om	  eerst	  aan	  de	  werkvormen	  

wennen	  en	  zich	  op	  het	  oefenen	  van	  de	  vaardigheden	  te	  concentreren.	  Pas	  als	  de	  docent	  

merkt	  dat	  de	  leerlingen	  op	  een	  open	  en	  respectvolle	  manier	  met	  elkaar	  kunnen	  praten	  is	  

het	  veilig	  genoeg	  om	  gevoelige	  thema’s	  te	  bespreken.	  	  

Daarnaast	  is	  het	  ook	  belangrijk	  om	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  interesse	  en	  belevingswereld	  van	  

de	  leerlingen	  (Parker,	  2008).	  Dat	  vergroot	  de	  bereidheid	  om	  mee	  te	  doen	  en	  maakt	  het	  

gemakkelijker	  voor	  de	  leerlingen	  om	  goed	  naar	  elkaar	  te	  luisteren.	  Een	  ander	  criteria	  is	  

de	  echtheid	  van	  het	  probleem	  (Parker,	  2008).	  Het	  is	  aan	  te	  bevelen	  om	  een	  probleem	  te	  

kiezen	  waar	  de	  leerlingen	  echt	  mee	  te	  maken	  hebben	  en	  wat	  vaker	  terugkomt.	  Dit	  maakt	  

de	  betrokkenheid	  van	  leerlingen	  groter	  en	  geeft	  hen	  de	  kans	  om	  met	  voorbeelden	  te	  

komen.	  

Voor	  docenten	  is	  het	  ook	  belangrijk	  om	  een	  stelling	  te	  kiezen	  waar	  zij	  oprecht	  in	  

geïnteresseerd	  zijn.	  Als	  de	  docent	  zelf	  niet	  geïnteresseerd	  is	  in	  de	  antwoorden	  van	  de	  
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leerlingen	  is	  het	  moeilijk	  om	  het	  goede	  voorbeeld	  te	  geven	  en	  de	  leerlingen	  te	  motiveren	  

om	  naar	  elkaar	  te	  luisteren	  (Parker,	  2008).	  	  

Tot	  slot	  raadt	  Parker	  aan	  om	  een	  stelling	  te	  kiezen	  waar	  al	  instructiemateriaal	  bij	  

aanwezig	  is.	  Dit	  scheelt	  de	  leerkracht	  voorbereidingstijd,	  daarnaast	  is	  de	  kans	  dan	  groter	  

dat	  het	  om	  een	  open	  kwestie	  gaat.	  

Omgaan	  met	  diversiteit	  

Diversiteit	  speelt	  een	  belangrijke	  rol	  binnen	  de	  dialoog.	  Zonder	  verschillende	  

perspectieven	  heb	  je	  geen	  dialoog.	  Diversiteit	  voorkomt	  dat	  leerlingen	  zich	  gedomineerd	  

voelen	  door	  een	  meerderheid.	  Het	  motiveert	  leerlingen	  om	  hun	  standpunten	  goed	  te	  

doordenken	  en	  te	  onderbouwen.	  Diversiteit	  draagt	  ook	  bij	  aan	  maatschappelijk	  inzicht.	  

Tot	  slot	  vergroot	  diversiteit	  de	  keuze	  ruimte	  van	  leerlingen.	  Pas	  als	  ze	  verschillende	  

perspectieven	  kennen,	  hebben	  ze	  de	  mogelijkheid	  om	  daarin	  een	  eigen	  keuze	  te	  maken.	  

De	  verschillen	  tussen	  leerlingen	  worden	  echter	  niet	  door	  iedereen	  als	  prettig	  ervaren.	  

Veel	  leerlingen	  vinden	  het	  vervelend	  om	  anders	  te	  zijn,	  omdat	  ze	  bang	  zijn	  om	  buiten	  de	  

groep	  te	  vallen.	  Ook	  kunnen	  de	  verschillen	  tussen	  leerlingen	  aanleiding	  zijn	  voor	  

discriminatie,	  vooroordelen	  en	  ongelijke	  behandeling.	  	  

Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  docent	  weet	  wat	  er	  in	  de	  groep	  speelt	  en	  zich	  bewust	  is	  van	  de	  

verschillen	  tussen	  leerlingen.	  De	  docent	  dient	  daar	  rekening	  mee	  te	  houden	  bij	  de	  

keuzes	  die	  hij	  maakt	  met	  betrekking	  tot	  het	  onderwerp,	  de	  werkvorm,	  de	  groepsindeling	  

en	  de	  begeleiding.	  

Gesprekken	  over	  cultuur	  en	  cultuurverschillen	  zouden	  moeten	  beginnen	  bij	  het	  kritisch	  

bekijken	  van	  de	  eigen	  cultuur.	  Pas	  als	  leerlingen	  in	  staat	  zijn	  om	  met	  afstand	  te	  kijken	  

naar	  hun	  eigen	  vanzelfsprekendheden,	  is	  er	  ruimte	  om	  te	  vergelijken.	  De	  docent	  zou	  aan	  

de	  klas	  kunnen	  vragen	  in	  hoeverre	  de	  verschillen	  ook	  werkelijk	  cultuurverschillen	  zijn	  

(Bruin	  &	  Van	  der	  Heijde,	  2000,	  p.	  95).	  Een	  valkuil	  van	  veel	  docenten	  is	  dat	  ze	  allochtone	  

leerlingen	  vaker	  aan	  het	  woord	  laten	  om	  hun	  perspectief	  te	  horen.	  Hiermee	  leggen	  ze	  te	  

veel	  nadruk	  op	  het	  anders	  zijn	  (Bruin	  &	  Van	  der	  Heijde,	  2000,	  p.	  95).	  	  	  	  

Het	  gaat	  niet	  om	  het	  winnen	  

Discussies	  binnen	  het	  onderwijs	  krijgen	  vaak	  een	  competitief	  karakter.	  Leerlingen	  

maken	  er	  een	  sport	  van	  om	  elkaar	  te	  overtuigen	  en	  zien	  het	  als	  verlies	  als	  ze	  de	  ander	  

gelijk	  moeten	  geven.	  Soms	  wordt	  dit	  competitieve	  karakter	  gevoed	  door	  de	  docent	  die	  

de	  werkvorm	  als	  een	  wedstrijd,	  soms	  met	  jury	  en	  prijzen,	  aan	  de	  leerlingen	  presenteert.	  	  
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Op	  deze	  manier	  proberen	  docenten	  hun	  leerlingen	  voor	  deelname	  te	  motiveren.	  Dit	  

competitieve	  karakter	  is	  in	  strijd	  met	  de	  voorwaarden	  en	  doelen	  van	  de	  dialoog	  (Parker,	  

2008).	  Bij	  de	  dialoog	  gaat	  het	  er	  juist	  om	  dichter	  tot	  elkaar	  te	  komen.	  Het	  kunnen	  

erkennen	  van	  je	  ongelijk	  is	  daarbij	  een	  te	  prijzen	  vaardigheid.	  	  

Deelname	  verplicht	  of	  vrijwillig	  

	   In	  het	  voorgaande	  hoofdstuk	  heb	  ik	  al	  aangegeven	  dat	  bereidheid	  een	  belangrijke	  

voorwaarde	  is	  voor	  het	  slagen	  van	  de	  dialoog.	  Bereidheid	  heeft	  met	  meerdere	  factoren	  

te	  maken.	  Interesse	  en	  betrokkenheid	  bij	  het	  thema	  zijn	  van	  invloed	  op	  de	  bereidheid,	  

maar	  ook	  de	  veiligheid	  en	  emoties	  die	  een	  onderwerp	  bij	  leerlingen	  oproept	  kunnen	  een	  

rol	  spelen.	  Bereidheid	  kun	  je	  niet	  afdwingen.	  Volgens	  Veugelers	  (2006,	  p.24)	  kan	  dwang	  

de	  identiteitsontwikkeling	  onder	  druk	  zetten.	  	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  docenten	  nadenken	  

over	  hoe	  ze	  hiermee	  om	  willen	  gaan.	  De	  docent	  kan	  leerlingen	  bijvoorbeeld	  betrekken	  

bij	  de	  keuze	  van	  het	  gespreksonderwerp.	  Ook	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  passen,	  kan	  

bijdrage	  aan	  de	  bereidheid	  van	  leerlingen.	  

	   Beoordelen	  

Bij	  het	  ontwikkelen	  van	  onderwijs	  is	  het	  ook	  altijd	  belangrijk	  om	  na	  te	  denken	  over	  

mogelijkheden	  om	  de	  leerdoelen	  te	  toetsen.	  Of	  en	  hoe	  dit	  bij	  het	  aanleren	  van	  

dialogische	  vaardigheden	  zou	  moeten	  gebeuren,	  roept	  veel	  discussie	  op.	  Een	  

beoordeling	  kan	  leerlingen	  het	  gevoel	  geven	  dat	  ze	  niet	  vrij	  zijn	  om	  te	  zeggen	  wat	  ze	  

willen.	  De	  angst	  om	  afgerekend	  te	  worden	  op	  hun	  inbreng	  of	  op	  hun	  keuze	  om	  te	  

zwijgen,	  kan	  de	  openheid	  en	  oprechtheid	  in	  de	  weg	  staan.	  	  

Een	  ander	  bezwaar	  tegen	  beoordelen	  is	  de	  diversiteit	  in	  communicatiestijlen.	  Sommige	  

leerlingen	  vormen	  hun	  gedachten	  al	  sprekend,	  anderen	  denken	  het	  liefst	  eerst	  even	  na.	  

Sommige	  leerlingen	  voelen	  zich	  comfortabel	  als	  ze	  veel	  kunnen	  vertellen,	  andere	  

leerlingen	  houden	  zich	  liever	  meer	  op	  de	  achtergrond.	  Iedere	  leerling	  heeft	  een	  

persoonlijke	  stijl,	  waarbij	  hij	  zich	  prettig	  voelt.	  Volgens	  Burbules	  (1993,	  p.159)	  kan	  en	  

mag	  je	  leerlingen	  daarom	  niet	  zomaar	  met	  elkaar	  vergelijken.	  

Daar	  tegenover	  staat	  dat	  als	  leerlingen	  niet	  worden	  beoordeeld	  of	  toetst,	  dit	  de	  indruk	  

kan	  wekken	  dat	  de	  docent	  de	  vaardigheden	  niet	  belangrijk	  genoeg	  vindt.	  Leerlingen	  zijn	  

vaak	  gemotiveerder	  voor	  vakken	  waar	  ze	  een	  beoordeling	  voor	  krijgen.	  Tevens	  kan	  een	  

beoordeling	  een	  hulpmiddel	  zijn	  om	  leerlingen	  feedback	  te	  geven.	  

Als	  de	  docent	  besluit	  om	  leerlingen	  te	  toetsen	  op	  hun	  dialogische	  vaardigheden	  dan	  is	  
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het	  heel	  belangrijk	  om	  aan	  de	  leerlingen	  duidelijk	  te	  maken	  dat	  wordt	  getoetst	  op	  

gedragskenmerken	  en	  niet	  op	  de	  inhoud.	  De	  leerlingen	  worden	  dus	  niet	  beoordeeld	  op	  

wat	  ze	  zeggen,	  maar	  op	  hoe	  ze	  dat	  zeggen	  en	  op	  hun	  rol	  binnen	  het	  groepsproces.	  De	  

observatiepunten	  waar	  de	  docent	  op	  let,	  dienen	  voor	  de	  leerlingen	  duidelijk	  te	  zijn.	  Het	  

is	  ook	  mogelijk	  om	  leerlingen	  te	  beoordelen	  op	  een	  reflectieverslag	  dat	  ze	  na	  afloop	  van	  

de	  dialoog	  schrijven.	  	  

De	  keuze	  voor	  een	  toetsvorm	  hangt	  ook	  af	  van	  de	  leerdoelen	  die	  de	  docent	  voor	  ogen	  

heeft.	  Met	  een	  reflectieverslag	  kan	  de	  docent	  bijvoorbeeld	  toetsen	  of	  een	  leerling	  inzicht	  

heeft	  gekregen	  in	  de	  verschillende	  standpunten	  die	  tijdens	  de	  dialoog	  naar	  voren	  zijn	  

gebracht,	  maar	  een	  reflectieverslag	  geeft	  weinig	  informatie	  over	  het	  uitnodigende	  

gedrag	  van	  leerlingen.	  In	  hoofdstuk	  7	  kom	  ik	  uitgebreid	  op	  dit	  punt	  terug	  en	  zal	  ik	  ook	  

de	  uitkomsten	  van	  de	  interviews	  en	  de	  try-‐out	  bij	  de	  discussie	  betrekken.	  

Ruimte	  voor	  leren	  

Bij	  dialogische	  vaardigheden	  gaat	  het	  om	  vaardigheden	  die	  niet	  iedereen	  van	  te	  voren	  al	  

beheerst.	  In	  de	  praktijk	  blijkt	  dat	  veel	  volwassen	  ook	  nog	  moeite	  hebben	  met	  deze	  

vaardigheden	  (Kessels	  &	  Boers,	  2008).	  Leerlingen	  hebben	  vaak	  tijd	  nodig	  om	  aan	  

nieuwe	  werkvormen	  te	  wennen.	  Bij	  het	  oefenen	  van	  dialogen	  is	  het	  daarom	  belangrijk	  

om	  realistische	  doelen	  te	  stellen	  en	  niet	  te	  hoge	  verwachtingen	  te	  hebben	  	  (Hoogeveen	  &	  

Winkels,	  2008,	  p.36).	  Daarbij	  is	  het	  ook	  belangrijk	  dat	  de	  docent	  de	  leerlingen	  niet	  te	  

veel	  wijst	  op	  wat	  ze	  nog	  niet	  goed	  doen,	  maar	  vooral	  aandacht	  besteedt	  aan	  wat	  goed	  

gaat.	  Daarbij	  is	  het	  belangrijk	  om	  de	  feedback	  aan	  leerlingen	  met	  concrete	  voorbeelden	  

te	  ondersteunen.	  

Inrichting	  lokaal	  

Bij	  een	  dialoog	  moeten	  leerlingen	  elkaar	  aan	  kunnen	  kijken,	  daar	  kan	  de	  docent	  bij	  het	  

uitzoeken	  en	  inrichten	  van	  de	  ruimte	  rekening	  mee	  houden	  (Veugelers,	  2006,	  p.24).	  

Het	  is	  aan	  te	  bevelen	  om	  de	  stoelen	  in	  een	  kring	  te	  plaatsen.	  	  Daarnaast	  is	  het	  belangrijk	  

om	  een	  ruimte	  te	  kiezen	  waar	  de	  leerlingen	  niet	  te	  veel	  worden	  afgeleid	  door	  de	  

omgeving.	  	  
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3.3	  	   Didactiek	  en	  werkvormen	  
	  
De	  voorgaande	  paragrafen	  tonen	  aan	  hoe	  complex	  het	  is	  om	  met	  dialoog	  in	  het	  

onderwijs	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  Gelukkig	  worden	  vanuit	  de	  theorie	  niet	  alleen	  

aandachtspunten,	  voorwaarden	  en	  valkuilen	  genoemd.	  De	  theorie	  biedt	  ook	  didactische	  

handvatten	  en	  werkvormen	  die	  kunnen	  helpen	  om	  met	  dialogische	  vaardigheden	  aan	  de	  

slag	  te	  gaan.	  Daarbij	  wil	  ik	  benadrukken	  dat	  er	  niet	  één	  juiste	  manier	  bestaat	  om	  

dialogische	  vaardigheden	  aan	  te	  leren.	  Het	  succes	  van	  een	  didactische	  aanpak	  hangt	  

altijd	  nauw	  samen	  met	  de	  kenmerken	  van	  de	  groep	  en	  de	  kwaliteiten	  van	  de	  docent	  

(Hess,	  2009,	  p.76).	  	  	  

Kiezen	  van	  doelen	  

Ebbens	  en	  Ettekoven	  (2005,	  p.	  34)	  beschrijven	  in	  hun	  boek	  Samenwerkend	  leren	  dat	  het	  

bij	  het	  aanleren	  van	  sociale	  vaardigheden	  belangrijk	  is	  om	  de	  vaardigheden	  specifiek	  en	  

concreet	  te	  maken.	  Daarbij	  is	  het	  belangrijk	  om	  subdoelen	  te	  kiezen	  en	  geen	  

verzameldoelen.	  Kunnen	  luisteren	  is	  een	  verzameling	  van	  verschillende	  

subvaardigheden,	  zoals:	  ‘kunnen	  samenvatten	  wat	  de	  ander	  heeft	  gezegd’	  en	  ‘kunnen	  

doorvragen’.	  	  Het	  is	  belangrijk	  om	  deze	  subvaardigheden	  voor	  de	  leerlingen	  te	  

benoemen.	  

Vier	  manieren	  van	  aanleren	  

Ebbens	  en	  Ettekoven	  (2005)	  onderscheiden	  vier	  manieren	  om	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  

sociale	  vaardigheden.	  	  

1. Expliciet	  aanleren	  via	  een	  stappenplan:	  de	  meest	  effectieve	  manier	  om	  sociale	  

vaardigheden	  aan	  te	  leren	  is	  door	  het	  volgen	  van	  een	  duidelijk	  stappenplan.	  

Daarbij	  is	  het	  belangrijk	  om	  steeds	  één	  subvaardigheid	  te	  kiezen.	  Deze	  

vaardigheid	  verhelder	  je	  door	  een	  duidelijk	  voorbeeld	  waarin	  de	  vaardigheid	  wel	  

of	  juist	  niet	  juist	  wordt	  toegepast.	  Je	  legt	  uit	  of	  laat	  ervaren	  wat	  het	  belang	  is	  van	  

deze	  vaardigheid.	  Je	  geeft	  duidelijke	  voorbeelden	  van	  goed	  gebruik.	  Je	  laat	  de	  

leerlingen	  oefenen.	  En	  je	  observeert	  en	  evalueert	  de	  vaardigheid.	  

2. Expliciet	  maken	  van	  goed	  gebruik	  van	  sociale	  	  vaardigheden:	  bij	  deze	  aanpak	  gaat	  

het	  erom	  dat	  de	  vaardigheden	  duidelijk	  en	  zichtbaar	  worden	  voor	  de	  leerlingen.	  

Dit	  kan	  de	  docent	  doen	  door	  tijdens	  het	  werken	  te	  observeren	  en	  te	  kijken	  of	  hij	  

voorbeelden	  van	  goed	  gebruik	  ziet.	  De	  docent	  kan	  er	  dan	  voor	  kiezen	  om	  dit	  
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voorbeeld	  meteen	  of	  aan	  het	  eind	  van	  de	  les	  te	  benoemen.	  De	  docent	  kan	  er	  ook	  

voor	  kiezen	  om	  vooraf	  zelf	  een	  goed	  voorbeeld	  te	  bedenken.	  	  

3. Gericht	  gebruik:	  hierbij	  gaat	  het	  om	  de	  keuze	  voor	  werkvormen	  die	  het	  gebruik	  

van	  bepaalde	  vaardigheden	  stimuleren.	  Zo	  is	  een	  brainstormopdracht	  heel	  

geschikt	  voor	  het	  leren	  uitnodigen	  van	  anderen,	  en	  een	  interviewopdracht	  meer	  

geschikt	  om	  te	  leren	  samenvatten	  en	  doorvragen.	  Deze	  manier	  van	  aanleren	  is	  

vooral	  effectief	  als	  de	  vaardigheden	  al	  een	  keer	  expliciet	  aan	  bod	  zijn	  gekomen.	  	  

4. Aandacht	  voor	  observatie	  en	  evaluatie:	  het	  is	  belangrijk	  om	  regelmatig	  te	  

evalueren	  of	  en	  hoe	  de	  leerlingen	  de	  vaardigheden	  hebben	  toegepast.	  Dit	  werkt	  

het	  meest	  effectief	  als	  de	  leerlingen	  elkaar	  observeren	  op	  concreet	  gedrag.	  	  

	  

In	  het	  meest	  gunstige	  geval	  laat	  de	  docent	  alle	  vier	  de	  manieren	  aanbod	  komen,	  te	  

beginnen	  bij	  een	  expliciet	  aanbod	  opgevolgd	  door	  een	  bewuste	  keuze	  van	  werkvormen.	  	  

	  

Kiezen	  van	  werkvormen	  

Bij	  het	  kiezen	  van	  werkvormen	  is	  het	  belangrijk	  te	  letten	  op	  de	  functionaliteit	  van	  de	  te	  

leren	  vaardigheid	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  de	  opdracht.	  Opdrachten	  waarbij	  de	  leerlingen	  

kunnen	  ervaren	  dat	  het	  uitvoeren	  van	  de	  opdracht	  beter	  verloopt	  als	  de	  leerlingen	  de	  te	  

leren	  vaardigheid	  toepassen,	  zijn	  het	  meest	  geschikt	  (Ebbens	  &	  Ettekoven,	  2005).	  	  

	  

Introductie	  van	  een	  lesdoel	  

Bij	  iedere	  les	  is	  het	  belangrijk	  om	  goed	  na	  te	  denken	  over	  een	  motiverende	  introductie.	  

Hess	  (2009,	  p.57)	  noemt	  in	  haar	  boek	  Teaching	  controversial	  issues	  een	  voorbeeld	  van	  

een	  docent	  die	  als	  introductie	  op	  de	  dialoog	  een	  video	  laat	  zien	  aan	  de	  leerlingen.	  Aan	  de	  

hand	  van	  de	  video	  laat	  deze	  docente	  goede	  voorbeelden	  en	  valkuilen	  zien.	  

Een	  standpunt	  innemen	  

In	  een	  dialoog	  gaat	  het	  erom	  dat	  leerlingen	  verschillende	  meningen	  en	  standpunten	  met	  

elkaar	  delen.	  Zoals	  eerder	  al	  beschreven	  is	  dit	  voor	  veel	  leerlingen	  een	  spannende	  

activiteit.	  Sommige	  leerlingen	  zullen	  daarom	  proberen	  om	  zich	  zoveel	  mogelijk	  op	  de	  

achtergrond	  te	  houden.	  Vanuit	  de	  theorie	  worden	  verschillende	  manieren	  aangedragen	  

om	  hier	  mee	  om	  te	  gaan.	  Wisman	  geeft	  in	  Het	  tijdschrift	  van	  de	  Algemene	  Onderwijsbond	  	  

de	  tip	  om	  leerlingen	  meteen	  aan	  het	  begin	  van	  de	  les	  al	  te	  vragen	  om	  positie	  in	  te	  nemen,	  

door	  middel	  van	  een	  hoeken-‐	  of	  lijngesprek.	  Bij	  deze	  werkvorm	  	  brengt	  de	  docent	  
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bepaalde	  stellingen	  in	  en	  vraagt	  de	  leerlingen	  of	  in	  de	  ene	  hoek	  van	  het	  lokaal	  te	  gaan	  

staan	  of	  in	  de	  andere:	  verdeeld	  over	  een	  denkbeeldige	  diagonale	  lijn.	  Deze	  werkvorm	  

zorgt	  ervoor	  dat	  iedere	  leerling	  z’n	  positie	  bepaalt,	  dat	  ook	  stillere	  leerlingen	  kiezen,	  

meedoen	  en	  gevraagd	  kunnen	  worden	  om	  te	  vertellen	  waarom	  ze	  die	  positie	  hebben	  

gekozen	  (Wisman,	  2011).	  Deze	  vorm	  roept	  volgens	  Wisman	  belangstelling	  op	  voor	  wat	  

iemand	  vindt	  en	  waarom	  iemand	  iets	  vindt	  en	  zorgt	  zo	  voor	  meer	  veiligheid	  en	  

openheid.	  

Diana	  Hess	  geeft	  aan	  dat	  je	  als	  docent	  een	  dialoog	  minder	  spannend	  kunt	  maken	  door	  de	  

leerlingen	  een	  rol	  toe	  te	  schrijven.	  De	  leerlingen	  hoeven	  dan	  niet	  hun	  eigen	  standpunt	  in	  

te	  brengen,	  maar	  vertegenwoordigen	  het	  standpunt	  van	  hun	  rol.	  	  

Het	  kan	  gebeuren	  dat	  bijna	  alle	  leerlingen	  het	  met	  elkaar	  eens	  zijn,	  op	  één	  of	  twee	  

leerlingen	  na.	  Hess	  geeft	  aan	  dat	  de	  docent	  in	  dat	  geval	  aan	  de	  leerlingen	  vragen	  om	  

argumenten	  te	  bedenken	  voor	  het	  standpunt	  van	  deze	  twee	  leerlingen.	  Ze	  leren	  de	  

leerlingen	  om	  een	  ander	  standpunt	  in	  te	  nemen	  en	  krijgt	  de	  minderheid	  een	  stem.	  

In	  Handboek	  vakdidactiek	  maatschappijleer	  	  (Olgers,	  Otterdijk	  &	  Ruijs,	  	  2010)	  staat	  

beschreven	  dat	  veel	  leerlingen	  juist	  moeite	  hebben	  om	  een	  standpunt	  te	  verdedigen	  dat	  

niet	  samenvalt	  met	  hun	  eigen	  mening.	  

Het	  verschilt	  per	  groep	  hoe	  leerlingen	  op	  de	  verschillende	  manieren	  zullen	  reageren.	  

Daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  docent	  inzicht	  heeft	  wat	  er	  speelt	  in	  de	  groep,	  zodat	  hij	  

aan	  de	  hand	  van	  zijn	  ervaring	  met	  de	  groep	  een	  manier	  kan	  kiezen	  die	  past	  bij	  de	  

behoefte	  van	  de	  leerlingen.	  

Beurten	  verdelen	  

Een	  kenmerk	  van	  een	  dialoog	  is	  dat	  de	  deelnemers	  gelijke	  gesprekskansen	  krijgen.	  Dat	  

vraagt	  van	  de	  docent	  dat	  hij	  goed	  nadenkt	  over	  het	  verdelen	  van	  de	  beurten.	  	  In	  veel	  

onderwijssituaties	  wordt	  gewerkt	  met	  het	  opsteken	  van	  vingers.	  Hess	  (2009,	  p.	  89)	  

bekritiseerd	  deze	  manier	  van	  beurten	  verdelen,	  omdat	  leerlingen	  tijdens	  het	  opsteken	  

van	  hun	  hand	  te	  veel	  gefocust	  zijn	  op	  het	  verkrijgen	  van	  een	  spreekkans.	  Hierdoor	  zijn	  

ze	  minder	  met	  hun	  aandacht	  bij	  de	  leerling	  die	  spreekt.	  Als	  alternatief	  noemt	  ze	  het	  

voorbeeld	  van	  een	  docent	  die	  werkt	  met	  een	  spreeklijst.	  Aan	  het	  begin	  van	  iedere	  ronde	  

mogen	  de	  leerlingen	  aangeven	  of	  ze	  iets	  willen	  inbrengen.	  De	  namen	  van	  deze	  leerlingen	  

worden	  opgeschreven	  en	  om	  de	  beurt	  komen	  ze	  aan	  het	  woord.	  Zo	  weten	  de	  leerlingen	  

precies	  waar	  ze	  aan	  toe	  zijn.	  Deze	  werkwijze	  heeft	  als	  nadeel	  dat	  de	  leerlingen	  minder	  

ruimte	  hebben	  om	  direct	  op	  elkaar	  te	  reageren.	  Als	  een	  leerling	  net	  aan	  de	  beurt	  is	  
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geweest	  moet	  hij	  weer	  een	  ronde	  wachten	  voor	  hij	  op	  de	  inbreng	  van	  andere	  leerlingen	  

in	  kan	  gaan.	  In	  hoofdstuk	  zeven	  kom	  ik	  uitgebreid	  op	  dit	  punt	  terug	  en	  zal	  ik	  ook	  de	  

uitkomsten	  van	  de	  interviews	  en	  de	  try-‐out	  bij	  de	  discussie	  betrekken.	  

Vakoverstijgend	  aanpakken	  

Om	  te	  zorgen	  dat	  het	  oefenen	  en	  toepassen	  van	  de	  vaardigheden	  niet	  stopt	  bij	  de	  

drempel	  van	  het	  klaslokaal,	  is	  het	  wenselijk	  dat	  er	  een	  vakoverstijgende	  aanpak	  komt.	  	  

Docenten	  die	  met	  dialogische	  vaardigheden	  aan	  de	  slag	  willen	  gaan,	  	  zouden	  dit	  in	  het	  

team	  moeten	  bespreken.	  Andere	  docenten	  kunnen	  op	  eenvoudige	  wijze	  een	  bijdrage	  

leveren	  aan	  het	  leerproces	  van	  de	  leerlingen,	  zonder	  dat	  het	  ten	  koste	  hoeft	  te	  gaan	  van	  

hun	  eigen	  lesdoelen.	  Zo	  kunnen	  andere	  docenten	  al	  helpen	  door	  de	  subvaardigheden	  als	  

aandachtspunt	  te	  benoemen.	  Ook	  kunnen	  dialogische	  vaardigheden	  als	  tweede	  doel	  in	  

lessen	  kunnen	  worden	  toegepast.	  Dat	  betekent	  dat	  het	  aanleren	  van	  deze	  vaardigheden	  

niet	  ten	  koste	  hoeft	  te	  gaan	  van	  de	  geplande	  lesdoelen.	  Dialogische	  werkvormen	  kunnen	  	  

juist	  ondersteunen	  bij	  het	  aanleren	  van	  kennisdoelen.	  Als	  leerlingen	  elkaar	  tijdens	  een	  

les	  over	  feestdagen	  bijvoorbeeld	  moeten	  interviewen	  over	  hun	  ervaringen	  met	  

religieuze	  feesten	  dan	  zal	  het	  leereffect	  op	  kennisgebied	  groter	  zijn	  wanneer	  de	  

leerkracht	  expliciet	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  vaardigheid	  ‘doorvragen’	  

(Ebbens	  &Ettekoven,	  2005;	  Hess,	  2009;	  Wisman,	  2011).	  

Dialoogvorm	  

	  Hess	  (2009,	  p.71)	  beschrijft	  een	  dialoogvorm	  die	  bestaat	  uit	  verschillende	  fases:	  

• Voorbereiding:	  de	  docent	  introduceert	  het	  thema.	  De	  leerlingen	  krijgen	  kort	  de	  

tijd	  om	  hun	  gedachten	  bij	  het	  onderwerp	  op	  te	  schrijven.	  De	  gespreksregels	  

worden	  besproken	  en	  de	  docente	  spreekt	  een	  eind	  tijd	  af.	  

• Fase	  1:	  de	  leerlingen	  die	  willen,	  delen	  hun	  standpunt.	  	  Als	  leerlingen	  vragen	  

hebben	  aan	  andere	  leerlingen,	  dan	  schrijven	  ze	  deze	  op.	  	  

• Fase	  2:	  de	  leerlingen	  stellen	  elkaar	  vragen	  ter	  verheldering.	  

• Afronding:	  de	  leerlingen	  krijgen	  de	  tijd	  om	  in	  tweetallen	  uit	  te	  wisselen	  wat	  ze	  

eigenlijk	  nog	  in	  de	  groep	  hadden	  willen	  vertellen.	  	  Vervolgens	  schrijven	  de	  

leerlingen	  één	  thema	  of	  vraag	  op,	  voorkomend	  uit	  de	  dialoog,	  die	  hen	  aan	  het	  

denken	  heeft	  gezet.	  	  	  

• Evaluatie:	  de	  leerlingen	  delen	  met	  elkaar	  hoe	  zij	  de	  dialoog	  vonden	  gaan.	  De	  

docent	  kan	  in	  deze	  fase	  vragen	  stellen	  als:	  	  
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-‐	  Hebben	  we	  ons	  doel	  bereikt?	  

-‐	  Hebben	  we	  meer	  inzicht	  in	  het	  onderwerp	  gekregen?	  

-‐	  Is	  er	  iets	  opgevallen	  tijdens	  deze	  dialoog?	  

De	  docent	  schrijft	  aandachtspunten	  op,	  zodat	  deze	  kunnen	  worden	  meegenomen	  

naar	  de	  volgende	  dialoog.	  	  	  

SAC-‐methode	  	  	  	  

In	  een	  gastcollege	  op	  de	  Universiteit	  voor	  Humanistiek	  vertelt	  Walter	  Parker	  over	  de	  

SAC-‐methode	  (Parker,	  2011).	  SAC	  staat	  voor	  structured	  academic	  controversy.	  Deze	  

methode	  bestaat	  uit	  de	  volgende	  stappen:	  

-‐ De	  docent	  deelt	  de	  leerlingen	  in	  groepjes	  van	  4.	  In	  deze	  groepjes	  bedenken	  ze	  een	  

teamnaam.	  Dit	  helpt	  volgens	  Parker	  om	  het	  ijs	  te	  breken.	  

-‐ Ieder	  groepje	  krijgt	  een	  stelling	  naar	  aanleiding	  van	  een	  tekst,	  foto	  of	  

videofragment.	  

-‐ Twee	  leerlingen	  in	  de	  groep	  verzamelen	  samen	  zoveel	  mogelijk	  argumenten	  voor	  

en	  twee	  leerlingen	  zoveel	  mogelijk	  argumenten	  tegen.	  

-‐ De	  leerlingen	  presenteren	  in	  tweetallen	  hun	  standpunt	  aan	  het	  andere	  tweetal.	  

Het	  luisterende	  tweetal	  geeft	  kort	  een	  samenvatting	  van	  de	  presentatie	  die	  ze	  

hebben	  gehoord	  en	  mogen	  daarna	  vragen	  stellen.	  Daarna	  reageren	  ze	  met	  hun	  

eigen	  presentatie.	  

-‐ Als	  beide	  groepjes	  hun	  presentatie	  hebben	  gegeven,	  laten	  de	  leerlingen	  de	  

toegewezen	  positie	  los.	  Ze	  gaan	  nu	  in	  hun	  groepje	  van	  4	  proberen	  om	  tot	  

consensus	  te	  komen.	  

-‐ Ter	  afsluiting	  schrijven	  de	  leerlingen	  een	  artikel	  over	  deze	  stelling.	  

Rollenspel	  

Parker	  (2011)	  legt	  uit	  dat	  je	  leerlingen	  door	  middel	  van	  rollenspellen	  kunt	  laten	  oefenen	  

met	  uitnodigend	  gedrag.	  Voor	  de	  klas	  kunnen	  de	  leerlingen	  in	  kleine	  groepjes	  

verschillende	  manieren	  uitproberen.	  Parker	  raadt	  de	  docent	  aan	  om	  de	  verschillende	  

manieren	  op	  het	  bord	  te	  schrijven	  en	  met	  de	  leerlingen	  bespreken.	  

Praten	  met	  vreemden	  

Voor	  leerlingen	  is	  het	  belangrijk	  om	  ook	  buiten	  de	  klas	  met	  verschillende	  mensen	  in	  

gesprek	  te	  gaan,	  omdat	  de	  diversiteit	  binnen	  de	  klas	  altijd	  beperkt	  is.	  In	  de	  klas	  
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ontmoeten	  de	  leerlingen	  bijvoorbeeld	  alleen	  leeftijdsgenoten.	  Parker	  (2011)	  geeft	  als	  

suggestie	  dat	  leerlingen	  interviews	  zouden	  moeten	  houden	  met	  mensen	  uit	  een	  andere	  

cultuur,	  religie	  en/of	  leeftijdsgroep.	  

	  

3.4	   Ontwerprichtlijnen	  op	  basis	  van	  de	  theorie	  deel	  2	  

Naar	  aanleiding	  van	  dit	  hoofdstuk	  ben	  ik	  tot	  de	  volgende	  ontwerprichtlijnen	  gekomen:	  

• De	  leerdoelen	  wordt	  onderverdeeld	  in	  concrete	  subdoelen.	  

• De	  gekozen	  leerdoelen	  worden	  in	  een	  betekenisvolle	  context	  aan	  de	  leerlingen	  

uitgelegd.	  

• De	  dialoog	  wordt	  met	  maximaal	  vijftien	  leerlingen	  tegelijk	  gevoerd.	  

• Het	  gekozen	  gespreksonderwerp:	  

a.	  ligt	  niet	  gevoelig	  bij	  één	  of	  meerdere	  leerlingen;	  

b.	  sluit	  aan	  bij	  de	  interesse	  van	  de	  leerlingen;	  

c.	  is	  actueel	  en	  betekenisvol	  voor	  de	  leerlingen.	  

• De	  docentenhandleiding	  besteedt	  aandacht	  aan:	  

a.	  het	  belang	  van	  het	  creëren	  van	  een	  veilige	  sfeer;	  

b.	  de	  rol	  van	  de	  gespreksleider;	  	  

c.	  het	  groeperen	  van	  leerlingen	  (groepsgrootte	  en	  diversiteit);	  

d.	  het	  kiezen	  van	  een	  onderwerp;	  

e.	  verschillende	  manieren	  om	  de	  gespreksbeurten	  te	  verdelen;	  

f.	  de	  inrichting	  van	  het	  lokaal;	  

g.	  de	  vier	  verschillende	  manieren	  om	  dialogische	  vaardigheden	  aan	  te	  leren.	  

h.	  de	  mogelijkheden	  voor	  een	  teambrede	  aanpak.	  

	  

In	  hoofdstuk	  vier	  vul	  ik	  deze	  ontwerprichtlijnen	  verder	  aan	  met	  inzichten	  vanuit	  de	  

praktijk.	  
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4.	   ERVARINGEN	  UIT	  DE	  PRAKTIJK	  

Voor	  de	  behoefte-‐	  en	  contextanalyse	  heb	  ik	  twee	  dialoogbegeleiders	  en	  drie	  docenten	  

geïnterviewd.	  De	  interviews	  zijn	  opgenomen,	  getranscribeerd	  en	  geanalyseerd.	  Dit	  heeft	  

veel	  informatie	  en	  adviezen	  opgeleverd.	  De	  resultaten	  heb	  ik	  vergeleken	  met	  de	  

uitkomsten	  van	  de	  literatuurstudie,	  zoals	  beschreven	  in	  hoofdstuk	  2	  en	  3.	  Om	  onnodige	  

herhaling	  te	  voorkomen	  worden	  in	  dit	  hoofdstuk	  uitsluitend	  de	  interviewresultaten	  

beschreven	  die	  aanvullend	  of	  afwijkend	  zijn	  van	  de	  theorie.	  In	  de	  bijlage	  vindt	  u	  een	  

uitgebreid	  verslag	  van	  de	  interviews.	  

4.1 	  Visie	  op	  dialoog	  

De	  visies	  op	  wat	  een	  dialoog	  is,	  liggen	  bij	  de	  meeste	  respondenten	  dicht	  bij	  elkaar.	  Vier	  

van	  de	  vijf	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  het	  bij	  dialogen	  gaat	  om	  het	  uitwisselen	  van	  

verschillende	  visies.	  Drie	  van	  hen	  geven	  aan	  dat	  een	  dialoog	  ook	  tot	  doel	  heeft	  om	  

deelnemers	  dichter	  tot	  elkaar	  te	  brengen.	  Volgens	  R1	  gaat	  het	  bij	  het	  voeren	  van	  een	  

dialoog	  vooral	  om	  het	  op	  gang	  brengen	  van	  verbinding.	  R1	  ziet	  dialogen	  als	  een	  vorm	  

van	  geweldloos	  communiceren.	  R5	  legt	  uit	  dat	  het	  doel	  van	  een	  dialoog	  per	  vakgebied	  

kan	  verschillen.	  Bij	  Nederlands	  en	  maatschappijleer	  gaat	  het	  vooral	  om	  het	  uitwisselen	  

van	  visies,	  terwijl	  bij	  levensbeschouwing	  meer	  de	  nadruk	  ligt	  op	  het	  delen	  van	  

persoonlijke	  ervaringen	  en	  betekenissen.	  R4	  verwoordt	  zijn	  visie	  met	  behulp	  van	  het	  

schema	  van	  Fons	  Elders:	  “	  Het	  inzichtniveau	  van	  mensen	  verloopt	  langs	  deze	  vier	  niveaus.	  	  

• Niet	  weten	  dat	  je	  niet	  weet,	  

• Weten	  dat	  je	  niet	  weet,	  

• Niet	  weten	  dat	  je	  weet,	  

• Weten	  dat	  je	  weet	  

Als	  leerlingen	  binnenkomen	  zitten	  ze	  vaak	  in	  fase	  één:	  ze	  denken	  onterecht	  dat	  ze	  alles	  al	  

weten.	  Mijn	  eerste	  taak	  is	  om	  ze	  naar	  niveau	  twee	  te	  krijgen.	  Als	  ze	  beseffen	  dat	  ze	  niets	  

weten,	  dan	  gaan	  ze	  open	  staan	  voor	  nieuwe	  perspectieven.	  	  Fase	  één	  en	  twee	  wisselen	  

elkaar	  steeds	  af.	  Als	  je	  daar	  vaak	  genoeg	  door	  heen	  bent	  gevallen	  kom	  je	  uiteindelijk	  via	  

niveau	  3	  bij	  4.	  Fase	  één	  en	  vier	  lijken	  heel	  veel	  op	  elkaar,	  ook	  wat	  houding	  betreft.	  Dit	  

proces	  activeren,	  dat	  vind	  ik	  dialoog”.	  	  
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4.2 	  Kenmerken	  

Alle	  kenmerken	  van	  een	  dialoog,	  zoals	  beschreven	  in	  paragraaf	  2.2,	  worden	  ook	  in	  de	  

interviews	  genoemd.	  De	  kenmerken	  ‘wederkerige	  belangstelling’	  en	  ‘gelijkwaardigheid	  

tussen	  de	  deelnemers’	  	  komen	  in	  de	  interviews	  het	  meest	  nadrukkelijk	  naar	  voren.	  	  

De	  kenmerken	  ‘openheid’	  en	  ‘coöperatief’	  komen	  minder	  expliciet	  naar	  voren,	  maar	  uit	  

de	  genoemde	  voorwaarden	  en	  vaardigheden	  blijkt	  dat	  de	  respondenten	  deze	  

kenmerken	  wel	  degelijk	  belangrijk	  vinden.	  Vanuit	  de	  interviews	  zijn	  ook	  kenmerken	  

naar	  voren	  gekomen	  die	  een	  aanvulling	  vormen	  op	  de	  theorie.	  Deze	  kenmerken	  zal	  ik	  

hieronder	  kort	  beschrijven.	  

Starten	  vanuit	  een	  open	  vraag	  

R1,	  R2	  en	  R5	  benadrukken	  dat	  het	  onderwerp	  van	  een	  dialoog	  	  geformuleerd	  zou	  

moeten	  worden	  als	  een	  vraag	  en	  niet	  als	  een	  stelling.	  Een	  vraag	  nodigt	  volgens	  deze	  

respondenten	  meer	  uit	  tot	  het	  verkennen	  van	  uiteenlopende	  perspectieven,	  terwijl	  

deelnemers	  door	  een	  stelling	  eerder	  in	  tegenstellingen	  gaan	  denken.	  	  

Ik	  denk	  inderdaad	  dat	  het	  starten	  vanuit	  een	  open	  vraag	  goed	  past	  bij	  een	  dialoog.	  In	  de	  

praktijk	  zie	  ik	  echter	  dat	  bij	  dialogen	  ook	  vaak	  wordt	  begonnen	  met	  een	  stelling	  en	  dit	  

kunnen	  ook	  hele	  goede	  dialogen	  zijn.	  In	  het	  lesontwerp	  zal	  ik	  docenten	  wel	  aanraden	  om	  

met	  open	  vragen	  te	  werken,	  maar	  ik	  zie	  het	  zelf	  meer	  als	  een	  didactische	  aanbeveling	  

dan	  als	  kenmerk.	  	  

Vertraging	  

R1	  en	  R2	  maken	  gebruik	  van	  de	  talking-‐stickmethode.	  In	  deze	  methode	  worden	  de	  

spreekbeurten	  verdeelt	  door	  middel	  van	  een	  stok.	  Alleen	  de	  deelnemer	  met	  de	  stok	  mag	  

spreken,	  de	  andere	  deelnemers	  zijn	  stil	  en	  wachten	  met	  reageren	  tot	  ze	  zelf	  de	  stok	  

krijgen.	  Een	  kenmerk	  van	  deze	  dialoogvorm	  is	  vertraging.	  Deze	  vertraging	  helpt	  de	  

deelnemers	  om	  hun	  reacties	  uit	  te	  stellen.	  Dit	  zorgt	  volgens	  R1	  en	  R2	  voor	  extra	  

verdieping	  in	  het	  gesprek.	  	  	  

Ik	  ben	  het	  met	  R1	  en	  R2	  eens	  dat	  vertraging	  verdiepend	  kan	  werken,	  maar	  het	  kan	  er	  

ook	  voor	  zorgen	  dat	  leerlingen	  hun	  interesse	  en	  aandacht	  verliezen.	  Om	  jongeren	  

gemotiveerd	  te	  houden	  is	  het	  belangrijk	  dat	  er	  voldoende	  tempo	  en	  afwisseling	  in	  de	  les	  

zit.	  Bij	  het	  werken	  met	  de	  talking-‐stickmethode	  is	  het	  daarom	  extra	  belangrijk	  dat	  de	  

docent	  goed	  let	  op	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  leerlingen.	  De	  docent	  kan	  de	  jongeren	  
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langzaam	  aan	  deze	  werkvorm	  laten	  wennen	  door	  te	  beginnen	  met	  één	  gespreksronde	  en	  

dit	  langzaam	  uit	  te	  bereiden.	  

Alles	  kan	  gezegd	  worden	  

Volgens	  R1	  en	  R4	  is	  het	  binnen	  een	  dialoog	  belangrijk	  dat	  alles	  gezegd	  kan	  en	  mag	  

worden.	  	  Ik	  ben	  het	  daar	  niet	  geheel	  mee	  eens.	  Dit	  zou	  betekenen	  dat	  leerlingen	  ook	  

kwetsende	  opmerkingen	  mogen	  maken.	  Dit	  kan	  de	  veiligheid	  in	  de	  groep	  dusdanig	  

verstoren	  dat	  een	  dialoog	  onmogelijk	  wordt.	  Dat	  lijkt	  me	  vooral	  in	  een	  klassensituatie	  

niet	  wenselijk.	  Wel	  vind	  ik	  het	  belangrijk	  dat	  alle	  perspectieven	  geuit	  mogen	  worden.	  	  

Dat	  het	  lastig	  is	  om	  de	  grens	  te	  bepalen	  tussen	  wat	  wel	  en	  niet	  gezegd	  mag	  worden	  blijkt	  

wel	  uit	  het	  debat	  over	  Geert	  Wilders.	  De	  docent	  zou	  hier	  samen	  met	  de	  leerlingen	  

afspraken	  over	  kunnen	  maken.	  

	  

4.3 	  Vaardigheden	  

Vanuit	  de	  praktijk	  wordt	  veel	  nadruk	  gelegd	  op	  de	  vaardigheden	  die	  vallen	  onder	  de	  

categorieën	  	  ‘luisteren’	  en	  ‘kritisch	  denken’.	  	  De	  subdoelen	  uit	  deze	  categorieën,	  zoals	  

beschreven	  in	  paragraaf	  2.4,	  worden	  allemaal	  in	  één	  of	  meerdere	  interviews	  genoemd.	  

De	  vaardigheid	  ‘checken	  of	  je	  de	  ander	  goed	  hebt	  begrepen’	  wordt	  door	  vier	  van	  de	  vijf	  

respondenten	  genoemd.	  Sommige	  respondenten	  noemen	  deze	  vaardigheid	  zelfs	  

meerdere	  keren.	  

De	  vaardigheden	  die	  vallen	  onder	  de	  categorie	  ‘uitnodigend	  gedrag’	  komen	  in	  de	  

interviews	  minder	  nadrukkelijk	  naar	  voren.	  	  ‘Anderen	  kunnen	  vragen	  om	  hun	  mening’	  

wordt	  als	  vaardigheid	  alleen	  door	  R5	  genoemd.	  Dat	  R1	  en	  R2	  deze	  vaardigheden	  niet	  

noemen,	  is	  te	  verklaren	  vanuit	  de	  dialoogvorm	  die	  zij	  gebruiken.	  R1	  en	  R2	  maken	  beiden	  

gebruik	  van	  de	  talking-‐stickmethode.	  Bij	  deze	  methode	  worden	  de	  beurten	  verdeeld	  

door	  middel	  van	  een	  stok.	  De	  deelnemers	  mogen	  alleen	  spreken	  als	  ze	  de	  stok	  in	  handen	  

hebben.	  Zodra	  ze	  de	  stok	  afgeven,	  is	  hun	  spreekbeurt	  voorbij	  en	  moeten	  ze	  wachten	  tot	  

ze	  opnieuw	  aan	  de	  beurt	  zijn.	  Bij	  deze	  methode	  is	  uitnodigend	  gedrag,	  door	  de	  vaste	  

beurtverdeling,	  in	  mindere	  mate	  van	  toepassing.	  

In	  de	  interviews	  wordt	  ook	  weinig	  gezegd	  over	  de	  vaardigheid	  ‘jezelf	  kunnen	  uiten’.	  	  

Alleen	  R1	  noemt	  enkele	  vaardigheden	  die	  vallen	  onder	  deze	  categorie.	  In	  aansluiting	  op	  

de	  theorie	  benoemt	  R1	  de	  vaardigheid	  ‘kunnen	  spreken	  vanuit	  de	  ik-‐persoon’.	  Daarnaast	  

noemde	  ze	  de	  vaardigheid	  ‘kunnen	  spreken	  vanuit	  wensen	  en	  verlangens’.	  	  
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Aanvullend	  op	  de	  theorie	  werden	  in	  de	  interviews	  de	  volgende	  dialogische	  

vaardigheden	  genoemd:	  

• Het	  kunnen	  opschorten	  van	  je	  eigen	  mening.	  	  	  

• Op	  een	  beleefde	  manier	  kunnen	  zeggen	  dat	  je	  het	  niet	  met	  iemand	  eens	  bent.	  

• Onderzoekend	  bezig	  kunnen	  zijn,	  in	  plaats	  van	  gericht	  op	  ‘de	  waarheid’.	  

• Besef	  dat	  er	  meerdere	  antwoorden	  mogelijk	  zijn.	  	  

• Reflecteren	  op	  de	  eigen	  luistervaardigheden	  en	  het	  eigen	  denkproces.	  	  

• Provocerende	  vragen	  kunnen	  stellen.	  

Ik	  zie	  in	  dat	  de	  genoemde	  vaardigheden	  bijdragen	  aan	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog.	  Ik	  

heb	  wel	  mijn	  twijfels	  over	  de	  vaardigheid	  ‘provocerende	  vragen	  kunnen	  stellen’.	  Ik	  vind	  

het	  belangrijk	  dat	  leerlingen	  elkaar	  al	  vragend	  aan	  het	  denken	  kunnen	  zetten,	  maar	  het	  

woord	  ‘provocerend’	  vind	  ik	  niet	  goed	  passen	  bij	  de	  sfeer	  van	  een	  dialoog.	  Ik	  zou	  dit	  

eerder	  verwoorden	  als:	  ‘kritische	  vragen	  kunnen	  stellen’.	  

	  

4.4 	  Behoefte	  aan	  dialoog	  in	  het	  onderwijs	  

Vier	  van	  de	  vijf	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  een	  lessenserie	  dialogische	  vaardigheden	  in	  

een	  behoefte	  kan	  voorzien.	  In	  de	  bestaande	  lesmethodes	  en	  de	  eindtermen	  voor	  het	  

middelbaar	  onderwijs	  is	  al	  wel	  aandacht	  voor	  dialogische	  competenties.	  Daarbij	  worden	  

echter	  geen	  praktische	  handvaten	  geboden,	  met	  als	  gevolg	  dat	  docenten	  zelf	  een	  

invulling	  gaan	  geven	  aan	  deze	  begrippen.	  Volgens	  R3	  worden	  programma’s	  als	  Het	  

Lagerhuis	  vaak	  als	  voorbeeld	  genomen,	  waardoor	  de	  eindtermen	  al	  snel	  een	  

competitieve	  invulling	  krijgen.	  Volgens	  R3	  en	  R5	  zou	  het	  goed	  zijn	  als	  leerlingen	  leren	  

om	  niet	  meteen	  met	  hun	  eigen	  mening	  te	  komen.	  	  

Dat	  er	  vanuit	  de	  praktijk	  behoefte	  is	  aan	  praktische	  handvatten	  blijkt	  ook	  uit	  de	  reacties	  

die	  ik	  heb	  gehad	  op	  een	  oproep	  die	  ik	  heb	  verstuurd	  aan	  de	  Alumni	  van	  Stichting	  HVO.	  In	  

de	  oproep	  schreef	  ik	  dat	  ik	  docenten	  zocht	  voor	  dit	  onderzoek,	  daarop	  kreeg	  ik	  

meerdere	  positieve	  reacties,	  enkele	  voorbeelden:	  

• “Allereerst	  wil	  ik	  je	  melden	  dat	  ik	  je	  idee	  heel	  goed	  en	  passend	  bij	  mijn	  lessen	  vind.	  

Binnenkort	  moeten	  mijn	  leerlingen	  stellingen	  maken	  n.a.v.	  een	  symposium	  op	  onze	  

school.	  Elk	  jaar	  blijkt	  dat	  leerlingen	  er	  eerder	  een	  debat	  van	  maken,	  dat	  zij	  moeite	  



	   44	  

hebben	  met	  het	  bedenken	  en	  stellen	  van	  open,	  opbouwende	  en	  kritische	  vragen.	  Ze	  

willen	  de	  "wedstrijd"	  winnen”	  	  (Prinsen,	  24-‐03-‐2011).	  

• “Ik	  ben	  erg	  benieuwd	  naar	  je	  lessencyclus.	  Dus	  het	  liefst	  zou	  ik	  hem	  helemaal	  

hebben.	  Om	  te	  kijken	  wat	  het	  beste	  aansluit	  bij	  de	  leerlingen”	  (Jansen,	  07-‐04-‐2011).	  

Niet	  alle	  respondenten	  zijn	  onverdeeld	  enthousiast	  over	  het	  plan	  om	  een	  lessenserie	  in	  

dialogische	  vaardigheden	  te	  ontwikkelen.	  R1	  en	  R4	  hebben	  hun	  twijfels	  over	  het	  werken	  

met	  werkvormen	  en	  lesmethodes.	  R4	  zegt	  daarover:	  

“Veel	  lesmethodes	  dwingen	  je	  om	  een	  onderwerp	  op	  een	  bepaalde	  manier	  te	  behandelen.	  

Daarmee	  ondermijn	  je	  de	  vaardigheid	  van	  de	  docent.	  De	  ene	  groep	  is	  de	  andere	  niet,	  je	  

moet	  een	  verhaal	  op	  tien	  verschillende	  manieren	  kunnen	  vertellen.	  Afhankelijk	  van	  je	  

publiek.	  	  Letter	  voor	  letter	  voorkauwen	  aan	  docenten	  hoe	  ze	  moeten	  lesgeven	  is	  de	  dood	  in	  

de	  pot	  voor	  veel	  vakdocenten.	  Methodes	  doen	  vaak	  alsof	  iedere	  methode	  op	  iedere	  klas	  

past.	  Het	  is	  de	  vaardigheid	  van	  de	  docent,	  die	  bepaald	  of	  iets	  begrijpbaar	  wordt”.	  

Ik	  ben	  het	  niet	  met	  R4	  eens	  dat	  docenten	  door	  een	  methode	  worden	  gedwongen	  om	  de	  

lesstof	  op	  een	  bepaalde	  manier	  te	  behandelen.	  Een	  docent	  heeft	  altijd	  zelf	  de	  ruimte	  en	  

de	  verantwoordelijkheid	  om	  te	  beslissen	  hoe	  en	  welke	  onderdelen	  van	  de	  lesmethode	  

hij	  inzet.	  Ik	  zie	  lesmethodes	  vooral	  als	  inspiratiebronnen	  voor	  docenten	  om	  voorbeelden	  

en	  praktische	  handvatten	  vandaag	  te	  halen.	  Wel	  ben	  ik	  het	  met	  R4	  eens	  dat	  de	  

lesmethodes	  niet	  altijd	  op	  die	  manier	  worden	  gebruikt.	  Om	  die	  reden	  is	  het	  binnen	  mijn	  

ontwerp	  belangrijk	  om	  een	  balans	  te	  bewaren	  tussen	  enerzijds	  het	  bieden	  van	  

voldoende	  houvast	  en	  praktische	  handvatten,	  en	  anderzijds	  het	  bieden	  van	  ruimte	  voor	  

flexibiliteit	  en	  eigen	  inbreng	  van	  de	  docenten.	  

De	  bezwaren	  van	  R1	  gaan	  vooral	  over	  de	  relatie	  tussen	  werkvormen	  en	  beoordelen:	  

“Als	  het	  wordt	  gezien	  als	  een	  geïsoleerd	  stukje	  werkvorm,	  dan	  kun	  je	  het	  afvinken.	  We	  

hebben	  het	  gedaan,	  we	  hebben	  het	  goed	  gedaan.	  De	  leerpunten	  zijn	  deze,	  want	  dat	  ging	  

wat	  slecht.	  Dan	  zit	  er	  alsnog	  het	  etiketje	  goed-fout	  op,	  het	  beoordelen	  en	  vergelijken.	  Die	  

strategie	  heeft	  effect	  op	  ons	  gevoel	  van	  veiligheid	  en	  vertrouwen	  en	  dus	  ook	  op	  ons	  gevoel	  

van	  wezenlijke	  nieuwsgierigheid”.	  

Ik	  ben	  het	  met	  R1	  eens	  dat	  het	  aanbieden	  van	  losse	  werkvormen	  weinig	  zin	  heeft	  als	  de	  

vaardigheden	  later	  of	  in	  andere	  vakken	  niet	  terugkomen.	  Daarom	  zal	  ik	  in	  de	  

docentenhandleiding	  uitgebreid	  aandacht	  besteden	  aan	  een	  vakoverstijgende	  aanpak.	  	  

R1,	  R2	  en	  R4	  betwijfelen	  of	  een	  lessenserie	  alleen	  voldoende	  handvatten	  kan	  bieden	  om	  

tegemoet	  te	  komen	  aan	  het	  complexe	  karakter	  van	  de	  dialoog.	  Zij	  geven	  aan	  dat	  het	  
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aanleren	  van	  dialogische	  vaardigheden	  idealiter	  zou	  moeten	  beginnen	  bij	  het	  trainen	  

van	  de	  docent.	  Ik	  ben	  het	  met	  deze	  respondenten	  eens	  dat	  een	  training	  aan	  docenten	  een	  

belangrijke	  bijdragen	  kan	  leveren	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  de	  dialoog,	  maar	  ik	  betwijfel	  of	  

dit,	  gezien	  de	  werkdruk	  en	  beperkte	  financiële	  middelen	  binnen	  het	  onderwijs,	  

realistisch	  is.	  

	  

4.5 	  Voorwaarden	  

Alle	  voorwaarden	  zoals	  genoemd	  in	  paragraaf	  3.2	  komen	  ook	  in	  de	  verschillende	  

interviews	  naar	  voren.	  Een	  veilige	  sfeer	  is	  volgens	  de	  respondenten	  duidelijk	  de	  

belangrijkste	  voorwaarde.	  Ook	  geven	  drie	  van	  de	  vier	  respondenten	  aan	  dat	  het	  

onderwerp	  moet	  aansluiten	  bij	  de	  interesse	  van	  leerlingen.	  Naast	  de	  voorwaarden,	  zoals	  

beschreven	  in	  de	  theorie,	  worden	  er	  vanuit	  de	  praktijk	  nog	  aanvullende	  voorwaarden	  

genoemd:	  	  

Ervaring	  van	  de	  docent	  met	  dialoog	  	  

R1,	  R2	  en	  R4	  vinden	  dat	  docenten	  eerst	  zelf	  als	  deelnemer	  ervaring	  moeten	  opdoen	  met	  

het	  voeren	  van	  dialogen.	  Pas	  dan	  zijn	  ze	  instaat	  om	  zich	  in	  te	  leven	  in	  de	  leerlingen	  en	  de	  

dialoog	  op	  een	  goede	  manier	  te	  begeleiden.	  Ik	  ben	  het	  met	  deze	  respondenten	  eens	  dat	  

eigen	  ervaring	  van	  de	  docent	  belangrijk	  is	  en	  zal	  dit	  punt	  als	  aanbeveling	  opnemen	  in	  de	  

docentenhandleiding.	  

Vrij	  van	  beoordeling	  	  

R1	  benadrukt	  dat	  beoordelingen	  de	  openheid	  en	  het	  gevoel	  van	  veiligheid	  kunnen	  

aantasten.	  Om	  die	  reden	  is	  een	  dialoog	  volgens	  R1	  pas	  mogelijk	  als	  de	  leerlingen	  niet	  

worden	  beoordeeld.	  Persoonlijk	  denk	  ik	  dat	  het	  vooral	  afhangt	  van	  de	  manier	  van	  

beoordelen.	  In	  de	  discussie	  in	  hoofdstuk	  zeven	  ga	  ik	  hier	  verder	  op	  in.	  

Makkelijk	  in	  te	  passen	  in	  het	  lesprogramma	  

Uit	  de	  interviews	  zijn	  weinig	  concrete	  criteria	  vanuit	  de	  schoolcontext	  naar	  voren	  

gekomen.	  R3	  noemt	  als	  voorwaarde	  dat	  de	  lessen	  gemakkelijk	  in	  te	  passen	  zijn	  in	  het	  

vaste	  programma.	  Drie	  lessen	  is	  volgens	  R3	  al	  veel.	  Hij	  merkt	  daarbij	  op	  dat	  het	  voor	  

dialogische	  vaardigheden	  wel	  belangrijk	  is	  om	  voldoende	  te	  oefenen	  en	  te	  herhalen.	  	  Hij	  

geeft	  als	  tip	  om	  een	  lessenserie	  van	  drie	  lessen	  te	  ontwikkelen	  met	  daarbij	  één	  losse	  les	  

om	  de	  lesstof	  in	  een	  later	  fase	  te	  herhalen.	  R2	  en	  R3	  geven	  aan	  dat	  het	  voor	  docenten	  fijn	  
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is	  als	  de	  thema’s	  van	  de	  oefeningen	  aansluiten	  bij	  de	  lesthema’s	  die	  toch	  al	  behandeld	  

moeten	  worden.	  R3	  geeft	  als	  tip	  om	  bij	  iedere	  eindterm	  voor	  levensbeschouwing	  of	  

maatschappijleer	  in	  de	  methodes	  te	  zoeken	  naar	  stellingen.	  Ook	  hierbij	  geldt	  dat	  de	  

stellingen	  wel	  moeten	  aansluiten	  bij	  de	  interesse	  van	  de	  leerlingen.	  

	  

4.6 	  Aandachtspunten	  

Ook	  voor	  de	  aandachtspunten	  geldt	  dat	  de	  theorie	  wordt	  bevestigd	  door	  de	  ervaringen	  

uit	  de	  praktijk.	  In	  deze	  paragraaf	  beschrijf	  ik	  welke	  aandachtspunten	  vanuit	  de	  

interviews	  een	  aanvulling	  vormen	  op	  de	  theorie.	  

	  

Rol	  van	  de	  docent	  

In	  de	  interviews	  komt	  de	  rol	  van	  de	  docent	  als	  één	  van	  de	  belangrijkste	  

aandachtspunten	  naar	  voren.	  De	  invulling	  die	  de	  respondenten	  aan	  de	  rol	  van	  de	  docent	  

geven,	  komt	  in	  grote	  mate	  overeen	  met	  de	  invulling	  vanuit	  de	  theorie,	  zoals	  beschreven	  

in	  paragraaf	  3.3.	  R1	  en	  R2	  vinden	  dat	  de	  docent	  ook	  altijd	  zelf	  deelnemer	  moet	  zijn	  van	  

de	  dialoog,	  daarbij	  is	  het	  volgens	  deze	  respondenten	  wel	  belangrijk	  dat	  hij	  zich	  niet	  te	  

dominant	  opstelt.	  R5	  benoemt	  dat	  de	  docent	  in	  staat	  moet	  zijn	  om	  de	  structuur	  van	  de	  

dialoog	  in	  overzichtelijke	  stappen	  aan	  de	  leerlingen	  over	  te	  brengen.	  Persoonlijk	  vind	  ik	  

het	  discutabel	  of	  de	  docent	  altijd	  moet	  deelnemen	  aan	  de	  dialoog.	  Ik	  denk	  dat	  het	  voor	  

de	  leerlingen	  ook	  heel	  leerzaam	  kan	  zijn	  om	  het	  gesprek	  zelf	  te	  leiden	  zonder	  

tussenkomst	  van	  de	  docent.	  Welke	  docentenrol	  het	  beste	  is,	  hangt	  	  af	  van	  de	  leerdoelen	  

en	  de	  context	  van	  de	  groep.	  In	  de	  discussie	  in	  hoofdstuk	  zeven	  ga	  ik	  hier	  dieper	  op	  in.	  

	  

Mening	  van	  de	  leerlingen	  

R3	  en	  R5	  vinden	  dat	  je	  leerlingen	  niet	  te	  vroeg	  om	  hun	  eigen	  mening	  moet	  vragen.	  Het	  is	  

beter	  om	  te	  beginnen	  met	  het	  verkennen	  van	  het	  dilemma	  en	  het	  ophelderen	  van	  de	  

verschillende	  standpunten.	  	  R3:	  ‘Als	  jongeren	  eenmaal	  hun	  mening	  hebben	  gedeeld	  dan	  

vinden	  ze	  het	  lastig	  om	  van	  standpunt	  te	  veranderen.	  Veel	  jongeren	  hebben	  sterk	  het	  

gevoel	  dat	  hun	  identiteit	  samenvalt	  met	  hun	  mening.	  Ze	  hebben	  het	  idee	  dat	  ze	  een	  loser	  

zijn	  als	  ze	  van	  standpunt	  veranderen’.	  	  Volgens	  R5	  is	  het	  vooral	  belangrijk	  dat	  leerlingen	  

leren	  om	  niet	  meteen	  met	  hun	  eigen	  mening	  te	  komen,	  maar	  eerst	  de	  verschillende	  

standpunten	  te	  onderzoeken.	  We	  zijn	  gewend	  te	  snel	  onze	  eigen	  mening	  te	  geven	  zonder	  
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er	  goed	  over	  na	  te	  denken.	  	  

	  

Omgaan	  met	  machtsverschillen	  

R3	  geeft	  aan	  dat	  de	  docent	  kan	  voorkomen	  dat	  leerlingen	  elkaar	  domineren	  door	  de	  

leerlingen	  in	  kleine	  groepjes	  te	  laten	  werken.	  Daarbij	  raadt	  hij	  aan	  om	  alle	  leerlingen	  een	  

eigen	  taak	  te	  geven.	  R2	  geeft	  aan	  dat	  je	  machtsverschillen	  pas	  in	  de	  groep	  kunt	  

bespreken	  als	  dit	  ook	  bij	  de	  leerlingen	  leeft.	  In	  groepen	  zijn	  namelijk	  altijd	  bepaalde	  

machtverhoudingen	  aanwezig.	  R1	  en	  R4	  geven	  aan	  dat	  docenten	  de	  machtsverschillen	  

kunnen	  benoemen,	  door	  te	  vertellen	  wat	  ze	  	  zelf	  zien	  en	  te	  vragen	  of	  de	  leerlingen	  dit	  

herkennen.	  

	  

Omgaan	  met	  stilte	  

R1	  en	  R2	  geven	  aan	  dat	  stilte	  ook	  een	  belangrijke	  rol	  kan	  spelen	  binnen	  een	  dialoog.	  

R1	  vertelt	  dat	  stiltes	  binnen	  een	  dialoog	  heel	  waardevol	  kunnen	  zijn.	  Ze	  heeft	  wel	  

ervaren	  dat	  de	  meeste	  mensen	  moeten	  wennen	  aan	  stilte	  in	  een	  gesprek.	  Mensen	  

kunnen	  zich	  ongemakkelijk	  voelen	  bij	  stilte.	  R2	  raadt	  aan	  om	  stiltes	  in	  het	  gesprek	  te	  

voorkomen.	  Stiltes	  kunnen	  door	  sommige	  mensen	  als	  intimiderend	  worden	  ervaren.	  Dit	  

kan	  voor	  mensen	  zo	  heftig	  zijn	  dat	  ze	  meteen	  afhaken.	  R2	  erkent	  wel	  dat	  stiltes	  ook	  

waardevol	  kunnen	  zijn,	  maar	  het	  is	  moeilijk	  om	  daar	  goed	  mee	  om	  te	  gaan.	  In	  het	  begin	  

is	  het	  volgens	  haar	  beter	  om	  de	  aandacht	  op	  andere	  punten	  te	  richten.	  

	  

4.7	   Didactiek	  en	  werkvormen	  

Een	  subdoel	  van	  de	  interviews	  was	  het	  verzamelen	  van	  voorbeelden	  uit	  de	  praktijk.	  

Daarom	  heb	  ik	  in	  alle	  interviews	  gevraagd	  naar	  de	  gebruikte	  werkvormen	  en	  de	  

ervaringen	  met	  deze	  werkvormen.	  In	  deze	  paragraaf	  geef	  ik	  een	  korte	  beschrijving	  van	  

de	  genoemde	  werkvormen.	  

	  

Oefening	  in	  luisteren,	  samenvatten,	  doorvragen	  

Bij	  deze	  oefening,	  die	  door	  drie	  van	  de	  vijf	  respondenten	  is	  genoemd,	  werken	  de	  

leerlingen	  in	  twee	  of	  drietallen.	  Om	  de	  beurt	  vervullen	  ze	  de	  rol	  van	  verteller,	  luisteraar	  

of	  observant.	  Tijdens	  het	  luisteren,	  oefenen	  ze	  met	  de	  vaardigheden:	  wachten	  tot	  de	  

ander	  is	  uitgesproken,	  samenvatten,	  checken	  en	  doorvragen.	  
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R3	  over	  zijn	  ervaringen	  met	  deze	  werkvorm:	  	  	  

“	  Leerlingen	  vinden	  deze	  oefening	  leuk.	  Ze	  vinden	  het	  lastig	  om	  te	  herhalen	  wat	  de	  ander	  

heeft	  verteld.	  Door	  deze	  oefening	  zien	  ze	  dat	  misverstanden	  makkelijk	  kunnen	  ontstaan”.	  

Talking-‐stickdialoog	  

R1	  en	  R2	  maken	  bij	  het	  voeren	  van	  dialogen	  gebruik	  van	  een	  spreekstok.	  Daarbij	  

doorlopen	  zij	  vier	  gespreksrondes:	  

- Ronde	  1:	  De	  deelnemers	  vertellen	  om	  de	  beurt,	  met	  behulp	  van	  een	  

spreekstok,	  wat	  er	  op	  dat	  moment	  in	  relatie	  tot	  het	  thema	  bij	  hem	  opkomt.	  

Deze	  ronde	  bestaat	  uit	  vertellen	  en	  luisteren,	  verder	  niets.	  Een	  kenmerk	  van	  

die	  ronde	  is,	  dat	  iedereen	  vanuit	  eigen	  ervaring	  en	  belevenissen	  vertelt.	  

Iedere	  deelnemer	  krijgt	  in	  deze	  ronde	  één	  keer	  de	  spreekstok.	  

- Ronde	  2:	  In	  deze	  ronde	  krijgen	  alle	  deelnemers	  om	  de	  beurt	  de	  mogelijkheid	  

om	  op	  andere	  deelnemers	  te	  reageren,	  of	  om	  de	  eigen	  inbreng	  aan	  te	  vullen.	  

- Ronde	  3:	  In	  deze	  ronde	  is	  er	  ruimte	  om	  elkaar	  te	  bevragen.	  

- Ronde	  4:	  Dit	  is	  de	  afsluitende	  ronde	  waarin	  de	  deelnemers	  een	  laatste	  

opmerking	  kunnen	  maken.	  Dit	  kan	  een	  inhoudelijke	  reactie	  zijn,	  maar	  ook	  een	  

evaluerende	  reactie	  over	  het	  gesprek	  zelf.	  

R1	  geeft	  aan	  dat	  ze	  deelnemers	  tussen	  ronde	  één	  en	  twee	  laat	  opschrijven	  wat	  ze	  

hebben	  gehoord,	  zo	  hoeven	  de	  leerlingen	  minder	  te	  onthouden.	  Het	  voordeel	  van	  een	  

schrijfpauze	  is	  ook	  dat	  er	  even	  een	  rustmoment	  in	  het	  gesprek	  is.	  Dat	  kan	  de	  verdieping	  

en	  de	  verbondenheid	  en	  betrokkenheid	  ook	  vergroten.	  	  

R1	  beschrijft	  twee	  manieren	  om	  met	  de	  spreekstok	  te	  werken:	  de	  spreekstok	  kan	  

worden	  doorgegeven,	  of	  in	  het	  midden	  worden	  gelegd.	  In	  het	  laatste	  geval	  kunnen	  de	  

deelnemers	  de	  stok	  zelf	  pakken.	  Welke	  manier	  het	  beste	  is,	  hangt	  af	  van	  de	  groep.	  

Doorgeven	  kan	  spannend	  zijn,	  maar	  kan	  ook	  de	  dynamiek	  vergroten.	  	  

R2	  raadt	  aan	  om	  de	  stok	  door	  te	  geven.	  Als	  de	  deelnemers	  de	  stok	  zelf	  moeten	  pakken	  

kunnen	  er	  lange	  stiltes	  vallen,	  sommige	  deelnemers	  kunnen	  daar	  moeilijk	  mee	  omgaan.	  

Het	  werken	  met	  de	  spreekstok	  heeft	  volgens	  R1	  en	  R2	  als	  voordeel	  dat	  het	  vertraagt.	  De	  

stok	  daagt	  deelnemers	  uit	  om	  niet	  meteen	  te	  reageren.	  Doordat	  de	  deelnemers	  elkaar	  

minder	  onderbreken,	  levert	  het	  werken	  met	  de	  spreekstok	  volgens	  R2	  ook	  tijdwinst	  op.	  

Daarnaast	  zorgt	  de	  stok	  voor	  veiligheid:	  de	  leerlingen	  weten	  dat	  als	  zij	  de	  stok	  hebben	  

dat	  de	  rest	  dan	  zijn	  mond	  houdt.	  
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Oefening	  wensen	  en	  oordelen	  onderscheiden	  

R1	  geeft	  aan	  dat	  leerlingen	  bij	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  onderscheid	  moeten	  kunnen	  

maken	  tussen	  wensen	  en	  oordelen.	  Ze	  geeft	  daarbij	  een	  oefening	  die	  afkomstig	  is	  uit	  het	  

boek	  De	  veilige	  klas	  	  (Hart	  &	  Hodson,	  2011):	  	  

• De	  docent	  vraagt	  aan	  de	  leerlingen	  om	  een	  aantal	  oordelen	  op	  te	  schrijven	  die	  ze	  het	  

afgelopen	  uur	  hebben	  gehad.	  De	  docent	  geeft	  eerst	  een	  aantal	  eigen	  voorbeelden.	  

Bijvoorbeeld:	  “	  Toen	  de	  wekker	  ging	  dacht	  ik:	  wat	  een	  rot	  wekker”.	  	  

• Vervolgens	  schrijven	  de	  leerlingen	  bij	  ieder	  oordeel	  op	  welke	  wens	  er	  achter	  het	  

oordeel	  zit.	  Bij	  het	  oordeel	  ‘rot	  wekker’	  hoort	  bijvoorbeeld	  de	  wens	  om	  uit	  te	  slapen.	  

R1	  over	  deze	  oefening:	  ‘Als	  de	  docent	  hier	  regelmatig	  mee	  oefent	  ,	  dan	  leren	  leerlingen	  dat	  

je	  voorbij	  de	  rottige	  woorden	  wensen	  kunt	  verstaan.	  Zo	  werkt	  dat	  ook	  in	  een	  dialoog.	  Op	  

basis	  van	  behoefte	  kun	  je	  verbinding	  maken	  met	  de	  ander’.	  

	  

4.8	   Ontwerprichtlijnen	  

Naar	  aanleiding	  van	  dit	  hoofdstuk	  ben	  ik,	  aanvullende	  op	  de	  vorige	  hoofdstukken	  tot	  de	  

volgende	  ontwerprichtlijnen	  gekomen:	  

• De	  lessenserie:	  

a.	  is	  gemakkelijk	  aan	  te	  passen	  aan	  het	  reguliere	  lesprogramma;	  	  

b.	  is	  gemakkelijk	  aan	  te	  passen	  aan	  de	  context	  en	  mogelijkheden	  van	  de	  groep,	  

• Het	  gespreksonderwerp	  wordt	  geformuleerd	  als	  vraag	  en	  niet	  als	  stelling.	  

• De	  leerlingen	  worden	  inhoudelijk	  niet	  beoordeeld	  op	  wat	  ze	  zeggen.	  

• De	  lessenserie	  besteedt	  aandacht	  aan	  de	  volgende	  vaardigheden:	  

a.	  de	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  hun	  eigen	  mening	  op	  te	  schorten;	  

b.	  de	  leerlingen	  kunnen	  onderzoekend	  bezig	  zijn;	  

c.	  de	  leerlingen	  beseffen	  dat	  er	  meerdere	  antwoorden	  mogelijk	  zijn;	  

d.	  de	  leerlingen	  kunnen	  reflecteren	  op	  hun	  eigen	  luistervaardigheden;	  

e.	  de	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  te	  spreken	  vanuit	  waarnemingen	  en	  wensen.	  

• De	  docentenhandleiding	  geeft	  aanbevelingen	  aan	  docenten	  om	  eerst	  zelf	  ervaring	  

	   op	  te	  doen	  met	  het	  voeren	  van	  dialogen.	  

De	  complete	  lijst	  met	  alle	  ontwerprichtlijnen	  vindt	  u	  in	  bijlage	  twee.	  
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5.	   ONTWERPPROCES	  

In	  deel	  1	  van	  dit	  onderzoek	  heb	  ik	  uiteengezet	  wat	  de	  voorwaarden,	  criteria	  en	  

aandachtspunten	  zijn	  bij	  het	  aanleren	  van	  dialogische	  vaardigheden.	  Dit	  heeft	  

geresulteerd	  in	  een	  checklist	  met	  ontwerprichtlijnen,	  zie	  bijlage	  2.	  Deze	  checklist	  vormt	  

de	  basis	  van	  het	  ontwerpproces.	  In	  dit	  hoofdstuk	  verantwoord	  ik	  welke	  keuzes	  zijn	  

gemaakt	  om	  tot	  een	  eerste	  lesopzet	  te	  komen.	  	  

	  

5.1	   Doelgroep	  

In	  dit	  onderzoek	  heb	  ik	  gekozen	  om	  me	  te	  richten	  op	  leerlingen	  in	  de	  bovenbouw	  van	  

havo	  en	  vwo.	  In	  de	  lagere	  klassen	  van	  de	  middelbare	  school	  zijn	  de	  jongeren	  nog	  te	  veel	  

bezig	  om	  hun	  positie	  in	  de	  groep	  te	  bepalen	  (R4	  en	  R5).	  Het	  voeren	  van	  dialogen	  kan	  dan	  

te	  spannend	  zijn.	  Hieronder	  beschrijf	  ik	  een	  aantal	  kenmerken	  van	  de	  doelgroep	  die	  een	  

rol	  kunnen	  spelen	  bij	  de	  uitvoer	  van	  deze	  lessenserie.	  	  

Ten	  eerste	  is	  de	  mening	  van	  leerlingen	  in	  de	  leeftijd	  van	  13	  tot	  17	  vaak	  sterk	  gekoppeld	  

aan	  hun	  identiteit.	  Veranderen	  van	  je	  mening	  wordt	  door	  veel	  jongeren	  gezien	  als	  een	  

vorm	  van	  zwakte	  (R3).	  Daardoor	  vinden	  veel	  jongeren	  het	  lastig	  om	  hun	  mening	  te	  

herzien.	  	  

Daarnaast	  zijn	  veel	  leerlingen	  volgens	  Olgers,	  Otterdijk	  en	  Ruijs	  (2011)	  sterk	  gericht	  op	  

communiceren	  met	  anderen,	  van	  klasgenoten	  tot	  	  digitale	  contacten	  over	  de	  hele	  wereld.	  	  

Ze	  zijn	  druk	  bezig	  met	  het	  onderhouden	  van	  de	  onderlinge	  relaties	  en	  afstemmen	  op	  

elkaar.	  Daarbij	  hechten	  ze	  veel	  waarde	  aan	  de	  manier	  waarop	  anderen	  over	  hen	  denken.	  

Leerlingen	  vinden	  communicatie	  meestal	  belangrijker	  dan	  informatie	  (Olgers,	  Otterdijk	  

&	  Ruijs,	  2011).	  

	  

5.2	   Doelen	  	  

De	  lesdoelen	  zijn	  afgeleid	  uit	  de	  dialogische	  vaardigheden	  zoals	  genoemd	  in	  de	  

ontwerprichtlijnen.	  Om	  de	  lessenserie	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  laten	  aansluiten	  op	  de	  

mogelijkheden	  en	  behoefte	  van	  de	  praktijk	  heb	  ik	  besloten	  om	  de	  lessenserie	  te	  

beperken	  tot	  vijf	  lessen.	  Dat	  heeft	  tot	  gevolg	  dat	  het	  niet	  mogelijk	  was	  om	  alle	  genoemde	  

subvaardigen	  aanbod	  te	  laten	  komen.	  Ik	  heb	  per	  verzameldoel	  een	  aantal	  
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subvaardigheden	  geselecteerd.	  Bij	  het	  selecteren	  van	  de	  vaardigheden	  heb	  ik	  gelet	  op	  de	  

volgende	  drie	  criteria:	  

1. Is	  de	  vaardigheid	  voorwaardelijk	  voor	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog?	  

2. In	  hoeverre	  is	  er	  in	  de	  rest	  van	  het	  curriculum	  al	  aandacht	  voor	  deze	  

vaardigheid?	  

3. Pas	  de	  vaardigheid	  bij	  het	  niveau	  van	  de	  doelgroep?	  

	  

5.3	   Opbouw	  van	  de	  lessenserie	  

Eén	  van	  de	  ontwerprichtlijnen	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  goede	  opbouw	  in	  de	  lessen	  moet	  

zitten.	  Bij	  de	  opbouw	  en	  volgorde	  van	  de	  lessen	  zijn	  een	  aantal	  aandachtspunten	  van	  

belang,	  die	  ik	  hieronder	  zal	  beschrijven.	  	  	  

Veiligheid	  in	  de	  groep	  

Eén	  van	  de	  belangrijkste	  voorwaarden	  voor	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  is	  de	  veiligheid	  

in	  de	  groep.	  De	  gekozen	  werkvormen	  kunnen	  zeer	  bepalend	  zijn	  voor	  de	  mate	  van	  

veiligheid	  die	  leerlingen	  ervaren.	  Veel	  leerlingen	  vinden	  het	  spannend	  om	  in	  een	  groep	  

te	  spreken.	  Om	  die	  reden	  heb	  ik	  ervoor	  gekozen	  om	  de	  leerlingen	  eerst	  in	  kleine	  

groepjes	  te	  laten	  wennen	  aan	  het	  praten	  en	  luisteren.	  Pas	  in	  de	  laatste	  twee	  lessen	  gaan	  

de	  leerlingen	  klassikaal	  met	  elkaar	  in	  dialoog.	  

Voorwaardelijkheid	  van	  doelen	  

Voor	  het	  oefenen	  en	  aanleren	  van	  sommige	  vaardigheden	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  

leerlingen	  al	  over	  andere	  vaardigheden	  beschikken.	  Het	  kunnen	  begrijpen	  en	  toelaten	  

van	  nieuwe	  standpunten	  vereist	  bijvoorbeeld	  dat	  de	  leerlingen	  in	  staat	  zijn	  om	  naar	  

anderen	  te	  luisteren.	  De	  lessenserie	  start	  met	  een	  les	  over	  luistervaardigheden,	  omdat	  

het	  uiten	  van	  een	  mening	  pas	  echt	  effect	  heeft	  als	  de	  ander	  in	  staat	  is	  om	  te	  luisteren.	  Het	  

uitnodigen	  van	  anderen	  komt	  pas	  in	  de	  vierde	  les	  aanbod,	  zodat	  de	  leerlingen	  eerst	  

vertrouwd	  kunnen	  raken	  met	  het	  geven	  van	  de	  eigen	  mening.	  

Herhaling	  

De	  meeste	  dialogische	  vaardigheden	  vragen	  om	  veel	  oefening	  en	  herhaling.	  De	  

leerlingen	  hebben	  tijd	  nodig	  om	  aan	  de	  vaardigheid	  te	  wennen	  en	  het	  gedrag	  eigen	  te	  

maken.	  Voor	  sommige	  vaardigheden	  geldt	  dat	  in	  sterkere	  mate	  dan	  voor	  andere	  
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vaardigheden.	  Luisteren,	  samenvatten	  en	  checken	  zijn	  vaardigheden	  die	  veel	  oefening	  

vragen,	  daarom	  wordt	  hier	  al	  in	  de	  eerste	  les	  aandacht	  aanbesteed.	  In	  de	  latere	  lessen	  

heb	  ik	  naast	  het	  nieuwe	  lesaanbod	  tijd	  in	  geruimd	  om	  de	  luistervaardigheden	  te	  

herhalen.	  

	  

Opbouw	  

Met	  behulp	  van	  de	  bovengenoemde	  aandachtspunten	  ben	  ik	  tot	  de	  volgende	  opbouw	  

gekomen:	  in	  les	  één	  wordt	  de	  lessenserie	  geïntroduceerd,	  daarnaast	  doen	  de	  leerlingen	  

ervaring	  op	  met	  de	  luistervaardigheden.	  In	  les	  twee	  ervaren	  de	  leerlingen	  dat	  een	  

dilemma	  altijd	  verschillende	  perspectieven	  kent.	  Les	  drie	  gaat	  over	  manieren	  om	  jezelf	  

te	  uiten.	  In	  les	  vier	  oefenen	  de	  leerlingen	  met	  uitnodigend	  gedrag.	  Les	  vijf	  is	  een	  

afsluitende	  les	  waarin	  alle	  vaardigheden	  worden	  samenkomen	  in	  een	  slotdialoog.	  	  

	  

5.4	   Opbouw	  per	  les	  

Zoals	  eerder	  al	  beschreven	  vormen	  de	  ontwerprichtlijnen,	  voortkomend	  uit	  het	  

vooronderzoek,	  de	  basis	  voor	  deze	  lessenserie.	  Daarnaast	  heb	  ik	  tijdens	  het	  ontwerpen	  

van	  de	  afzonderlijke	  lessen	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  aantal	  didactische	  principes	  uit	  	  de	  

teksten	  Leerplan	  Humanistisch	  Vormingsonderwijs	  (Wartena,	  1986)	  en	  Enkele	  suggesties	  

voor	  het	  ontwerpen	  van	  een	  les	  levensbeschouwelijke	  vorming	  (Otten,	  2009).	  

Hieronder	  geeft	  ik	  een	  korte	  beschrijving	  van	  de	  gebruikte	  didactische	  principes.	  

Ervaringsleren	  

De	  docent	  kan	  op	  twee	  manieren	  gebruik	  maken	  van	  de	  ervaringen	  van	  leerlingen.	  Ten	  

eerste	  door	  in	  de	  beginfase	  van	  de	  les	  te	  vragen	  naar	  de	  ervaringen	  van	  leerlingen	  met	  

het	  thema.	  Op	  deze	  manier	  kan	  de	  docent	  in	  zijn	  les	  beter	  aansluiten	  bij	  de	  voorkennis	  

en	  belevingswereld	  van	  de	  leerlingen.	  Daarnaast	  betekent	  ervaringsleren	  ook	  dat	  de	  

leerlingen	  in	  de	  les	  ruimte	  krijgen	  om	  ervaringen	  op	  te	  doen.	  De	  leerlingen	  kunnen	  

ervaringen	  opdoen	  door	  actieve	  deelname	  aan	  gebeurtenissen	  of	  situaties,	  maar	  ook	  in	  

de	  rol	  van	  toeschouwer	  of	  observator	  (Wartena,	  1986,	  p.28).	  	  In	  de	  lessenserie	  is	  

geprobeerd	  om	  beide	  vormen	  van	  ervaringsleren	  een	  plek	  te	  geven.	  Daarbij	  ligt	  de	  

nadruk	  bij	  het	  opdoen	  van	  nieuwe	  ervaringen.	  

Variatie	  

Variatie	  in	  oefeningen	  en	  wijze	  van	  instructie	  biedt	  leerlingen	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  
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lesstof	  op	  verschillende	  manieren	  te	  verwerken.	  Door	  aanspraak	  te	  doen	  op	  meerdere	  	  

zintuigen,	  wordt	  de	  informatie	  beter	  in	  het	  geheugen	  opgenomen.	  Ook	  wordt	  op	  deze	  

manier	  beter	  ingespeeld	  op	  de	  individuele	  verschillen	  tussen	  leerlingen,	  zo	  zijn	  sommige	  

leerlingen	  vooral	  auditief	  in	  gesteld	  	  en	  andere	  leerlingen	  meer	  visueel.	  Volgens	  Otten	  

(2009,	  p.	  2)	  is	  het	  binnen	  een	  les	  levensbeschouwelijke	  vorming	  belangrijk	  om	  een	  

goede	  balans	  te	  vinden	  tussen	  het	  oproepen	  van	  een	  ervaring	  of	  mening,	  het	  geven	  van	  

informatie	  en	  het	  toepassen	  van	  deze	  informatie	  in	  de	  praktijk.	  	  

Vragen	  stellen	  

Ook	  het	  stellen	  van	  vragen	  vormt	  binnen	  het	  humanistisch	  vormingsonderwijs	  een	  

belangrijk	  didactisch	  principe.	  Het	  stellen	  van	  vragen	  stimuleert	  de	  nieuwsgierigheid	  en	  

helpt	  leerlingen	  om	  een	  onderzoekende	  houding	  te	  ontwikkelen.	  Deze	  nieuwsgierigheid	  

en	  onderzoekende	  houding	  zijn	  belangrijk	  voor	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog.	  Volgens	  

Wartena	  (1986,	  p.	  29)	  gaat	  het	  zowel	  om	  vragen	  van	  uit	  de	  docent,	  als	  het	  stimuleren	  

van	  een	  vragende	  houding	  bij	  leerlingen.	  

Opbouw	  

Gebaseerd	  op	  de	  hierboven	  genoemde	  didactische	  uitgangspunten	  heb	  ik	  geprobeerd	  

om	  in	  iedere	  les	  de	  volgende	  onderdelen	  aanbod	  te	  laten	  komen:	  

1. Voorkennis	  activeren:	  Wat	  weten	  de	  leerlingen	  al?	  	  Welke	  ervaringen	  hebben	  de	  

leerlingen	  met	  het	  thema?	  Welke	  stof	  is	  in	  de	  vorige	  les	  aan	  bod	  gekomen?	  

2. Motiveren:	  Door	  middel	  van	  een	  verhaal,	  video	  of	  korte	  oefening	  wordt	  het	  

onderwerp	  van	  de	  les	  op	  een	  herkenbare	  en	  aansprekende	  manier	  aan	  de	  

leerlingen	  gepresenteerd.	  	  	  

3. Informeren:	  De	  docent	  legt	  de	  belangrijkste	  theorie	  uit	  en	  geeft	  over	  het	  hoe	  en	  

waarom	  van	  de	  werkvormen.	  

4. Oefenen	  en	  ervaren:	  De	  leerlingen	  gaan	  actief	  met	  de	  lesstof	  aan	  de	  slag.	  

5. Nabespreken:	  De	  leerlingen	  wisselen	  ervaringen	  en	  inzichten	  met	  elkaar	  uit	  en	  er	  

is	  ruimte	  voor	  discussie.	  

6. Evaluatie:	  De	  docent	  vraagt	  naar	  leerervaringen	  van	  de	  leerlingen.	  	  
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5.5	   Gekozen	  werkvormen	  

In	  deze	  paragraaf	  verantwoord	  ik	  mijn	  keuze	  voor	  de	  werkvormen,	  zoals	  gebruikt	  in	  de	  

try-‐out.	  Een	  aantal	  van	  de	  hier	  beschreven	  werkvormen	  zijn	  naar	  aanleiding	  van	  de	  try-‐

out	  vervangen	  voor	  andere	  werkvormen	  en	  vormen	  dus	  geen	  onderdeel	  van	  de	  

uiteindelijke	  lessenserie.	  Hierover	  leest	  u	  meer	  in	  hoofdstuk	  6.	  

Introductie	  

Voor	  de	  introductie	  van	  de	  lessenserie	  heb	  ik	  gekozen	  voor	  een	  video	  van	  het	  

Jongerenlagerhuis	  (Schinck,	  2004).	  In	  deze	  video	  is	  te	  zien	  hoe	  jongeren	  in	  de	  leeftijd	  

van	  14	  -‐18	  met	  elkaar	  in	  debat	  gaan.	  De	  jongeren	  uit	  de	  video	  praten	  regelmatig	  door	  

elkaar	  heen,	  vallen	  andere	  deelnemers	  	  persoonlijk	  aan	  en	  doen	  vooral	  hun	  best	  om	  de	  

andere	  deelnemers	  te	  overtuigen.	  Ik	  heb	  voor	  deze	  introductie	  gekozen	  vanwege	  de	  

herkenbaarheid	  voor	  leerlingen	  en	  omdat	  aan	  de	  hand	  van	  deze	  video	  de	  verschillen	  

tussen	  een	  debat	  en	  dialoog	  inzichtelijk	  gemaakt	  kunnen	  worden.	  

Luisteren,	  samenvatten,	  doorvragen	  

In	  de	  eerste	  les	  heb	  ik	  als	  ervaringsopdracht	  gekozen	  voor	  een	  oefening	  waarbij	  de	  

leerlingen	  in	  drietallen	  oefenen	  met	  luisteren,	  samenvatten,	  checken	  en	  doorvragen.	  

In	  iedere	  ronde	  is	  één	  leerling	  aan	  het	  vertellen,	  de	  tweede	  probeert	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  

luisteren	  en	  samen	  te	  vatten	  en	  de	  derde	  leerling	  observeert	  en	  geeft	  feedback.	  

De	  voornaamste	  reden	  om	  voor	  deze	  werkvorm	  te	  kiezen	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  

aansluiting	  bij	  de	  leerdoelen	  van	  deze	  les.	  Daarnaast	  hebben	  meerdere	  respondenten	  

aangegeven	  dat	  ze	  positieve	  ervaringen	  hebben	  met	  deze	  oefening.	  

	  

Interviewen	  	  

Voor	  een	  dialogische	  houding	  is	  het	  belangrijk	  dat	  leerlingen	  in	  aanraking	  komen	  met	  

een	  diversiteit	  aan	  mensen	  en	  perspectieven.	  Binnen	  school	  komen	  leerlingen	  bijna	  

alleen	  in	  aanraking	  met	  leeftijdsgenoten.	  Dit	  kan	  een	  eenzijdige	  kijk	  op	  bepaalde	  

kwesties	  geven.	  Om	  die	  reden	  heb	  ik	  als	  verwerking	  op	  les	  1	  gekozen	  voor	  een	  opdracht	  

waarbij	  de	  leerlingen	  interviews	  houden	  met	  mensen	  uit	  verschillende	  generaties.	  De	  

verschillende	  interviews	  gaan	  steeds	  over	  hetzelfde	  onderwerp.	  De	  interviews	  zijn	  

tevens	  een	  goede	  manier	  om	  de	  luisterkenmerken,	  zoals	  behandeld	  in	  les	  1,	  extra	  te	  

oefenen.	  
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Presenteren	  in	  kleine	  groepjes	  

In	  les	  2	  krijgen	  de	  leerlingen	  de	  opdracht	  om	  in	  kleine	  groepjes	  de	  uitkomsten	  van	  hun	  

interviews	  te	  presenteren.	  Door	  middel	  van	  de	  interviews	  worden	  de	  leerlingen	  

uitgedaagd	  om	  de	  thema’s	  vanuit	  verschillende	  standpunten	  te	  belichten.	  Het	  

presenteren	  in	  kleine	  groepjes	  heeft	  als	  voordeel	  dat	  in	  een	  korte	  tijd	  alle	  leerlingen	  de	  

kans	  krijgen	  om	  aan	  het	  woord	  te	  komen.	  Het	  werken	  in	  kleine	  groepjes	  is	  daarnaast	  een	  

relatief	  veilige	  manier	  om	  de	  leerlingen	  te	  laten	  wennen	  aan	  het	  uiten	  van	  hun	  eigen	  

standpunt.	  Steeds	  als	  één	  leerling	  presenteert,	  oefenen	  de	  andere	  leerlingen	  met	  het	  

toepassen	  van	  de	  luisterkenmerken:	  ze	  stellen	  verhelderingsvragen	  en	  proberen	  aan	  het	  

eind	  de	  kernpunten	  uit	  de	  presentatie	  kort	  samen	  te	  vatten.	  

Aandacht	  voor	  formuleringen	  

In	  de	  derde	  les	  wordt,	  op	  aanraden	  van	  R1,	  aandacht	  besteed	  aan	  verschillende	  

manieren	  waarop	  je	  een	  boodschap	  kunt	  formuleren.	  De	  leerlingen	  verkennen	  aan	  de	  

hand	  van	  een	  werkblad	  (Hart	  &	  Hodson,	  2011)	  het	  verschil	  tussen	  zinnen	  die	  zijn	  

geformuleerd	  vanuit	  een	  oordeel	  en	  zinnen	  die	  uitgaan	  van	  een	  feitelijke	  waarneming.	  

Daarnaast	  oefenen	  ze	  met	  het	  formuleren	  van	  ik-‐boodschappen.	  Deze	  oefeningen	  

hebben	  tot	  doel	  dat	  leerlingen	  inzien	  dat	  het	  spreken	  vanuit	  de	  ik-‐boodschap	  en	  vanuit	  

feitelijke	  waarnemingen	  kan	  bijdragen	  aan	  een	  veilige	  sfeer.	  Daarnaast	  vormen	  de	  

oefeningen	  een	  goede	  voorbereiding	  op	  de	  laatste	  twee	  lessen.	  In	  deze	  lessen	  gaan	  de	  

leerlingen	  elkaar	  observeren	  en	  feedback	  geven.	  Voor	  de	  kwaliteit	  van	  feedback	  is	  het	  

belangrijk	  dat	  de	  leerlingen	  vanuit	  feitelijke	  waarnemingen	  kunnen	  communiceren.	  

Binnenkring/buitenkring	  

Les	  4	  staat	  in	  het	  teken	  van	  uitnodigend	  gedrag.	  Deze	  les	  heeft	  tot	  doel	  leerlingen	  

bewust	  te	  maken	  van	  hun	  eigen	  aandeel	  binnen	  de	  dialoog	  en	  de	  leerlingen	  handvatten	  

te	  bieden	  om	  de	  gespreksbeurten	  eerlijker	  te	  verdelen.	  Om	  dit	  doel	  te	  bereiken	  is	  

gekozen	  om	  te	  werken	  met	  een	  binnenkring	  en	  een	  buitenkring	  	  (Hoogeveen	  &	  Winkels,	  

2008).	  Bij	  deze	  werkvorm	  gaan	  de	  leerlingen	  in	  de	  binnenkring	  met	  elkaar	  in	  dialoog,	  de	  

leerlingen	  in	  de	  buitenkring	  krijgen	  allemaal	  een	  observatieopdracht.	  In	  deze	  les	  krijgen	  

de	  leerlingen	  in	  de	  buitenkring	  de	  opdracht	  om	  te	  letten	  op	  het	  verdelen	  van	  de	  

gespreksbeurten	  en	  op	  uitnodigend	  gedrag.	  	  

De	  dialoog	  wordt	  nabesproken	  aan	  de	  hand	  van	  de	  ervaringen	  van	  de	  leerlingen	  in	  de	  

binnenkring	  en	  de	  observaties	  van	  de	  andere	  leerlingen.	  Naar	  aanleiding	  van	  de	  
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observaties	  wordt	  gezocht	  naar	  manieren	  om	  de	  spreekkansen	  eerlijk(er)	  te	  verdelen.	  	  

Een	  aantal	  van	  deze	  manieren	  wordt	  door	  middel	  van	  rollenspellen	  uitgeprobeerd.	  

Aansluitend	  wisselen	  de	  leerlingen	  van	  rol.	  De	  leerlingen	  die	  eerst	  in	  de	  buitenkring	  

zaten,	  gaan	  nu	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  en	  proberen	  daarbij	  om	  de	  gesprekskansen	  zo	  

eerlijk	  mogelijk	  te	  verdelen.	  Om	  de	  verdeling	  zichtbaar	  te	  maken	  krijgen	  alle	  leerlingen	  5	  

lucifers.	  Bij	  iedere	  inbreng	  of	  reactie	  leveren	  ze	  een	  lucifer	  in.	  	  

Slotdialoog	  

In	  de	  laatste	  les	  gaan	  de	  leerlingen	  de	  dialogische	  vaardigheden	  toepassen	  in	  een	  

slotdialoog.	  De	  klas	  wordt	  net	  als	  in	  les	  4	  verdeeld	  in	  een	  binnen-‐	  en	  buitenkring.	  De	  

twee	  groepen	  gaan	  om	  de	  beurt	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  over	  een	  eigen	  gekozen	  

onderwerp.	  Dit	  onderwerp	  hebben	  de	  leerlingen	  thuis	  voorbereid	  door	  middel	  van	  een	  

schriftelijk	  verslag.	  Na	  afloop	  van	  de	  dialoog	  schrijven	  de	  leerlingen	  opnieuw	  een	  reactie	  

op	  het	  onderwerp,	  daarbij	  gaan	  ze	  in	  op	  de	  verschillende	  standpunten	  en	  argumenten	  

die	  tijdens	  de	  dialoog	  naar	  voren	  zijn	  gebracht.	  

De	  leerlingen	  in	  de	  binnenkring	  hebben	  allemaal	  een	  medeleerling	  uit	  de	  buitenkring	  

gekozen	  die	  aan	  de	  hand	  van	  een	  observatielijst	  observeert	  welke	  dialogische	  

vaardigheden	  worden	  toegepast.	  De	  docent	  zit	  ook	  in	  de	  buitenkring	  en	  observeert	  ook	  

in	  hoeverre	  de	  dialogische	  vaardigheden	  worden	  toegepast.	  De	  observaties	  dienen	  niet	  

ter	  beoordeling,	  maar	  zijn	  uitsluitend	  een	  middel	  om	  de	  leerlingen	  feedback	  aan	  elkaar	  

te	  laten	  geven.	  Bij	  het	  geven	  van	  de	  feedback	  herhaalt	  de	  docent	  het	  belang	  van	  

communiceren	  vanuit	  feitelijke	  waarnemingen	  en	  ik-‐boodschappen.	  

	  

5.6	   Gekozen	  gespreksthema’s	  

Het	  onderwerp	  waarover	  de	  leerlingen	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  gaan	  kan	  van	  grote	  invloed	  

zijn	  op	  de	  motivatie	  van	  de	  leerlingen,	  de	  sfeer	  in	  de	  groep	  en	  het	  verloop	  van	  de	  les.	  In	  

de	  ontwerprichtlijnen	  heb	  ik	  beschreven	  dat	  het	  gespreksonderwerp	  zowel	  moet	  

aansluiten	  bij	  de	  interesse	  van	  de	  leerlingen,	  als	  bij	  de	  interesse	  van	  de	  docent.	  De	  

interesse	  van	  leerlingen	  verschil	  per	  groep	  en	  is	  voor	  een	  buitenstaander	  moeilijk	  te	  

pijlen.	  Om	  die	  reden	  heb	  ik	  ervoor	  gekozen	  de	  keuze	  van	  gespreksonderwerpen	  over	  te	  

laten	  aan	  de	  uitvoerende	  docenten.	  	  

Om	  de	  docenten	  te	  ondersteunen	  bij	  hun	  keuze	  heb	  ik	  in	  de	  docentenhandleiding	  een	  

paragraaf	  opgenomen	  met	  aandachtspunten	  en	  tips	  voor	  het	  kiezen	  van	  een	  
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gespreksonderwerp.	  Daarnaast	  heb	  ik	  een	  bijlage	  bijgevoegd	  met	  mogelijke	  

onderwerpen	  in	  de	  vorm	  van	  open	  dialoogvragen.	  Deze	  vragen	  zijn	  afgeleid	  van	  thema’s	  

uit	  bestaande	  lesmethodes	  voor	  levensbeschouwing.	  Aansluiten	  bij	  de	  bestaande	  

lesmethodes	  heeft	  als	  voordeel	  dat	  docenten	  de	  lessen	  gemakkelijker	  kunnen	  invoegen	  

in	  hun	  vaste	  programma.	  

	  

5.7	   Rol	  van	  de	  docent	  

Uit	  de	  theorie	  en	  de	  interviews	  komt	  naar	  voren	  dat	  de	  rol	  van	  de	  docent	  van	  grote	  

invloed	  is	  op	  de	  dialoog.	  Veel	  docenten	  vinden	  het	  moeilijk	  om	  zich	  tijdens	  de	  dialoog	  op	  

de	  achtergrond	  te	  houden	  en	  de	  verantwoordelijkheid	  bij	  de	  leerlingen	  te	  laten.	  Dit	  kan	  

ten	  koste	  gaan	  van	  de	  	  gelijkheid	  tussen	  deelnemers	  en	  veiligheid.	  Tevens	  heeft	  dit	  vaak	  

als	  gevolg	  dat	  de	  leerlingen	  meer	  op	  de	  docent	  reageren	  dat	  op	  hun	  medeleerlingen	  

(Schuitema,	  Radstake	  &	  Veugelers,	  2011,	  p.	  56-‐57).	  Daarom	  is	  er	  bij	  de	  try-‐out	  voor	  

gekozen	  om	  de	  docent	  in	  les	  4	  niet	  te	  laten	  deelnemen	  aan	  de	  dialoog.	  Dit	  betekent	  dat	  

de	  docent	  zich	  inhoudelijk	  niet	  in	  het	  gesprek	  mengt.	  De	  docent	  houdt	  zich	  zoveel	  

mogelijk	  op	  de	  achtergrond,	  maar	  kan	  het	  gesprek	  zo	  nodig	  wel	  tussentijds	  stilleggen	  

om	  de	  leerlingen	  op	  de	  gespreksregels	  te	  wijzen	  of	  opvallendheden	  te	  benoemen.	  Deze	  

positie	  geeft	  de	  docent	  de	  gelegenheid	  om	  de	  vaardigheden	  van	  de	  leerlingen	  te	  

observeren	  en	  als	  docent	  het	  proces	  en	  de	  veiligheid	  te	  bewaken.	  

	  

Ten	  geleide	  

Dit	  hoofdstuk	  heeft	  geresulteerd	  in	  een	  vijftal	  lessen	  over:	  luistervaardigheden,	  

verschillende	  perspectieven,	  manieren	  om	  jezelf	  te	  uiten	  en	  uitnodigend	  gedrag.	  In	  het	  

volgende	  hoofdstuk	  geef	  ik	  per	  les	  een	  korte	  beschrijving,	  daarnaast	  beschrijf	  ik	  per	  les	  	  

de	  uitkomsten	  van	  de	  try-‐out.
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6.	   TRY-OUT	  

In	  de	  voorgaande	  hoofdstuk	  heb	  het	  ontwerpproces	  beschreven.	  	  Dit	  heeft	  geresulteerd	  

in	  een	  lessenserie	  bestaande	  uit	  vijf	  lessen:	  les	  één	  gaat	  over	  luistervaardigheden;	  in	  les	  

twee	  wordt	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  	  verschillende	  kanten	  van	  een	  dilemma;	  les	  drie	  

gaat	  over	  manieren	  om	  jezelf	  te	  uiten;	  in	  les	  vier	  oefenen	  de	  leerlingen	  met	  uitnodigend	  

gedrag;	  les	  vijf	  is	  een	  afsluitende	  les	  waarin	  alle	  vaardigheden	  samenkomen	  in	  een	  

slotdialoog.	  In	  de	  try-‐out	  zijn	  de	  lessen	  door	  een	  ervaren	  docent	  in	  de	  praktijk	  getest	  en	  

zowel	  door	  de	  leerlingen	  als	  door	  de	  docent	  geëvalueerd.	  Een	  deel	  van	  de	  lessen	  is	  in	  

meerdere	  klassen	  getest.	  Deze	  lessen	  heb	  ik	  tussentijds	  geëvalueerd	  en	  aangepast.	  De	  

try-‐out	  heeft	  net	  als	  de	  overige	  onderdelen	  van	  de	  ontwerpfase	  tot	  doel	  om	  de	  

bruikbaarheid	  en	  effectiviteit	  van	  het	  ontwerp	  te	  verbeteren	  (Van	  den	  Akker	  &	  Thijs,	  

2009,	  p.47-‐49).	  Om	  die	  reden	  besteed	  ik	  in	  dit	  hoofdstuk	  vooral	  aandacht	  aan	  de	  

observaties	  en	  reacties	  die	  tot	  aanpassingen	  in	  het	  lesontwerp	  hebben.	  	  

	  

6.1	   Context	  	  

De	  try-‐out	  heeft	  plaatsgevonden	  op	  een	  katholieke	  scholengemeenschap	  in	  Rotterdam.	  

De	  school	  telt	  ongeveer	  1700	  leerlingen	  en	  verzorgt	  onderwijs	  op	  havo	  en	  vwo	  niveau.	  	  

De	  uitvoerde	  docente	  wordt	  in	  het	  vervolg	  aangeduid	  met	  de	  naam	  Joke.	  Joke	  heeft	  zich,	  

naar	  aanleiding	  van	  mijn	  oproep	  aan	  de	  alumni	  van	  Stichting	  HVO,	  vrijwillig	  aangemeld	  

om	  de	  lessenserie	  in	  de	  praktijk	  te	  testen.	  Joke	  heeft	  theologie	  gestudeerd	  en	  heeft	  haar	  

eerstegraads	  lesbevoegdheid	  humanistisch	  vormingsonderwijs.	  Ze	  is	  zeven	  jaar	  

werkzaam	  als	  docent	  levensbeschouwing.	  

De	  lessenserie	  is	  uitgeprobeerd	  in	  drie	  klassen	  5	  vwo.	  De	  Joke	  werkt	  bij	  het	  vak	  

levensbeschouwing	  altijd	  met	  halve	  klassen,	  daarom	  zitten	  in	  iedere	  testklas	  ongeveer	  

vijftien	  leerlingen.	  De	  eerste	  klas	  bestaat	  uit	  4	  meisjes	  en	  9	  jongens.	  Joke	  geeft	  deze	  

groep	  al	  langere	  tijd	  les,	  daardoor	  kent	  ze	  de	  leerlingen	  goed.	  Een	  paar	  leerlingen	  in	  deze	  

groep	  heeft	  meegedaan	  met	  een	  debatwedstrijd.	  Deze	  klas	  heeft	  één	  uur	  

levensbeschouwing	  per	  week.	  

In	  de	  tweede	  klas	  zitten	  8	  meisjes	  en	  3	  jongens.	  Ze	  hebben	  bij	  de	  start	  van	  de	  try-‐out	  

ongeveer	  4	  lessen	  van	  haar	  gehad.	  De	  derde	  klas	  bestaat	  uit	  11	  meisjes	  en	  5	  jongens.	  

Klas	  2	  en	  3	  heeft	  Joke	  halverwege	  het	  jaar	  overgenomen	  van	  een	  andere	  docent.	  Deze	  

twee	  klassen	  hebben	  om	  de	  week	  een	  uur	  levensbeschouwing.	  	  



	   60	  

De	  try-‐out	  is	  uitgevoerd	  in	  de	  laatste	  periode	  van	  het	  schooljaar,	  van	  10	  mei	  tot	  7	  juni.	  

Klas	  1	  had	  iedere	  week	  één	  les	  van	  50	  minuten,	  direct	  na	  de	  lunchpauze.	  Wegens	  een	  

sportdag	  is	  de	  les	  op	  17	  juni	  uitgevallen,	  daardoor	  zat	  er	  twee	  weken	  tussen	  de	  eerste	  en	  

de	  tweede	  les.	  	  Klas	  2	  en	  3	  hadden	  om	  de	  week	  één	  les	  van	  50	  minuten,	  het	  laatste	  uur	  

van	  de	  dag.	  Doordat	  deze	  klassen	  niet	  iedere	  week	  les	  hadden	  heb	  ik	  in	  deze	  groepen	  

maar	  twee	  lessen	  kunnen	  testen,	  met	  steeds	  een	  tussenpose	  van	  twee	  weken.	  

	  

6.2	   Les	  1:	  	  luisteren	  

In	  les	  1	  wordt,	  	  aan	  de	  hand	  van	  een	  videofragment	  van	  Het	  Jongerenlagerhuis	  (Schinck,	  

2004),	  	  het	  thema	  dialoog	  geïntroduceerd.	  In	  dit	  fragment	  is	  te	  zien	  hoe	  jongeren	  met	  

elkaar	  in	  debat	  gaan.	  De	  jongeren	  uit	  het	  fragment	  praten	  veel	  door	  elkaar	  heen	  en	  

reageren	  fel	  op	  elkaar.	  Het	  fragment	  wordt	  klassikaal	  nabesproken,	  daarbij	  worden	  de	  

verschillende	  luistervaardigheden	  benoemd	  en	  met	  voorbeelden	  toegelicht.	  Vervolgens	  

oefenen	  de	  leerlingen	  in	  drietallen	  met	  het	  toepassen	  van	  de	  luisterkenmerken,	  daarbij	  

besteden	  ze	  in	  ieder	  geval	  aandacht	  aan:	  elkaar	  uit	  laten	  spreken,	  samenvatten,	  checken	  

en	  doorvragen.	  Bij	  deze	  oefening	  vervullen	  de	  leerlingen	  om	  de	  beurt	  de	  rol	  van	  

verteller,	  luisteraar	  en	  observator.	  	  

Ronde	  1,	  klas	  1	  

Het	  videofragment	  over	  Het	  Jongerenlagerhuis	  sloot	  goed	  aan	  bij	  de	  interesse	  en	  

belevingswereld	  van	  de	  leerlingen.	  De	  leerlingen	  herkenden	  dat	  de	  jongeren	  uit	  het	  

fragment	  slecht	  naar	  elkaar	  luisterden	  en	  niet	  open	  stonden	  voor	  de	  inbreng	  van	  

anderen.	  De	  leerlingen	  gaven	  aan	  dit	  gedrag	  niet	  te	  herkennen	  in	  hun	  eigen	  omgeving.	  

Volgens	  de	  leerlingen	  zijn	  zij	  zelf	  beter	  in	  staat	  zijn	  om	  open	  met	  elkaar	  te	  praten.	  

De	  leerlingen	  gingen	  serieus	  met	  de	  luisteroefening	  aan	  de	  slag.	  Tijdens	  deze	  oefening	  

bleek	  dat	  de	  meeste	  leerlingen	  het	  lastig	  vinden	  om	  twee	  minuten	  aan	  één	  stuk	  te	  

vertellen.	  De	  verhalen	  van	  de	  leerlingen	  waren	  kort	  en	  daardoor	  was	  het	  voor	  de	  

leerlingen	  gemakkelijk	  om	  de	  woorden	  van	  hun	  klasgenoten	  te	  herhalen.	  Twee	  tot	  drie	  

leerlingen	  gaven	  aan	  dat	  ze	  de	  oefening	  gemakkelijk	  vonden.	  	  

Joke	  gaf	  als	  feedback	  dat	  het	  gespreksonderwerp	  niet	  aansloot	  op	  de	  interesse	  van	  de	  

leerlingen.	  Daarom	  heb	  ik	  de	  leerlingen	  in	  ronde	  twee	  zelf	  een	  gespreksthema	  te	  laten	  

bedenken.	  

De	  leerlingen	  waren	  eerder	  klaar	  met	  de	  luisteroefening,	  daardoor	  was	  er	  aan	  het	  eind	  
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van	  de	  les	  tijd	  over.	  Voor	  ronde	  2	  heb	  ik	  een	  extra	  oefening	  toegevoegd	  die	  de	  docent	  

kan	  doen	  als	  er	  tijd	  over	  is.	  In	  deze	  oefening	  vertelt	  de	  docent	  een	  raadsel	  over	  een	  

chirurg	  	  (www.rdzl.nl,	  11-‐05-‐2011).	  In	  het	  raadsel	  hebben	  een	  chirurg	  en	  zijn	  zoon	  een	  

ongeluk	  gekregen.	  In	  het	  ziekenhuis	  zegt	  de	  dienstdoende	  arts:	  ‘Ik	  wil	  die	  jongen	  niet	  

opereren,	  want	  het	  is	  mijn	  zoon’.	  Het	  raadsel	  kan	  alleen	  worden	  opgelost	  als	  de	  

leerlingen	  beseffen	  dat	  de	  dienstdoende	  arts	  uit	  het	  raadsel	  een	  vrouw	  is.	  Door	  deze	  

oefening	  worden	  de	  leerlingen	  zich	  bewust	  van	  hun	  eigen	  interpretaties	  en	  

(voor)oordelen.	  

Ronde	  2,	  klas	  2	  

Klas	  2	  reageerde	  ook	  positief	  op	  het	  fragment	  van	  Het	  Jongerenlagerhuis.	  De	  reacties	  

waren	  vergelijkbaar	  als	  de	  reacties	  van	  klas	  1.	  	  

Bij	  het	  bespreken	  van	  de	  luisterkenmerken	  speelde	  Joke	  in	  op	  het	  gedrag	  dat	  de	  

leerlingen	  op	  dat	  moment	  in	  de	  klas	  vertoonden.	  Ze	  maakte	  opmerkingen	  als:	  ‘Ik	  zie	  jou	  

knikken	  en	  mijn	  kant	  opkijken,	  dat	  vind	  ik	  erg	  fijn.	  Daardoor	  heb	  ik	  het	  idee	  dat	  je	  echt	  aan	  

het	  luisteren	  bent’.	  	  De	  leerlingen	  reageerden	  positief	  op	  deze	  opmerkingen.	  Ze	  maakten	  

de	  lesstof	  herkenbaar	  en	  zorgde	  ervoor	  dat	  de	  leerlingen	  betrokken	  bleven.	  	  

Het	  raadsel	  over	  de	  chirurg	  zorgde	  voor	  hoge	  betrokkenheid.	  Er	  waren	  slechts	  twee	  

leerlingen	  die	  in	  overleg	  met	  elkaar	  tot	  het	  juiste	  antwoord	  kwamen.	  	  

Bij	  de	  luisteroefening	  vonden	  de	  leerlingen	  het,	  ook	  met	  een	  eigen	  gekozen	  onderwerp,	  	  

lastig	  om	  langer	  dan	  een	  minuut	  aan	  één	  stuk	  iets	  te	  vertellen.	  Ook	  viel	  op	  dat	  leerlingen	  	  

in	  deze	  oefening	  het	  nut	  van	  samenvatten	  en	  checken	  nog	  onvoldoende	  ervaren.	  Daarom	  

heb	  ik	  besloten	  om	  de	  luisteroefening	  te	  vervangen	  voor	  een	  andere	  oefening,	  die	  ik	  in	  

het	  vervolg	  zal	  aanduiden	  als	  het	  gerucht	  (Mulder	  &	  Hagen,	  2004).	  In	  deze	  oefening	  

krijgen	  de	  leerlingen	  een	  verhaal	  dat	  ze	  zo	  goed	  mogelijk	  moeten	  doorvertellen.	  Andere	  

leerlingen	  observeren	  wat	  er	  wordt	  weggelaten	  of	  vervormt.	  De	  oefening	  wordt	  twee	  

keer	  uitgevoerd,	  de	  eerste	  keer	  zonder	  samenvatten	  en	  checken	  en	  de	  twee	  keer	  met.	  	  

De	  leerlingen	  ervaren	  hierdoor	  wat	  het	  nut	  is	  van	  het	  toepassen	  van	  deze	  

luistervaardigheden.	  

Ronde	  3,	  klas	  3	  

Deze	  les	  verliep	  prettig.	  De	  sfeer	  in	  de	  groep	  was	  goed	  en	  de	  betrokkenheid	  was	  hoog.	  	  

De	  introductie	  met	  het	  videofragment	  verliep	  wederom	  volgens	  planning.	  	  

De	  oefening	  het	  gerucht	  ging	  goed.	  Een	  aantal	  leerlingen	  meldde	  zich	  vrijwillig	  aan	  om	  
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het	  verhaal	  door	  te	  vertellen.	  Alle	  leerlingen	  waren	  bijna	  de	  gehele	  oefening	  actief	  

betrokken.	  De	  meeste	  leerlingen	  gaven	  in	  de	  evaluatie	  aan	  dat	  ze	  de	  oefening	  leuk	  en	  

nuttig	  hadden	  gevonden:	  

• Het	  luisterspel	  vond	  ik	  nuttig.	  Toen	  zag	  ik	  hoe	  slecht	  ik	  eigenlijk	  luister.	  

• Ik	  vond	  de	  oefening	  met	  het	  verhaal	  doorvertellen	  het	  leukst,	  omdat	  het	  

spelenderwijs	  is.	  

Aangepaste	  versie	  

Naar	  aanleiding	  van	  de	  observaties	  van	  deze	  drie	  testrondes	  heb	  ik	  besloten	  om	  in	  de	  

aangepaste	  versie	  van	  les	  één	  de	  volgende	  onderdelen	  op	  te	  nemen:	  	  

1) Introductie	  op	  het	  thema	  aan	  de	  hand	  van	  het	  video	  fragment	  over	  het	  

Jongerenlagerhuis.	  

2) Het	  raadsel	  van	  de	  chirurg	  en	  de	  zoon,	  over	  vooroordelen	  en	  interpretaties.	  

3) De	  luisteroefening	  ‘Het	  gerucht’.	  	  

	  

6.3	   Les	  2:	  verschillende	  perspectieven	  

In	  deze	  les	  leren	  de	  leerlingen	  dat	  aan	  ieder	  verhaal	  en	  dilemma	  meerdere	  kanten	  zitten.	  	  

Daarnaast	  oefenen	  de	  leerlingen	  om	  in	  kleine	  groepjes	  hun	  mening	  te	  geven	  en	  te	  

onderbouwen.	  De	  les	  wordt	  geïntroduceerd	  met	  een	  verhaal	  waarin	  de	  wolf	  uit	  het	  

sprookje	  ‘Roodkapje’	  zijn	  visie	  op	  het	  verhaal	  vertelt.	  Vervolgens	  moeten	  de	  leerlingen	  

in	  kleine	  groepjes	  de	  uitkomsten	  van	  hun	  interviews	  presenteren.	  Deze	  presentaties	  

moesten	  ze	  thuis	  voorbereiden.	  Deze	  les	  heb	  ik	  alleen	  in	  klas	  1	  kunnen	  testen.	  

Ronde	  1,	  klas	  1	   	  

De	  meeste	  leerlingen	  reageerden	  positief	  op	  het	  verhaal	  van	  de	  wolf.	  Ze	  lachten	  tijdens	  

het	  verhaal	  en	  applaudisseerden	  achteraf.	  	  

De	  kernfase	  van	  de	  les	  bestond	  uit	  het	  in	  kleine	  groepjes	  presenteren	  van	  gehouden	  

interviews.	  Bij	  de	  helft	  van	  de	  groepjes	  verliep	  dit	  moeizaam.	  Daar	  zijn	  twee	  oorzaken	  

voor	  aan	  te	  wijzen.	  Ten	  eerste	  had	  een	  aantal	  leerlingen	  geen	  interviews	  gehouden.	  Deze	  

leerlingen	  gaven	  aan	  dat	  ze	  prioriteit	  hadden	  gegeven	  aan	  het	  voorbereiden	  van	  een	  	  

toets,	  omdat	  de	  interviews	  niet	  werden	  beoordeeld,	  vonden	  ze	  dit	  minder	  belangrijk.	  Zij	  

gaven	  mij	  als	  tip	  om	  de	  dialogische	  vaardigheden	  te	  koppelen	  aan	  een	  beoordeling.	  
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Een	  andere	  verklaring	  voor	  het	  moeizame	  verloop	  is	  het	  wegvallen	  van	  een	  deel	  van	  de	  

instructie,	  daardoor	  ontstond	  verwarring	  onder	  de	  leerlingen	  over	  wat	  ze	  precies	  

moesten	  doen.	  Joke	  gaf	  in	  de	  nabespreking	  aan	  dat	  er	  in	  de	  docentenhandleiding	  veel	  

instructies	  per	  les	  staan	  beschreven.	  Dat	  maakte	  het	  voor	  haar	  lastig	  om	  alle	  instructie	  te	  

onthouden	  en	  aanbod	  te	  laten	  komen.	  	  

Bij	  het	  presenteren	  in	  kleine	  groepjes	  moesten	  de	  leerlingen	  ook	  verder	  oefenen	  met	  

samenvatten,	  checken	  en	  doorvragen.	  Toen	  ik	  als	  observator	  bij	  een	  groepje	  ging	  zitten	  

bleek	  dat	  ze	  dit	  goed	  konden	  toepassen.	  Toen	  ik	  wegliep	  stopten	  ze	  echter	  meteen.	  

Aanpassingen	  

De	  werkvorm,	  waarbij	  de	  leerlingen	  in	  groepjes	  hun	  interviews	  presteerden,	  heb	  ik	  naar	  

aanleiding	  van	  de	  observaties	  vervangen	  voor	  een	  andere	  werkvorm.	  In	  de	  nieuwe	  

werkvorm	  krijgen	  de	  leerlingen	  in	  kleine	  groepjes	  een	  dilemma	  voorgelegd.	  Ieder	  

groepje	  krijgt	  een	  ander	  dilemma.	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  SAC-‐methode	  (Parker,	  2011),	  

zoals	  beschreven	  in	  hoofdstuk	  4,	  gaan	  de	  leerlingen	  verschillende	  oplossingen	  

bedenken.	  Deze	  oplossingen	  bespreken	  ze	  eerst	  in	  tweetallen,	  later	  in	  viertallen	  en	  tot	  

slot	  geven	  ze	  met	  hun	  groepje	  een	  korte	  presentatie	  aan	  de	  rest	  van	  de	  klas.	  Daarin	  

presenteert	  ieder	  groepje	  het	  dilemma	  vanuit	  verschillende	  perspectieven.	  Deze	  

werkvorm	  is	  niet	  meer	  afhankelijk	  van	  het	  maken	  van	  huiswerk.	  Daarnaast	  werkt	  de	  

presentatie,	  die	  ze	  aan	  het	  eind	  van	  de	  les	  moeten	  geven,	  stimulerend	  om	  echt	  met	  de	  

opdracht	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  

Om	  de	  docent	  te	  ondersteunen	  bij	  het	  onthouden	  en	  aanbod	  laten	  komen	  van	  de	  lesstof	  

heb	  ik	  besloten	  om	  per	  les	  een	  overzichtsschema	  te	  maken	  met	  daarin	  de	  belangrijkste	  

kernpunten.	  Daarnaast	  heb	  ik	  als	  extra	  hulpmiddel	  bij	  iedere	  les	  de	  belangrijkste	  

instructies	  in	  een	  PowerPoint	  gezet.	  In	  die	  PowerPoint	  beschrijf	  ik	  de	  kernpunten	  uit	  de	  

theorie	  en	  geef	  ik	  per	  oefening	  een	  stappenplan.	  De	  docent	  kan	  ervoor	  kiezen	  om	  de	  

PowerPoint	  als	  hand-‐out	  te	  printen	  voor	  eigen	  gebruik,	  maar	  de	  PowerPoint	  kan	  ook	  als	  

visuele	  ondersteuning	  tijdens	  de	  les	  worden	  ingezet.	  De	  laatste	  toepassingswijze	  zorgt	  

er	  tevens	  voor	  dat	  de	  docent	  minder	  op	  het	  bord	  hoeft	  te	  schrijven.	  

Aangepaste	  versie	  

Naar	  aanleiding	  van	  de	  observaties	  en	  evaluaties	  van	  de	  testrondes	  heb	  ik	  besloten	  om	  

in	  de	  aangepaste	  versie	  van	  les	  twee	  de	  volgende	  onderdelen	  op	  te	  nemen:	  	  

1. Introductie	  aan	  de	  hand	  van	  het	  verhaal	  van	  de	  wolf.	  
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2. Presenteren	  in	  kleine	  groepje	  aan	  de	  hand	  van	  dilemma’s	  die	  tijdens	  de	  les	  

worden	  uitgedeeld.	  

3. Terugkoppeling	  van	  het	  groepswerk	  in	  de	  vorm	  van	  korte	  groepspresentaties	  

aan	  de	  rest	  van	  de	  klas.	  

	  

6.4	   Les	  3:	  wat	  je	  zegt	  

In	  deze	  les	  maken	  de	  leerlingen	  kennis	  met	  verschillende	  manieren	  om	  zichzelf	  uit	  te	  

drukken.	  In	  een	  onderwijsleergesprek	  maakt	  de	  docent	  het	  verschil	  duidelijk	  tussen	  

spreken	  vanuit	  oordelen	  en	  spreken	  vanuit	  wensen	  en	  waarnemingen.	  Met	  behulp	  van	  

een	  werkblad	  worden	  de	  leerlingen	  uitgedaagd	  om	  zinnen	  te	  herformuleren.	  Daarna	  

oefenen	  ze	  in	  kleine	  groepjes	  met	  het	  spreken	  vanuit	  de	  ik-‐boodschap.	  Tot	  slot	  wordt	  in	  

deze	  les	  al	  een	  eerste	  voorbereiding	  getroffen	  voor	  de	  dialoogrondes	  in	  les	  4	  en	  5.	  	  	  

Context	  

Deze	  les	  is	  wegens	  een	  sportdag	  komen	  te	  vervallen,	  daardoor	  heb	  ik	  bij	  deze	  les	  geen	  

observaties.	  Het	  werkblad	  over	  waarnemen	  en	  oordelen	  is	  tijdens	  andere	  lessen	  door	  

een	  aantal	  leerlingen	  wel	  gemaakt.	  Na	  het	  uitdelen	  van	  dit	  werkblad	  gingen	  de	  

leerlingen	  meteen	  met	  de	  opdracht	  aan	  de	  slag.	  De	  opdracht	  was	  voor	  alle	  leerlingen	  

duidelijk.	  De	  leerlingen	  gaven	  bij	  de	  nabespreking	  aan	  dat	  ze	  het	  onderscheiden	  van	  de	  

zinnen	  makkelijk	  vonden,	  maar	  dat	  ze	  het	  lastig	  vonden	  om	  de	  zinnen	  te	  herschrijven.	  

Dit	  blijkt	  ook	  uit	  de	  antwoorden	  die	  de	  leerlingen	  hebben	  ingevuld.	  	  

Ik	  heb	  de	  les	  met	  Joke	  doorgenomen	  en	  besproken.	  Daarbij	  gaf	  ze	  aan	  dat	  het	  niet	  handig	  

is	  om	  tijdens	  les	  3	  al	  een	  kort	  vooruitblik	  op	  les	  4	  en	  5	  te	  geven.	  Volgens	  Joke	  zijn	  de	  

leerlingen	  deze	  informatie	  een	  week	  later	  toch	  weer	  vergeten,	  dan	  is	  het	  zonde	  van	  de	  

kostbare	  lestijd.	  

Aanpassingen	  

De	  introductie	  op	  les	  4	  en	  5	  heb	  ik	  verplaatst	  naar	  les	  4,	  hierdoor	  blijft	  in	  les	  3	  tijd	  over	  

voor	  een	  extra	  werkvorm.	  Hier	  is	  gekozen	  voor	  de	  werkvorm	  Stiltecoupé.	  In	  deze	  

werkvorm	  krijgen	  de	  leerlingen	  verschillende	  situaties	  voorgelegd	  die	  vragen	  om	  een	  

reactie.	  De	  leerlingen	  proberen	  eerst	  klassikaal	  en	  later	  in	  tweetallen	  verschillende	  

reacties	  uit.	  De	  verschillende	  reacties	  worden	  klassikaal	  besproken.	  
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Voorbeeldsituatie:	  

Je	  zit	  in	  de	  trein	  en	  bent	  op	  weg	  naar	  school.	  Je	  bent	  bewust	  in	  de	  stiltecoupé	  gaan	  zitten,	  

zodat	  je	  nog	  even	  kunt	  leren	  voor	  een	  belangrijk	  tentamen.	  Dan	  komen	  er	  twee	  dames	  

binnen	  die	  hardop	  gaan	  kletsen.	  Je	  stoort	  je	  aan	  hun	  geklets.	  	  Hoe	  reageer	  je?	  

Doormiddel	  van	  deze	  oefening	  ervaren	  de	  leerlingen	  zelf	  dat	  de	  manier	  waarop	  je	  iets	  

zegt,	  invloed	  kan	  hebben	  op	  de	  sfeer	  van	  een	  gesprek	  en	  de	  reactie	  van	  anderen.	  	  

Aangepaste	  versie	  

Naar	  aanleiding	  van	  de	  feedback	  van	  Joke	  en	  de	  observaties	  bij	  andere	  lessen	  heb	  ik	  

besloten	  om	  in	  de	  aangepaste	  versie	  van	  les	  drie	  de	  volgende	  onderdelen	  op	  te	  nemen:	  	  

1. Introductie	  in	  de	  vorm	  van	  een	  onderwijsleergesprek	  over	  oordelen	  en	  wensen.	  

2. Rollenspel	  Stiltecoupé.	  Bij	  deze	  werkvorm	  oefenen	  de	  leerlingen	  met	  de	  ik-‐

boodschap.	  

3. Werkblad	  over	  waarnemen	  en	  oordelen.	  

	  

6.5	   Les	  4:	  uitnodigend	  gedrag	  

Les	  vier	  staat	  in	  het	  teken	  van	  uitnodigend	  gedrag.	  De	  klas	  wordt	  in	  twee	  groepen	  

gedeeld,	  die	  om	  de	  beurt	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  gaan.	  De	  groep	  die	  in	  dialoog	  gaat	  neemt	  

plaats	  in	  de	  binnenkring.	  De	  andere	  leerlingen	  krijgen	  een	  observatieopdracht	  en	  nemen	  

plaats	  in	  de	  buitenkring.	  Na	  de	  eerste	  dialoogronde	  worden	  de	  observaties	  besproken	  en	  

noemen	  de	  leerlingen	  kenmerken	  van	  uitnodigend	  gedrag.	  In	  de	  tweede	  dialoogronde	  

proberen	  de	  leerlingen	  de	  gesprekskansen	  zo	  eerlijk	  mogelijk	  te	  verdelen.	  Deze	  les	  heb	  

ik	  in	  klas	  1	  en	  2	  getest.	  

Ronde	  1,	  klas	  1	  

Joke	  verdeelde	  de	  leerlingen,	  door	  middel	  van	  het	  geven	  van	  nummers,	  in	  twee	  groepen.	  

De	  eerste	  groep	  ging	  in	  de	  binnenkring	  zitten	  en	  ging	  als	  eerste	  met	  elkaar	  in	  dialoog.	  De	  

tweede	  groep	  zat	  in	  de	  buitenkring	  en	  kreeg	  een	  observatieopdracht.	  Joke	  nam	  ook	  

plaats	  in	  de	  buitenkring.	  	  	  

Het	  opstarten	  van	  de	  eerste	  dialoog	  duurde	  enkele	  seconden,	  daarna	  nam	  één	  leerling	  

duidelijk	  de	  leiding	  en	  twee	  andere	  leerlingen	  reageerden	  daarop.	  Er	  ontstond	  een	  

gesprek	  tussen	  deze	  drie	  leerlingen.	  Twee	  andere	  leerlingen	  reageerden	  niet	  of	  
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nauwelijks.	  Er	  werd	  meerdere	  keren	  door	  elkaar	  gesproken.	  

De	  helft	  van	  de	  observanten	  schreef	  mee.	  De	  andere	  leerlingen	  keken	  wel,	  maar	  

schreven	  niets	  op.	  Na	  vijf	  minuten	  viel	  er	  een	  stilte.	  Joke	  gaf	  extra	  input,	  daarna	  ging	  het	  

gesprek	  weer	  verder.	  De	  leerlingen	  stelden	  een	  aantal	  keren	  een	  inhoudelijke	  vraag	  aan	  

Joke,	  waarop	  zij	  reageerde	  met	  een	  antwoord.	  Na	  tien	  minuten	  sloot	  Joke	  het	  gesprek	  af.	  	  

Bij	  de	  tussenbespreking	  gaven	  de	  leerlingen	  in	  de	  binnenkring	  aan	  dat	  ze	  al	  vaker	  op	  

vergelijkbare	  manier	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  zijn	  gegaan.	  Joke	  vroeg	  de	  observatoren	  naar	  

hun	  observaties,	  daarbij	  viel	  op	  dat	  de	  leerlingen	  algemene	  beschrijvingen	  gaven.	  Ze	  

hadden	  wel	  gezien	  dat	  een	  aantal	  leerlingen	  zich	  niet	  aan	  de	  gespreksregels	  hielden,	  

maar	  de	  meeste	  observatoren	  konden	  geen	  voorbeelden	  geven	  van	  concreet	  gedrag.	  	  	  

Bij	  het	  gesprek	  over	  uitnodigend	  gedrag	  kwamen	  de	  leerlingen	  vrij	  snel	  met	  eigen	  

voorbeelden:	  “Dan	  zeg	  je	  bijvoorbeeld:	  ‘Thomas	  wat	  vind	  jij?’”.	  	  

Bij	  de	  tweede	  ronde	  gaf	  Joke	  dezelfde	  instructie	  als	  bij	  de	  eerste	  opdracht.	  Ze	  gaf	  de	  

leerlingen	  de	  kans	  om	  zelf	  een	  onderwerp	  te	  kiezen	  of	  in	  te	  brengen.	  Toen	  de	  groep	  zelf	  

niet	  met	  een	  vraag	  kwam,	  heeft	  Joke	  een	  vraag	  voor	  hen	  uitgekozen.	  De	  leerlingen	  

startten	  zelf	  op	  en	  gingen	  over	  het	  onderwerp	  in	  gesprek.	  Een	  aantal	  leerlingen	  

nodigden	  andere	  leerlingen	  uit	  door	  hen	  naar	  hun	  mening	  te	  vragen.	  Eén	  leerling	  in	  de	  

binnenkring	  liet	  met	  zijn	  lichaamstaal	  zien	  dat	  hij	  geen	  zin	  had	  om	  mee	  te	  doen.	  Toen	  

een	  leerling	  hem	  om	  zijn	  mening	  vroeg	  zei	  hij	  dat	  hij	  de	  oefening	  niet	  leuk	  vond.	  	  Een	  

aantal	  leerlingen	  in	  de	  buitenkring	  lachten	  om	  deze	  opmerking.	  Een	  paar	  leerlingen	  in	  

de	  binnenkring	  probeerden	  nog	  door	  te	  gaan	  met	  de	  dialoog,	  maar	  ze	  werden	  afgeleid	  

door	  de	  leerlingen	  in	  de	  buitenkring.	  In	  de	  nabespreking	  gaven	  een	  aantal	  leerlingen	  aan	  

dat	  ze	  geen	  zin	  hadden	  in	  deze	  les.	  	  Ze	  gaven	  daarbij	  de	  volgende	  feedback:	  

-‐ De	  opdracht	  moet	  van	  te	  voren	  beter	  worden	  uitgelegd.	  Vertel	  wat	  er	  van	  ons	  

verwacht	  wordt.	  

-‐ Geef	  de	  les	  niet	  de	  laatste	  week	  voor	  de	  zomervakantie	  (2x).	  

-‐ Ik	  heb	  deze	  les	  geleerd	  in	  dialoog	  te	  praten.	  In	  voorgaande	  lessen	  heb	  ik	  dingen	  

geleerd	  als	  open	  vragen	  te	  stellen.	  In	  deze	  les	  heb	  ik	  geleerd	  om	  dat	  toe	  te	  passen.	  

-‐ Laat	  ons	  het	  onderwerp	  zelf	  kiezen	  en	  groepen	  maken	  

-‐ Veel	  van	  wat	  aanbod	  kwam	  wisten	  we	  al.	  
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Tussen	  de	  eerste	  en	  tweede	  ronde	  was	  beperkte	  tijd	  om	  wijzigingen	  door	  te	  voeren,	  

daarom	  heb	  ik	  besloten	  om	  naar	  aanleiding	  van	  ronde	  1	  alleen	  kleine	  aanpassingen	  aan	  

te	  brengen:	  

-‐ De	  leerlingen	  kiezen	  zelf	  een	  onderwerp	  om	  over	  te	  praten.	  Als	  hulp	  kunnen	  de	  

vragen	  uit	  de	  dia	  getoond	  worden.	  

-‐ De	  leerlingen	  worden	  ingedeeld	  naar	  keuze	  voor	  een	  onderwerp.	  

-‐ De	  docent	  geeft	  extra	  uitlegt	  over	  de	  kenmerken	  van	  een	  dialoog.	  

-‐ Als	  de	  leerlingen	  tijdens	  de	  dialoog	  door	  elkaar	  heen	  praten,	  legt	  de	  docent	  het	  

gesprek	  stil	  om	  de	  leerlingen	  op	  de	  gespreksregels	  te	  wijzen.	  

Ronde	  2,	  klas	  2	  

Tijdens	  deze	  les	  was	  er	  bij	  een	  aantal	  de	  leerlingen	  onvoldoende	  bereidheid	  en	  motivatie	  

om	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  te	  gaan.	  Al	  bij	  binnenkomst	  was	  er	  veel	  weerstand	  onder	  de	  

leerlingen.	  Eén	  leerling	  was	  boos	  over	  een	  cijfer	  dat	  ze	  aan	  het	  begin	  van	  de	  les	  terug	  

had	  gekregen.	  Deze	  leerling	  is	  de	  hele	  les	  boos	  gebleven	  en	  probeerde	  andere	  leerlingen	  

bij	  haar	  boosheid	  te	  betrekken.	  Ondanks	  de	  weerstand	  besloot	  Joke	  dat	  de	  leerlingen	  

toch	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  moesten	  gaan.	  

Bij	  deze	  dialoogronde	  viel	  op	  dat	  de	  leerlingen	  goed	  in	  staat	  zijn	  om	  de	  dialoog	  zelf	  op	  te	  

starten.	  De	  leerlingen	  waren	  open	  in	  wat	  ze	  aan	  elkaar	  vertelden.	  De	  meeste	  leerlingen	  

waren	  het	  met	  elkaar	  eens.	  Eén	  leerling	  liet	  duidelijk	  weten	  dat	  ze	  het	  niet	  eens	  was	  met	  

de	  andere	  leerlingen.	  De	  andere	  leerlingen	  gingen	  hier	  niet	  echt	  op	  in.	  De	  eerste	  drie	  tot	  

vier	  minuten	  bleef	  het	  gesprek	  goed	  op	  gang,	  daarna	  viel	  er	  een	  korte	  stilte.	  De	  

leerlingen	  leken	  even	  niet	  te	  weten	  hoe	  ze	  verder	  moesten.	  De	  stilte	  werd	  onderbroken	  

doordat	  één	  van	  de	  leerlingen	  een	  andere	  leerling	  om	  haar	  mening	  vroeg.	  Na	  tien	  

minuten	  viel	  er	  opnieuw	  een	  stilte.	  Joke	  greep	  dit	  moment	  aan	  om	  het	  gesprek	  af	  te	  

ronden.	  

Bij	  de	  tussenbespreking	  gaf	  een	  aantal	  leerlingen	  aan	  dat	  ze	  geen	  zin	  hadden	  om	  met	  

elkaar	  in	  dialoog	  te	  gaan.	  Het	  lukte	  Joke	  daarna	  niet	  meer	  om	  de	  leerlingen	  te	  motiveren,	  

daarom	  is	  besloten	  om	  de	  tweede	  dialoog	  ronde	  over	  te	  slaan.	  

Het	  is	  lastig	  om	  aan	  te	  wijzen	  waar	  de	  weerstand	  precies	  vandaan	  kwam,	  maar	  er	  zijn	  

een	  aantal	  factoren	  die	  daarbij	  vermoedelijk	  een	  rol	  hebben	  gespeeld:	  

-‐ De	  leerlingen	  zijn	  gewend	  dat	  ze	  in	  de	  laatste	  bijeenkomst	  van	  het	  jaar	  geen	  

nieuw	  aanbod	  meer	  krijgen.	  
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-‐ Een	  aantal	  leerlingen	  waren	  boos	  over	  het	  cijfer	  dat	  ze	  terug	  hadden	  gekregen.	  

-‐ De	  leerlingen	  hebben	  pas	  een	  aantal	  weken	  les	  van	  deze	  docente,	  waardoor	  ze	  te	  

weinig	  kans	  hebben	  gehad	  om	  een	  band	  op	  te	  bouwen.	  

-‐ De	  leerlingen	  denken	  dat	  ze	  de	  vaardigheden	  al	  voldoende	  beheersen.	  	  

-‐ Het	  is	  het	  laatste	  uur	  van	  de	  dag	  en	  de	  leerlingen	  hebben	  eerst	  een	  tussenuur	  

gehad.	  Ze	  hebben	  het	  gevoel	  dat	  ze	  door	  deze	  les	  twee	  uur	  extra	  op	  school	  zitten.	  

-‐ De	  leerlingen	  geven	  aan	  dat	  ze	  minder	  gemotiveerd	  zijn	  als	  ze	  geen	  cijfer	  krijgen.	  

-‐ De	  periode	  tussen	  deze	  les	  en	  de	  eerste	  les	  was	  te	  lang	  (3	  weken).	  

Aanpassingen	  	  

Er	  zijn	  een	  aantal	  externe	  factoren	  die	  de	  context	  van	  deze	  testronde	  negatief	  hebben	  

beïnvloed.	  Daarmee	  voldeed	  de	  context	  niet	  aan	  de	  basisvoorwaarden	  voor	  het	  voeren	  

van	  een	  dialoog.	  Dat	  maakt	  het	  lastig	  om	  uitspraken	  te	  doen	  over	  de	  bruikbaarheid	  en	  

effectiviteit	  van	  de	  gekozen	  werkvormen.	  	  Het	  zou	  goed	  zijn	  om	  deze	  les	  onder	  andere	  

omstandigheden	  opnieuw	  uit	  te	  proberen.	  Helaas	  heb	  ik	  daar	  in	  dit	  onderzoek	  geen	  tijd	  

voor.	  Deze	  testdag	  heeft	  vooral	  inzicht	  gegeven	  in	  extra	  aandachtspunten	  en	  

voorwaarden	  voor	  in	  de	  docentenhandleiding.	  	  

Het	  tijdstip	  van	  de	  les	  en	  de	  periode	  van	  het	  jaar	  blijkt	  van	  grote	  invloed	  te	  zijn	  op	  de	  

bereidheid	  van	  de	  leerlingen.	  Daarnaast	  blijkt	  ook	  de	  relatie	  van	  de	  docent	  met	  de	  

leerlingen	  de	  bereidheid	  en	  de	  sfeer	  in	  de	  groep	  te	  beïnvloeden.	  In	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  

is	  deze	  band	  vaak	  minder	  dan	  halverwege	  of	  aan	  het	  eind.	  In	  de	  docentenhandleiding	  

geef	  ik	  daarom	  als	  aanbeveling	  dat	  de	  lessenserie	  het	  beste	  halverwege	  het	  jaar	  

uitgevoerd	  kan	  worden.	  

Veel	  leerlingen	  denken	  dat	  ze	  de	  dialogische	  vaardigheden	  al	  beheersen.	  Mogelijk	  is	  dat	  

zo,	  ik	  heb	  de	  beginsituatie	  onvoldoende	  onderzocht.	  Ik	  vermoed	  echter	  dat	  de	  leerlingen	  

vooral	  denken	  dat	  ze	  het	  al	  kunnen,	  omdat	  ze	  de	  vaardigheden	  en	  moeilijkheden	  van	  het	  

toepassen	  onderschatten.	  In	  dat	  geval	  zijn	  ze	  onbewust-‐onbekwaam.	  De	  voorkennis	  en	  

vaardigheden	  van	  leerlingen	  op	  dit	  gebied	  zou	  verder	  onderzocht	  kunnen	  worden.	  Ik	  

neem	  dit	  op	  in	  de	  aanbevelingen	  van	  dit	  onderzoek.	  

Als	  de	  leerlingen	  onbewust-‐onbekwaam	  zijn	  dan	  is	  het	  voor	  de	  motivatie	  van	  leerlingen	  

belangrijk	  dat	  ze	  zich	  eerst	  bewust	  worden	  van	  hun	  onbekwaamheid.	  De	  oefening	  het	  

gerucht	  	  is	  een	  goed	  voorbeeld	  van	  een	  oefening,	  waarbij	  deze	  bewustwording	  opgang	  

wordt	  gebracht.	  	  Ook	  de	  oefening	  stiltecoupé,	  die	  ik	  in	  les	  3	  hen	  ingevoegd	  heeft	  ook	  als	  

doel	  om	  de	  bewustwording	  van	  leerlingen	  opgang	  te	  brengen.	  In	  het	  laatste	  hoofdstuk	  
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zal	  ik	  aanbevelingen	  doen	  voor	  vervolgonderzoek	  naar	  de	  motivatie	  van	  leerlingen	  om	  

met	  elkaar	  in	  dialoog	  te	  gaan.	  

Aangepaste	  versie	  

Naar	  aanleiding	  van	  de	  observaties	  en	  evaluaties	  van	  de	  testrondes	  heb	  ik	  besloten	  om	  

in	  de	  aangepaste	  versie	  van	  les	  vier	  de	  volgende	  onderdelen	  op	  te	  nemen:	  	  

• Introductie	  aan	  de	  hand	  van	  een	  energizer	  waarbij	  de	  leerlingen	  ervaren	  hoe	  het	  

voelt	  om	  ergens	  bij	  te	  horen.	  

• Twee	  dialoogrondes	  met	  een	  binnen-‐	  en	  buitenkring.	  

• Nabespreking	  mogelijk	  met	  rollenspellen.	  

	  

6.6	   Les	  5:	  slotdialoog	  

In	  de	  laatste	  les	  komen	  alle	  vaardigheden	  samen	  in	  een	  slotdialoog.	  Naar	  aanleiding	  van	  

de	  observaties	  bij	  les	  vier	  heb	  ik	  besloten	  om	  te	  oefenen	  met	  de	  talking-‐stickmethode,	  

zoals	  beschreven	  in	  hoofdstuk	  3.	  In	  plaats	  van	  een	  stok,	  maakt	  Joke	  gebruik	  van	  een	  

steen.	  Alle	  leerlingen	  gaan	  tegelijk	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  en	  de	  docente	  doet	  zelf	  ook	  mee	  

aan	  het	  gesprek.	  Deze	  les	  heb	  ik	  alleen	  in	  klas	  3	  kunnen	  testen.	  	  

Klas	  1	  

Naar	  aanleiding	  van	  de	  observaties	  en	  evaluaties	  van	  les	  4	  ben	  ik	  tot	  de	  conclusie	  

gekomen	  dat	  in	  klas	  1	  onvoldoende	  veiligheid	  en	  bereidheid	  aanwezig	  is.	  Daarmee	  

wordt	  in	  deze	  klas	  niet	  aan	  de	  randvoorwaarden	  voor	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  

voldaan.	  In	  overleg	  met	  Joke	  is	  besloten	  om	  de	  laatste	  les	  op	  een	  andere	  manier	  in	  te	  

vullen,	  los	  van	  deze	  lessenserie.	  

Ronde	  1,	  klas	  3	  

Leerlingen	  van	  klas	  3	  reageerden	  positief	  op	  het	  gebruik	  van	  de	  steen.	  Eén	  leerling	  bood	  

vrijwillig	  aan	  om	  te	  beginnen.	  De	  leerlingen	  waren	  open	  in	  wat	  ze	  aan	  elkaar	  vertelden	  

en	  spraken	  veel	  vanuit	  persoonlijke	  ervaringen.	  De	  meeste	  leerlingen	  leken	  

geïnteresseerd	  te	  zijn	  in	  wat	  de	  anderen	  te	  vertellen	  hadden.	  Ze	  stelden	  echter	  geen	  

vragen	  aan	  elkaar.	  Dit	  heeft	  onder	  andere	  te	  maken	  met	  de	  rol	  die	  Joke	  vervulde.	  Joke	  

stelde	  zelf	  veel	  vragen	  aan	  de	  individuele	  leerlingen,	  dat	  had	  tot	  gevolg	  dat	  de	  leerlingen	  

meer	  richting	  haar	  gingen	  spreken	  dan	  naar	  de	  andere	  leerlingen.	  	  



	   70	  

Enkele	  leerlingen	  gaven	  aan	  dat	  ze	  niets	  over	  het	  onderwerp	  te	  zeggen	  hadden.	  Joke	  

vond	  dat	  ze	  toch	  iets	  moesten	  vertellen	  en	  probeerde	  hen	  op	  weg	  te	  helpen.	  In	  de	  

eindevaluatie	  gaf	  een	  aantal	  leerlingen	  aan	  dat	  ze	  dit	  niet	  prettig	  vonden.	  	  

De	  meeste	  leerlingen	  uit	  deze	  groep	  waren	  in	  de	  nameting	  positief	  over	  het	  voeren	  van	  

een	  dialoog.	  Drie	  leerlingen	  gaven	  aan	  dat	  ze	  specifiek	  deze	  werkvorm	  goed	  vonden.	  

• ‘Bij	  de	  oefening	  met	  de	  steen	  vond	  ik	  het	  leuk	  om	  te	  horen	  wat	  andere	  mensen	  

denken’.	  

• ‘De	  oefening	  met	  de	  steen	  zet	  jezelf	  ertoe	  echt	  iets	  te	  zeggen’.	  

Aanpassingen	  

De	  observaties	  bevestigen	  dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  leerlingen	  de	  mogelijkheid	  te	  bieden	  

om	  te	  passen.	  Daarnaast	  bevestigen	  de	  observaties	  dat,	  als	  de	  docent	  ook	  deelneemt	  aan	  

de	  dialoog,	  het	  lastig	  is	  voor	  docenten	  om	  zich	  op	  de	  achtergrond	  te	  blijven	  en	  zich	  

gelijkwaardig	  op	  te	  stellen.	  Dit	  laatste	  zou	  een	  reden	  kunnen	  zijn	  om	  als	  docent	  zelf	  niet	  

deel	  te	  nemen	  aan	  de	  dialoog.	  

Aangepaste	  versie	  

Naar	  aanleiding	  van	  de	  observaties	  en	  evaluaties	  van	  de	  testrondes	  heb	  ik	  besloten	  om	  

in	  de	  aangepaste	  versie	  van	  les	  vier	  de	  volgende	  onderdelen	  op	  te	  nemen:	  	  

• Video	  of	  verhaal	  waarin	  het	  gespreksonderwerp	  wordt	  geïntroduceerd.	  

• Tijd	  voor	  de	  leerlingen	  om	  de	  dialoog	  individueel	  voor	  te	  bereiden.	  

• Dialoog	  aan	  de	  hand	  van	  de	  talking-‐stickmethode.	  

• Nabespreking	  aan	  de	  hand	  van	  observaties	  gemaakt	  door	  medeleerling	  en/of	  de	  

docent.	  

	  

6.7	   Uitkomsten	  van	  de	  voor-	  en	  nameting	  

Voormetingen	  

Voorafgaand	  aan	  de	  lessenserie	  heb	  ik	  aan	  alle	  leerlingen	  gevraagd	  om	  een	  voormeting	  

in	  te	  vullen.	  In	  de	  voormeting	  werden	  de	  volgende	  drie	  vragen	  gesteld:	  

-‐ Wat	  versta	  jij	  onder	  een	  dialoog?	  

-‐ Welke	  cijfer	  zou	  jij	  jezelf	  geven	  voor	  je	  dialogische	  vaardigheden?	  

-‐ Geef	  een	  toelichting	  op	  dit	  cijfer.	  
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Zevenendertig	  leerlingen	  hebben	  de	  voormeting	  ingevuld.	  Vijfendertig	  van	  hen	  hebben	  

opgeschreven	  dat	  het	  bij	  een	  dialoog	  gaat	  om	  een	  gesprek	  tussen	  twee	  of	  meer	  

personen.	  	  Uit	  de	  observaties	  van	  een	  klassengesprek	  blijkt	  dat	  de	  meeste	  leerlingen	  wel	  

relevante	  kenmerken	  van	  een	  dialoog	  kunnen	  benoemen.	  Ze	  noemden	  kenmerken	  als:	  

goed	  luisteren,	  de	  ander	  uit	  laten	  praten,	  de	  ander	  niet	  persoonlijk	  aanvallen.	  

De	  meeste	  leerlingen	  vonden	  dat	  ze	  aan	  het	  begin	  van	  de	  eerste	  les	  al	  dialoog	  vaardig	  

waren.	  Gemiddeld	  gaven	  zij	  	  zichzelf	  een	  7,5.	  	  Slechts	  drie	  van	  zevenendertig	  leerlingen	  

gaven	  zichzelf	  een	  onvoldoende,	  acht	  leerlingen	  gaven	  zichzelf	  een	  8,5	  of	  hoger	  en	  er	  

waren	  drie	  leerlingen	  die	  zichzelf	  een	  10	  gaven.	  

Het	  merendeel	  van	  de	  leerlingen	  ging	  bij	  de	  toelichting	  alleen	  in	  op	  de	  eigen	  

vaardigheden	  om	  zichzelf	  te	  uiten.	  Ze	  gaven	  toelichten	  als:	  

-‐ Ik	  praat	  de	  hele	  dag	  door.	  

-‐ Ik	  kan	  best	  goed	  praten,	  maar	  het	  kan	  altijd	  beter.	  

-‐ Ik	  kan	  goed	  mensen	  overtuigen.	  Ik	  houd	  van	  praten	  en	  presentaties	  geven.	  

Een	  kleine	  minderheid	  van	  13	  leerlingen	  ging	  bij	  hun	  toelichting	  ook	  in	  op	  hun	  

luistervaardigheden.	  

-‐ Ik	  luister	  wel	  goed	  en	  probeer	  en	  probeer	  altijd	  we	  te	  reageren.	  

-‐ Ik	  denk	  dat	  ik	  redelijk	  goed	  mijn	  verhaal	  kan	  doen	  en	  daarbij	  goed	  naar	  anderen	  

kan	  luisteren.	  

Nametingen	  

Vierentwintig	  leerlingen	  hebben	  de	  nameting	  ingevuld.	  Het	  antwoord	  op	  de	  vraag	  ‘wat	  

versta	  je	  onder	  dialoog?’	  is	  bij	  klas	  2	  nauwelijks	  veranderd.	  In	  de	  nameting	  beschrijven	  

de	  meeste	  leerlingen	  een	  dialoog	  nog	  steeds	  als	  ‘een	  gesprek	  tussen	  twee	  of	  meer	  

personen’.	  Ook	  de	  cijfers	  die	  de	  leerlingen	  aan	  zichzelf	  geven	  en	  de	  bijhorende	  

toelichtingen	  zijn	  bij	  de	  meeste	  leerlingen	  vrijwel	  gelijk	  gebleven.	  	  

Klas	  3	  heeft	  iets	  meer	  theoretische	  instructie	  gehad	  over	  de	  betekenis	  en	  kenmerken	  van	  

de	  dialoog,	  bij	  een	  derde	  van	  de	  leerlingen	  is	  dit	  terug	  te	  zien	  in	  de	  antwoorden	  die	  ze	  

geven	  bij	  de	  nameting.	  Deze	  leerlingen	  geven	  antwoorden	  als:	  

• Een	  dialoog	  is	  een	  gesprek	  tussen	  personen,	  waarbij	  er	  goed	  naar	  elkaar	  geluisterd	  

wordt,	  je	  de	  ander	  uit	  laat	  spreken	  en	  op	  elkaar	  reageert.	  
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Een	  kleine	  meerderheid	  van	  dertien	  leerlingen	  geeft	  aan	  dat	  ze	  het	  voeren	  van	  een	  

dialoog	  leuk	  en/of	  leerzaam	  vinden.	  Ze	  schrijven	  daarover:	  

• Ik	  vind	  het	  heel	  nuttig	  en	  goed	  voor	  je	  ontwikkeling.	  Het	  is	  heel	  erg	  interessant	  om	  

verschillende	  meningen	  te	  kennen,	  zodat	  je	  niet	  oppervlakkig	  blijft.	  

• De	  mening	  en	  ideeën	  van	  anderen	  kunnen	  heel	  interessant	  zijn.	  

• Het	  voeren	  van	  dialogen	  is	  belangrijk.	  Zo	  leer	  je	  iemand	  kennen	  en	  bouw	  je	  een	  band	  

met	  diegene.	  

Drie	  leerlingen	  geven	  aan	  dat	  het	  afhangt	  van	  de	  overige	  deelnemers	  en	  het	  onderwerp.	  

Vier	  leerlingen	  geven	  aan	  dat	  ze	  het	  niet	  leuk	  vinden	  als	  het	  verplicht	  is.	  Drie	  andere	  

leerlingen	  schreven	  op	  dat	  ze	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  saai	  vinden.	  

De	  oefeningen	  Het	  gerucht	  en	  De	  talking-stickdialoog	  zijn	  alleen	  in	  klas	  drie	  getest.	  In	  

deze	  klas	  zitten	  tien	  leerlingen,	  zes	  van	  hen	  hebben	  opgeschreven	  dat	  ze	  het	  gerucht	  een	  

leerzame	  oefening	  vonden.	  Drie	  leerlingen	  gaven	  aan	  dat	  ze	  De	  talking-stickdialoog	  een	  

goede	  oefening	  vonden.	  	  

Aanpassingen	  

Naar	  aanleiding	  van	  de	  voor-‐	  en	  nameting	  zal	  ik	  aanbevelingen	  doen	  voor	  extra	  

onderzoek	  naar	  de	  beginsituatie	  van	  leerlingen	  op	  het	  gebied	  van	  dialogische	  

vaardigheden.	  Ook	  doe	  ik	  aanbevelingen	  voor	  vervolgonderzoek	  naar	  manieren	  om	  

leerlingen	  te	  motiveren	  om	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  te	  gaan.	  

De	  	  meeste	  leerlingen	  hadden	  na	  afloop	  van	  de	  lessen	  nog	  onvoldoende	  inzicht	  in	  het	  

verschil	  tussen	  een	  dialoog	  en	  een	  debat.	  Om	  het	  verschil	  voor	  leerlingen	  duidelijker	  te	  

maken	  heb	  ik	  extra	  theoretische	  instructie	  ingevoegd	  over	  de	  definitie	  van	  een	  dialoog	  

en	  de	  bijhorende	  kenmerken.	  	  

Uit	  de	  interviews	  kwam	  al	  naar	  voren	  dat	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  lessenserie	  over	  

dialogische	  vaardigheden	  gepaard	  zou	  moeten	  gaan	  met	  een	  training	  voor	  docenten.	  	  

Ook	  in	  de	  theorie	  over	  leerplan	  ontwikkeling	  komt	  naar	  voren	  dat	  voorbeeldlessen	  pas	  

echt	  zin	  hebben	  als	  ze	  worden	  gecombineerd	  met	  professionaliseringsbijeenkomsten	  

voor	  docenten	  (	  Van	  den	  Akker	  en	  Thijs,	  2009,	  p.	  40).	  	  De	  try-‐out	  bevestigt	  dat	  het	  

begeleiden	  van	  dialogische	  werkvormen	  een	  complexe	  zaak	  is,	  daarom	  zal	  ik	  in	  

docenten	  in	  de	  handleidingen	  aanbevelen	  om	  eerst	  zelf	  een	  dialoogtraining	  te	  volgen.	  
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6.8	  	  	   Conclusie	  	  

De	  try-‐out	  is	  uitgevoerd	  bij	  drie	  5	  VWO	  groepen.	  Deze	  leerlingen	  gaven	  bij	  aanvang	  van	  

de	  lessenserie	  aan	  dat	  ze	  zichzelf	  al	  dialoogvaardig	  vinden.	  Dit	  kan	  twee	  dingen	  

betekenen:	  1)	  ze	  zijn	  inderdaad	  al	  dialoogvaardig	  of	  2)	  ze	  weten	  niet	  goed	  wat	  een	  

dialoog	  precies	  inhoudt	  en	  overschatten	  hun	  eigen	  vaardigheden.	  

Ik	  heb	  in	  dit	  onderzoek	  de	  beginsituatie	  onvoldoende	  in	  beeld	  gebracht	  om	  hier	  een	  

antwoord	  op	  te	  kunnen	  geven.	  Vanuit	  de	  observaties	  van	  de	  try-‐out	  lijkt	  er	  sprake	  te	  zijn	  

van	  een	  combinatie	  van	  bovengenoemde	  factoren.	  Ze	  hebben	  met	  een	  deel	  van	  de	  

vaardigheden	  in	  andere	  vakken	  al	  ervaring	  opgedaan,	  maar	  ze	  vinden	  het	  nog	  lastig	  om	  

dit	  in	  oefensituaties	  goed	  toe	  te	  passen.	  

De	  lessenserie	  heeft	  plaats	  gevonden	  in	  de	  laatste	  weken	  voor	  de	  zomervakantie.	  In	  deze	  

periode	  zijn	  de	  leerlingen,	  die	  mee	  hebben	  gedaan	  aan	  de	  try-‐out,	  niet	  gewend	  om	  nieuw	  

lesaanbod	  te	  krijgen.	  Dit	  zorgde	  voor	  een	  verminderde	  motivatie	  bij	  de	  leerlingen.	  De	  

leerlingen	  waren	  ook	  minder	  gemotiveerd,	  omdat	  de	  lessen	  niet	  werden	  beloond	  in	  de	  

vorm	  van	  een	  beoordeling.	  

In	  les	  één	  bleek	  het	  gebruik	  van	  het	  videofragment	  over	  het	  Jongerenlagerhuis	  goed	  aan	  

te	  sluiten	  op	  de	  interesse	  en	  belevingswereld	  van	  de	  leerlingen.	  Dit	  fragment	  bracht	  het	  

gesprek	  over	  het	  verschil	  tussen	  dialoog	  en	  debat	  goed	  op	  gang.	  

Om	  de	  leerlingen	  te	  laten	  oefenen	  met	  de	  subvaardigheden	  samenvatten,	  checken	  en	  

doorvragen	  blijkt	  de	  oefening	  het	  gerucht	  bij	  deze	  doelgroep	  het	  beste	  te	  werken.	  Het	  

spelelement	  van	  de	  oefening	  werkt	  motiverend.	  De	  leerlingen	  hoeven	  in	  deze	  oefening	  

niet	  zelf	  een	  verhaal	  te	  bedenken,	  daardoor	  kunnen	  ze	  zich	  concentreren	  op	  de	  

genoemde	  subvaardigheden.	  Hierdoor	  ervaren	  de	  leerlingen	  in	  deze	  oefening	  het	  belang	  

van	  samenvatten,	  checken	  en	  doorvragen.	  

Uit	  de	  observaties	  van	  les	  twee	  wordt	  duidelijk	  dat	  de	  leerlingen	  positief	  reageren	  op	  de	  

gebruikte	  verhalen	  en	  raadsels.	  Deze	  verhalen	  en	  raadsels	  maken	  de	  leerlingen	  op	  een	  

humoristische	  manier	  bewust	  van	  hun	  vooroordelen	  en	  interpretaties.	  

Les	  drie	  is	  door	  omstandigheden	  komen	  te	  vervallen,	  daarom	  kan	  ik	  hier	  verder	  geen	  

conclusies	  uit	  trekken.	  

In	  de	  laatste	  lessen	  lukte	  het	  de	  leerlingen	  goed	  om	  zelf	  de	  dialoog	  op	  te	  starten.	  Ze	  

vonden	  het	  wel	  lastig	  om	  het	  gesprek	  langer	  dan	  vijf	  minuten	  zonder	  hulp	  van	  de	  docent	  

op	  gang	  te	  houden.	  Dit	  zorgde	  er	  wel	  voor	  dat	  de	  leerlingen	  meer	  verantwoordelijkheid	  

namen	  voor	  het	  verloop	  van	  het	  gesprek	  en	  uiteindelijk	  ook	  andere	  leerlingen	  gingen	  
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uitnodigen.	  

De	  observaties	  van	  les	  vier	  en	  vijf	  laten	  zien	  dat	  de	  leerlingen	  zowel	  in	  de	  kleine	  

groepjes,	  als	  in	  de	  slotdialoog	  vrij	  snel	  aangeven	  dat	  ze	  uitgesproken	  zijn.	  Om	  meer	  

verdieping	  aan	  te	  brengen	  is	  het	  aan	  te	  raden	  om	  het	  thema	  goed	  in	  te	  leiden	  en	  

voldoende	  achtergrond	  informatie	  aan	  de	  leerlingen	  te	  geven.	  Ook	  is	  het	  belangrijk	  om	  

leerlingen	  langzaam	  te	  laten	  wennen	  aan	  het	  voeren	  van	  dialogen.	  Een	  dialoog	  van	  tien	  

tot	  vijftien	  minuten	  lijkt	  kort,	  maar	  is	  zeker	  in	  het	  begin	  lang	  genoeg.	  

De	  leerlingen	  in	  de	  try-‐out	  reageerden	  positief	  op	  het	  gebruik	  van	  de	  spreeksteen.	  Wel	  

werd	  daarbij	  duidelijk	  dat	  het	  heel	  belangrijk	  is	  om	  consequent	  de	  regels	  te	  handhaven.	  

Als	  de	  docent	  niet	  ingrijpt	  als	  leerlingen	  door	  elkaar	  heen	  praten,	  verliest	  de	  stok/steen	  

zijn	  betekenis.	  Ook	  geven	  leerlingen	  aan	  dat	  ze	  het	  niet	  fijn	  vinden	  als	  ze	  verplicht	  iets	  

moeten	  zeggen.	  

Een	  kleine	  meerderheid	  van	  de	  leerlingen	  gaf	  na	  afloop	  van	  de	  lessenserie	  aan	  dat	  ze	  het	  

voeren	  van	  een	  dialoog	  belangrijk	  vinden.	  Een	  aantal	  leerlingen	  geeft	  aan	  dat	  hun	  

oordeel	  over	  het	  voeren	  van	  dialogen	  afhangt	  van:	  het	  onderwerp,	  de	  groep	  of	  de	  

mogelijkheid	  om	  zich	  afzijdig	  te	  houden.	  
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7.	   CONCLUSIES,	  DISCUSSIE	  EN	  AANBEVELINGEN	  

Dialogen	  in	  het	  onderwijs	  kunnen	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  waarden	  als	  tolerantie,	  

respect,	  openheid	  en	  autonomie.	  Door	  goed	  naar	  anderen	  te	  luisteren	  leren	  leerlingen	  

om	  elkaar	  beter	  te	  begrijpen	  en	  krijgen	  ze	  inzicht	  in	  de	  complexiteit	  van	  morele	  

vraagstukken.	  Deze	  waarden	  en	  vaardigheden	  vormen	  samen	  de	  basis	  voor	  

democratisch	  burgerschap	  (Burbules,	  1993;	  Schuitema,	  2008).	  Met	  dit	  onderzoek	  geef	  ik	  

inzicht	  in	  de	  mogelijkheden	  om	  met	  dialogische	  vaardigheden	  in	  het	  voortgezet	  aan	  de	  

slag	  te	  gaan.	  Dit	  doe	  ik	  door	  antwoord	  te	  geven	  op	  de	  volgende	  vraag:	  Hoe	  kan	  het	  

voortgezet	  onderwijs	  jongeren	  de	  vaardigheden	  en	  attitude	  bijbrengen	  die	  nodig	  zijn	  voor	  

het	  voeren	  van	  een	  dialoog?	  Met	  behulp	  van	  de	  uitkomsten	  van	  een	  literatuurstudie	  en	  

interviews	  heb	  ik	  een	  lessenserie	  ontwikkeld.	  Deze	  lessenserie	  is	  in	  de	  praktijk	  getest,	  

geobserveerd	  en	  geëvalueerd.	  In	  dit	  hoofdstuk	  beschrijf	  ik	  de	  conclusies	  van	  dit	  

onderzoek	  en	  doe	  ik	  aanbevelingen	  voor	  vervolgonderzoek.	  

	  

7.1	  	   Conclusies	  	  	  

	  

Verkenning	  van	  het	  begrip	  dialoog	  

Naar	  aanleiding	  van	  dit	  onderzoek	  ben	  ik	  tot	  de	  volgende	  definitie	  van	  dialoog	  gekomen:	  

een	  dialoog	  is	  een	  gezamenlijk	  onderzoeksproces	  gericht	  op	  het	  verkennen	  van	  

verschillende	  visies	  en	  ideeën	  met	  als	  doel	  om	  de	  kennis	  te	  vergroten	  en	  tot	  nieuwe	  

inzichten	  te	  komen.	  	  

Een	  dialoog	  laat	  zich	  kenmerken	  door:	  openheid,	  diversiteit,	  wederkerige	  belangstelling,	  

samenwerking,	  een	  onderzoekend	  karakter,	  gelijke	  gesprekskansen	  en	  het	  afzien	  van	  

beslissingen.	  Het	  gespreksonderwerp	  kan	  het	  beste	  worden	  geïntroduceerd	  als	  een	  

open	  vraag,	  omdat	  de	  deelnemers	  hierdoor	  worden	  uitgenodigd	  om	  het	  onderwerp	  

vanuit	  verschillende	  perspectieven	  te	  benaderen.	  

	  

Dialogische	  vaardigheden	  

Naar	  aanleiding	  van	  de	  literatuurstudie,	  interviews	  en	  try-‐out	  ben	  ik	  tot	  een	  aantal	  

dialogische	  vaardigheden	  gekomen,	  die	  zijn	  onder	  te	  verdelen	  in	  vaardigheden	  op	  het	  

gebied	  van	  luisteren,	  uitnodigend	  gedrag,	  jezelf	  kunnen	  uiten	  en	  kritisch	  denken.	  Deze	  

vaardigheden	  zijn	  vervolgens	  weer	  onder	  te	  verdelen	  in	  verschillende	  subvaardigheden.	  
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Bij	  het	  verzameldoel	  luisteren	  is	  het	  vooral	  belangrijk	  dat	  de	  leerlingen	  

verhelderingsvragen	  kunnen	  stellen	  en	  in	  staat	  zijn	  om	  te	  checken	  of	  ze	  de	  ander	  goed	  

begrepen	  hebben.	  Uitnodigend	  gedrag	  vraagt	  van	  leerlingen	  dat	  ze	  zich	  bewust	  zijn	  van	  

hun	  eigen	  aandeel	  binnen	  gesprekken.	  Daarnaast	  moeten	  leerlingen	  in	  staat	  zijn	  

anderen	  om	  hun	  mening	  te	  vragen,	  zonder	  meteen	  met	  hun	  eigen	  mening	  te	  komen.	  	  

Naast	  het	  luisteren	  en	  uitnodigen	  van	  andere	  leerlingen	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  

leerlingen	  hun	  eigen	  mening	  kunnen	  geven,	  daarbij	  horen	  de	  subvaardigheden	  ‘spreken	  

vanuit	  de	  ik-‐boodschap’	  en	  ‘spreken	  vanuit	  wensen	  en	  waarnemingen’.	  Tot	  slot	  vraagt	  

een	  dialoog	  van	  leerlingen	  om	  kritisch	  te	  denken.	  Iemand	  die	  kritisch	  kan	  denken	  is	  in	  

staat	  om:	  feiten	  van	  meningen	  te	  onderscheiden,	  verschillende	  standpunten	  te	  begrijpen	  

en	  eigen	  inzichten	  ter	  discussie	  te	  stellen.	  	  

Uit	  de	  interviews	  komt	  naar	  voren	  dat	  er	  in	  de	  praktijk	  al	  wel	  oog	  is	  voor	  het	  belang	  van	  

luistervaardigheden	  en	  kritisch	  denken,	  maar	  de	  praktijk	  besteedt	  nog	  maar	  weinig	  

aandacht	  aan	  uitnodigend	  gedrag.	  

Voorwaarden	  

Uit	  de	  literatuurstudie,	  interviews	  en	  try-‐out	  komt	  naar	  voren	  dat	  veiligheid	  de	  

belangrijkste	  voorwaarde	  is	  om	  met	  dialogische	  vaardigheden	  in	  het	  onderwijs	  aan	  de	  

slag	  te	  gaan.	  De	  veiligheid	  in	  de	  groep	  heeft	  invloed	  op	  de	  bereidheid	  en	  openheid	  van	  

leerlingen.	  	  Andere	  voorwaarden	  en	  aandachtspunten	  hangen	  nauw	  samen	  met	  de	  

veiligheid	  in	  de	  groep.	  

De	  aanwezigheid	  van	  duidelijke	  gespreksregels	  is	  een	  andere	  voorwaarde.	  De	  leerlingen	  

moeten	  weten	  wat	  de	  regels	  zijn	  en	  hoe	  het	  naleven	  van	  de	  regels	  worden	  bewaakt.	  	  

Het	  voeren	  van	  dialogen	  vraagt	  ook	  om	  een	  gedegen	  voorbereiding.	  De	  docent	  moet	  	  

goed	  nadenken	  over	  het	  gespreksonderwerp,	  de	  groepsindeling	  en	  zijn	  eigen	  rol	  tijdens	  

het	  gesprek.	  Ook	  de	  leerlingen	  moeten	  op	  het	  gesprek	  worden	  voorbereid.	  Ze	  hebben	  

voldoende	  voorkennis	  over	  het	  onderwerp	  nodig	  en	  het	  helpt	  ook	  als	  ze	  geoefend	  

hebben	  met	  de	  dialogische	  vaardigheden.	  

Ook	  de	  bereidheid	  van	  de	  leerlingen	  is	  een	  voorwaarde.	  Als	  de	  leerlingen	  niet	  bereid	  zijn	  

om	  met	  elkaar	  van	  gedachten	  te	  wisselen,	  dan	  is	  een	  dialoog	  onmogelijk.	  

Daarnaast	  is	  het	  wenselijk	  dat	  de	  groep	  die	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  gaat,	  niet	  groter	  is	  dan	  

vijftien	  leerlingen.	  De	  ideale	  groepsgrootte	  ligt	  tussen	  de	  zes	  tot	  acht	  leerlingen.	  

Tot	  slot	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  docent	  zelf	  ervaring	  heeft	  met	  het	  voeren	  van	  dialogen.	  

Pas	  dan	  is	  de	  docent	  voldoende	  in	  staat	  om	  tegemoet	  te	  komen	  aan	  de	  behoeftes	  van	  
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leerlingen	  en	  bepaalde	  gedragingen	  te	  herkennen.	  

	  

Aandachtspunten	  

	  De	  rol	  van	  de	  docent	  	  blijkt	  één	  van	  de	  belangrijkste	  aandachtspunten	  te	  zijn	  bij	  het	  

voeren	  van	  dialogen	  in	  de	  klas.	  De	  rol	  die	  de	  docent	  tijdens	  de	  dialoog	  kiest	  heeft	  grote	  

invloed	  op	  het	  verloop	  van	  het	  gesprek.	  	  Een	  docent	  kan	  ervoor	  kiezen	  om	  zelf	  	  aan	  het	  

gesprek	  deel	  te	  nemen,	  maar	  de	  docent	  kan	  ook	  besluiten	  om	  een	  observerende	  rol	  aan	  

te	  nemen	  en	  de	  leerlingen	  zelf	  het	  gesprek	  te	  laten	  leiden.	  Naar	  aanleiding	  van	  dit	  

onderzoek	  geef	  ik	  bij	  het	  aanleren	  van	  de	  vaardigheden	  de	  voorkeur	  aan	  een	  

observerende	  rol.	  Als	  de	  leerlingen	  zelf	  het	  gesprek	  leiden,	  worden	  ze	  meer	  uitgedaagd	  

om	  zelf	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  en	  bepaalde	  vaardigheden	  toe	  te	  passen.	  

Daarnaast	  heeft	  de	  docent	  in	  deze	  rol	  meer	  ruimte	  om	  zich	  op	  de	  vaardigheden	  en	  

gespreksregels	  te	  focussen.	  	  

De	  docent	  moet	  ook	  goed	  nadenken	  over	  de	  groepsindeling,	  daarbij	  dient	  hij	  in	  ieder	  

geval	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  diversiteit,	  de	  machtsverhoudingen	  en	  de	  

vriendschapsrelaties	  binnen	  de	  groep.	  

De	  keuze	  voor	  een	  onderwerp	  is	  een	  derde	  aandachtspunt.	  Daarbij	  is	  het	  belangrijk	  om	  

te	  letten	  op:	  de	  gevoeligheid	  van	  het	  thema,	  de	  voorkennis	  die	  leerlingen	  over	  het	  

onderwerp	  hebben	  en	  de	  interesse	  van	  de	  leerlingen.	  	  

Diversiteit	  is	  ook	  een	  belangrijk	  aandachtspunt.	  Binnen	  een	  dialoog	  is	  het	  belangrijk	  dat	  

er	  ruimte	  is	  voor	  verschillende	  perspectieven.	  De	  docent	  dient	  zich	  er	  wel	  van	  bewust	  te	  

zijn	  dat	  sommige	  leerlingen	  het	  moeilijk	  en	  spannend	  vinden	  om	  afwijkende	  meningen	  

te	  laten	  horen.	  

Daarnaast	  moet	  de	  docent	  proberen	  om	  competitieve	  elementen	  te	  vermijden.	  

Competitie	  legt	  vaak	  te	  veel	  nadruk	  op	  de	  tegenstrijdigheden	  en	  zorgt	  er	  vaak	  voor	  dat	  

leerlingen	  stelliger	  worden.	  

De	  docent	  moet	  ook	  goed	  nadenken	  of	  hij	  de	  leerlingen	  een	  beoordeling	  wil	  geven.	  Het	  

geven	  van	  beoordelingen	  bij	  het	  aanleren	  van	  dialogische	  vaardigheden	  kan	  voor	  

sommige	  leerlingen	  een	  extra	  stimulans	  zijn	  om	  zich	  in	  te	  zetten.	  Voor	  andere	  leerlingen	  

gaat	  een	  beoordeling	  gepaard	  met	  een	  gevoel	  van	  spanning	  en	  onveiligheid.	  De	  docent	  

dient	  zich	  hiervan	  bewust	  te	  zijn	  en	  aan	  de	  hand	  van	  de	  kenmerken	  van	  de	  groep	  een	  

overwogen	  beslissing	  te	  maken.	  

Het	  aanleren	  van	  dialogische	  vaardigheden	  vraagt	  veel	  van	  leerlingen,	  daarom	  is	  het	  
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belangrijk	  om	  realistische	  doelen	  te	  stellen	  en	  leerlingen	  de	  ruimte	  te	  geven	  om	  fouten	  

te	  maken.	  

Een	  kring	  is	  de	  beste	  klassenopstelling	  om	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  te	  kunnen	  gaan.	  In	  een	  

kring	  kunnen	  leerlingen	  elkaar	  goed	  aankijken,	  daarnaast	  zorgt	  een	  kring	  vaak	  voor	  een	  

gevoel	  van	  verbondenheid.	  

Stilte	  kan	  een	  belangrijke	  rol	  spelen	  binnen	  dialogen.	  In	  sommige	  gesprekken	  kan	  stilte	  

verdiepend	  werken,	  maar	  stilte	  kan	  ook	  intimiderend	  zijn	  en	  weerstand	  oproepen.	  Het	  

is	  daarom	  raadzaam	  om	  deelnemers	  langzaam	  aan	  stiltes	  in	  een	  gesprek	  te	  laten	  

wennen.	  

Tot	  slot	  komt	  uit	  de	  try-‐out	  naar	  voren	  dat	  ook	  het	  moment	  van	  de	  dag	  en	  de	  periode	  

van	  het	  jaar	  invloed	  kunnen	  uitoefenen	  op	  de	  bereidheid	  van	  leerlingen	  en	  daarmee	  ook	  

op	  de	  verloop	  van	  het	  gesprek.	  Als	  de	  leerlingen	  en	  docent	  elkaar	  aan	  het	  begin	  van	  het	  

jaar	  al	  goed	  kennen	  is	  dit	  een	  goede	  periode	  om	  met	  de	  lessenserie	  te	  starten.	  Anders	  is	  

het	  beter	  om	  te	  wachten	  tot	  halverwege	  het	  jaar.	  Vlak	  voor	  de	  vakantie	  blijkt	  geen	  

gunstige	  periode,	  omdat	  de	  leerlingen	  dan	  minder	  gemotiveerd	  zijn.	  Daarnaast	  hebben	  

de	  leerlingen	  dan	  geen	  kans	  meer	  om	  de	  vaardigheden	  verder	  te	  oefenen	  en	  in	  praktijk	  

te	  brengen.	  

	  

De	  doelgroep	  

Voorafgaand	  aan	  de	  try-‐out	  hebben	  de	  leerlingen	  in	  een	  voormeting	  aangegeven	  dat	  ze	  

zichzelf	  al	  dialoogvaardig	  vonden.	  Ze	  gaven	  zichzelf	  gemiddeld	  een	  7.6	  voor	  hun	  

dialogische	  vaardigheden.	  Naar	  aanleiding	  van	  de	  try-‐out	  is	  het	  lastig	  om	  te	  bepalen	  in	  

hoeverre	  de	  leerlingen	  inderdaad	  al	  over	  de	  vaardigheden	  beschikken.	  Een	  

vervolgonderzoek	  zou	  hier	  dieper	  op	  in	  kunnen	  gaan.	  

Iets	  meer	  dan	  de	  helft	  van	  de	  leerlingen	  gaf	  na	  afloop	  van	  de	  lessenserie	  aan	  dat	  ze	  het	  

voeren	  van	  dialogen	  leuk	  en/of	  belangrijk	  vinden.	  Een	  klein	  deel	  van	  de	  leerlingen	  

schreef	  op	  dat	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  leuk	  kan	  zijn	  afhankelijk	  van:	  het	  onderwerp,	  

de	  groepssamenstelling	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  je	  op	  de	  achtergrond	  te	  houden.	  

Didactische	  tips	  en	  handvatten	  

Ebbens	  en	  Ettekoven	  (2005)	  beschrijven	  vier	  manieren	  waarop	  het	  onderwijs	  aandacht	  

kan	  besteden	  aan	  sociale	  vaardigheden:	  
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	   1.	   Gericht	  aanleren	  van	  sociale	  vaardigheden	  via	  een	  vast	  stappenplan;	  

	   2.	   Leerlingen	  wijzen	  op	  goed	  gebruik	  van	  de	  sociale	  vaardigheden;	  

	   3.	   Bewuste	  keuze	  voor	  samenwerkende	  werkvormen;	  

	   4.	   Leerlingen	  observeren	  en	  evalueren	  op	  het	  gebruik	  van	  sociale	  	  

	   	   vaardigheden.	  

Dit	  schema	  is	  ook	  goed	  toepasbaar	  bij	  het	  aanleren	  van	  dialogische	  vaardigheden.	  Het	  

schema	  laat	  goed	  zien	  hoe	  de	  docent	  na	  het	  gericht	  aanleren,	  aandacht	  kan	  blijven	  

besteden	  aan	  de	  betreffende	  vaardigheden.	  Het	  toont	  mogelijkheden	  om	  

vakoverstijgend	  en	  blijvend	  aan	  dialogische	  vaardigheden	  te	  werken.	  Dit	  draagt	  bij	  aan	  

de	  attitude	  van	  leerlingen	  om	  dialogische	  vaardigheden	  toe	  te	  passen	  in	  een	  bredere	  

context.	  

In	  dit	  onderzoek	  is	  gekozen	  voor	  het	  aanleren	  van	  dialogische	  vaardigheden	  via	  een	  vast	  

stappenplan,	  daarbij	  is	  geprobeerd	  om	  deze	  werkwijze	  te	  combineren	  met	  de	  andere	  

drie	  manieren.	  	  

Bij	  het	  kiezen	  van	  leerdoelen	  is	  het	  belangrijk	  om	  de	  doelen	  zo	  klein	  en	  concreet	  

mogelijk	  te	  maken.	  ‘Leren	  luisteren’	  is	  niet	  concreet	  genoeg	  en	  dient	  te	  worden	  verdeeld	  	  	  

in	  subvaardigheden	  als	  ‘kunnen	  herhalen	  wat	  de	  ander	  heeft	  gezegd’.	  Het	  is	  aan	  te	  raden	  

om	  deze	  subdoelen	  ook	  aan	  de	  leerlingen	  uit	  te	  leggen.	  

De	  leerdoelen	  dienen	  op	  een	  betekenisvolle	  manier	  terug	  te	  komen	  in	  de	  werkvormen.	  

Dat	  houdt	  in	  dat	  de	  leerlingen	  de	  opdracht	  pas	  goed	  uit	  kunnen	  voeren	  als	  ze	  de	  

vaardigheid	  op	  de	  juiste	  manier	  inzetten.	  Een	  goed	  voorbeeld	  hiervan	  is	  de	  oefening	  het	  

gerucht.	  In	  deze	  oefening	  ervaren	  de	  leerlingen	  dat	  het	  toepassen	  van	  de	  

luistervaardigheden	  lastiger	  is	  dan	  ze	  dachten,	  dat	  werkt	  motiverend.	  

Uit	  de	  try-‐out	  komt	  naar	  voren	  dat	  de	  leerlingen	  ook	  positief	  reageren	  op	  verhalen	  en	  

raadsel,	  die	  leerlingen	  bewust	  maken	  van	  hun	  eigen	  vooroordelen	  en	  interpretaties.	  	  

Deze	  verhalen	  kunnen	  goed	  worden	  gebruikt	  om	  een	  les	  te	  introduceren.	  

Ook	  blijkt	  uit	  de	  try-‐out	  dat	  de	  leerlingen	  zowel	  in	  de	  kleine	  groepjes,	  als	  in	  de	  

slotdialoog	  vrij	  snel	  aangeven	  dat	  ze	  uitgesproken	  zijn.	  Om	  meer	  verdieping	  aan	  te	  

brengen	  is	  het	  aan	  te	  raden	  om	  het	  thema	  goed	  in	  te	  leiden	  en	  voldoende	  achtergrond	  

informatie	  aan	  de	  leerlingen	  te	  geven.	  Ook	  is	  het	  belangrijk	  om	  leerlingen	  langzaam	  te	  

laten	  wennen	  aan	  het	  voeren	  van	  dialogen.	  Een	  dialoog	  van	  tien	  tot	  vijftien	  minuten	  lijkt	  

kort,	  maar	  is	  zeker	  in	  het	  begin	  lang	  genoeg.	  

Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  om	  de	  dialoog	  te	  structureren	  en	  de	  beurten	  te	  verdelen.	  
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Deze	  manieren	  hebben	  allemaal	  hun	  eigen	  voor-‐	  en	  nadelen.	  Welke	  werkvorm	  geschikt	  

is	  hangt	  af	  van	  de	  doelen	  die	  de	  docent	  wil	  bereiken	  en	  de	  context	  van	  de	  groep.	  Ik	  heb	  

bij	  de	  slotdialoog	  gekozen	  voor	  de	  talking-‐stickmethode,	  omdat	  deze	  methode	  duidelijk	  

verschilt	  van	  de	  gespreksvormen	  die	  de	  leerlingen	  gewend	  zijn.	  Ook	  helpt	  deze	  methode	  

om	  de	  spreekkansen	  eerlijk	  te	  verdelen.	  Om	  de	  tussentijdse	  interactie	  te	  stimuleren	  vind	  

ik	  het	  belangrijk	  om	  de	  leerlingen	  na	  iedere	  nieuwe	  inbreng	  de	  kans	  te	  geven	  om	  vragen	  

te	  stellen.	  	  

De	  leerlingen	  in	  de	  try-‐out	  reageerden	  positief	  op	  het	  gebruik	  van	  de	  spreeksteen.	  Wel	  

werd	  daarbij	  duidelijk	  dat	  het	  heel	  belangrijk	  is	  om	  consequent	  de	  regels	  te	  handhaven.	  

Als	  de	  docent	  niet	  ingrijpt	  als	  leerlingen	  door	  elkaar	  heen	  praten,	  verliest	  de	  stok/steen	  

zijn	  betekenis.	  Ook	  geven	  leerlingen	  aan	  dat	  ze	  het	  niet	  fijn	  vinden	  als	  ze	  verplicht	  iets	  

moeten	  zeggen.	  

Het	  aanleren	  van	  dialogische	  vaardigheden	  heeft	  het	  meeste	  effect	  als	  dit	  

vakoverstijgend	  wordt	  aangepakt.	  Daarom	  is	  het	  aan	  te	  raden	  om	  andere	  docenten	  bij	  de	  

lessenserie	  te	  betrekken.	  De	  docent	  kan	  bijvoorbeeld	  iedere	  week	  in	  het	  team	  aangeven	  

welke	  vaardigheden	  centraal	  staan.	  Andere	  docenten	  kunnen	  dan	  bijvoorbeeld	  helpen	  

door	  deze	  vaardigheden	  in	  hun	  les	  te	  noemen	  en	  de	  leerlingen	  hier	  op	  aan	  te	  spreken.	  

Dit	  hoeft	  voor	  deze	  docenten	  geen	  extra	  tijd	  te	  kosten	  en	  hoeft	  niet	  ten	  koste	  te	  gaan	  van	  

andere	  lesstof.	  Als	  leerkrachten	  hier	  serieus	  aandacht	  aan	  besteden,	  zullen	  ze	  juist	  

merken	  dat	  de	  dialogische	  vaardigheden	  een	  positieve	  uitwerking	  hebben	  op	  de	  andere	  

lesstof.	  

Tot	  slot	  heeft	  het	  ontwerpproces	  mij	  vooral	  geleerd	  dat	  er	  niet	  één	  juiste	  manier	  is	  om	  

met	  dialogische	  vaardigheden	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  Het	  effect	  van	  een	  lessenserie	  hangt	  in	  

grote	  mate	  van	  de	  uitvoerende	  docent	  en	  de	  groepsdynamiek	  af,	  dat	  maakt	  het	  lastig	  om	  

als	  externe	  ontwerper	  met	  alle	  factoren	  rekening	  te	  houden.	  Het	  uiteindelijke	  

lesontwerp	  moet	  dan	  ook	  vooral	  gezien	  worden	  als	  voorbeeld	  ter	  inspiratie	  en	  niet	  als	  

een	  kant-‐en-‐klaar	  stappenplan.	  De	  docent	  zal	  ook	  zelf	  nog	  tijd	  moeten	  besteden	  aan	  de	  

voorbereiding	  en	  de	  lessenserie	  moeten	  aanpassen	  aan	  de	  context	  van	  de	  klas	  en	  school.	  

	  

7.2	   Discussie	  

Uit	  de	  onderzoeksresultaten	  komen	  drie	  thema’s	  naar	  voren	  waar	  de	  meningen	  over	  

verschillen	  en	  die	  daarom	  tot	  discussie	  leiden:	  de	  rol	  van	  de	  docent,	  beoordelen	  van	  
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dialogische	  vaardigheden	  en	  manieren	  om	  de	  beurten	  te	  verdelen.	  In	  dit	  hoofdstuk	  geef	  

ik	  per	  thema	  een	  korte	  samenvatting	  van	  de	  verschillende	  perspectieven	  en	  de	  

bijhorende	  argumenten.	  Vervolgens	  beargumenteer	  ik	  de	  keuzes	  die	  ik	  naar	  aanleiding	  

van	  dit	  onderzoek	  heb	  gemaakt.	  	  

Rol	  van	  de	  docent	  

De	  rol	  die	  de	  docent	  tijdens	  de	  dialoog	  kiest	  heeft	  grote	  invloed	  op	  het	  verloop	  van	  het	  

gesprek.	  	  Een	  docent	  kan	  ervoor	  kiezen	  om	  in	  de	  vorm	  van	  deelnemer	  of	  gespreksleider	  

aan	  het	  gesprek	  deel	  te	  nemen,	  maar	  de	  docent	  kan	  ook	  besluiten	  om	  een	  observerende	  

rol	  aan	  te	  nemen	  en	  de	  leerlingen	  zelf	  het	  gesprek	  te	  laten	  leiden.	  	  

Een	  deelnemende	  rol	  	  heeft	  als	  voordeel	  dat	  de	  docent	  ontbrekende	  perspectieven	  in	  

kan	  brengen	  en	  kritische	  vragen	  kan	  stellen,	  zo	  kan	  de	  docent	  voor	  extra	  diepgang	  

zorgen.	  Een	  deelnemende	  rol	  heeft	  ook	  als	  voordeel	  dat	  de	  docent	  een	  voorbeeldfunctie	  

kan	  vervullen,	  door	  zelf	  de	  dialogische	  vaardigheden	  goed	  toe	  te	  passen.	  	  

Een	  deelnemende	  rol	  van	  de	  docent	  heeft	  als	  nadeel	  dat	  de	  leerlingen	  daardoor	  vaak	  

meer	  richting	  de	  docent	  spreken	  en	  minder	  op	  elkaar	  reageren.	  Als	  docenten	  zelf	  

deelnemen	  aan	  het	  gesprek	  zijn	  zij	  vaak	  erg	  dominant.	  De	  docent	  is	  dan	  vaak	  degene	  die	  

de	  beurten	  verdeelt	  en	  verhelderingsvragen	  stelt.	  	  Op	  die	  manier	  reageren	  de	  leerlingen	  

niet	  meer	  direct	  op	  elkaar,	  maar	  verloopt	  de	  communicatie	  via	  de	  docent.	  Ook	  kan	  een	  

deelnemende	  rol	  ten	  koste	  gaan	  van	  de	  openheid	  en	  het	  gevoel	  van	  gelijkheid,	  omdat	  

leerlingen	  de	  inbreng	  van	  een	  docent	  vaak	  anders	  wegen	  dan	  inbreng	  van	  

medeleerlingen.	  	  

Als	  de	  leerlingen	  zelf	  het	  gesprek	  moeten	  leiden	  worden	  ze	  uitgedaagd	  om	  zelf	  

verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  en	  krijgen	  ze	  meer	  kansen	  om	  bepaalde	  vaardigheden	  te	  

oefenen.	  De	  leerlingen	  reageren	  direct	  op	  elkaar,	  zonder	  tussenkomst	  van	  de	  docent.	  

Een	  observerende	  rol	  geeft	  de	  docent	  tevens	  de	  gelegenheid	  om	  de	  vaardigheden	  van	  de	  

leerlingen	  te	  observeren	  en	  als	  docent	  het	  proces	  en	  de	  veiligheid	  te	  bewaken.	  Een	  

mogelijk	  nadeel	  van	  deze	  rol	  is	  dat	  er	  minder	  verschillende	  perspectieven	  aanbod	  

komen.	  Dit	  kan	  worden	  opgelost	  door	  de	  leerlingen	  van	  te	  voren	  voorbereidende	  

informatie	  te	  geven,	  waarbij	  verschillende	  perspectieven	  aanbod	  komen.	  

Welke	  rol	  het	  beste	  is	  hangt	  af	  van	  de	  context	  en	  de	  doelen	  die	  de	  docent	  met	  de	  dialoog	  

wil	  bereiken.	  Als	  de	  docent	  vooral	  belang	  hecht	  aan	  inhoudelijke	  diepgang,	  dan	  past	  een	  

sturende	  rol	  het	  beste.	  Deze	  lessenserie	  heeft	  in	  eerste	  instantie	  tot	  doel	  om	  leerlingen	  

met	  dialogische	  vaardigheden	  te	  laten	  oefenen,	  daarvoor	  krijgen	  ze	  volgens	  mij	  het	  
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meeste	  kans	  als	  de	  docent	  een	  observerende	  rol	  vervult.	  Daarmee	  bedoel	  ik	  niet	  dat	  de	  

docent	  de	  sturing	  volledig	  los	  moet	  laten	  en	  toekijkt	  tot	  de	  leerlingen	  het	  gesprek	  

hebben	  afgerond.	  Om	  de	  diepgang	  en	  het	  naleven	  van	  de	  gespreksregels	  te	  bewaken	  kan	  

de	  docent	  het	  gesprek	  tussentijds	  een	  paar	  keer	  stil	  leggen	  om	  zijn	  observaties	  met	  de	  

leerlingen	  te	  bespreken.	  De	  docent	  reageert	  dan	  niet	  inhoudelijk,	  maar	  geeft	  alleen	  

feedback	  op	  wat	  hij	  ziet	  en	  welke	  vaardigheden	  hij	  nog	  mist.	  De	  docent	  kan	  van	  te	  voren	  

met	  de	  leerlingen	  afspreken	  wanneer	  en	  hoe	  vaak	  hij	  het	  gesprek	  stil	  legt.	  In	  plaats	  van	  

zelf	  kritische	  vragen	  te	  stellen	  of	  beurten	  te	  verdelen	  kan	  de	  docent	  tijdens	  deze	  

tussenbespreking	  leerlingen	  aansporen	  om	  deze	  vaardigheden	  toe	  te	  passen.	  De	  docent	  

kan	  bijvoorbeeld	  vragen	  te	  stellen	  als:	  

-‐ Ik	  hoor	  nu	  steeds	  dezelfde	  leerlingen,	  hoe	  kunnen	  jullie	  ervoor	  zorgen	  dat	  andere	  

leerlingen	  ook	  aan	  de	  beurt	  komen?	  

-‐ Leerling	  A	  heeft	  net	  helder	  uitgelegd	  waarom	  ze	  tegen	  (…)	  is,	  wie	  zou	  dit	  kort	  

kunnen	  samenvatten?	  

De	  docent	  kan	  de	  leerlingen	  ook	  de	  mogelijkheid	  geven	  om	  het	  gesprek	  stil	  te	  leggen	  als	  

zij	  vinden	  dat	  de	  gespreksregels	  niet	  worden	  nageleefd.	  Op	  die	  manier	  krijgen	  de	  

leerlingen	  nog	  meer	  verantwoordelijkheid	  voor	  het	  proces.	  

Beoordelen	  

Bij	  het	  ontwikkelen	  van	  onderwijs	  is	  het	  ook	  altijd	  belangrijk	  om	  na	  te	  denken	  over	  

mogelijkheden	  om	  de	  leerdoelen	  te	  toetsen	  en	  te	  beoordelen.	  Of	  en	  hoe	  dit	  bij	  het	  

aanleren	  van	  dialogische	  vaardigheden	  moet	  gebeuren,	  roept	  veel	  discussie	  op.	  	  

Eén	  van	  de	  respondenten	  is	  fel	  tegen	  het	  beoordelen	  van	  leerlingen,	  omdat	  leerlingen	  

door	  een	  beoordeling	  het	  gevoel	  kunnen	  krijgen	  dat	  ze	  niet	  vrij	  zijn	  om	  te	  zeggen	  wat	  ze	  

willen.	  De	  angst	  om	  afgerekend	  te	  worden	  op	  hun	  inbreng	  of	  op	  hun	  keuze	  om	  te	  

zwijgen,	  kan	  de	  openheid	  en	  oprechtheid	  in	  de	  weg	  staan.	  	  

Een	  ander	  bezwaar	  tegen	  beoordelen	  is	  de	  diversiteit	  in	  communicatiestijlen.	  Sommige	  

leerlingen	  vormen	  hun	  gedachten	  al	  sprekend,	  anderen	  denken	  het	  liefst	  eerst	  even	  na.	  

Sommige	  leerlingen	  voelen	  zich	  comfortabel	  als	  ze	  veel	  kunnen	  vertellen,	  andere	  

leerlingen	  houden	  zich	  liever	  meer	  op	  de	  achtergrond.	  Iedere	  leerling	  heeft	  een	  

persoonlijke	  stijl,	  waarbij	  hij	  zich	  prettig	  voelt.	  Volgens	  Burbules	  (1993,	  p.159)	  kan	  en	  

mag	  je	  leerlingen	  daarom	  niet	  zomaar	  met	  elkaar	  vergelijken.	  
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Daar	  tegenover	  staat	  dat	  als	  leerlingen	  niet	  worden	  beoordeeld	  of	  toetst,	  dit	  de	  indruk	  

kan	  wekken	  dat	  de	  docent	  de	  vaardigheden	  niet	  belangrijk	  genoeg	  vindt.	  Leerlingen	  zijn	  

vaak	  gemotiveerder	  voor	  vakken	  waar	  ze	  een	  beoordeling	  voor	  krijgen.	  Dit	  kwam	  ook	  

naar	  voren	  tijdens	  de	  try-‐out.	  Een	  aantal	  leerlingen	  maakte	  het	  huiswerk	  niet,	  omdat	  ze	  

het	  belangrijker	  vonden	  om	  voor	  een	  toets	  te	  leren.	  De	  leerlingen	  gaven	  in	  een	  gesprek	  

aan	  dat	  ze	  de	  opdracht	  wel	  hadden	  gemaakt	  als	  ze	  er	  een	  cijfer	  voor	  hadden	  gekregen.	  

Volgens	  deze	  leerlingen	  is	  het	  geven	  van	  cijfers	  een	  goede	  manier	  om	  hen	  te	  motiveren.	  	  

Eén	  van	  de	  docenten	  uit	  de	  focusgroep,	  in	  het	  vervolg	  aangeduid	  als	  R6,	  vertelt	  dat	  hij	  de	  

leerlingen	  wel	  een	  beoordeling	  geeft	  voor	  hun	  dialogische	  vaardigheden.	  R6	  ervaart	  

daarbij	  dat	  leerlingen	  het	  prima	  vinden	  om	  cijfers	  te	  krijgen.	  Ze	  zijn	  het	  gewend,	  want	  

ook	  bij	  andere	  vakken	  worden	  ze	  beoordeeld	  op	  hun	  communicatieve	  vaardigheden.	  R6	  

erkent	  dat	  een	  beoordeling	  extra	  spanning	  met	  zich	  mee	  kan	  brengen,	  maar	  hij	  heeft	  niet	  

het	  idee	  dat	  leerlingen	  zich	  door	  een	  beoordeling	  onveilig	  voelen.	  De	  veiligheid	  in	  de	  

groep	  heeft	  volgens	  R6	  veel	  meer	  te	  maken	  met	  de	  relatie	  die	  de	  docent	  met	  de	  

leerlingen	  heeft.	  Als	  de	  leerlingen	  vertrouwen	  hebben	  in	  de	  docent,	  dan	  hebben	  ze	  vaak	  

ook	  vertrouwen	  in	  de	  manier	  waarop	  de	  docent	  beoordeelt.	  	  

Wederom	  geldt	  hier	  dat	  de	  context	  en	  de	  kenmerken	  van	  de	  groep	  bepalend	  zouden	  

moeten	  zijn	  voor	  de	  keuze	  die	  de	  docent	  maakt.	  Bij	  een	  calculerende	  en	  

prestatiegerichte	  groep	  kan	  een	  beoordeling	  een	  extra	  stimulans	  geven.	  In	  een	  groep	  

waar	  sprake	  is	  van	  competitie	  en	  onzekerheid	  raad	  ik	  aan	  om	  leerlingen	  op	  andere	  

manieren	  te	  motiveren.	  

Als	  de	  docent	  besluit	  om	  leerlingen	  te	  beoordelen	  op	  hun	  dialogische	  vaardigheden,	  dan	  

is	  het	  belangrijk	  om	  aan	  de	  leerlingen	  duidelijk	  te	  maken	  dat	  ze	  worden	  getoetst	  op	  

gedragskenmerken	  en	  niet	  op	  de	  inhoud.	  De	  leerlingen	  worden	  dus	  niet	  beoordeeld	  op	  

wat	  ze	  zeggen,	  maar	  op	  hoe	  ze	  dat	  zeggen	  en	  op	  hun	  rol	  binnen	  het	  groepsproces.	  De	  

observatiepunten	  waar	  de	  docent	  op	  let,	  dienen	  voor	  de	  leerlingen	  duidelijk	  te	  zijn.	  	  

	  

Beurtverdeling	  

In	  de	  eerdere	  hoofdstukken	  werd	  beschreven	  dat	  een	  dialoog	  onder	  andere	  wordt	  

gekenmerkt	  door	  gelijkwaardigheid,	  gelijke	  gesprekskansen	  en	  een	  actieve	  deelname	  

van	  alle	  deelnemers.	  Daarnaast	  is	  het	  bij	  het	  verdelen	  van	  de	  gespreksbeurten	  belangrijk	  

om	  rekening	  te	  de	  veiligheid,	  machtsverschillen	  in	  de	  groep	  en	  verschillende	  

communicatiestijlen.	  De	  leerlingen	  moeten	  de	  kans	  krijgen	  om	  iets	  te	  zeggen	  als	  ze	  dat	  
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willen	  en	  soms	  hebben	  ze	  daar	  een	  extra	  aanmoediging	  bij	  nodig.	  Aan	  de	  andere	  kant	  is	  

het	  ook	  belangrijk	  om	  leerlingen	  de	  ruimte	  te	  geven	  om	  te	  passen,	  als	  ze	  dat	  willen.	  

Iedereen	  die	  weleens	  voor	  de	  klas	  heeft	  gestaan	  of	  een	  gesprek	  heeft	  begeleid	  weet	  dat	  

deze	  idealen	  mooi	  klinken,	  maar	  ook	  ontzettend	  complex	  zijn	  en	  lastig	  te	  bereiken.	  	  

Uit	  de	  resultaten	  van	  dit	  onderzoek	  komen	  verschillende	  manieren	  naar	  voren	  om	  de	  

beurten	  te	  verdelen,	  die	  ik	  hieronder	  kort	  zal	  bespreken.	  

De	  meest	  gebruikte	  manier	  van	  beurten	  verdelen	  is	  via	  het	  opsteken	  van	  vingers.	  De	  

leerlingen	  die	  iets	  willen	  zeggen	  steken	  hun	  vinger	  op	  en	  vaak	  wijst	  de	  docent	  dan	  

iemand	  aan.	  Deze	  manier	  heeft	  als	  voordeel	  dat	  de	  leerlingen	  zelf	  aan	  kunnen	  geven	  dat	  

ze	  iets	  willen	  inbrengen.	  Daarnaast	  wordt	  er	  bij	  deze	  manier	  van	  beurten	  verdelen	  vaak	  

direct	  op	  elkaar	  gereageerd.	  De	  leerlingen	  steken	  hun	  vinger	  op	  als	  ze	  willen	  aanhaken	  

op	  wat	  hun	  voorganger	  heeft	  gezegd.	  	  

Het	  werken	  met	  vingers	  heeft	  ook	  een	  aantal	  nadelen.	  Ten	  eerste	  kan	  het	  ervoor	  zorgen	  

dat	  leerlingen	  minder	  goed	  luisteren,	  omdat	  ze	  bezig	  zijn	  om	  de	  beurt	  naar	  zich	  toe	  te	  

trekken.	  Voor	  degene	  die	  de	  beurten	  verdeelt	  kan	  het	  lastig	  zijn	  om	  de	  beurten	  eerlijk	  te	  

verdelen.	  Als	  leerlingen	  lang	  op	  hun	  beurt	  moeten	  wachten	  kan	  het	  ook	  voor	  

teleurstelling	  en	  frustratie	  zorgen.	  Daarnaast	  brengt	  deze	  manier	  van	  beurten	  verdelen	  

onvoorspelbaarheid	  en	  soms	  ook	  spanning	  met	  zich	  mee.	  Je	  weet	  als	  leerling	  namelijk	  

niet	  van	  te	  voren	  of	  je	  de	  beurt	  zult	  krijgen.	  Tot	  slot	  vervult	  de	  docent	  bij	  het	  aanwijzen	  

van	  leerlingen	  vaak	  een	  dominante	  rol,	  waardoor	  alle	  communicatie	  via	  de	  docent	  blijft	  

lopen.	  Het	  is	  ook	  mogelijk	  om	  de	  leerlingen	  zelf	  de	  spreekbeurt	  te	  laten	  doorgeven,	  maar	  

dat	  heeft	  weer	  als	  nadeel	  dat	  leerlingen	  vaak	  dezelfde	  leerlingen	  kiezen.	  	  

R1	  en	  R2	  verdelen	  de	  gespreksbeurten	  met	  behulp	  van	  een	  spreekstok.	  Ze	  spreken	  

daarbij	  af	  dat	  alle	  deelnemers	  iedere	  ronde	  een	  spreekkans	  krijgen.	  Dit	  heeft	  als	  

voordeel	  dat	  alle	  deelnemers	  even	  vaak	  aan	  het	  woord	  komen.	  Ook	  brengt	  deze	  manier	  

veel	  structuur	  en	  voorspelbaarheid	  met	  zich	  mee.	  Deze	  methode	  heeft	  als	  nadeel	  dat	  de	  

leerlingen	  niet	  direct	  op	  elkaar	  kunnen	  reageren.	  Als	  de	  leerlingen	  een	  vraag	  willen	  

stellen	  moeten	  ze	  soms	  eerst	  een	  hele	  gespreksronde	  wachten	  voor	  ze	  weer	  aan	  de	  

beurt	  zijn.	  De	  leerlingen	  moeten	  hun	  vragen	  en	  reacties	  dan	  lang	  vasthouden.	  Dit	  kan	  bij	  

leerlingen	  ten	  koste	  gaan	  van	  hun	  betrokkenheid.	  

Het	  feit	  dat	  de	  leerlingen	  niet	  direct	  op	  elkaar	  kunnen	  reageren	  maakt	  de	  werkvorm	  

minder	  geschikt	  voor	  het	  oefenen	  van	  vaardigheden	  als:	  samenvatten,	  doorvragen	  en	  

checken.	  Ook	  het	  oefenen	  van	  uitnodigend	  gedrag	  is	  bij	  deze	  werkvorm	  minder	  van	  
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toepassing,	  omdat	  alle	  leerlingen	  automatisch	  aan	  de	  beurt	  komen.	  Tot	  slot	  kan	  deze	  

manier	  van	  beurten	  verdelen	  kan	  er	  voor	  zorgen	  dat	  de	  onderwerpen	  door	  elkaar	  heen	  

gaan	  lopen	  en	  er	  weinig	  verdieping	  in	  het	  gesprek	  komt.	  	  

Het	  werken	  met	  een	  spreeklijst	  wordt	  vanuit	  de	  theorie	  als	  derde	  manier	  genoemd.	  Dit	  

houdt	  in	  dat	  de	  leerlingen	  na	  het	  introduceren	  van	  het	  thema	  aangeven	  of	  ze	  iets	  over	  

het	  thema	  willen	  zeggen.	  Alle	  namen	  van	  deze	  leerlingen	  worden	  opgeschreven.	  Om	  de	  

beurt	  krijgen	  deze	  leerlingen	  de	  kans	  om	  hun	  inbreng	  te	  doen.	  Deze	  werkwijze	  heeft	  als	  

voordeel	  dat	  het	  voorspelbaar	  en	  gestructureerd	  is.	  De	  leerlingen	  weten	  precies	  

wanneer	  ze	  aan	  de	  beurt	  zijn.	  De	  beurtverdeling	  verloopt	  eerlijk,	  omdat	  alle	  leerlingen	  

de	  kans	  hebben	  om	  zich	  op	  de	  spreeklijst	  te	  plaatsen.	  De	  nadelen	  zijn	  vergelijkbaar	  met	  

die	  van	  de	  spreekstok,	  ook	  het	  werken	  met	  een	  spreeklijst	  biedt	  weinig	  ruimte	  voor	  

directe	  interactie.	  	  

Naar	  aanleiding	  van	  dit	  onderzoek	  heb	  ik	  ervoor	  gekozen	  om	  in	  de	  lessenserie	  een	  

combinatie	  te	  maken	  tussen	  de	  talking-stickmethode	  en	  het	  werken	  met	  vingers.	  In	  de	  

slotdialoog	  worden	  de	  beurten	  verdeeld	  met	  behulp	  van	  de	  spreekstok.	  Zoals	  bij	  de	  

talkingstick-‐methode	  krijgen	  alle	  leerlingen	  per	  ronde	  één	  spreekbeurt.	  Als	  aanvulling	  

daarop	  heb	  ik	  besloten	  om	  leerlingen	  na	  iedere	  spreekbeurt,	  de	  kans	  te	  geven	  om	  vragen	  

te	  stellen.	  Dus	  steeds	  als	  een	  leerling	  klaar	  is	  met	  vertellen	  legt	  hij	  de	  spreekstok	  voor	  

zich	  neer.	  De	  andere	  leerlingen	  mogen	  nu	  	  verhelderingsvragen	  stellen.	  Pas	  daarna	  geeft	  

hij	  de	  stok	  door	  aan	  de	  volgende	  spreker.	  	  

7.3	   Aanbevelingen	  voor	  vervolgonderzoek	  

In	  dit	  onderzoek	  richt	  ik	  me	  onder	  andere	  op	  de	  benodigde	  kennis	  en	  vaardigheden	  voor	  

het	  voeren	  van	  een	  dialoog.	  Bij	  het	  ontwikkelen	  van	  onderwijs	  is	  het	  echter	  ook	  

belangrijk	  om	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  beginsituatie	  en	  aanwezige	  kennis	  en	  vaardigheden	  

van	  de	  leerlingen.	  Dat	  aspect	  is	  in	  dit	  onderzoek	  onderbelicht	  gebleven.	  Uit	  de	  

voormetingen,	  die	  de	  leerlingen	  hebben	  ingevuld,	  blijkt	  dat	  de	  meeste	  leerlingen	  zichzelf	  

bij	  aanvang	  al	  vaardig	  vonden.	  Een	  vervolgonderzoek	  zou	  in	  kunnen	  gaan	  op	  vragen	  als:	  

• Welke	  voorkennis	  of	  vooronderstellingen	  hebben	  leerlingen	  bij	  het	  begrip	  

dialoog?	  

• Welke	  subvaardigheden	  komen	  bij	  andere	  vakken	  al	  aanbod?	  

• Welke	  dialogische	  vaardigheden	  beheersen	  leerlingen	  in	  de	  bovenbouw	  van	  havo	  

en	  vwo?	  
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Uit	  de	  try-‐out	  komt	  naar	  voren	  dat	  een	  deel	  van	  de	  leerlingen	  onvoldoende	  gemotiveerd	  

was	  om	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  te	  gaan.	  Gedurende	  de	  try-‐out	  is	  het	  niet	  gelukt	  om	  alle	  

leerlingen	  te	  motiveren.	  Een	  vervolgonderzoek	  zou	  in	  kunnen	  gaan	  op	  de	  volgende	  

vragen:	  

• Hoe	  kan	  het	  voortgezet	  onderwijs	  leerlingen	  motiveren	  om	  met	  elkaar	  in	  dialoog	  

te	  gaan?	  

• Hoe	  kan	  het	  voortgezet	  onderwijs	  leerlingen	  motiveren	  om	  dialogische	  

vaardigheden	  in	  een	  klassensituatie	  te	  oefenen?	  

In	  deze	  scriptie	  sluit	  ik	  het	  ontwerpproces	  af	  met	  een	  try-‐out.	  De	  try-‐out	  vormt	  een	  

onderdeel	  van	  de	  formatieve	  evaluatie,	  waarbij	  het	  vooral	  gaat	  om	  het	  opsporen	  van	  

tekortkomingen	  in	  het	  (tussen)product.	  Volgens	  de	  theorie	  over	  het	  ontwerponderzoek	  

volgt	  na	  het	  ontwerpproces	  nog	  een	  derde	  onderzoeksfase,	  namelijk	  een	  summatieve	  

evaluatie.	  In	  een	  summatieve	  evaluatie	  wordt	  onderzocht	  of	  de	  uitvoering	  van	  het	  

lesontwerp	  leidt	  tot	  de	  gewenste	  resultaten	  (Van	  den	  Akker	  &	  Thijs,	  2009,	  p.	  46).	  	  

Om	  uitspraken	  te	  kunnen	  doen	  over	  de	  bruikbaarheid	  en	  het	  effect	  van	  de	  lessenserie	  is	  

vervolgonderzoek,	  in	  de	  vorm	  van	  een	  summatieve	  evaluatie,	  aan	  te	  bevelen.	  

Het	  ontwerponderzoek,	  zoals	  beschreven	  in	  het	  boek	  Leerplan	  in	  ontwikkeling	  (Van	  den	  

Akker	  &	  Thijs,	  2009)	  en	  het	  artikel	  Ontwerponderzoek	  in	  vogelvlucht	  (Van	  den	  Berg	  &	  

Kouwenhoven,	  2008),	  bestaat	  uit	  verschillende	  helder	  omschreven	  stappen.	  

	  Door	  de	  verschillende	  fases	  van	  het	  onderzoek	  krijg	  je	  een	  breed	  beeld	  van	  het	  

onderwerp.	  De	  samenwerking	  met	  verschillende	  betrokkenen	  werkt	  motiverend	  en	  

zorgt	  voor	  een	  goede	  aansluiting	  bij	  de	  praktijk.	  Het	  precies	  doorlopen	  van	  alle	  stappen	  

van	  het	  ontwerponderzoek	  neemt	  echter	  veel	  tijd	  in	  beslag.	  Het	  is	  binnen	  de	  tijd	  van	  een	  

afstudeeronderzoek	  niet	  mogelijk	  om	  aan	  alle	  facetten	  van	  het	  ontwerponderzoek	  

aandacht	  te	  besteden.	  In	  dit	  onderzoek	  ben	  ik	  	  bijvoorbeeld	  niet	  toegekomen	  aan	  een	  

summatieve	  evaluatie.	  Het	  is	  door	  de	  complexiteit	  en	  omvang	  aan	  te	  bevelen	  om	  

ontwerponderzoeken	  in	  teamverband	  uit	  te	  voeren.	  
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8.	   SAMENVATTING	  

Dit	  onderzoek	  gaat	  over	  het	  begeleiden	  van	  dialogen	  in	  het	  middelbaar	  onderwijs.	  Een	  

dialoog	  is	  een	  gezamenlijk	  onderzoeksproces	  gericht	  op	  het	  verkennen	  van	  

verschillende	  visies	  en	  ideeën	  met	  als	  doel	  om	  de	  kennis	  te	  vergroten	  en	  tot	  nieuwe	  

inzichten	  te	  komen	  (Burbules,	  1993)(Van	  der	  Hoek,	  2011)(Kessels	  &	  Boers,	  2002).	  

Het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  vraagt	  om	  vaardigheden	  op	  het	  gebied	  van	  luisteren,	  

uitnodigend	  gedrag,	  jezelf	  kunnen	  uiten	  en	  kritisch	  denken.	  Deze	  vaardigheden	  zijn	  

weer	  onder	  te	  verdelen	  in	  verschillende	  subvaardigheden	  (Koops,	  2010a).	  	  

Het	  belang	  van	  dialogen	  in	  het	  onderwijs	  wordt	  breed	  erkend.	  Toch	  blijkt	  dat	  er	  in	  de	  

praktijk	  nog	  weinig	  aandacht	  wordt	  besteed	  aan	  het	  voeren	  van	  dialogen.	  Een	  mogelijke	  

reden	  hiervoor	  is	  het	  ontbreken	  van	  praktische	  handvatten.	  Dit	  onderzoek	  heeft	  tot	  doel	  

om	  docenten,	  door	  middel	  van	  een	  lessenserie,	  te	  ondersteunen	  bij	  het	  aanleren	  van	  

dialogische	  vaardigheden.	  	  

In	  de	  eerste	  fase	  van	  dit	  onderzoek	  zijn	  aan	  de	  hand	  van	  een	  literatuurstudie	  en	  

interviews	  met	  ervaringsdeskundigen	  de	  kenmerken,	  vaardigheden,	  voorwaarden	  en	  

aandachtspunten	  bij	  het	  voeren	  van	  dialogen	  in	  kaart	  gebracht.	  Veiligheid	  in	  de	  groep	  

kwam,	  daarbij	  naar	  voren	  als	  één	  van	  de	  belangrijkste	  voorwaarden	  voor	  het	  voeren	  van	  

de	  dialoog.	  De	  groepsindeling,	  de	  keuze	  van	  het	  onderwerp	  en	  de	  rol	  van	  de	  docent	  

kunnen	  de	  veiligheid	  en	  openheid	  van	  het	  gesprek	  beïnvloeden	  en	  vormen	  daarmee	  	  

belangrijke	  aandachtspunten.	  	  

De	  uitkomsten	  van	  de	  literatuurstudie	  en	  de	  interviews	  zijn	  samengevat	  in	  een	  aantal	  

ontwerprichtlijnen,	  die	  de	  basis	  vormen	  voor	  de	  lessenserie.	  De	  lessenserie	  bestaat	  uit	  

vijf	  lessen:	  les	  één	  gaat	  over	  luistervaardigheden;	  in	  les	  twee	  wordt	  aandacht	  besteed	  

aan	  de	  	  verschillende	  kanten	  van	  een	  dilemma;	  les	  drie	  gaat	  over	  manieren	  om	  jezelf	  te	  

uiten;	  in	  les	  vier	  oefenen	  de	  leerlingen	  met	  uitnodigend	  gedrag	  en	  les	  vijf	  is	  een	  

afsluitende	  les	  waarin	  alle	  vaardigheden	  samenkomen	  in	  een	  slotdialoog.	  	  

De	  lessen	  zijn	  in	  de	  praktijk	  getest,	  geobserveerd	  en	  geëvalueerd.	  Uit	  de	  try-‐out	  kwam	  

onder	  andere	  naar	  voren	  dat	  de	  leerlingen	  zichzelf	  bij	  aanvang	  van	  de	  lessenserie	  al	  

dialoogvaardig	  vonden.	  De	  oefeningen	  die	  leerlingen	  bewust	  maakten	  van	  hun	  eigen	  

leerpunten	  werden,	  zowel	  door	  de	  leerlingen	  als	  door	  de	  docent,	  het	  meest	  positief	  

beoordeeld.	  	  

Het	  onderzoek	  heeft	  geresulteerd	  in	  een	  docentenhandleiding	  met	  daarin	  theoretische	  

achtergrond	  over	  het	  voeren	  en	  begeleiden	  van	  dialogen,	  een	  overzicht	  van	  de	  
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dialogische	  vaardigheden,	  richtlijnen	  voor	  het	  kiezen	  van	  een	  gespreksonderwerp,	  

richtlijnen	  voor	  het	  indelen	  van	  groepen,	  aanwijzingen	  om	  de	  gespreksbeurten	  te	  

verdelen	  en	  tot	  slot	  een	  voorbeeldlessenserie.	  
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BIJLAGE	  1	  

	  
Interviewvragen	  
	  

• Wat	  verstaat	  u	  onder	  een	  dialoog?	  	  	  	  	  

	  

• Aan	  welke	  criteria	  moet	  een	  lessenserie	  dialogische	  vaardigheden	  voldoen?	  

	  

• Welke	  dialogische	  vaardigheden	  moeten	  in	  de	  lessenserie	  aan	  bod	  komen?	  

	  

• Welke	  valkuilen/	  aandachtspunten	  kunnen	  docenten	  tegenkomen	  bij	  het	  
begeleiden	  van	  een	  dialoog?	  Hoe	  kunnen	  ze	  daar	  volgens	  u	  mee	  omgaan?	  
	  

• Met	  welke	  randvoorwaarden	  en	  eisen	  vanuit	  de	  onderwijscontext	  moet	  ik	  
rekening	  houden	  bij	  het	  ontwerpen	  van	  de	  lessenserie?	  	  	  
	  

• Welke	  (achtergrond)informatie	  zou	  ik	  volgens	  u	  in	  de	  docentenhandleiding	  
moeten	  opnemen?	  
	  

• Welke	  dialogische	  werkvormen	  gebruikt	  u?	  	  Wat	  zijn	  uw	  ervaringen	  met	  deze	  
werkvormen?	  Welke	  tips	  heeft	  u	  voor	  docenten	  die	  met	  deze	  werkvormen	  willen	  
gaan	  werken?	  

	  

	  

Hulpvragen:	  

• Hoe	  kiest	  u	  een	  stelling?	  
	  

• Wat	  zijn	  de	  aandachtspunten	  bij	  het	  vormen	  van	  groepen?	  
	  

• Hoe	  gaat	  u	  om	  met	  gevoelige	  thema’s?	  
	  

• Hoe	  gaat	  u	  om	  met	  verschillen	  (denk	  aan:	  cultuur,	  niveau,	  machtsverhoudingen)	  
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BIJLAGE	  2	  
	  
Ontwerprichtlijnen	  
	  

Randvoorwaarden	   Ja	  

De	  lessenserie	  is	  gemakkelijk	  aan	  te	  passen	  aan	  het	  reguliere	  lesprogramma.	  	   	  

	  

De	  lessenserie	  is	  gemakkelijk	  aan	  te	  passen	  aan	  de	  context	  en	  mogelijkheden	  van	  de	  

groep.	  
	  

Er	  zit	  een	  goede	  opbouw	  in	  de	  lessen.	   	  

Dialogische	  vaardigheden	   	  

De	  leerlingen	  kunnen	  anderen	  laten	  uitspreken.	   	  

De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  de	  inbreng	  van	  anderen	  in	  eigen	  woorden	  samen	  te	  vatten.	   	  

De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  te	  checken	  of	  ze	  de	  ander	  begrepen	  hebben.	   	  

De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  verhelderingsvragen	  te	  stellen.	   	  

De	  leerlingen	  kunnen	  hun	  eigen	  oordelen	  en	  interpretaties	  herkennen.	   	  

De	  leerlingen	  kunnen	  relevante	  reacties	  geven.	   	  

De	  leerlingen	  kunnen	  aansluiten	  op	  de	  inbreng	  van	  hun	  gesprekspartner.	   	  

De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  andere	  leerlingen	  om	  hun	  mening	  te	  vragen.	   	  

De	  leerlingen	  kunnen	  de	  balans	  bewaken	  tussen	  zelf	  spreken	  en	  ruimte	  geven	  aan	  

anderen.	  
	  

De	  leerlingen	  zijn	  bereid	  om	  te	  zoeken	  naar	  missende	  perspectieven.	   	  

De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  standpunten	  uit	  te	  dagen	  in	  plaats	  van	  personen.	   	  

De	  leerlingen	  durven	  hun	  eigen	  mening	  in	  de	  groep	  te	  uiten.	   	  

De	  leerlingen	  kunnen	  hun	  eigen	  mening	  met	  argumenten	  onderbouwen.	   	  

De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  uit	  de	  ik-‐positie	  te	  spreken.	   	  

De	  leerlingen	  kunnen	  standpunten	  anders	  dan	  hun	  eigen	  begrijpen.	   	  
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De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  hun	  eigen	  inzichten	  ter	  discussie	  te	  stellen.	   	  

De	  leerlingen	  kunnen	  feiten	  en	  meningen	  onderscheiden.	   	  

De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  hun	  eigen	  mening	  op	  te	  schorten.	   	  

De	  leerlingen	  kunnen	  onderzoekend	  bezig	  zijn.	   	  

De	  leerlingen	  beseffen	  dat	  er	  meerdere	  antwoorden	  mogelijk	  zijn.	   	  

De	  leerlingen	  kunnen	  reflecteren	  op	  hun	  eigen	  luistervaardigheden.	   	  

De	  leerlingen	  zijn	  in	  staat	  om	  te	  spreken	  vanuit	  waarnemingen	  en	  wensen.	   	  

Kenmerken	  dialoog	   	  

De	  dialoog	  heeft	  een	  open	  karakter.	   	  

De	  dialoog	  stimuleert	  een	  onderzoekende	  houding.	   	  

Alle	  deelnemers	  zijn	  samen	  verantwoordelijk	  voor	  het	  verloop	  van	  het	  gesprek.	   	  

De	  deelnemers	  hebben	  gelijke	  gesprekskansen.	   	  

Iedere	  bijdrage	  wordt	  als	  gelijkwaardig	  gezien.	   	  

Binnen	  de	  dialoog	  is	  er	  ruimte	  voor	  diversiteit.	   	  

De	  dialoog	  stimuleert	  wederkerige	  belangstelling	  en	  respect.	   	  

Alle	  deelnemers	  zijn	  actief	  bij	  het	  gesprek	  betrokken.	   	  

De	  dialoog	  stuurt	  niet	  aan	  op	  het	  nemen	  van	  een	  beslissing.	   	  

Er	  zitten	  geen	  competitieve	  elementen	  in	  de	  dialoog.	   	  

Er	  worden	  duidelijke	  gespreksregels	  afgesproken.	   	  

De	  leerlingen	  hebben	  de	  ruimte	  om	  te	  passen.	   	  

De	  leerlingen	  worden	  inhoudelijk	  niet	  beoordeeld	  op	  wat	  ze	  zeggen.	   	  

Er	  zijn	  maximaal	  15	  deelnemers.	   	  

De	  deelnemers	  zijn	  bekent	  met	  de	  procedure	  en	  duur	  van	  de	  dialoog.	   	  

De	  docent	  is	  zelf	  geen	  deelnemer	  van	  de	  dialoog.	   	  
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Onderwerp	  van	  de	  dialoog	   	  

Het	  onderwerp	  van	  de	  dialoog	  wordt	  geformuleerd	  als	  vraag	  en	  niet	  als	  stelling.	   	  

Het	  onderwerp	  ligt	  niet	  gevoelig	  bij	  één	  of	  meerdere	  leerlingen.	   	  

Het	  onderwerp	  sluit	  aan	  bij	  de	  interesse	  van	  de	  leerlingen.	   	  

Het	  onderwerp	  is	  actueel	  en	  betekenisvol	  voor	  de	  leerlingen.	   	  

De	  docent	  is	  zelf	  geïnteresseerd	  in	  het	  onderwerp.	   	  

Docentenhandleiding	  besteed	  aandacht	  aan:	   	  

Achtergrond	  informatie	  over	  de	  dialoog.	   	  

Verzameldoelen	  en	  subdoelen.	   	  

Veiligheid.	   	  

Rol	  van	  de	  gespreksleider.	   	  

Groeperen	  van	  leerlingen.	   	  

Kiezen	  van	  een	  onderwerp.	   	  

Diversiteit	  in	  de	  groep.	   	  

Het	  verdelen	  van	  de	  gespreksbeurten.	   	  

Inrichting	  van	  het	  lokaal.	   	  

Mogelijkheden	  voor	  een	  teambrede	  aanpak.	   	  

De	  docentenhandleiding	  geeft	  aanbevelingen	  aan	  docenten	  om	  eerst	  zelf	  ervaring	  op	  te	  

doen	  met	  het	  voeren	  van	  dialogen.	  

	  

	  

	  


