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I
n de afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar ge-
spreksactiviteiten in klassen (zie bijvoorbeeld Cazden, 2001; 
Howe & Abedin, 2014; Resnick, Asterhan, & Clarke, 2015). 
Uit dit onderzoek weten we dat gesprekken waarin leer-
krachten veel open vragen stellen, kinderen ruimte krijgen 

om te praten, te redeneren en samen te denken, en waarin 
ze worden gestimuleerd echt naar elkaar te luisteren, een 
positief effect lijken te hebben op onder meer de leermotivatie 
en prestaties, redeneervaardigheden en de taalontwikkeling. 
Dit type gesprekken wordt in de literatuur ook wel dialogische 
gesprekken genoemd. Veel van het onderzoek naar dialogi-
sche gesprekken wordt uitgevoerd in de bovenbouw van de 
basisschool of het voorgezet onderwijs. De vraag is dus: kan 
dat ook in de kleuterklas? En wat levert dat op? In dit artikel 
presenteren we de belangrijkste resultaten van het MODEL-
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2TALK-onderzoek. In dit onderzoek hebben we leerkrachten in 
meerdere kleuterklassen begeleid in het voeren van dialogi-
sche gesprekken. We laten zien hoe die begeleiding verliep en 
welk effect het voeren van dialogische gesprekken heeft op de 
communicatieve ontwikkeling van kleuters. 

Het belang van goede gesprekken
Gesprekken zijn in het onderwijs een belangrijke basis voor 
het leren en ontwikkelen van kinderen. Courtney Cazden 
(2001) noemt gesprekken ook wel de taal van het leren of de 
setting waarin leren plaats kan vinden. Hoe zit dat precies?  
En wat zijn de kenmerken van goede gesprekken? 
Ten eerste is het belangrijk dat kinderen in gesprekken ruimte 
krijgen om te praten en hun ideeën te verwoorden. Door actief 
taal te gebruiken worden kinderen geconfronteerd met taal-
kennis die nog ontbreekt. Hierdoor zal de leerling alert worden 
op het taalaanbod in zijn omgeving en nieuwe taalkennis aan 
zijn of haar repertoire toevoegen (Damhuis & Litjens, 2003). 
Daarnaast is het van belang dat leerlingen in gesprekken goed 
naar elkaar leren luisteren. Niet alleen leren kinderen hierdoor 
veel van elkaar, maar het stimuleert hen ook om op elkaars 
ideeën voort te bouwen of het met elkaar eens of oneens te 
zijn. In goede gesprekken leren kinderen dus beter om samen 
te communiceren en te denken. 
Ten tweede hebben wij in ons onderzoek laten zien dat goede 
communicatieve vaardigheden samenhangen met de sociale 
acceptatie van kinderen (van der Wilt, van Kruistum, van der 
Veen, & van Oers, in voorbereiding). Hoe beter de communi-
catieve vaardigheid, hoe vaker kinderen door hun klasgenoten 
worden geaccepteerd. 
Ten derde zet de leraar in goede gesprekken gesprekstools 
in die kinderen uitdagen om hun ideeën te delen, echt naar 
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elkaar te luisteren, te redeneren, en samen te denken (van der 
Veen, van Kruistum, & Michaels, 2015; zie kader). Dialogische 
gesprekken waarin een leerkracht kinderen ruimte geeft om te 
praten, te redeneren en te denken, lijken een positief effect te 
hebben op de leerprestaties van kinderen (O’Connor, Michaels 
& Chapin, 2015). 
Tot slot laat onderzoek (Robinson & Robinson, 1983) zien dat 
het belangrijk is om in gesprekken te reflecteren op de com-
municatie van kinderen. Hierdoor worden zowel het communi-
catieve begrip als de communicatieve prestaties verbeterd. 

Wat levert het op? 
Ook kleuters zijn al in staat om goede gesprekken te voeren 
waarin zij hun ideeën verwoorden, redeneren, samen denken 
en echt naar elkaar luisteren. In het MODEL2TALK-onderzoek 
hebben wij twaalf leerkrachten (de zogeheten interventie-
groep) acht weken begeleid in het voeren van dialogische 
gesprekken over verschillende dieren. Negen leerkrachten (de 
vergelijkingsgroep) kregen geen begeleiding, maar voerden 
wel dezelfde gesprekken. 
Alle 469 kinderen werden vooraf en na afloop getest op hun 
communicatieve vaardigheden met behulp van de Nijmeegse 
Pragmatiek Test. Hierbij keken wij onder meer of kinderen 
informatie kunnen geven, beurtwisseling laten zien en kunnen 
herhalen bij onduidelijkheid. Daarnaast werden de leerkrachten 
meerdere keren gefilmd wanneer zij gesprekken voerden met 
de kinderen in hun klas. 

Wat wijzen onze analyses uit? Ten eerste laten de kinderen in 
de interventiegroep betere communicatieve vaardigheden zien 
op de nameting (van der Veen, de Mey, van Kruistum, & van 
Oers, ingediend). Door het voeren van dialogische gesprekken 
lijken kinderen dus beter te leren communiceren. Ten tweede 
laten de videobeelden zien dat kinderen in de interventiegroep 
meer praten en wanneer zij praten ook langere bijdragen 
hebben. Doordat leerkrachten in de interventiegroep kinderen 
uitdagen op hun communicatieve uitingen te reflecteren (zie 
kader), lijkt het erop dat kinderen in deze klassen elkaar ook 
steeds vaker proberen te begrijpen. In de klas van juf Lot, 

bijvoorbeeld, voeren de kinderen een gesprek over hoe het 
lieveheersbeestje nu precies vliegt en hoe het schild bescher-
ming biedt. Dit korte transcript laat zien dat de kinderen in de 
klas van juf Lot samen nadenken en moeite doen om elkaar te 
begrijpen. 

En de leraren? De resultaten van het onderzoek laten zien 
dat leraren in relatief korte tijd kunnen leren om dialogische 
gesprekken te voeren. Door te werken met de doelen voor 
dialogische gesprekken (zie kader) hebben zij geleerd om 
kinderen meer ruimte te geven om te praten en samen te 
denken. Leraren geven terug dat zij genieten van het voeren 
van dialogische gesprekken, veel meer te weten komen over 
de communicatieve en cognitieve mogelijkheden van de kin-
deren in hun klas, en merken dat kinderen ook in bijvoorbeeld 
spelactiviteiten beter met elkaar communiceren. 

Doelen van dialogische gesprekken. Wat doet de leerkracht? 

1. Daag kinderen uit om hun ideeën en gedachten te delen, uit te breiden en te verhelderen. 
 Kun je daar nog iets meer over zeggen? Dus jij zegt…? (geef de leerling ruimte om het met 

je eens/oneens te zijn)

2. Daag kinderen uit echt naar elkaar te luisteren en elkaars ideeën serieus te nemen. 
 Wie kan herhalen wat Boris net zei? 

3 Stimuleer kinderen om te redeneren.
 Waarom denk je dat? Gaat het altijd op die manier? 

4 Daag kinderen uit om samen te denken en voort te bouwen op elkaars ideeën
 Ben je het eens met wat Sara net zei? Waarom? 

5 Daag kinderen uit te reflecteren op (reacties op) hun communicatieve uitingen en het 
verloop van het gesprek

 Wat bedoel je precies? Waarom is het belangrijk dat we naar elkaar luisteren? 

Juf Lot: ‘Dex, kun je het ons nog een keer  
uitleggen?’
Dex: ‘Kijk, ik zag dat rode ding (schild van het 
lieveheersbeestje) toen hij ging vliegen.’
Dana: ‘En toen, dat was eigenlijk. Ik denk dat hij 
bedoelt dat het bescherming is voor zijn vleugels. 
Niet voor zichzelf.’
Bo: ‘Maar ook een beetje voor zichzelf.’
Dex: ‘Ja, dat is ook wat ik bedoelde.’
Juf Lot: ‘Maar Dana, jij zei dat hij bescherming 
heeft voor zijn…?’ 
Dana: ‘Ehm, voor zijn vleugels, want anders 
beschadigen die en dan kan hij niet zo goed meer 
vliegen.’ 
Achmed: ‘Net als een vlinder?’
Dana: ‘Nee, want een vlinder heeft zijn eigen  
vleugels, maar een lieveheersbeestje gaat zo. 
Als je heel goed kijkt, zijn vleugels, dat rode ding 
[schild] gaat omhoog.’ 
Dex: ‘Ja. Dat is wat ik bedoelde.’ 
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Aan de slag met MODEL2TALK
Wil je op jouw school ook meer halen uit gesprekken met 
kleuters? We geven een aantal tips. Ga allereerst eens na hoe 
de leraren op jouw school gesprekken voeren. Zijn zij veel zelf 
aan het woord? Wat voor een type vragen stellen zij? Maak 
bijvoorbeeld een video-opname van een kringgesprek en analy-
seer dit samen met de leraar. Op deze manier worden leraren 
zich bewust van de wijze waarop zij met kinderen praten. 
In het MODEL2TALK-onderzoek gaven leraren bijvoorbeeld 
aan dat zij weinig denktijd gaven aan kinderen, veel gesloten 
vragen stelden en veel meer aan het woord waren dan zijzelf 
hadden verwacht. 

Ten tweede is het belangrijk om doelgericht te werken. Kies 
samen met de leraar één of twee doelen (zie kader) voor 
dialogische gesprekken waar een aantal weken aan wordt 
gewerkt. Observeer en film leraren regelmatig om ze te laten 
zien welke veranderingen optreden. Bespreek wat goed gaat 
en wat de volgende keer anders of beter kan. 
Laat leraren tot slot ook bij elkaar in de klas kijken. Leraren die 
deelnamen aan het onderzoek gaven regelmatig aan dat zij 
veel leerden van het bekijken van elkaars videobeelden. 

Conclusie 
In dit artikel hebben wij laten zien dat leraren met een aantal 
eenvoudige gesprekstechnieken meer kunnen halen uit ge-
sprekken met kleuters. De resultaten van het MODEL2TALK-
onderzoek wijzen uit dat dialogische gesprekken een positieve 
bijdrage leveren aan de communicatieve ontwikkeling van 
kinderen. Het creëert een gesprekscultuur waarin kinderen 
beter gaan communiceren en leren om samen te denken. Ook 
aan de slag met MODEL2TALK? De eenvoudige tips in dit 
artikel helpen je om leraren te begeleiden in het voeren van 
dialogische gesprekken. 
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