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      Het onderwijsleergesprek 

        

 -  Roland Baas - 

Bij het onderwijsleergesprek stuurt de docent het 
verloop van het gesprek, meestal aan de hand van 
vragen, in de richting van het door hem gekozen doel. 
Via door de docent gekozen vragen, komen de leer-
lingen op ideeën, bedenken oplossingen voor proble-
men of achterhalen de diepere betekenis van de aan-
geboden leerstof. 

Werkvolgorde 

De werkvolgorde van een onderwijsleergesprek is: 

1. De docent houdt een zeer korte inleiding, zodat 
iedereen weet waar het over gaat. 

2. Daarna stelt hij een vraag. 
3. Een leerling reageert hierop. 
4. De docent reageert; de stappen 2, 3, 4 worden 

herhaald, enzovoorts. 

Het gesprek loopt dus steeds via de docent. Onder-
linge discussie is er niet. Trefwoorden en conclusies 
worden steeds in een schema op het bord gezet. Er 
is dan een zichtbaar eindresultaat. 

 

Vragen stellen 

Om een goed onderwijsleergesprek te kunnen voe-
ren, is het noodzakelijk de juiste vragen te stellen en 
daarbij de juiste techniek te gebruiken. Het gaat 
erom de leerlingen te laten praten / reageren. 

De manier waarop vragen gesteld kunnen worden, 
is te verdelen in een aantal stappen: 

1. Stel de vraag aan de hele groep. Niet naar één 
bepaalde leerling kijken, de vraag is voor ieder-
een bestemd. Eén vraag tegelijk stellen. 

2. Even wachten (5-10 seconden). De leerlingen 
moeten de gelegenheid krijgen over de vraag na 
te denken. De docent denkt meestal sneller dan 
de leerlingen. 

 

 

3. Naam van een leerling noemen. De docent moet 
de leerlingen bij naam kennen. 

4. Naar het antwoord van de leerling luisteren. Niet 
alleen de leerlingen moeten leren luisteren, ook 
de docent. 

5. Indien nodig het antwoord laten herhalen. Het is 
meestal niet zinvol dat de docent het antwoord 
herhaalt. Bij de leerlingen kan dan de instelling 
ontstaan van “Ik hoef niet te luisteren, de docent 
zegt het toch nog wel een keer.” 

6. Reageer op het antwoord: 
a. Antwoord is goed: complimenteer de leer-

ling. 
b. Antwoord is fout: ga in gedachten na, waar-

om de leerling een fout antwoord geeft 
(vraag niet goed begrepen?) en vraag door 
om een goed antwoord te krijgen. Benadruk 
de positieve kanten. Het antwoord is fout, 
niet de leerling. Confronteer de leerling met 
het goede en foute gedeelte van zijn ant-
woord. Laat het antwoord eventueel opnieuw 
formuleren. Koppel jouw interpretatie  van 
het antwoord terug. “Bedoel je…” De leerling 
zal zich dan verbeteren of de mening bevesti-
gen. Vraag zo nodig door. Als de leerling er 
niet uitkomt, kun je zonder af of goedkeuring 
een andere leerling een antwoord laten ge-
ven en dit antwoord vergelijken met het fou-
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te antwoord. Soms helpt het ook om de vraag 
toe te spitsen. Wanneer de docent een begrip 
naar voren wil halen uit een antwoord, kan 
hij de vragen steeds nauwkeuriger en speci-
fieker stellen of wenken geven, die de leerling 
helpen bij het formuleren van zijn antwoord. 

c. Meerdere antwoorden mogelijk? Bevestig het 
antwoord (“O.k. dat is één mogelijkheid…”) 
en vraag een andere leerling te reageren; met 
name die leerlingen die een ander antwoord 
hebben dan het eerste antwoord. Vraag zo-
veel mogelijk door tot de antwoorden vol-
doen aan de kenmerken van een volledig 
antwoord. 

Vanaf dat moment zijn er geen standaardhandelin-
gen meer. Het vervolg hangt af van de antwoorden 
van de leerlingen en de probleemstelling van de 
docent. Deze stappen zijn geen ‘must’, maar zijn een 
handige methode om de wijze van vragen stellen 
aan te leren. 

Aandachtspunten 

 De vorm van de vraag. Niet alleen de manier van 
vragen stellen is belangrijk, ook op de vorm 
waarin deze gesteld worden, moet worden gelet. 

 Ervoor zorgen dat alle leerlingen aan de beurt 
komen. Activeer de wat passievere leerlingen. 

 Breng de leerlingen in het onderwijsleergesprek 
tot begripsvorming. 

 Help de leerlingen, zonder antwoord te geven op 
de eigen vraag. 

 
Voor- en nadelen 

Voordelen van het onderwijsleergesprek: 
 activering en motivering van de leerlingen; 
 controle door het stellen van vragen; 
 opwekken van het denkproces bij de leerlingen. 
 
Nadelen van het onderwijsleergesprek: 
 het voorbereiden van een onderwijsleergesprek 

vraagt veel tijd; 
 het onderwijsleergesprek stelt hoge eisen aan de 

docent voor wat betreft het stellen van goede 
vragen; 

 afwijken van de ‘rode draad’ van de les is moge-
lijk. 

 
Nadelen van het onderwijsleergesprek kunnen 
worden voorkomen door: 
 principes in doceervorm te behandelen; 
 het maken van een schematische lesvoorberei-

ding. 
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