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      Gespreksvormen   

      

 -  Roland Baas - 

Van leerlingen wordt regelmatig gevraagd gespreks-
partner te zijn, hetzij onderling, hetzij van de docent. 
Het met elkaar praten / discussiëren / overleggen 
staat daarbij centraal. Gespreksvormen zijn daartoe 
zeer geschikt. Bovendien kunnen gespreksvormen bij-
dragen in het (gaan) functioneren in situaties waarin 
overleg, teamwork, gemeenschappelijke besluitvor-
ming e.d. aan de orde zijn. Tenslotte bieden gespreks-
vormen de mogelijkheid om ervaringen, informatie en 
vragen uit te wisselen. 

Doel 

Door het gebruik van gespreksvormen leren leer-
lingen om: 

 te overleggen; 
 vragen te stellen; 
 naar anderen te luisteren; 
 hun mening onder woorden te brengen. 

De  ‘gesprekshouding’ van de docent is belangrijk 
voor een goed verloop van gespreksvormen, dat wil 
zeggen het hebben van een luisterende houding, 
leerlingen aanmoedigen iets te zeggen / vertellen, 
gelegenheid geven tot het stellen van vragen, zorgen 
voor een veilig (leer)klimaat en het tonen van invoe-
lend vermogen. Vooral goed luisteren is de basis 
voor echt contact en een open dialoog. Met een ge-
spreksvorm als didactische werkvormen kunnen 
heel goed affectieve leerdoelen worden bereikt! 

 

Hoe effectief leren en onthouden we? 
 

Gespreksvormen 

Omdat de communicatie tussen gesprekspartners 
verschillend kan verlopen, kun je een onderscheid 
maken in de diverse didactische werkvormen die als 
gespreksvorm ingezet kunnen worden: 

 klassen- of groepsgesprek; 
 discussie; 
 onderwijsleergesprek; 
 vragen stellen. 

Bij het klassengesprek gaat om de uitwisseling van 
meningen, standpunten en gedachten. Bij het onder-
wijsleergesprek staat het aanleren van begrippen en 
het oplossen van problemen centraal (zie informa-
tieblad 9). Discussies helpen leerlingen om leerstof-
inhouden te verwerken en toe te passen. Bij vragen 
stellen gaat het om het verkrijgen van informatie van 
allerlei aard. 

De verschillende gespreksvormen vragen dan ook 
een verschillende werkwijze en steeds een andere 
opstelling van de docent. 

 

Het onderwijsleergesprek               Klassen- of groepsgesprek 
en vragen stellen.               en discussie. 

 
Aandachtspunten 

Bij het gebruik van gespreksvormen zijn de volgende 
aandachtspunten van belang: 

 Gewenning: gespreksvormen brengen verande-
ringen in de onderwijsleersituatie met zich mee: 
de opbouw van de les, de opstelling van het meu-
bilair, reacties van leerlingen, et cetera. Boven-
dien worden leerlingen geconfronteerd met de 
mening van anderen en het spreken in het open-
baar. 

 Inhoud: het is belangrijk dat de inhoud van het 
gesprek voortkomt uit de belevingswereld van de 
leerlingen. Dat betekent o.a. dat de inhoud niet te 
abstract mag zijn, dat leerlingen weten waar het 
over gaat en dat ze over enige (achtergrond)in-
formatie beschikken. 

 De structuur / organisatie van het gesprek. Van 
belang is een heldere structuur die helpt om ‘to 
the point’ te blijven en die de voortgang van het 
gesprek bevordert. De docent bewaakt de afge-
sproken werkwijze, zorgt dat leerlingen elkaar la-
ten uitspreken en bakent het onderwerp af. 
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 De relatie tussen de leerlingen. Een veilig leerkli-
maat is van belang. 

 Leerlingen moeten bereid zijn om hun eigen in-
zicht of oordeel te verwoorden en eventueel ter 
discussie te stellen. 

 Alle leerlingen zijn bereid mee te doen. Een luis-
terhouding alleen is niet voldoende. 

 Het doel van het gesprek is voor iedereen duide-
lijk. 

 Leerlingen laten elkaar uitspreken en luisteren 
goed naar wat anderen te zeggen hebben. Met an-
dere woorden: dat ze respectvol met elkaar om-
gaan.  

 
Een discussie kan uit de hand lopen…. 

Voorbeelden 
 
1. Klassengesprek.  
Een klassengesprek is een gesprek / discussie tussen 
leerlingen waarbij de nadruk ligt op het doorgeven 
van persoonlijke ideeën of ervaringen. Vragen en op-
merkingen van leerlingen zijn de aanleiding en het 
doel is het verkrijgen van zicht op kennis, inzicht, be-
langstelling en gedragspatronen van de ander. Zowel 
het onderwerp als de deelname aan het gesprek is in 
principe vrij. De rol van de docent bestaat uit het toe-
zien op een goed verloop van het gesprek. Een klas-
sengesprek wordt in principe gevoerd door de leer-
lingen en verloopt dan ook zonder al te veel tussen-
komst van de docent. Die heeft vooral een procesge-
richt doel voor ogen, bijvoorbeeld het: 
 leren luisteren naar (de mening van) anderen; 
 toepassen van kennis en inzichten in een ge-

sprekssituatie; 
 durven geven van een persoonlijke visie en het le-

ren nuanceren; 
 overwinnen van ‘spreek(drempel)vrees’. 

Klassengesprekken zijn bruikbaar voor het: 
 peilen van de beginsituatie: de docent snijdt een 

nieuw onderwerp aan of start de les met een open 
gesprek. Leerlingen wisselen ervaringen uit, 
waardoor de docent ongeveer weet waar hij met 
zijn leerlingen aan toe is; 

 bevorderen van creatief denken: leerlingen gaan 
op zoek naar oplossingen voor allerlei problemen 
die hen persoonlijk aangaan, zoals problemen in 
de klas; 

 bevorderen van een sociaal en veilig leer- en leef-
klimaat in de klas: leerlingen komen in een open 
gesprek tot werkelijke communicatie; 

 evalueren van de onderwijsleersituatie. 
 

2. Carrouseldiscussie 
Dit is een schriftelijke discussie in groepjes naar aan-
leiding van stellingen. De klas wordt verdeeld in 
groepjes van 5 à 6 leerlingen. Zij schrijven individu-
eel op een stuk papier een stelling over bepaalde 
leerervaringen. Onder de stelling komt een streep te 
staan, waarna het papier aan de rechter buurman 
wordt doorgegeven. Deze leest de stelling stil voor 
zichzelf en schrijft er commentaar bij, zet zijn naam 
eronder en geeft het papier vervolgens door. Het pa-
pier gaat het groepje rond en komt ten slotte weer bij 
de eerste leerling. Deze leest de commentaren en 
vraag om een toelichting. Daarna volgt er een groeps-
discussie.  

3. De viskommethode 
De klas wordt verdeeld in groepjes van max. vijf leer-
lingen. De groepjes bespreken een bepaald onder-
werp. Elke groepje heeft de taak om de verschillende 
meningen binnen dat groepje zo helder mogelijk te 
krijgen. Elk groepje kiest daartoe een gespreksleider 
en een notulant. Na een bepaalde tijd komen de deel-
nemers van elk groepje in een andere groep bij el-
kaar en doen verslag van datgene wat in hun groepje 
is besproken. Vervolgens proberen ze al discussi-
erend een eensluidende mening te formuleren. 

 

4. Brainstorm. 
Dit is een werkvorm waarbij door middel van een 
groepsproces oplossingen of ideeën worden geïn-
ventariseerd voor / over een vooraf gesteld(e) pro-
bleem of vraag. Belangrijke aspecten zin de zoge-
naamde vrije associatie (dat wil zeggen dat er in 
principe van alles mag worden gezegd, bijvoorbeeld 
persoonlijke opmerkingen of het geven van informa-
tie over het probleem of de vraag), maar het zich ont-
houden van kritiek of commentaar op anderen. 
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