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Samenvatting 
 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de interactie tussen Nederlandse docenten en 

internationale studenten aan de universiteit. Daarbij is speciale aandacht voor de vraag hoe 

ervoor gezorgd kan worden dat deze interactie in de collegezaal optimaal verloopt. Om dit te 

onderzoeken hebben er diepte-interviews met docenten en internationale studenten 

plaatsgevonden. Daarnaast hebben observaties tijdens werkcolleges plaatsgevonden en zijn 

er aan de hand van de opnames hiervan feedbackinterviews gehouden. Deze zijn 

geanalyseerd aan de hand van de functionele pragmatiek. 

De problemen waarmee docenten en internationale studenten het meest mee kampen in de 

interactie met elkaar zijn gerelateerd aan academische conventies en leerstijl. De mate van 

participatie in het college en de verwachte zelfstandigheid is in Nederland groter dan in veel 

andere landen. Andere problemen zijn gerelateerd aan taalbeheersing en culturele 

verschillen. 

De doceerstrategieën voor interculturele onderwijssituaties die in de interviews en observaties 

aan bod kwamen zijn zeer uiteenlopend. In een discoursanalyse is getracht te achterhalen in 

hoeverre de strategieën geslaagd zijn. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een schema van 

aanbevelingen voor mogelijke handelingspatronen en tactieken die de docenten kunnen 

toepassen om de interactie in de interculturele collegezaal te verbeteren. 

 

 

 Abstract 
 

This research investigates the interaction between Dutch lecturers and international students 

at the university. It has a special focus on the question how lecturers can make sure that this 

interaction in the classroom is at best. This research uses in-depth interviews with lecturers 

and international students to find out what problems arise in the interaction and how this is 

solved by the lecturer. By observation of tutorials and feedback interviews based on the 

recordings of these observations an attempt is made to signal and evaluate the strategies and 

tactics used by the lecturers. These are analyzed by the theory of functional pragmatics.  

The interactional problems named most by the lecturers and international students are related 

to academic conventions and learning environment. The extent of participation and expected 

independence is greater in The Netherlands than in most countries. Other problems are 

related to language and cultural distance. 

The teaching strategies used for intercultural educational practices that were named in the 

interviews and that occurred in the observation show a great variation. By discourse analysis 

it has been tried to determine to which extent these strategies are successful. In the end this 

has lead to a scheme which presents recommendations for possible patterns of action and 

tactics that can be used by lecturers in order to create optimal interaction in their intercultural 

classrooms. 
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If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it? 

 

Albert Einstein, 1879-1955 
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Voorwoord 
 

Het proces van het schrijven van mijn scriptie, heb ik ervaren als het maken van een 

legpuzzel van 5000 stukjes. Eén waarvan ik geen voorbeeld van het totaalplaatje had. En 

waarvan ik een aantal stukjes kwijt was, zodat ik overal moest zoeken om de puzzel compleet 

te krijgen. Maar gelukkig had ik af en toe een moment waarop ik eindelijk weer een aantal 

stukjes in elkaar had weten te passen en het beeld van het geheel steeds duidelijker beeld 

werd. Het heeft veel tijd en inspanning gekost, maar mijn puzzel is af. Ik ben trots op mijn 

prestatie en blij met het beeld dat ik gevormd heb.  

 

Al enkele jaren van mijn studie heeft interculturele communicatie mijn speciale interesse. 

Nadat ik zelf voor mijn studie naar het buitenland was geweest, was mijn aandacht voor deze 

vorm van intercultureel contact gewekt. Toen ik dus een onderwerp voor mijn scriptie moest 

bedenken, kwam ik al snel terecht bij interculturele communicatie op de universiteit. Van mijn 

begeleider Robert Maier hoorde ik dat ook bij enkele van zijn collega-docenten dit onderwerp 

leefde. Zij ervoeren problemen in de communicatie met hun internationale studenten. Het leek 

me een uitdaging om niet alleen deze problemen in kaart te brengen, maar er ook een 

oplossing voor te vinden. Een kant-en-klare oplossing heb ik niet gevonden, maar toch heb ik 

meer inzicht in het proces van interactie in de interculturele collegezaal gekregen dan ik ooit 

had durven dromen. En wie weet kunnen met de aanbevelingen docenten en internationale 

studenten weer een klein stapje dichter naar elkaar toe groeien in hun interactie. 

 

Op deze plek wil ik ook een aantal mensen bedanken. Allereerst mijn ouders en zus Janneke 

die me onvoorwaardelijk zijn blijven steunen. Waarbij ik mocht zeuren als dat nodig was en 

die niet verder doorvroegen als ik er niet over wilde praten. Verder wil ik ook mijn vriendinnen 

bedanken, met name Marit en Carline, wiens aanwezigheid in de Universiteitsbibliotheek me 

door de moeilijke momenten heeft gesleept. Natuurlijk ben ik ook mijn beide begeleiders 

dankbaar, Robert en Jan. Maar het meest wil ik alle docenten en internationale studenten 

bedanken die belangeloos hun tijd opofferden om mij te helpen. Het enthousiasme waarmee 

de meesten aan het onderzoek meewerkten, heeft me veel energie gegeven om het tot dit 

resultaat te brengen. Zonder hun medewerking was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 
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1 Inleiding 
 

Studeren in het buitenland neemt sterk toe in populariteit. Niet alleen gaan er veel 

Nederlandse studenten voor drie maanden tot een half jaar naar het buitenland, er komen 

ook steeds meer internationale studenten naar Nederland om hier voor korte of langere tijd te 

studeren. De internationaliseringmonitor van het Nuffic, het Centrum van innovatie voor 

opleidingen en het Europees Platform (2008) laat zien dat de afgelopen jaren de aantallen 

buitenlandse studenten in Nederland alleen maar zijn toegenomen. Nederlandse 

universiteiten proberen deze ontwikkeling te stimuleren en hebben daarom onder andere hun 

cursusaanbod in het Engels de afgelopen jaren sterk uitgebreid.  

 

Internationaal onderwijs brengt nieuwe mogelijkheden, maar ook extra uitdagingen met zich 

mee in vergelijking met onderwijs aan studenten met een Nederlandse achtergrond. Niet 

alleen kunnen taalverschillen tot communicatieproblemen leiden, ook cultuur kan 

moeilijkheden veroorzaken, bijvoorbeeld door verschillen in leerstijl tussen het land van 

herkomst en het land waar de studie wordt gevolgd. 

De onderwijsinstellingen treffen verscheidene maatregelen om het studeren in Nederland zo 

soepel mogelijk te laten verlopen voor de internationale studenten. Zo kan er bijvoorbeeld 

tijdens de introductie voor de internationale studenten, aandacht worden besteed aan de 

verschillen in het onderwijs en aan de verwachtingen die in Nederland aan hen gesteld 

worden. Dit is helaas geen standaardprocedure. Meestal heeft de universiteit of faculteit een 

International Office, waar de studenten terecht kunnen voor ondersteuning bij hun vragen en 

klachten. Naast deze begeleiding van de studenten, bieden sommige universiteiten speciale 

cursussen aan voor docenten die lesgeven aan internationale studenten. Deze kunnen 

gericht zijn op het ontwikkelen van interculturele communicatievaardigheden, maar beperken 

zich meestal tot het lesgeven in het Engels.  

 

De voorbereiding van de internationale student en de docent op het interculturele contact is 

dus in veel gevallen niet optimaal. Vaak baseren beide partijen zich op hun intuïties en 

logisch verstand, maar ook deze zijn cultureel bepaald. Dit onderzoek gaat in op de interactie 

in de interculturele collegezaal, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan het 

communicatieve handelen van de docent. De probleemstelling richt zich hierbij op de vraag 

wat docenten kunnen doen om een optimale interactie met hun internationale studenten te 

garanderen. Daarvoor zal allereerst een inventarisatie gemaakt worden van de problemen die 

zich voordoen in de interculturele collegezaal; bij de internationale studenten en de docenten. 

Vervolgens zal gekeken worden welke doceerstrategieën de docenten toepassen om het 

interculturele contact optimaal te laten verlopen. Uiteindelijk zal met de hulp van functionele 

pragmatiek getracht worden te achterhalen of deze strategieën hun doel bereiken. 

 

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de interactie in de interculturele 

collegezaal. Wanneer duidelijk is welke problemen zich voordoen en welke strategieën 
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daarvoor ingezet kunnen worden, kunnen aanbevelingen worden gedaan voor het verbeteren 

van trainingen voor docenten in het lesgeven aan internationale studenten.  

Daarnaast is dit onderzoek een aanvulling voor het wetenschappelijk onderzoek naar 

interculturele communicatie in instituties. Bestaand wetenschappelijk onderzoek richt zich wel 

op de problemen in de interculturele collegezaal, maar er zijn maar weinig onderzoeken die 

ook kijken naar de strategieën die kunnen worden ingezet voor het creëren van een goede 

interculturele verstandhouding. Onderzoek dat wel kijkt naar interculturele doceerstrategieën, 

richt zich vaak op andere onderwijssituaties; bijvoorbeeld op de middelbare school of bij 

allochtone studenten. Daarnaast vind er wel onderzoek plaats naar institutionele 

communicatie op de universiteit, maar hierbij wordt dan weer niet gekeken naar het 

interculturele aspect ervan. Dit onderzoek vormt een goede aanvulling voor de bestaande 

literatuur en belicht aspecten die nog niet op deze wijze zijn onderzocht. 

 

Dit onderzoek biedt een overzicht van de relevante literatuur in hoofdstuk 2. Hierin wordt naar 

onderzoeken gerefereerd die kijken naar problemen in de interculturele collegezaal en de 

doceerstrategieën die daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast zal worden ingegaan op 

intercultureel communicatie onderzoek in een bredere zin om zo uit te komen op onderzoek 

naar institutionele communicatie en de functionele pragmatiek. 

Vervolgens zullen in hoofdstuk 3 de hoofd- en deelvragen die aan de basis van dit onderzoek 

worden geformuleerd en toegelicht. 

In de methodische verantwoording in hoofdstuk 4 zal een gedetailleerde beschrijving van de 

onderzoeksmethodes worden gegeven. Daarnaast zal worden ingegaan op de uitvoering, de 

gebruikte analysemethodes en de betrouwbaarheid van het onderzoek. 

In hoofdstuk 5 zal verslag worden gedaan van de resultaten van het onderzoek. De 

kenmerken van de respondenten en de geobserveerde colleges komen aan de orde. Daarna 

zullen per deelvraag de gevonden resultaten gepresenteerd worden. 

Uiteindelijk zullen in hoofdstuk 6 en 7 de conclusie van de resultaten en de discussie van het 

onderzoek aan de orde komen. In hoofdstuk 8 kan de gebruikte literatuur worden 

teruggevonden. 
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2 Theoretisch kader 
  

In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van literatuur die relevant is voor dit 

onderzoek naar de interactie in de multiculturele collegezaal. Allereerst zal er een beeld 

geschetst worden van recent onderzoek naar internationale studenten en multiculturele 

klassen. Vervolgens biedt dit hoofdstuk achtergrondinformatie over interculturele 

communicatie en het onderzoek daarnaar. Hierbij wordt ook ingegaan op de relevante 

analyse methodes bij dit onderzoek. 

 

2.1 Onderzoek in de multiculturele collegezaal 
 

Sinds de jaren negentig is de trend om te gaan studeren in het buitenland steeds verder in 

ontwikkeling. Hierdoor is ook de interesse bij onderzoekers naar het verloop van dit verblijf 

gegroeid. Vanuit verschillende vakgebieden wordt er gekeken naar de ervaringen van de 

internationale studenten, zoals (sociale) psychologie, pedagogiek en communicatie. Het 

blikveld van het onderzoek varieert van zeer breed, zoals de algehele ervaring van 

internationale studenten, tot zeer specifiek, bijvoorbeeld de invloed van taalbeheersing op 

academisch succes. 

 

2.1.1 Aanpassingsvermogen  

Aanpassing van de studenten aan de cultuur van het gastland is één van de 

onderzoeksobjecten bijonderzoek naar internationale studenten. Uit onderzoek (Redmond, 

2000) blijkt dat het aanpassingsvermogen één van de belangrijkste factoren is die meespelen 

in de ervaring van stress door internationale studenten. Bij dit onderzoek werd gekeken in 

hoeverre de afstand tussen de cultuur van de student en de cultuur van de Verenigde Staten, 

gebaseerd op de dimensies van Hofstede (1980, 1983, 1997, Hofstede & Bond, 1984, in 

Redmond, 2000), invloed heeft op de hoeveelheid stress die de studenten ervaren, op hoe ze 

daarmee omgaan en op hun interculturele communicatie competentie (ICC). Hieronder vallen 

taalcompetentie, aanpassingsvermogen, sociale decentralisatie (empathie), communicatieve 

effectiviteit, sociale integratie en kennis van de gastcultuur. Het bleek dat de culturele afstand 

invloed had op de vaardigheden die een rol spelen bij de hoeveelheid stress en hoe daarmee 

wordt omgegaan. Studenten die zelf aangaven te bezitten over aanpassingsvermogen en 

empathie bleken minder stress te ervaren. Het omgaan met stress ging het makkelijkst als de 

student beschikte over aanpassingsvermogen en communicatie effectiviteit. 

Crossculturele aanpassing was ook het onderzoeksobject van Yang et. al. (2005). Zij 

onderzochten hoe de psychologische en sociaal-culturele aanpassing van internationale 

studenten aan Canada verliep. Hierbij keken zij naar self-construals en naar communicatieve 

competentie in de taal van het gastland. Self-construals kunnen beschouwd worden als de 

conceptie die een persoon van zichzelf heeft en het gedrag dat gevormd is door de primaire 

cultuur en hierin kunnen twee typen worden onderscheiden. De independent self-construal 
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wordt gekarakteriseerd door de hoge mate waarin een persoon zichzelf verantwoordelijk 

beschouwd voor zijn eigen gedrag en de waarin deze zich richt op individueel succes 

(individualistisch perspectief op het ‘zelf’). De interdependent self-construal wordt 

gekarakteriseerd door een hoge mate van interpersoonlijke verbondenheid en de oriëntatie 

op harmonieus samenwerken (collectivistisch perspectief op het ‘zelf’). Het bleek dat er qua 

self-construals geen verschillen waren tussen de Canadese studenten, uit een 

individualistische cultuur, en internationale studenten, die grotendeels uit collectivistische 

culturen kwamen. Internationale studenten bleken zelfs onafhankelijker te zijn dan hun 

Canadese studiegenoten. Dit kan komen doordat dit in hun karakter ligt, dat onafhankelijk 

moet zijn ingesteld om de beslissing te durven nemen om naar het buitenland te gaan, of ze 

zijn zo geworden; door de blootstelling aan de Canadese cultuur of door de vele interculturele 

contacten die studenten hebben. Wel kwam uit het onderzoek naar voren dat sommige 

studenten met bepaalde self-construals zich makkelijker aanpasten, al waren de verschillen 

hierin niet erg groot. Het zelfvertrouwen dat de studenten hadden in hun taalbeheersing, had 

des te meer invloed; minder zelfvertrouwen betekende meer moeite met psychologische en 

sociaal-culturele aanpassing. 

Deze onderzoeken laten zien dat, los van welke cultuur de student oorspronkelijk komt, 

aanpassingsvermogen belangrijk is voor internationale studenten om hun verblijf in het 

buitenland zo soepel mogelijk te laten verlopen. Opvallend is dat taalbeheersing en 

zelfvertrouwen daarin meer invloed op het aanpassingsvermogen heeft dan culturele afstand. 

 

2.1.2 Taalbeheersing en communicatieproblemen 

De conclusie over het belang van taalbeheersing bij de aanpassing aan de gastcultuur komt 

ook naar voren uit ander onderzoek bijvoorbeeld het onderzoek naar Aziatische studenten die 

in het buitenland studeren (Hsieh, 2007; Li et. al., 2007; Wang et. al., 2008). Deze groep 

studenten heeft vaak een grote taalachterstand en komt daardoor in de problemen. Die 

problemen kunnen variëren van moeite om de docent en medestudenten te verstaan en te 

begrijpen tot sociale isolatie (Hsieh, 2007). Ook staan Aziatische studenten bekend om hun 

zwijgzaamheid in de klas; ze participeren weinig en antwoorden enkel als hen direct iets 

gevraagd wordt (Wang et. al., 2008). Vaak zoekt men de verklaring hiervoor in de culturele 

afstand en leerstijlverschillen, toch geven enkele onderzoekers aan dat dit een stereotype is. 

Zo beweert Hsieh (2007) dat de machtsrelatie in Amerikaanse collegezalen zo is verdeeld dat 

Aziatische studenten worden ondergesneeuwd. Op basis van hun slechte taalbeheersing 

krijgen ze het stempel ‘onkundig’ en worden daarna in een groepsproject of presentatie 

genegeerd. Dit beïnvloedt hun zelfvertrouwen (Wang et. al., 2008) en door deze isolatie trekt 

de student zich nog verder in zijn schulp en participeert nog minder. De zwijgzaamheid mag 

dus niet alleen aan de cultuur of persoonlijkheid worden toegewezen, maar is ook het 

resultaat van interculturele communicatie.  

Ook in de ervaring van Li et. al (2007) hebben Amerikaanse studenten niet geleerd te 

luisteren naar anderen. Volgens hen is de taalbeheersing van de Aziatische studenten niet zo 
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slecht, zeker op academisch niveau. Het ontbreekt deze studenten echter aan 

interpersoonlijke communicatievaardigheden. Ook hebben ze moeite met de taal vanwege 

het gebruik van slang of sterke accenten, die hen niet bekend zijn. In Myles & Cheng (2003) 

wordt een Taiwanese studente geciteerd die van haar docent kritiek kreeg op haar Engelse 

taalbeheersing toen zij een vragenlijst moest ontwerpen. Dit ervoer zij als beledigend, omdat 

ze vond dat er niets mis was met haar academische taalvaardigheid; ze had alleen moeite 

met het gebruik van spreektaal. Zij kwalificeerde dit zelf als een communicatieprobleem in 

plaats van een taalbeheersingprobleem.  

In het onderzoek van Wang et. al. (2008) werd geconcludeerd dat ook lezen en schrijven 

problematisch was. De Aziatische studenten hadden moeite met vinden en traceren van 

relevante boeken en met het lezen zelf, vanwege gebrek aan vaardigheid in skimming en 

snellezen. Het schrijven gaf problemen vanwege gebrek aan vocabulaire en kennis van de 

grammatica. Bovendien waren de studenten vaak niet in staat om zichzelf uit te drukken en 

zaken uit te leggen op uitgebreide en precieze manier, mede omdat ze geen ervaring hadden 

in het schrijven van essays. 

Natuurlijk zijn er ook onderlinge verschillen in taalbeheersing tussen Aziatische studenten. 

Vinke & Jochems (1993) deden onderzoek naar de relatie tussen TOEFL-score en 

academisch succes bij Indonesische studenten. De variatie tussen de TOEFL-scores was 

soms best groot. Deze score bleek overigens positief gerelateerd aan academisch succes; 

hoe hoger de score, hoe groter het academisch succes. 

 

Studeren in het buitenland met een andere voertaal dan thuis, is niet alleen voor Aziatische 

studenten problematisch. In bijna alle gevallen gaat het hier om taalproblemen met het 

Engels, aangezien deze lingua franca wereldwijd als standaard geldt voor het universitaire 

onderwijs. Een Bulgaarse student in het onderzoek van Myles & Cheng (2003) geeft aan dat 

hij moeite had met de uitspraak en dat dit het overbrengen van de boodschap bemoeilijkte. 

Ook Mathews ontdekte (2007) dat een van de redenen voor het mislukken bij het studeren in 

het buitenland van Turkse studenten hun slechte taalbeheersing was. Dit was echter niet de 

enige reden tot mislukking; ook zaken als het niveau van de thuisuniversiteit waar de 

studenten op zaten speelden mee.  

Toch zijn er verder weinig onderzoeken die een slechte taalbeheersing als probleem 

aanstippen bij niet-Aziatische studenten. Dat dit probleem zich vooral voordoet bij Aziatische 

studenten valt wellicht te verklaren door een achterstand in het Engelse taalonderwijs in Azië. 

Ook zou de verklaring hiervoor kunnen zijn dat grote aantallen Aziatische studenten naar het 

buitenland gaan, waardoor het een grote populatie is. Hierdoor vallen verschillen sneller op 

en is het daarnaast een interessante en relevante groep om te bestuderen.  

Los van de oorzaken en de verspreiding van de problemen met de taal, duidelijk mag zijn dat 

een slechte taalbeheersing de internationale student in de weg zal zitten en zijn verblijf in het 

buitenland zal bemoeilijken. Van de student wordt namelijk wel verwacht de taal dusdanig te 

beheersen dat hij deel kan nemen aan het onderwijs. Helaas zijn de testen die studenten 
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hierop moeten selecteren, niet adequaat genoeg om ervoor de zorgen dat alle studenten in 

de collegezaal het onderwijs probleemloos kunnen volgen (Vinke & Jochems, 1993; 

Wiesmann, 1999; Bodycott en Walker, 2000).  

 

2.1.3 Leerstijlen  

Naast slechte taalbeheersing, worden problemen waar internationale studenten tegenaan 

lopen ook vaak geweten aan de verschillen in leerstijl. Zo merkte de Amerikaanse docente 

Garson (2005) toen ze in Egypte les gaf aan studenten, dat deze een andere leerstijl hadden 

dan haar studenten in Amerika. De Egyptische studenten waren namelijk gewend om enkel 

uit het hoofd te moeten leren. Verder namen ze geen kritische houding ten opzichte van haar 

aan, omdat zij als docent en dus als de expert werd gezien. Dit leverde problemen op toen zij 

op haar gebruikelijke participerende manier lesgaf. Ze legde daarbij de nadruk op 

empowerment, waarbij het gaat om ontwikkeling van vertrouwen in het eigen kunnen. Deze 

doceerstijl werd door de studenten gezien als een teken van zwakte. De negatieve reactie 

van de studenten op haar doceerstijl werd volgens Garson (2005) alleen maar versterkt 

doordat ze een vrouw was, uit Amerika kwam en nog geen status als docent had verworven. 

Deze ervaring gaf haar het inzicht dat leerstijl verbonden is met en beïnvloed wordt door de 

religieuze, gezins- en politieke omgeving.  

Wang et. al. (2008) aan dat het moeilijk kan zijn voor studenten om zich aanpassen aan de 

leerstijl van het buitenland. Aziatische studenten zouden problemen hebben vanwege hun 

gewendheid aan een gestructureerde en begeleidde omgeving. Curry & Copeman (2005) 

beschrijven studenten uit Azië en het Midden-Oosten als verbaal passief. Deze studenten 

leren door observatie en imitatie en geven alleen antwoord op directe vragen. Studenten uit 

westerse landen hebben een hele andere leerstijl. Zo zijn Amerikaanse en Canadese 

studenten gewend te worden beloond voor hun participatie, om vragen te stellen, assertief te 

zijn in het ondernemen van onafhankelijk onderzoek en origineel en creatief werk te leveren 

(Curry & Copeman, 2005). Ook Australische studenten hebben een onafhankelijke leerstijl 

(Wang et. al., 2008). Tegelijkertijd wordt door Wang et. al. (2008) gezegd dat deze leerstijlen 

wel kunnen veranderen; studenten die langer in het buitenland studeren passen hun leerstijl 

aan.  

Ook internationale studenten die in Nederland aan de universiteit komen studenten, ervaren 

vaak problemen vanwege het verschil in leerstijl. Veel studenten, met name niet-westerse 

studenten, hebben een minder kritische houding en zijn gewend informatie uit het hoofd te 

leren, zodat ze op hun tentamens alles kunnen reproduceren (Bollag, 2000). Deze studenten 

klagen over de colleges in Nederland, omdat ze niet de exacte collegenotities van de docent 

krijgen om uit het hoofd te leren. 

 

Andere onderzoekers bestempelen deze beweringen over leerstijlen als stereotypisch en 

hebben onderzoek gedaan in welke mate de stereotypes gerechtvaardigd zijn. Zo hebben 

Ninnes et. al. (1999) de leerstijlen van Indiase studenten in Australië onder de loep genomen. 
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Daarvoor zetten zij twee benaderingen tegen elkaar af. De cultural-decifit benadering gaat 

ervan uit dat leerstrategieën van internationale studenten niet adequaat zijn voor de 

Australische universiteit. Bij deze leerstrategieën focussen studenten zich op het van buiten 

leren, reproduceren en oppervlakkig leren en prefereren ze docentgecentreerde omgevingen. 

Ze focussen op de overdracht van kennis en het halen van examens. In Australië moeten ze 

juist leren kritisch en analytisch te denken en evalueren, zelfstandig te werken en 

vaardigheden te ontwikkelen zoals argumenteren, debatteren, discussiëren en het toepassen 

en veranderen van kennis. Deze cultural-decifit benadering leidt tot de vorming en 

bevestiging van negatieve stereotypes. De cultural-proficiency benadering vindt juist dat de 

leerprocessen van de internationale studenten een significante praktische toepassing kunnen 

hebben in de Australische context. De studenten leren volgens Ninnes et. al. (1999) niet van 

buiten. Dit lijkt alleen maar zo vanwege de constante herhaling, in werkelijkheid worstelen ze 

met de stof om dieper begrip te krijgen. Bovendien zijn sommige Australische cursussen ook 

redelijk op oppervlakkig leren gericht. 

De conclusies van Ninnes et. al. (1999) waren dat memorisatie inderdaad veel werd gebruikt 

door de Indiase studenten, maar wel met als doel om de stof beter te begrijpen. Overige 

zaken, zoals afhankelijkheid, gebrek aan autonomie en docentgecentreerd onderwijs, waren 

sterk afhankelijk van de context, bijvoorbeeld of de student in India studeerde aan een 

universiteit in de stad of op het platteland. Verder werd er inderdaad wel nadruk gelegd op 

toetsing en het halen van examens, maar niet enkel op het overdragen van kennis. Het 

vooroordeel dat de Indiase studenten niet leren kritisch en analytisch te reflecteren, kan 

volgens Ninnes et. al. (1999) niet geheel ontkracht worden. 

Ook Ramburuth & McCormick (2001) hebben gekeken naar de verschillen in leerstijl tussen 

Aziatische en Australische studenten. Hierbij werd bij Aziatische studenten gekeken of zij 

daadwerkelijk een oppervlakkige leerstijl hebben, waarbij ze uit het hoofd leren en informatie 

reproduceren, en een resultaatgerichte leerstijl, waarbij het gaat om het behalen van zo hoog 

mogelijke beoordelingen. Bij de Australische studenten werd onderzocht of zij leerden 

volgens een diepgaande leerstijl, waarbij het gaat om begrijpen van betekenis en toepassen 

van informatie. Het bleek dat deze hypothese niet correct was en er eigenlijk geen verschillen 

in leerstijl te vinden waren. Wel was er verschil in leerstijlvoorkeuren; de Aziatische studenten 

gaven er meer de voorkeur aan om in groepen te leren dan de Australische studenten. 

 

Er bestaat geen duidelijkheid over de vraag in hoeverre verschillende culturen daadwerkelijk 

van leerstijlverschillen. Ook al wijzen bovenstaande onderzoeken (Garson, 2005; Wang et. 

al., 2008; Curry & Copeman, 2005; Ninnes et. al., 1999; Ramburuth & McCormick, 2001) uit 

dat er verschillen bestaan in leerstijl, er kan getwist worden over de mate waarin studenten 

diepgaand of oppervlakkig leren. Wel kan worden vastgesteld dat het hoofd leren of het 

studeren in groepen in sommige culturen gebruikelijker is dan in andere. De manier waarop 

het leren gebeurt, verschilt dus van land tot land; studeren in het buitenland vraagt dus om 

aanpassing van de leerstijl van de student. 
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2.1.4 Leerstijl van Europese studenten in Nederland  

In opdracht van het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in 

het hoger onderwijs, is er ook in Nederland onderzoek gedaan naar de leerstijl van Europese 

studenten (Wierstra et. al., 1999). Het onderzoek keek naar de leerstijl op de thuisuniversiteit 

en naar de discrepanties tussen leerstijl in hun thuisomgeving en de leerstijl op de universiteit 

in het gastland. Daarnaast werd er onderzocht wat de ideale leerstijl was volgens de 

studenten. De studenten moesten hun leerstijl op de thuis- en de gastuniversiteit op acht 

schalen beoordelen. Deze schalen waren betrokkenheid (interactieve doceerwijze), 

personalisatie (sociaal-emotionele afstand tussen student en docent), participatie 

(zeggenschap over methode en inhoud van onderwijs), individualisme (aandacht voor 

zelfsturing met betrekking tot vorm en inhoud van het leerproces), verbondenheid (instructie 

gericht op de interne relaties binnen onderwijsdomein), reproductie (nadruk op reproductie 

van de onderwijsinhoud), toepassing (toegepaste instructie) en taakgerichtheid (structuur, 

expliciete duidelijkheid over onderwijsdoelen en procedures). 

De studenten waren onderverdeeld in vier groepen: Noord Europa, Zuid Europa, Oost Europa 

en de Duitssprekende landen. De leerstijl van hun thuisland zoals de studenten uit deze 

groepen deze beoordeelden werd vergeleken met hun beoordeling van de leerstijl in 

Nederland. Zo was volgens de studenten de Nederlandse leerstijl meer activerend dan die in 

Zuid Europa. Verder scoorde Nederland hoger op personalisatie, betrokkenheid, toepassing 

en taakgerichtheid in vergelijking met de Duitssprekende landen en hoger op personalisatie, 

individualisme, verbondenheid en taakgerichtheid in vergelijking met de Oost Europese 

landen. Alleen met de Noord Europese landen kwam de beoordeling van de leerstijl vrijwel 

overeen. 

Naast het beoordelen op de acht schalen, moesten de internationale studenten ook enkele 

open vragen beantwoorden over de verschillen tussen hun leerstijl thuis en in Nederland. Uit 

de vragen naar de betrokkenheid van de studenten kwam naar voren dat de Zuid Europese 

studenten hun eigen leerstijl formeler, drukker, afstandelijker, passiever en theoretischer was 

dan het Nederlandse onderwijs. Verder noemden ze ook de grotere zelfstandigheid en de 

goede faciliteiten in Nederland als positieve verschillen met hun eigen land. In deze landen 

bestaat het onderwijs voornamelijk uit hoorcolleges en wordt het maken en leren van de 

notities hiervan als belangrijker beschouwd dan het lezen van boeken. In de Noord Europese 

landen lijken qua onderwijs veel meer op Nederland. Ook hier worden werkcolleges gegeven 

en moeten de studenten zelfstandig werken, meer nog dan in Nederland. 

Bij de vragen over de relatie tussen docent en student bleek dat Zuid Europese studenten 

hun docenten minder persoonlijk, minder autoritair en minder geïnteresseerd in de mening 

van de studenten in vergelijking met de Nederlandse docenten. Ook Duitssprekende 

studenten beoordeelden de relatie met hun Nederlandse docenten als persoonlijker en meer 

studentgericht als die met hun docenten in hun thuisland. Alleen in Denemarken en Engeland 

is de relatie tussen docent en student persoonlijker dan in Nederland volgens de studenten. 
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Wierstra et. al. (1999) keken echter niet alleen naar de verschillen in leerstijl tussen de 

landen, maar ook naar de ideale leerstijl. Opvallend is dat onafhankelijk van de leerstijl die ze 

in hun thuisland gewend zijn, de studenten over het algemeen hetzelfde beeld van de ideale 

leerstijl hebben. In deze leerstijl is er een kleine sociale afstand tussen docent en student, is 

er mogelijkheid tot betrokkenheid van de student. Bovendien krijgen de studenten hierin 

minder onderdanige en passieve topdown instructies en meer keuzevrijheid. Verder wordt 

diep en kritisch denken aangemoedigd en is er weinig nadruk op het reproduceren van feiten.  

 

2.1.5 Culturele afstand en hiërarchie-effecten 

Zoals Garson (2005) in Egypte constateerde komen de leerstijlverschillen voort uit de 

culturele afstand tussen het land waar de student vandaan komt en het land waar de student 

(tijdelijk) studeert. Er zijn nog andere cultuurverschillen die problemen veroorzaken bij 

internationale studenten.  

Zo kunnen andere percepties van tijd en punctualiteit (Dogra et. al., 2003; Crabtree & Sapp, 

2004) ervoor zorgen dat er irritatie ontstaat bij student of docent. Crabtree & Sapp (2004) 

geven een voorbeeld waarin een Amerikaanse docent stress ervoer bij het lesgeven in 

Brazilië omdat de verwelkoming van de studenten ongeveer driekwart van de tijd in beslag 

nam. 

Verschillen in hiërarchie, machtsafstand en persoonlijke afstand kunnen ertoe leiden dat 

studenten moeite hebben om te bepalen hoe ze met hun docent om moeten gaan. Deze 

verschillen kunnen ook tot verwarring bij de docent leiden (Dogra et. al., 2003; Bodycott & 

Walker, 2000; Myles & Cheng, 2003; Crabtree & Sapp, 2004). Een student die een groot 

verschil in hiërarchie en machtsafstand gewend is, heeft moeite te bepalen hoe hij de docent 

moet aanspreken. In een cultuur met een kleine machtafstand kan het mogen aanspreken 

van de docent met de voornaam verward worden met een teken van vriendschap (Myles & 

Cheng, 2003). Omgekeerd kunnen docenten zich ook ongemakkelijk voelen als ze doceren in 

een land met een kleinere machts- of persoonlijke afstand dan ze in hun eerste cultuur 

gewend zijn (Crabtree & Sapp, 2004; Myles & Cheng, 2003). Verder kunnen de hiërarchie-

effecten ervoor zorgen dat een student die lager in hiërarchie staat als zijn medestudent, 

geen commentaar durft te leveren op de andere student (Bodycott & Walker, 2000). Ook de 

status die de docent heeft binnen een cultuur kan ervoor zorgen dat er misverstanden 

ontstaan. Zo staan in veel niet-westerse culturen de docenten ver boven de studenten en 

worden de docenten als alwetend beschouwd (Garson, 2005; Dogra et. al., 2003; Bodycott & 

Walker, 2000; Bollag, 2000). Door het gebrek aan kritiek op de docent van de studenten en 

de verwachting dat de docent het antwoord op alle vragen heeft, kan de docent gaan twijfelen 

aan de motivatie van de studenten (Bodycott & Walker, 2000). Ook moeten docenten uitkijken 

dat dit niet leidt tot arrogantie; er is een risico dat de docent gaat geloven dat hij ook echt de 

expert is en zijn mening onweerlegbaar is (Dogra et. al, 2003; Bodycott & Walker, 2000). 

Verschillen in beleefdheid en angst voor gezichtsverlies zijn factoren die voornamelijk bij het 

contact tussen westerse en Aziatische culturen tot misverstanden kan leiden (Li et. al., 2007, 
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Bodycott & Walker, 2000). Dat een Aziatische student uit beleefdheid geen kritiek op zijn 

medestudenten durft te leveren, kan worden verward met gebrek aan kennis, verlegenheid of 

luiheid. In Latijns Amerikaanse landen wordt het uitgebreid uitleggen van argumenten als 

onbeleefd beschouwd, omdat dit impliceert de lezer dit niet zelf kan beredeneren. Maar 

Latino’s die dit principe toepassen in de Verenigde Staten, krijgen van hun Noord 

Amerikaanse docent een lage beoordeling (Li et. al., 2007).  

Ook academische conventies zijn een vorm van cultuurverschil die bij de studenten tot 

frustraties kan leiden. Zo geven Li et. al. (2007) aan dat Aziatische studenten gewend zijn om 

inductief uit te leggen, waarbij ze eerst de uitleg geven en van daar uit naar een statement 

toewerken. Amerikaanse docenten verwachten eerst een statement en dan pas uitleg. 

Hierdoor worden opdrachten en artikelen van Aziatische studenten in de Verenigde Staten 

ten onrechte slecht beoordeeld. Ook de verwachtingen over de opbouw en structuur, de 

hoeveelheid, diepgaandheid en directheid van de voorbeelden of argumenten kunnen 

verschillen (Li et. al., 2007).  

Bij het onderzoek van Wang et. al. (2008) naar de aanpassingsproblemen van Taiwanese 

studenten verpleegkunde in Australië spraken alle studenten over verschillen in academische 

systemen. Sommige studiemethodes en vaardigheden hadden ze van tevoren zelden of nooit 

gebruikt. Andere methodes en vaardigheden hadden ze wel gebruikt, maar op een hele 

andere manier. Vooral het kritisch argumenteren was moeilijk volgens de studenten. 

Werkcolleges waren onbekend en de studenten moesten meer opdrachten, rapporten en 

presentaties maken. Vaak waren ze gefrustreerd door toetsingseisen die erg moeilijk waren. 

De helft van de ondervraagde studenten gaf aan niet te weten wat de docent van ze wil horen 

en er niet in te slagen een hogere beoordeling te halen. Bovendien hadden ze moeite met 

presenteren en met het verbinden van de theorie aan de praktijk door gebrek aan ervaring. 

Bollag (2000) heeft internationale studenten die in Nederland studeren geïnterviewd. Zij 

vertelden dat de zelfstandigheid die van hen verwacht werd een groot probleem was. Zo zijn 

Amerikaanse studenten meer structuur gewend en krijgen ze veel hulp. Het Nederlandse 

onderwijs ervaren zij als ‘zinken of zwemmen’. Ook de Fransen hebben moeite met de 

zelfstandigheid in Nederland. Ze zijn gewend lange colleges te volgen en zijn niet gewend 

zelf informatie op te zoeken.   

Ook de Nederlandse academische conventie om participatie op te wekken door vragen te 

stellen is niet bij alle internationale studenten bekend. Zo doet Bollag (2000) verslag van een 

Indonesische student die niet begreep waarom de docent een vraag stelde aan de studenten 

en toen één student antwoordde de docent reageerde met “You’re absolutely right!”. De 

Indonesische student meende dat de docent het antwoord zelf niet wist. Er klagen volgens 

Bollag (2000) meer studenten over het feit dat de docent zich niet goed voorbereid heeft en 

de studenten daarom om informatie vraagt. 

Culturele verschillen zijn er in allerlei verschijningsvormen; van tijdsbeleving tot persoonlijke 

afstand en van angst voor gezichtsverlies tot academische conventies. Het is voor een docent 

moeilijk om rekening te houden met alle wijzen waarop deze elementen mogelijk kunnen 
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verschillen. Bovendien is het problematisch dat zelfs wanneer men op de hoogte is van deze 

verschillen, dit niet wegneemt dat men hier problemen mee ervaart.  

 

2.1.6 Doceren in het buitenland 

Niet alleen studenten gaan naar het buitenland voor hun onderwijs. Ook docenten treden de 

grenzen over om in een ander land te doceren. Op soortgelijke wijze levert dit interculturele 

moeilijkheden en problemen op, alleen heeft de docent nu een minderheidspositie qua 

cultuur, terwijl hij wel nog steeds de vorm en inhoud van de les bepaalt.  

Het is belangrijk dat de docent een open houding aanneemt over de andere cultuur. Garson 

(2005) zegt hierover: 

 

“I was planning to enlighten the Egyptian students regarding the American way of doing -

business. I have always considered myself a role model in the classroom. I try to use a 

facilitative teaching style that models a participative and empowering leader. How 

ethnocentric and naïve I was!” (Garson, 2005; 323) 

 
De studenten hadden een negatieve reactie op haar houding en uiteindelijk besefte Garson 

dat ze iets moest veranderen om dit contact te verbeteren. 

Dat het moeilijk is om als docent in het buitenland misverstanden te vermijden blijkt ook uit 

het onderzoek van Crabtree & Sapp (2004). Deze Amerikaanse docenten ondervonden bij 

het doceren in Brazilië dat hun studenten een contextafhankelijke doceerstijl gewend waren. 

Bij deze stijl is het van belang dat de stof minder abstract wordt gemaakt en er persoonlijke 

voorbeelden worden gegeven of dat de theorie gerelateerd wordt aan huidige politieke 

situaties. De docenten zelf waren gewend te doceren volgens een contextonafhankelijke 

doceerstijl, waarbij zaken enkel vanuit de eigen discipline werden bekeken.  

Er waren nog meer verschillen tussen de culturen; zo vond docent dat de Braziliaanse 

studenten erg omslachtig omgingen met formaliteiten en te familiaire en ‘off-topic’ 

onderwerpen bespraken tijdens de les. Ze dacht dat de studenten niet serieus waren op 

academisch gebied, te sociaal in de collegezaal en niet genoeg voorbereid op het niveau. De 

studenten hadden het idee dat de docent onbeleefd en arrogant was. De Braziliaanse 

studenten waren gewend aan een kleine persoonlijke afstand, keken de docent recht in de 

ogen aan en omhelsden hun docent bij een toevallige ontmoeting op straat. Hoewel de 

docent op de hoogte was van deze verschillen, voelde ze zich toch erg ongemakkelijk als dit 

gebeurde en kostte het haar moeite om eraan te wennen. 

Bodycott en Walker (2000) schrijven dat veel docenten vinden dat de student zich gewoon 

moet aanpassen aan de docent en zichzelf zien als redder en brenger van beschaving in het 

gastland. Toch leert een groot deel van de docenten zich aan te passen aan de cultuur en de 

leerstijlen van de studenten. Uit hun eigen ervaringen als Australische docenten in Hong 

Kong, hebben ze geleerd hoe stressvol het kan zijn als iedereen een taal spreekt die je niet 

begrijpt. Hierdoor konden ze zich beter inleven in de gevoelens van hun studenten bij het 

volgen van Engelse vakken. Want hoewel deze studenten vaak goede Engelse 
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taalbeheersingtoetsen hadden afgelegd, hun Engels in de collegezaal viel vaak erg tegen. 

Beide docenten ervoeren hoe moeilijk het was om de studenten te laten participeren aan een 

kritische discussie.  

 

Garson (2005), Crabtree & Sapp (2004) en Bodycott & Walker (2000) beschrijven allemaal 

Amerikaanse docenten die lesgeven in het buitenland. Maar er zijn ook buitenlandse 

docenten die lesgeven in Amerika. Onderzoek naar deze docenten betreft vaak international 

teaching assistents (ITA’s) die als masterstudent of promovendus lesgeven aan 

bachelorstudenten. Vinke et. al. (1998) sommen op wat deze studentassistenten anders doen 

dan hun Amerikaanse collega’s volgens Amerikaanse studenten. Zo maken ze minder 

gebruik van herhaling van informatie, hun lessen zijn minder gestructureerd, zijn ze minder 

goed in het uitdrukken van zichzelf en hebben ze minder interactie met de groep studenten in 

het college. Ook Myles en Cheng (2003) hebben gepraat met internationale studenten die 

lesgeven in Canada. Het grootste probleem dat de studenten opmerkten hierover was, dat ze 

moeite hadden met creëren van een informele sfeer. 

 

Vinke et. al. (1998) hebben onderzoek gedaan naar Nederlandse docenten die lesgeven in 

het Engels. Hierbij werd gekeken naar de belasting voor de docent en de kwaliteit van het 

onderwijs. De docenten beoordeelden hun eigen Engelse taalbeheersing als goed, maar 67% 

gaf aan meer tijd nodig te hebben voor de voorbereiding, vooral voor het opzoeken van 

woorden. De meerderheid vond dat ze niet zo goed waren in het zichzelf uitdrukken in het 

Engels, het uitleggen op verschillende manieren en het kwalificeren van statements en in het 

improviseren. Ook vonden ze dat het moeilijk was om op woorden te komen, dat het 

onderwijs van mindere kwaliteit was en dat goede onderwijsvaardigheden belangrijker zijn bij 

het lesgeven in het Engels. Vinke et. al. (1998) keken ook naar het gedrag van de docent 

tijdens een Engels college en in hoeverre dit afweek van een Nederlands college. Er bleek 

geen of nauwelijks verschil te zijn in gedrag. De docenten maakten een klein beetje minder 

gebruik van redundantie, dit is het herhalen van de stof in andere bewoording. Er was wel 

meer interactie in de collegezaal. Ook pasten de docenten geen ontwijking- of 

compensatiestrategieën toe om hun slechte Engels te verbloemen. De conclusie van Vinke 

et. al. (1998) was dat het lesgeven in het Engels misschien meer belasting bezorgd aan de 

Nederlandse docent, maar dat de kwaliteit van het onderwijs nauwelijks achteruit gaat. 

Ook Wilkinson (2005) heeft onderzoek gedaan bij Nederlandse docenten die lesgeven in het 

Engels. Deze docenten gaven aan dat zij wijzigingen maakten in hun aanpak bij het doceren 

in het Engels. Hiervoor waren verschillende redenen, die te maken hadden met 

taalbeheersing en met cultuurverschillen. Allereerst heeft lesgeven in het Engels volgens hen 

impact op de inhoud. De kwaliteit kan achteruit gaan, omdat de communicatie armer wordt. 

De docenten zijn namelijk niet in staat om ‘slang’ te gebruiken, anekdotes te vertellen, humor 

te gebruiken en spontaan voorbeelden te geven. Op deze manier wordt het onderwijs droger. 

Ten tweede vraagt lesgeven in het Engels meer tijd. Er is meer tijd nodig om de concepten te 
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vergelijken met de verschillende contexten van de studenten. Ook het uitvoeren van taken en 

activiteiten en het maken van examens kost meer tijd. Studenten hebben meer tijd nodig om 

zich uit te spreken, waardoor de discussie ook saaier wordt. Ten derde leveren de studenten 

constante feedback waardoor er meer behoefte is aan de aanpassing en het herordenen van 

taken en oefeningen. Het is nodig om een onderwerp te herhalen of opnieuw te onderzoeken 

vanuit verschillende perspectieven, vanwege de verschillende achtergronden. Ook de 

connecties tussen onderwerpen moeten regelmatig worden verhelderd en geëvalueerd. Als 

laatste spelen er ook culturele factoren mee in de aanpassing van de lessen door de 

docenten. De eerdere onderwijscultuur van de student kan namelijk invloed hebben op zijn 

bereidheid om initiatief te nemen, zeker tijdens werkcolleges. Deels om deze reden gaven 

docenten aan dat ze zelf proactiever moeten zijn en zich meer moeten bemoeien met 

studentendiscussies, bijvoorbeeld door het opnemen van de rol van de discussieleider, in 

plaats van deze alleen te monitoren. Ook moet de studenten meer tijd worden gegund om te 

socialiseren in de betreffende institutionele onderwijscultuur. Communicatie met studenten uit 

Engelstalige landen leverde problemen op; vanwege hun accent, spreeksnelheid en subtiele 

nuances was de interactie met tussen studenten en docenten soms moeilijk. 

In de onderzoeken naar doceren in het buitenland, vaak verslagen vanuit hun eigen 

ervaringen, wordt bevestigd dat verschillende culturen in één collegezaal moeilijkheden kan 

veroorzaken; voor de docent en de student. Voor beide partijen is het belangrijk om een open 

houding ten opzichte van de gastcultuur en een goede beheersing van de taal waarin college 

wordt gegeven te hebben, om de interactie tussen docent en student zo soepel mogelijk te 

laten verlopen.  
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2.2 Doceerstrategieën 
Behalve een open houding en een goede taalbeheersing, heeft een docent nog andere 

middelen tot zijn beschikking om te zorgen dat hij zijn functie goed kan uitvoeren in de 

interculturele collegezaal. Een aantal onderzoeken geeft een overzicht van strategieën voor 

het doceren aan studenten in een andere cultuur in het hoger onderwijs (Garson, 2005; Myles 

& Cheng, 2003; Crabtree & Sapp, 2004; Wilkinson, 2005; Bodycott & Walker, 2000). Ook 

onderzoek naar taalonderwijs (Breen et. al., 2001) en onderwijs in multiculturele klassen 

(Wubbels et. al., 2005) bieden interessante methodes die docenten kunnen toepassen. Deze 

zijn dus niet alleen bruikbaar voor docenten die zelf in het buitenland lesgeven, maar ook 

voor docenten die in hun thuisland aan buitenlandse studenten lesgeven.  

 

In Wubbels et. al. (2005) heeft een onderzoek met focusgroepen plaatsgevonden. Deze 

focusgroepen bestonden uit docenten die zelf aangaven geïnteresseerd te zijn in het 

onderwerp doceren aan multiculturele groepen. In de groepen werden de ervaringen in het 

doceren in een multiculturele klas besproken. In de analyse werden hieruit de benodigde 

competenties voor dit soort onderwijssituaties gehaald en de strategieën om deze 

competenties toe te passen. In de focusgroepen is voornamelijk gekeken naar de interactie 

tussen Nederlandse docenten en studenten die in hetzelfde land wonen, maar een andere 

afkomst hebben. Deze allochtone studenten hebben vaak een Marokkaanse, Turkse, 

Surinaamse of Antilliaanse herkomst. De resultaten van de focusgroepen komen sterk 

overeen met de bevindingen van vergelijkbaar onderzoek. Deze onderzoeken zijn vaak 

uitgevoerd op middelbare scholen, meestal vmbo-scholen, onder scholieren tussen de 12 en 

18 jaar. Wubbels et. al. (2005) hebben op basis van het onderzoek met de focusgroepen en 

de vergelijkbare onderzoeken een categorisering van de drie belangrijkste 

doceercompetenties en de bijbehorende strategieën gemaakt. Deze categorisering is als 

volgt: het monitoren en managen van studentgedrag, het creëren van een positieve docent-

studentrelatie en het zorgen voor aandacht bij en betrokkenheid van de studenten. Verder is 

er nog een categorie die ingaat op de benodigde kennis en attitudes bij het doceren aan 

multiculturele groepen. Wubbels et. al. (2005) geven hierbij aan dat de scheiding tussen deze 

categorieën niet zwart-wit is en het dus mogelijk is dat bepaalde strategieën bij meerdere 

competenties aan bod komen. 

Naast de focusgroepen hebben Wubbels et. al. (2005) een casestudy uitgevoerd, waarin de 

genoemde doceercompetenties voor een geslaagde interactie tussen docent en multiculturele 

studenten in de praktijk zijn onderzocht. Ook dit onderzoek heeft plaatsgevonden in een 

Nederlandse middelbare schoolklas op vmbo-niveau. Daarbij hebben twee diepte-interviews 

met een ervaren docent plaatsgevonden. Verder is er één les van deze docent opgenomen 

met een videocamera en heeft er op basis van deze video-opnamen een stimulated recall 

interview met de docent plaatsgevonden. Daarnaast is er een vragenlijst afgenomen bij de 

docent en de studenten over de gepercipieerde docent-studentrelatie. De resultaten hiervan 

worden vergeleken met de competenties die in de focusgroepen naar voren komen, om zo te 
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kunnen constateren welke competenties de docent bezit en hoe hij deze toepast in de 

multiculturele onderwijssituatie.  

Hieronder zullen de voor dit onderzoek relevante doceercompetenties en bijbehorende 

strategieën worden gepresenteerd. 

 

2.2.1 Monitoren en managen van studentgedrag 

Wubbels et. al. (2005) presenteren een aantal strategieën die, volgens de docenten uit de 

focusgroepen, er op gericht zijn om het gedrag van de studenten te monitoren en te 

managen. Deze strategieën zijn: 

• Richten op medewerking van de leider van de groep 

• Omgaan met relatief intense emotionele reacties van de studenten 

• Onderhandelen zonder toe te geven en tegelijkertijd rekening houden met de 

perspectieven en behoeftes van de studenten 

• Het zorgen voor en strikt toepassen van heldere procedures en regels 

• Het voorkomen dat conflicten escaleren 

• Laten zien controle over de groep te hebben 

• Kleine in plaats van intense correcties maken (ogen en gebaren in plaats van woorden) 

• Geen fouten maken in inhoud of procedures 

• Helpen te richten op rationele argumenten in plaats van machtsargumenten 

• Grenzen stellen aan studenten 

In de casestudy was ook te zien hoe de docent het gedrag van de studenten stuurde. Zo 

zorgde de docent dat hij letterlijk en figuurlijk een centrale positie had. Wanneer hij iets aan 

de groep wilde overbrengen, stond hij in het midden voor de klas. Hij zorgde ervoor dat hij 

autoriteit uitstraalde door rechtop te gaan staan, oogcontact te maken, een serieuze 

gezichtsuitdrukking te hebben en met luide stem te praten. De docent corrigeerde de 

studenten vaak non-verbaal, door middel van oogcontact of gebaren. Hij zorgde ervoor dat 

emotionele conflicten niet uit de hand liepen door na een straf of een correctie een positieve 

boodschap over te brengen. Hij maakte dan bijvoorbeeld een grapje of glimlachte naar de 

persoon. Verder zorgde de docent voor een goede relatie van de leiders in de groep en liet hij 

tijdens onderhandelingen zien oog te hebben voor het standpunt van de studenten, zonder 

zijn eigen gezag te ondermijnen.  

Niet alleen Wubbels et. al. (2005) bespreken het belang van het managen en monitoren van 

het studentgedrag. Ook Breen et. al. (2001) raden docenten die internationale studenten een 

tweede taal onderwijzen aan om structuur in de klas te brengen. Op deze manier wordt de 

intimidatie van klasgenoten verminderen en de participatie vergroot. Zo wordt er acceptabel 

klaslokaalgedrag ontwikkeld (Breen et. al., 2001). 

 

2.2.2 Positieve student-docent relatie 

Het creëren van een positieve relatie tussen docent en student is altijd belangrijk, evenals het 

zorgen voor een goede relatie tussen de studenten onderling. Toch verdient dit bij 
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internationale studenten speciale aandacht, omdat deze vaak onzeker zijn over de 

interpersoonlijke relaties. De strategieën die in Wubbels et. al (2005) aan de orde komen, om 

deze problemen door culturele afstand en leerstijlverschillen worden opgelost of voorkomen, 

zijn de volgende: 

• Humor tonen 

• Het corrigeren van studenten moet gevolgd worden door een verklaring hiervoor 

• Het opbouwen van vertouwde relaties bijvoorbeeld door het hebben van fysiek contact 

• Respect tonen en frequente complimenten en beloningen geven 

Ook de docent in de casestudy past deze strategieën toe. Hij geeft veel beloningen en 

complimenten en probeert de goede relatie te herstellen als er een conflict is geweest. Verder 

geeft hij veel feedback, die gericht is op het gedrag en niet op de persoon. Zo bevestigt hij de 

goede relatie tussen de student en hem en toont hij respect. 

De strategieën die in Wubbels et. al. (2005) worden gegeven, zijn ook terug te vinden in 

andere onderzoeken naar doceerstrategieën. Zo is humor ook volgens Breen et. al. (2001) en 

Myles & Cheng (2000) belangrijk in de interculturele collegezaal en kan ook volgens Crabtree 

& Sapp (2004) door middel van gepast fysiek contact een goede relatie worden opgebouwd. 

Verder noemen Breen et. al. (2001) ook het geven van veel positieve feedback als strategie 

voor het doceren van een tweede taal aan internationale studenten. 

 

2.2.3 Aandacht en betrokkenheid 

De docent in de interculturele collegezaal moet zorgen dat zijn studenten opletten en 

betrokken zijn bij de les. De docent moet zorgen dat de studenten de draad niet kwijtraken 

vanwege taalproblemen. Ook moet hij voorkomen dat de studenten niet meedoen omdat ze 

bang zijn dat ze zich niet goed kunnen uitdrukken. De volgende strategieën kunnen 

problemen met taal en communicatie en problemen door leerstijlverschillen voorkomen: 

• Frequent en gevarieerd testen  

• Actief vragen naar de individuele interesses, (geloofs)overtuigingen en achtergrond van 

de student 

De docent in de casestudy liet zien de aandacht en betrokkenheid vast te houden door op 

een gestructureerde manier voor afwisseling te zorgen. Daarnaast besteedde hij veel tijd aan 

het luisteren naar de persoonlijke verhalen van de studenten en het stellen van vragen 

hierover.  

Ook Breen et. al. (2001) raden docenten aan om regelmatig te testen of hun internationale 

studenten de stof nog volgen. Verder wordt in dit onderzoek ook geadviseerd om constant 

toezicht te houden op de werkende studenten en om de studenten aan te moedigen om 

zelfstandig te werken. Dit laatste is immers niet altijd gebruikelijk voor de internationale 

studenten en moet expliciet onderwezen worden. 
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2.2.4 Benodigde attitudes en kennis 

Behalve de strategieën die de docent kan toepassen, is bij het lesgeven aan internationale 

studenten ook een juiste attitude en kennis noodzakelijk. Hieronder de attitudes en kennis die 

volgens de focusgroepen in Wubbels et. al. (2005) belangrijk zijn en problemen met culturele 

afstand helpen op te lossen en voorkomen: 

• Bewust zijn van diversiteit bij de studenten tussen en in de homogene etnische groepen 

• Bewust zijn van de cultuur, normen en waarden binnen de school 

• Bewust zijn van grote taalachterstand 

• Geïnteresseerd zijn in de achtergrond van de studenten 

• Op de hoogte zijn van de persoonlijke situatie van de studenten (thuissituatie, etniciteit, 

en dergelijke) 

• Bewust zijn van autoriteitsproblemen bij mannelijke studenten met vrouwelijke docenten 

• Bewust zijn van de meervoudige factoren die belangrijk zijn voor de situatie en de 

problemen in een multiculturele groep. 

De docent uit de casestudy is goed op de hoogte van de situatie bij zijn studenten, 

gedeeltelijk door observatie, gedeeltelijk door het lezen van relevante literatuur. De docent is 

goed op de hoogte van de persoonlijke achtergrond van de studenten, maar houdt zich ook 

bezig met groepsprocessen en de invloed van de docent daarop. Verder vindt de docent het 

belangrijk om hoge verwachtingen aan zijn studenten te stellen, zodat ze hun best zullen 

doen om aan deze verwachtingen te voldoen. 

De ervaringen van Garson (2005) en Crabtree & Sapp (2004) bij het lesgeven in het 

buitenland, laten ook zien dat er andere attitudes en extra kennis nodig is voor het doceren 

aan studenten uit een andere cultuur. Zo merkt Garson (2005) eveneens dat sommige 

mannen er moeite mee hebben om les te krijgen van een vrouw en constateren Crabtree & 

Sapp (2004) dat ze er rekening mee moeten houden dat de studenten andere academische 

conventies hebben. 

 

De vragenlijst die de docent en de studenten over hun relatie moesten invullen, laat zien dat 

de docent uit de casestudy positief door de studenten wordt beoordeeld. De studenten 

beschouwen hun docent als redelijk streng (0.48 op een schaal van 0 tot 1). Dit is meer dan 

de gemiddelde Nederlandse docent, die slechts een beetje streng wordt beschouwd (0.36). In 

het geval van multiculturele onderwijssituaties is een strenge docent positief voor het 

managen en monitoren van het gedrag van de studenten. De docent uit de casestudy 

beheerst deze competentie goed. Verder beoordeelden de studenten de docent als goede 

leider met een score van 0,82, tegenover 0,58 bij de gemiddelde Nederlandse docent. De 

docent is begripvoller (0,78) dan gemiddeld (0,53) en geeft de studenten meer vrijheid en 

verantwoordelijkheid (0,76) dan een gemiddelde docent (0,59). De docent wordt niet gezien 

als onzeker (0,35), ontevreden (0,24) of boos (0,41). Deze scores komen vrijwel overeen met 

het gemiddelde. De docent heeft ook de betreffende vragenlijst ingevuld en bleek een goede 

zelfperceptie te hebben; zijn scores kwamen nauw overeen met die van de studenten. 
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Het onderzoek van  Wubbels et. al. (2005) biedt een interessant inzicht in competenties die 

docenten moeten bezitten om te doceren aan multiculturele groepen en in de strategieën die 

daarvoor toegepast kunnen worden.  

 

2.2.5 Specifieke strategieën  

Naast de competenties die de docent moet bezitten om les te geven aan internationale 

studenten en de daarbij horende strategieën volgens Wubbels et. al. (2005), worden er nog 

meer strategieën aangereikt in de literatuur. Deze sluiten niet direct aan bij de competenties 

van Wubbels et. al. (2005), maar zijn specifieker van aard. Deze strategieën worden 

hieronder besproken:  

 

Bodycott & Walker (2000) hebben voor de problemen met taal en communicatie de gedeelde 

ervaring strategie bedacht. Omdat de studenten moeite hadden met de taal en een andere 

manier van communiceren in de collegezaal hadden, lukte het de docenten niet om ze te 

laten deelnemen in plenaire kritische discussies. De studenten waren alleen bereid te 

antwoorden op directe vragen, die bij voorkeur te maken hadden met feiten of directe ervaring 

in plaats van met hun persoonlijke mening. Bodycott & Walker (2000) ruimden daarom 

speciaal tijd in om de persoonlijke ervaringen van de studenten op die manier te bespreken. 

Hierdoor gingen de studenten meer Engels praten en kregen ze meer zelfvertrouwen in het 

bespreken van hun eigen ervaringen. De sociale en culturele afstand in de groep verkleinde, 

er ontstond een band en tegelijkertijd leerden de docenten meer over de Chinese cultuur. 

Hierna stimuleerden de docenten om persoonlijke en groepsdoelen te formuleren op basis 

van die persoonlijke ervaringen. Omdat deze doelen een beter gevoel voor richting gaven, 

waren de studenten steeds meer bereid hun individuele voortgang en persoonlijke ervaring 

met de klas te bespreken. Ook waren de studenten meer bereid om dieper in te gaan op 

theorie en om kritisch te kijken naar de verhalen van de docenten.  

 

Verder merkten Bodycott & Walker (2000) dat de bereidheid om actief deel te nemen aan 

discussies groter werd als ze studenten in kleine groepjes werken. Ze konden op die manier 

met elkaar in hun eigen taal praten. Bovendien vonden ze het prettiger om in een klassikale 

discussie de mening van het groepje te delen dan hun persoonlijke mening. Ook vonden ze 

het makkelijker om als groepje kritiek te hebben op een ander groepje dan direct op elkaar 

kritiek te leveren. De Aziatische cultuur is meer gericht op groepen en de studenten werkten 

daarom beter als ze een gedeelde taal en doel hadden (Bodycott & Walker, 2000). Niet alleen 

Bodycott & Walker (2000) gebruikten kleine groepjes als tactiek om de studenten goed te 

laten participeren. Bij het leren van een tweede taal aan internationale studenten raad ook 

Breen et. al. (2001) aan om de studenten de mogelijkheid te geven om met elkaar samen te 

werken. Ook Garson (2005) beschrijft hoe ze de studenten in groepjes liet samenwerken. Dit 

waren de Egyptische studenten niet gewend, maar deden ze wel graag. Het stimuleerde de 
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studenten om creatief te zijn met presentaties. Ze leken veel plezier te hebben in het 

samenwerken en het maken van leuke presentaties. Wang et. al. (2008) noemt als voordeel 

van het leren in kleine groepjes dat het de interactie opwekt en zo assertieve en 

deelnemende studenten creëert. Ook maakt dit het voor de docent makkelijker om de 

studentbijdragen te monitoren (Wilkinson, 2005). 

 

De literatuur presenteert nog een aantal andere strategieën om de interactie tussen de 

docent en de internationale student optimaal te laten verlopen. Zo kunnen docenten die 

moeite hebben met de taal, kunnen hiervoor gebruik maken van hulpmiddelen, zoals hand-

outs of PowerPoint (Wilkinson, 2005; Myles & Cheng 2003).  

Ook de vorm van college geven kan de interactie verbeteren. Docenten in het onderzoek van 

Wilkinson (2005) gaven aan minder gebruik te maken van hoorcolleges; dit vonden ze 

ineffectief. Als ze wel hoorcolleges gaven, zorgden ze ervoor dat de dichtheid van informatie 

werd verminderd, om een overvloed aan informatie te voorkomen. 

Een aantal onderzoeken raden aan om de studenten dingen in hun eigen taal te doen, zoals 

artikelen lezen en nieuwe begrippen proberen te omvatten of codeswitching toe te staan 

(Breen et. al., 2001; Wilkinson, 2005; Wang et. al., 2008). Een paar docenten in het 

onderzoek van Wilkinson (2005) vonden het handig om de studenten samenvattingen te laten 

maken om zo het leren te verstevigen en misverstanden te corrigeren. Meestal gebeurde dit 

in de vorm van een korte presentatie die de studenten aan het begin van de les gaven. 

In het onderzoek van Crabtree & Sapp (2004) gebruikte de docent die in het buitenland lesgaf 

haar eigen cultuurshock als onderzoeksobject. In het begin was ze bang voor het verliezen 

van haar autoriteit als docent, maar op deze manier begrepen de studenten haar beter en 

gingen ze hun eigen cultuurshock met de doceerstijl van de docent onderzoeken. 

Garson (2005) vertelt in haar artikel hoe haar collega omging met de Egyptische studenten 

die moeite hadden met participatie in de klas. De docent werkte snel door stof heen, ze liet 

studenten de ‘blanks’ invullen in zinnen die zij hardop zei. De studenten waren op deze 

manier wel gemotiveerd en participeerden graag. 

Met behulp van bovenstaande strategieën kan een docent proberen de interactie tussen hem 

en zijn internationale studenten zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  
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2.3 Interculturele communicatie 
 

In de bovenstaande paragraaf is een overzicht gegeven van de problemen en 

oplossingstrategieën die in de literatuur te vinden zijn over in de interactie tussen docent en 

internationale student. Toch is het niet interessant dan wel relevant om voor iedere cultuur, of 

in ieder geval één specifieke, te bepalen of deze problemen en strategieën op dezelfde 

manier te vinden zijn in het Nederlands universitair onderwijs. Immers, de studenten komen 

uit allerlei windhoeken en zelfs al zou er tijd genoeg zijn om al deze culturen te bestuderen; 

de docent wordt geconfronteerd met al deze culturen tegelijkertijd in één college. Daarom is 

het interessanter om te kijken naar interculturele communicatie in het algemeen. In de 

bovenstaande paragraaf is al besproken dat aspecten als aanpassingsvermogen, 

taalbeheersing en interculturele communicatie competentie belangrijk zijn voor een 

vlekkeloos verloop van het verblijf in het buitenland. In deze paragraaf zal uitgeweid worden 

over de achtergrond van het interculturele communicatie onderzoek en een relevante 

analysemethode worden geopperd. 

  

2.3.1 Taal en cultuur  

De afgelopen decennia heeft er veel onderzoek naar interculturele communicatie 

plaatsgevonden, vanuit talrijke verschillende oogpunten. Eén van de factoren die grote 

invloed heeft op de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd, is hoe de onderzoeker 

tegen het begrip cultuur aankijkt. Er zijn dan ook veel verschillende invullingen aan dit begrip. 

Koole & Ten Thije (1994) geven drie basisaannames die volgens hen in al deze invullingen 

terug te vinden zijn. 

• Cultuur is door mensenhand gemaakt en kan aangeleerd worden. 

• Cultuur is gerelateerd aan menselijke groepen in plaats van aan individuen. 

• Aan cultuur kan een locus met betrekking tot menselijke activiteit toegekend worden. 

De laatste aanname heeft betrekking op de vraag wat cultuur precies is; bijvoorbeeld een 

substantie of kennis. Koole & Ten Thije (1994) geven hierover geen uitsluitsel, maar 

constateren dat cultuur altijd een relatie heeft met menselijke activiteit. In dit onderzoek zal 

het begrip cultuur worden gebruikt volgens deze ruime opvatting van Koole & Ten Thije 

(1994). Dit maakt het mogelijk om cultuur niet alleen te beschouwen als iets wat gebonden is 

aan een bepaald land, maar ook bijvoorbeeld aan een institutie. 

  

Naast de invulling van het begrip cultuur, is ook de relatie tussen taal en cultuur bepalend 

voor het onderzoek. Bennett (1998) legt uit dat volgens sommige onderzoekers taal niets 

meer dan een communicatie-instrument is. Het leren van een vreemde taal is in deze optiek 

niets meer dan het leren van een set nieuwe woorden en regels waarmee met een ander 

gereedschap tot dezelfde betekenis kan worden gekomen. Volgens deze theorie is taal te 

scheiden van cultuur. 



27 
 

Intercultureel onderzoek gaat vaak uit van een tegenovergestelde opvatting; taal en cultuur 

worden opgevat als onscheidbare begrippen. Zo zal in dit onderzoek, net als door veel 

andere onderzoekers wordt gedaan, de Sapir-Whorf hypothese toegepast. Hierin kan 

onderscheid worden gemaakt in de sterke en de zwakke variant (Bennett, 1998). In de sterke 

hypothese wordt aangenomen dat taal bepaalt hoe de realiteit wordt waargenomen. Daarbij 

leidt iedere taal tot verschillende denkpatronen en dus tot een ander perspectief op de 

realiteit. In de zwakke hypothese wordt een meer algemenere positie ten opzichte van taal 

ingenomen en denkt men dat taal, denken en perceptie onderling verband houden. Deze 

zwakke hypothese wordt meestal door onderzoekers naar interculturele communicatie 

gebruikt om de relatie tussen taal en cultuur weer te geven. Ook in dit onderzoek zal de 

zwakke hypothese worden gebruikt om de relatie tussen taal en cultuur weer te geven. Taal 

en communicatievormen worden altijd beïnvloed door de cultuur van de spreker en kunnen 

daarom ook niet van elkaar gescheiden worden. Internationale studenten die de Engelse taal 

hebben geleerd, kunnen zich niet alleen hiermee redden; om effectief te kunnen 

communiceren, zullen zij ook moeten leren hoe de cultuur deze taal en het taalgebruik 

beïnvloedt.  

 

2.3.2 Interactionele sociolinguïstiek 

Het standpunt dat bij het bepalen van de houding ten opzichte van cultuur, taal en de 

verhouding daartussen wordt ingenomen is meestal afhankelijk van het vakgebied waarin de 

onderzoeker zich gespecialiseerd heeft. Een aantal van deze vakgebieden zijn: sociale 

psychologie, antropologie, vertaalwetenschap, linguïstiek en sociologie (Koole en Ten Thije, 

1994). Het vakgebied dat relevant is voor dit onderzoek is de interactionele sociolinguïstiek, 

waarin men een combinatie heeft gemaakt van linguïstische en sociologische aspecten. 

Verschueren (1995) geeft aan dat het hierbij draait om interactive negation of meaning. In zijn 

optiek wordt bij interactionele sociolinguïstiek op twee gerelateerde principes gefocust en hij 

zegt daar over: 

 

“[it] traces influence of taken-for-granted sociocultural presuppositions on the way in which 

interpersonal communication works.” 

“[it] investigates the processes by which aspects of social identity are communicatively 

produced.” (Verschuren, 1995; 336) 

  

Deze principes zijn ook van belang bij dit onderzoek. Bij de interpersoonlijke communicatie 

tussen de docent en de internationale student wordt gekeken in hoeverre cultuur, en dus de 

onbewuste socioculturele vooraannames, meespelen in de interactie. Bovendien wordt 

gekeken hoe de sociale identiteiten ‘docent’ of ‘student’ worden gevormd en welke problemen 

deze rolverdeling kan opleveren. 
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De interactionele sociolinguïstiek is onder te verdelen in drie invalshoeken. Clyne (1994) 

maakt onderscheid tussen drie benaderingen: 

• Contrastive benadering. Hierbij worden de native discoursen van verschillende culturen 

met elkaar vergeleken. 

• Bij de interlanguage benadering wordt het discours van non-native sprekers in een 

tweede taal onderzocht. 

• De laatste benadering is de interactive inter-cultural benadering. Hierbij is het object van 

onderzoek het discours van mensen met een verschillende culturele en linguïstische 

achtergrond in interactie met elkaar in een lingua franca of de taal van één van de twee 

sprekers. 

De eerste twee benaderingen zijn niet geschikt voor dit onderzoek omdat zij heel direct de 

culturen met elkaar vergelijken. Dit onderzoek is echter niet zozeer op zoek naar de exacte 

verschillen tussen de culturen, maar kijkt naar hoe de verschillende culturen met elkaar 

communiceren. De interactive inter-cultural benadering biedt de mogelijkheid om in dit 

onderzoek de interactie tussen mensen uit verschillende culturen te kunnen analyseren en zal 

daarom het uitgangspunt zijn voor dit onderzoek. 

 

In het begin van dit hoofdstuk werd al gezegd dat cultuur gemaakt wordt door menselijke 

activiteit en het is dus ook belangrijk om die activiteit zelf te kunnen onderzoeken. Gumperz 

(1982) heeft onderzoek gedaan volgens de interactive inter-cultural benadering. Hij gaat uit 

van het principe dat mensen zelf actief hun sociale werkelijkheid creëren, door het constant 

onderhandelen met andere actoren. Context wordt daarbij in communicatie gezamenlijk 

gevormd door beide sprekers. Tijdens de ontwikkeling van het discours, verandert de context 

constant (Keith Chick, 1995). De aanwijzingen die de actoren elkaar impliciet geven over de 

context waarin hun uitingen geïnterpreteerd dienen te worden noemt Gumperz (1982) 

contextualization cues. De cues zijn talige verschijnselen, in zowel verbale als non-verbale 

vorm. Voorbeelden hiervan zijn stijl, klemtoon of woordkeus (Gumperz, 1982). Als de actoren 

de contextualization cue niet opmerken of de functie ervan niet weten, kunnen er 

misverstanden ontstaan. Vaak hebben sprekers niet door dat de ander een linguïstische fout 

maakt en daarom wordt het misverstand geweten aan de houding van de gesprekspartner. In 

zijn analyses legt Gumperz de nadruk op het reconstrueren van deze misverstanden en 

ontwrichte communicatie, door te kijken naar de linguïstische signalen. 

 

Het idee dat context door sprekers gezamenlijk wordt gemaakt en dat zij elkaar impliciete 

aanwijzingen geven voor de interpretatie van hun uitingen zijn belangrijke noties als er wordt 

gekeken naar interculturele communicatie. Het maakt het mogelijk om de problemen die 

ontstaan in de interactie tussen de docenten en de internationale studenten te verklaren. 

Toch zal de theorie van Gumperz niet direct in dit onderzoek worden gebruikt; het is namelijk 

niet interessant om alleen te focussen op de momenten waarop de interculturele 

communicatie misgaat. De laatste jaren hebben ontwikkelingen in interactionele 
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sociolinguïstisch onderzoek ertoe geleid dat de nadruk is verschoven van misverstanden naar 

beyond miscommunication. Bührig & Ten Thije (2006) laten in ‘Beyond miscommunication’ 

zien dat interculturele communicatie opgebouwd is uit meer dan alleen misverstanden. In 

plaats van op de verschillen tussen de culturen, wordt nu de focus gelegd op het 

reconstrueren van de manier waarop wederzijds begrip in discours gevormd wordt. Ook 

worden er bij analyses van interculturele communicatie steeds meer linguïstische noties 

toegepast. Voor dit onderzoek zal er wel deels worden gekeken naar misverstanden en 

problemen in de communicatie, maar het draait uiteindelijk toch om het wederzijds begrip 

tussen de docenten en studenten en hoe dit geconstrueerd kan worden. 

  

2.3.3 Functionele pragmatiek 

Veel onderzoek dat beyond miscommunication gaat, wordt gedaan vanuit de functionele 

pragmatiek. Bij deze benadering wordt taal gezien als het continue resultaat van het 

menselijk probleem oplossen. Taal is hierbij zowel een gereedschap als een actie (Koole & 

Ten Thije, 1994). 

Ehlich en Rehbein zijn de grondleggers van de functionele pragmatiek (Houtkoop & Koole, 

2000). In Ehlich et. al. (1993) wordt de interactie tussen docent en leerling in de klas 

geanalyseerd met behulp van de functionele pragmatiek. Volgens de functionele pragmatiek 

bestaat taal uit afzonderlijke eenheden van gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen zijn op een 

bepaalde manier gestructureerd, waardoor er specifieke relaties tussen de gebeurtenissen 

ontstaan. Deze identiek gestructureerde gebeurtenissen herhalen zich in verloop van tijd. 

Toch bestaat taal niet alleen uit de gebeurtenissen die zich aan de oppervlakte bevinden. 

Behalve het akoestische product, is er ook een onderliggende structuur van handelingen, 

waarmee men bepaalde doelen probeert te realiseren. De talige gebeurtenissen aan de 

communicatieve oppervlakte zijn vorm en uitdrukking van die onderliggende 

handelingsdoelen. De handelingen staan niet op zichzelf, maar zijn realisaties van posities 

binnen een terugkerend patroon; het zogenaamde handelingspatroon. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan het patroon ‘opgaven oplossen’ op school. Een analyse van een 

gesprek of tekst kan dus niet alleen op basis van de zichtbare tekstuele zaken plaatsvinden. 

Om te kunnen onderzoeken wat in een interactie gebeurt, moet naast de analyse van de 

zichtbare waarneembare vorm, ook een reconstructie van de onderliggende 

handelingsdoelen plaatsvinden. 

 

Een van de kenmerken van de structuur van de werkelijkheid is dat deze zich herhaalt. Ook 

de handelingsdoelen worden beïnvloed door deze herhaling. Door deze continuïteit is het 

mogelijk om handelingstypen te vormen en deze verschillende typen van handelingen zorgen 

ervoor dat een mens handelingskennis opbouwt. Omdat er ook continuïteit is in de doelen 

voor het handelen, ontwikkelt de mens bepaalde vormen om die doelen te bereiken. Dit zijn 

maatschappelijke vormen. Het nastreven van handelingsdoelen gebeurt in de gehele 
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maatschappij, zo ontwikkelt iedere cultuur zijn eigen gedeelde handelingskennis. Mensen uit 

verschillende culturen beschikken hierdoor echter niet altijd over dezelfde handelingskennis. 

Ook binnen maatschappelijke instituties kunnen handelingsdoelen op een gestructureerde 

manier worden nagestreefd. Hierbij valt te denken aan leraar-kind gesprek op een school of 

een arts-patiënt gesprek in het ziekenhuis. De instituties vervullen een maatschappelijk doel 

en kunnen gezien worden als een maatschappelijk apparaat. De praktijk waarbinnen het 

discours wordt gehouden is bepalend voor de lezing van de handeling. Zo kan het doel van 

de handeling ‘vraag’ heel anders worden geïnterpreteerd worden in een school dan in een 

ziekenhuis. Het instituut waarbinnen de communicatie wordt gehouden heeft zijn eigen 

handelingskennis die de actanten bezitten. 

Bij interculturele communicatie is het mogelijk dat de actant niet over de juiste 

handelingskennis beschikt; de talige handelingen zijn volgens zijn handelingskennis 

gekoppeld aan andere handelingsdoelen dan zijn gesprekspartner uit een ander land 

bedoeld. Zowel docenten als studenten ervaren dit probleem en moeten nieuwe 

handelingspatronen maken om een gelijkwaardige interactie te construeren. Wanneer deze 

nieuwe handelingspatronen ontstaan, die niet zijn terug te herleiden tot de cultuur van de 

docent of de internationale student en het resultaat zijn van het interculturele contact, ontstaat 

er wat Koole en Ten Thije (1994) discursieve intercultuur noemden. 

 

Koole en Ten Thije (1994) passen de functionele pragmatiek toe in hun onderzoek naar 

teamdiscussies tussen onderwijsadviseurs met verschillende culturele achtergronden. Ook zij 

vinden dat interculturele communicatie meer is dan misverstanden. Ze geven kritiek op 

onderzoek dat een misverstand beschouwt als het interculturele moment van de 

communicatie. Er zijn namelijk meerdere uitkomsten bij interculturele communicatie dan 

alleen misverstanden. (Koole en Ten Thije, 1994): 

B   A = 0   misverstand 

B   A = A   aanpassing door B 

B   A = B   aanpassing door A 

B   A = A + B  code switching 

B   A = C   nieuwe handelingsvormen 

Net als iedere andere vorm van communicatie is interculturele communicatie alleen mogelijk 

als de sprekers een common ground hebben geconstrueerd (Koole & Ten Thije, 2001). Om te 

kunnen omgaan met de verschillen en tegenstellingen tussen de culturen, kunnen de 

sprekers ook samen nieuwe handelingsvormen ontwikkelen. Dit noemen Koole & Ten Thije 

(1994) intercultural discourse. Een kenmerk van dit interactieve proces is dat dit in het hier en 

nu verwezenlijkt wordt. Deze vorm van discours is in de ogen van Koole en Ten Thije (1994) 

ook een vorm van cultuur; dit is de discursieve intercultuur die hierboven al genoemd werd. 

Deze discursieve intercultuur wijst niet per se op sociaal succes tussen de sprekers, maar wel 

op interactief succes. In voorliggend onderzoek zal onder andere worden gekeken of deze 
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nieuwe vorm van cultuur wordt gecreëerd in de interactie tussen Nederlandse docent en 

internationale studenten in de collegezaal. 

 

Zoals hierboven werd gezegd, is volgens de functionele pragmatiek de structuur aan de 

oppervlakte van het discours de realisatie van een of meerdere onderliggende structuren. 

Daarom kunnen de handelingsvormen, waar Koole en Ten Thije (1994) over spreken, niet 

alleen maar als lineaire sequentie voorkomen, maar ook gelijktijdig plaatsvinden. Een 

uitspraak kan dus tegelijkertijd een communicatieve actie en een actie op basis van etnische 

identiteit zijn. Dit begrip noemen ze concurrence (Koole & Ten Thije, 1994). Deze 

concurrence biedt voor hen een basis om intercultureel onderzoek uit te voeren in 

institutionele settings. 

  

By taking this potential multiplicity as a basis, it becomes possible to analyse the discourse 

(…) as realizations of discourse structures with institutional purposes, as well as discourse 

structures with intercultural purposes. (Koole & Ten Thije, 1995; 195) 

 

Ook Bührig & Ten Thije (2006) wijzen erop het feit dat individuen van verschillende culturele 

groepen met elkaar communiceren, niet maakt dat het altijd als interculturele communicatie 

kan worden bestempeld. In sommige situaties bepalen bijvoorbeeld eerder de institutionele 

handelingsdoelen de communicatie en zijn interculturele handelingsdoelen niet aanwezig in 

de onderliggende structuur. Het uiteindelijke doel van onderzoek naar interculturele 

communicatie is om intercultureel begrip op een linguïstische manier te reconstrueren en om 

te kunnen bepalen in hoeverre een discours bepaald wordt door interculturele of institutionele 

factoren (Ten Thije, 2006). 

Dit idee is interessant omdat hierbij communicatie tussen mensen uit verschillende culturen 

niet direct als interculturele communicatie wordt bestempeld. De communicatieve actie kan 

zowel interculturele als institutionele handelingsdoelen ten grondslag hebben. Dat betekent 

dus ook dat misverstanden die zich voordoen, niet automatisch aan de interculturaliteit 

kunnen worden toegewezen. De misverstanden die in dit onderzoek aan het licht komen, 

zullen daarom worden onderzocht op hun oorsprong om zo te kunnen oordelen of deze 

intercultureel of institutioneel van aard is. 

 
2.3.4 Institutionele communicatie 

De functionele pragmatiek wordt vaak gebruikt om onderzoek te doen naar de communicatie 

binnen maatschappelijke instituties. Zo heeft Hartog (2006) onderzoek gedaan naar 

interculturele communicatie in de institutionele setting het ziekenhuis. Hiervoor heeft ze het 

concept cultural apparatus van Rehbein (2006) als analysegereedschap gebruikt bij haar 

onderzoek naar het genetisch advies discours. Ze heeft gekeken naar een gesprek tussen 

twee Turkse cliënten, een Turkse mediator en een Duitse arts. Dit heeft ze vergeleken met 

dezelfde soort gesprekken tussen Duitse cliënten en een Duitse arts, om zo te kunnen 
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bepalen waar de interactie institutioneel te noemen is en waar intercultureel. In de analyse 

komt naar voren dat discours niet direct intercultureel is, alleen maar omdat er personen uit 

verschillende culturen aan deelnemen. Hartog noemt in haar analyse maar één punt in de 

interactie intercultureel. Dit is als de Turkse mannelijke cliënt een grapje tegen zijn vrouw 

maakt in de vorm van een vraag aan haar. De mediator vertaalt echter alleen de 

propositionele structuur van de uiting. Dit leidt ertoe dat de Duitse arts denkt dat zijn cliënt zijn 

vraag serieus bedoelt. De arts probeert de situatie uit te leggen, maar de Turkse cliënt 

doorziet het misverstand en laat weten dat hij een grapje maakte. Hartog (2006) benadrukt 

dat het erg belangrijk is om de rol van de institutie en de rol van cultuur in het discours te 

ontwarren. 

 

Ook Rost-Roth (2006) heeft intercultureel onderzoek gedaan naar communicatieproblemen in 

institutionele settings. Ze heeft discoursanalyse uitgevoerd bij opnames van 

adviesgesprekken op de universiteit. Voor het uitvoeren van deze analyse heeft ze een 

combinatie gemaakt van de conversatie analyse en de functionele pragmatiek. Ze kijkt daarbij 

naast de sequentiële organisatie van de interactie, ook naar de rol van sociale parameters bij 

de interactie. Bij sociale parameters kan gedacht worden aan institutionele of culturele kennis. 

Daarbij worden macrostructuren en communicatieve actiepatronen niet uit het oog verloren 

(Rost-Roth, 2006). In de analyse werden de communicatieproblemen die zich voordeden 

uitgelicht en werd er gekeken hoe de sprekers daarmee omgingen. Daarnaast vonden er 

follow-up interviews plaats, waarbij gevraagd werd naar de perceptie van de participanten op 

het probleem en op de mogelijke relaties met interculturele verschillen. Ook vroeg men naar 

eventuele problemen die niet traceerbaar waren in de documentatie. Uiteindelijk presenteert 

ze een overzicht van mogelijke bronnen van miscommunicaties (Rost-Roth, 2006). 

 

Het onderzoek van Wiesmann (1999) vertoont veel gelijkenissen met het voorliggend 

onderzoek; het kijkt met behulp van de functionele pragmatiek naar de mondelinge interactie 

op de universiteit in Duitsland. Hierbij onderscheidt ze de frequent voorkomende 

handelingspatronen in de communicatie, om zo een duidelijk beeld te krijgen van de 

handelingskennis die een student moet hebben om succesvol aan het academisch onderwijs 

deel te nemen. Uiteindelijk heeft ze een overzicht gecreëerd van de belangrijkste 

handelingspatronen die zich in het Duits hoger onderwijs voordoen. Dit zijn: beweren, opgave 

geven, opgave oplossen, motiveren, schatten, tegenwerpen, verklaren, toelichten, 

(door)vragen, docentvragen en voorstellen. 

Op basis van deze resultaten doet zij aanbevelingen om de mondelinge toetsing van de 

taalbeheersing van internationale studenten aan te passen en deze meer te richten op de 

benodigde institutionele handelingskennis in plaats van enkel op de talige kennis. Het 

onderzoek kijkt echter niet specifiek naar internationale studenten en de handelingskennis die 

zij al dan niet bezitten. 
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Bij de analyse van de institutionele communicatie in het onderwijs volgens de functionele 

pragmatiek zijn er een tweetal belangrijke en vaak voorkomende termen die moeten worden 

toegelicht, omdat zij een grote relevantie voor dit onderzoek hebben. Dit zijn de begrippen 

tactieken en geaccelereerde kennisverwerving. 

Ehlich et. al. (1993) deden onderzoek naar de communicatie binnen de institutie school. 

Naast de realisaties van de posities van de handelingspatronen vonden ze ook bepaalde 

strategieën die door de docent werden toegepast. Dit noemden ze tactieken; deze zijn 

vergelijkbaar met de doceerstrategieën die eerder in dit hoofdstuk aan de orde kwamen. 

Ehlich et. al. (1993) analyseren deze tactieken als institutiespecifieke deelpatronen. Zo’n 

tactiek houdt in dat een actant, de docent in dit geval, bepaalde handelingsmogelijkheden 

heeft, waarvan hij weet dat het zeer waarschijnlijk is dat deze handelingen de andere 

actanten ertoe aanzet een specifieke aanvullende handeling te doen. Deze tactieken zijn dus 

gebaseerd op patroonkennis en kunnen problemen opleveren als niet alle actanten deze 

kennis bezitten. 

Zoals gezegd probeert de functionele pragmatiek het onderliggende doel van communicatie 

te reconstrueren. Een van de meest fundamentele doelen in het instituut school is de 

geaccelereerde kennisverwerving. Dit is het versneld overdragen van oplossingen voor 

problemen en standaardoplossingen door de actanten met de probleemsituatie zelf te 

confronteren (Ehlich et. al., 1993). Hierbij doorloopt echter niet iedere actant elke positie 

binnen het patroon, maar gebeurt dit in de vorm van een gemeenschappelijk proces. Het doel 

van de geaccelereerde kennisverwerving is niet langer het oplossen van het probleem, maar 

de overdracht van kennis. Dit leidt echter tot een motivatieprobleem bij de studenten. 

Wanneer het de oplossing van een werkelijk probleem zou zijn, zouden de studenten 

geïnteresseerd zijn om te weten of door middel van hun oplossingspoging het probleem 

opgelost kan worden. Bovendien zou de docent het belangrijk vinden dat ze de juiste 

oplossing geven. In het geval van geaccelereerde kennisverwerving is de docent echter 

nauwelijks op uit om de pogingen inhoudelijk te evalueren. De studenten zijn er dus 

hoogstens in geïnteresseerd om de waardering van de docent te krijgen. De reden van het 

uiten van een oplossingspoging is dan ook voornamelijk om hun aanwezigheid in de 

handelingsruimte te laten merken. 

 

2.3.5 Handelingspatronen 

De variatie in handelingspatronen is talloos. Drie van deze patronen die in dit onderzoek aan 

de orde zullen komen, worden hieronder geïntroduceerd. Koole & Ten Thije (1994) merken bij 

deze figuren op dat het geen representatie is van het daadwerkelijke verloop van de 

interactie, maar van de onderliggende kennis voor de acties en interpretaties van de 

actanten. Opmerkingen die voorafgaand aan dit discours worden gemaakt, of die achteraf 

worden gemaakt, bijvoorbeeld over de stand van zaken voor of na de actie, maken geen deel 

uit van het patroon. Wel wordt het discours aangevuld met uitingen die de interactie 
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organiseren (bijvoorbeeld beurttoewijzing), responsies van de luisteraar (zoals 

ontvangstbevestigingen en herhalingen) en redenen die de actanten geven. 

Het eerste patroon is het patroon OPGAVE GEVEN/OPGAVE OPLOSSEN. Dit is één van de meest 

voorkomende patronen in het onderwijs en is zeer specifiek voor deze institutie. Van het 

basisonderwijs (Ehlich et. al. 1993), tot op de universiteit (Wiesmann, 1999); overal wordt dit 

patroon toegepast.  
 

Fig. 1: Het patroon opgaven oplossen (Ehlich et. al, 1993, 38) 

 
        Legenda:   

: Patroongrens     : Mentale of interactionele activiteit 

  : Looprichting 

  : Exothese     :Beslispunt 

  : Stopsymbool 

   

 

Figuur 1 is een schematische weergave van het patroon OPGAVE GEVEN/OPGAVE OPLOSSEN. 

Dit patroon wordt ingezet door de docent, hier de leerkracht genoemd, met mentale 

activiteiten (1), waarna de opgave wordt gegeven in patroonpositie 2. Deze opgave wordt 

door de studenten, hier leerlingen, getaxeerd op oplosbaarheid (3/4). Dit resulteert in een 

oplossingspoging (7) of in zwijgen (5). De docent evalueert deze reactie (8/9). Een positieve 

evaluatie (17) wordt in de vorm van een beoordeling worden gegeven. Deze beoordeling is 
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tegelijkertijd een kennisgeving aan de studenten (18) waarna het patroon kan worden 

verlaten (19). Bij een negatief oordeel (10), kan dit kenbaar worden gemaakt in een negatieve 

evaluatie (11), maar de docent kan ook besluiten om een andere weg te nemen. Het patroon 

kan worden afgebroken (12) of er kan een nieuwe doorloop worden opgestart door de docent 

(13). Daarbij kan hij de studenten helpen door de opgave te herhalen (15) of een tip te geven 

(14). 

 

Het tweede patroon dat in dit onderzoek zal worden gebruikt is het patroon 

VOORSTELLEN/INTERACTIEF PLANNEN. Wiesmann (1999) noemt dit handelingspatroon 

VORSCHLAGEN (VOORSTELLEN). Hierbij is het onderliggende doel van het patroon om een 

concreet handelingsplan te maken. Dit kan individueel gebeuren, maar ook coöperatief. De 

interactie in het fragment lijkt hier sterk op. Wiesmann baseert zich bij de analyse van het 

voorbeeld op het verloop van het patroon zoals Rehbein (1977; in Wiesmann, 1999) dit heeft 

geschetst:  

1. a. Hoorder (+ spreker) heeft vaag doel; 

b. Hoorder (+ spreker) heeft een handelingsplan nodig; 

c. Hoorder (+ spreker) zoekt een plan; 

d. Dilemmaexothese hoorder; 

2. a. Spreker (+ hoorder) identificieert het dilemma uit (1d); 

b. Spreker (+ hoorder) sorteert mogelijke wegen; 

c. (uitingshandeling spreker (+hoorder)): „f1“ of „f2“ of „f3“; 

3. a. Verandering van focus hoorder (of spreker) op sector van het Π-domein hoorder (of 

spreker); 

b. Mentale proefhandeling f1, f2, f3; 

c. Bewering hoorder (+ spreker) (f1, f2, f3); 

d. Beslissing hoorder (+ spreker): planovername vs. planverwerping 

 

Wanneer goed naar dit verloop wordt gekeken, valt al snel de gelijkenis op met het 

handelingspatroon dat Koole & Ten Thije (1994) INTERACTIEF PLANNEN noemen (zie fig. 2). In 

dit patroon hebben de actanten het doel om samen een planning te maken voor een actie die 

ze moeten (laten) uitvoeren. Daarbij doet de auteur een voorstel (1), waarover de 

commentator mentaal een oordeel velt (2) en dit op directe wijze afkeurt (3) of goedkeurt (5). 

Dit kan echter ook indirect gebeuren, door het doen van een alternatief voorstel (4) of het 

accepteren van het voorstel van de auteur. Als reactie op het alternatieve voorstel kan de 

auteur uit dezelfde opties kiezen; na de mentale beoordeling (7) kan de auteur een directe 

opmerking maken (8) of (9), of via de indirecte laten weten dat hij het ermee eens is (10) of hij 

kan een nieuw voorstel doen danwel het oude voorstel herhalen (1). 
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Fig. 2: Het patroon interactief plannen (Koole & Ten Thije, 1994; 122) 

 Legenda: zie fig. 1, p. 34 

 

Het laatste patroon dat in dit onderzoek aan de orde komt is het LEERKRACHTBETOOG. Zo’n 

betoog is een aaneenschakeling van BEWERINGEN met specifieke propositionele beperkingen 

(Ehlich et. al., 1993). Het doel van dit betoog is om de onderlinge samenhang van 

verschillende propositionele elementen uit te leggen. Het is erg geschikt voor de overdracht 

van complex gestructureerde kennis, maar om deze kennis daadwerkelijk over te dragen 

moet het publiek wel erg betrokken en gemotiveerd zijn; een voorwaarde waaraan in het 

onderwijs niet altijd voldaan kan worden. Het LEERKRACHTBETOOG is gebaseerd op een 

overkoepelend plan voor de propositionele structuur.  

Ehlich et. al. (1993) geven een voorbeeld van zo’n betoog in een basisschoolklas. In dit 

betoog is echter het verschil dat de docent zijn leerlingen betrekt in zijn betoog, een 

LEERKRACHTBETOOG MET ROLVERDELING. Reden hiervoor is dat op deze manier de 

kennisoverdracht een grotere kans van slagen heeft, omdat het publiek niet passief luistert, 

maar zelf de stof verwerkt. Door veel vragen te stellen, antwoorden te sturen en gebruik te 

maken van meta-uitingen, creëert de docent de mogelijkheid voor de leerlingen om actief 

mee te denken. 
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3 Onderzoeksvragen 
 

Zoals in de inleiding al besproken is, zal dit onderzoek zich richten op de interactie tussen 

docenten en internationale studenten. Steeds meer internationale studenten gaan naar het 

buitenland om daar voor korte of langere tijd te studeren. Dit zorgt ervoor dat interculturele 

situaties meer en meer een structureel bestandsdeel worden van het hoger onderwijs, al zijn 

helaas niet alle docenten daarop voorbereid. De probleemstelling luidt daarom als volgt: 

 

Wat kunnen docenten doen om de interactie tussen hen en internationale studenten zo 

optimaal mogelijk te laten verlopen?  

 

Nadat de theorie in het vorige hoofdstuk is beschreven, is het mogelijk om een concretere 

hoofdvraag en deelvragen voor het onderzoek te formuleren. De hoofdvraag die in dit 

onderzoek de leidraad zal zijn, is: 

 

Hoe verloopt de interactie tussen Nederlandse docenten en internationale studenten in de 

collegezalen van de Nederlandse universiteit? 

 

Om uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op deze vraag, is het onderzoek opgesplitst in 

drie delen, die ieder onderzoek doen naar een ander onderdeel van de probleemstelling. De 

deelvragen die tot deze beantwoording zullen leiden zijn als volgt: 

 

1. Welke problemen ontstaan er bij de interactie tussen Nederlandse docenten en 

internationale studenten? 

 

2. Welke strategieën gebruikt de docent om de problemen op te lossen of te voorkomen bij 

de interactie met internationale studenten? 

 

3. Zijn de strategieën die de docenten toepassen om interactie in interculturele 

onderwijssituaties te verbeteren effectief? 

 

Dit onderzoek zal gebruik maken van de interactieproblemen en doceerstrategieën, zoals ze 

in het theoretisch kader zijn genoemd, om te kijken in hoeverre deze problemen en 

strategieën in de Nederlandse collegezaal aanwezig zijn en worden toegepast. Het overzicht 

dat de literatuur biedt, is relevant om de gevonden problemen en strategieën te categoriseren 

en maakt het mogelijk om een antwoord te geven op de eerste en tweede deelvraag, 

Voor de beantwoording van de derde deelvraag wordt er op een diepere manier naar de 

problemen en strategieën gekeken. Met behulp van de theorieën uit de functionele 

pragmatiek wordt getracht te achterhalen hoe verschillen in handelingskennis aan de 

oorsprong liggen van de ontdekte problemen. Aan de hand daarvan kan bepaald worden in 
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hoeverre de problemen van interculturele of institutionele aard zijn. Ook kunnen met behulp 

van de theorieën uit functionele pragmatiek uitspraken gedaan worden over de geslaagdheid 

van de strategieën. Daarnaast kan er inzicht worden verkregen in mate waarin de bestaande 

handelingskennis tekortschiet en of er in deze interacties een discursieve intercultuur 

ontstaat.  

Na beantwoording van deze drie deelvragen, is het mogelijk een antwoord op de hoofdvraag 

te formuleren. Daarnaast kan er advies worden geven aan docenten die doceren aan 

internationale studenten om hun interactie met hen te verbeteren. 
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4 Methodische verantwoording 
 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van methodische triangulatie (Baarda et. al., 2005); 

een vooronderzoek, observaties en interviews. Op deze manier kan er een beter en 

betrouwbaarder beeld van de interactie in de interculturele collegezaal worden verkregen. 

Eerst heeft er een oriëntatie op het onderwerp in het algemeen plaatsgevonden. In het 

vooronderzoek hebben gesprekken plaatsgevonden met internationale studenten, docenten 

die lesgeven aan internationale studenten en internationaliseringmedewerkers van de 

faculteiten Letteren en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hierin werd 

gevraagd naar hun percepties van het verloop van en problemen bij interculturele interactie. 

Daarnaast zijn er in het hoofdonderzoek observaties gehouden in de werkcolleges van twee 

Engelstalige cursussen aan de Utrecht School of Economics van de Universiteit Utrecht. 

Hierbij werd de interactie in de interculturele collegezaal in de praktijk onderzocht. Het 

hoofdonderzoek werd aangevuld met feedbackinterviews waarbij de docenten en studenten 

met behulp van opnamemateriaal terugblikten op de interactie tijdens de geobserveerde 

colleges. 

  

4.1 Keuze en selectie van studenten, docenten en colleges  
 

Dit onderzoek richt zich op internationale studenten van over de hele wereld die in Nederland 

studeren. Hierbij is ervoor gekozen om enkel universitaire studenten en colleges te 

onderzoeken, omdat de verschillen in Nederland tussen de verschillende vormen van hoger 

onderwijs, HBO en WO, vrij groot zijn. Alle respondenten studeren of werken aan de 

Universiteit Utrecht. 

 

4.1.1  Vooronderzoek 

Voor het vooronderzoek is een willekeurige steekproef genomen bij internationale studenten 

en docenten aan de Faculteiten Letteren en Sociale Wetenschappen, hiervan waren er bij 

beide groepen drie respondenten bereid mee te werken aan de interviews in het 

vooronderzoek. Vervolgens is met behulp van een sneeuwbalsteekproef contact gelegd met 

meer studenten, docenten en internationaliseringmedewerkers. Helaas kon er onder de 

studenten verder geen bereidwillige proefpersonen meer gevonden worden; veel studenten 

gingen terug naar huis vanwege het semester dat ten einde liep en de aankomende 

kerstvakantie. Wel stemden nog twee docenten en twee medewerkers in met deelname aan 

het onderzoek. 

De twee faculteiten, Letteren en Sociale Wetenschappen, zijn gekozen omdat de invulling van 

deze vakgebieden sterk afhankelijk is van culturele verschillen. Zo worden bijvoorbeeld de 

perceptie van sociale of gendertheorieën beïnvloed door de sociale, politieke en religieuze 

situatie in een bepaald land. Door de grote contrasten die kunnen bestaan tussen het 
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thuisland van de student en Nederland is het voor dit vooronderzoek interessant om te kijken 

naar de ervaringen van de internationale studenten en docenten op deze twee faculteiten. 

 

4.1.2 Hoofdonderzoek: observaties 

De observaties hebben plaatsgevonden bij de Faculteit Economie van de Universiteit Utrecht. 

Deze bacheloropleiding biedt een Nederlandstalig en een Engelstalig programma aan, waarin 

activerend onderwijs centraal staat. Voor dit onderzoek zijn observaties uitgevoerd bij de 

Engelstalige variant. Er is gekozen voor één studie omdat op deze manier de cursussen, 

docenten en studenten beter met elkaar konden worden vergeleken. Niet alleen is Economie 

de meest gekozen studierichting voor internationale studenten in Nederland1

In navolging van Rost-Roth (2006) en Wubbels et. al. (2005) zijn aan de hand van het 

opnamemateriaal van de observaties een aantal interviews gehouden met de geobserveerde 

docenten en studenten om een beter beeld te krijgen van de gevonden opvallendheden. De 

interviews die op de observaties volgden zijn afgenomen bij de twee docenten die de 

betreffende cursus gaven. Op deze manier konden de docenten toelichten welke 

, het vakgebied 

is niet zo gevoelig voor verschillen in cultuur. Hierdoor is het mogelijk om te kijken naar de 

werkelijke verschillen in onderwijs en communicatie en om andere factoren die van invloed 

zijn uit te schakelen, wat belangrijk is voor deze verdiepende fase van het onderzoek.  

Ondanks dat de studie in de Engelse taal is, zijn er ook Nederlandse studenten die de studie 

volgen. Het is gebruikelijk dat de cursussen die de internationale studenten volgen, ook door 

Nederlandse studenten gevolgd kunnen worden. Bij de geobserveerde colleges waren naast 

de Nederlandse docent en de internationale studenten dus ook Nederlandse studenten 

aanwezig. 

De observaties zijn uitgevoerd in werkcolleges, in het Engels tutorials genoemd, aangezien 

deze vorm van college speciaal gericht is op interactie tussen docent en student en tussen 

studenten onderling. De tutorials worden meestal in een kleine groep gegeven, variërend van 

tien tot vijfentwintig studenten. Hierbij is de communicatie beter te onderzoeken dan 

bijvoorbeeld in hoorcolleges, waarbij de communicatie meestal eenrichtingsverkeer is, van 

docent naar student. De tutorials worden geleid door de docent, maar er is veel interactie 

tussen de docent en de student. Er wordt van de studenten verwacht dat zij veel aan het 

woord zijn en actief deelnemen aan het onderwijs. 

Er zijn met behulp van een willekeurige steekproef twee cursussen van de bacheloropleiding 

geselecteerd, één op eerstejaarsniveau en één op derdejaarsniveau. De docenten zijn 

benaderd via email en waren beide bereid volledige medewerking te verlenen aan het 

onderzoek. Zij zijn slechts minimaal ingelicht over het onderwerp en het doel van de 

observaties.  

 

4.1.3 Hoofdonderzoek: feedback interviews 

                                                 
1 Bron: http://www.nuffic.nl/international-students/dutch-higher-education/key-figures 
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onderliggende doelen ze hadden bij hun uitingen. Daarnaast is gevraagd aan de 

internationale studenten die in de colleges aanwezig waren om hun medewerking aan het 

onderzoek te verlenen. Hiertoe waren slechts twee studenten bereid. Omdat dit een te kleine 

steekproef was, is ervoor gekozen om via een willekeurige steekproef onder internationale 

studenten van de bachelor Economie extra studenten te benaderen. Van deze zes studenten 

hadden drie ook college gevolgd bij één van de docenten. 
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4.2 Dataverzameling 
 
4.2.1 Vooronderzoek 

In het semigestructureerde interview werd met behulp van een vragenlijst gevraagd naar de 

ervaringen van de respondenten. Indien nodig werd hierbij doorgevraagd om tot specifieke 

antwoorden te komen. Er bestonden verschillende vragenlijsten voor de groepen, aangepast 

op hun functie; student, docent of medewerker. Op deze manier is ervoor gezorgd dat zoveel 

mogelijk relevante informatie van de respondenten kon werden verkregen. 

De onderzoeksgroep studenten werd gevraagd naar een beoordeling van hun eigen Engelse 

vaardigheid en die van de docent, in hoeverre ze problemen ervoeren met het verstaan en 

begrijpen van hun docent en medestudenten en hun ervaringen met miscommunicatie. Ook 

werd gesproken over de verschillen tussen het onderwijs in Nederland en hun thuisland. 

Hierbij werd gevraagd naar het academisch systeem, de relatie met de docent en de cultuur. 

Daarnaast werd gevraagd naar hun studiemotivatie en wat volgens de studenten het grootste 

probleem was bij de interactie tussen internationale student en docent en hoe dit opgelost 

zou kunnen worden. 

Bij de interviews met de docenten werd gesproken over de ervaring, opleiding en 

bekwaamheid in het doceren in het Engels. Verder werd aandacht besteed aan eventuele 

verschillen in voorbereiding of inhoud van de colleges. Ook werd gevraagd naar de 

verschillen die de docent ziet tussen Nederlandse en internationale studenten en de 

vermeende oorzaak daarvan. Als laatste werd gesproken over de problemen die de docent 

ervoer in de interactie met internationale studenten en mogelijke oplossing hiervoor. 

Daarnaast hebben ook interviews plaatsgevonden bij medewerkers van de Universiteit 

Utrecht die zich bezig houden met de studie en verblijf van de internationale studenten. 

Hierbij kwam de Engelse taalbeheersing en de selectie hierop bij zowel docenten als 

studenten aan de orde. Ook werd gesproken over de klachten van docenten en studenten en 

waardoor deze problemen veroorzaakt werden. De medewerkers werd ook gevraagd wat zij 

deden om het verblijf van de internationale studenten in Nederland zo soepel mogelijk te laten 

verlopen en wat zij daarvoor nog meer zouden kunnen doen. 

Het voordeel van deze semigestructureerde interviews is dat de geïnterviewden spontaan 

antwoord gaven en er dus een realistisch beeld van de interactie in de collegezaal kan 

worden gevormd. Daarnaast werd er veel doorgevraagd om de respondent dieper te laten 

nadenken over de oorsprong van zijn uiting. Het nadeel is dat het moeilijk was internationale 

studenten te vinden die bereid waren aan het interview deel te nemen. Daardoor is er te 

weinig informatie om met behulp van de interviews uit het vooronderzoek een beeld te 

schetsen van de interactie vanuit de beleving van de internationale studenten.  

 

4.2.2 Hoofdonderzoek: observaties 

Om te kijken naar de interactie in de collegezaal is gekozen voor de zogenaamde 

participerende observatie (Baarda et. al., 2005). Hierbij nam de onderzoeker een open rol 
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aan; voor het college heeft de observant zich kort voorgesteld aan de groep en heeft aan hen 

verteld dat er observaties gemaakt werden voor onderzoek. Het onderwerp van het 

onderzoek is niet verder toegelicht om te voorkomen dat de participanten zich bewust werden 

van hun communicatiewijze en zich niet meer natuurlijk zouden gedragen. Gedurende de 

observatie heeft de onderzoeker achter in het klaslokaal gezeten. Er was dus nauwelijks 

sprake van participatie. 

 

4.2.3 Hoofdonderzoek: feedback interviews  

Op basis van deze analyses zijn semigestructureerde feedback interviews (Koole & Ten 

Thije, 1996) gehouden met de docenten die de colleges geven en internationale studenten. 

De geïnterviewden hebben in een rustige ruimte via een koptelefoon naar vier fragmenten uit 

de observaties geluisterd op een laptop. Deze fragmenten zijn geselecteerd op basis van hun 

opvallendheid; het zijn wat Agar (1996) rich points noemt. Dit zijn de opvallende punten in de 

interactie die een verschil tussen de twee talen van de actanten aangeven. Een rich point is 

dusdanig in een web van associaties en connotaties verweven dat het nauwelijks te vertalen 

is in een vreemde taal. 

Na ieder fragment werd gevraagd wat er volgens de ondervraagde persoon in dat fragment 

gebeurd was. Daarnaast werd de respondent gevraagd wat volgens hem het doel van de 

docent was en of dit doel bereikt was. Ook vroeg de interviewer of de respondent deze 

situatie herkende en hoe deze situatie verbeterd zou kunnen worden. Daarnaast werd hen 

ook gevraagd naar hun ervaringen met onderwijs in een interculturele situatie en hun eigen 

Engelse taalbeheersing. Waar nodig werd verder doorgevraagd om een specifiek antwoord te 

krijgen.  
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4.3 Registratie, verwerking en preparatie van de gegevens 
 
4.3.1 Vooronderzoek 

De interviews duurden een kwartier tot een uur. Tijdens de gesprekken zijn er nauwkeurige 

notities gemaakt. Er zijn geen opnames gemaakt. De notities zijn verder uitgewerkt en waren 

uitgebreid genoeg om hiermee de analyses te kunnen uitvoeren. Hierna is de relevante 

informatie geselecteerd, opgesplitst in fragmenten en gelabeld. Vanwege het open karakter 

van het interview zijn er ook minder relevante opmerkingen gemaakt, die wel te maken 

hadden met de problemen van internationale studenten, zoals huisvesting, maar niet direct 

met interactie in de klas of in het onderwijs. Er is besloten om te concentreren op de interactie 

van de docenten met de internationale studenten en andere zaken weg te laten uit de 

analyse. 

 

4.3.2 Hoofdonderzoek: observaties 

Van de twee cursussen zijn twee bijeenkomsten bijgewoond, die ieder een uur en drie 

kwartier tot twee uur duurden, onderbroken door een pauze van tien tot vijftien minuten. De 

colleges zijn opgenomen met een digitale voice-recorder. Naast opnames zijn er ook notities 

gemaakt van het verloop van het college en de opvallendheden die zich voordeden. Het 

transcriberen van de gehele opnames was een te arbeidsintensief proces. Daarom is, met 

behulp van de gemaakte notities, eerst de relevante informatie geselecteerd en opgesplitst in 

fragmenten, Daarna zijn deze getranscribeerd volgens de conventies van Ehlich & Rehbein 

(1976), om vervolgens geanalyseerd te kunnen worden.  

 

4.3.3 Hoofdonderzoek: feedback interviews  

Deze interviews zijn met behulp van een microfoon via de laptop opgenomen en er zijn 

notities gemaakt tijdens het gesprek. De interviews duurden een half uur tot anderhalf uur, 

waarbij het luisteren naar de fragmenten is inbegrepen. De opnames zijn getranscribeerd, 

waarbij de notities soms onontbeerlijk waren wegens de slechte opnamekwaliteit van de 

microfoon bij een laag stemvolume. Vervolgens is de relevante informatie geselecteerd, 

opgesplitst in fragmenten en gelabeld. 
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4.4 Beschrijving en verantwoording van de analysebeslissingen 
 

4.4.1 Deelvraag 1: interactieproblemen 

In deelvraag 1 wordt onderzoek gedaan naar de problemen die zich voor doen in de interactie 

in de collegezaal en de oorzaken daarvan. Voor de beantwoording van deze deelvraag zijn 

de interviews uit het vooronderzoek geanalyseerd en om deze daarna te vergelijken met de 

problemen uit de literatuur zoals ze genoemd zijn in het theoretisch kader. Omdat de 

onderzochte groep te klein was, is ervoor gekozen om het analysemateriaal aan te vullen met 

relevante informatie uit de interviews die na de observatie plaatsvonden. In deze interviews 

zijn aan de geïnterviewden immers soortgelijke vragen gesteld, bijvoorbeeld over hun 

ervaringen in de interculturele klas en hun Engelse taalbeheersing, die voor de 

beantwoording van deelvraag 1 relevante antwoorden opleverden. Op deze manier kan de 

groep studenten van drie naar tien ondervraagden uitgebreid worden. Bij de docenten konden 

de antwoorden van zeven in plaats van vijf docenten geanalyseerd worden. De antwoorden 

van de medewerkers hadden meestal geen betrekking op zichzelf, maar gingen over de 

studenten, dan wel docenten. De uitspraken zijn op basis daarvan bij de groep studenten of 

docenten ingedeeld en geanalyseerd. 

 

Het overzicht van literatuur over problemen in de interculturele collegezaal biedt een indeling 

in categorieën van oorzaken voor deze problemen. De indeling die in dit onderzoek gebruikt 

is, is grofweg gebaseerd op de indeling die Bodycott & Walker (2000) maken in hun 

onderzoek. Zij zien aan de ene zijde taal en communicatieproblemen bij hun studenten en 

aan de andere zijde stuiten ze op moeilijkheden wegens sociale en culturele afstand en 

hiërarchie-effecten.  

In de literatuur zijn problemen met taal en taalbeheersing vaak genoemd en ook de 

communicatie in de collegezaal levert problemen op. Deze communicatieproblemen zijn 

echter nauw verbonden met culturele verschillen; problemen ontstaan niet alleen door slechte 

taalbeheersing, maar ook als mensen uit verschillende culturen andere communicatiestijlen 

gewend zijn. Daarom wordt er voor dit onderzoek onderscheid gemaakt in de oorsprong van 

de communicatieproblemen; taalbeheersing of culturele afstand. Verder wordt in het 

onderzoek van Bodycott & Walker (2000) geen directe vermelding gemaakt van 

leerstijlverschillen. Dit is echter een kwestie van benaming. Verschillende problemen die de 

onderzoekers noemen, zoals gewend uit het hoofd te leren en geen kritische houding 

hebbend, vloeien wel voort uit verschillen in leerstijl tussen de culturen.  

Rekening houdende met bovenstaande zaken is voor de analyse de indeling van de oorzaken 

van de problemen in de interculturele collegezaal dus als volgt;  

• Taal en communicatie, waaronder problemen vallen die worden veroorzaakt door:  

- moeite met verstaan  

- moeite met praten en correcte uitspraak 

- moeite met lezen en schrijven.  
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• Sociale en culturele afstand, dat onderverdeeld kan worden in: 

- leerstijlen en ontbrekende interpersoonlijke communicatievaardigheden 

- academische conventies  

- percepties van tijd 

- machtsafstand, persoonlijke afstand en hiërarchie-effecten 

- beleefdheid en angst voor gezichtsverlies. 

De oorsprong van sommige problemen is soms te herleiden naar verschillende zaken en 

daarom niet altijd even zwart-wit bij één categorie in te delen. Een bepaald probleem kan dus 

bij meerdere categorieën terug te vinden zijn. 

 

4.4.2 Deelvraag 2: doceerstrategieën  

In deelvraag 2 werd op zoek gegaan naar de strategieën die de docenten toepassen in hun 

colleges. In de interviews met de docenten in het vooronderzoek hebben de docenten vrijuit 

gepraat over hun ervaringen met het doceren in multiculturele colleges en met welke 

methodes zij dit aanpakten. Verder is er ook gekeken naar de strategieën die werden 

toegepast in de geobserveerde colleges. Daarnaast is hierover met de lesgevende docenten 

gepraat. Alle strategieën die aan de orde kwamen, zijn achteraf in categorieën ingedeeld.  

Deze categorisatie van strategieën die de docent kan toepassen in de collegezaal is 

voornamelijk gebaseerd op Wubbels et. al. (2005), waarin een indeling is gemaakt van 

verschillende onderzoeken naar onderwijs in multiculturele klassen in Nederland. Het gaat 

hier om drie categorieën van doceercompetenties en de bijbehorende strategieën;  

• het monitoren en managen van het handelen van de student  

• het creëren van een positieve docent-student relatie  

• het onderwijzen om aandacht en betrokkenheid te krijgen  

en om de categorie die ingaat op: 

• de onderliggende kennis en attitudes waarover de docent moet beschikken.  

 

De onderzoeksgroep van Wubbels et. al. (2005) verschilt op sommige punten sterk van de 

internationale universitaire studenten; verblijfsduur, leeftijd, opleidingsniveau en herkomst. 

Hierdoor zijn er ook andere problemen in de klas en zijn er andere strategieën nodig om deze 

problemen op te lossen. Toch kunnen de competenties van Wubbels et. al. (2005) wel 

overgenomen worden, zij het met kanttekeningen. Vooral de eerste competentie; het 

monitoren en managen van het handelen van de student, is minder relevant voor 

internationale studenten op universitair niveau. De studenten uit het onderzoek van Wubbels 

et. al. (2005) hebben door hun herkomst uit machoculturen, de grote druk vanuit het thuisfront 

en de waarde die deze scholieren hechten aan het ‘erbij horen’ in de klas. Hierdoor kunnen 

ze heftige emotionele reacties hebben en proberen ze vaak met de docent te onderhandelen 

over de regels. Deze situaties doen zich volgens onderzoeken niet voor bij internationale 

studenten in universitair onderwijs. Toch is deze competentie niet geheel onbruikbaar in het 

onderzoek naar internationale universitaire studenten, want ook voor deze studenten is het 
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vaak onduidelijk welk gedrag van hun verwacht wordt. Wel wordt het begrip gedrag 

vervangen door handelen, aangezien dit onderzoek grotendeels volgens de functionele 

pragmatiek wordt uitgevoerd. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het gedrag van een persoon 

instinctief is, terwijl het handelen van de persoon bewust en doelgericht is. De studenten zijn 

zich over het algemeen wel bewust van hun handelen, het is geen actie die hun instinct hen 

ingeeft. Daarom zal de term gedrag vervangen worden met de term handelen. 

Tussen de categorieën is niet altijd even duidelijk onderscheid te maken; zo kunnen 

bijvoorbeeld strategieën die het handelen van de student managen, er ook voor zorgen dat de 

studenten aandachtig en betrokken blijven. Maar een goede relatie tussen docent en student 

zorgt er juist voor dat de studenten zich beter gedragen in de klas. Er is dus sprake van een 

zekere mate van overlap tussen de categorieën. 

 

4.4.3 Deelvraag 3: taalhandelingen 

De observaties zijn geanalyseerd volgens de functionele pragmatiek, zoals deze beschreven 

is in het theoretisch kader. Deze theorie gaat uit van handelingspatronen die zich herhalen in 

de interactie. Om deze handelingspatronen bloot te leggen is in de geselecteerde fragmenten 

gekeken naar de oppervlaktestructuur om te bepalen welke taalhandeling er wordt 

uitgevoerd. Vervolgens kon worden gereconstrueerd wat het onderliggend doel van de 

taalhandeling was.  

Om uitspraken te kunnen doen over de opvallende structuren die met behulp van de 

functionele pragmatiek worden gevonden, zou er normaliter ook naar de interactie gekeken 

moeten worden in een college zonder internationale studenten. Wanneer deze geanalyseerde 

observaties naast elkaar gelegd worden, kan men uitspraken doen over de al dan niet 

bestaande verschillen in gebruikte handelingspatronen, verschillen in het verloop, de 

toepassing en de aankleding van deze patronen en verschillen in handelingskennis. Omdat 

tijd en onderzoeksmogelijkheden beperkt waren, hebben er enkel observaties in colleges met 

internationale studenten plaatsgevonden. Toch is de analyse van deze colleges niet zonder 

toegevoegde waarde; het stelt de onderzoeker in staat om bewijs te kunnen vinden voor de 

uitspraken die door de docenten en studenten in de interviews gedaan zijn. Er wordt gebruik 

gemaakt van de literatuur (Ehlich et. al., 1993; Koole & Ten Thije, 1994; Wiesmann, 1999) om 

een vergelijking te maken tussen de gebruikte handelingspatronen en het verloop hiervan in 

andere onderwijssituaties, om zo een oordeel te vellen over de interactie. Daarnaast zijn in de 

colleges ook Nederlandse studenten aanwezig. Waar mogelijk zal worden gekeken of de 

interactie tussen deze studenten en de docent anders verloopt dan de interactie tussen de 

internationale studenten en hun Nederlandse docent. 

 

In navolging van het stappenplan dat Houtkoop & Koole (2000) aanreiken zijn de 

getranscribeerde fragmenten eerst opgedeeld in secties, om zicht te krijgen op de structuur 

van het fragment. Iedere sectie betreft één onderwerp en er komen dezelfde actanten aan 

bod. De volgende stap was het segmenteren van de uitingen van de actanten op basis van 
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de verschillende handelingen die ze in hun uiting doen. Binnen een sectie vallen dus 

meerdere segmenten; in ieder segment wordt een andere uiting gedaan, maar gaat wel over 

hetzelfde onderwerp als de andere segmenten in de betreffende sectie. Op basis hiervan kan 

gekeken worden welke handelingen onderdeel zouden kunnen uitmaken van 

geïnstitutionaliseerde handelingsvormen. De laatste stap is de patroonanalyse; hierbij wordt 

gekeken of er in de secties een patroonmatigheid in de opeenvolging van handelingen te 

ontdekken valt. Eerst is er gekeken of de handelingen en onderliggende doelen in de 

fragmenten overeenkwamen met handelingspatronen die in de literatuur aangereikt worden. 

Daarna zijn, aan de hand van de gevonden patronen uit de literatuur, de taalhandelingen 

geanalyseerd. De reconstructie heeft zich niet geconcentreerd op de sequentiële structuur 

van de talige oppervlakte, maar op de reconstructie van taalhandelingen die patroonposities 

realiseren. Na deze analyse is gekeken naar de uitingen die niet binnen het 

handelingspatroon vielen en welke functie zij vervulden, om zo te kunnen beoordelen of hierin 

de genoemde strategieën van de docenten te ontdekken zijn. 

Uiteindelijk zullen de op basis van de discoursanalyse gevonden onderliggende doelen van 

de handelingspatronen worden vergeleken met de doelen zoals de docenten en 

internationale studenten ze in de interviews genoemd hebben. Er kan geconcludeerd worden 

of de internationale studenten over voldoende handelingskennis beschikken om hun 

docenten te begrijpen of dat er toch belangrijke inconsistenties tussen de genoemde doelen 

te vinden zijn die tot problemen zouden kunnen leiden. Verder worden de interviews en de 

observaties van de onderzoeker gebruikt als etnografische achtergrondkennis om 

duidelijkheid te scheppen over zaken die in de analyse niet helder zijn en om verklaringen 

voor bepaalde uitingen of handelingen te vinden. 

 



49 
 

4.5 Betrouwbaarheid en validiteit 
 

4.5.1 Betrouwbaarheid 

Met behulp van de nauwgezette beschrijving van de onderzoeksmethoden en 

onderzoekssituatie in bovenstaande paragrafen van dit hoofdstuk, is getracht de 

repliceerbaarheid van dit onderzoek zo groot mogelijk te maken. Repliceren roept veel 

praktische bezwaren op, maar met behulp van deze beschrijving is een virtuele replicatie 

mogelijk (Boeije, 2005). De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt hier in belangrijke 

mate door bepaald (Baarda et. al., 2005). Daarnaast is de toepassing van methodische 

triangulatie een factor waarmee getracht is de kwaliteit van het onderzoek te bewaren. Door 

de verschillende methodes waarmee het onderzoeksobject benaderd is, is het mogelijk om 

meerdere facetten van de werkelijkheid te kunnen belichten. Zo kunnen de gepercipieerde 

ervaringen van respondenten getoetst aan de praktijk en kan de analyse van de observaties 

door de onderzoeker aangevuld worden met de percepties van de respondenten.  

De dataregistratie is echter niet geheel volgens betrouwbare wijze uitgevoerd; de interviews 

uit het vooronderzoek zijn namelijk niet opgenomen. Deze zijn enkel met behulp van 

aantekeningen op een later moment geregistreerd. De observatie en de feedbackinterviews in 

het hoofdonderzoek zijn wel met behulp van een voice-recorder opgenomen, zodat 

nauwkeurige registratie achteraf mogelijk was. Wellicht zou de betrouwbaarheid vergroot 

worden door middel van video-opnames tijdens de observatie om ook non-verbale 

communicatie optimaal te kunnen registreren. 

 

4.5.2 Interne en externe validiteit 

De onderzoeksopzet van dit onderzoek is van kwalitatieve aard en erop gericht om de 

bestaande situatie in de collegezaal zo goed mogelijk weer te geven. De correspondentie 

tussen de verzamelde gegevens en de werkelijkheid is erg groot. Zo is bijvoorbeeld de 

observatiemethode erop gericht om het proces zo min mogelijk te verstoren en de bestaande 

situatie zo veel mogelijk intact te houden. De diepte-interviews uit het vooronderzoek zijn erop 

gericht de ervaringen van de respondenten vanuit hun standpunt te beschrijven. Verder zorgt 

ook hier de methodische triangulatie dat de interne geldigheid van dit onderzoek 

gegarandeerd wordt. De interne validiteit van dit onderzoek is dus zeer groot. 

Externe validiteit is bij kwalitatief onderzoek niet altijd even vanzelfsprekend (Baarda et. al., 

2005). Dit onderzoek is er echter wel op gericht om resultaten en conclusies te presenteren 

die overdraagbaar zijn naar vergelijkbare situaties. De reikwijdte van de generaliserende 

uitspraken is redelijk groot, ondanks de kleine steekproef. De thick description maakt het 

mogelijk om een vergelijking te vergemakkelijken. De uitspraken kunnen dus worden 

gegeneraliseerd voor soortgelijke onderwijssituaties in het hoger onderwijs in Nederland 

waarbij er interculturele interactie plaatsvindt.  
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4.5.3 Reflectie op de rol van de onderzoeker 

Bij kwalitatief onderzoek is het voor een onderzoeker niet mogelijk om objectief te blijven. De 

betrokkenheid maakt het juist mogelijk om te achterhalen wat de respondenten beweegt en 

wat hen bezighoudt (Boeije, 2005). Bij kwalitatief onderzoek is het van groter belang dat de 

onderzoeker geloofwaardig is, dan dat deze neutraal is (Jonker & Pennink, 2000). Daarom zal 

er een reflectie op de persoon van de onderzoeker worden gegeven. 

De onderzoeker is een vrouw, geboren in 1984. Ze is van Nederlandse afkomst en heeft een 

Nederlandse verschijning met blond haar en een blanke huid. De onderzoeker studeert aan 

de Universiteit Utrecht, waar ze de master Communicatiestudies volgt. De Engelse 

taalbeheersing van de onderzoeker is goed. Zij heeft ervaring met het lesgeven in het Engels 

en heeft tijdens haar verblijf in Zuid Afrika ook in het Engels gestudeerd. In Zuid Afrika heeft 

de onderzoeker een half jaar cursussen van de MPhil Intercultural Communication aan de 

Universiteit Stellenbosch gevolgd. In Zuid Afrika heeft ze ook zelf interactie in de interculturele 

collegezaal meegemaakt als internationale student. Daarnaast heeft ze daar ook ervaring met 

interculturele communicatie buiten haar studie opgedaan. Zelf had de onderzoeker geen 

problematische ervaringen met de interactie met haar Zuid Afrikaanse docenten en 

internationale medestudenten. De onderzoeker heeft een zeer open en geïnteresseerde 

houding ten opzichte van mensen met een andere culturele achtergrond. 

Het is mogelijk dat de achtergrond en de uiterlijke verschijning van de onderzoeker invloed 

heeft gehad op de manier waarop de respondenten hebben gehandeld (Boeije, 2005). Zo zou 

het kunnen dat respondenten tijdens het interview enigszins anders hebben gereageerd 

tegenover een Nederlandse student dan als dit bijvoorbeeld een student uit hun thuisland zou 

zijn. Toch heeft de onderzoeker geen moment het idee gekregen dat de internationale 

studenten zich ongemakkelijk voelden of terughoudend waren om die reden. Ook de 

docenten zouden zich anders kunnen gedragen ten opzichte van een student, zeker als het 

hun doceervaardigheden betreft. Alle docenten die toestemden in deelname aan het 

onderzoek waren echter zeer enthousiast over en begaan met het onderwerp en leverden 

volledige medewerking aan het onderzoek. De studentstatus van de onderzoeker leek hierbij 

dus geen rol te spelen. 

Daarnaast kan de achtergrond en ervaring van de onderzoeker ervoor gezorgd hebben dat ze 

tijdens het observeren van de colleges of bij de analyse van de observaties en de interviews 

zich meer heeft gericht op bepaalde aspecten of bepaalde zaken over het hoofd heeft gezien. 

De onderzoeker heeft er echter moeite voor gedaan om geen waardeoordelen te geven en 

haar eigen voorkeuren zo min mogelijk te laten meespelen (Boeije, 2005). 
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5 Resultaten 
 

In dit onderzoek is getracht te achterhalen hoe de interactie tussen internationale studenten 

en docenten in de collegezaal verloopt en hoe dit verbeterd zou kunnen worden. Daarvoor 

zijn er drie deelvragen ontworpen die dieper ingaan op de problemen, de oplossingen en het 

succes van deze oplossingen. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek per 

deelvraag worden behandeld, maar eerst zullen de algemene kenmerken van de 

onderzoekseenheden worden besproken. 

 

5.1 Kenmerken respondenten en onderzoekslocatie 
 

5.1 Vooronderzoek 

De respondenten van het vooronderzoek zijn op te delen in drie groepen. De eerste groep 

bestaat uit drie internationale studenten, allen vrouw. Zij kwamen uit Duitsland, Spanje en de 

Verenigde Staten. Eén student had Engels als eerste taal. Twee studenten volgden vakken 

bij de Faculteit Letteren en één student bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. Alle 

ondervraagde studenten waren uitwisselingstudenten; twee studenten verbleven voor de duur 

van een half jaar in Nederland, één student bleef het hele collegejaar. Deze respondenten 

spraken goed genoeg Engels om de vragen uit het interview te kunnen beantwoorden. 

De tweede groep respondenten bestond uit vijf docenten die lesgaven aan internationale 

studenten. Het betrof hierbij twee vrouwelijke docenten die aan de Faculteit Letteren 

doceerden, beide in het vakgebied Vrouwenstudies, en drie mannelijke docenten van de 

Faculteit Sociale Wetenschappen, die uit verschillende vakgebieden kwamen. De ervaring 

van de docenten in het doceren in het Engels varieerde van anderhalf tot zeventien jaar. De 

Engelse taalvaardigheid van de docenten was over het algemeen goed, al waren een drietal 

docenten minder bekwaam hierin. Deze docenten lieten in het interview weten soms nog 

moeite te hebben met het geven van colleges in het Engels. 

Verder zijn er ook interviews gevoerd met internationaliseringmedewerkers van de Faculteit 

Sociale Wetenschappen. Deze twee vrouwelijke medewerkers waren verantwoordelijk voor 

de internationalisering en internationale studenten. Een medewerker ging hierbij over de 

bachelor en de andere over de researchmaster van Sociale Wetenschappen. Ze gaven aan 

dat ze hierbij veel contact met de internationale studenten hadden. 

 

5.1.2 Observaties 

De observaties vonden plaats in twee cursussen van de Faculteit Economie. Cursus A was 

een verplicht vak in het eerste jaar, cursus B was een derdejaars keuzevak. Beide vakken 

werden volledig in het Engels gegeven. In beide klassen waren officieel 25 deelnemers 

ingedeeld, zowel internationale als Nederlandse studenten. Van beide cursussen is tweemaal 

in achtereenvolgende weken een werkcollege bijgewoond. Tijdens observaties van cursus A 

waren de eerste keer 16 studenten aanwezig, waarvan 7 internationale studenten en de 
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tweede keer 10 studenten, waarvan 9 internationale studenten. Bij cursus B waren bij de 

eerste observaties 24 studenten aanwezig, waaronder 11 internationale studenten en bij de 

tweede observatie waren er 18 studenten, waarvan 9 internationale studenten. Beide 

docenten hadden een Nederlandse achtergrond en ervaring met het lesgeven in het Engels, 

respectievelijk 5 en 9 jaar. Het Engels van de docenten was uitmuntend; docent B was 

Engelstalig opgevoed en had op een Engelstalige school gezeten, docent A had ruime 

studeer- en werkervaring in het buitenland. Beide docenten gaven naast hun colleges in 

Nederland, ook enkele weken per jaar Engelstalige colleges in het buitenland, namelijk in 

Zuid Afrika en in Amerika.  

 

5.1.3 Interviews 

De interviews na de observaties hebben bij negen personen plaatsgevonden, twee docenten 

en zeven internationale studenten. Deze groep bestond uit twee mannen en vijf vrouwen. De 

studenten kwamen uit verschillende landen; Duitsland, Frankrijk, Albanië, Oekraïne, Curaçao 

en China. Geen van de studenten had Engels als eerste taal, al beheersten twee studentes 

wel de Nederlandse taal. Deze respondenten spraken goed genoeg Engels om de vragen uit 

het interview te kunnen beantwoorden. Op twee studenten na, die als uitwisselingsstudent in 

Nederland waren, waren alle geïnterviewde studenten voor de gehele duur van hun bachelor, 

minimaal drie jaar, in Nederland. 
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5.2 Deelvraag 1: interactieproblemen 
 

De eerste deelvraag luidt:  

Welke problemen ontstaan er bij de interactie tussen Nederlandse docenten en internationale 

studenten? 

Om een volledig beeld te krijgen van de interactie in de internationale collegezaal, is het van 

belang te weten hoe deze interactie verloopt en waar de knelpunten en problemen zitten. In 

het theoretisch kader is een overzicht gegeven van de problemen die in de literatuur worden 

aangestipt. In deze paragraaf zal deze informatie worden vergeleken met de ervaringen van 

de internationale studenten, docenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht, zoals die 

uit de interviews bleken. Hiervoor is gebruik gemaakt van de interviews uit het vooronderzoek 

en de interviews die na de observaties hebben plaatsgevonden; het betreft hier dus de 

resultaten van tien internationale studenten, zeven docenten en twee medewerkers. 

 

5.2.1 Taal en communicatie 

In de literatuur worden verschillende problemen genoemd die gerelateerd zijn aan taal en 

communicatie. Bij de ondervraagde internationale studenten aan de Universiteit Utrecht zijn 

ook problemen wegens taalbeheersing aanwezig, al varieert dit van student tot student. De 

studenten hebben bij toelating een TOEFL-toets gedaan, maar verklaren zelf dat dit niet altijd 

betekent dat ze geen problemen met de taal ervaren. Opvallend was dat de internationale 

studenten klaagden dat docenten er geen rekening mee houden dat het volgen van onderwijs 

in het Engels hen meer tijd en moeite kost. Docenten deden hun beklag over de absentie van 

sommige studenten. Vooral van Zuid Europese studenten heerst het beeld dat zij naar 

Nederland komen om te feesten in plaats van te studeren. Een Spaanse studente die zelf erg 

gemotiveerd was om naar de colleges te gaan, zei, bij de confrontatie met dit stereotype over 

haar landgenoten, dat deze vaak wegblijven omdat ze een te slechte Engelse taalbeheersing 

hebben om het te volgen. Echte feestbeesten gaan volgens haar niet naar Nederlandse 

universiteiten, deze staan namelijk bekend als serieus. De problemen met taal en 

communicatie die in de interviews naar voren kwamen kunnen worden opgedeeld in drie 

categorieën: 
 

• Moeite met verstaan. In de literatuur (Hsieh, 2007; Li et. al., 2007; Wang et. al., 2008; 

Myles & Cheng, 2003; Mathews, 2007) is te vinden dat de internationale studenten die 

Engels als tweede taal hebben, onder andere problemen ervaren omdat ze hun docent 

en medestudenten niet verstaan of begrijpen, onder andere vanwege slang of accenten, 

maar ook door hun eigen gebrekkige taalbeheersing. 

 

Uit de interviews bleek dat de studenten die Engels als tweede taal hebben niet gewend zijn 

dat alle colleges in het Engels zijn. Een drietal studenten gaf aan dat zij door hun slechte 

kennis van het Engels problemen hadden met het verstaan van docenten en medestudenten. 



54 
 

Moeite met verstaan kwam echter volgens de studenten soms ook door het slechte Engels of 

het onduidelijke accent van de docent of medestudenten. Al waren de studenten over de 

beheersing van de Engelse taal van de docent over het algemeen wel tevreden, toch gaf 

bijna ieder student wel aan minstens één docent te hebben met een beheersing van het 

Engels dat volgens hen beneden peil was. Volgens de studenten praatten deze docenten te 

traag, hadden ze een te sterk accent en hadden ze moeite om op bepaalde woorden te 

komen. Drie docenten vertelden zelf dat zij moeite hadden met het doceren in het Engels. 

Ook vermeldden drie studenten dat docenten soms Nederlandse woorden gebruiken of 

woorden verzinnen, wat zij als storend ervaren. Aan de andere kant vonden sommige 

studenten dat docenten die Engels als eerste taal hebben juist te snel praten. 

 

• Moeite met praten. In de literatuur (Hsieh, 2007; Li et. al., 2007; Wang et. al., 2008; Myles 

& Cheng, 2003; Mathews, 2007) wordt vaak vermeld dat de studenten moeite 

ondervinden met praten. Dit leidt er niet alleen toe dat de studenten geen goede 

uitspraak hebben, vaak maakt het ze dermate onzeker dat ze niets durven te zeggen in 

de collegezaal. 

 

De geïnterviewde studenten die moeite hebben met verstaan, hebben vaak nog meer moeite 

om te praten in de klas. Op het gebied van taal en communicatie kwam vooral het gebrek aan 

participatie naar voren. De studenten, voornamelijk die uit Azië, Zuid en Oost Europa worden 

door de docenten als stil en passief bestempeld; ze hebben minder eigen inbreng en stellen 

minder vragen dan Nederlandse studenten. Ongeveer de helft van de studenten zegt hier zelf 

last van te hebben; andere studenten hebben geen problemen met participatie. Het probleem 

komt grotendeels voort uit slechte taalbeheersing, zo legt één Franse studente uit waarom ze 

vaak stil is in colleges: 

 

“I have trouble with my English and it takes me some time to formulate what I mean exactly 

and by then somebody else has given the answer.”  

 

Uit de verhalen van de studenten blijkt dat niet alleen slechte taalbeheersing meespeelt in het 

niet kunnen of durven participeren. Vooral de Oekraïense en de Chinese student geven aan 

dat zij gewend zijn om alleen direct aan hen gestelde vragen te beantwoorden. De verklaring 

voor het gebrek aan participatie van de docenten verschilt. Sommige docenten denken het is 

vanwege hun slechte talenkennis, andere docenten denken het een vorm van beleefdheid is 

of dat de studenten niet durven te participeren. Dit probleem is dus niet alleen in te delen bij 

de categorie taal en communicatie, maar ook bij de cultuurverschillen.  

De incorrecte uitspraak van de studenten die in de literatuur (Hsieh, 2007) genoemd wordt, is 

ook voor de geïnterviewde docenten en sommige medestudenten een probleem. Vooral Zuid-

Europeanen, maar ook sommige Aziaten hebben een zwaar accent, waardoor ze moeilijk te 

volgen zijn. De enige student die Engels als eerste taal heeft, een student uit de Verenigde 
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Staten, zegt juist moeite te hebben met andere native-English speakers met een Schots of 

Australisch accent.  

 

• Moeite met lezen en schrijven. Volgens de literatuur (Wang et. al., 2008) kan een slechte 

Engelse taalvaardigheid ook leiden tot problemen met lezen en schrijven; door het gebrek 

aan vocabulaire of kennis van de grammatica. Ook kan dit probleem veroorzaakt worden 

door culturele verschillen; bijvoorbeeld als studenten gewend zijn om op een andere 

manier een paper te schrijven. 

 

De geïnterviewde studenten die een taalachterstand hebben, kampen vanzelfsprekend ook 

met problemen met lezen en schrijven. De Spaanse student merkt op dat haar taalbeheersing 

in principe wel goed is, maar dat zij de theoretische begrippen alleen in het Spaans kent. Ook 

de Duitse student klaagt hierover. Volgens haar houden de docenten geen rekening hiermee.  

 

In het theoretisch kader zijn grotendeels dezelfde problemen in de interactie tussen docenten 

en internationale studenten genoemd als door de geïnterviewde personen. Onvoldoende 

beheersing van de Engelse taal veroorzaken moeilijkheden met verstaan, spreken, lezen en 

schrijven. Toch is er een verschil te ontdekken tussen de literatuur en dit onderzoek; alle 

onderzoeken uit de literatuur zijn ofwel uitgevoerd in een Engelstalig land of door een 

Engelstalige onderzoeker. Sprekers van Engels als tweede taal halen pas na jarenlange 

beoefening het niveau van sprekers met Engels als eerste taal. Omdat in Nederland niet 

alleen de internationale studenten, maar ook de docenten en Nederlandse medestudenten in 

een andere taal dan hun moedertaal spreken, is het contrast in taalbeheersing minder groot 

dan in een Engelstalig land. Problemen met taal worden door de geïnterviewde studenten en 

docenten wel genoemd, maar spelen daarbij een minder belangrijke rol in vergelijking met de 

literatuur. 

 

5.2.2 Sociale en culturele afstand 

Zoals in het theoretisch kader naar voren komt leveren ook de sociale en culturele afstand 

problemen op. Er bestaan grote verschillen tussen academisch systemen en daardoor kan er 

een grote culturele afstand tussen docent en student ontstaan. Eén docent vond echter dat 

de academische factor bindend was en hierin geen verschillen zaten. Toch kwam in de 

interviews naar voren dat bij de studenten veel onduidelijkheid heerst over het academische 

systeem. Dit leidt tot problemen, omdat de studenten vaak niet weten wat ze kunnen 

verwachten en welke eisen aan hen gesteld worden. De problemen kunnen als volgt worden 

ingedeeld: 

 

• Leerstijlen en ontbrekende interpersoonlijke communicatievaardigheden. In de literatuur 

(Garson, 2005; Wang et. al., 2008; Curry & Copeman, 2005; Ninnes et. al., 1999; 

Ramburuth & McCormick, 2001) wordt vooral melding gemaakt van niet-westerse 
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studenten die moeite hebben met de interactieve leerstijl van het gastland, waarbij het ze 

ontbreekt aan kritische analytische vaardigheden. Doordat ze gewend zijn een passieve 

leerhouding aan te nemen beschikken ze vaak ook niet over de nodige interpersoonlijke 

communicatievaardigheden. Bollag (2000) noemt daarnaast ook de zelfstandigheid die in 

Nederland van studenten verwacht wordt, wat veel internationale studenten niet gewend 

zijn. 

 

De vaardigheden die studenten in het onderwijs van hun thuisland leren zijn niet allemaal 

hetzelfde. Een docent vertelt: 

 

“De vaardigheden zijn nou eenmaal niet hetzelfde, het is niet alleen de taalvaardigheid 

waarop je het kunt afschuiven. Dat de Amerikaanse studenten beter kunnen presenteren ligt 

echt niet alleen aan de taal.” 

 

Een van de problemen in leerstijl waar geïnterviewde studenten op stuiten is de 

zelfstandigheid die in het Nederlandse systeem vereist is. De Spaanse student zei hierover: 

 

“Here they have a very individualistic concept, the teachers expect you to act like an adult. 

They have very high expectations.” 

 

Een drietal internationale studenten gaven aan dat ze dit individualisme niet gewend waren 

en graag meer sturing en hulp zouden krijgen. Toch was niet iedereen hier negatief over; er 

werd ook opgemerkt dat hoewel ze niet gewend waren aan deze vrijheid en 

verantwoordelijkheid, ze het wel prettiger en leerzamer vonden dan de methodes uit het 

thuisland.  

Verder hadden sommige studenten moeite met de manier van lesgeven in Nederland. Zoals 

eerder gezegd hadden ze moeite met participatie; ze zijn niet gewend dat hier zoveel belang 

aan wordt gehecht. Niet alle studenten hebben werkcolleges bij hun thuisuniversiteit en zijn 

daardoor niet bekend met de actieve houding die daarin van hen verwacht wordt. De 

studenten vertelden dat in hun colleges thuis er geen discussies werden gevoerd en er 

minder interactie tussen de docent en studenten was. Een docent merkte op dat de 

vaardigheid om te discussiëren ook gebonden is aan leeftijd; oudere studenten zijn opener en 

beter in het discours.  

Een andere docent besefte dat niet alle studenten gewend waren aan de interactieve 

werkcolleges, maar merkte geen terughoudendheid om te participeren op bij deze studenten. 

Hij zag spraakzaamheid als deel van karakter en dus los van cultuur; volgens hem vind je in 

alle culturen spraakzame en stille mensen. Een deel van de studenten bevestigt dit, maar bij 

andere studenten is de passieve houding echter wel gerelateerd aan hun culturele 

achtergrond. Zo vertellen de Spaanse, Franse en Oekraïense studenten dat ze niet gewend 

zijn om actief deel te nemen aan de les en daar moeite mee hebben.  
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Verder geven een drietal studenten aan dat ze in Nederland meer vragen van hun docent 

krijgen. Zoals een Duitse student zegt, proberen Nederlandse docenten je te stimuleren om je 

mening te uiten. Dat dit niet normaal hoeft te zijn blijkt uit de opmerking die een Franse 

student maakt over haar docenten in Frankrijk; als deze namelijk een vraag stelt, antwoordt 

niemand.  

In de gesprekken klaagden ook enkele docenten erover dat sommige studenten niet 

gemotiveerd leken zijn. Deze docenten hadden hiervoor zelf geen directe verklaring, hoewel 

één docent dacht dat het te maken heeft met de reden waarom de studenten naar het 

buitenland gaan. Hij had het idee dat sommige studenten enkel voor het plezier naar 

Nederland komen en dus niet gemotiveerd studeren. In het contact met de studenten is in het 

gehele onderzoek geen aanleiding gevonden om deze theorie voor waar aan te nemen. Het 

is waarschijnlijker dat de culturele en sociale verschillen verkeerd worden geïnterpreteerd als 

ongemotiveerde houding. Over Engelstalige studenten werd juist door twee docenten de 

opmerking gemaakt dat ze te veeleisend zijn en afgeremd moeten worden. 

Het lijkt erop dat één van de studenten de verwachting van haar docenten heeft dat zij alle 

antwoorden hebben, zoals ook in de literatuur werd genoemd. Zij zegt het namelijk erg 

vervelend te vinden als een docent op vraag enkel het antwoord geeft: “Goede vraag.”. 

Omdat deze student er vanuit gaat dat een docent alle antwoorden heeft, interpreteert zij de 

reactie als een teken van onwil om het antwoord te geven. Het is echter waarschijnlijker dat 

de docent het antwoord simpelweg niet weet. Verder worden hier echter geen opmerkingen 

over gemaakt, ook niet door de docenten.  

 

• Academische conventies. Behalve een bepaalde leerstijl bevat het hoger onderwijs nog 

meer cultuurspecifieke vaststaande elementen, die per cultuur verschillen. Zo is er in de 

literatuur (Li et. al., 2007; Wang et. al., 2008) sprake van problemen met de andere 

manier waarop colleges gegeven worden, andere toetsingsmethodes en andere 

verwachtingen aan papers of presentaties. 

 

Veel studenten waren gewend om in hun thuisland met grotere aantallen studenten colleges 

te volgen. Ook hadden ze vaak meer contacturen per week. De weinige contacturen in 

Nederland, gecombineerd met de zelfstandige leerhouding heeft tot gevolg dat de studenten 

veel meer studiewerk moeten doen dan thuis. Eén student gaf aan hierom een cursus te 

hebben stopgezet.  

Een student gaf aan dat zij moeite had met de snelheid waarmee de theorie behandeld werd. 

Ook de manier waarop dit gedaan werd was soms ook anders. In Spanje gaan de colleges 

over dezelfde stof als in de artikelen, terwijl de Nederlandse colleges dieper op deze stof 

ingaan. Ook een Franse student merkte verschillen in benadering van de theorie op. Zij was 

gewend dat eerst de theorie werd toegelicht en daarna op de toepassing werd ingegaan, 

terwijl dit in Nederland andersom gebeurd. Het kostte haar meer energie om op die manier de 

theorie te zien, al vond ze dit niet per definitie een negatief punt. 
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Een andere academische conventie die soms tot problemen leidde is de toetsing. De 

ondervraagde studenten moesten als toetsing een paper schrijven; daarbij werd aangegeven 

dat niet iedereen gewend was om een paper te schrijven of dit als enige toetsingsmiddel voor 

een cursus te hebben. Ook was het voor de studenten vaak niet duidelijk welke 

verwachtingen aan het paper gesteld werden. Volgens docenten leverde dit dan ook grote 

kwaliteitsverschillen op en plegen de studenten vaak plagiaat uit onwetendheid. 

De studenten noemen als verbeterpunten voor docenten dat deze meer expliciet moeten 

maken wat de eisen en verwachtingen zijn. Ook vinden ze dat in de introductie meer 

informatie moet worden gegeven over het academische systeem in Nederland. 

Verder zijn er nog andere problemen met academische conventies, zo kan de manier van 

cijfers geven verschillen met andere systemen. De geïnterviewde docenten geven aan dat dit 

soms tot onbegrip leidt. Een Amerikaanse student kan bijvoorbeeld erg teleurgesteld zijn als 

hij een zeven als beoordeling krijgt.  

 

• Percepties van tijd en punctualiteit. In de literatuur (Dogra, Morake & Williams, 2003; 

Crabtree & Sapp, 2004) werden problemen door andere percepties van tijd vooral door 

docenten genoemd. Zo leverde bijvoorbeeld de gewoonte om in het begin van de les 

uitgebreid de studenten te verwelkomen irritaties op. 

 

Problemen met tijd of punctualiteit werd door de docenten niet genoemd, waarschijnlijk ook 

omdat de dominante cultuur die van de docent is en deze bepaalt wat er in het college 

gebeurt. Eén student had moeite met de Nederlandse punctualiteit; de Amerikaanse stoorde 

zich aan het zogenaamde academisch kwartiertje, waardoor haar colleges standaard een 

kwartier later begonnen. 

 

• Machtsafstand, persoonlijke afstand en hiërarchie-effecten. Door verschillen per cultuur in 

de machtsafstand, persoonlijke afstand en hiërarchie-effecten tussen docent en student 

en studenten onderling kunnen ook problemen ontstaan. In de literatuur (Crabtree & 

Sapp, 2004; Myles & Cheng, 2003; Bodycott & Walker, 2000; Garson, 2005; Dogra et. al., 

2003; Bollag, 2000). worden verschillende problemen aan het licht gebracht, onder 

andere de verwarring bij de student die niet weet hoe zijn docent aan te spreken, maar 

ook de ongemakkelijkheid bij de docent die niet gewend is dat zijn studenten hem 

aanraken. 

 

In de gesprekken met de studenten kwam naar voren dat alle studenten de relatie met hun 

docent anders als thuis ervaren en dat ze even moesten wennen aan de informele relatie 

tussen docent en student in Nederland. Zo zegt een student over haar docenten in Oekraïne: 

 

“(…) back home they can be really mean to you. If you’re not listening, they will actually 

scream at you. So people are actually respecting them and listening as hard as possible.” 
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Ook een Franse student bespreekt het contrast tussen haar docenten thuis en in Nederland: 

in Frankrijk heeft ze oude wijze docenten die voor de groep staan en dingen vertellen. In 

Nederland zit de docent middenin de klas, praat alsof hij een van hen is en stelt voortdurend 

vragen. De Albanese student vertelt dat in Nederland de docent je vriend is. De Spaanse 

student heeft een negatiever beeld van haar Nederlandse docenten, volgens haar hebben 

deze een voorkeur voor Nederlandse studenten. Ze had verwacht dat haar docenten meer 

rekening met haar achterstand als internationale student zou houden. Twee studenten gaven 

aan onzeker te zijn over de manier waarop zij hun docent moeten aanspreken.  

 

• Beleefdheid en angst voor gezichtsverlies. Zoals uit de literatuur (Li et. al., 2007, Bodycott 

& Walker, 2000) is gebleken, kunnen verschillen in beleefdheidregels, met name tussen 

Aziatische en westerse culturen, tot verwarring leiden. Zo kunnen studenten zich erg op 

de achtergrond houden en geen kritiek op de docent of elkaar te geven, uit 

beleefdheidsoverwegingen.  

 

Als het probleem zich voordoet omdat de studenten niet gewend zijn op deze manier te 

handelen in de collegezaal of omdat de studenten moeite hebben om hun mening te geven 

en op die manier kans te lopen op gezichtsverlies door de hiërarchie-effecten, komt het door 

de sociale en culturele afstand, hoewel de uiting van dit probleem zich nog steeds op het vlak 

van taal en communicatie bevindt. Het is moeilijk om deze achterliggende oorzaak direct uit 

de interviews te halen. Toch is er een grote waarschijnlijkheid dat opmerkingen die docenten 

maken, voortkomen uit verschillen in beleefdheid, zoals: 

 

“Aziaten praten alleen maar met elkaar, bovendien durven ze geen nee te zeggen.” 

 

Niet alleen Aziatische studenten kennen andere beleefdheidsvormen. Zo vertelt een van de 

internationaliseringmedewerkers over een Spaanse student die het Engels goed beheerste, 

maar niet tegen haar docent durfde te zeggen dat ze het antwoord niet wist, uit angst voor 

gezichtsverlies. 

 

Problemen wegens cultuurverschillen spelen een grotere rol in de colleges dan 

taalproblemen. Vooral de onderwijsgerelateerde zaken, zoals leerstijl en academisch 

systeem, blijken sterk afhankelijk te zijn van cultuur, waardoor verschillen tussen deze 

culturen sterk opvallen. Participatie in de les wordt door een deel van de docenten en 

studenten als grootste probleem aangemerkt, terwijl andere docenten en studenten hier geen 

last van zeggen te hebben. Het deel dat wel problemen ervaart, ziet hiervoor verschil in 

leerstijl als oorzaak. Studenten die niet gewend zijn aan discussiëren, interactie in het college 

of de zelfstandigheid, moeten zich hieraan leren aanpassen, al hoeft dit niet per se een 

probleem te betekenen. In tegenstelling tot de literatuur (Bodycott & Walker, 2000; Garson, 
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2005) worden er geen opmerkingen gemaakt over het ontbreken van een kritische houding bij 

de internationale studenten. Ook al zijn deze moeilijkheden toe te wijzen aan verschil in 

leerstijl, deze stijl vloeit echter voort uit de ideeën in de cultuur over machtsafstand, hiërarchie 

en beleefdheidsvormen in het onderwijs. Verder zijn ook de opmerkingen over de te grote 

zelfstandigheid die van de studenten verwacht wordt opvallend, ook Bollag (2000) merkte 

hetzelfde probleem op bij internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. 

Andere culturele problemen zijn de academische conventies, zoals de grootte van de groep 

deelnemers, de toetsingsmethodes, de verwachtingen die aan een paper worden gesteld en 

de manier waarop de theorie wordt behandeld. De problemen die de geïnterviewde studenten 

en docenten ervaren, verschillen op dit gebied niet van de problemen die de literatuur (Li et. 

al., 2007; Wang et. al., 2008) noemt. Ook problemen met machtsafstand, persoonlijke afstand 

en hiërarchie-effecten kunnen op vergelijkbare manier worden teruggevonden in de 

interviews, al lijken de hiërarchie-effecten tussen de studenten onderling niet zo sterk 

aanwezig te zijn en is de status van docent als alwetende persoon maar in lichte mate bij een 

student te bespeuren. Problemen wegens tijdsbeleving zijn nauwelijks aan de orde en worden 

niet als een groot bezwaar gezien. Moeilijkheden door beleefdheid en gezichtsverlies zijn 

weinig direct genoemd door studenten of docenten. Dit is te verklaren door de 

onzichtbaarheid van deze factor; vaak is dit een achterliggende oorzaak bij een ander 

probleem. Ook is in dit onderzoek weinig met Aziatische studenten gesproken en is vooral op 

de faculteiten Letteren en Sociale Wetenschappen het aantal Aziatische studenten laag. In de 

literatuur (Li et. al., 2007, Bodycott & Walker, 2000) zijn beleefdheidsproblemen en angst voor 

gezichtsverlies vooral bij deze groep opgemerkt. 

 

5.2.3 Functionele pragmatiek 

Zoals in deze paragraaf is te zien, kan aan de interactieproblemen, die in de interviews aan 

de orde kwamen, een oorzaak toegewezen worden die te maken heeft met taalbeheersing en 

communicatie of culturele verschillen. Volgens de functionele pragmatiek, die in het 

theoretisch kader is besproken, zijn deze problemen in de interactie gevolg van verschillen in 

handelingskennis bij de verschillende actoren. Dit verklaart waarom sommige zaken juist 

geen probleem betekenen; deze handelingspatronen zijn gebonden aan de institutie. Het is 

een logische gedachte dat ondanks de vele verschillen tussen universiteiten over de wereld, 

er wel een aantal handelingspatronen bestaan die als het om kennisoverdracht of gestuurd 

leren gaat overal hetzelfde zijn, of in ieder geval veel op elkaar lijken. Het is niet mogelijk om 

zonder een diepgaande analyse de verschillende handelingsdoelen die ten grondslag liggen 

aan de taalhandelingen te bepalen. Toch is het niet onwaarschijnlijk dat in de 

handelingskennis de oorzaak ligt voor in ieder geval een aantal problemen. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan het stellen van vragen door de docent. In een bepaalde cultuur 

valt die taalhandeling binnen een handelingspatroon waarbij verwacht wordt dat iedere 

student die antwoord denkt te weten, het initiatief neemt om dit met de klas te delen en op 

deze manier samen met de klas naar het juiste antwoord wordt toegewerkt. Dit kan 
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problemen opleveren als een student oorspronkelijk uit een land komt waarbij in het 

handelingspatroon vragen stellen bestaat uit de taalhandeling van het stellen van de vraag 

door de docent gevolgd wordt door een taalhandeling waarin de docent iemand aanwijst om 

het antwoord te geven.  

Hierover kunnen echter geen concrete uitspraken worden gedaan op basis van de interviews. 

In deelvraag drie zullen echter een aantal fragmenten worden geanalyseerd op onderliggende 

handelingsdoelen en op die manier kan worden gekeken of de actanten verschillende 

handelingspatronen volgen en daarom interactieproblemen ervaren. 
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5.3 Deelvraag 2  
 
Nu het duidelijk is welke problemen zich in de collegezaal voordoen, is het mogelijk te kijken 

wat docenten doen om deze problemen te vermijden. De tweede deelvraag gaat in op de 

oplossingen voor de problemen die in de bovenstaande paragraaf aan de orde komen: 

 

Welke strategieën gebruikt de docent om de problemen in de multiculturele klas op te lossen 

of te voorkomen? 

 

Naast de standaard doceertechnieken die een docent in het hoger onderwijs kan toepassen 

om een optimale interactie tussen hem en de student te bewerkstelligen, moet een docent 

nog over specifieke methodes en interpersoonlijke vaardigheden beschikken bij het lesgeven 

aan multiculturele klassen (Wubbels et. al., 2005). Deze paragraaf zoekt uit welke strategieën 

dat zijn door aan de hand van de interpersoonlijke competenties en strategieën uit de 

literatuur te kijken naar de strategieën die docenten bespreken in het vooronderzoek en de 

strategieën die blijken uit de observaties van de twee docenten, aangevuld met hun 

opmerkingen in het interview. De categorisering die hiervoor gebruikt is, komt van Wubbels 

et. al. (2005). Een belangrijke opmerking die hierbij gemaakt moet worden is dat de 

onderstaande lijst van strategieën voornamelijk een overzicht is van de resultaten van de 

interviews, aangevuld met de strategieën die op te merken waren tijdens de observaties. 

Helaas passen niet iedere docenten alle genoemde strategieën toe. Er zijn zelfs docenten die 

aangaven niet of nauwelijks bezig te zijn met de internationale studenten in hun college. 

 

5.3.1 Monitoren en managen van het handelen van de student  

De vijf docenten uit het vooronderzoek geven in het interview direct en indirect verschillende 

strategieën die zij toepassen bij het lesgeven aan studenten uit een andere cultuur. De 

categorie monitoren en managen van het handelen van de studenten gaat over de manieren 

waarop de docent zorgt dat het handelen van zijn studenten verloopt volgens de 

verwachtingen die hij aan hen stelt.  

Coöperatie en participatie zijn twee belangrijke elementen in het Nederlandse hoger 

onderwijs. Wubbels et. al. (2005) zeggen daarom dat de docent dit bewust moet controleren 

en erom moet vragen. In de interviews bespreken veel docenten de participatieproblemen in 

de klas; ze proberen allemaal de studenten te laten meedoen in de klas. Het belang van 

participatie wordt door de docenten uitgelegd, rustige studenten worden gestimuleerd of 

uitgelokt en te spraakzame studenten worden afgeremd zodat ze de rest niet overstemmen. 

De docenten geven aan dat door het gebruik van naambordjes of het simpelweg aanwijzen 

van studenten, de studenten zich niet meer kunnen drukken en de docent hen direct kan 

vragen om participatie. 
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Bij het monitoren en managen van het handelen van de student is het volgens Wubbels et. al. 

(2005) erg belangrijk dat de regels die in het klaslokaal gelden erg duidelijk zijn, zodat 

hierover geen discussies komen. De docenten uit dit onderzoek besteden veel aandacht aan 

het uitleggen van procedures rondom het onderwijs, zoals het maken en inleveren van papers 

of de beoordeling hiervan. Dankzij deze uitleg weten de studenten welke handelingen van 

hen verwacht worden. Hierdoor is de kans dat hierdoor problemen ontstaan veel kleiner 

(Wubbels et. al., 2005). Niet alle docenten zijn hier even succesvol in; in de interviews met de 

studenten kwam naar voren dat er nog steeds onduidelijkheid heerst over de verwachtingen 

die de docent aan zijn studenten stelt.  

Toch zijn de problemen die deze onduidelijkheid oplevert minder evident als de problemen 

die Wubbels et. al. (2005) beschrijven. De studenten uit dat onderzoek zijn jonger, lager 

opgeleid, komen voornamelijk uit machoculturen, ervaren een grote druk vanuit het thuisfront 

en hechten veel waarde aan het ‘erbij horen’ in de klas. Hierdoor kunnen ze heftige 

emotionele reacties hebben en proberen ze vaak met de docent te onderhandelen over de 

regels. Deze situaties zijn niet terug te vinden in de onderzoeken naar internationale 

studenten in universitair onderwijs. Dit verklaart ook waarom strategieën om met emotionele 

studenten of machogedrag om te gaan niet door de docenten in dit onderzoek genoemd 

worden. Dat problemen door onduidelijkheid van de regels het handelen van de studenten 

minder sterk beïnvloeden, betekent niet dat het helemaal geen frustraties oplevert. Daarom is 

het volgens de onderzoeker ook in het hoger onderwijs van belang dat de docent deze 

strategie in multiculturele klassen toepast. 

 

In de observaties komen nog andere strategieën omtrent het monitoren en managen van het 

handelen van de student naar voren die ook door Wubbels et. al (2005) worden genoemd. 

Niet alleen lichtten beide docenten de procedures en regels toe en vragen ze om participatie, 

ook wordt er regelmatig feedback gegeven, zodat de studenten weten wat ze goed doen en 

wat ze kunnen verbeteren. Verder blijkt uit de observaties in de colleges dat beide docenten 

de klas opvallend goed onder controle. Ze zijn in een dominantie positie, zonder agressie op 

te roepen (Wubbels et. al., 2005). Het wordt vrij snel stil als de les begint en met een enkele 

opmerking weten de docenten het geroezemoes halt toe te roepen. Het handelen van de 

student wordt op die manier goed door de docenten gemanaged. 

 

Het monitoren en managen van het handelen van de student wordt door de docenten 

gedaan, maar hoogstwaarschijnlijk is de doelstelling om dat handelen in de hand te houden 

minder sterk aanwezig dan bij de voorbeelden in de literatuur. Toch is het volgens de 

onderzoeker ook voor deze docenten belangrijk dat de studenten doen wat zij van hun 

verwachten en zijn de strategieën uit deze categorie belangrijk voor de interactie in de 

collegezaal. 
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5.3.2 Positieve student-docent relatie 

Over het algemeen geven de docenten en studenten aan dat er een positieve relatie tussen 

hen is. Al bleek uit de interviews wel dat sommige studenten niet goed wisten hoe hun docent 

aan te spreken of het idee hadden achtergesteld te worden op Nederlandse studenten. Zo 

vertelde één studente dat het haar niet lukte om iets te vinden, maar dat dit voor haar 

Nederlandse studiegenoten geen probleem was. Toen ze dit aan haar docent kenbaar 

maakte, legde deze haar niet uit hoe ze dit wel kon vinden, maar kreeg ze te horen dat ze 

maar Nederlandse vrienden moest maken die het uit wilden leggen. 

In het vooronderzoek vertelde een van de docenten dat ze bewust aandacht besteedt aan 

hoe de theorie gesitueerd is en daarbij juist gebruik maakt van lokale voorbeelden. Daarnaast 

vraagt ze de internationale studenten hoe dit in hun eigen land is. Ook vragen als: “Wie kent 

deze theorie al?”, “Is het boek in jouw taal vertaald?” en “Is deze theorie belangrijk in jouw 

cultuur?” worden door haar gesteld. Verder stimuleert de docent haar studenten om 

voorbeelden uit hun eigen land te gebruiken bij presentaties. Hierdoor krijgt de internationale 

student het gevoel dat de docent daadwerkelijk geïnteresseerd is in zijn achtergrond en 

ontstaat er een positieve relatie tussen beide partijen, zoals Wubbels et. al. (2005) beschrijft. 

Een andere docente heeft een soortgelijk verhaal, waarbij ze internationaliteit in de klas 

expliciet tot thema maakt. Beide docentes geven les in het vakgebied Vrouwenstudies. Het is 

mogelijk dat hun focus op minderheidsgroepen in hun vakgebied de docenten extra bewust 

maakt van de aanwezige minderheidsgroepen in de collegezaal. 

 

Verder noemen de docenten in het vooronderzoek eigenlijk geen speciale strategieën die ze 

toepassen om een positieve relatie met de student op te bouwen. Het is echter niet 

uitgesloten dat de docenten deze strategieën wel toepassen, maar zich daar niet bewust van 

zijn. Of dat ze deze strategieën niet noemen omdat het voor hun een vanzelfsprekende zaak 

is om een goede relatie met hun studenten op te bouwen. 

 

In de observaties zijn wel veel methodes te zien, die ook door Wubbels et. al. (2005) worden 

genoemd, waarmee de docenten proberen hun studenten een veilig en geaccepteerd gevoel 

te geven, vrijheid en verantwoordelijkheid bij te brengen en zelfvertrouwen te geven. Zo laat 

één van de docenten zijn studenten discussiëren over de criteria waarop ze elkaar moeten 

beoordelen. Desgevraagd vertelt de docent dat hij dit doet om de studenten zeggenschap te 

geven over wat ze moeten doen. De criteria die door de klas genoemd worden, zal hij 

daadwerkelijk gebruiken om te bepalen of ze deze beoordeling goed hebben uitgevoerd. In dit 

proces stelt de docent vragen als: “Does anyone think this is a stupid idea?”. Door zelf 

woorden als ‘dom’ en ‘niet doen’ in de mond te nemen, probeert hij zogezegd: 

 

“(…) de deur open te zetten voor mensen die misschien niet zouden durven zeggen ‘nou ik 

ben het er niet helemaal mee eens’ om dan vervolgens met mij mee te praten. Je weet wel 

van ‘zo zie ik het ook’.” 
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Net als Derriks, et al. (2002, in Wubbels et. al., 2005) aanraden is deze docent dus heel 

bewust bezig om de student het gevoel te geven dat niets wat hij zegt abnormaal is.  

Ook de andere docent past een strategie door die in Wubbels et. al. (2005) wordt genoemd. 

Hij probeert om te luisteren naar de student zonder een oordelende rol aan te nemen, door 

bijvoorbeeld in een discussie niet meteen gewicht aan hun uitspraken te hangen. In de 

interviews komt heel sterk naar voren dat beide docenten proberen een sfeer te creëren 

waarin alles bespreekbaar is en aan de kaak kan worden gesteld, zonder dat dit negatieve 

consequenties heeft voor de student. Methodes om dat te doen zijn; zichzelf van het voetstuk 

halen door zelf voor joker te staan, kritiek op een positieve manier te brengen en negatief 

commentaar niet persoonlijk te maken. Zo zegt een docent op het moment dat hij een paper 

becommentarieert er expliciet bij dat hij het paper als educatief voorbeeld gebruikt en niet 

speciaal de schrijver van dat paper beoordeelt.  

Verder is humor voor beide docenten belangrijk; in alle geobserveerde lessen worden er 

grapjes gemaakt om de sfeer luchtiger te maken. Ook ligt de nadruk bij de docenten op 

belonen voor dingen die ze goed doen in plaats van bestraffen als het fout gaat. Wubbels et. 

al. (2005) geven ook aan dat belonen erg belangrijk is om een positieve relatie op te bouwen. 

 

Het opbouwen van een goede relatie met de studenten lijkt een van de belangrijkste 

doelstellingen van de docenten te zijn, vooral voor de geobserveerde docenten. Zij doen er 

veel aan om een sfeer te creëren waarin de studenten zich veilig voelen. Volgens hen is dit 

een belangrijke voorwaarde om de andere doelstellingen, zoals het vasthouden van 

aandacht, te kunnen bereiken. De genoemde strategieën komen grotendeels overeen met de 

literatuur, al is dit de enige categorie waarin nog een nieuwe strategie naar voren kwam; het 

‘zichzelf voor joker zetten’. Dit sluit echter goed aan bij de suggesties die in Wubbels et. al. 

(2005) genoemd werden om een positieve relatie tussen docent en student te creëren. 

 

5.3.3 Aandacht en betrokkenheid 

Een docent moet in iedere onderwijssituatie proberen de aandacht en betrokkenheid van zijn 

studenten vast te houden (Wubbels et. al., 2005). Bij het lesgeven aan een multiculturele 

groep is dit extra belangrijk, omdat er een grotere kans is dat de internationale studenten het 

niet meer volgen. Dit kan komen door een slechte taalbeheersing, waardoor ze het niet 

snappen of omdat hun concentratiespanne erg kort is. Maar het kan ook dat andere 

studenten, die een betere taalbeheersing hebben, deze mensen overstemmen (Li et. al., 

2007). 

 

Een methode waarvan alle docenten aangaven dat ze die gebruiken was het geven van 

voorbeelden, om de abstracte stof concreter te maken. Door het geven van voorbeelden, en 

dus het uitleggen van de stof, op verschillende manieren, bieden de docenten de studenten 

meerdere mogelijkheden om de theorie te begrijpen. Ook gaven een aantal docenten aan er 
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meer bij stil te staan of alle studenten het nog volgen en de voorbeelden begrijpen. Verder 

helpt volgens Van der Werf & Weide (1991, in Wubbels et. al., 2005) een duidelijke, directe 

instructie bij het vasthouden van de aandacht; veel docenten vertelden dan ook veel tijd aan 

het uitleggen van de opdracht te besteden. 

Het stimuleren om deel te nemen in de klas hoort ook deels tot deze categorie; de 

betrokkenheid wordt vergroot door methodes die eerder al genoemd zijn zoals het 

zeggenschap geven over opdrachten en het aanwijzen van studenten die moeten antwoorden 

bij een discussie. 

 

In de observaties kwamen er naast het geven van voorbeelden en het uitleggen van 

opdrachten nog andere methodes om de aandacht en betrokkenheid te vergroten aan bod. 

Zo is vragen stellen ook erg belangrijk (Wubbels, et. al., 2005). De geobserveerde docenten 

doen dit dan ook veel in hun colleges. Ze vertellen dat ze zo algemene termen uit de stof 

kunnen concretiseren, maar ook de studenten leren om geen genoegen te nemen met een 

simpel antwoord. Ook controleerden de docenten regelmatig of iedereen het verhaal nog 

volgde, of alles duidelijk was en of iemand misschien nog vragen had. Verder zeggen beide 

docenten de studenten bewust uit te lokken tot een reactie; de docenten verklaren dat de 

studenten dit niet vervelend vinden en goed meedoen op deze manier.  

 

Het vasthouden van aandacht en het creëren van betrokkenheid is waarschijnlijk de categorie 

die het meest algemeen is en ook voor het lesgeven aan lokale studenten geldt. Toch is 

volgens de onderzoeker de kans om af te haken groter voor internationale studenten, omdat 

zij een andere culturele en academische achtergrond hebben. De docent kan door 

bovenstaande strategieën ervoor zorgen dat de studenten niet lijden onder dit tekort aan 

achtergrondkennis. De methodes die ze daarvoor gebruiken, vertonen veel gelijkenis met de 

methodes van Wubbels et. al. (2005).  

 

5.3.4 Benodigde attitudes en kennis 

Wubbels et. al. (2005) geven als laatste categorie van interpersoonlijke doceercompetenties 

het hebben van speciale attitudes over en kennis van de internationale studenten en hun 

achtergrond.  

 

Een belangrijke attitude ten opzichte van de internationale studenten is het hebben van hoge 

verwachtingen (Wubbels et. al., 2005). Geen van de docenten sprak hier expliciet over, maar 

één studente had het bij het bespreken van de grote mate van zelfstandigheid die van haar 

verwacht werd, ook over de hoge verwachtingen die de docenten hadden.  

Andere attitudes uit Wubbels et. al. (2005) die de docenten bezigden was onder andere het 

bewust letten op eigen percepties, zich bewust zijn van eigen taalgebruik en de 

taalproblemen van de studenten, zich te interesseren voor de achtergrond van de studenten 

en het letten op de diversiteit in de klas. Hierbij probeerden de docenten zich in te leven in de 
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internationale studenten. Zo vertelde een docente vaak te vragen naar de ‘voetnoot’ als een 

student een term gebruikt. Door deze extra informatie of verklaring van de term, zou de hele 

klas, inclusief de docent, dezelfde achtergrondkennis hebben. Zo probeert de docent te 

voorkomen dat ze de opmerkingen van haar studenten alleen volgens haar eigen perspectief 

interpreteert. 

Ook waren de docenten zich bewust van de eigen schoolcultuur, normen en regels, zoals 

Wubbels et. al. (2005) dit noemen. De docenten zorgen dat de studenten op de hoogte waren 

van de academische conventies, alles werd expliciet gemaakt. Hierbij valt te denken aan de 

eisen aan een paper of tentamen, maar ook de verwachtingen die men heeft van de student 

bij een werkcollege.  

 

In de observaties waren de achterliggende attitudes en kennis die de docenten hadden niet 

direct zichtbaar. Al bleek door het uitleggen van de academische conventies en de 

opmerkingen die de docenten in de interviews maakten wel dat zij, net als de andere 

docenten, zich bewuster zijn van hun eigen cultuur, kennis en attitudes bij het doceren aan 

een multiculturele groep. Maar zoals gezegd werd dit niet expliciet tijdens het college gedaan. 

 

De docenten zijn zich niet altijd bewust van de attitudes en kennis die ze hebben. Niet iedere 

docenten heeft de ‘juiste’ attitudes en kennis volgens Wubbels et. al. (2005), maar over het 

algemeen beseffen de docenten die lesgeven aan andere culturen wel dat ze rekening 

moeten houden met deze studenten. Bijna alle attitudes die door Wubbels et. al. (2005) 

worden aangereikt zijn bij een deel van de docenten aanwezig, alleen de attitudes gericht op 

machts- en statusverschillen tussen de studenten onderling zijn in de interviews met de 

docenten niet aan het licht gekomen. In het universitair onderwijs in Nederland is er weinig 

sprake van dit soort verschillen en daarom zullen de docenten er niet zo op gericht zijn 

hiernaar te kijken. 

 

5.3.5 Specifieke strategieën 

Naast de specifieke interpersoonlijke doceercompetenties die een docent in een 

multiculturele onderwijssituatie moet beheersen, geeft de literatuur (Crabtree & Sapp, 2004; 

Myles & Cheng, 2003; Wilkinson, 2005; Wang et. al., 2008; Garson, 2005; Breen et. al., 2001; 

Bodycott & Walker, 2000) nog andere, meer praktische strategieën. Sommige strategieën zijn 

in het Nederlandse hoger onderwijs zo gebruikelijk geworden, dat ze niet gezien worden als 

specifiek voor doceren in een multiculturele klas. Hierbij valt te denken aan het gebruik van 

hulpmiddelen als hand-outs of PowerPoint (Wilkinson, 2005), maar ook het werken in kleine 

groepjes (Bodycott & Walker, 2000; Breen et. al., 2001; Wang et. al., 2008; Wilkinson, 2005). 

 

Strategieën als het toestaan van codeswitching en het lezen van artikelen in de eigen taal 

worden door geen enkele docent genoemd en zijn ook niet in de observaties op te merken. In 

de interviews en observaties komt bij een aantal docenten wel terug dat zij net als Bodycott & 
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Walker (2000) vragen naar de persoonlijke achtergrond en ervaringen van de studenten. 

Volgens Bodycott & Walker (2000) durven op deze manier studenten die moeite hebben met 

het uiten van hun mening of kritiek op een ander, eerder zichzelf uit te spreken. In de 

observatie is een mooi voorbeeld van een soortgelijke methode te zien, als een docent de 

studenten een test laat doen over de rol die ze innemen in een groep. Klassikaal bespreken 

de studenten wat de uitkomst was van de test, daarna worden deze uitkomsten gebruikt om 

de samenwerking van de groepjes te evalueren. Hierdoor is het leveren van commentaar op 

het eigen handelen en dat van de ander minder moeilijk; zo kon één groepje dat door de 

slechte samenwerking ruzie had gekregen uiteindelijk lachen om de reden waarom het 

misliep.  

 

5.3.6 Functionele pragmatiek 

De strategieën die in de interviews en observaties worden genoemd zijn deels 

handelingspatronen en deels tactieken. Zo zijn het stellen van vragen en het geven van 

feedback handelingspatronen die binnen de institutie universiteit hun vaste verloop hebben. 

Wanneer de docent een vraag stelt, zijn er binnen het handelingspatroon OPGAVE 

GEVEN/OPGAVE OPLOSSEN verschillende posities die de student kan innemen. Het is wel 

belangrijk dat beide partijen dezelfde handelings- en patroonkennis hebben, verschillen hierin 

kunnen tot verwarring en misverstanden leiden. De tactieken zijn geen handelingspatroon op 

zich, maar zijn deelpatronen. Ook deze deelpatronen zijn specifiek voor de institutie waarin ze 

gebruikt worden en kunnen dus per cultuur verschillen. De tactiek heeft tot doel om andere 

actanten tot bepaalde handelingen aan te zetten. Bij de toepassing van een tactiek moet wel 

goed worden opgelet of de benodigde patroonkennis aanwezig is en de tactiek dus niet aan 

zijn doel voorbijgaat. In de volgende paragraaf zal specifieker worden onderzocht welke 

strategieën als handelingspatroon kunnen worden aangemerkt en welke als tactiek. 
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5.4 Deelvraag 3 
 
In de vorige twee paragrafen is een overzicht gegeven van de interactieproblemen die zich 

voordoen in de multiculturele collegezaal en de strategieën die toegepast kunnen worden om 

die problemen te voorkomen of op te lossen. De docenten doen hun best om het college zo 

vorm te geven dat alle studenten er optimaal van leren. Ze putten echter grotendeels uit hun 

eigen cultuur en handelingskennis om de strategieën te selecteren, toe te passen en te 

beoordelen of ze geslaagd zijn. Omdat niet alle misverstanden en interactieproblemen zich 

even duidelijk aan de oppervlakte vertonen, kunnen de docenten hier ongemerkt de fout 

ingaan. Daarom staat in dit deel de volgende vraag centraal: 

 

Zijn de strategieën die de docenten toepassen om interactie in interculturele 

onderwijssituaties te verbeteren effectief? 

 

Om te controleren of de strategieën van de docent effectief werken en er dus geen 

onderliggende problemen schuilgaan, is een discoursanalyse op een viertal fragmenten 

uitgevoerd volgens de functionele pragmatiek. Hierbij wordt zowel naar de communicatieve 

gebeurtenissen aan de oppervlakte als naar de onderliggende handelingen en doelen 

gekeken. Daarnaast zijn de vier fragmenten aan de docenten van de observaties en aan een 

aantal internationale studenten van dezelfde studie voorgelegd, waarbij gevraagd werd naar 

hun interpretatie van de handelingen en doelen die aan het fragment ten grondslag liggen.  

 

5.4.1 OPGAVE GEVEN/OPGAVE OPLOSSEN 

In de observaties stelt de docent regelmatig een ‘opgave’ die de studenten moeten oplossen.  

In het eerste fragment (zie bijlage I), opgenomen bij het college van docent A, wordt het 

patroon op de standaard manier gebruikt; het doel van dit patroon is geaccelereerde 

kennisverwerving. De docent wil aan de studenten overbrengen dat zij een specifiek doel 

moeten hebben in het businessplan dat ze hebben geschreven.  

Het fragment is geselecteerd omdat het begint met een standaard doorloop van het 

handelingspatroon OPGAVE GEVEN/OPGAVE OPLOSSEN, maar de docent de verdeling van de 

patroon aanpast als hij merkt dat de studenten niet de juiste oplossingspogingen aandragen. 
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Figuur 3: Het patroon opgave geven (Ehlich et. al., 1993; 38) 

 

In het fragment begint de docent met het uitleggen welke fout zij hebben gemaakt bij het 

schrijven van hun businessplan. Om echter de kennis over te dragen start hij het 

handelingspatroon OPGAVE GEVEN/OPGAVE OPLOSSEN (zie fig. 3) met de woorden “Let me be 

more specific.”. Hij stelt hierbij de opgave: [6] “What do you want to do with your company?” 

(patroonpositie 2 in het schema). Hij geeft dan de beurt aan een van de studenten, die in 

segment 8 een oplossingspoging verbaliseert (patroonpositie 7). Wanneer het antwoord niet 

naar zijn tevredenheid is, geeft de docent een tip (patroonpositie 14) in de vorm van een 

nieuwe vraag: [11] “Did you write in your plan how much profit you want to make?”. Wanneer 

de student een nieuwe oplossingspoging doet (patroonpositie 7) door hier ontkennend op te 

reageren [12], geeft de docent een negatieve evaluatie (patroonpositie 11) [16] “Be more 

specific”.  En start een nieuwe doorloop van het patroon, door middel van het herhalen van de 

opgave [18] (patroonpositie 2). Een andere student verbaliseert een oplossingspoging [19] 

(patroonpositie 7). Hierop geeft de docent een negatieve evaluatie (patroonpositie 11): [23] “It 

seems logical, but that’s not really specific.” en hij geeft weer een tip in de vorm van een 

nieuwe vraag die net als bij de vorige student dieper ingaat op de oplossingspoging 

(patroonpositie 14): [25] “How many customers do you want?”. De student geeft hierop 

antwoord [26-28] (patroonpositie 7). Hierop begint de docent te stotteren [29-31], maar geeft 

wel een positieve evaluatie (patroonpositie 17): [32] “Okay, that would be specific”. Hij start 
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echter het patroon meteen weer opnieuw op door een nieuwe opgave te formuleren 

(patroonpositie 2): [35] “but then of course the question is: how are you going to do that?”. Het 

antwoord van de student [36] (patroonpositie 7), wordt negatief geëvalueerd (patroonpositie 

11): [38] “Not specific”. 

Ook hierna wordt het patroon niet verlaten, om zeker te stellen dat de kennis aan de hele klas 

wordt overgedragen, herhaalt hij nog een keer de opgave met een tip [41-48] (patroonpositie 

14). Wanneer de studenten zwijgen (patroonpositie 5), geeft de docent opnieuw een tip, 

ditmaal in de vorm van een voorbeeld: hij probeert uit te leggen wat een specifiek doel is aan 

de hand van een verhaal over Hans Klok [49-58]. In plaats van de studenten daarna aan het 

woord te laten, lost de docent zelf de opgave op. Hij betrekt de opgave op zichzelf en doet 

daarna een oplossingspoging (patroonpositie 7): [59] “For me, of course I would like to say, 

see you in Las Vegas”. Hij keurt deze poging zelf af [60] (patroonpositie 11) en geeft een 

nieuwe oplossing (patroonpositie 7): [61] “So maybe I should say, see you when they hand 

over the prize of being the best teacher of the year”. Dit antwoord geeft hij een positieve 

evaluatie [62] (patroonpositie 17) en daarna verlaat hij het patroon (patroonpositie 19) door de 

studenten een verzoek te doen: [63] “Please try to come up with a specific goal. All of you.”. 

 

Als er gekeken wordt naar de opvallendheden in dit fragment, kan geconstateerd worden dat 

de interactie een vrij standaard verloop heeft. Het is wel interessant te zien dat de docent 

telkens een beurt uitdeelt en geen van de studenten ‘spontaan’ antwoord geeft. Verder is het 

natuurlijk opmerkelijk dat docent A de opgave meerdere keren laat oplossen en het 

vervolgens op zichzelf betrekt en nog een keer oplost. Dit lijkt sterk op een strategie die 

ervoor moet zorgen dat de studenten de boodschap goed onthouden en past in de categorie 

van Wubbels et. al. (1995) die zorgt voor het vasthouden van aandacht en betrokkenheid. 

Zelf vertelt de docent dat hij het voorbeeld over Hans Klok en zichzelf geeft, omdat hij weet 

dat de studenten het prettig vinden als hij abstracte zaken hanteerbaar maakt. Volgens hem 

is hierin geen onderscheid tussen Nederlandse of internationale studenten. Ook in de 

interviews met de internationale studenten kwam naar voren dat zij allemaal geen moeite 

hadden om het voorbeeld te begrijpen. Ook zij gaven aan dat zij het waarderen als de theorie 

op die manier concreet wordt gemaakt. Wel bleek uit de interviews dat niet alle studenten 

bekend waren met de persoon Hans Klok. Maar door de duidelijke uitleg van de docent en de 

aansluitende toepassing van de opgave op zichzelf, was de boodschap hierdoor niet minder 

duidelijk.  

 

Buiten de realisaties van de patroonposities, worden er in het fragment nog andere uitingen 

gedaan. Deze kunnen in verschillende categorieën worden opgesplitst. Allereerst doet docent 

A enkele uitspraken om de het gespreksverloop te organiseren (Ehlich et. al., 1993) en om de 

ontvangst van het respons van de studenten te bevestigen. Deze soort uitingen zijn 

standaard in iedere interactie. Overige uitingen geven echter wel interessante handelingen 

weer. Zo beoordeelt een van de Nederlandse studenten zichzelf op een gegeven moment: 
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L:  [11 Did you write in your plan how much profit you want to make?] 

Ns1:           [12a No ( )] 

 

L: [13 No.] [14 Okay.]       [16 Be more specific.] 

Ns1:    [15 (We should have been) more specific.] 

 

 

Bijna gelijktijdig met de BEWERING [16] van de docent geeft de student zichzelf een negatieve 

evaluatie [15]. Dit kan worden geanalyseerd als een ZELFBEOORDELING. Deze handeling lijkt 

echter ook sterk op de leerlingtactiek ZELFDISCREDITERING (Ehlich et. al., 1993; 

Wiesmann,1999). Dit is een mogelijkheid voor de student om zich uit een problematische 

situatie te redden. Deze tactiek gebeurt meestal in de vorm van een uiting waarin de student 

laat merken dat zijn voorgaande opmerking niet serieus moet worden genomen. In deze 

problematische situatie, waar NS1 van zichzelf weet dat hij een foute opmerking heeft 

gemaakt, komt de opmerking [15] “we should have been more specific” over als een 

ZELFDISCREDITERING.  Aangezien deze uitspraak werd gedaan door een Nederlandse student, 

zegt dit voorbeeld niet direct iets over interculturele communicatie. Een zelfdiscreditering is 

een tactiek om gezichtsverlies te voorkomen en zou in een interculturele interactie door 

actanten met een andere culturele achtergrond anders beoordeeld kunnen worden. Toch 

hebben de studenten en de docenten in de feedbackinterviews geen commentaar geleverd 

op deze uiting. De uiting was echter te onopvallend in het gehele fragment om daarover 

conclusies te mogen trekken. 

 

Verder is het erg opvallend dat docent A meerdere malen aangeeft dat de kritiek die hij levert 

niet persoonlijk is bedoeld, maar voor de hele klas geldt. In het volgende voorbeeld doet hij 

zo’n uiting: 

 

L: [34 Aha

IS2: 

,] [35 but then of course the question is: and how are you going to do that?] 

 

L:     [37 hmmm] [38 Not specific.] [39a Your marketing strategy] 

IS2: [36 That’s in our marketing strategy.] 

 

L:  [40 and I focus on you , but I could have focused on the others too] [39b Your marketing  

IS2:  

 

L: strategy could be copy- pasted to somebody else’s plan and it wouldn’t be specific.] 

IS2: 
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In segment [40] laat hij de student, waartegen hij spreekt, weten dat hij het niet speciaal op 

haar gemunt heeft, maar hij dit aan de hele klas wil duidelijk maken. Ook in de rest van het 

college benadrukt de docent bij tijd en wijle dat de kritiek die hij levert niet persoonlijk moet 

worden opgevat. Deze tactiek lijkt een soort van beleefdheidstrategie en erop te zijn gericht 

om zogenaamd gezichtsverlies te voorkomen. Deze strategie past binnen de categorie van 

Wubbels et. al. (1995) die gaat over het creëren van een positieve relatie tussen docenten 

student. De docent en studenten zijn zich er niet echt van bewust dat deze tactiek plaatsvindt 

en hebben er in de interviews geen opmerkingen over gemaakt. Toch wil dat niet zeggen dat 

deze tactiek nutteloos is, het is niet onwaarschijnlijk dat de studenten onbewust het erg op 

prijs stellen dat ze op deze manier niet ‘persoonlijk worden aangevallen’. De studenten gaven 

namelijk wel aan dat ze het vervelend vonden wanneer dit wel gebeurde. 

 

Dan is er nog één uiting die op het eerste gezicht niet zo goed te plaatsen valt. Wanneer 

docent A een opgave geeft aan de student in [25], geeft deze het juiste antwoord. De docent 

had dit echter niet verwacht en begint te hakkelen. Hij moet de oplossing wel goedkeuren, 

maar eigenlijk wil hij laten zien dat de student iets fout heeft gedaan. Daarom geeft hij 

tegelijkertijd zowel een positieve als een negatieve evaluatie [30-32].  

 

 

L: [23b But that’s not really specific.] [25 How many customers do you want?] 

IS2:               [26 I think we 

 

L: 

IS2: have covered around about ten thousand from the beginning.] [27 We counted  

 

L: 

IS2: the households and then in the household can be several interested people]  

 

L:           [29 Okay] [30 First of all that was not] [31 You did count  

IS2: [28 So they’re all are our customers] 

 

L: the persons separately, but] [32a Okay, that would be] [33 That’s why I asked you.]  

IS2: 

 

L: [32b That would be specific.] [32c Ten thousand people that you want to reach.]  

IS2: 

 

 

Om zijn eigen gezicht te beschermen, zegt hij dan: [33] “That’s why I asked you”, alsof hij het 

antwoord van de student voorzien had en expres haar de vraag had laten beantwoorden. In 
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Ehlich et. al. (1993) gebeurt iets soortgelijks. Daar geeft een leerling niet alleen het antwoord 

op de vraag van de docent, maar maakt daarna meteen nog een opmerking die de nog op 

voorhand zijnde vraag van de docent overbodig maakt. Ook hier is de docent in het vervolg 

van zijn handelingen gestoord. Aan zijn verbale en paralinguïstische reactie is af te lezen dat 

de docent weifelt en verrast is. De docent moet nu extra moeite doen om zijn betoog uit te 

kunnen bouwen. In het fragment uit de observatie doet docent A de uitspraak: [33] “That’s 

why I asked you”, zodat hij daarna verder kan gaan met de geaccelereerde kennisoverdracht 

die hij mentaal gestructureerd heeft. Dit voorbeeld is specifiek voor de tegenstrijdigheden die 

zich in de institutie school voordoen. De studenten hebben echter geen opmerkingen over 

deze uiting gemaakt. 

 

De docent maakt vaker rare opmerkingen in het college, zo zegt hij op een gegeven moment 

in het fragment: 

 

L: I’ve read all the business plans, ehm, and there’s something that I missed. 

Could mean two things: I wasn’t explicit enough about it  

or it could be that you didn’t read the literature well enough. 

Well ehm, because it’s never my fault, it should be yours. 

 

Dit lijkt een erg vreemde uitspraak voor een docent die naar eigen zeggen erg bewust is van 

de goede, vertrouwelijke sfeer in het klaslokaal. Maar ook docent B maakt in zijn college 

soortgelijke opmerkingen (Zie fragment 2, bijlage II: [7] “don’t hold it against me, I won’t hold it 

against you either”). Deze uitingen worden echter altijd uitgevoerd met een bijzondere 

intonatie, waaruit de docent laat blijken dat de opmerking als grapje bedoeld is. Een grapje 

met een kern van waarheid weliswaar, maar dergelijke grapjes zijn beter voor de sfeer dan 

direct te zeggen wat er aan de hand is. Deze beleefdheid past hij dus niet alleen toe bij het 

leveren van kritiek op anderen, maar ook om zijn eigen gezicht te beschermen en zijn rol als 

docent geloofwaardig te houden. Deze tactiek om humor te gebruiken creëert een positieve 

relatie tussen docent en student (Wubbels et. al., 2005). Toch kan het gebruik van humor als 

tactiek ook een negatief resultaat hebben. De intonatie  waarmee de grap gebracht wordt kan 

beschouwd worden als een contextualisation cue (Gumperz, 1984). Studenten die moeite 

hebben met de Engelse taal, missen deze intonatie. Er is dus een grote kans dat zij deze 

humor niet doorhebben en de opmerking van de docent serieus opvatten. In de observaties is 

echter geen bewijs te zien dat de humor van de docenten niet doorzien wordt. Er wordt niet 

serieus op de opmerkingen ingegaan. Ook lachen de docent en een deel van de studenten 

vaak om de grap, wat een aanwijzing is voor de studenten die niet doorhebben dat het een 

grap is. 

 

Omdat de docent in dit fragment zelf de beurt uitdeelt, is het niet relevant te kijken naar de 

mate waarin de internationale studenten zelf actief oplossingspogingen aandragen. Beide 
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studenten die aan het woord komen lijken verder een probleemloze interactie te hebben met 

de docent; hierin gaat niets mis.  

 

In het tweede fragment (zie bijlage II) wordt door docent B en de studenten ook het 

handelingspatroon OPGAVE GEVEN/OPGAVE OPLOSSEN gerealiseerd. Dit fragment is 

geselecteerd omdat de docent hier zeer snel en veel directe vragen stelt zonder het hele 

patroon te doorlopen. De onderzoeker kreeg bij de observatie het idee dat niet alle studenten 

de docent konden volgen en besloot dit fragment daarom nader te bestuderen. 

De docent probeert door middel van de EXAMENVRAAG op een geaccelereerde wijze kennis 

aan de studenten over te dragen. Dit fragment is echter niet zo eenduidig aan de hand van 

het model van Ehlich et. al. (1993) te analyseren.  

 

 

L: [1 Ja?](.) [2 Chapter seven.] [3 Expectation information is crucial in many aspects of  

 

L: economic life.] [4 ehm Mister Havelman?] 

IS:                  [5 Well] [6a rational expectations] (.)  

 

L:                      

IS: [6b are identical to (       )] [7 So, we don’t base our expectations upon  

 

L:   [8 uhu]  [10 We don’t?]         

IS: our experience]     [9 and ehm (.)]  [11 Well, if you use rational expectation.] 

 

L: [12 Then you don’t base your expectations on past experience?] 

IS:             [13 no] [14 but you also use  

 

L:            

IS: (       ) or all these other information, not only past experience but also  

 

L:             [15 How much information do you use?]           [17 Yes. (.)]  

IS: other information]             [16 All that is available] 

 

 

De docent stelt om te beginnen niet zo’n duidelijke opgave, maar geeft ogenschijnlijk alleen 

een BEWERING [3], waarop hij een student vraagt te reageren [4]. In plaats van het patroon 

volledig door te lopen, geeft de docent enkel een negatieve evaluatie door het foutieve 

gedeelte van de oplossingspoging te herhalen in [10] en [12]. Omdat deze uiting in de vorm 

van een zin is, kan deze uiting tegelijkertijd als geherformuleerde opgave worden beschouwd. 

De student doet in reactie hierop dan ook een nieuwe oplossingspoging in [11] en [13-14]. 
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Wanneer het antwoord van de student correct is, geeft docent B hiervan niet een expliciete 

positieve evaluatie, maar formuleert meteen een nieuwe opgave [15], die dieper ingaat op het 

antwoord van de student. Ook dit kan leiden tot misverstanden bij interculturele 

communicatie, er wordt namelijk handelingskennis verondersteld die wellicht niet alle 

internationale studenten bezitten. Het geven van een nieuwe opgave is een impliciete 

positieve beoordeling, die tot verwarring kan leiden. De docent houdt zich dus niet aan de 

strategie van Wubbels et. al. (2006) waarin hij de regels expliciet moet maken. 

De docent zegt zelf in het interview dat hij deze tactiek gebruikt om de studenten te leren om 

door te denken en niet genoegen te nemen met een algemeen antwoord. Door middel van 

het doorvragen, leidt de docent de studenten naar een specifiek antwoord. Uiteindelijk verlaat 

hij het patroon definitief door het antwoord te herformuleren [66-69] en de eindconclusie in de 

vorm van een BEWERING weer te geven [70]. Zie onderstaand fragment: 

 

 

L: you do then?] (.) [63 Why does it depend on the price?] 

IS3:         [64 (   )]  

 

L:       [66 Ja,] [67a so you try to (think).. what the.. the.. 

IS3:[65(     )] 

  

L:  the eh consequences would be], [67b what the advantage would be,] 

 

L: [67c in terms of having a lower eh eh decision error] [68a and if that’s]  

 

L: [68b if ( ) the benefits outweigh the costs,] [69 so ( ) benefit analysis ( ),] 

 

L: [68c so then I eh go ahead.] [70 So even if the information’s costly  

 

L: then still it be perfectly rational for your expectations,] [71 yeah.] 

 

 

Het doorvragen is een tactiek die door veel docenten in veel landen wordt toegepast. Toch is 

niet overal deze actieve manier van geaccelereerde kennisverwerving bekend. Uit de 

interviews kwam naar voren dat vooral studenten uit landen waar men alleen hoorcolleges 

krijgt, moeite hebben met de directe vragen en ervaren het doorvragen als bedreigend. Dit is 

echter vooral zo, wanneer de student zich niet goed voorbereid weet en het antwoord niet kan 

geven. De docent zegt hierover dat deze methode alleen werkt voor studenten die het college 

voorbereid hebben. Voor de studenten die dit hebben gedaan, maar het nog niet helemaal 

snappen, helpt deze methode van vragen stellen om het te begrijpen. Studenten die geen 

voorbereiding hebben getroffen, kunnen het echter niet of nauwelijks volgen. De docent ziet 
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de methode dan ook als een soort van beloning voor studenten die zich voorbereiden. Hij 

maakt dit ook expliciet in het college; hij wil ze op deze manier belonen als ze het goed 

hebben gedaan in plaats van straffen als ze geen voorbereiding hebben getroffen. In de 

interviews vertelden enkele internationale studenten dat zij inderdaad meer moeite doen om 

zich voor te bereiden op het college als ze weten dat de docent hen hierover vragen zal 

stellen. 

 

Naast het doorvragen vinden er geen taalhandelingen plaats die afwijken van het patroon of 

die op andere wijze opvallen. Ook de verhouding tussen de uitingen door internationale 

studenten en door Nederlandse studenten is hier proportioneel; in een klas van tien studenten 

spreken er drie internationale studenten en de enige Nederlandse student. Het lijkt erop dat 

de interactie met de internationale studenten en de Nederlandse studenten zonder problemen 

verliep. 

 

5.4.2 INTERACTIEF PLANNEN 

In fragment 3 (zie bijlage III) geeft docent A, zoals hij dat noemt, “een beetje zeggenschap” 

aan de studenten. Dit is een interessant fragment, omdat de docent een strategie gebruikt die 

niet doorsnee is. Ook hier leek het tijdens de observatie erop dat niet alle studenten de 

intenties van de docent begrepen. 

 De studenten hebben in groepjes een businessplan gemaakt en nu moeten ze deze van 

elkaar gaan beoordelen in de vorm van een reference report. De docent maakt duidelijk dat 

zij zeggenschap hebben door te vertellen dat zij zelf de criteria moeten opperen die gebruikt 

worden voor de beoordeling van het businessplan. De docent zal deze criteria zelf ook 

toepassen wanneer hij op zijn beurt de reference reports beoordeelt. De studenten opperen 

verschillende criteria en wanneer deze goedgekeurd zijn, schrijft de docent ze op het bord. 

Deze goedkeuring gebeurt deels door de studenten en deels door de docent, maar hier wordt 

later op ingegaan.  
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Figuur 2 (Koole & Ten Thije, 1994; 122) 

Het INTERACTIEF PLANNEN dat door Koole & Ten Thije (1994) onderzocht wordt, vindt plaats in 

institutionele context. Het object van hun onderzoek waren teambesprekingen van 

medewerkers die advies geven aan het onderwijs. Het INTERACTIEF PLANNEN is dus een 

buitenschools handelingspatroon. Wel verwijzen Koole & Ten Thije (1994) kort naar deze 

specifieke vorm van institutionele communicatie als ze het hebben over standaardplannen. 

Deze plannen zijn van maatschappelijke aard en komen voort uit onze sociale, culturele of 

institutionele kennis. De standaardplannen kunnen worden gereconstrueerd door de 

actanten, wanneer ze worden geformuleerd in de interactie.  

Wanneer een actant een standaardplan aan een andere actant leert, wordt er institutionele 

kennis overgedragen. Deze kennis wordt dus niet verworven door ervaringen van de actant, 

maar door de directe transfer van kennis door de andere actant. Hier is dus sprake van 

geaccelereerde kennisverwerving, een fenomeen waar volgens Ehlich, et. al. (1993) de 

school als institutie haar bestaan aan te danken heeft. Het fragment uit de observatie zou een 

voorbeeld kunnen zijn van zo’n dergelijke geaccelereerde kennisverwerving. Om hierover 

uitspraken te doen, moet er eerst een analyse van het fragment plaatsvinden. 

 

In het volgende gedeelte van het fragment kan het patroon worden herkend in de 

patroonposities die gerealiseerd worden: 
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L: [37 Any other things?] (.) [38 What else should we be looking for?] 

IS3:           [39a Maybe]  

 

L: 

IS3: [40 for example] [39b the actual back up of your claims,] [39c a figure that (  )] 

 

L: [41 So the back up of your claims.] ((writes on board)) [42 In other words, can you find  

IS3:         [43(  )] 

 

L: enough backing for what you state in the plan?] [44 If you say: “I think we will have  

IS3: 

 

L:  thousand customers a week.”] [45 Can you find in the plan some backing for that  

IS3:  

 

L: number?] [46 Maureen, is that what you meant?]   

IS3:           [47 Yeah, exactly.] 

Ns4:         [48 Can you realize what you’re  

 

De student vervult patroonpositie (1) en geeft een voorstel voor een criterium in [39]. Docent 

A laat zien dat hij dit voorstel ontvangen heeft door dit te herhalen [41]. Na de mentale 

beoordeling (2), accepteert hij het voorstel van de student (6). Dit doet hij echter op non-

verbale wijze, door het op het bord te schrijven. 

 

Bij het INTERACTIEF PLANNEN is het niet alleen mogelijk dat één totaal plan voor de actie nodig 

is dat in zijn geheel moet worden goedgekeurd zodat de verandering kan plaatsvinden, maar 

het kan ook dat er meerdere deelplannen nodig zijn om de verandering te volbrengen. Dit 

laatste is het geval in het fragment dat hier onderzocht wordt. Er zijn verschillende criteria, 

oftewel ‘plannen’, nodig om de actie van het beoordelen van de businessplans uit te voeren. 

Een voorstel kan hierbij dus maar gedeeltelijke verandering teweeg brengen. Dit heeft 

gevolgen voor de alternatieve voorstellen die gedaan worden. Er kunnen namelijk niet alleen 

tegenvoorstellen gedaan worden, maar er bestaan ook nevenvoorstellen, die voortvloeien uit 

een positieve beoordeling van het initiële voorstel. Hierin wordt een aanvullend voorstel 

gedaan, dat gelijktijdig met het bestaande voorstel kan worden geaccepteerd. In het geval 

waarbij er enkel één plan is voor de actie, betekent een aanvullend voorstel meteen ook een 

wijziging van het plan. 

 

In tegenstelling tot het patroon VOORSTELLEN (Wiesmann, 1999) is het INTERACTIEF PLANNEN 

van Koole & Ten Thije (1994) een buitenschools handelingspatroon. Wanneer dit patroon één 

op één zou worden overgenomen door de docent, levert dit motivatieproblemen op bij de 
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studenten. Zij zijn namelijk niet echt geïnteresseerd in het samen maken van een plan, omdat 

ze er vanuit gaan dat de docent uiteindelijk toch vertelt wat hij wil horen. Omdat in het 

onderwijs de handelingsmogelijkheden tussen docent en student oneerlijk verdeeld zijn, valt 

de positie van de docent samen met de positie van auteur van het plan, dit wat Koole & Ten 

Thije (1994) concurrence noemen. Om de motivatieproblemen bij de studenten te voorkomen, 

heeft de docent het patroon gefunctionaliseerd voor de schoolse doelen van geaccelereerde 

kennisverwerving. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop docenten het buitenschoolse 

patroon PROBLEMEN OPLOSSEN aanpassen tot het binnenschoolse patroon OPGAVE OPLOSSEN 

(Ehlich et. al., 1993). Het verschil tussen deze twee patronen is dat in de buitenschoolse 

praktijk alle actoren evenveel kennis bezitten en alle posities kunnen vervullen, terwijl binnen 

de institutie school de elementen waaruit het patroon OPGAVE OPLOSSEN is opgebouwd 

ongelijk verdeeld zijn tussen docent en student. Dit is hetzelfde bij het patroon INTERACTIEF 

PLANNEN.  

 

Wanneer er naar het fragment in het geheel wordt gekeken, valt het op dat de docent na 

ieder voorstel niet alleen bevestigt dat het initiële voorstel ontvangen is door dit te herhalen, 

maar dat deze vaak ook het voorstel herformuleert en het toelicht met een voorbeeld. In het 

bovenstaand fragment maakt hij dit expliciet in segment [42-45] door te zeggen: “In other 

words: (…)”. Dit is op te vatten als een typisch gevolg van de schoolse functionalisering van 

het buitenschoolse handelingspatroon INTERACTIEF PLANNEN. Vervolgens vraagt hij de auteur 

van het voorstel of hij het juist heeft geïnterpreteerd [46].  

 

Als er oppervlakkig naar dit verschijnsel wordt gekeken, lijkt het dat docent A zich gedraagt 

als een traditionele docent, die met behulp van geaccelereerde kennisverwerving zijn 

studenten het standaardplan voor het beoordelen van een businessplan wil leren. In dat licht 

kunnen de opmerkingen van de docent waarbij hij de uitingen van de studenten herformuleert 

worden opgevat als een alternatief voorstel in de vorm van een nevenvoorstel. Veel 

internationale studenten zijn niet bekend met de egalitaire hiërarchie die in Nederland tussen 

docent en student bestaat. In veel culturen wordt namelijk de docent als alwetend beschouwd 

en van hem verwacht dat hij altijd het antwoord weet. Internationale studenten kennen de 

docent ook alleen in de rol van kennisoverdrager. Uit de interviews met de studenten blijkt 

dan ook dat een deel van de studenten deze uitingen van de docent interpreteren als ‘het 

weggeven van het juiste antwoord’ of het sturen van het antwoord. Zo werd bijvoorbeeld in 

bovenstaand voorbeeld de herformulering van het antwoord van de student [42-45] door twee 

respondenten aangemerkt als het “ombuigen naar het juiste antwoord”. 

Een van de interviews werd gehouden met een student die ook in dat college aanwezig was 

en die wel doorhad dat de docent echt de mening van de student wilde weten. Deze student 

kwam uit Duitsland, maar had één jaar op het HBO in Nederland gezeten. Zij had er geen 

probleem mee om haar docent aan te spreken, maar als ze dit doet gaat er iets verkeerd (zie 

bijlage III, segment 60). Ze vertelt hier zelf over: 
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I remember this situation, you even hear me on the tape. My neighbor said something, but he 

(de docent) didn’t get it completely. There was a misunderstanding what she meant with ‘back 

up claims’. I repeated the same thing, in order for him to get it, but it seemed as if he thought I 

was mentioning a new suggestion. He said that it actually should be added to the previous 

suggestion, not knowing that I was still talking about that suggestion. 

 

Dus ondanks de controlevragen van de docent, waarmee hij zeker beoogt te stellen dat hij de 

student goed begrijpt, kan er nog een misverstand ontstaan. Uit de interviews blijkt dat ook 

veel studenten de handelingen van de docent interpreteren als een actie die hij enkel doet om 

de studenten aan het denken te zetten. De studenten denken dat hij uiteindelijk toch wel zijn 

eigen criteria zal toepassen bij het beoordelen van hun reference plans. Daarom willen ze 

liever zijn criteria weten dan zelf criteria verzinnen. Bovendien geven een aantal studenten 

aan dat het ontbreken van een conclusie van de docent afbreuk doet aan zijn autoriteit. 

Deze analyse laat dus zien hoe het patroon is gefunctionaliseerd voor de binnenschoolse 

praktijk waar het doel van het INTERACTIEF PLANNEN niet zozeer is om daadwerkelijk een plan 

te maken, maar om geaccelereerde kennisoverdracht mogelijk te maken. Daarnaast toont het 

aan dat er een grote kans is dat deze kennisoverdracht niet slaagt, omdat de docent de 

regels niet expliciet heeft gemaakt. 

 

In het interview met docent A blijkt echter dat kennisoverdracht niet het doel van de docent 

was. Toen de docent naar het doel van deze interactie werd gevraagd, kwam sterk naar 

voren dat hij de studenten daadwerkelijk de zeggenschap wil geven. Hij herhaalt de 

voorstellen om er zeker van te zijn dat hij deze juist geïnterpreteerd heeft, maar wil er zelf 

geen waarde aan hangen. Hij vraagt daarom ook altijd om bevestiging van de student over 

zijn interpretatie, die overigens altijd positief is.  

Volgens hem is er niet ‘één lijstje van criteria’ en heeft iedere klas waarin deze interactieve 

planning heeft plaatsgevonden een ander lijst opgeleverd. Daarnaast vertelde hij dat hij de 

reference reports ook daadwerkelijk beoordeeld had op basis van de lijst die in de betreffende 

klas was opgezet. De docent week af van de internationale geldende institutionele 

handelingskennis die er vanuit gaat dat de beoordeling van de al dan niet succesvolle 

kennisoverdracht in de handen van de docent ligt. Omdat bij de internationale studenten de 

hier toegepaste specifieke lokale institutionele handelingskennis ontbreekt, waarbij het doel 

van de docent is om zelfstandig denkende volwassenen te creëren, kunnen er 

miscommunicaties ontstaan. Deze misverstanden zijn niet expliciet in de communicatie terug 

te vinden, wat echter niet betekent dat dit geen problemen oplevert voor de internationale 

studenten. Als zij de opmerkingen van de docent opvatten als ‘het juiste antwoord’, hebben 

ze niet alleen een kans dat dit het verkeerde antwoord is, maar hebben ze ook niet geleerd 

om zelfstandig na te denken. Dat de internationale studenten dit moeilijk vinden, bleek ook al 

in het vooronderzoek waarin naar voren kwam dat de studenten moeite hadden met de 
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volwassen en individuele benadering in het Nederlandse onderwijs. Dit laat zien dat het 

maatschappelijke doel van de taalhandeling (Zweck) niet per se overeenkomt met het 

individuele doel (Ziel). Zolang de docent niet expliciet duidelijk maakt dat zijn taalhandelingen 

anders moeten worden opgevat, zullen de studenten gebruik maken van hun 

standaardkennis. Volgens deze kennis is het aan de docent om te beoordelen en dus ook om 

de criteria vast te stellen. 

Binnen een institutie heeft de agent van die institutie, in dit geval de docent, een bepaalde 

handelingsspeelruimte. In het hierboven geanalyseerde fragment draagt hij zijn taak als 

beoordelaar over tijdelijk over aan de studenten. Dit betekent niet dat hij zijn 

verantwoordelijkheid overdraagt; de eindverantwoordelijkheid ligt altijd in zijn handen. Voor 

docenten is deze speelruimte in hun handelen juist erg belangrijk om in hun interculturele 

colleges aan te sluiten op de uitgangssituatie van internationale studenten. In hun 

handelingsspeelruimte kunnen ze hun onderwijs zo inrichten dat ze rekening houden met 

mogelijke moeilijkheden met taalbeheersing en andere culturele conventies bij de studenten. 

 

In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de speciale tactieken of methodes van de docent. In 

dit fragment past docent A een bepaalde tactiek toe om zijn studenten te laten mee doen in 

de discussie en kritiek te geven op medestudenten. De docent vertelde dat hij alle reacties 

waarop geen commentaar van de medestudenten kwam, gewoon in zijn lijstje opnam. Maar 

hij gaf aan dat hij wel probeerde om deze reacties te ontlokken. Dit deed hij door bijvoorbeeld 

de klas expliciet te vragen of ze het eigenlijk wel een goed idee vinden.  

 

In het volgende voorbeeld is deze tactiek duidelijk op te merken: 

 

L: [71 Any other things?] 

Ns7:    [72 Is it detailed enough,] [73 like when you talk about something,  

 

L:           [74 Is it  

Ns7:  but you don’t say exactly how many euros you’re going to invest] 

 

L: detailed enough.] [75a Okay.] [75b Fine by me.]  

Ns7: 

 

L: [76 Unless somebody says; “nooo, that’s a stupid criterion to look at!”] 

Ns8:          [77 I don’t know  

 

L:           [78 So that is 

Ns8: if it is good to go into too much detail about unimportant things.] 
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In dit voorbeeld neemt de docent expres de woorden “nooooo” en “stupid” in de mond [76], 

omdat volgens de docent het makkelijker is om in te stemmen met deze negatieve 

beoordeling de docent, zeker voor studenten die moeite hebben met het geven van kritiek op 

anderen. Hij merkte zelf dat deze tactiek voor sommige studenten werkt. De studenten zelf 

hebben in de interviews deze tactiek niet bewust opgemerkt, al wil dat niet zeggen dat deze 

tactiek dus geen effect sorteert. 

 

Opvallend is ook dat van de vierentwintig aanwezige studenten elf internationale studenten 

waren, terwijl er maar twee internationale studenten een voorstel doen en wel vijf 

Nederlandse studenten. Ook zijn de internationale studenten terughoudender met het 

deelnemen aan het discours; zij gebruiken minder non-verbale communicatie, zoals jaknikken 

of nee-schudden, om over te brengen wat ze vinden. Het lijkt erop dat de internationale 

studenten meer moeite hebben met deze vorm van participatie in de klas. Zoals al eerder in 

de analyse naar voren kwam, verliep de interactie tussen de docent en de internationale 

studenten niet altijd zonder misverstanden. Het is mogelijk dat meer studenten iets anders 

bedoelden dan de docent begreep, maar dit ook niet aangegeven hebben. 

 

5.4.3 LEERKRACHTBETOOG 

In het laatste geanalyseerde fragment (zie bijlage IV) is er niet echt sprake van interactie. Het 

fragment is gekozen voor de analyse omdat de onderzoeker tijdens de observatie merkte dat 

de studenten onrustig werden na het verhaal van de docent. Met behulp van de analyse kan 

er hopelijk meer inzicht worden gegeven over of de boodschap van de docent is 

overgekomen.  

Docent B probeert in het werkcollege uit te leggen waarom in Nederland van studenten 

verwacht wordt dat ze bij hun tentamen de vragen in hun eigen bewoording te beantwoorden; 

op die manier kan de docent beoordelen of de student de theorie echt begrijpt. De docent 

benadrukt het belang van het goed begrijpen van de stof. Door de verwachtingen en eisen die 

aan de studenten worden gesteld expliciet te maken, probeert de docent problemen hiermee 

te voorkomen.  

Bij een analyse weegt de hierboven beschreven thematisch samenhang zwaarder dan de 

losse taalhandelingen die hij doet. Wanneer het fragment in het geheel in ogenschouw wordt 

genomen, valt deze sterke onderlinge samenhang dan ook op. Het onderliggende 

handelingspatroon is daarom op te vatten als de realisatie van het LEERKRACHTBETOOG. Zoals 

in hoofdstuk 2 al besproken is, is het LEERKRACHTBETOOG gebaseerd op een overkoepelend 

plan voor de propositionele structuur. In een reconstructie, zou de kern van het 

overkoepelende plan van dit college er als volgt uitzien: 

 

> If we ask you at the exam to explain something in your own words, then really that’s what 

you should do. If you cite something from the book, then probably it’s not the correct answer.  
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Einstein said: “If you cannot explain something to an eight year old, of average intelligence, 

then you probably didn’t understand it yourself.”  

A common mistake to make is that you think that you have to mention something in your 

review, when you don’t really understand what is in the article. So you want to cover it, but 

you don’t really understand it and as a result, you miss the point. So if you think it’s crucial, 

then you should try to understand it and write about it in your own words. If you think it’s not 

crucial, then why mention it.  

In general, practice some of the things we do here. I think that unless you really spend some 

time in trying to work through those equations and work through the technical details of these 

articles as well, you’re not going to get that clue, so please do so. 

 

Ehlich et. al. (1993) geven een voorbeeld van zo’n betoog in een basisschoolklas. In dit 

betoog is echter het verschil dat de docent zijn leerlingen betrekt in zijn betoog, een 

LEERKRACHTBETOOG MET ROLVERDELING. Reden hiervoor is dat op deze manier de 

kennisoverdracht een grotere kans van slagen heeft, omdat het publiek niet passief luistert, 

maar zelf de stof verwerkt. Door veel vragen te stellen, antwoorden te sturen en gebruik te 

maken van meta-uitingen, creëert de docent de mogelijkheid voor de leerlingen om actief 

mee te denken.  

Docent B stelt weliswaar vragen in dit vierde fragment, maar laat de studenten deze niet 

beantwoorden. Bijvoorbeeld in sectie 2 zegt de docent: 

 

[8 but you see the point right?] 

 

En in sectie 3 stelt hij nog een retorische vraag: 

 

[6 See what I mean?] 

 

Beide vragen die hij stelt zijn retorisch van aard en bovendien geeft hij de studenten weinig 

ruimte om te reageren. Dit levert het gevaar op dat de kennis die de docent wilde overdragen, 

niet bij de studenten is aangekomen. In de observaties bleek dat het betoog waarschijnlijk 

niet voor alle studenten duidelijke was; na het geven van de laatste quote bleven de 

studenten verwachtingsvol naar de docent kijken, denkende dat er nog een verder uitleg zou 

komen. Ook vroegen enkele studenten zacht aan elkaar wat nou het moraal van het citaat 

was. De docent ging echter door met het college en besteedde er verder geen aandacht meer 

aan. Achteraf zegt de docent te betwijfelen of zijn boodschap is overgekomen, toen hij het 

fragment beluisterde. Er wordt veel hardop gedacht in het fragment, waardoor er veel 

onafgemaakte zinnen in voorkomen en de duidelijkheid enigszins verloren gaat. De studenten 

geven aan dat ze moeite hebben met het begrijpen van het fragment door de aarzeling van 

de docent. Een aantal studenten meenden dat dit taalgebruik veroorzaakt werd door de 

slechte taalbeheersing of de onzekerheid van deze docent, wat echter niet het geval was. 
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Ook storen sommige studenten zich aan de lengte van de uitleg en vragen zich af of de 

docent het niet korter en duidelijker uit had kunnen leggen. Andere studenten begrijpen het 

fragment wel, maar zeggen erbij dat alleen erg geconcentreerde of oplettende studenten hier 

iets aan hebben en het beter zou zijn als de adviezen op papier uitgedeeld zouden worden. 

Wel waarderen alle studenten het gebruik van citaten door de docent. 

Op basis van de observaties en de interviews met de internationale studenten, kan gezegd 

worden dat docent B er waarschijnlijk verstandig aan had gedaan om zijn studenten te 

betrekken in zijn betoog om de kennis beter over te kunnen dragen en dus het 

handelingspatroon LEERKRACHTBETOOG MET ROLVERDELING had toegepast.  
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6 Conclusie 
 
In dit onderzoek stond de interactie in de interculturele collegezaal centraal. De hoofdvraag 

die daarbij gesteld werd, was:  
 

Hoe verloopt de interactie tussen Nederlandse docenten en internationale studenten in de 

collegezalen van de Nederlandse universiteit? 

 

Om deze vraag te beantwoorden is eerst een inventarisatie gemaakt van de problemen die 

zich in de interculturele collegezaal voordoen, aan de hand van de eerste deelvraag: 

 

Welke problemen ontstaan er bij de interactie tussen Nederlandse docenten en internationale 

studenten? 

 

Bij het studeren in het buitenland stuitten de internationale studenten meestal op twee 

soorten probleemgebieden; problemen wegens taalbeheersing en problemen wegens 

cultuurverschillen (Bodycott & Walker, 2000). Uit de literatuur bleek dat studenten die een 

onvoldoende beheersing hebben van de taal waarin het onderwijs gegeven wordt, problemen 

ervaren met luisteren, spreken, schrijven en lezen. In de interviews met de docenten en 

studenten kwam naar voren dat de taalbeheersing niet altijd even goed was, niet alleen bij de 

studenten, maar ook bij de docenten. Omdat de taal vaak voor beide partijen een vreemde 

taal is, zijn de problemen wegens taalbeheersing bij de studenten minder groot dan in een 

Engelstalig land zou zijn. Desalniettemin zorgde onvoldoende taalbeheersing ervoor dat de 

internationale student moeite heeft de docent te volgen, veel tijd kwijt is aan het schrijven en 

lezen in het Engels en niet durft te participeren in de klas. Een goede taalbeheersing is 

onontbeerlijk voor een student om succesvol te verblijven in het buitenland. 

Niet alleen de taalbeheersing kan voor moeilijkheden zorgen, ook de culturele afstand kan de 

internationale student in de weg zitten. Problemen wegens verschil in leerstijl en 

interpersoonlijke communicatievaardigheden en verschil in academische conventies zijn het 

meest voorkomend in de interculturele collegezaal volgens de geïnterviewden. Participatie en 

de onduidelijke verwachtingen die aan de studenten worden gesteld zijn hierbij de grootste 

problemen. Verschillen in tijdsbesef, beleefdheidsstrategieën en persoonlijke afstand en 

hiërarchie die in de literatuur genoemd worden zorgen in Utrecht voor minder moeilijkheden, 

qua intensiteit en aantal. Men is zich echter vaak niet bewust van de verschillen op deze 

gebieden en het is dus wel mogelijk dat deze verschillen de (mede)oorzaak zijn van 

problemen die zich in andere gebieden voordoen.  

Het is natuurlijk niet zo dat deze problemen dermate groot zijn dat zij altijd aanwezig zijn en 

de interactie volledig verstoren, maar toch is het van belang dat docenten kunnen omgaan 

met de aanwezige moeilijkheden en verschillen onder studenten en hun college op een 

manier kunnen vormgeven dat deze problemen zich zo min mogelijk voordoen. Hiervoor heeft 
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een docent strategieën tot zijn beschikking. In de tweede deelvraag werd ingegaan op deze 

strategieën:  

 

Welke strategieën gebruikt de docent om de problemen op te lossen of te voorkomen bij de 

interactie met internationale studenten? 

 

Deze strategieën zijn ingedeeld volgens de categorisering van Wubbels et. al. (2005). De 

eerste categorie, het monitoren en managen van het handelen van de student, was van 

minder belang bij de onderzochte onderwijssituaties vanwege de leeftijd, opleidingsniveau en 

achtergrond van de internationale studenten. Toch zorgden de docenten dat het handelen 

van de student in goede banen werd geleid door het controleren naar en vragen om 

participatie, het duidelijk uitleggen van regels, het geven van feedback en het hebben van 

een dominante positie. 

De docenten noemden veel strategieën die werken aan de positieve relatie tussen docent en 

student. Ze toonden niet alleen interesse in de student en luisterden zonder te oordelen, ook 

zorgden ze voor een goede, veilige sfeer in de klas. Dit deden ze met behulp van humor en 

beloningen en door te laten zien dat niets abnormaal is. De observaties toonden dat de 

docenten zichzelf voor joker zetten, kritiek positief proberen te brengen en negatief 

commentaar niet persoonlijk te maken. De docenten gaven aan ook hiermee een sfeer te 

willen creëren waarin studenten zich veilig genoeg voelen om zaken aan de tand te stellen. 

Verder worden er strategieën uitgevoerd uit de categorie aandacht vasthouden en 

betrokkenheid opwekken (Wubbels et. al., 1995). De internationale student die de draad van 

het college dreigen kwijt te raken, worden door de geïnterviewde docenten bij de les 

gehouden door middel van het geven van voorbeelden, duidelijke en directe instructie en het 

stellen van vragen. Verder controleren de docenten regelmatig dat de studenten de stof nog 

volgen en stimuleren hen om aan de interactie deel te nemen. 

Net als Wubbels et. al. (1995) aangeven, bezitten de docenten de benodigde attitudes en 

kennis over de internationale studenten. Zo hebben ze hoge verwachtingen, letten op hun 

eigen percepties, zijn zich bewust van hun eigen taalgebruik en de taalproblemen bij de 

studenten, tonen interesse voor de achtergrond van de studenten, letten op de diversiteit in 

de klas en zijn zich bewust van de schoolcultuur.  

De docenten noemen verder geen hele specifieke strategieën, maar in de observatie is wel te 

zien hoe een docent gebruik maakt van de ervaringen van de studenten, wat sterk 

overeenkomt met de gedeelde ervaringstrategie van Bodycott & Walker (2000). 

Helaas is het niet zo dat alle geïnterviewde en geobserveerde docenten al deze strategieën 

uitvoeren. Er waren enkele docenten die heel veel doen om de interactie tussen hun en de 

internationale studenten te verbeteren, maar ook docenten die dat niet zeiden te doen, of zich 

in ieder geval niet bewust waren van strategieën gericht op internationale studenten. 
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Na het overzicht te hebben geschetst van mogelijke strategieën, is geprobeerd te achterhalen 

of deze strategieën wel hun bedoelde uitwerking hadden. De deelvraag die hierop betrekking 

had was: 

 

Zijn de strategieën die de docenten toepassen om de interactie in interculturele 

onderwijssituaties te verbeteren effectief? 

 

Niet alle genoemde strategieën konden onderzocht worden, daarom zijn er een tweetal 

werkcolleges van twee cursussen geobserveerd en geanalyseerd. Daaruit werd een viertal 

fragmenten geselecteerd, hierin werd exemplarisch gekeken welke strategieën worden 

toegepast, op welke manier dit werd gedaan, welk probleem hiermee opgelost werd en of de 

strategie effectief was. Het doel van het onderzoek was niet om de betreffende docenten te 

evalueren, maar om exemplarisch terugkerende handelingsstructuren in interculturele 

onderwijssituaties  te kunnen opsporen. De analyse van de discours laat daarbij zien dat wat  

feitelijk gebeurt in het college heel anders kan zijn dan wat de docenten en studenten zelf 

zeggen dat ze doen. Hieronder wordt beschreven welke strategieën en tactieken succesvol 

waren en welke een gevaar voor de interactie betekenen. In figuur 5 wordt een schema 

gepresenteerd waarin alle aanbevelingen nogmaals overzichtelijk worden beschreven. 

Eerst werd bepaald welke handelingspatronen de leidraad waren voor de interactie in de 

fragmenten. In de literatuur bleken vrij overeenkomstige voorbeelden te vinden zijn van de 

patronen OPGAVE GEVEN/OPGAVE OPLOSSEN, INTERACTIEF PLANNEN  en LEERKRACHTBETOOG 

(Ehlich et. al., 1993; Koole & Ten Thije, 1994; Wiesmann, 1999). De doorloop door deze 

patronen bleek niet altijd vlekkeloos te zijn; het OPGAVE GEVEN/OPGAVE OPLOSSEN is een 

wereldwijd bekend handelingspatroon, maar het INTERACTIEF PLANNEN leek vast te lopen op 

een gebrek aan handelingskennis. Hierbij gaat het om een al dan niet succesvolle 

functionalisering van een buitenschools patroon voor schoolse doeleinden. De docent maakt 

daarbij gebruik van zijn handelingsspeelruimte, maar dit wordt niet door de internationale 

studenten niet opgepikt. Er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat zij onbekend 

zijn met de veranderende handelingsposities binnen het instituut universiteit en niet begrijpen 

dat in dit patroon de docent zijn rol van beoordelaar aan de studenten overdraagt.  

Ook het patroon LEERKRACHTBETOOG bereikte niet het beoogde doel, omdat het publiek 

daarbij verwacht wordt zeer betrokken en gemotiveerd te zijn. Voor de internationale 

studenten kost dat meer moeite door hun gebrek aan achtergrondkennis. Het is de vraag of 

de geaccelereerde kennisoverdracht in dit fragment geslaagd is.  

Naast handelingspatronen waren er ook zogenaamde tactieken (Ehlich et. al., 1993) in de 

fragmenten te vinden. Ook hier loopt de docent het risico de plank mis te slaan vanwege een 

gebrek aan patroonkennis, al kunnen sommige strategieën juist heel effectief zijn.  

Zo betrok docent A de stof op zichzelf en loste de opgave op die manier op, na een aantal 

foutieve oplossingspogingen van studenten. In de interviews kwam naar voren dat de 

studenten dit prettig vonden en het de abstracte theorie concreter maakte. 
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Dezelfde docent trachtte gezichtsverlies bij de studenten te voorkomen door bij het geven van 

kritiek de tactiek van het veralgemeniseren toe te passen. Hij benadrukt meerdere malen in 

het fragment dat de gegeven kritiek niet persoonlijk voor de aangesproken student geldt, 

maar voor de hele klas. Ook met behulp van humor wordt de kans op gezichtsverlies 

verkleind. Beide docenten maken regelmatig, gedurende het hele college, humoristische 

opmerkingen om de student, maar ook zichzelf gezichtsverlies te besparen. Van deze 

tactieken is geen direct effect te merken in de interactie, maar in de interviews gaven de  

internationale studenten wel aan dat ze de docenten erg waardeerden en een goede 

beoordeling gaven. 

Binnen het handelingspatroon OPGAVE GEVEN/OPGAVE OPLOSSEN paste docent B de tactiek 

DOORVRAGEN toe. Deze doceerstrategie is niet speciaal gericht op internationale studenten, 

maar in sommige gevallen interpreteren internationale studenten dit verkeerd. Studenten die 

wegens een andere culturele achtergrond niet deze institutionele handelingskennis bezitten, 

kunnen het DOORVRAGEN als zeer bedreigend ervaren. Zij ervaren dit als een kruisverhoor en 

het laat ze twijfelen aan hun antwoord, terwijl de docent het ziet als een beloning voor het 

weten van het goede antwoord. Internationale studenten nemen dan ook minder deel aan 

deze vorm van interactie. 

Docent A probeerde ook de participatie te vergroten en met een tactiek de angst om 

medestudenten te bekritiseren weg te nemen. Door zelf een mogelijke negatieve evaluatie te 

geven, gaf hij de studenten de gelegenheid om met hem in te stemmen. Dit leek enigszins 

effect te hebben; van de twee keer dat de docent dit doet, reageert één keer een 

internationale student met een negatieve evaluatie van het voorstel van haar medestudent. 

Dit is ook de enige keer dat een student dit doet in het fragment. 

Er zijn dus verschillende geslaagde en minder geslaagde strategieën in de fragmenten te 

vinden. Het geringe succes van de strategieën die de docenten toepassen zijn grotendeels te 

wijten aan ontbrekende handelingskennis bij de internationale studenten over de 

handelingspatronen en tactieken. Dit deficit gold niet voor alle internationale studenten, maar 

in de interviews bleken enkelen onder hen de fragmenten op een compleet  andere manier op 

te vatten. Ook in de observaties zelf kwamen mogelijke misopvattingen van de handelingen 

van de docent aan het licht.  

Het discours in de collegezaal is in principe een institutioneel discours. Bij het discours in een 

interculturele collegezaal voeren nog steeds de institutionele handelingsvormen de 

boventoon. Concurrence maakt het echter mogelijk dat een uiting gelijktijdig een intercultureel 

doel heeft (Koole & Ten Thije, 1994). De strategieën van de docenten in de fragmenten zijn 

voorbeelden van dit fenomeen; bijvoorbeeld het voorkomen van gezichtsverlies door het 

veralgemeniseren van kritiek en het stimuleren van beoordelen van medestudenten door het 

geven van een mogelijke negatieve evaluatie. Die laatste strategie is een interculturele tactiek 

in zijn verschijningsvorm: “Everybody agree with that? Or do some people feel unfair about 

that?” (zie bijlage III, segment 15 & 16) maar kan gelijktijdig als een vraag, een veel 

voorkomende institutionele handelingsvorm, worden geïnterpreteerd. De concurrence zorgt 
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ervoor dat binnen het onderzochte institutionele discours de interculturele interactie mogelijk 

wordt gemaakt.  

Koole en Ten Thije (1994) opperen naast concurrence ook de mogelijkheid tot het creëren 

van nieuwe handelingsvormen. De handelingspatronen die in de fragmenten zijn terug te 

vinden zijn echter standaardpatronen uit de literatuur. Een aantal van de tactieken zouden 

eventueel wel als nieuwe handelingsvorm kunnen worden opgevat, ze zijn immers speciaal 

gericht op het interculturele discours. 

Hierover kunnen echter geen concrete conclusies worden getrokken, daarvoor moet er een 

vergelijking worden gemaakt met een discours zonder deze interculturaliteit, dus in een 

college met enkel lokale studenten. Ook is het om dezelfde reden niet mogelijk om exact vast 

te stellen of er een discursieve intercultuur wordt gevormd in de colleges. In de huidige 

analyses lijkt het echter dat voornamelijk de docent de interactie bepaalt, de lokale en 

internationale studenten lijken op dezelfde manier te reageren. In die zin is er in de 

fragmenten dus geen sprake van een discursieve intercultuur die samen door de actanten 

geconstrueerd is. Om te kunnen vaststellen of er wel een discursieve intercultuur wordt 

gecreëerd, hadden de observaties over een langere periode plaats moeten vinden. Op die 

manier wordt de opbouw van gemeenschappelijke kennis inzichtelijk gemaakt; aan het eind 

van de cursus zou een vergelijkbare interactie wellicht een ander verloop kennis op basis van 

de opgedane handelingskennis. 

 

Met behulp van deze resultaten, zou het mogelijk moeten zijn om antwoord te geven op de 

probleemstelling van dit onderzoek: 

 

Wat kunnen docenten doen om de interactie tussen hen en internationale studenten zo 

soepel mogelijk te laten verlopen? 

 

De opzet van het onderzoek maakt het niet mogelijk sluitende adviezen hierover te geven, 

maar er zijn wel enkele aanbevelingen die op de uitkomsten van het onderzoek gebaseerd 

kunnen worden. Het ging in dit onderzoek niet om het beoordelen van individuele docenten, 

maat het reconstrueren van terugkerende institutionele handelingskennis. 

Allereerst dienen docenten zich bewust te zijn van de mogelijke problemen in de collegezaal. 

Niet alleen problemen die zij zelf ervaren, maar juist de moeilijkheden die studenten 

ondervinden. Het overzicht dat in dit onderzoek is gegeven, biedt hiervoor een goede 

indicatie van mogelijke probleemgebieden. Ondanks dat niet alle strategieën getest zijn op 

effectiviteit, is het interessant voor docenten die doceren aan internationale studenten om ook 

het overzicht van mogelijke doceerstrategieën te bestuderen. Deze lijst kan wellicht inspiratie 

bieden om actief bezig te zijn met het ontwikkelen van de interculturele interactie. 

Als laatste kunnen de geslaagde tactieken en handelingspatronen uit de fragmenten (zie fig. 

5) worden ingezet om de interculturele colleges zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook 

zouden docenten aandacht moeten besteden aan de miscommunicaties. Niet alleen om te 
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voorkomen dat ze dezelfde ‘fouten’ maken, maar ook om zich ervan bewust te worden dat 

een misverstand vaak niet eens aan het licht komt in de interactie en dat institutionele 

handelingkennis niet in alle culturen hetzelfde is. 

 
Figuur 5: Aanbevelingen 

 Succes 
of 
gevaar? 

 
 
Uitleg: 

 
 
Verbetering: 

Handelingspatroon: 

OPGAVE 

GEVEN/OPGAVE 

OPLOSSEN 

Succes  Wereldwijd bekend 

handelingspatroon, wel uitkijken dat 

geen essentiële patroonposities 

worden overgeslagen 

- 

INTERACTIEF PLANNEN Gevaar  Bij gebrek aan expliciete uitleg van 

de regels, lijkt dit patroon vast te 

lopen op ontbrekende 

handelingskennis  

Regels expliciet 

maken voor een 

succesvolle 

toepassing 

LEERKRACHTBETOOG Gevaar  Vanwege gebrek aan 

achtergrondkennis groot risico op te 

lage motivatie om betoog te volgen 

en geaccelereerde kennisoverdracht 

mogelijk te maken 

 In plaats hiervan 

LEERKRACHTBETOO

G MET 

ROLVERDELING 

toepassen 

Tactieken: 

Voorbeeld geven in 

vorm van 

oplossingspoging 

Succes Studenten vinden het prettig als de 

theorie concreet wordt gemaakt 

- 

Kritiek niet 

persoonlijk maken 

Succes Studenten voelen zich niet 

persoonlijk aangevallen en relatie 

docent-student blijft positief 

- 

Humor tonen Gevaar  In principe succes: relatie docent-

student blijft positief, maar risico op 

het missen van de contextualisation 

cues 

Uitkijken voor het 

gebruik van 

cultureel bepaalde 

elementen! 

Doorvragen  Gevaar  Wordt als bedreigend ervaren, 

vanwege ontbrekende 

handelingskennis 

Alleen toepassen 

als regels expliciet 

zijn gemaakt 

Studenten uitlokken 

met negatieve 

overdrijving 

Succes  Het is makkelijker om in te stemmen 

met de docent dan kritiek te geven 

op medestudent 

- 
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7 Discussie 
 

Het voorliggend onderzoek heeft inzicht weten te verwerven in de interactie in de 

interculturele collegezaal. Toch zijn er verschillende tekortkomingen aan dit onderzoek die 

wellicht invloed hebben gehad op de reikwijdte van dat inzicht.  

Zo hebben aan het vooronderzoek maar een beperkt aantal proefpersonen meegedaan. 

Enkel drie studenten, vijf docenten en twee medewerkers hebben daaraan deelgenomen. 

Deze gegevens konden gelukkigerwijs worden aangevuld met de data uit de interviews die na 

de observatie plaatshebben gevonden. Hierin kwamen wel deels dezelfde onderwerpen aan 

bod, maar zijn niet exact dezelfde vragen gesteld. In vervolgonderzoek zouden de 

onderzoeksgroepen dus moeten worden uitgebreid; niet alleen qua aantallen, maar ook qua 

diversiteit in studierichting en nationaliteit. Verder zijn bij deze interviews geen 

geluidsopnames gemaakt. De uitgebreide notities maakten het mogelijk om de antwoorden te 

kunnen analyseren, maar met geluidsopnames zou het ook mogelijk zijn geweest om op 

aspecten als intonatie en exacte bewoording te letten, wat de data rijker maakt. 

De meeste interviews hebben plaatsgevonden in het Engels; de tweede taal van zowel de 

respondenten als de onderzoeker. Dit kan tot gevolg hebben gehad dat niet alles wat de 

respondenten probeerden over te dragen op de correcte manier is begrepen. In een ideale 

situatie zou het interview in de eerste taal van de respondent moeten worden gehouden. De 

meeste studenten konden echter uitstekend Engels, slecht enkele studenten hadden meer 

moeite zichzelf uit te drukken. 

Ook de observaties zijn vrij beperkt geweest; er zijn maar twee colleges van twee cursussen 

gevolgd. Bovendien is nu alleen het vakgebied Economie bestudeerd. Om een beter beeld te 

kunnen schetsen zouden meer colleges van meerdere vakgebieden geobserveerd moeten 

worden. Daarnaast zouden meer studenten uit de betreffende colleges geïnterviewd moeten 

worden; in dit onderzoek waren helaas maar drie studenten van de geobserveerde colleges 

bereid om deel te nemen. De slechte opnameapparatuur maakte het vaak onmogelijk om 

exact te verstaan wat de studenten zeiden. Betere kwaliteit zou hier wenselijk zijn, zodat er 

beter kan worden onderzocht hoe de interactie inhoudelijk verloopt. Opnames met video 

zouden eigenlijk het best zijn; daardoor kan meer gekeken worden naar de non-verbale 

communicatie en naar de rest van de klas. Nu kon hiervoor alleen geput worden uit de 

notities van de onderzoeker. 

De functionele pragmatische analyse is alleen uitgevoerd op de colleges waarin internationale 

studenten aanwezig waren. Om feitelijke verschillen te kunnen constateren, zouden deze 

colleges vergeleken moeten worden met colleges met alleen lokale studenten. Desondanks 

zijn de analyses wel waardevol; ze geven inzicht in de interactie en de tactieken en 

handelingskennis van de docenten. Vier exemplarische fragmenten zijn aan de gedetailleerde 

analyse onderworpen. Hoewel dit de meest opvallende momenten uit de observaties waren, 

zou een analyse van de hele observaties een completer beeld geven en is het mogelijk dat er 

nog zaken aan het licht komen die in eerste instantie niet opvallen.  
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Om te controleren of de analyses en interpretaties van de onderzoeker correct zijn, zou er 

eigenlijk een member check (Boeije, 2005) moeten plaatsvinden. Hierin krijgen de docenten 

de mogelijkheid na te gaan of zij het eens zijn met de manier waarop zijn handelen is 

geïnterpreteerd en kan de docent eventueel nog nuttige aanvullingen geven. Vanwege de 

timing was dit echter niet mogelijk; deze member check had moeten plaatsvinden tijdens de 

zomervakantie waarin beide docenten verlof hebben. 

Het onderzoek laat zien hoe interviewgegevens op een zinvolle manier met discoursanalyse 

verbonden kunnen worden. Duidelijk wordt dat hetgeen docenten zich individueel als doel 

stellen voor de interactie met internationale studenten door deze studenten anders kan 

worden opgevat. Discoursanalyse is daarmee een optimale vorm van feedback aan de 

docent op basis van zijn authentieke handelen in het college. 

Dit onderzoek heeft een vrij exploratief karakter en de inzichten die het biedt zouden in 

vervolgonderzoek gerichter uitgezocht moeten worden. Zo zou het interessant zijn om bij de 

analyse van een groter corpus op één tactiek te focussen die door de docenten wordt 

toegepast. Er kan dan beter gekeken worden naar de manier van toepassing en de mogelijke 

reacties van de internationale studenten. Als controlegroep zouden er ook observaties van 

colleges in het Engels aan Nederlandse studenten moeten plaatsvinden. Ook zou het 

boeiend zijn om uitgebreid te concentreren op de colleges van één docent en deze over een 

langere tijd te volgen. Op deze manier kan er een beter beeld geschetst worden van de 

verloop van de interactie in de klas en het ontstaan van intercultuur. Natuurlijk zou een 

uitbreiding van het huidig onderzoek ook interessant zijn om op die wijze een extensieve lijst 

van geschikte strategieën op te stellen. Bovendien zouden aan de hand van de uitkomsten 

van de interactieanalyses beter gerichte adviezen voor docenten die lesgeven aan 

internationale studenten kunnen worden geformuleerd. 
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Bijlage I – Fragment 1 
 

L  :  docent A 

NS*  :  Nederlandse student 

IS* :  internationale student 

 

L: [1a What most of you didn’t get, what if, what, what (.) you should start off with] (.)  

 

L: [2 What do you wanna analyze and why

 

 do you wanna analyze it?] (.) 

L: [3a Some of you have, started off with an idea.] (.) [3b and then basically  

 

L: jumped to the analysis part] [3c but without

 

 keeping in mind  

L: that the analysis and the idea have something to do with each other.] (.) 

 

L: [5 Let me be more specific.] (.) 

 

L: [6 What do you want to do with your company?] 

Ns1:       [7a Eh, as a goal?] [7b Or as a general]  

 

L:      [9 Ok, you want to make a profit as a main goal.] 

Ns1: [8 Well, make a profit as a main thing.]      [10 Yeah.] 

 

L:  [11 Did you write in your plan how much profit you want to make?] 

Ns1:           [12a No ( )] 

 

L: [13 No.] [14 Okay.]     [16 Be more specific.] 

Ns1:   [15 (We should have been) more specific.] 

 

L: [17 Same goes here:] [18 what did you want as a goal for your company?] 

IS2:          [19a First of all  

 

L: 

IS2: that we are independent on the market] [19b and that we can compete  

 

L: 

IS2: with the other companies] [19c and we have as much, as much,  
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L:       [20 Okay.] [21 Let me focus on that part.] 

IS2: as many customers as possible.] 

 

L:  [22 As many customers as possible.] [23a It seems logical,]  

IS2:  

 

L: [24 and this is something I read in all the plans: This is what we want.] (.) 

IS2: 

 

L: [23b But that’s not really specific.] [25 How many customers do you want?] 

IS2:               [26 I think we 

 

L: 

IS2: have covered around about ten thousand from the beginning.] [27 We counted  

 

L: 

IS2: the households and then in the household can be several interested people]  

 

L:           [29 Okay] [30 First of all that was not] [31 You did count  

IS2: [28 So they’re all are our customers] 

 

L: the persons separately, but] [32a Okay, that would be] [33 That’s why I asked you.]  

IS2: 

 

L: [32b That would be specific.] [32c Ten thousand people that you want to reach.]  

IS2: 

 

L: [34 Aha

IS2: 

,] [35 but then of course the question is: and how are you going to do that?] 

 

L:     [37 hmmm] [38 Not specific.] [39a Your marketing strategy] 

IS2: [36 That’s in our marketing strategy.] 

 

L:  [40 and I focus on you , but I could have focused on the others too] [39b Your marketing  

IS2:  

 

L: strategy could be copy- pasted to somebody else’s plan and it wouldn’t be specific.] 

IS2: 

 

L: [41a So,] [42 and I could continue throughout the group.] [41b what do you really want?]  
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L: (.) [43 You have non-economical and economical goals] ((writes on the board))  

 

L: [44 And this is something I basically missed in most of your plans:]  

 

L: [45 What do you want to reach?] [46 Profit is economic,] [47 but how many

 

 euro’s do you  

L: want to have as a profit?] [48a  is it 

 

ten thousand,] ((writes on the board))  

L: [48b a hundred thousand, or a million?] (.)  

 

L: [49 Do you know what I like about Hans Klok?] [50 The magician.]  

 

L: [51 He wants to go to Las Vegas.] [52 He did

 

, in the end.] 

L: [53a throughout his whole career] [53b at the end of his show, he would say:  

 

L: “see you in Las Vegas”.] [54 If you tell me about a goal, that’s

 

 a goal!] 

L:  [55 ‘Cause then in the end, did he succeed?] [56 Yes

 

!]  

L: [57 So, was his whole idea feasible?] [58 Yes

 

!] [59 for me, of course I would like to say:  

L: “see you in Las Vegas”.] [60a But eh, first of all, I never say

 

 that] [60b Second of all 

L: I don’t think I have a lot of students there, so it wouldn’t fit

 

 with my own plan.]  

L: [61a So maybe I should say: “see you when they hand over the prize of  

 

L: being the best teacher of the year”] [61b eh or something like that.]  

 

L: [61c I could finish my presentations and lectures like that.] [62 That would be  

 

L:  a specific goal.] [63 Please try to come up with an specific goal.] [64 All of you] 

 



102 
 

Bijlage II – Fragment 2 
 

L  :  docent B 

NS*  :  Nederlandse student 

IS* :  internationale student 

 
 
L: [1 Ja?](.) [2 Chapter seven.] [3 Expectation information is crucial in many aspects of  

 

L: economic life.] [4 ehm Mister Havelman?] 

IS1:                  [5 Well] [6a rational expectations] (.)  

 

L:                      

IS1: [6b are identical to (       )] [7 So, we don’t base our expectations upon  

 

L:   [8 uhu]  [10 We don’t?]         

IS1: our experience]     [9 and ehm (.)]  [11 Well, if you use rational expectation.] 

 

L: [12 Then you don’t base your expectations on past experience?] 

IS1:             [13 no] [14 but you also use  

 

L:            

IS1: (       ) or all these other information, not only past experience but also  

 

L:             [15 How much information do you use?]           [17 Yes. (.)]  

IS1: other information]             [16 All that is available] 

 

L:  [18a And if you have] [19 eh (.)] [18b Let’s say that information is costly] 

IS1:                   [20 Well,]  

 

L:            [22 Yeah.]  

IS1: [21a we don’t intend everybody] [21b or expect everybody to have all information.]  

 

L:    [24 That’s why what?]               

IS1: [23 That’s why eh]    [25 That’s why the rational expectation works,  

 

L:        [26 Can you explain that?] 

IS1: because not all players have all information.]    [27a Ehm,  
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L: 

IS1: there might be information that is not available to some investors or eh somebody]  

 

L: 

IS1: [27b and ehm there’s nobody who has perfect information] [28 so that’s why 

 

L:  

IS1: ehm every judgment based on rational expectations are not always correct] 

 

L:            [30 Yeah.]  

IS1: [29 and in the long term they have,they have eh therefore eh better probability]  

 

L: [31 So the one who has the best information and uses it the best should have  

IS1:            

 

L: the most accurate expectation,] [32 right?] [34 So he wins.] [36 Okay.] 

IS1:       [33 Yeah] [35 Yeah] 

  

L: [37 And if is the information is costly] [38 can you come back to that?] [39 Would the  

IS1: 

 

L: decision still be rational if the information is costly?]          [41 You don’t have to  

IS1:        (.) [40 Ehm] 

 

L: answer, somebody else as well?]  

NS1             [42 The rational ( ) there might be some error ( )] 

 

L: [43 What do you do when information is costly?] [44 Are you a rational person?] 

NS1                     [45 I hope so] 

 

L: [46 Okay.] [ 47 You hope so.] [48 Okay]. [49 Ehm (.) if the information is costly,  

NS1 

 

L: then what do you do?] [50a Let’s say you have to predict,] [51 I don’t know,]  

NS1 

 

L:  [50b something and the information is costly?]      

NS1       [52 then probably it takes too much effort  
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L:       [54 What do you mean ‘you won’t’?]  

NS1  and I won’t,] [53 but you’ve got other priorities]       

 

L:            [56 Really?]  

NS1 [55 I won’t take the information I would base my expectations on the information( )] 

 

 

L:  [57 That’s not a very rational answer.]               [60 Ja.  

NS1      [58 (   )] 

IS2:       [59 depends on the price (.) opportunities] 

 

L: Exactly!] [61a That is] [61b that would have been the rational answer.] [62 So what do  

IS2:  

 

L: you do then?] (.) [63 Why does it depend on the price?] 

IS3:         [64 (   )]  

 

L:       [66 Ja,] [67a so you try to (think).. what the.. the.. 

IS3:  [65(     )] 

  

L:  the eh consequences would be], [67b what the advantage would be,] 

 

L: [67c in terms of having a lower eh eh decision error] [68a and if that’s]  

 

L: [68b if ( ) the benefits outweigh the costs,] [69 so ( ) benefit analysis ( ),] 

 

L: [68c so then I eh go ahead.] [70 So even if the information’s costly  

 

L: then still it be perfectly rational for your expectations,] [71 yeah.] 
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Bijlage III – Fragment 3 
 

L  :  docent A 

NS*  :  Nederlandse student 

IS* :  internationale student 

 

1:41 – 2:40 

   

L: What I’d like to do today

S:     <enters classroom> 

   come in 

   

L:   is basically start off with (.) the reference plan. If you look in the course manual  

   

L: we have a short outline on the business plan. The ( ) of a reference plan  

   

L:  stated something like: ‘have a look at it and think about the layout’ but

   

 I think 

L:  it would be more interesting to use your knowledge to better

   

 the plan, 

L:  based on the ideas you have on what should be in a reference plan, 

   

L:  or a reference report as you gonna hand it in on Tuesday.  

   

L: So (.) that’s what I’m going to start with. Basically, that’s the question;  

   

L: what would you want the other team to look at, when they’re reading your plan?  

 

[a part of this conversation had been left out: the lecturer explains what he would like to do 

else in this tutorial]  

4:25 

 
L: [1 Let’s start with the reference report that you’re going to write on the business plan.] 

 

L:  [2a You’ve all been writing a plan,] [2b you’ve all handed or you’re gonna hand in  

 

L: the first part] [3 and on Tuesday, we’re going to have another team look at your plan  

 

L: and give you some tips on how to better

Sx:       [5 ((coughing and talking))] 

 that plan.] [4a My question to you:  
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L: what should they be looking for?] [4b What would you like them to focus on?]  

 

L: [6 Yeah?] 

Ns1:    [7 Is it complete?] 

 

L: [8 Okay,] [9 so you’d like them to see (.) if it’s a complete (.) plan (.) until now.]  

 

L: ((Writes on the board)) [10a And what do you call complete?]  

 

L: [10b When will it be finished?] 

Ns1:      [11a Ehh, when everything is in it,  

 

L:     [12 Okay] [13a so,]            [13b Did you 

Ns1: what is supposed to be in it] [11b according to the rules of the assignment.] 

 

L: follow the rules of the assignment?] 

Ns1:       [14 No parts are missing, like: you miss a  

 

L:     [15 Everybody agree with that?] [16 Or do some people feel unfair  

Ns1: SWOT analysis.] 

 

L: about that?]  

Sx:    [17 ((softly saying no or shaking their heads))] 

 

L: [18 No?] [19 Okay?] [20 Okay then, good idea.] [21 So, look at the plan  

 

L: and see if it’s finished.] [22 Is it according to what we gave you as an assignment?]  

 

L: [23 Any other things that they should be looking at?] 

Ns2:        [24 It should also be complete in the  

 

L: 

Ns2: way: did they not leave any part out] [25a Like in the SWOT analysis,]  

 

L: 

Ns2:  [25b like you miss something that the other group can say, hey you can do this or that.]  

 

L:        [27 Okay,] [28 so you’d like them to look  

Ns2: [26 So more about the content of the plan.] 
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L:  at the additional, additional ideas to use in your plan.]  ((writes on board)) 

Ns2:              [29 Yeah.] 

 

 

L: [30 In other words; not only look for the SWOT analysis, but also give some ideas] 

Ns2: 

 

L:  [31a like: “I don’t see anything about,] [32 well let’s say,] [31b economic upswing  

Ns2: 

 

L: in the Netherlands in your plan, maybe you could use that.”]  

Ns2: 

 

L: [33 Something like that, right?]  [35 Okay.] 

 Ns2:     [34 (( Nods))] 

 

L: [36 So that will be the format, but also the content eh referent] 

 

L: [37 Any other things?] (.) [38 What else should we be looking for?] 

IS3:           [39a Maybe]  

 

L: 

IS3: [40 for example] [39b the actual back up of your claims,] [39c a figure that ( )] 

 

L: [41 So the back up of your claims.] ((writes on board)) [42 In other words, can you find  

IS3:         [43(  )] 

 

L: enough backing for what you state in the plan?] [44 If you say: “I think we will have  

IS3: 

 

L:  thousand customers a week.”] [45 Can you find in the plan some backing for that  

IS3: 

 

L: number?] [46 Maureen, is that what you meant?]   

IS3:       [47 Yeah, exactly.] 

Ns4:        [48 Can you realize what you’re  

 

L:              [49 Yeah,] [50 So can you realize what you stated.] ((writes on board)) 

Ns4: stating in your plan?] 
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L:  [51a But basically,] [52 Ted,] [51b what I’m thinking is, maybe, maybe that’s even 

Ns4: 

 

 

L: an additional point.] [53 That would be how realistic is the plan?] [54 Right?] 

Ns4:           [55 Yeah] 

 

L: [56 I’d like to add that then.] (.) [58 How realistic is it?] [59 (  )] 

Sx:    [57 ((murmering))] 

  

L:        [61a Okay, then I] 

IS5: [60 I thought (         ) 

 

L:       [61b Can I just add the word ‘academic’ to this line?] 

IS5 (        )] 

IS3:  [62 Yeah, that’s right] 

 

L:  [63 so the backup claim should have some academic form.] [64 Yes?] 

IS5:          [65 ((nods))] 

 

L:  [66a It’s not that you just say: ] [67 we make believe that we have so many clients  

IS5: 

 

L: and so therefore our SWOT analysis have this form.] [66b But that you can also 

IS5: 

 

L:  prove that,] [68 say: we used figures from our CBS eh chart  

IS5: 

 

L: and there we find backing for it.] [69 Yeah?]    

IS5:       [70((nods))] 

 

L: [71 Any other things?] 

Ns7:    [72 Is it detailed enough,] [73 like when you talk about something,  

 

L:           [74 Is it  

Ns7:  but you don’t say exactly how many euros you’re going to invest] 
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L: detailed enough.] [75a Okay.] [75b Fine by me.]  

Ns7: 

 

L: [76 Unless somebody says; “nooo, that’s a stupid criterion to look at!”] 

Ns8:          [77 I don’t know  

 

L:           [78 So that is 

Ns8: if it is good to go into too much detail about unimportant things.] 

 

L: one of the ideas about enough.]  [80 How much detail is enough?]  

Ns8:     [79 yeah] 

 

L: [81 But I do agree that you should have looked at the plan from a perspective of  

Ns8: 

 

L: ‘is it specific enough?’ and not too vague.] ((writes on the board)) 

Ns8: 

 

L:  [82 Anything missing?] [83 Because this is what I’m gonna look for  

 

L: In your reference report,] [84 right?] [85 So I want you to hand them in twice  

 

L: on Tuesday on paper; one for the other group and one for me.] [86 Right?] 
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Bijlage IV – Fragment 4 
 
L  :  docent B 

 

Sectie 1 

L: 

 [1a If we ask you in the (.) exam]  

[2 and this is] 

[3a I read] [4 well, maybe not all,]  

[3b but in almost all of the answers that were submitted on web-ct] 

[1b If we ask you at the exam to explain something in your own words,] 

 [1c then really that’s what you should do,] [5 all right?] 

[6a Ehm. Typically if we ask you at the exam to explain something in your own words] 

[6b we are talking about something which is probably not literally in the book]  

[7 otherwise it’s not a very interesting exam question] 

[8 So in other words,] 

[9  if you cite something from the book, then probably it’s not the correct answer.] 

 

Sectie 2 

 [1 So (.)] [2 ehm (.)][3a one way,] [4 well] [3b I tell you two]  

[3c I have two favorite quotes from eh from Einstein.]  

[4 One was eh (.) that Einstein said, eh (.) that:]  

[5 “If you cannot explain something to eh (.) an eight year old, of average intelligence,   

then you probably didn’t understand it yourself.” (.)]  

[6 Now, (.)] [7a don’t hold that against me,] [7b I won’t hold it against you either,]  

[8 but you see the point right?]  

 

Sectie 3 

 [1a So try to,] [2a when you, when you’re reading this stuff] [1b try to also ehm (.)]  

[2b and also when writing your review ehm (.)]  

[3 A common mistake to make  

is that you think that you have to (.) mention something in your review,  

when you don’t really understand what is in the article,] [4 right?]  

[5a So what you do is,] [5b you use the same sentences or words as in the article,  

mix them up somehow and then you’ve mentioned it (.)] [6 See what I mean?]  

[7 So you want to cover it, but you don’t really understand it] [8a and as a result,] [9 ehm (.)]  

[8b you’re going to (.)] [11 often (.)] [12 how do you say it?]  

[13 ehm (.)] [8c then you miss the point.]  
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Sectie 4 

 [1 So there’s ] [2 what can you do?]  

[3a well in your review] [4 it’s, it’s] [3b you have an advantage,  

because you don’t have to cover everything,] [5 right?]  

[6 So if you think it’s crucial, then of course you should try to understand it and eh eh (.)  

and write about it in your own words.] 

 [7 If you think it’s not crucial, then why mention it, right?]  

[8 So I think you have a little bit of advantage in your review.]  

 

Sectie 5 

 [1a In general,] [2 so that’s the thing to take from this Einstein quote.]  

[3 Ehm (.)] [1b I’m emphasizing this; practice some of the things we do here.]  

[4a Practice by, by (.) see if you can actually formulate it in your own words]  

[4b practice by, if you have an equation in that you have in an article.  

Plot it in excel and get a feel for it]  

[5a I saw for the, the old exam questions,] [6 I think it is,]  

[5b I saw the answers and it’s] [7 eh ehm (.)]  

[5c Some (.) I I, some of you write actually that you don’t have, basically don’t have an idea,  

a clue of what is going eh, going on here.] [8a And I think that eh(.)]  

[9 unless you really spend some time in trying to work through those equations  

and work through the technical details of these articles as well,]  

[8b you’re not going to get that clue,] [10 so please do so.] 

 

Sectie 6 

 [1 The second quote by Einstein by the way,] [2 Which (.) is also quite interesting.] 

[3a He was handing out a physics exam in Vienna as a professor,  

one of the students remarked] [4 “professor, isn’t this the same exam as last year?”]  

[3b and Einstein said] [5“I know, but trust me, the answers are different”.] 

 


