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Voorwoord 

Voor u ligt mijn masterthesis, geschreven in het kader van de masteropleiding ‘Onderwijskundig ontwerp 

en advisering’ aan de Universiteit Utrecht. Ik heb met voldoening en interesse aan deze thesis gewerkt, 

mede omdat het onderwerp mij erg aanspreekt. Ik zie de ontwikkeling van gedegen elektronische 

leeromgevingen als een essentieel en waardevol onderdeel van het huidige en toekomstige onderwijs. 

Daarnaast voegt samenwerkend leren in mijn ogen een onmisbare cognitieve en sociale dimensie toe aan 

het leerproces. Om de combinatie van samenwerkend leren en het leren binnen een elektronische 

leeromgeving te optimaliseren, is uitvoerig onderzoek nodig. Ik hoop dan ook dat mijn onderzoek een 

bijdrage heeft kunnen leveren aan deze belangrijke ontwikkeling. 

 

Ik wil mijn begeleider Jeroen Janssen graag bedanken voor de positieve en heldere ondersteuning. Zijn 

nauwkeurige feedback, aandacht, motivering en enthousiasme hebben bijgedragen aan de totstandkoming 

van dit eindproduct. Ook Gijsbert Erkens wil ik bedanken voor het werpen van zijn deskundige, kritische 

blik op mijn thesis. Beide begeleiders (beoordelaars) hebben mij de mogelijkheid geboden om in het kader 

van hun eigen onderzoek een vervolgonderzoek uit te voeren. Mede dank hiervoor. 
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Samenvatting 

Dit onderzoek is een vervolgonderzoek op het onderzoek van Janssen, Erkens, Kirschner en Kanselaar 

(2007). Er wordt een nadere analyse uitgevoerd naar de invloed van groepsbekendheid op negatieve, sociale 

en onderzoekende en kritische interactievormen en daarmee de uiteindelijke groepsperformance. In totaal 

hebben 35 groepen van 105 leerlingen in de elektronische leeromgeving VCRI aan een geschiedenisessay 

gewerkt. Voordat de opdracht van start ging, werd er met behulp van een vragenlijst per groep een 

bekendheidsscore vastgesteld. Deze score geeft aan hoe goed de groepsleden elkaar kennen. Het 

uiteindelijke essay werd als groepsproduct beoordeeld met een totaalscore. Uit de analyse van de 35 

chatprotocollen blijkt dat de frequenties van zowel negatieve interactie als sociale interactie en 

onderzoekende en kritische interactie een positief significant verband vertonen met groepsbekendheid. Hoe 

beter de groepsleden elkaar kennen, hoe meer deze interactievormen vertoond worden. Wanneer negatieve 

interactie, sociale interactie en onderzoekende en kritische interactie als proportionele score worden 

genomen, in verhouding met het totaal aantal uitspraken per chatprotocol, blijft alleen het significante 

verband tussen groepsbekendheid en sociale interactie bestaan. Er is geen significant verband aangetoond 

tussen de frequenties of de proportionele scores van de drie interactievormen en groepsperformance. Er kan 

dus geen aanbeveling worden gedaan met betrekking tot de groepssamenstelling van onderling meer of 

minder bekende groepsleden. In de kwalitatieve analyse wordt aan de hand van de interactie uit vier 

geselecteerde casusgroepen bekeken of deze interactie overeenstemt of juist verschilt met de resultaten uit 

de kwantitatieve analyse. Het is interessant om op bepaalde gebieden nog vervolgonderzoek te verrichten. 

Hierbij valt te denken aan de interpretatie van negatieve interactie binnen groepen en de invloed van andere 

interactievormen als regulerende en coördinerende interactie op de groepsperformance.  
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Introductie 

 
Samenwerkend leren met behulp van ICT 

In het huidige onderwijssysteem is met toenemende mate duidelijk geworden dat leerlingen niet slechts 

moeten worden beschouwd als passieve ontvangers van hulp en instructie. Ze zijn in staat om op reële wijze 

zelf de rol van instructeurs of helpers op zich te nemen, mits zij hiertoe de kans krijgen (Schaffer, 1996). 

Ook bij computer-supported collaborative learning (CSCL) heerst het achterliggende idee dat authentiek 

leren uitsluitend plaatsvindt in samenwerking met anderen (De Jong, Kanselaar & Lowyck, 2003). Al ruim 

20 jaar worden er veel verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van CSCL. Hieruit is naar voren 

gekomen dat de computer op effectieve wijze het samenwerkingsproces van deelnemers kan ondersteunen 

(Janssen, Erkens, Kirschner & Kanselaar, 2007). In het onderzoek van Lou, Abrami en D’Apollonia (2001) 

wordt een meta-analyse uitgevoerd waarin ruim 100 onderzoeken met elkaar worden vergeleken. Uit deze 

meta-analyse komt eveneens naar voren dat samenwerkend leren met behulp van ICT een positief effect 

blijkt te hebben op het leerresultaat.  

Een van de belangrijkste doelen van het onderzoek naar elektronische samenwerkingsvormen is om de 

complexe interacties tussen samenwerkende deelnemers te analyseren. Daarbij is ook het verband tussen 

interactie en uitwisseling van informatie interessant om te onderzoeken (De Jong, Kanselaar & Lowyck, 

2003). Hierbij is het van belang om factoren te identificeren die de effectiviteit van computer-supported 

collaborative learning kunnen beïnvloeden. Deze factoren kunnen door educatieve ontwerpers in acht 

worden genomen bij het ontwikkelen van meer effectieve en efficiënte CSCL-toepassingen (Janssen et al., 

2007).  

 

De invloed van bekendheid tussen groepsleden op online samenwerken 

In het onderzoek van Janssen et al. (2007) werd gekeken naar het verband tussen de factor ‘bekendheid 

tussen groepsleden’ en het online samenwerkingsproces met behulp van het VCRI-programma. Dit 

programma is speciaal ontwikkeld om online samenwerken te ondersteunen. Zo kunnen de leerlingen 

gebruik maken van een gedeelde tekstverwerker (de Cowriter) en een chatfunctie. De operationalisering van 

het begrip ‘bekendheid’ in dit onderzoek hield in dat er gekeken werd naar de mate waarin de groepsleden 

elkaar, voorafgaand aan het samenwerkingsproces, kenden. Door middel van een vraag met 

antwoordmogelijkheid in de vorm van een vierpuntsschaal mocht elke leerling ieder ander lid van de groep 

beoordelen. Hierbij gaf een score van 1 aan dat de leerling het groepslid niet kende en gaf een score van 4 

aan dat de leerling het groepslid goed kende. Voorafgaand aan deze vraag kreeg de leerling ook nog vier 

ja/nee vragen om eerdere ervaringen of situaties met andere groepsleden te helpen herinneren, om zo een 

meer nauwkeurige beoordeling van de bekendheid te geven. De uiteindelijke ‘groepsbekendheid’ werd 

vervolgens berekend door per leerling de bekendheidsscore van zijn of haar groep op te tellen en daar het 

gemiddelde van te nemen.  
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In het onderzoek werden vier hypothesen getoetst. Allereerst werd gekeken naar een verband tussen 

bekendheid van groepsleden en een meer onderzoekende en kritische groepsnorm. Er werd aangetoond dat 

onderling bekende groepsleden vaker aangaven dat ze een meer onderzoekende en kritische groepsnorm in 

hun groep ervoeren. Daarnaast werd er een tweede verband aangetoond waaruit bleek dat een hogere 

groepsbekendheid leidde tot positievere percepties van online communicatie en samenwerking bij de 

groepsleden. De derde hypothese luidde dat een hogere bekendheid tussen groepsleden leidde tot meer 

efficiënte en positieve samenwerking. Ook deze hypothese kon worden aangenomen. Tot slot werd gekeken 

naar het effect van groepsbekendheid op de uiteindelijke groepsperformance. Als hypothese werd gesteld 

dat onderling bekende groepsleden een betere groepsperformance hadden. Deze hypothese werd echter niet 

aangenomen, er werd geen verband aangetoond tussen onderlinge bekendheid tussen groepsleden en 

groepsperformance.  

 

Dit onderzoek zal een aanvullende bijdrage leveren aan het bovenstaand beschreven onderzoek van Janssen 

et al. (2007). Het doel is om nader te analyseren welke invloed groepsbekendheid heeft op drie vormen van 

interactie tussen groepsleden en daarmee op de uitkomst van de samenwerking, de uiteindelijke 

groepsperformance. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen mogelijke verklaringen geven waarom een 

verband tussen onderlinge bekendheid en groepsperformance eerder in Janssen et al. (2007) niet is 

aangetoond. De drie vormen van interactie die aan bod komen, zijn: negatieve interactie, sociale interactie 

en onderzoekende en kritische interactie. Andere vormen van interactie, zoals coördinerende- en 

regulerende interactie (Van der Pol, 2007), worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De 

operationalisering van het begrip ‘bekendheid’ door Janssen et al. (2007) zal in dit onderzoek op dezelfde 

manier gehandhaafd worden. Alvorens deze analyse aan bod zal komen, wordt eerst gekeken naar reeds 

bekende effecten van bekendheid tussen groepsleden en overige factoren op groepsperformance. Hierna zal 

er meer specifiek beschreven worden welke bestaande onderzoeksresultaten er bekend zijn over de 

samenhang tussen negatieve-, sociale- en onderzoekende en kritische interactie met enerzijds 

groepsbekendheid en anderzijds groepsperformance.  

 

Positieve effecten van groepsbekendheid op groepsperformance 

Bekendheid tussen groepsleden als invloedsfactor op de samenwerking tussen groepsleden en het 

groepsresultaat is in verschillende studies onderzocht. Zo zijn er enkele onderzoeken die positieve effecten 

van bekendheid binnen een groep benadrukken. Binnen een CSCL-omgeving is het effectief coördineren en 

plannen van gezamenlijke schrijfactiviteiten op meta-niveau en op inhoudelijk niveau cruciaal voor de 

kwaliteit van de uiteindelijke tekst. Coördinatie van het gezamenlijke schrijfproces houdt hierbij in dat er 

tussen de groepsleden uitwisseling plaatsvindt van taakgerelateerde strategieën, samenwerkingsdoelen en 

communicatieprocessen. (Erkens, Jaspers, Prangsma & Kanselaar, 2004).  

Het onderzoek van Adams, Roch en Ayman (2005) toont aan dat groepsleden die samenwerken via 

computergestuurde media en tegelijkertijd onderling bekend zijn, minder tijd nodig hebben in hun 
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besluitvormingsproces en de coördinatie van het groepsproces hen minder inspanning kost. Hierbij neemt 

de onderling bekende groep vaker de juiste beslissingen en wordt het groepsproces als meer positief te 

ervaren. Ook Janssen et al. (2007) tonen aan dat een positieve ervaring van het samenwerkingsproces en een 

meer efficiënte en positieve samenwerking vaker voorkomen bij onderling bekende groepen. Volgens 

Gruenfeld, Mannix, Williams en Neale (1996) verliezen onderling bekende groepsleden minder snel hun 

effectieve besluitvormingsprocessen omdat ze weten wat de sterke en zwakke punten van elkaar zijn en ze 

hierop kunnen inspelen. Dit leidt er onder meer toe dat er minder communicatieproblemen en conflicten 

voorkomen (Janssen et al., 2007). De zogenaamde ‘Status Characteristics Theory’ houdt in dat 

verwachtingen binnen een groep omtrent de status van verschillende groepsleden verdeeld worden. Zo 

wordt er een hoge of lage status gekoppeld aan een groepslid. Deze status hangt samen met de verwachting 

dat de persoon in kwestie de competenties heeft om wel of niet goed te presteren (Berger, Rosenholtz & 

Zelditch, 1980). Gezien het feit dat onderling bekende groepsleden elkaar beter kennen, zal men ook beter 

op de hoogte zijn van andermans kwaliteiten en zal deze verdeling minder tijd kosten. Ook O’Donnell en 

O’Kelly (1994) zien de algemene indruk die studenten van elkaar hebben als invloedsfactor op de mate 

waarin een complex sociaal interactieproces kan slagen. 

 

Een meer efficiënte en positieve samenwerking tussen onderling bekende groepsleden (Janssen et al., 2007) 

kan ook voortkomen uit hun neiging om informatiebronnen samen te brengen om op deze manier de 

groepstaak effectief uit te voeren. Onbekende groepsleden maken hun individuele informatiebronnen 

minder snel openbaar binnen de groep omdat ze de sociale verbinding en interpersoonlijke kennis met de 

andere groepsleden missen. Daarmee wordt er geen positieve opbrengst gehaald uit hun diverse 

invalshoeken en informatiebronnen (Gruenfeld, Mannix, Williams & Neale, 1996). Zoals blijkt uit het 

onderzoek van Van Ginkel en Van Knippenberg (2004) wordt er in groepen waarin informatie wordt 

gedeeld en uitgewerkt tot gedeelde taakrepresentaties beter gepresteerd dan in andere groepen.  

 

Sociale verbinding met- en interpersoonlijke kennis van groepsleden zijn factoren die door sociale 

communicatie worden beïnvloed. Sociale communicatie is daarom in bepaald opzicht erg belangrijk tijdens 

een samenwerkend leerproces. Het creëert een gevoel van eenheid waardoor een welwillendheid ontstaat 

om samen te werken en het gezamenlijke leerproces als een waardevolle ervaring te zien. Als dit gevoel van 

eenheid ontbreekt, zal een groepslid sneller de neiging hebben om terughoudend en defensief gedrag te 

vertonen, waarbij de wil om risico’s te nemen voor de groep ontbreekt (Kreijns, Kirschner & Jochems, 

2003).  

 

Negatieve effecten van groepsbekendheid  op groepsperformance 

Er zijn echter niet alleen positieve effecten van groepsbekendheid op samenwerking en groepsresultaat te 

noemen. Verschillende onderzoeken laten zien dat bekendheid tussen groepsleden ook van negatieve 

invloed kan zijn op de interactie. Janssen et al. (2007) tonen aan dat bekende groepsleden, ondanks dat ze 
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het groepsproces als positief ervaren, vaker negatieve interacties vertonen. Deze negatieve interacties 

kunnen leiden tot conflicten en daarmee de sfeer binnen de groep ondermijnen. Dit heeft uiteindelijk weer 

een nadelig effect op het vertrouwen tussen de groepsleden onderling (Wilson, Straus & McEvily, 2006) en 

daarmee op de uiteindelijke groepsperformance (Smolensky, Carmody & Halcomb, 1990).  

 

Ook de effecten van de eerder genoemde ‘Status Characteristics Theory’ (Berger, Rosenholtz & Zelditch, 

1980) brengen enkele risico’s met zich mee die de uiteindelijke groepsperformance kunnen beïnvloeden. Zo 

kan het snel verdelen van verwachtingen binnen een bekende groep ertoe leiden dat personen met een lage 

status minder de kans krijgen om zich uit te drukken en een bijdrage te leveren aan het groepsproces. Op die 

manier is er geen volledige groepsinzet en kan een waardevolle bijdrage, die leidt tot een betere 

performance, niet tot uitdrukking komen. Moore en Kearsly (2005) erkennen ook dat meerdere standpunten 

van verschillende groepsleden, waarbij er geen sprake is van één dominerende leerling, een belangrijke 

eigenschap is van een succesvolle sociale constructie van kennis.  

 

De mogelijke voordelen van sociale communicatie (‘social talk’) zijn hiervoor genoemd, maar ook daarbij 

valt een kanttekening te maken. Uit het onderzoek van Janssen et al. (2007) blijkt dat groepen die onderling 

meer bekend zijn, vaker sociale communicatie vertonen. Dit leidt echter niet tot een betere groepsprestatie. 

Daarmee zou een nadeel van veel sociale communicatie kunnen zijn dat het de aandacht van de primaire 

leertaak weghaalt, waardoor de uitkomst van de samenwerking nadelig beïnvloed kan worden.  

 

Overige invloedsfactoren voor groepsperformance 

Uitgaande van de aangegeven suggesties voor vervolgonderzoek in het onderzoek van Janssen et al. (2007) 

zijn er twee mogelijke factoren te noemen die er verder toe zouden kunnen bijdragen dat er geen effect 

bestaat tussen groepsbekendheid en groepsperformance. Zo is er bijvoorbeeld de mate van motivatie en 

prestatiegerichtheid die per groep verschilt en het uiteindelijke groepsresultaat kan beïnvloeden. Uit het 

onderzoek van Tropp en Brown (2004) blijkt dat niet alleen motivatie die gericht is op het behalen van een 

goed groepsresultaat, maar ook motivatie die een individuele persoon heeft om zichzelf te verbeteren 

invloed heeft op het groepswerk. Een groep individuen met een persoonlijke wil om zichzelf te ontwikkelen 

zal daarom samen een positieve invloed op het groepswerk hebben.  

 

Uit het onderzoek van Janssen et al. (2007) blijkt dat een onderling bekende groep, ondanks dat deze 

aangeeft meer kritisch en onderzoekend te zijn, geen betere groepsperformance laat zien. Wegerif, Mercer 

en Dawes (1999) tonen aan dat onderzoekende en kritische groepsdiscussies samenhangen met een betere 

performance. Hieruit rijst de vraag of de leerlingen in het onderzoek van Janssen et al. (2007) ook 

daadwerkelijk kritisch en onderzoekend interactiegedrag vertonen wanneer zij aangeven dit te ervaren in 

hun groepsnorm. Het zou ook een voorbeeld van sociaal wenselijk antwoorden kunnen zijn (De Goede, 
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Boeije & Hox, 2005) waarbij de studenten willen overkomen als kritisch en onderzoekend in hun leergedrag 

terwijl ze dit daadwerkelijk niet zijn. 

De focus van dit onderzoek 

Nu er een beeld is geschetst bij de bestaande onderzoeksresultaten over mogelijk negatieve en positieve 

invloeden van groepsbekendheid op groepsperformance, zijn voor dit onderzoek drie interactievormen 

geselecteerd die mogelijk een verband vertonen met groepsbekendheid en groepsperformance. Deze drie 

interactievormen: negatieve interactie, sociale interactie en onderzoekende en kritische interactie komen nu 

beurtelings aan bod. Mogelijke uitingen van deze interactievormen en eerder aangetoonde verbanden met 

groepsperformance en groepsbekendheid zullen worden weergegeven. Op deze manier wordt er voor elke 

interactievorm naar een definitie toegewerkt en op basis hiervan worden drie onderzoeksvragen 

geformuleerd die met zowel op kwantitatieve als op kwalitatieve wijze zullen worden geanalyseerd.  

 

De invloed van negatieve interactie op groepsperformance 

Binnen een CSCL-omgeving hebben leerlingen sneller de neiging om groepsleden als semi-mechanische 

objecten te zien door het missen van de sociale aanwezigheid (‘social presence’). Hierdoor wordt er 

makkelijker negatief gecommuniceerd in de vorm van negeren, beledigen, kwetsen of uitbuiten Deze 

negatieve interactie binnen het groepsproces kan conflicten veroorzaken en het vertrouwen en de 

verbondenheid tussen groepsleden onderling verminderen. Dit heeft weer een nadelig effect op de 

uiteindelijke groepsperformance (Wilson, Straus & McEvily, 2006; Smolensky, Carmody & Halcomb, 

1990). Ook Luppicini (2006) bevestigt dat leerlingen binnen een CSCL-omgeving makkelijker een mening 

durven te geven in vergelijking met face-to-face situaties omdat ze minder bezorgd zijn over negatieve 

reacties van anderen. In vergelijking met de face-to-face situatie is er tijdens het samenwerken binnen een 

CSCL-omgeving geen sprake van non-verbale communicatie en zijn de groepsleden wat betreft tijd en 

plaats onafhankelijk. Dit kan leiden tot frustratie, wat zich kan uiten in misinterpretatie, niet-constructieve 

interpretatie (interpretatie die niet bijdraagt aan het opbouwen van nieuwe, gezamenlijke kennis) en onjuist, 

negatief gedrag (Munneke – De Vries, 2007).  

 

In Trenholm en Jensen (2004) en Vinagre (2006) wordt het ‘beleefdheidsmodel’ van Brown en Levinson 

besproken waarin het zogenaamde ‘gezicht’ (‘face’) van een persoon het publieke zelfbeeld inhoudt wat elk 

volwassen, competent lid van een samenleving van zichzelf heeft en wil behouden. Tijdens communicatie 

moet dan ook met dit ‘gezicht’ rekening worden gehouden door anderen. Het ‘gezicht’ bestaat uit twee 

wensen: het positieve gezicht heeft de wens om bij anderen te horen, gewaardeerd en goedgekeurd te 

worden. Het negatieve gezicht houdt de behoefte in om vrij te zijn in het eigen handelen en vrij van 

belasting en inbraak op privacy. Positieve beleefdheidsstrategieën bevorderen het positieve gezicht terwijl 

negatieve beleefdheidsstrategieën het negatieve gezicht versterken waardoor meer afstand en 

onpersoonlijkheid wordt getoond. In een gedegen samenwerking is het van belang dat groepsleden ieders 
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gezicht respecteren en niet beschadigen. Vinagre (2006) concludeert dat binnen een CSCL-omgeving het 

gebruik van positieve beleefdheidsstrategieën leidt tot een gezonde sociale omgeving waarbinnen effectief 

gewerkt wordt en sprake is van verbondenheid, vertrouwen, respect, tevredenheid en een sterk 

eenheidsgevoel. Conflicten door gezichtsbedreiging worden voorkomen en een succesvolle samenwerking 

wordt op deze manier gestimuleerd. Ook Kreijns, Kirschner, Jochems en Van Buuren (2005) erkennen het 

belang van een gezonde sociale omgeving waarin openlijk kan worden gecommuniceerd en essentiële 

informatie kan worden uitgewisseld. Een voorbeelduiting van negatief groepsgedrag is volgens hen 

wanneer iemand zich persoonlijk aangevallen voelt door kritiek op zijn of haar ideeën, beweringen of 

mening. Daarnaast is er bij een gevoel van achterdocht, onredelijke verdeling van de taken en afkeer naar 

andere groepsleden sprake van negatief groepsgedrag. Ook groepsleden die het groepsproces belemmeren, 

onredelijk zijn, het oneens zijn met elkaar, elkaar niet serieus nemen, roddelen en conflicten hebben 

onderling, vertonen negatief groepsgedrag.  

 

Negatieve interactie in groepen met hoge en lage onderlinge bekendheid 

Oakes, Haslam, Morrison en Grace (1995) onderzoeken op welke manier bekendheid tussen groepsleden 

het gevoel van homogeniteit in de groep beïnvloedt. Zij tonen aan dat onderling bekende groepsleden elkaar 

meer als homogeen zien dan onderling minder bekende groepsleden. Dit houdt in dat ze elkaar niet zo zeer 

als losstaande individuen bij elkaar zien maar meer als homogene groepsleden. Dit gegeven kan naast het 

eerder genoemde ‘beleefdsheidsmodel’ van Brown en Levinson uit Trenholm en Jensen (2004) en Vinagre 

(2006) worden geplaatst. Een groep met groter individualisme zal sneller negatieve beleefdheidsstrategieën 

toepassen om deze onafhankelijkheid en afstand te behouden. Hieruit zou mogelijk geconcludeerd kunnen 

worden dat groepsleden die elkaar goed kennen, meer samenhang en eenheid creëren door positieve 

beleefdheidsstrategieën en daarmee een effectievere samenwerking hebben.  

 

In tegenstelling tot bovenstaand argument waar de mate van bekendheid tussen groepsleden een positieve 

invloed heeft op de interactie (waaronder minder negatieve interactie) en daarmee op de samenwerking, 

blijkt uit het onderzoek van Janssen et al. (2007) dat er vaker negatieve interactie wordt geconstateerd bij 

onderling bekende groepen. Volgens Gruenfeld, Mannix, Williams en Neale (1996) zou dit kunnen 

voortkomen uit het feit dat onderling bekende groepsleden meer vertrouwd zijn in het communiceren met 

elkaar en daardoor ook makkelijker negatieve boodschappen overbrengen.  

 

De invloed van sociale interactie op groepsperformance 

Volgens Kreijns, Kirschner en Jochems (2003) en Janssen et al. (2007) creëert sociale communicatie een 

gevoel van eenheid en welwillendheid onder groepsleden en is het daardoor erg essentieel voor het 

samenwerkend leerproces. Dit gevoel van eenheid is van belang omdat het terughoudend en defensief 

gedrag bij groepsleden voorkomt. Sociale communicatie beïnvloedt zowel cognitieve als sociaal-emotionele 

processen die plaatsvinden tijdens het leren. Het is van belang dat er binnen een groep interpersoonlijk 
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vertrouwen is, zodat elk groepslid zijn redeneringen en informatiebronnen naar buiten durft te brengen 

omdat hij erop vertrouwt dat zijn andere groepsleden er met respect naar zullen luisteren. Een CSCL-

omgeving heeft pas een kans om succes te hebben als er een gezonde, sociale omgeving wordt gecreëerd 

(Kreijns, Kirschner, Jochems & Van Buuren, 2004). In hun ‘sociability scale’ noemen Kreijns et al. (2004) 

enkele vormen van sociale interactie binnen een groep. Zoals: informele gesprekken, zelfidentificatie, een 

indruk krijgen van overige groepsleden, niet-taakgerelateerde conversaties en vriendschappen met 

groepsleden sluiten. Janssen et al. (2007) noemen aspecten van sociale interactie als: groeten, sociale 

ondersteuning (bijvoorbeeld elkaar complimenteren of bedanken), sociale weerstand (bijvoorbeeld klagen 

of schelden), gezamenlijk begrip en verlies van gezamenlijk begrip. Deze vormen van sociale interactie 

vormen echter niet alleen de basis voor een succesvolle samenwerking. Het is ook erg belangrijk dat deze 

activiteiten gecoördineerd en gereguleerd worden. Zo beschrijven Erkens, Jaspers, Prangsma en Kanselaar 

(2004) in hun artikel dat planning en coördineren van het samenwerkingsproces een cruciale factor is voor 

de uiteindelijke kwaliteit van een gezamenlijk schrijfproduct. Hieronder worden activiteiten als plannen, 

informatie verzamelen en het samenstellen van het opstel verstaan, maar ook activiteiten als coördineren, 

tijdsplanning en in hoeverre elk groepslid aan de beurt komt. Beck en Fisch (2000) maken een onderscheid 

tussen taakgerelateerde communicatie, procedurele communicatie en sociaal-emotionele communicatie 

tijdens een groepsproces om zo de interactie beter te kunnen analyseren. Taakgerelateerde communicatie is 

daarbij gericht op het oplossen van de taak en het nastreven van de gezamenlijke doelstelling. Sociaal-

emotionele communicatie kent positieve vormen als positieve evaluatie, toestemming en uiten van positieve 

gevoelens. Daarnaast zijn er negatieve, sociaal-emotionele vormen van communicatie als negatieve 

evaluatie, afwijzing en uiten van negatieve gevoelens.  

 

Tegengesteld aan bovenstaande studies beargumenteert Van der Pol (2007) dat sociale processen niet per 

definitie gezien moeten worden als een eerste vereiste voor effectief samenwerkend leren en het 

ontwikkelen van online leeromgevingen. Het creëren van een sterkere context binnen online 

leeromgevingen om samen te plannen en doelen na te streven en tegelijkertijd samen te refereren, kunnen 

de focus op taakgerichte- en taakeffectieve communicatie vergroten. Hierbij is het verbeteren van sociale, 

regulerende en coördinerende communicatie niet nodig. Janssen et al. (2007) stellen dat sociale 

communicatie, die vaker voorkomt bij onderling bekende groepen, geen positieve invloed heeft op de 

uiteindelijke groepsperformance. Het is interessant om te onderzoeken of sociale, niet-taakgerelateerde 

communicatie mogelijk de aandacht weghaalt van de primaire leertaak, en daarmee een negatief effect heeft 

op de performance. Zoals Adams, Roch en Ayman (2005) ook aangeven, kan sociale communicatie de 

taakgerelateerde communicatie terugdringen en daardoor de beslissingstijd verlengen.  

 

Sociale interactie in groepen met hoge en lage onderlinge bekendheid  

In het onderzoek van Adams, Roch en Ayman (2005) wordt gesteld dat het mogelijk is dat onderling 

bekende groepsleden meer efficiënt en zonder onnodige verspilling van tijd sociale communicatie 
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gebruiken. Ze hoeven zich bijvoorbeeld niet aan elkaar te introduceren en kunnen zich sneller 

verduidelijken omdat ze elkaar beter begrijpen. Adams et al. (2005) geven echter aan dat het ook mogelijk 

is dat deze sociale communicatie niet taakgerelateerd is, waardoor er uiteindelijk langer over beslissingen 

wordt gedaan. Dit is in lijn met de uitkomst uit het onderzoek van Janssen et al. (2007) waar bekendheid 

onder groepsleden een hogere mate van sociale communicatie veroorzaakt maar geen invloed heeft op de 

uiteindelijke groepsperformance.  

 

De invloed van onderzoekende en kritische interactie op groepsperformance  

Het ideaalbeeld bij een online samenwerking aan een complexe opdracht die input van alle deelnemers 

vereist, is dat de leerlingen kritische maar constructieve discussies voeren (Janssen, Erkens & Kanselaar, 

2005). Argumentatie wordt beschouwd als één van de belangrijkste mechanismen om gezamenlijke 

constructie van kennis in samenwerkende leeromgevingen te ondersteunen (Wegerif, Mercer & Dawes, 

1999). Zo beschrijft Nussbaum (2008) enkele uitkomsten van onderzoeken waaruit blijkt dat gezamenlijk 

argumenteren leidt tot diepgaandere argumenten, verbeterde kennis van de literatuur en individuele 

performance. Wegerif en Mercer (1998) onderscheiden drie verschillende vormen van interactie tijdens een 

samenwerkend leerproces in een computergestuurde leeromgeving. Allereerst noemen zij de zogenaamde 

‘disputational talk’, waarbij onenigheid en individuele besluitvorming karakteristiek zijn. Daarnaast bestaat 

er de ‘cumulative talk’, waarbij groepsleden constructief, maar niet kritisch, voortbouwen op de informatie 

van andere groepsleden. Kenmerkende onderdelen van deze vorm van interactie zijn herhaling, bevestiging 

en uitwerking. Tot slot onderscheiden ze de ‘exploratory talk’ waarbij groepsleden kritisch maar 

constructief elkaars ideeën aanvullen. Beweringen en suggesties worden gezamenlijk in overweging 

genomen en aangenomen of verworpen onder legitieme verantwoording. Bij tegenwerping worden 

alternatieve hypothesen geopperd. In vergelijking met  de eerste twee vormen van interactie, wordt kennis 

tijdens ‘exploratory talk’  meer een publieke verantwoordelijkheid voor de gehele groep en voortgang 

ontstaat door eventuele gezamenlijke overeenstemming. Ook Enyedy (2003) omschrijft kritische interactie 

binnen een samenwerkend, wiskundig leerproject als een situatie waarin leerlingen voorspellingen doen, 

daarbij nieuwe informatie in overweging wordt genomen, gezamenlijke ideeën worden gereflecteerd en 

beschouwd en er wordt gediscussieerd met andere groepsleden. Veerman (2000) ziet kritische discussie 

binnen een samenwerkende groep als een aanmoediging voor leerlingen om samen kennis te construeren en 

gaat nog specifieker in op vormen en uitingen van kritische interactie. Tijdens kritische discussie wordt 

kennis toegevoegd, toegelicht, geëvalueerd, samengevat en omgezet om uiteindelijk het proces van 

probleemoplossing beter te leren begrijpen. Er zijn verschillende vormen van kritische interactie. Zo kunnen 

leerlingen bijvoorbeeld informatie controleren wanneer zij eerdere beweringen van groepsleden niet 

volledig begrijpen. Op die manier kunnen vragen ontstaan als: “Wat bedoel je met…?”, “Kun je me meer 

uitleggen/toelichtingen/vertellen over…?” of “Ik begrijp het verschil niet helemaal tussen …”. Naast het 

uiten van onbegrip kunnen er ook uitingen worden gedaan van twijfel of onenigheid waarbij groepsleden 

elkaar uitdagen of tegenwerpende argumenten geven. Hierbij valt te denken aan uitdagende vragen als: 
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“Waarom denk jij dat dit belangrijk is?”, “Uit welke bron heb je deze informatie?” of “Waarom denk je dat 

die persoon de waarheid spreekt als hij zegt…?” Tegenwerpende argumenten houden in dat een 

meningsverschil expliciet geuit wordt. Dit kan bijvoorbeeld door uitspraken als: “Nee, dat is niet waar”, “Ik 

ben het er niet mee eens”, “Maar ik denk…” of “Daarentegen denk ik…”. Deze argumentatieve uitingen 

dragen bij aan het verkrijgen van inzicht en begrip over conceptuele modellen.  

 

Onderzoekende en kritische interactie in groepen met hoge en lage onderlinge bekendheid  

De eerder genoemde beleefdheidsstrategieën (Trenholm & Jensen, 2004; Vinagre, 2006) waarbij leerlingen 

de neiging kunnen hebben om te aardig voor elkaar te zijn, kunnen volgens Veerman (2000) kritische 

interactie in de weg staan. Het zou daarom mogelijk kunnen zijn dat groepen met een hoge onderlinge 

bekendheid, die meer aandacht besteden aan positieve beleefdheidsstrategieën, minder snel een 

onderzoekende en kritische houding naar elkaars meningen en beweringen toe aannemen. In tegenstelling 

tot dit argument staan de onderzoeksuitkomsten van Janssen et al. (2007) waaruit geconcludeerd wordt dat 

onderling bekende groepsleden een meer onderzoekende en kritische groepsnorm ervaren. Gruenfeld, 

Mannix, Williams en Neale (1996) beargumenteren ook dat onderlinge bekende groepsleden meer openlijk 

met elkaar communiceren en daarbij ook meer kritiek durven uiten. Janssen et al. (2007) geven hierbij 

echter wel aan dat het in hun onderzoek gaat om de perceptie van de leerlingen op hun groepsnorm en 

daarbij het daadwerkelijke interactieproces niet in beschouwing is genomen op het aspect van 

onderzoekende en kritische interactie. Het is daarom interessant om nader te analyseren of deze vorm van 

interactie ook daadwerkelijk een verband vertoond met onderlinge groepsbekendheid.  



 08-01-2009 

 

 14 

Onderzoeksontwerp en onderzoeksvragen 

 

Onderzoeksontwerp 

Dit onderzoek kent een onderzoeksontwerp met zowel een kwantitatief als kwalitatief onderdeel. Naast het 

bestuderen van bestaande literatuur over de mogelijke verbanden tussen groepsbekendheid en 

groepsperformance worden eventuele correlaties tussen onderlinge groepsbekendheid, negatieve interactie, 

sociale interactie en onderzoekende en kritische interactie en anderzijds groepsperformance met een 

kwantitatieve methode onderzocht. De schematische weergave van het onderzoeksmodel is hieronder te 

zien in Figuur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1: theoretisch onderzoeksmodel  

 

In de kwalitatieve analyse zullen enkele fragmenten uit de onderzochte chatprotocollen naast de uitkomsten 

van de kwantitatieve analyse worden gelegd. Deze voorbeelden zullen ter ondersteuning en illustratie van 

bepaalde uitkomsten dienen. De interactiefragmenten zijn afkomstig uit vier geselecteerde 

samenwerkingsgroepen met respectievelijk een hoge of lage groepsbekendheid in combinatie met een hoge 

of lage groepsperformance. In de discussie zullen onder meer naar aanleiding van de resultaten 

aanbevelingen worden gedaan voor vervolgonderzoek.  

 

Hoofd- en deelvragen 

Op basis van de beschreven uitkomsten van eerder onderzoek naar de invloed van bekendheid tussen 

groepsleden op groepsinteractie en de uiteindelijke groepsperformance, zijn voor dit onderzoek drie 

mogelijke invloedsfactoren geïdentificeerd die in verband kunnen worden gebracht met groepsbekendheid 

en groepsperformance. Deze factoren zijn achtereenvolgens: negatieve interactie, sociale interactie en 

onderzoekende en kritische interactie.  

 

Eerder beschreven uitkomsten tonen aan dat er positieve en negatieve verbanden bestaan tussen deze 

factoren, groepsinteractie en groepsperformance. Het is echter interessant om nader te analyseren of deze 
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verbanden ook kunnen worden aangetoond tijdens een (concreet) samenwerkingsproces van leerlingen 

binnen een computergestuurde leeromgeving. Er komen enkele tegenstrijdige onderzoeksuitkomsten naar 

voren die dezelfde invloedsfactor koppelen aan een positief effect tegenover een negatief effect. Zo heeft 

sociale communicatie bijvoorbeeld enerzijds een positieve invloed op het groepsklimaat en daarmee op de 

performance, aldus Kreijns, Kirschner en Jochems (2003). Anderzijds hebben Janssen et al. (2007) 

aangetoond dat onderling bekende groepen meer sociale communicatie vertonen, maar dat dezelfde groepen 

niet beter presteren dan de onderling minder bekende groepen, die minder sociale communicatie vertonen. 

Deze en andere tegenstrijdigheden zullen in dit onderzoek nogmaals onder de loep worden genomen.  

 

De volgende hoofdvraag zal in dit onderzoek worden beantwoord: “Op welke manier beïnvloedt 

bekendheid tussen groepsleden negatieve interactie, sociale interactie en onderzoekende en kritische 

interactie en daarmee de uiteindelijke groepsperformance?” 

 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, zullen drie deelvragen worden onderzocht waarin de 

bovengenoemde invloedsfactoren aan bod komen. Hierbij zal gekeken worden naar het verband tussen 

groepsbekendheid op de interactievormen evenals naar het verband tussen de interactievormen en de 

groepsperformance. De onderstaande drie deelvragen zullen worden beantwoord met behulp van een 

kwantitatieve onderzoeksmethode:  

1. Is er een verband tussen groepsbekendheid, negatieve interactie en groepsperformance? 

2. Is er een verband tussen groepsbekendheid, sociale interactie en groepsperformance? 

3.Is er een verband tussen groepsbekendheid, onderzoekende en kritische interactie en groepsperformance? 

 

Hypothesen 

Voortkomend uit de drie bovenstaand geformuleerde deelvragen en bestaande onderzoeksuitkomsten, wordt 

in dit onderzoek als hypothese aangenomen dat er significante correlaties bestaan tussen onderlinge 

groepsbekendheid, de drie interactievormen en groepsperformance. De drie deelhypothesen bij de 

deelvragen zijn:  

 

H1: Er bestaat zowel een verband tussen groepsbekendheid en negatieve interactie, als een verband tussen 

negatieve interactie en groepsperformance.  

H2: Er bestaat zowel een verband tussen groepsbekendheid en sociale interactie, als een verband tussen 

sociale interactie en groepsperformance.  

H3: Er bestaat zowel een verband tussen groepsbekendheid en onderzoekende en kritische interactie, als 

een verband tussen onderzoekende en kritische interactie en groepsperformance.  
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Methodische verantwoording 

 

Participanten  

Gezien dit een vervolgonderzoek betreft op het onderzoek van Janssen et al. (2007), zal de data van de 

groep participanten uit dit onderzoek gebruikt worden. De 105 deelnemende 5 VWO (Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs) leerlingen zijn afkomstig uit vijf verschillende geschiedenis klassen van twee 

middelbare scholen in Nederland. In totaal hebben 47 jongens en 58 meisjes deelgenomen. De gemiddelde 

leeftijd van de leerlingen was 16,17 jaar (SD =.57, Min = 15, Max = 18). De leerlingen werden op 

willekeurige wijze verdeeld in 35 samenwerkingsgroepen van drie leerlingen. Deze groepen bestonden 

uitsluitend uit leerlingen van dezelfde klas. De leerlingen moesten, binnen een computergestuurde 

leeromgeving, gezamenlijk aan een geschiedenisopdracht werken die in acht bijeenkomsten werd gepland. 

Tijdens deze bijeenkomsten was er een begeleidende docent aanwezig.  

 

Taak en materialen 

Het onderwerp van de geschiedenisopdracht die voor dit onderzoek is uitgevoerd, betrof: ‘De eerste vier 

eeuwen van het christendom’. De opdracht was verdeeld in drie onderdelen. Het eerste onderdeel hield in 

dat de groepen vier verschillende vragen over het onderwerp moesten beantwoorden met behulp van 12 

verschillende geschiedenisbronnen. In het tweede onderdeel van de taak moesten de groepen 40 

informatiebronnen over het christendom verdelen binnen vijf zelfbedachte, passende categorieën. Als 

laatste onderdeel was het de bedoeling dat de leerlingen in een gezamenlijk schrijfproces een essay 

schreven van minimaal 1200 woorden. Dit essay moest uitleg geven waarom en hoe het christendom zich 

van een kleine ‘sekte’ ontwikkelde tot de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.  

 

De elektronische leeromgeving waarbinnen de leerlingen samenwerkten aan de opdracht heeft de naam 

Virtual Collaborative Research Institute (VCRI, zie Figuur 2). Deze groupware elektronische leeromgeving 

is ontworpen om samenwerkend leren te ondersteunen wanneer het gaat om projectonderwijs. Tijdens het 

samenwerken in kleine groepen heeft iedere leerling zijn eigen computer en biedt VCRI verschillende tools 

om samen te werken, te overleggen en samen een tekst te schrijven. Met het Chat-onderdeel kunnen 

leerlingen synchroon met elkaar communiceren over taakgerelateerde zaken. In het gedeelde Source-

onderdeel kan elke leerling belangrijke informatiebronnen vinden om de opdracht uit te voeren. De 

Diagrammer kan worden gebruikt om externe, schematische representaties en indelingen van argumenten te 

maken. De Cowriter is een gedeelde tekstverwerker waarbinnen leerlingen tegelijkertijd en gezamenlijk aan 

dezelfde tekst kunnen werken. Twee voorbeelden van overige functies in VCRI die niet in Figuur 2 staan 

afgebeeld, zijn de Planner en het Logbook. Hierin kunnen leerlingen hun leeractiviteiten plannen en 
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uiteindelijk noteren hoe deze planning verlopen is. Naast de leerlingen maakte ook de docent gebruik van 

VCRI. Het docentprogramma kon worden gebruikt om de online discussies en vooruitgang van de groepen 

te monitoren. Daarbij had de docent ook toegang tot de geschreven tekst in de Cowriter. De docent kon een 

bericht via VCRI naar de leerlingen verzenden om bijvoorbeeld chatdiscussies te monitoren, vragen te 

beantwoorden en te herinneren aan belangrijke deadlines.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 2: Schermweergave van het VCRI-programma  

 

Procedure  

In totaal hebben de deelnemende leerlingen acht lessen van 50 minuten aan de totale opdracht besteed. 

Hierbij zat elke leerling aan een aparte computer en zo ver mogelijk van zijn of haar groepsleden. Op deze 

manier werd het gebruik van VCRI als communicatiemiddel gestimuleerd. Voor de eerste computerles 

kregen de leerlingen informatie over de groepsverdeling en de taak en werd hen verzocht een vragenlijst in 

te vullen over hun persoonlijke gegevens (leeftijd, geslacht, etc.) en de mate waarin zij de andere 

groepsleden kenden. Deze vragenlijst is te vinden in bijlage I. Tijdens de computerlessen was er telkens een 

docent aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarnaast kregen de leerlingen de gelegendheid om tijdens 

vrije uren door te werken aan de opdracht in de mediatheek. Na de laatste les werden de leerlingen verzocht 

nogmaals een vragenlijst in te vullen over hun perceptie op de groepsnorm en de online samenwerking. 

Deze vragen werden beantwoord aan de hand van een vijfpuntsschaal met de waarde 1 (volledig mee 

oneens) tot de waarde 5 (volledig mee eens).  
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Onafhankelijke variabele: onderlinge groepsbekendheid (B)  

Voordat de leerlingen aan de slag gingen met de taak, werden zij verzocht een vragenlijst in te vullen 

waarin ze konden aangeven hoe goed zij hun medegroepsleden kenden. De vragenlijst heeft daarmee 

betrekking op de perceptie van de leerlingen over hun onderlinge bekendheid met de overige groepsleden. 

Met behulp van een vierpuntsschaal kon elke leerling zijn afzonderlijke groepsleden beoordelen, waarbij de 

antwoordmogelijkheden liepen van 1 (ken hem/haar niet) tot 4 (ken hem/haar erg goed). De uiteindelijke 

‘bekendheidsscore’ werd berekend door per leerling de bekendheidsbeoordelingen van zijn groepsleden bij 

elkaar op te tellen en hier het gemiddelde van te nemen. Om het geheugen van de leerlingen te prikkelen 

werden er, alvorens de bekendheidsscore te vragen, nog vier ja/nee vragen gesteld met betrekking tot 

eerdere ervaringen met- en kennis over groepsleden. De betrouwbaarheid van deze bekendheidsscores is erg 

belangrijk in dit onderzoek. Om te onderzoeken wat het percentage leerlingen is die elkaar hetzelfde 

beoordelen op het totaal van alle beoordelingen (Leerling A en Leerling B geven elkaar gelijke 

bekendheidsscores) zijn deze scores met elkaar vergeleken. Hierbij werd een overeenstemmingspercentage 

van 64% gevonden (Cohen’s k = .50). Dit is echter een strenge meting van de betrouwbaarheid, gezien 

verschillen van één punt al werden gezien als een meningsverschil tussen twee leerlingen over de mate van 

onderlinge bekendheid. Naast deze meting is er ook een correlatie berekend voor (gepercipieerde) 

bekendheidsscores die de leerlingen aan elkaar geven. Deze correlatie was significant (r = .79, p <.01). Dit 

laat zien dat de betrouwbaarheid van bekendheid goed is. Als leerling A aangeeft leerling B goed te kennen, 

is het aannemelijk dat leerling B dit ook aangeeft. De betrouwbaarheid van de bekendheidmeting is daarmee 

adequaat te noemen. Om de validiteit van de bekendheidmeting te onderzoeken, is tevens een correlatie 

berekend tussen de somscore van de eerste vier ja/nee vragen en de uiteindelijke bekendheidsscore. Ook 

deze correlatie is significant (r = .70, p < 0.01). Dit levert het bewijs voor de validiteit van de 

bekendheidmeting.  

 

Interveniërende variabelen: negatieve interactie, sociale interactie en onderzoekende en kritische interactie  

Om te onderzoeken of er verbanden bestaan tussen onderlinge groepsbekendheid, de drie interactievormen 

negatieve interactie, sociale interactie en onderzoekende en kritische interactie en groepsperformance is een 

codeerschema opgesteld. Dit codeerschema wordt toegepast op de uitspraken in de chatgesprekken die de 

leerlingen tijdens hun samenwerkingsproces hebben gevoerd. Hierbij wordt een losse uitspraak als eenheid 

gecodeerd en niet het interactiepatroon of een episode. Zo kunnen uitingen van de drie interactievormen 

tijdens de online samenwerking in de chatprotocollen geïdentificeerd worden. De chatprotocollen van alle 

35 samenwerkingsgroepen zijn gecodeerd met het analyseprogramma MEPA (Multiple Episode Protocol 

Analyse). Dit programma is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van de meerdimensionale codering en 

analyse van dialogen of elektronische discussies. 

 

Negatieve interactie (NegInt) wordt in dit onderzoek gedefinieerd als elke vorm van communiceren waarbij 

leerlingen uitspraken doen die de groepssfeer kunnen ondermijnen (Wilson, Straus & McEvily, 2006; 
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Smolensky, Carmody & Halcomb, 1990). Uitingen van deze vorm van interactie zijn bijvoorbeeld: een 

groepslid voelt zich aangevallen door kritiek op ideeën, mening of bewering, uiting van achterdocht, 

dominantie van een groepslid, uiting van onredelijke verdeling van taken, afkeer naar andere groepsleden, 

belemmeren van het groepsproces, onredelijk gedrag van groepsleden, conflict uiten door middel van 

onenigheid, elkaar niet serieus nemen en roddelen (Kreijns, Kirschner, Jochems en Van Buuren, 2005).  

Daarnaast zijn ook grof taalgebruik, klagen en zuchten vormen van negatieve interactie die de groepssfeer 

nadelig kunnen beïnvloeden en in het codeerschema zijn opgenomen als indicatoren.  

Sociale interactie (SocInt) wordt in de lijn van Beck en Fisch (2000) in dit onderzoek gedefinieerd als elke 

vorm van communiceren waarbij leerlingen uitspraken doen die niet direct gerelateerd zijn aan het oplossen 

van de taak of het nastreven van de gezamenlijke doelstelling van de opdracht. Uitingen van sociale 

interactie zijn bijvoorbeeld: groeten, positieve en negatieve gevoelens over niet-taakgerelateerde 

onderwerpen uiten, grappige opmerkingen maken en lachen (Janssen et al., 2007; Beck & Fisch, 2000). 

Daarnaast zijn er gedurende de analyse van de protocollen nog andere uitingen van sociale interactie 

onderscheiden die niet bijdragen aan het oplossen van de taak. Deze uitingen zijn: emoticons, losse 

leestekens, dubbele bevestigingen, losse uitspraken of kreten, complimenten, persoonlijke toevoegingen, 

aanmoedigingen of geruststelling, medeleven tonen, bedanken en excuses aanbieden. 

Onderzoekende en kritische interactie (OndInt) wordt in dit onderzoek gedefinieerd als elke vorm van 

communiceren waarbij leerlingen gezamenlijk kritisch maar constructief ideeën van elkaar aanvullen 

(Wegerif & Mercer, 1998).  Uitingen van deze vorm van interactie zijn bijvoorbeeld: uitleg vragen  of 

geven over informatie, beargumentering vragen of geven bij informatie, naar de herkomst van informatie 

vragen of de herkomst geven en het uiten van een andere mening (Veerman, 2000; Wegerif, Mercer & 

Dawes, 1999). Daarnaast zijn ook kritische opmerkingen over informatie, aanvullingen of uitbreidingen van 

informatie vragen of geven uitingen van onderzoekende en kritische interactie. Belangrijk hierbij te 

vermelden is dat deze vorm van interactie betrekking heeft op het inhoudelijke deel van de opdracht. 

Interactie over de aanpak, techniek of verdeling van de taak (strategie) is niet gecodeerd als onderzoekende 

en kritische interactie.  

 

Tabel 1 op de volgende pagina geeft de beknopte versie van het codeerschema weer dat in dit onderzoek is 

gehanteerd. Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende uitingen van negatief, sociaal 

of onderzoekend en kritisch gedrag, is gekozen voor één algemene codering per interactievorm. De drie 

vormen van interactie worden uiteindelijk ieder apart als één variabele beschouwd en in de analyses 

opgenomen. Om te beschrijven wat er precies onder elke interactievorm wordt verstaan, worden hieronder 

de indicatoren gegeven van verschillende interactievormen. In bijlage II is het volledige codeerschema 

inclusief illustrerende voorbeelden opgenomen.  
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Tabel 1: Interveniërende variabelen: definitie en indicatoren  

Interactievorm Definitie Indicatoren 
Negatieve interactie 
(NegInt) 
 

Alle vormen van 
communicatie die de 
groepssfeer kunnen 
ondermijnen. 

• Groepslid voelt zich aangevallen door 
kritiek op ideeën, mening of bewering. 

• Uiting van achterdocht. 

• Dominantie van groepslid. 

• Uiting van onredelijke verdeling van 
taken. 

• Afkeer naar andere groepsleden. 

• Belemmeren van groepsproces. 

• Onredelijk gedrag van groepsleden. 

• Conflict uiten door onenigheid. 

• Elkaar of zichzelf niet serieus nemen. 

• Roddelen 

• Schelden 

• Grof taalgebruik (wel taakgericht) 

• Klagen 

• Zuchten 
Sociale interactie 
(SocInt) 

Alle vormen van 
communicatie die niet 
gerelateerd zijn aan het 
oplossen van de taak of het 
nastreven van de 
gezamenlijke doelstelling 
van de opdracht. 

• Groeten 

• Positieve, negatieve of neutrale 
gevoelens uiten over niet-
taakgerelateerde onderwerpen 

• Grappige opmerkingen maken 

• Lachen 

• Smiley’s of emoticons gebruiken 

• Losstaande leestekens 

• Dubbele bevestiging 

• Losse uitdrukkingen die niet bijdragen 
aan het oplossen van de taak 

• Complimenten geven 

• Persoonlijke toevoeging aan 
taakgerelateerde uitspraak. 

• Elkaar aanmoedigen, motiveren of 
geruststellen 

• Medeleven tonen  

• Bedanken 

• Excuses aanbieden 
Onderzoekende en 
kritische interactie 
(OndInt) 
 

Alle vormen van 
communicatie waarbij 
leerlingen gezamenlijk 
kritisch maar constructief 
ideeën aanvullen. 

• Uitleg vragen over informatie 

• Uitleg geven over informatie 

• Om argumentering vragen bij informatie 

• Argumentering geven bij informatie 

• Om herkomst van informatie vragen 

• Herkomst geven van informatie 

• Uiten van een andere mening 

• Kritische opmerking over (verkeerd) 
geformuleerde begrippen 

• Aanvulling of uitbreiding van (eerder  
   gegeven) informatie geven 

 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bepaald door twee onderzoekers die onafhankelijk van elkaar een 

interactieprotocol van 759 uitspraken hebben gecodeerd. Voor de variabele negatieve interactie is een 



 08-01-2009 

 

 21 

Cohen’s Kappa van .84 gevonden, voor de variabele sociale interactie een Cohen’s Kappa van .91 en voor 

de variabele onderzoekende en kritische interactie een Cohen’s Kappa van .85. De gemiddelde Cohen’s 

Kappa bedroeg daarmee .87 en hiermee kan de objectiviteit van dit meetinstrument als voldoende worden 

beschouwd.  

 

Afhankelijke variabele: de totaalscore voor het uiteindelijke groepsproduct 

Het uiteindelijke groepsproduct heeft een beoordeling gekregen die uit verschillende onderdelen is 

opgebouwd. Het eerste deel werd beoordeeld op de inhoud en de kwaliteit van beargumentering van de 

antwoorden en de kwaliteit van de presentatie. De inhoud en de kwaliteit van de beargumentering werden 

beoordeeld aan de hand van een vierpuntsschaal. Daarbij werd bijvoorbeeld een antwoord met weinig of 

geen relevante argumenten en historische gegevens beoordeeld met 1 punt. Een antwoord met 4 punten 

bevatte alle relevante gegevens en argumenten. De kwaliteit van de presentatie werd beoordeeld met behulp 

van een driepuntsschaal met een onderverdeling in vijf items. Deze items waren onder andere taalfouten en 

structuur van de tekst. Het tweede deel van de opdracht werd beoordeeld op drie verschillende items door 

gebruik te maken van een driepuntsschaal. De drie items bestonden uit kwaliteit en compleetheid van het 

geconstrueerde diagram en de kwaliteit van de verklaring. Het laatste onderdeel van de opdracht, de 

geschreven essay, werd beoordeeld op inhoud en kwaliteit van de argumenten en kwaliteit van de 

presentatie. Bij de inhoud en kwaliteit werd werderom een driepuntsschaal gehanteerd, zo ook bij de 

kwaliteit van de presentatie. Dit laatste aspect werd onderverdeeld in vijf items als structuur van de tekst, 

taalgebruik en correct gebruik van de historische bronnen. Voor de interbeoordelaars- betrouwbaarheid van 

de verschillende onderdelen werd voor de inhoud van het eerste onderdeel een Cohen’s Kappa van .85 

gevonden en voor de kwaliteit van de argumenten een Cohen’s Kappa van .74. Voor onderdeel twee 

bedroeg Cohen’s Kappa .87 en voor de inhoud en kwaliteit van de argumenten van onderdeel drie was 

Cohen’s Kappa .90. Tot slot voor de presentatie van onderdeel drie bedroeg Cohen’s Kappa .72. De 

objectiviteit van dit meetinstrument kan hiermee als voldoende worden beschouwd.  

 

Meetinstrument  

Voor de kwantitatieve analyse is gebruik gemaakt van diverse statistische toetsen om eventuele correlaties 

tussen groepsbekendheid, de drie interactievormen en groepsperformance te kunnen aantonen. Hierbij is het 

statistisch analyseprogramma SPSS gehanteerd.  

 

Kwalitatieve analyse  

Het eerste onderdeel heeft de vorm van een literatuurstudie naar bestaande onderzoeksuitkomsten met 

betrekking tot mogelijke verbanden tussen groepsbekendheid, interactieprocessen en groepsprestatie. Uit 

deze studie zijn uiteindelijk een hoofdvraag en drie deelvragen naar voren gekomen die met een 

kwantitatieve analyse zullen worden onderzocht. Opzienbarende resultaten uit deze statistische analyse 

zullen aan de hand van voorbeeldfragmenten uit chatprotocollen in de discussie worden geïllustreerd. Deze 
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geselecteerde chatprotocollen van vier van de 35 samenwerkingsgroepen uit dit onderzoek worden dus 

gehanteerd als casussen. De vier protocollen zijn als volgt uitgekozen: op basis van de bekendheidsscore per 

groep en de totaalscore per groep, zijn voor deze twee scores de gemiddelden en standaarddeviaties van alle 

groepen samen genomen en hieruit komt voort dat de gemiddelde bekendheidsscore 4.19 is met een 

standaarddeviatie van 1.29. De gemiddelde totaalscore die de groepen voor het eindproduct hebben 

gekregen is 0.58 met een standaarddeviatie van 0.11. Hierna zijn alle groepen ingedeeld in vier categorieën 

met respectievelijk een hogere of lagere bekendheidsscore dan gemiddeld in combinatie met een hogere of 

lagere totaalscore dan gemiddeld. Uit elk van deze vier categorieën is één groep die zowel wat betreft de 

bekendheidsscore als de totaalscore één standaarddeviatie boven of beneden het gemiddelde ligt (zie tabel 

2). Hierdoor kunnen deze groepen de vier verschillende categorieën goed vertegenwoordigen.  

 

De chatprotocollen van de vier gekozen samenwerkingsgroepen zullen als casussen worden gebruikt  in de 

discussie om de uitkomsten van de statistische analyse te illustreren op de interactievormen: negatieve 

interactie, sociale interactie, en onderzoekende en kritische interactie.  

De subjectieve perceptie van de leerling op zijn/haar gedrag of het groepsgedrag wordt in de gehele analyse 

buiten beschouwing gelaten. Gekeken wordt naar het daadwerkelijke verloop van de interactie binnen de 

samenwerking.  

 

Tabel 2: Gemiddelden en standaarddeviaties groepsbekendheid en groepsperformance 

 Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Familiarity (Group mean) 36 2,00 7,00 4,1852 1,29331 

Total score inquiry task 40 ,35 ,85 ,5756 ,10812 

Valid N (listwise) 36         

 

 

Resultaten kwantitatieve analyse  

 

Groepsbekendheid en negatieve, sociale en onderzoekende en kritische interactie 

Om de eerste drie deelvragen te kunnen beantwoorden, is met een correlatie analyse getoetst of er 

verbanden bestaan tussen onderlinge groepsbekendheid en negatieve, sociale en onderzoekende en kritische 

interactie. De gemiddelde waarde en standaarddeviaties van deze frequenties staan weergegeven in tabel 3. 

Allereerst is gekeken naar het verband tussen de daadwerkelijke frequenties van de drie vormen van 

interactie en de bekendheidsscore. Hieruit komt naar voren dat groepsbekendheid een significant verband 

vertoont met alledrie de interactievormen. Er is een matig positief verband tussen groepsbekendheid en 

negatieve interactie (r = 0,53, df = 34, p <  0,001) waaruit blijkt dat de frequentie van negatieve interactie 

stijgt naarmate de bekendheidsscore van de groep hoger is. Het verband tussen groepsbekendheid en sociale 



 08-01-2009 

 

 23 

interactie is eveneens matig positief (r = 0,46, df = 34, p < 0,004) waaruit blijkt dat ook de frequentie van 

sociale interactie stijgt bij een hogere bekendheidsscore. Tot slot is er ook een matig positief verband tussen 

groepsbekendheid en de frequentie van onderzoekende en kritische interactie  (r = 0,42, df = 34, p < 

0,011).  

 
Tabel 3: Gemiddelden en standaarddeviaties negatieve interactie,  sociale interactie en onderzoekende en kritische 
interactie als frequenties.  
 Descriptive Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 

NegInt 40 38,9750 25,58494 

SocInt 40 273,8500 179,90575 

OndInt 40 61,9500 36,77440 

Valid N (listwise) 40     

 

 
Naast het toetsen van het verband tussen groepsbekendheid en daadwerkelijke frequenties van 

interactievormen, is ook getoetst of er nog steeds verbanden bestaan wanneer de interactievorm als 

frequentie wordt omgerekend tot een proportionele score die in verhouding staat met het totale aantal 

uitspraken per groep. De gemiddelden en standaarddeviaties van deze drie scores worden in tabel 4 

weergegeven. Hieruit komt naar voren dat sociale interactie een aanzienlijk groter aandeel (32%) van het 

totaal aantal uitspraken in beslag neemt dan negatieve interactie (5%) en onderzoekende en kritische 

interactie (8%). 

 
Tabel 4: Gemiddelden en standaarddeviaties negatieve interactie,  sociale interactie en onderzoekende en kritische 
interactie als proportionele scores.  
 Descriptive Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation 

PNegInt 40 ,0492 ,03886 

PSocInt 40 ,3205 ,11720 

POndInt 40 ,0774 ,04036 

Valid N (listwise) 40     

 

Deze analyse berekent per interactievorm de proportionele score en houdt daarmee rekening met het totaal 

aantal uitspraken dat per groep is gedaan en de uitkomst (tabel 5) laat zien dat alleen sociale interactie en 

groepsbekendheid een significant verband vertonen (r = 0,34, df = 34, p <  0,041).  

 
Tabel 5: Correlatie analyse met groepsbekendheid als onafhankelijke variabele en interactievormen in proportionele 
score als afhankelijke variabelen 
   Correlations 

   PNegInt PSocInt POndInt 

Familiarity (Group mean) Pearson Correlation ,135 ,342(*) ,235 

  Sig. (2-tailed) ,432 ,041 ,167 

  N 36 36 36 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Negatieve, sociale en onderzoekende en kritische interactie en groepsperformance 

De statistische analyse van het verband tussen groepsperformance en de frequenties van negatieve, sociale 

en onderzoekende en kritische interactie geeft geen significante correlaties aan (tabel 6). Dit wil zeggen dat 

er voor de drie vormen van interactie geen positieve of negatieve invloed kan worden aangetoond op de 

uiteindelijke groepsperformance.  

 
 
Tabel 6: Correlatie analyse met de frequentie van interactievormen als onafhankelijke variabelen en 
groepsperformance als afhankelijke variabele. 
 Correlations 

 
   NegInt SocInt OndInt 

Total score inquiry task Pearson Correlation -,090 -,077 -,221 

  Sig. (2-tailed) ,582 ,638 ,171 

  N 40 40 40 

 

 

Ook uit de correlatie analyse van de drie interactievormen als proportionele scores en groepsperformance 

komen geen significante verbanden naar voren. Dit valt af te lezen uit tabel 7.  

 

Tabel 7: Correlatie analyse met interactievormen in proportionele score als onafhankelijke variabelen en 
groepsperformance als afhankelijke variabele 
 Correlations 

    PNegInt PSocInt POndInt 

Total score inquiry task Pearson Correlation ,076 -,085 -,109 

  Sig. (2-tailed) ,642 ,600 ,501 

  N 40 40 40 

 
 

Resultaten kwalitatieve analyse 

Aan de hand van vier casusgroepen met hoge en lage onderlinge bekendheid in combinatie met 

respectievelijk hoge en lage totaalscores, is bekeken op welke aspecten de uitkomsten van de kwantitatieve 

analyse met concrete voorbeelden overeenstemmen of juist verschillen.  

 

Negatieve interactie en groepsperformance 

Uit de kwantitatieve analyse is gebleken dat negatieve interactie geen significante invloed heeft op de 

uiteindelijke performance. Negatieve interactie ondermijnt de sfeer in de groep en zou daarom, mede 

volgens Munneke - De Vries (2007), Vinagre (2006) en Kreijns, Kirschner, Jochems en Van Buuren (2005), 

leiden tot een verminderd groepsresultaat. Met een voorbeeld uit de kwalitatieve analyse is het echter van 

belang om te schetsen dat negatieve interactie (als zodanig gecodeerd volgens het codeerschema uit bijlage 



 08-01-2009 

 

 25 

II) niet altijd door groepsleden hetzelfde wordt opgevat. Ook de omgang met negatieve interactie kan per 

groep erg verschillen. Uitingen van negatieve communicatie worden in dit onderzoek gecodeerd als NegInt. 

 

Tabel 8 op de volgende pagina geeft een fragment weer uit een geselecteerde casus met een hoge onderlinge 

bekendheid in combinatie met een lage totaalscore voor het groepsproduct. Dit voorbeeld illustreert een 

vorm van openlijke communicatie die resulteert in negatieve interactie.  

 
Tabel 8: Chatfragment van groep met hoge onderlinge bekendheid en lage totaalscore.  
Regel Leerling Chatbericht Codering  

1 209 anne, ~  
2 209 heb jij bronnen in de categorie 'onduidelijk'?  
3 207 nee ~  
4 207 nog in geen enkele categorie  
5 207 ik ga ze nu indelen  
6 208 doe je best NegInt (dominantie/achterdocht) 
7 208 enne schiet een beetje op :p NegInt (dominantie) 
8 208 ik ben vaker weggeweest ~ NegInt (conflict uiten) 
9 208 en ik was gister al klaar! NegInt (conflict uiten) 
10 207 dus dat wil niks zeggen NegInt (aangevallen voelen) 
11 207 mischien heb ik er meeer mijn best op gedaan NegInt (aangevallen voelen) 
12 208 pff wil je zeggen ~ NegInt (aangevallen voelen) 
13 208 dat ik het niet goed gedaan NegInt (aangevallen voelen) 
14 208 eikel NegInt (schelden) 
15 208 hoe kan je dat nou zeggen NegInt (conflict uiten) 
16 208 ???  
17 207 nee  
18 207 maar jij wil wel zeggen  
19 209 jongens, ~  
19 209 hou die echtelijke ruzies van jullie ff thuis ofzo:s NegInt (conflict uiten) 
20 208 gaat toch fijn verder werken NegInt (conflict uiten) 
21 207 dat ik sloom ben NegInt (aangevallen voelen) 
22 207 waarom ben je opeens zo boos  
23 207 ik vind jou nog steeds heel lief  
24 207 by the weay  
25 209 kom op!  
26 208 ik vind het niet leuk dat jij zegt ~ NegInt (aangevallen voelen) 
27 208 dat ik niet genoeg mn best doe NegInt (aangevallen voelen) 

 

Wanneer de uitingen van negatieve communicatie in het eerste fragment (tabel 8) worden bestudeerd, valt 

op dat het een voorbeeld geeft van voortdurende, terugkerende negatieve interactie in de vorm van twee 

groepsleden die het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen door elkaar (Kreijns, Kirschner, 

Jochems & Van Buuren, 2005). In het tweede fragment op de volgende pagina (tabel 9) komen enkele 

berichten voor die negatief zijn gecodeerd, maar niet opvallend negatief door de andere groepsleden worden 

ontvangen. Er wordt snel weer overgegaan op een normale manier van communiceren. Zo zijn bepaalde 

scheldwoorden misschien grappig bedoeld en worden ze, opmakend uit de reacties, niet opgevat als 

kwetsend, verachtend of bedreigend. In deze groep komen dit soort fragmenten geregeld voor.  

 

Het fragment uit tabel 8 is afkomstig uit een groep die een benedengemiddeld lage totaalscore heeft. Dit zou 

kunnen betekenen dat de negatieve interactie hier een negatieve uitwerking heeft gehad op de uiteindelijke 
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prestatie. Het fragment uit tabel 9 is afkomstig uit een groep die een bovengemiddeld hoge totaalscore 

behaald heeft. Hier heeft de negatieve interactie klaarblijkelijk geen negatieve invloed op de performance 

gehad. 

Tabel 9: Chatfragment van groep met hoge onderlinge bekendheid en hoge totaalscore.  
Regel Leerling Chatbericht Codering 

1 205 he mannen!  
2 204 heej aars NegInt (schelden) 
3 205 He likker  NegInt (schelden) 
4 204 Wat moeten we doen?   
5 205 Alles cool ouwers?  NegInt (schelden) 
6 204 Ja:p  
7 205 Relaxed!  

 

Sociale interactie en groepsperformance 

De kwantitatieve analyse heeft aangetoond dat er geen significant verband bestaat tussen sociale interactie 

en groepsperformance. Toch kan er met de kwalitatieve analyse een concreet voorbeeld worden gegeven 

van de negatieve invloed van sociale communicatie op de voortgang van het samenwerkend leerproces en 

de groepsperformance.  Het eerste fragment laat een voorbeeld zien uit een groep met een lage onderlinge 

bekendheid (tabel 10) en een hoge score die hun focus taakgericht houden en geen tijd en aandacht besteden 

aan sociale communicatie. Uitingen van sociale communicatie worden in dit onderzoek gecodeerd als 

SocInt. 

 
Tabel 10: Chatfragment van groep met lage onderlinge bekendheid en hoge totaalscore.  
Regel Leerling Chatbericht Codering 

1 121 en wat moeten we nu doen?????????  
2 119 we moete nou bronne gaan verdele  
3 119 er zijn 40 bronnen ~  
4 119 en we moeten die dus verdelen over ons 3en ~  
5 119 en je moet de kern van jou bronnen opgschrijven ~  
6 119 en dan gaan we morgen categorieen maken  
7 119 dus wie doet wat?  
8 120 ja, ~ SocInt 

(dubbele 
bevestiging) 

9 120 dat lijkt me het beste  
10 120 de bronnen verdelen?  
11 119 mensen, ~  
12 119 ik doe wel bron 1t/m 13 ok!  
13 119 nee ~  
14 119 t/m 14  
15 119 welke doe jij an?  
16 119 welke doe jij remi  
17 120 dan neem ik 15 t/m..ff tellen...27  
18 120 remi, ~  
19 120 jij de rest?  
20 121 ff kijke  
21 121 is goed, ~  

 

De groep met de hoge onderlinge bekendheid (tabel 11) laat een voorbeeld zien van een fragment waarin 

één groepslid de taak serieus wil behandelen maar het andere groepslid zich bezighoudt met niet-



 08-01-2009 

 

 27 

taakgerelateerde, sociale communicatie. Zodoende wordt de aandacht van de taak afgeleid en besteden de 

groepsleden hun samenwerkingstijd aan het delen van informatie die niet tot een hoge totaalscore zal leiden.  

 

Tabel 11: Chatfragment van groep met hoge onderlinge bekendheid en lage totaalscore.  
Regel Leerling Chatbericht Codering 

1 209 ik denk dat de eerste deelvraag als laatste in het essay moet want  
2 208 ik vind het prima  SocInt (dubbele 

bevestiging) 
3 208 van mij mag je   
4 209  door 1 zo'n leider wordt het uiteindelijk de enig toegestane godsdienst    
5 209 :)  SocInt 

(emoticon) 
6 209 eigenlijk maakt dat helemaal niet uit!   
7 208 nou wordt mn appeltje bruin  SocInt (neutrale 

opmerking) 
8 208 ik mag hem niet opeten SocInt (neutrale 

opmerking) 
9 208 snel ze zijn weg SocInt (neutrale 

opmerking) 
10 208 eten  SocInt (neutrale 

opmerking) 
11 209 haha want-als ik het aan het eind gewoon lees kan ik dan natuurlijk 

ook 1 bedenken:p  
SocInt (lachen) 

12 209 muhahaha SocInt (lachen) 
13 209 arme Sanne! SocInt 

(medeleven 
tonen) 

14 208 haha ik heb hem toch al bijna op SocInt (neutrale 
opmerking) 

15 208 maar ik snap wat ze boedeoelen  
16 209 anne jij mag deelvraag 4  
17 209 want daar heb ik helemaal niets over gevonden:)  
 

Wanneer je de twee fragmenten uit tabel 10 en 11 met elkaar vergelijkt, valt te ontdekken dat de groep met 

de hoge onderlinge bekendheid in dit voorbeeld sneller is afgeleid van de taak door ‘gezellig’ met elkaar te 

communiceren over niet-relevante of taakgerichte onderwerpen. De groep met de lage onderlinge 

bekendheid besteedt hier aanzienlijk minder tijd aan en komt daarom sneller tot een taakverdeling. Op 

grotere schaal is het verband tussen groepsbekendheid en sociale interactie aangetoond maar het verband 

tussen sociale interactie en groepsperformance valt niet aan te tonen.   

 

Onderzoekende en kritische interactie en groepsperformance 

Ook de mate van onderzoekende en kritische interactie vertoont volgens de kwantitatieve analyse geen 

verband met groepsperformance. Aan de hand van de casusgroepen uit de kwalitatieve analyse is het 

interessant om een illustratie te geven van vormen van communicatie waarbij er wel en geen sprake is van 

onderzoekende en kritische interactie in twee groepen met respectievelijk een hoge en lage totaalscore. 

Uitingen van onderzoekende en kritische communicatie worden in dit onderzoek gecodeerd als OndInt.  
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Tabel 12 geeft een fragment weer waarin de verschillende groepsleden een kritische houding ten opzichte 

van elkaar aannemen en beweringen of meningen beargumenteren, tegenwerpen en alternatieve oplossingen 

voorstellen. Hier wordt vervolgens gezamenlijk over gesproken en een gezamenlijke beslissing genomen.  

 

Tabel 12: Chatfragment van groep met hoge onderlinge bekendheid en hoge totaalscore.  

Regel Leerling Chatbericht Codering 

1 204 Hoe het christendom zich verspreid heeft OndInt (informatie geven) 
2 204 Drol  
3 206 Ja  
4 206 Maar dat is hetzelfde als opkomt OndInt (uiten van andere 

mening) 
5 205 In de lloop an de jaren de ontwikkeling ervan en 

hoe het zich dan verspreid heeft 
OndInt (informatie uitbreiden) 

6 206 Ok  
7 205 ja  
8 204 Opkomst en ontwikkeling is samen 1 categorie OndInt (uiten van andere 

mening) 
9 204 En dan hebben we nog vervolging van de 

christenen 
OndInt (informatie uitbreiden) 

10 204 De rol van het christendom in de 
wereldgeschiedenis 

OndInt (informatie uitbreiden) 

11 204 Hebben we er 3: 1) opkomst en verspreiding van 
het christendom 

 

12 204 2) vervolging van de christenen  
13 204 3)rol van het christendom in de 

wereldgeschiedenis 
 

14 204 1) opkomst en begin van het christendom  
15 204 2) vervolgingen 3) verspreiding van het 

christendom na de dood van jezus 
 

16 204 4) rol van het christendom in de 
wereldgeschiedenis 

 

17 206 3 hoort onder 1 OndInt (uiten van andere 
mening) 

18 204 nee OndInt (uiten van andere 
mening) 

19 204 Anders krijg je een zo’n kk grote categorie Ondint (argumenten geven) 

 

Het fragment uit tabel 13 zou kunnen worden omschreven als ‘cumulative talk’ in plaats van ‘explorative 

talk’ (Wegerif en Mercer, 1998) waarbij er vanuit groepslid 211 sprake is van een constructief, maar 

onkritisch voortbouwen op informatie van groepslid 210. Wanneer een groepslid de opdracht niet begrijpt, 

kan hij nooit een kritische mening geven of een product goedkeuren.  

 
Tabel 13: Chatfragment van groep met lage onderlinge bekendheid en lage totaalscore.  
Regel Leerling Chatbericht Codering 

1 211 wat moeten we doen vandaag?  
2 212 jah ~  
3 212 k ben er   
4 212 ik denk dat we aan de essay moeten beginnen  
5 210 kijk maar even of je het goed vind wat er gedaan is bij de diagrammen 

(waar bram zijn laatste bronnen aan toevoegd).. 
 

6 210 ja~  
7 210 lijkt me ook wel  
8 211 nou ik begrijp er nix van.~  
9 211 maar het ziet er wel goed uit :)  
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Tabel 12 en 13 geven een voorbeeld van twee groepen die mogelijk door het wel of niet voeren van 

kritische en onderzoekende interactie een hogere of lagere totaalscore hebben behaald. Ook deze mogelijke 

invloed kan echter niet op grotere schaal worden aangetoond als significant verband.  

Conclusie  

Uit bovenstaande onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat, naarmate een groep een hogere 

bekendheidsscore heeft, er meer negatieve, sociale en onderzoekende en kritische interactie plaatsvindt. Op 

basis hiervan kunnen de hypothesen H1, H2 en H3 wat betreft het eerste deel (met betrekking tot het 

verband tussen groepsbekendheid en de interactievormen) worden aangenomen. Sociale interactie heeft als 

enige interactievorm ook als proportionele score, in verhouding met het totaal aantal uitspraken per groep, 

een significant verband met groepsbekendheid. Het aangetoonde verband tussen groepsbekendheid en 

negatieve interactie is in lijn met eerdere onderzoeksuitkomsten van Janssen et al. (2007) en Gruenfeld, 

Mannix, Williams en Neale (1996).  

Sociale interactie komt vaker voor (zowel als frequentie en als proportionele score) bij onderling bekende 

groepen. Deze uitkomst komt overeen met de resultaten uit het onderzoek van Janssen et al. (2007) en de 

mogelijkheid die Adams, Roch en Ayman (2005) noemen dat onderling bekende groepsleden vaker niet-

taakgerelateerde interactie voeren waardoor er langer over beslissingen wordt gedaan. Het spreekt de 

bewering tegen waarin gesteld wordt dat onderling bekende groepen minder tijd nodig hebben om sociale 

communicatie te voeren en dus sneller taakgericht gaan werken (Adams, Roch & Ayman, 2005). 

Tot slot is er sprake van meer onderzoekende en kritische interactie bij onderling bekende groepsleden. 

(Deze significantie verdwijnt echter wanneer onderzoekende en kritische interactie als proportionele score 

wordt genomen.) Dit levert een bijdrage aan het onderzoek van Janssen et al. (2007). Hiermee kan worden 

aangetoond dat onderling bekende groepen niet slechts hebben aangeven dat ze een meer kritische en 

onderzoekende groepsnorm ervaren, maar deze interactievorm ook daadwerkelijk vertonen. Ze hebben dus 

een zuivere weerspiegeling van hun daadwerkelijke interactie gegeven.  

Een opvallende conclusie uit dit onderzoek is dat geen enkele interactievorm een significant verband 

vertoont met de groepsperformance. Dit houdt in dat het eerder niet-aangetoonde verband uit het onderzoek 

van Janssen et al. (2007) tussen groepsbekendheid en groepsperformance ook met dit onderzoek niet verder 

kan worden verfijnd. Daarmee kan het tweede deel van de hypotheses H1, H2 en H3 worden verworpen. 

Wel kan gesteld worden dat de mate van negatieve, sociale en onderzoekende en kritische interactie binnen 

een samenwerkend leerproces in VCRI geen invloed heeft op de uiteindelijke performance. Dat wil zeggen 

dat er geen aanbevelingen kunnen worden gedaan met betrekking tot de groepsamenstelling op het gebied 

van onderlinge bekendheid die zouden kunnen leiden tot een betere performance.  
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Discussie  

Het tweede deel van de hypothese waarin gesteld wordt dat er een verband bestaat tussen enerzijds 

negatieve interactie, sociale interactie en onderzoekende en kritische interactie en anderzijds 

groepsperformance, kan aan de hand van deze onderzoeksresultaten worden verworpen. Hier zijn enkele 

mogelijke verklaringen voor te geven. Op basis van de kwalitatieve analyse van negatieve interactie is het 

aannemelijk dat bij de jongeren uit dit onderzoek (in de gemiddelde leeftijd van 16,17 jaar) negatieve 

interactie niet altijd als zodanig (groepssfeer ondermijnend) zal worden beschouwd. Dit verschil in 

opvatting en omgaan met negatief gedrag zou een verklaring kunnen geven voor het niet-aangetoonde 

verband tussen negatieve interactie en groepsperformance. Daarom zou een verfijnde analyse van de 

daadwerkelijke interpretatie van negatieve interactie tijdens een samenwerkend groepsproces in een CSCL-

omgeving waardevol kunnen zijn. Wanneer worden negatieve uitspraken nog ‘grappig’ of ‘stoer’ bevonden 

en wanneer werkt het negatief door op groepsprocessen?  

Ook is het interessant om andere interactievormen in een groepsproces te analyseren, gezien uit dit 

onderzoek blijkt dat er op de drie onderzochte interactievormen geen verbanden konden worden 

aangetoond. Zo bestaat er nog regulerende en coördinerende interactie als mogelijke invloedsfactor op 

groepsprestatie. Deze vorm van interactie is gericht op de aanpak en de strategie van het oplossen van de 

taak en in dit onderzoek is deze vorm van interactie buiten beschouwing gebleven. Volgens Van der Pol 

(2007) is deze taakgerichte- en taakeffectieve interactievorm een vereiste voor het slagen van een 

samenwerkingsproces. Daarnaast is ook de mate van motivatie en prestatiegerichtheid een factor die per 

groep kan verschillen en niet aan bod is gekomen in dit onderzoek. Volgens Tropp en Brown (2007) heeft 

ook de individuele prestatiegerichtheid van elk afzonderlijk groepslid invloed op het groepswerk.  

De data die in dit onderzoek geanalyseerd is, bestaat uitsluitend uit de schriftelijke interactie die de 

groepsleden daadwerkelijk in de chatfunctie hebben gevoerd. Ondanks dat de opdracht voorschreef dat 

leerlingen alleen door middel van deze chatfunctie mochten communiceren, blijkt uit de chatgesprekken dat 

sommige groepen elkaar toch af en toe opzoeken om mondeling overleg te plegen. De mogelijke positieve 

of negatieve invloed van deze mondelinge gesprekken op het groepsproduct is niet onderzocht.  
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Bijlage I: Vragenlijst voorafgaand aan de opdracht 
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Faculteit Sociale Wetenschappen  
 
 

Vragenlijst voorafgaand aan de 
Praktische Opdracht: 

“De eerste vier eeuwen van het christendom” 
 

 
De komende weken ga je in een groep van drie of vier leerlingen samenwerken aan een Praktische 
Opdracht. De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de manier waarop jullie samenwerken en 
wil ook graag achterhalen wat jullie van deze Praktische Opdracht leren. Daarom vragen we je om 
de onderstaande vragenlijst serieus in te vullen. Deze vragenlijst bestaat uit twee delen. Het eerste 
deel gaat over de vraag hoe goed je de leerlingen in jouw groep kent. Het tweede deel bevat een 
aantal multiple choice vragen over het onderwerp. Met deze vragen proberen we erachter te komen 
wat jullie al weten over het onderwerp. 
De gegevens uit deze vragenlijst worden gebruikt voor onderzoek aan de Universiteit Utrecht. 
Natuurlijk zal er zorgvuldig met deze gegevens worden omgesprongen. Mocht je vragen hebben 
over het onderzoek of wat er met de gegevens zal gebeuren, vraag dat dan gerust. Allereerst vragen 
we je om wat gegevens over jezelf in te vullen. 
 
Alvast bedankt voor je medewerking!!! 
 
 
 
De onderzoekers van de Universiteit Utrecht 
 
 
 
Persoonlijke informatie 
 
 Naam:   
   
 Klas:  
   
 Docent geschiedenis:  
   
 Leeftijd:  
   
 Ik ben: O Man O Vrouw 
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Deel 1: Hoe goed ken je je groepsleden? 

 
 
De komende weken ga je samenwerken met twee of drie groepsleden aan een 
Praktische Opdracht. We zijn geïnteresseerd in de vraag hoe goed je je groepsgenoten 
eigenlijk kent. Misschien ken je sommige groepsleden al vrij goed op dit moment. 
Andere groepsleden ken je misschien minder goed.  
 
Mocht je niet goed weten of vergeten zijn wie je groepsleden zijn, dan vind je bij deze 
vragenlijst een overzicht van alle groepen en groepsleden. 
 
Beantwoord nu eerst de onderstaande vier vragen. Omcirkel het juiste antwoord. 
 
 
     

G1 Met sommige groepsleden heb ik eerder in een 
groep gewerkt. 

  Ja Nee   

G2 Met sommige groepsleden ga ik ook buiten 
schooltijd om. 

  Ja Nee   

G3 Bij sommige groepsleden heb ik eerder in de klas 
gezeten. 

  Ja Nee   

G4 Ik zit op dezelfde club of vereniging als sommige 
andere groepsleden. 

  Ja Nee   

        

 
 
Geef voor nu elk groepslid aan hoe goed je hem of haar op dit moment kent. Vul ook 
de voor- en achternaam van elk groepslid in. 
 
 
     

   

Ken hem / 
haar niet 

 

Ben een 
kennis 

van hem / 
haar 

 

Ken hem / 
haar goed 

 

Ken hem / 
haar erg 

goed 

 

 

 

G5 
 

Groepslid 1: 
…………………………………………… (a.u.b. 
voor- en achternaam invullen) 

 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4  

G6 Groepslid 2: 
…………………………………………… (a.u.b. 
voor- en achternaam invullen) 
 

 1 2 3 4  

G7 Groepslid 3: 
…………………………………………… (a.u.b. 
voor- en achternaam invullen) 
 

 1 2 3 4  

        

 
 

Ga nu verder met deel 2 van de vragenlijst 
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Deel 2: Multiple choice vragen over het onderwerp 

 
Het tweede deel van deze vragenlijst bestaat uit 25 stellingen over het onderwerp van deze 
Praktische Opdracht. Geef bij elke stelling of deze JUIST of ONJUIST is. Omcirkel steeds het 
antwoord dat volgens jou het juiste is. Met deze stellingen proberen we te achterhalen wat je 
al van het onderwerp weet. Vul deze vragen dus zo serieus en zo goed mogelijk in. 
 
1.  De Grieken en Romeinen waren polytheïsten, de 

christenen monotheïsten. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

2.  De weigering van christenen om de Romeinse keizer te 
vervolgen, was een belangrijke reden waarom ze vervolgd 
en gedood werden. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

3.  In de tweede eeuw werden verscheidene christenen tot de 
dood met het zwaard veroordeeld. Opvallend waren de 
uitspraken van de veroordeelden, na het horen van het 
vonnis: ‘Wij danken God’ en ‘Vandaag nog zijn wij 
martelaren in de hemel. God zij dank!’.  
 
Deze christenen deden deze uitspraken omdat ze hun 
geloof in God zo wilden tonen aan de Romeinen. 
 

 
 
 
 
 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

4.  Het christendom begon als kleine sekte binnen het 
jodendom. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

5.  Romeinen waren intolerant ten opzichte van andere 
godsdiensten. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

6.  Romeinen geloofden dat hun keizer goddelijk was. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

7.  Het christendom sprak de onderste lagen van de bevolking 
erg aan, doordat Jezus verkondigde dat voor God alle 
mensen gelijk zijn. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

8.  Het onderstaande tekstfragment is afkomstig van de 
christelijke filosoof Tertullianus. 
 
'Er bestaat voor ons nog een andere, nog grotere 

noodzaak, om te bidden voor de keizers en tevens voor de 

voorspoed van het rijk en de macht van Rome; wij weten 

namelijk, dat de grote catastrofe, welk de gehele wereld te 

wachten staat en het einde der tijden zelf, dat ons bedreigt 

met afschuwelijke rampen, vertraagd wordt door het 

uitstel dat aan het Romeinse Rijk verleend wordt. Dit 

einde nu wensen wij niet te beleven en terwijl wij bidden 

dat het uitgesteld wordt, werken wij mee aan de lang duur 

van het Romeinse Rijk.' 

 
Tertullianus schreef deze tekst om het geloof van heidenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUIST  -  
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aan te vallen. 
 

ONJUIST 

9.  In vergelijking met andere religies was het christendom 
een open religie; een religie zonder intitiatie-rituelen. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

10.  In de oudheid verwachten de Grieken van hun goden dat 
zij hun af en toe geluk zouden brengen. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

11.  Romeinen hadden uitgebreide rituelen om de Goden 
gunstig te stemmen en te vereren. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

12.  In de oudheid waren alle Griekse burgers verplicht om 
deel te nemen aan het vereren van de goden. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

13.  Het christendom was aantrekkelijk voor gewone, arme 
mensen, omdat het hen een vooruitzicht op een mooi 
hiernamaals bood. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

14.  Romeinen namen regelmatig goden (bijvoorbeeld Griekse 
of Egyptische) van andere beschavingen over. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

15.  Het christendom profiteerde van de infrastructuur en de 
staatkundige eenheid van het Romeinse Rijk. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

16.  Een monotheïstische godsdienst is een godsdienst waarbij 
maar één God mag worden vereerd. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

17.  De christenen weigerden de Romeinse keizer als God te 
vereren, omdat zij geen levende personen als God wilden 
vereren. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

18.  Lees het onderstaande ooggetuigenverslag: 
 
"Tot het uiterste geprikkeld begonnen de gouverneur en de 

beulen met elkaar in wreedheid tegen de diaken Sanctus te 

wedijveren. De gewonen foltermiddelen waren zonder 

succes gebleven; nu zou men het beproeven met gloeiende 

metalen platen die men op de gevoeligste plaatsen van het 

lichaam legde. Terwijl die lichaamsdelen brandden, bleef 

de martelaar onoverwinnelijk. … Zijn lichaam lag daar nu 

als bloedig getuignis van de folteringen die het had 

doorstaan. Een en al wonden, builen en striemen! … Maar 

Christus zelf was het die in hem leed en in zijn lichaam 

grote wonderen voltrok, om de boze vijand te verpletteren 

en de mensen te leren, dat er niets te vrezen is waar de 

liefde van de Vader leeft, en dat er geen pijn geleden 

wordt waar Christus' heerlijkheid aanwezig is." 

 
De bovenstaande tekst is geschreven door een Romeinse 
ooggetuige geschreven en niet door een christelijke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUIST  -  
ONJUIST 
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ooggetuige. 
 

19.  De Romeinse goden hadden menselijke trekjes; die heeft 
de God van de christenen niet. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

20.  Lees het onderstaande fragment uit een brief van bisschop 
Ignatius. Hij schreef deze brief naar aanleiding van zijn 
aanstaande executie. Uit de brief blijkt dat hij het niet erg 
vond om geëxecuteerd te worden en niet wilde dat men 
zou proberen zijn leven te redden. 
 

“Ik schrijf alle gemeenten en druk allen op het hart dat ik 
graag voor God sterf. Ik vermaan u: laat uw welwillendheid 

mij niet ongelegen komen. Laat me toch voedsel zijn voor de 

dieren”. 

 
De reden waarom Ignatius niet wilde dat men hem zou 
redden, was dat hij zo martelaar zou worden, waardoor hij 
zeker in de hemel zou komen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUIST  -  

ONJUIST 

21.  Vlak voor een belangrijke veldslag kreeg de Romeinse 
keizer Constantijn een visioen: hij zag een teken aan de 
hemel in de vorm van de eerste letters van het woord 
“Christos”. Hij won vervolgens de veldslag. Sindsdien 
droeg hij het christendom een warm hart toe. In 313 
maakte stond hij daarom het christendom als godsdienst 
toe. 
 
Een bijkomende reden van Constantijn om het 
christendom toe te staan, was dat de Romeinse burgers in 
opstand kwamen tegen het vervolgen van christenen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

22.  Een reden waarom christenen door de Romeinen vervolgd 
werden was dat ze weigerden de Romeinse goden te 
vereren, waardoor ze mogelijk onheil over het Romeinse 
Rijk zou kunnen afroepen. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

23.  Volgens Christenen is God de enige goede God, volgens 
de Romeinen waren er vele goden die je allemaal zo goed 
mogelijk te vriend moest houden. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

24.  Een van de redenen waarom Jezus zo snel zo veel 
volgelingen kreeg, was omdat er in die tijd behoefte was 
aan een verlosser, die de Joden zou verlossen van de 
onderdrukking. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 

25.  In de eerste eeuwen na Christus was er sprake van een 
systematische vervolging van christenen door de 
Romeinse keizers. 
 

JUIST  -  
ONJUIST 
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Dit is het einde van deze vragenlijst 

Bedankt voor je medewerking!! 
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Bijlage II: Codeerschema chatprotocollen 
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Negatieve interactie 
 
DEFINITIE 
Alle vormen van communicatie die de groepssfeer kunnen ondermijnen. 
 

N.B. 

De meeste vormen van negatieve interactie zijn tegelijk sociale interactie omdat ze niets toevoegen aan het uiteindelijk 

oplossen van de taak. Dit geldt niet voor uitspraken die wel betrekking hebben op de taak(verdeling) maar negatief 

geformuleerd zijn. 
 
INDICATOREN EN ILLUSTRERENDE VOORBEELDEN 
 
Groepslid voelt zich aangevallen door kritiek op mening, ideeën of bewering: 

• “Het was ook nog niet klaar hoor” (protocol 108) 

• “Nee dat zeg ik ook niet” (protocol 109) 
 

Uiting van achterdocht: 
• “ Doe je best” (protocol 108) 

• “ Mijn stukken niet inkorten, hè?” (protocol 108) 

• “Ik geloof er niks van!” (protocol 110) 

• “Ik verdenk jou zwaar juri!” (protocol 601) 

• “Waarom lezen jullie mijn shit? Is het niet goed ofzo?” (protocol 601) 
 

Dominantie van groepslid door bijvoorbeeld gebruik van gebiedende wijs. Dit kan ook taakgerelateerde dominantie zijn 
(zie laatste voorbeeld):  

• “Ik geef hier de opdrachten.” (protocol 103) 

• “Cd, biedt je excuses aan, nu!” (protocol 105) 

• “Moet je maar in een tussenuur doorwerken” (protocol 106) 

• “Maar Robbert als ik jou was zou ik maar  
  beginnen met iets type :p” (protocol 106) 

• “Ik ben de beste!” (protocol 110) 

• “Doorwerken. Nu!” (protocol 301) 

• “Schiet eens op!” (protocol 308) 
 

Uiting van onredelijke verdeling van de taken: 

• “Wel lullig” (protocol 110) 

• “Anne stoeppooier ik neem 3!” (protocol 203) 

• “Weet je hoe weinig werk dat is!” (protocol 305) 
 

Afkeer naar andere groepsleden: 

• “Netta, bemoei je er niet mee!” (protocol 105) 

• “Haalooo mathieu doe es normaal!” (protocol 108) 

• “Je hoeft niet te schreeuwen Rianne” (protocol 109) 

• “Dus niet boos worden” (protocol 304) 
 

Belemmeren van groepsproces of vertonen van onredelijk gedrag door bijvoorbeeld het weigeren om mee te werken of 
onderdeel uit te voeren: 

• “Nee” (Als reactie op vraag van ander groepslid om te gaan werken) (protocol 109) 

• “Ik wil niet die fucking christus vraag” (protocol 202) 
 

Conflict uiten door onenigheid: 

• “Denk niet dat ik niks doe!” (protocol 106) 

• “Kut Kervin rot op!” (protocol 109) 

• “Bek houden slet” (protocol 308) 
 

Elkaar of zichzelf niet serieus nemen of uiten van sarcastische opmerking na een uitspraak die weinig toevoegt of alom 
bekend is (zie laatste twee voorbeelden): 

• “Praat es normaal man!” (protocol 108) 

• “Koen zeg ook eens wat zinnigs” (protocol 505) 

• “Ik ben dom” (protocol 103) 

•  “Ik ben niet echt goed in schema’s maken” (protocol 209) 

•  “Tja… ik ook maar blont” (protocol 602) 
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•  “Duuuhhhhh” (protocol 205)  

• “Scherp, heeeel scherp” (protocol 105) 
 
Roddelen door negatieve uitspraken te doen over andere groepsleden of mensen:  

• “Die maakt vanmiddag haar bronnen af… eindelijk.” (protocol 105) 

• “Roxanne heeft trouwens wel bar weinig (protocol 108) 

• “Moet je rechts van me zien” (protocol 207) 
 

Schelden op andere groepsleden of op de (uitvoering en technische aspecten van de) taak of het programma zonder dat 
dit bijdraagt aan het oplossen van de taak:  

• “Ik snap er geen fuck van.” (protocol 103) 

• “Snap er geen kont van.” (protocol 106) 

• “Mijn programma is echt fucked up” (protocol 109) 
 
Grof taalgebruik dat wel taakgericht is:  

• “Pleur het maar bij mijn shit” (protocol 109) 

• “Wie de fuck doet er vraag 4?” (protocol 601) 
 

Klagen over de taak of sociale aangelegenheden zonder dat dit bijdraagt aan verdere oplossing van de opdracht:  

• “ En ik heb geen zin om dat te gaan verbeteren” (protocol 104) 

•  “Dat lukt echt niet!” (protocol 110) 

• “Vaaaag” (protocol 110) 

• “Ik vind het ook wel lastig…” (protocol 206) 

• “Deze bron is alweer zo lang :(” (protocol 206) 

• “Ik krijg het echt niet af” (protocol 209) 

• “Maar je haalt dit nooit in twee lessen!” (protocol 601) 
 

Zuchten of kreten uitslaan als uiting van verveling, irritatie of weerzin: 

• “Zucht” (protocol 105) 

• “Pfff” (protocol 108)  

• “Bah” (protocol 109) 

• “Nouhouuuuuuuu” (protocol 105) 

• “Aaaaaargh” (protocol 606) 

• “Jakkes” (protocol 203) 
 

Sociale interactie 
 

DEFINITIE 

Alle vormen van communicatie die niet gerelateerd zijn aan het oplossen van de taak of het nastreven van de 
gezamenlijke doelstelling van de opdracht. 
 

  .N.B٭
Als er een aanhef staat (“Heej CD”) en hierna volgt een taakgerelateerde uitspraak dan is de aanhef geen sociale 

interactie. Het heeft hier de functie om duidelijk te maken aan wie de taakgerelateerde uitspraak gericht is. 

 

 .N.B٭٭
Ook directe reacties op sociale interactie (Bijvoorbeeld: “Sanne?” “Ja?”) Zijn sociale interactie omdat een groepslid 

ingaat op een niet-taakgerelateerde interactie.  

 
INDICATOREN EN ILLUSTRERENDE VOORBEELDEN 
 
Groeten van andere groepsleden of begeleiders. Namen van groepsleden/begeleiders noemen of andere vormen van 

aanhef (zie laatste voorbeeld) waarna een sociale uitspraak volgt : ٭  

• “Hoi Anne” (protocol 307) 

• “Hoi meneer”. (protocol 104) 

• “Steven” (sociale vervolguitspraak: “Alles goed?”) (protocol 606) 

• “Jongens…” (geen gerichte persoonlijke aanhef) (protocol 605) 
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Neutrale, positieve of negatieve uitspraken  over niet-taakgerelateerde onderwerpen: 

• “Morgen weer verder” (protocol 109) 

• “Oh de bel” (protocol 109) 

• “Heb nu tussenuur” (protocol 109) 

• “Ze gaat nu naar boven”  (protocol 110) 

• “Zit jij in 215?” (protocol 304) 

• “Maar we zien wel” (protocol 209) 

•  “Ik ga me best doen” (protocol 102) 

•  “Snap er geen kont van.” (protocol 106) 
 
Grappige opmerkingen maken. Bijvoorbeeld grappig bedoelde opmerkingen over de techniek of de samenwerking die 
niet bijdragen aan het oplossen van de taak: 

• “Waarom ben ik paars?” (protocol 103) 

• “Hee ik wil rood.” (protocol 106) 

• Vervormingen van bevestigingen zoals “Yup” (protocol 107), “Jap” (protocol 106) en “Oui” (protocol 109) 
Lachen:  

• “Haha” (protocol 102) 
 
Emoticons: 

• “ :) ” (protocol 101) 

• “:d” (protocol 601) 
 

Losstaande leestekens: 
• “???????????????????” (protocol 107) 

• “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” (protocol 107) 

• “?” (protocol 108) 
 

Dubbele bevestiging waarbij één van de uitspraken niet meer nodig is als bevestiging en hierdoor niet bijdraagt aan het 
oplossen van de taak:  

• “Oke oke ” en daarna “Prima” (protocol 105) 

• “Ja” en daarna “Dat is goed” (protocol 109) 

• “Oke”en daarna “Is (ook) goed” (protocol 110) 
 

Losse uitspraken/uitdrukkingen٭ die niets toevoegen aan het oplossen van de taak: 

• “Okay” (taakgerelateerde vervolguitspraak: “Ik ben klaar met die bronnen”) (protocol 105). 

• “Naja” (taakgerelateerde vervolguitspraak: “Ik weet niet”) (protocol 105) 

• “Maareh”  (taakgerelateerde vervolguitspraak: “Ik maak het thuis ik heb alles ff gekopieerd”) (protocol 106) 

• “Ehm” (protocol 107) 

• “Maaaaaar” (protocol 108) 

• “Oh” (protocol 109) 

• “Huh” (protocol 109) 

• “Zo” (protocol 109) 

• “Ja” (taakgerelateerde vervolguitspraak: “Ik snap het niet helemaal”) (protocol 202) 

•  “Hoor” (taakgerelateerde beginuitspraak: “Is goed”) (protocol 206) 

• “*Woord” (nog een extra keer een vorige typefout verbeteren die niet voor onduidelijkheid zorgt) (protocol 305) 
 

Complimenten over de lay-out of het groepswerk. Sociale motivatie en niet direct taakgerelateerd: 

• “Ehh, ziet er goed uit!” (protocol 105) 

• “Good Going Rianne!” (protocol 109) 

• “top” (protocol 109) 

• “Mooi we hebben goed werk geleverd!” (protocol 107)  

• “Ik vind dat we een tien moeten krijgen” (protocol 109) 
 
Persoonlijke toevoeging aan taakgerelateerde uitspraak waardoor duidelijk wordt gemaakt dat het gaat om een eigen 
mening of mogelijke twijfel: 

• (Eerder geformuleerde uitspraak: “Mensen we moete ff op gaan schieten”). Persoonlijke toevoeging: “Denk ik” 
(protocol 107) 

• (Eerder geformuleerde uitspraak: “Nou kan je het rechtsboven in ‘notes’ invoeren”). Persoonlijke toevoeging: 
“Dacht ik.” (protocol 109) 

•  “Volgens mij” (protocol 110) 
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• “Ik zeg maar wat” (protocol 206) 
 
Andere groepsleden of zichzelf aanmoedigen of geruststellen: 

•  “Is niet moeilijk hoor.” (protocol 109) 

• “T komt wel” (protocol 109) 

• “Probeer er nog iets moois van te maken he!” (protocol 109) 

• “We proberen het de volgende les wel weer” (protocol 109) 

• “Suc6 ;)” (protocol 206) 

• “En dan komt het goed!!” (protocol 108) 

• “We kunnen dit iig deze les wel afkrijgen” (protocol 209) 

• “Hup aan de slag!” (protocol 603) 

• “Zullen we weer lekker aan gs gaan werken?” (protocol 106) 

• “Kom we gaan hard werken!” (protocol 107) 
 

Medeleven tonen naar- en hulp aanbieden aan andere groepsleden: 

• “Oh, :s vervelend!” (protocol 110) 

• “Als je dat wilt” (protocol 206) 

• “Als je hulp nodig hebt Miriam dan zeg je t maar” (protocol 302) 

• “Kan ik daarbij helpen?” (protocol 302) 
 
Elkaar bedanken (bijvoorbeeld voor uitleg) en bedank in ontvangst nemen:  

• “Thanx!” (protocol 109) 

• “Astu” (protocol 207)  

• “Dankje” (protocol 108) 
 

Excuses aanbieden voor uitspraken of (groeps)gedrag:  

• “sorry ik zat even niet op te letten” (protocol 109) 

• “sorry ik lette niet op” (protocol 601) 

• “Succes!” (protocol 107) 
 

Onderzoekende en kritische interactie 
 
DEFINITIE 
Alle vormen van communicatie waarbij leerlingen gezamenlijk kritisch maar constructief ideeën aanvullen. 
 
N.B. 

Onderzoekende / kritische interactie heeft in dit onderzoek uitsluitend betrekking op het inhoudelijke deel van de 

opdracht. Interactie over het verdelen van de taak, de aanpak (strategie) van de taak en technische aspecten van het 

programma zijn niet onder de noemer onderzoekende / kritische interactie opgenomen. 

 

INDICATOREN EN ILLUSTRERENDE VOORBEELDEN 
 
Uitleg vragen over informatie: 

• “Wat voor personen bedoel je?” (protocol 108) 

• “Wil je dat samen als 1 vraag nemen?” (protocol 109) 

• “Wat zijn initiatierituelen? Dat moet je wel even uitleggen” (protocol 109) 
 
Uitleg geven bij eerder geformuleerde informatie: 

• “Het gaat er hier dus om, wat is betrouwbaarder en wat is logischer.” (protocol 107) 

• “Mijn deelvraag is opzich wel goed want dat was juist een aanleiding dat het geloof zo sterk werd” (protocol 
306) 

 
Om argumentering vragen bij informatie: 

• “Wat bedoel je met door god?” (protocol 109) 

• “Maar je moet wel nog meer vertellen hoe het zo’n grote godsdienst en daarna zelfs staatsgodsdienst werd.” 
(protocol 108)  
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Argumentering geven bij eerder geformuleerde informatie: 

• (Eerder geformuleerde uitspraak: “Ziet er prima uit Mardoek”). Argumenten: “Veel voorbeelden enzo” en 
“Goed leesbaar.” (protocol 107) 

• “Ik heb ook bronnen gelezen die zeiden dat Theodorus het Christendom gewoon accepteerde”. (protocol 107) 
 

Om herkomst van informatie vragen: 

• “Hoe komen jullie in hemelsnaam aan zoveel tekst!!!” (protocol 109) 

• “Waar haal jij het vandaan dat de vervolgingen steeds erger werden?” (protocol 109) 
 

Herkomst geven van informatie: 

• “En dat hebben we geleerd bij Latijn” (protocol 107) 

• “Ik weet van ckv2 ook dat die Grieken en Romeinen in heel veel goden geloofde” (protocol 108) 

• “Ik heb alle informatie uit de bronnen gehaald” (protocol 109) 

• “Dat stond in een bron” (protocol 109) 
 

Uiten van een andere mening: 

• “Maar het was toch Constantijn?” (protocol 107) 

• “Jolien het moet zijn door God” (protocol 109) 
 

Kritische opmerkingen over eerder geformuleerde begrippen (zoals bijvoorbeeld subcategorietitels) of  onderlinge 
inhoudelijke afstemming.  

• “Opkomst succes?” (protocol 103) 

• “Maar niet teveel daarover heh want dat is ook een beetje mijn deelvraag.” (protocol 108) 

• “Je moet niet zomaar dingen overschrijven!” (protocol 109) 
 

Vragen om aanvulling of uitbreiding van informatie 

• “Kun je misschien nog wat vinden op wat voor manieren ze werden gedood ofzo?” (protocol 108) 

• Renoir moet je er niet bijzetten wat voor rituelen? 
 
Aanvulling of uitbreiding van informatie geven: 

• “Vergeet ook niet in je stuk te zetten dat veel armen…” (protocol 109) 

• “Je kan ook op deze site kijken. En dan bij opkomst” (protocol 209) 

• “Ik vul jouw stukje nog even aan over waarom het invloed had op het dagelijkse leven” (protocol 305) 

 

Geen codering 
 

Voorbeelden van uitspraken die geen codering hebben gekregen. 
 
Teksten waarvan de betekenis onbekend is zoals typefouten of rare tekens. Afgezien van expres  geformuleerde lange 
‘onzinwoorden’ om de participatie te verhogen of smiley’s (zie sociale interactie). 
 
Opmerkingen van de docent. 
 
Vragen als “Lukt het” hebben betrekking op de taak en zijn daarom geen sociale interactie. Ook vragen hoe ver 
iedereen is met zijn/haar deel van de taak is een taakgerelateerde vraag. Het is een vorm van hulp bieden bij het 
oplossen van de taak.  
 
Technische opmerkingen over dingen die wel/niet werken. Dus puur uitspraken als “Mijn computer doet het niet”. 
Behalve als het gepaard gaat met zuchten of schelden (zie negatieve interactie). Voorbeeld: “Mijn programma doet het 
trouwens weer” (protocol 109). 
 
Uitspraken als “Wacht even” of “Wacht ff” of ‘FF kijken” als deze betrekking hebben op het uitvoeren van de taak of 
op het overleg over de taak. Bijvoorbeeld een groepslid legt iets te snel uit (protocol 105) of een groepslid geeft aan dat 
hij/zij even moet wachten voor hij/zij verder kan (protocol 106 en 107). 
 
Serieus verzoek om overleg: “Hallo contact ik moet even overleggen.” (protocol 106). Of serieuze uiting van onbegrip 
“ik snap het niet” (protocol 110).  
 
Losstaande puntjes: “...” (protocol 108) 
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Uitspraken die de aanwezigheid of afwezigheid van groepsleden peilen of aangeven.  “Ik (Jolien)” (protocol 109) 
“Rianne is er niet he” (protocol 109). Bevestiging of ontkenning op vraag om aan-/afwezigheid. “Ik ben dr weer” 
(protocol 109) “ik ben weg” (protocol 109) 
 
Plannen maken over wanneer bepaalde onderdelen af zijn of gemaakt worden: taakplanning. “Het is tijd” (protocol 
109).  

 


