
 

Universiteit Utrecht 

 

MSc Thesis Sander Pietersen 

Studentnummer 3043851 

Titel: Interactie en argumentatie tijdens zelfevaluatie van CAP’s  

Juni, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordelaar: Dr. Liesbeth K.J. Baartman 

Tweede beoordelaar: Dr. Jeroen Janssen



De karakteristiek van interactie en argumentatie in een argumentatieve discussie tijdens de zelfevaluatie van CAP’s. 

MSc Thesis, Sander Pietersen 2 

Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is een beschrijving te maken van de karakteristiek van interactie en 

argumentatie in een groepsdiscussie gedurende de zelfevaluatie van het competentie assessment 

programma (CAP). Een CAP omvat combinaties van verschillende toetsvormen binnen een 

competentiegerichte opleiding. Zelfevaluaties en met name de groepsdiscussie hierbinnen kunnen een 

basis vormen voor interne verbeteringen van het onderwijs binnen de instelling (Nevo, 2001; 

Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van Der Vleuten (2007). In dit onderzoek zijn twee type 

gesprekken onderscheiden, gebaseerd op Dillenbourg (1996) en Felton en Kuhn (2002). Een type I 

gesprek kenmerkte zich in consensus tussen gesprekspartners, een type II gesprek kenmerkte zich in 

enige mate consensus tussen gesprekspartners. Beschreven zal worden hoe de karakteristiek van 

interactie en argumentatie zich hierin verhoudt. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre zij 

verschillen, als het gaat om de twee type gesprekken. Bovendien wordt de relatie tussen argumentatie 

en interactie, die in de literatuur wordt verondersteld, in dit onderzoek onderzocht. De codeerschema’s 

van Baker, Andriessen, Lund, Van Amelsvoort & Quignard (2007) en Felton en Kuhn (2002) zijn 

hierbij gehanteerd. Het blijkt dat de twee typen gesprekken zich karakteriseren in interacties die niet 

argumentatief zijn. Daarnaast blijkt dat de karakteristiek van interactie en argumentatie in de twee 

typen gesprekken significant verschilt.  

 

1. Inleiding 

Competentiegericht opleiden is een onderwijsconcept dat op dit moment erg populair is in Nederland 

(Korthagen, 2004). De verandering van traditioneel onderwijs naar competentiegericht opleiden is het 

gevolg geweest van veranderingen op de arbeidsmarkt en de werkvloer (Gipps, 1994; Baartman, 

Bastiaens, Kirschner en Van der Vleuten, 2006). Naast inhoudelijke verandering richting 

competentiegericht onderwijs, kregen onderwijsinstellingen gedurende de afgelopen jaren meer 

vrijheid en verantwoordelijkheid om hun onderwijs in te richten. De overheid streefde naar 

decentralisatie: de school moet zelf onderwijsdoelen formuleren, leiding geven over het 

onderwijsproces en dit evalueren (Nevo, 2001). Als gevolg hiervan is er momenteel vraag naar 

instrumenten waarmee onderwijsinstellingen zichzelf kunnen evalueren (Van Petegem en Van Hoof, 
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2004; McNamara en O’Hara, 2008). Dergelijke instrumenten worden gedefinieerd als een 

zelfevaluatie-instrument. Dit is een instrument dat door de onderwijsinstelling wordt ingezet om 

bewijs van doelen, gedrag, relaties en prestaties van de school aan te tonen (Kyriakides & Campbell, 

2004). Een proces waarin een zelfevaluatie wordt uitgevoerd wordt gedefinieerd als een interne 

evaluatie en kan worden uitgevoerd door stakeholders van een onderwijsinstellingen (Nevo, 2001). 

Stakeholders zijn personen die betrokken zijn bij een onderwijsinstelling (docenten, studenten, 

werkveld, stafleden). De informatie die uit een interne evaluatie wordt gegenereerd kan worden 

ingezet bij verbetertrajecten (Nevo, 2001). Hiermee vormt een zelfevaluatie-instrument tevens een 

strategisch instrument. Met andere woorden: een interne evaluatie levert een bijdrage aan 

organisatieleren.   

Met behulp van een zelfevaluatie-instrument kan een interne evaluatie van een competentiegerichte 

onderwijsinstelling ondersteund worden (Van Petegem, Deneire en De Maeyer, 2008). De resultaten 

van een zelfevaluatie worden gebruikt als startpunt van een accreditatie door het de NVAO 

(Nederlands Vlaams Accrediatie Organisatie). Een voorbeeld van een zelfevaluatie-instrument is het 

instrument dat ontwikkeld is door Baartman en collega’s (2007). Het zelfevaluatie-instrument bestaat 

uit twaalf kwaliteitscriteria, en een procedure die de kwaliteit van competentie assessment 

programma’s (CAP’s) bepaalt en hiervoor bewijzen verzamelt. Een CAP omvat een combinatie van 

verschillende toetsvormen binnen een competentiegerichte opleiding. Voor meer informatie en de 

achtergronden wordt verwezen naar het onderzoek van Baartman en collega’s (2006). In het 

onderzoek van Baartman en collega’s (2007) is gebleken dat de groepsdiscussie binnen de procedure 

van zelfevaluatie een belangrijk onderdeel is. Hierin bespreken en beargumenteren verschillende 

betrokken stakeholders bij de onderwijsinstelling hun mening over de kwaliteit van het onderwijs 

(Baartman en collega’s). Indirect levert deze discussie verbeterpunten op ten aanzien van het CAP.  

Binnen wetenschappelijk onderzoek naar zelfevaluatie is tot nu toe weinig aandacht voor de processen 

van interactie en argumentatie die plaatsvinden binnen een dergelijke groepsdiscussie. Dit is van 

belang, omdat zelfevaluaties en met name de groepsdiscussies hierbinnen de basis vormen voor 

interne verbetering van het onderwijs binnen de instelling, en de basis vormen voor bijvoorbeeld 

accreditatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur uit de hoek van computer 
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supported collaboratieve learning (CSCL), wat een nieuwe invalshoek is bij onderzoek naar 

zelfevaluatie. Dit onderzoek bouwt voort op het onderzoek van Baartman en collega’s (2007) en gaat 

in op de karakteristiek van argumentatie en interactie tussen stakeholders tijdens de groepsdiscussie 

van een zelfevaluatieprocedure van een CAP.  

2. Probleemstelling  

Evaluatie poogt een bepaald probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden (Fournier & Smith, 

1993). Echter, (interne) evaluaties zijn complexe probleemoplossingsvraagstukken die vaak worden 

uitgevoerd door een multidisciplinair team. Hiermee kan een breed perspectief ten aanzien van het 

probleem worden aangenomen. Discussie vanuit verschillende standpunten met andere groepsleden 

stelt betrokkenen in staat kritisch verschillende perspectieven te analyseren en te integreren en kennis 

te ontwikkelen (Mu & Gnyawali, 2003). Echter, een multidisciplinair team is geen garantie voor goede 

oplossingen (Beers, Boshuizen, Kirschner & Gijselaers, 2006). Uit onderzoek van Baartman en 

collega’s (2007) is gebleken dat de afsluitende groepsdiscussie binnen de procedure van zelfevaluatie 

belangrijk is voor het expliciteren van een groepsoordeel ten aanzien van de kwaliteit van het CAP van  

een onderwijsinstelling. In de groepsdiscussies in dit onderzoek diende men met behulp van interactie 

en in het bijzonder via argumentatie tot een algemeen oordeel te komen ten aanzien van de kwaliteit 

van het CAP. De groepsdiscussie vormt hiermee een podium, waarin door explicitering van 

individuele standpunten, onderhandeling van betekenis en positie plaatsvond. Hierin zijn interactie en 

argumentatie belangrijke facetten. Onderhandeling van betekenis en positie, ook wel grounding 

genoemd (Beers en collega’s, 2006) kan tot nieuwe (gedeelde) kennis leiden. Hierdoor kan door 

middel van intergratie van nieuwe kennis en concepten gedeelde kennis verbreed en verdiept worden. 

Met name in CSCL literatuur is er veel onderzoek gedaan te zijn naar interactie en argumentatie. Tot 

nu toe is binnen het zelfevaluatie-instrument van Baartman en collega’s (2006) nog geen directe 

aandacht besteed aan karakteristieken van dialogische interactie en argumentatie. Interessant voor dit 

onderzoek is, dieper in te gaan op de groepsdiscussie in een multidisciplinair team tijdens de 

zelfevaluatie. Er wordt onderzocht op welke wijze de groepsdiscussie, waarin onderhandeling van 

betekenis en positie plaatsvindt, zich kenmerkt in dialogische interactie en argumentatie tijdens de 

zelfevaluatie van een CAP. Daarbij staat de volgende probleemstelling centraal: hoe ziet het 
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dialogische argumentatie- en interactieproces eruit tijdens een zelfevaluatie van de CAP van een 

onderwijsinstelling?  

 

3. Theoretische achtergronden 

In deze paragraaf zal eerst worden ingegaan op definities van interactie en argumentatie. Interactie en 

argumentatie richten zich beide op een discussie-activiteit tussen twee of meerdere personen, waarbij 

argumentatie als een vorm van interactie kan worden opgevat. Daarnaast wordt beschreven welke 

typen gesprekken in de literatuur worden onderscheiden. Dit is belangrijk om het type gesprek in dit 

onderzoek te bepalen. Tenslotte wordt ingegaan op mogelijke raamwerken, waarmee interactie en 

argumentatie in dit onderzoek kunnen worden geanalyseerd. 

Interactie en argumentatie 

Een interactie is een serie van acties die elkaar wederzijds beïnvloeden. Menselijke acties kunnen 

communicatief zijn of niet, verbaal of niet verbaal en kunnen tot uitdrukking komen via diverse media: 

taal, schrift, grafisch, enz. Een interactie tussen mensen is een dynamisch proces (Baker, Andriessen, 

Lund, Van Amelsvoort & Quignard, 2007, p316). Verbale uitspraken definiëren Van Eemeren en 

Grootendorst (1984) als ge-externaliseerde uitspraken. Dit wil zeggen dat een persoon zijn gedachte, 

mening, standpunt of dergelijke onder woorden brengt.  

De sterke samenhang tussen de begrippen interactie en argumentatie wordt zichtbaar in de sociale 

wetenschappen. Dit komt naar voren in de definiëring van argumentatie. Argumentatie wordt 

beschouwd als een sociale activiteit waarin twee of meer personen argumenten uitspreken, verdedigen 

en vergelijken ter ondersteuning of ter bekritisering van een stellingname (Willard, 1983, zoals 

geciteerd in Felton en Kuhn, 2002). Het draait volgens Felton en Kuhn bij definiëring van 

argumenteren tegenwoordig meer om de activiteit die de persoon aangaat in interactie met anderen -

het proces van argumenteren-, dan om het product, in dit geval het argument dat door een persoon 

wordt uitgesproken. Felton (2004) stelt de definiëring nog explicieter: argumentatie kan gedefinieerd 

worden als een sociale discussie activiteit (p35). Waar voorheen het accent van argumentatie op het 

product lag, is er nu een verschuiving naar een procesbenadering ten aanzien van het concept 

argumentatie. 
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Interactie en argumentatie worden vrijwel in één adem genoemd en blijken na definitievergelijking 

procesmatig ook nauw aan elkaar verwant te zijn. Argumentatie als proces wordt beschouwd als een 

vorm van interactie tussen twee of meer personen (Baker en collega’s, 2007; De Vries en collega’s, 

2002). Voss en Van Dyke (2001) nuanceren de overeenkomsten tussen beide begrippen. Zij 

veronderstellen dat de vraag wat argumentatie definieert, verschillend kan worden beantwoord. Het is 

volgens hen afhankelijk van de inname van perspectief op argumentatie. Voor enkelen is de functie 

hoofdzakelijk gericht op sociale interactie: conflict uitdrukking, probleem oplossen en het bereiken 

van consensus. Voor anderen is de functie van argumentatie gericht op het benadrukken van ratio, 

rechtvaardigen en weerleggen van standpunten. 

In de sociale wetenschappen is momenteel veel interesse in argumentatie en interactie. Coffin en 

O’Halloran (2008) signaleren twee nieuwe trends in onderzoek en praktijk ten aanzien van 

argumentatie: 1. de herontdekte aandacht voor het dialogische aspect van argumentatie, namelijk de 

aandacht voor zowel het proces als product van argumentatie en 2. het samenkomen van onderzoek 

naar argumentatie, probleem oplossen en samenwerkend leren. Men beschouwt sociale interactie als 

een belangrijke fase voorafgaand aan het leren. In dit onderzoek vindt sociale interactie plaats in een 

groepsdiscussie tijdens een zelfevaluatie. Door middel van grounding kan de discussie bijdragen aan 

nieuwe gedeelde kennis en indirect tot inzicht in verbeterpunten van een organisatie. Met andere 

woorden: sociale interactie vormt in dit onderzoek een middel om mogelijk tot organisatieleren te 

komen. De laatst genoemde trend, zoals hierboven beschreven staat, is ontstaan door een beweging in 

het onderzoek naar samenwerkend leren (Collaborative Learning). Waar voorheen de onderzoeksfocus 

lag op het individu binnen samenwerkend leren, is de onderzoeksfocus verschoven naar de groep. 

Hierbinnen is de onderzoeksfocus zich gaan richten op sociaal geconstrueerde eigenschappen van 

interactie (Dillenbourg, 1996). In de sociale wetenschap wordt een sterke relatie tussen argumentatie 

en sociale interactie verondersteld, maar ook tussen argumentatie en probleem oplossen. Dillenbourg 

beaamt dit en stelt expliciet dat onderzoek niet moet ingaan op de variabelen die een positief effect 

kunnen bewerkstelligen op de samenwerking, maar dient in te gaan op de categorieën van interactie 

die een positief effect op samenwerking kunnen bewerkstelligen. Een uiting van een persoon 

weerspiegelt een karakteristiek van interactie: een uiting representeert een type interactie representeert 
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(b.v. een mening), welke wordt gedefinieerd als een categorie van interactie (Baker en collega’s, 2007. 

Het onderzoek naar samenwerkend leren heeft het afgelopen decennium veel oog gehad voor de 

relaties tussen interactie en argumentatie. Door ICT ontwikkelingen heeft onderzoek naar interactie en 

argumentatie een enorme boost doorgemaakt. De literatuur omtrent CSCL vormt hiermee een 

interessante invalshoek voor dit onderzoek. CSCL onderzoek biedt veel inzichten in onderzoek over 

(groeps)interactie en biedt diverse modellen die (groeps)interactie stimuleren en kunnen analyseren. 

Het doel van de groepsdiscussie in dit onderzoek is gericht op het bepalen van een algemeen oordeel 

ten aanzien van de kwaliteit van het CAP van de onderwijsinstelling. Interactie en argumentatie  over 

het CAP vinden plaats in een groepsdiscussie. Hierbij zijn verschillen van mening toegestaan, 

desalniettemin wordt er gestreefd naar consensus binnen de groepsdiscussie.  

Type gesprekken 

De groepsdiscussie in dit onderzoek karakteriseert zich in onderhandeling tussen en uitwisseling van 

standpunten. Het blijkt dat in de literatuur diverse typen gesprekken worden onderscheiden. Voor het 

onderzoek is het van belang te bepalen welk type gesprek de groepsdiscussie is.  

Er zijn talloze soorten gesprekken die men met elkaar kan voeren. Ieder soort gesprek is te 

onderscheiden in doelstelling en procedurele regels (Walton, 1989). De aard van de groepsdiscussie in 

dit onderzoek is een synchroon gesprek. Synchrone gesprekken kenmerken zich als gesprekken tussen 

personen in een bepaalde ruimte op een bepaald tijdstip. Een voorbeeld is een face-to-face gesprek, 

videoconferentie of een groepsdiscussie (Janssen, Erkens, Jaspers en Kanselaar, 2007b). In dit 

onderzoek wordt er tijdens de groepsdiscussie geargumenteerd over de kwaliteit van het CAP op een 

onderwijsinstelling. Walton (1989) onderscheidt drie typen van gesprekken verwant aan discussiëren, 

namelijk overtuigende dialoog, onderzoek en onderhandeling. Van overtuigende dialoog is in dit 

onderzoek geen sprake, hierbij is het doel van iedere deelnemer de andere participant te overtuigen 

van de aannemelijkheid van een bepaalde stelling. Het tweede soort gesprek is het onderzoek. Hierbij 

is het doel kennis uit te breiden op een bepaald gebied. Het onderzoek zoekt bewijs, of een bevestiging 

van een eerder geformuleerde conclusie. Het laatste soort gesprek is de onderhandeling. Dit wordt 

gedefinieerd als een gesprek waarin een individu zijn belangen zo optimaal mogelijk behartigt. Walton 

expliciteert dat dit type gesprek niets te doen heeft kennis verwerven of standpunten afwegen. De 
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context van dit onderzoek heeft overeenkomsten met het tweede soort gesprek dat Walton 

onderscheidt: het onderzoek. Hierbij is het doel dat twee of meerdere personen hun kennis uitbreiden 

op een bepaald gebied. Het onderzoek zoekt bewijs, of een bevestiging van een eerder geformuleerde 

conclusie. Baartman en collega’s (2007) bevestigen dit door te stellen dat de groepsdiscussie erg 

waardevol is voor het expliciteren van een eerder gegeven oordeel door een individu.  

De kenmerken van de groepsdiscussie in dit onderzoek sluiten aan op het begrip argumentatieve 

discussie, zoals Baker en collega’s (2007) dit definiëren. Volgens hen is een argumentatieve discussie 

een proces dat is georiënteerd op consensus of geen consensus. Hierin worden standpunten aan elkaar 

gekoppeld en hierdoor kan de mate van acceptatie ten aanzien van een standpunt veranderen. Zij 

veronderstellen dat het doel van een argumentatieve discussie niet het winnen van een discussie is, 

maar juist begrip bewerkstelligen bij participanten. Hierdoor kan het gesprek zich nog meer op het 

onderwerp richten. Van Eemeren en Grootendorst (1984) veronderstellen een soortgelijke definitie, 

maar zijn van mening dat de argumentatieve discussie meer gericht is op het overtuigen van elkaar.  

In CL literatuur worden volgens Dillenbourg en collega’s (1996) twee soorten interacties 

onderverdeeld: 1 de onderhandeling, het type interactie dat wordt ingezet om gezamenlijk oplossingen 

voor taken te bewerkstelligen en 2 de argumentatie, dat wil zeggen een interactie die wordt ingezet bij 

het oplossen van sociaal cognitieve conflicten. In dit onderzoek is sprake van het eerste type interactie, 

omdat men tot een algemeen oordeel dient te komen over het CAP. Onderhandeling definiëren 

Dillenbourg en collega’s als een proces waarbij getracht wordt overeenstemming ten aanzien van 

aspecten van het taakdomein of de interactie zelf te verkrijgen. Zij veronderstellen binnen dit type 

interactie een driedeling van soorten onderhandelingen: (1) wederzijdse aanpassing, (2) competitieve 

argumentatie en (3) onderhandeling van betekenis. Een soortgelijke indelingen van typen gesprekken 

hebben Felton en Kuhn (2002) gehanteerd. Zij onderscheiden in hun experimenteel onderzoek drie 

soorten gesprekken: een gesprek waarbij de deelnemers het met elkaar oneens zijn, een gesprek 

waarbij men het met elkaar eens is en een gespreksvorm waarbij men het met elkaar noch eens noch 

oneens is. Deze driedeling is voor dit onderzoek interessante informatie omdat dit mogelijk van 

toepassing kan zijn binnen de groepsdiscussie.  
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Analytische raamwerken 

Voor de keuze van een analytisch raamwerk, passend bij de context van dit onderzoek, is gebruik 

gemaakt van onderzoekgegevens van Clark, Sampson, Weinberger en Erkens (2007). Zij beschrijven 

en analyseren analytische raamwerken die onder andere betrekking hebben op interactie en 

argumentatie. Clark en collega’s hebben diverse modellen op potentiële mogelijkheden en sterkten 

geanalyseerd. Hierbij stellen zij dat gestelde doelen en omgevingsstructuur (synchroon of asynchroon, 

gelijke perspectieven van deelnemers of wisselende perspectieven bij deelnemers) binnen de 

onderzoekscontext van belang zijn bij de keuze voor een analytisch raamwerk. Ze onderscheiden 

verschillende raamwerken naar:  

(1) het onderwerp van de discussie (goed gedefinieerd-, complex- en slecht gedefinieerd probleem); 

(2) het doel van de discussie (consensus bereiken, leren van de discussie en een oplossing bedenken);  

(3) de regels die gelden voor de wijze waarop ideeën van participanten zich dienen te onderscheiden 

(empirisch bewijs, logisch en plausibel bewijs; hierbij is weinig of geen echt bewijs beschikbaar, 

en tenslotte bewijs dat gebaseerd is op persoonlijke overtuigingen of waarden).  

Voordat een selectie gemaakt is, zijn deze drie onderverdeling voor de context van dit onderzoek 

nader gespecificeerd. Deze gegevens zorgden voor een kader bij het selectieproces van analytische 

raamwerken. Er kan gesteld worden, dat het onderwerp van de groepsdiscussie goed gedefinieerd is. 

Er dient namelijk een oordeel gegeven te worden over het CAP. Het doel van discussie is 

overeenstemming bereiken ten aanzien van de kwaliteit van het CAP. Dit komt overeen met consensus 

bereiken. Maar zoals eerder beschreven, is een verschil van mening toegestaan. Ook kan de 

groepsdiscussie organisatieleren ten gevolge hebben. Dit komt overeen met leren van de discussie. De 

wijze waarop participanten zich kunnen onderscheiden valt in de categorie logisch en plausibel bewijs. 

Men dient geldende bewijzen aan te voeren ter ondersteuning van een oordeel over de kwaliteit van 

het CAP.  

Op basis van deze gegevens is vastgesteld dat het model van Baker en collega’s (2007) en het model 

van Felton en Kuhn (2002) mogelijk geschikte raamwerken zijn voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen. Het model van Baker en collega’s (2007) richt zich hoofdzakelijk op 

interactiecategorieën. Het model van Felton en Kuhn (2002) richt zich op argumentatiecategorieën. In 
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de volgende paragraaf zullen beide modellen verder worden beschreven, waarbij als eerste wordt 

ingegaan op het model van Baker en collega´s (2007).  

Een model voor de analyse van de karakteristiek en functie van interactie. 

Oorspronkelijk is het raamwerk van Baker en collega’s, het Rainbow model, ontwikkeld voor een 

context van computer ondersteunend samenwerkend leren. Dit raamwerk kan worden ingezet voor het 

analyseren van de karakteristiek en de functie van interacties, die tijdens samenwerking in een 

argumentatieve discussie plaatsvinden: uitingen van personen kunnen gekoppeld worden aan een 

bepaalde karakteristiek. In het model van Baker en collega’s noemt men dit categorieën van interactie. 

Vervolgens kan een interactiecategorie gekoppeld worden aan twee type functies: niet-argumentatief 

en argumentatief. Dit model kan van toepassing zijn voor online omgevingen, maar ook voor getypte 

tekstuitwerkingen. De auteurs veronderstellen dat een argumentatieve discussie zich kenmerkt door 

een proces dat georiënteerd is op uitspraken die gezamenlijk geaccepteerd worden of juist inzichtelijk 

maken waarover onenigheid bestaat. Dit sluit aan op de onderzoekscontext waarbij een algemeen 

oordeel gevormd dient te worden ten aanzien van het CAP. Het raamwerk is inhoudsspecifiek 

ontworpen voor het analyseren van een specifieke vorm van interactie: het debat en / of 

argumentatieve discussie. De verdeling van categorieën van interactie weerspiegelt het 

interactieproces in een argumentatieve discussie. De gerichtheid op categorieën van interactie in dit 

raamwerk sluit aan op het pleidooi van Dillenburg (1996): onderzoek dient zich te richten op 

interactie. Opgemerkt kan worden dat het raamwerk Rainbow algemeen van aard is en daardoor 

toepasbaar is in diverse soorten probleem- en oplossingsinteracties. In figuur 1 is een weergave 

gegeven van het Rainbow model van Baker en collega’s (2007). 
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Figuur 1 Rainbow model (Baker en collega’s, 2007) 

Het Rainbow raamwerk wordt weergegeven in een boomschema en brengt een variëteit van 

theoretische raamwerken samen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde binnen- en 

buitenactiviteiten. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen uitingen die in dienst staan van de 

taak (social relation, interaction management, task management, opinion, argumentation, broaden 

and deepen) en uitingen die niet in dienst staan van de opdracht (outside activity). Een tweede 

fundamenteel onderscheid dat wordt gemaakt bij binnenactiviteiten is de onderverdeling in 

taakgerichte activiteiten: uitingen die gericht zijn op de taak of opdracht (task management, opinions, 

argumentation, broaden and deepen) en niet-taakgerichte activiteiten: uitingen die gericht zijn op het 

managen van samenwerking tijdens het uitvoeren van de taak of opdracht (social relation en 

interaction management). Bij taakgerichte activiteiten verdeelt men de categorieën onder in 

taakmanagement. In tabel 1 staan de definities van de interactiecategorieën van het Rainbow model 

beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving van het model wordt verwezen naar de publicatie van 

Baker en collega’s.  



 

Tabel 1 Rainbow model Baker en collega’s, 2007 

Code Definiering  Voorbeeld van interactiecategorie  zoals aangetroffen in de analyse van 

de groepsdiscussies. 

Outside activity Een uiting die geen betrekking heeft tot de interactie die ten doel staat van het uitvoeren van de taak, inclusief 

sociale-relationele uitingen die niet relateren tot de taakgerichte interactie. V.b. uitingen omtrent een feestje. 

Harrie is koffie aan ‘t halen 

Sociale relatie Interactie die betrekking heeft het managen van de students’ sociale relatie met betrekking tot de taak (overleggen 

over X), v.b.: groeten, beleefdheid, uiting van frustratie over de wijze waarop een partner communiceert. 

Oké, sorry" 

Interaction 

management 

Interactie die betrekking heeft tot het managen van de interactie zelf.  

Coördinatie: wie spreekt en wie niet 

Het bevestigen van contact, v.b. oké, ja. In de zin van ik snap je. 

Uitingen m.b.t. perceptie, dit kan een uitleg zijn van een voorbeeld die niet direct gerelateerd is aan het argument. 

(Doel van dit soort uitingen is tot een verduidelijking te komen). 

Uitingen m.b.t. begrip 

Uitingen m.b.t. attitude 

Uitingen m.b.t. veranderen van onderwerp 

Uitingen m.b.t. tijdmanagement 

En is dat erg, want soms zie je ook dat er een soort leerproces moet zijn? 

 

Ja, daar hoor je het 

Taak management Management van de progressie van de taak: plannen wat er bediscussieerd wordt, uitingen m.b.t. de uitvoer van de 

taak. V.b. zoals ik heb nog een vraag over 2.7? En interactie in de zin van jij zei net … dat is 

interactiemanagement. 

Maar maakt dat jullie assessment minder geschikt voor onderwijs doelen? 

Om even weer deze focus te nemen.. 

Opinion Interactie die betrekking hebben op (verklaringen, vragen) meningen (overtuigingen, acceptaties) aangaande het 

gespreksonderwerp, speciaal (maar niet alleen) bij aanvang en sluiting van de discussie. 

V.b.: kan ook een vraag zijn, vind je dit of dat?, naar een mening vragen. Niet alleen ik vind. 

Ik ben niet zo positief.. 

Argumentation Uiting van (counter) argumenten die direct gerelateerd zijn aan het gespreksonderwerp, opzichzelfstaande 

onderwerpen, aanvragen van rechtvaardiging. 

V.b.: alleen relateren aan het vinden van een argument. Daarna kan broaden en deepen zijn. 

Maar daar is die matrix voor gebouwd. De student hoeft niet alle indicatoren 

op volte aan te tonen.  

 

Broaden and deepen Interactie met betrekking tot (counter) argumenten die gerelateerd zijn aan (counter) arguments. Het betreft hier 

dus geen uitbreidingen van andere situaties, de uiting in deze categorie dient een (vervolg) relatie te hebben met 

het argument. Het zijn uitingen die betrekking hebben tot: 

• argumentatieve relaties,  

• betekenis van argumenten (elaboraties, definities, uitbreiding, samentrekking, dat wil zeggen iedere 

uiting die betrekking heeft op de inhoud van de argumenten). Zie figuur uit publicatie Baker en 

collega’s, 2007. 

Dat is natuurlijk is wat speelt (training van betrokkenen). En een deel van de 

assessoren is ook als SLB-er en een deel van de SLB-ers is ook assessor. Dus 

een deel heeft wel die training gehad, maar een deel ook niet. 



 

Het model bevat ook de categorie broaden and deepen (verbreden en verdiepen), dat wil zeggen een 

uiting die betrekking heeft op uitleg van argumenten en / of een verbinding van argumenten. Hiermee 

komt de relatie tussen interactie en (organisatie)leren tot uitdrukking. Uitingen die betrekking hebben 

op deze categorie, bewerkstelligen integratie van nieuwe kennis en concepten waardoor gedeelde 

kennis verbreed en verdiept kan worden (Beers en collega’s, 2006). Dit sluit aan op de 

veronderstelling van Baartman en collega’s (2006), die veronderstellen dat verkregen informatie en 

gecreëerde inzichten in de groepsdiscussie kunnen leiden tot actiepunten binnen een organisatie. Het 

debat kan dus leiden tot nieuwe associaties (Baker et al, 2007): sociale interactie kan in dit onderzoek 

een bijdrage leveren aan organisatieleren. Baker en collega’s veronderstellen dat aan de hand van een 

frequentieverdeling van interactiecategorieën kan worden nagegaan in welke mate een discussiegroep 

een specifieke vorm van kennis elaboratie aangaat. Dat wil zeggen in welke mate een groep zich 

begeeft in de categorie broaden and deepen. 

Aan de hand van dit model is het mogelijk uitingen van deelnemers in een argumentatieve discussie te 

categoriseren op karakteristiek van interactie. Hiermee kan inzichtelijk gemaakt hoe de verdeling van 

interactiecategorieën is in een groepsdiscussie. Bovendien kan met het model een uitspraak gedaan 

worden over de mate waarin een discussiegroep kenniselaboratie aangaat. 

 

Een model voor analyse van argumentatieve dialogen 

Felton en Kuhn (2002) hebben een model ontwikkeld dat zich analytisch richt op 

argumentatiecategorieën. Met behulp van dit model kunnen uitingen van argumentatie van een 

individu gekoppeld worden aan een type argumentatie. Felton en Kuhn onderscheiden 25 typen 

argumentatie-uitingen. Dit noemen ze argumentatiecategorieën. In tabel 2 staan de definiëringen van 

het codeerschema van Felton en Kuhn weergegeven. Het raamwerk van Felton en Kuhn is tot nu toe 

gehanteerd in experimenteel onderzoek naar verschillen tussen volwassenen en adolescenten in 

gebruik van argumentatiestrategieën (Felton en Kuhn, 2002; Felton, 2004; Udell, 2007). Doordat het 

codeerschema van Felton en Kuhn iedere uiting van een argumentatie toekent aan een bepaalde 

categorie, kan op basis van patronen een uitspraak gedaan worden over strategieën binnen 

argumentatie. Echter, dit is in dit onderzoek niet relevant. In dit onderzoek biedt het raamwerk 
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mogelijkheden voor beschrijving van de verdeling van argumentatiecategorieën in de groepsdiscussie. 

Hieronder zal het model van Felton en Kuhn beknopt worden toegelicht.  

Aan de hand van het model van Felton en Kuhn kan iedere uitspraak ingedeeld worden in een 

categorie, doordat gekeken wordt naar de functie van de uiting in relatie tot de vorige uitspraak. Dit 

noemen de auteurs transactief. Een uiting wordt gedefinieerd als transactief als de uiting de partner bij 

de discussie probeert te betrekken. Dit kan door naar de voorafgaande uiting van de partner te 

verwijzen of door een reactie van de partner op te roepen. Het functionele doel staat hiermee boven de 

karakteristieken van de inhoud van iedere uitspraak. Dit wordt buiten beschouwing gelaten. Het 

codeerschema bevat 25 coderingen die in drie brede categorieën zijn onder te verdelen: transactieve 

vragen, transactieve verklaringen en niet transactieve verklaringen. Transactieve vragen zijn uitingen 

die een reactie van een partner ontlokken (b.v. wat bedoel je?) of die een reactie van de partner 

onthullen (b.v. waarom zeg je dat?). Transactieve verklaringen vragen geen reactie bij de partner. In 

plaats daarvan zijn het uitdrukkingen van de gedachte van de spreker, die hij in reactie op het 

antwoord van de partner geeft. Niet transactieve verklaringen zijn uitingen die niet op de uiting van de 

partner gericht zijn en de partner er niet toe aan zetten om te antwoorden. Voor een uitgebreide 

beschrijving van het model wordt verwezen naar de publicatie van Felton en Kuhn. 

Ondanks het gegeven dat het model is geïnspireerd op het model van critical dialoque van Walton 

(1989), waarbij met name wordt ingegaan op het type gesprek overtuigende dialoog, passen Felton en 

Kuhn (2002) het analysemodel toe op drie soorten gesprekken: (1) een gesprek waarbij men het met 

elkaar oneens is, (2) een gesprek waarbij het men met elkaar eens is (consensus) en (3) een gesprek 

waarbij men het met elkaar noch eens noch oneens is (in enige mate consensus). Gebleken is dat in 

een gesprek waarbij consensus is, de verdeling van argumentatiecategorieën verschilt ten opzicht van 

een gesprek waarbij men het met elkaar oneens is. Het bleek dat in dit type gesprek meer uitingen 

waren waarin informatie werd uitgewerkt, uitgebreid of herhaald (add, advance, aside). Bovendien 

kenmerkte dit type gesprek zich in uitingen die een mate van overeenstemming omvatte (agree, 

substantiate).  

Deze onderverdeling van categorieën biedt voor dit onderzoek een mogelijkheid voor een beschrijving 

van de verdeling van argumentatiecategorieën in de groepsdiscussie. Daarnaast kan de onderverdeling 
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van typen gesprekken, zoals gehanteerd in de onderzoeken van Felton en Kuhn, mogelijk gebruikt 

worden in dit onderzoek. 

 

Theoretische overeenkomsten  

In de literatuur wordt een relatie tussen argumentatie en interactie verondersteld. In deze paragraaf 

blijkt dat de modellen van Felton en Kuhn en Baker en collega’s (2007), die respectievelijk 

argumentatie en interactie omvatten, veel overeenkomsten vertonen.  

Beide modellen zijn oorspronkelijk toegepast bij analyse van argumentatieve discussies. Daarnaast is 

het model van Baker en collega’s ingezet bij de analyse van een dialogische interactie, die 

georiënteerd is op het bepalen welke beweringen gezamenlijk gedragen worden en welke niet. Het 

model van Felton en Kuhn (2002) is ook in een dergelijke context toegepast: gesprekken waarbij men 

het met elkaar eens, oneens, noch oneens, noch eens kan zijn.  

Bovendien focussen beide modellen zich op het functionele karakter van de dialogische interactie. 

Felton en Kuhn (2002) onderscheiden uitspraken op functie in relatie tot voorafgaande uitspraken en 

gaan uit van 25 soorten uitspraken. Baker en collega’s (2007) veronderstellen daarentegen zeven 

functionele categorieën van interactie tijdens een argumentatieve discussie en geven daarbij aan, dat 

het identificeren van uitingen gezien moet worden als thematische verbindingen in de discussie. 

Analyse van uitspraken geschiedt dus ook in relatie tot de voorgaande uitspraak. De 

overeenkomstigheid tussen beide modellen wordt ook bevestigd door Clark en collega’s (2007), die 

beide modellen onder de categorie karakteristiek en functie van interactie scharen. 

Baker en collega’s (2007) onderscheiden (niet-) argumentatieve activiteiten binnen een 

argumentatieve discussie. Zij veronderstellen dat indien de groepsinteractie zich kenmerkt door 

hoofdzakelijk interacties binnen de categorieën  vijf tot en met zeven (opinion, argumentation, 

broaden and deepen), deze categorieën in functie staan van de argumentatieve discussie. De 

categorieën een tot en met vier (outside activity, social relation, interaction management, task 

management) worden ook gedefinieerd als niet- argumentatief (Baker en collega’s). Dit weerspiegelt 

de relatie tussen interactie en argumentatie, waarbij argumentatie gezien wordt als vorm van een 

interactie 



 

Tabel 2 Codeerschema Felton en Kuhn (2002) 

Transactieve vragen    

Oorspronkelijke code Felton 

en Kuhn 

Gereviseerde 

code 

Definitie Voorbeeld van argumentatiecategorie  zoals aangetroffen in 

de analyse van de groepsdiscussies. 

Case-?  Geval-? Een verzoek aan de partner om een standpunt betreffende een bepaald geval of een scenario in te 

nemen. 

Clarify-?  Verduidelijking-? of 

toelichten-? 

Een verzoek aan de partner zijn of haar voorafgaande uiting te verduidelijken. 

 

Position-?  Positie-?   Een verzoek aan de partner om zijn of haar positie inzake een kwestie aan te geven. 

Question-?  Vraag-? 

Aanvragen-? 

 

Een eenvoudige informatievraag die niet naar de voorafgaande uiting van de partner verwijst. 

Misschien kan jij daar wel iets van zeggen Michel. 

 

Hoe denk jij over een performance op de werkplek zelf? 

 

  

 

Transactieve verklaringen   

Add  Toevoegen   Een uitbreiding of een uitwerking van de voorafgaande uiting van de partner. 

Advance  Vooruitgang Een uitbreiding of een uitwerking die het voorafgaande argument van de partner versterkt of 

verbetert. 

Clarify  Verhelderen 

Expositie 

Een verduidelijking van het eigen argument van de spreker in antwoord op de voorafgaande 

uiting van de partner. 

Ik ervaar wel een afronding van een assesment , dat studenten 

terug rapporteren dat ze het zinvol hebben gehad. En, als je wat 

verder kijkt, maand of wat later, dan weet ik niet in hoeverre 

dat dat op dat momemt speelt. 

Agree  Akkoord    Akkoord Een verklaring van overeenstemming met de voorafgaande uiting van de partner. Goed, ja 

Disagree  Oneens  Oneens Een simpel meningsverschil zonder verdere argumentatie of uitwerking. Dat kan niet  

Counter-A  Tegen-A Een meningsverschil met de voorafgaande uiting van de partner, begeleid door een afwisselend 

argument. 

Counter-C  Tegen-C 

Uitdaging 

Een meningsverschil met de voorafgaande uiting van de partner, gepaard met kritiek. 

Authentiek heeft toch niet ales te maken met filmpjes?  Ik vind 

heel het competentie-examen authentiek! 

Interpret  Interpreteert     Interpreteren Een omschrijving van de voorafgaande uiting van de partner met of zonder verdere uitwerking. ja euh dus je ontkomt er niet aan dat je je breed moet oriënteren 

als het gaat over kennisdossier heb je ben je zelf als student 

heel erg de bepaler van waar je je euh waar je je op richt 

Geen uitbreiding Geen 

uitbreiding 

Geen nuttige uitbreiding van de spreker ten opzichte van de vorige uiting. Codes als Afwijzen, 

Terzijde, Meta, Nietig en Onsamenhangend vallen hier onder. 

Die is er, een slimme student is op zijn toekomst voorbereid 

Niet transactieve verklaringen   

Geen code Geen code Voor uitingen die niet met de codes te coderen zijn. Ik zeg maar wat. 

 



 

Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe het dialogische interactieproces in een groepsdiscussie binnen 

de procedure van de zelfevaluatie van het CAP eruit ziet. Hierbij wordt verondersteld dat binnen de 

groepsdiscussie in dit onderzoek sprake is van drie typen gesprekken (Dillenbourg, 1996; Felton en 

Kuhn, 2002). De eerste onderzoeksvraag hierbij is: 

Hoe kenmerkt zich het dialogische interactieproces in een groepsdiscussie tijdens een zelfevaluatie? 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt onderzocht of er een verschil is in de 

verdeling van de categorieën binnen het argumentatieproces, als het gaat over een type I, type II en 

type III gesprek. De volgende deelvragen zijn opgesteld:  

• Hoe ziet de verdeling van interactiecategorieën eruit in een groepsdiscussie tijdens een 

zelfevaluatie in een groep stakeholders waarbij vooraf consensus is (type I gesprek).  

• Hoe ziet de verdeling van interactiecategorieën eruit in een groepsdiscussie tijdens een 

zelfevaluatie in een groep stakeholders waarbij vooraf enige mate consensus is (type II 

gesprek). 

• Hoe ziet de verdeling interactiecategorieën eruit in een groepsdiscussie tijdens een 

zelfevaluatie in een groep stakeholders waarbij men het van te voren oneens is (type III 

gesprek). 

 

Hetzelfde wordt onderzocht ten aanzien van de verdeling van argumentatiecategorieën in een 

groepsdiscussie. Hiermee wordt antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag:  

Hoe kenmerkt zich het dialogische argumentatieproces in een groepsdiscussie tijdens een 

zelfevaluatie? 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:  

• Hoe ziet de verdeling van argumentatiecategorieën eruit in een groepsdiscussie tijdens een 

zelfevaluatie in een groep stakeholders waarbij vooraf consensus is (type I gesprek).  

• Hoe ziet de verdeling van argumentatiecategorieën eruit in een groepsdiscussie tijdens een 

zelfevaluatie in een groep stakeholders waarbij vooraf enige mate consensus is (type II 

gesprek). 
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• Hoe ziet de verdeling argumentatiecategorieën eruit in een groepsdiscussie tijdens een 

zelfevaluatie in een groep stakeholders waarbij men het van te voren oneens is (type III 

gesprek). 

 

Doordat Felton en Kuhn (2002) in hun onderzoek een verschil gesignaleerd hebben tussen een eens- 

en oneensgesprek in de verdeling van argumentatiestrategieën, wordt derhalve verondersteld:  

H0= er bestaat geen verschil in de verdeling van de categorieën binnen het argumentatieproces als het 

gaat om het type I, type II, type III 

H1= er bestaat verschil in de verdeling van de categorieën binnen het argumentatieproces als het gaat 

om het type I, type II, type III 

Door de veronderstelling van relatie tussen interactie en argumentatie geldt derhalve:  

H0= er bestaat geen verschil in de verdeling van de categorieën binnen het interactieproces als het 

gaat om het type I, type II, type III 

H1= er bestaat verschil in de verdeling van de categorieën binnen het interactieproces als het gaat om 

het  type I, type II, type III 

 

Verondersteld wordt dat argumentatie en interactie procesmatig aan elkaar verwant zijn. In dit 

onderzoek zal derhalve ook antwoord gegeven worden op de derde onderzoeksvraag:  

Bestaat er een verband tussen argumentatie en interactie in de groepsdiscussie?  

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal onderzocht worden of er een verband bestaat 

tussen de gehanteerde modellen (Felton en Kuhn, 2002 en Baker en collega’s, 2007). 

 

4. Onderzoeksdesign en methoden  

Data verzameling 

In 2007 en 2008 zijn drie faculteiten van een hogeschool in Nederland ondersteund in hun 

zelfevaluatie van de kwaliteit van het CAP. De evaluatiegroep bestond steeds uit vijf tot zeven 

deelnemers: docenten, een sectieleider, een lid van de toetsexamencommissie en een stagebegeleider. 

De evaluatiegroep vormde hiermee een multidisciplinair team en gezamenlijk beschikten zij over een 
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breed perspectief van het CAP van hun onderwijsinstelling. In de individuele evaluatie werd aan de 

deelnemers gevraagd een webgebaseerde vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst werd door middel 

van een aantal indicatoren om een oordeel van het kwaliteitscriterium gevraagd. De deelnemers 

konden daarvoor een score tussen nul en honderd opgeven (nul geeft aan dat de participant het geheel 

oneens is met de indicator). Tevens kon iedere deelnemer middels een tekstvak bewijsvoering voor het 

oordeel aandragen. Deze kwalitatieve onderbouwing van het oordeel zal in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten worden.  

De gegevens van de deelnemers uit de vragenlijst dienden als discussiestuk in de groepsdiscussie. 

Hierin werd per kwaliteitscriterium door alle deelnemers getracht een oordeel over de kwaliteit van het 

CAP te geven. Daarbij konden de deelnemers met elkaar in discussie gaan en hun bewijsvoering 

verduidelijken. De groepsdiscussie stond onder leiding van een gespreksleider. 

De data waarover in dit onderzoek is gerapporteerd is afgeleid van drie groepsdiscussies. Deze 

interviews zijn opgenomen en vervolgens woord voor woord uitgetypt. Iedere uiting van een 

deelnemer vormde een eenheid die vervolgens gecodeerd kon worden met behulp van de twee 

codeerschema’s. 

Codeerschema’s 

Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van de codeerschema’s van Baker en collega’s (2007) en 

Felton en Kuhn (2002). Deze modellen staan weergegeven in tabel 1 en tabel 2. 

Codeerproces 

Met behulp van het model van Baker en collega’s (2007) kon iedere uiting in de groepsdiscussie 

onderverdeeld worden in één van de zeven interactiecategorieën en met behulp van het model van 

Felton en Kuhn (2002) in één van de acht argumentatiecategorieën. Om de codes aan de uitingen in 

het interview toe te kunnen voegen werd gebruik gemaakt van het programma MEPA. Tabel 3 geeft 

een voorbeeld weer van het coderingsproces, zoals deze is uitgevoerd in MEPA.  
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Tabel 3 Voorbeeld coderingsproces 

V0 

Uiting 

nummer 

V1 

 

V2 

 

V3 

Deelnemer 

V4  

Felton en Kuhn 

V5 

 Baker en 

collega’s 

V6 V7 V8 

Uiting  

171   LF Exposition Argument   Volgens mij is de, als je het hebt over 

acceptatie, de niet acceptatie af en toe nog 

bij een aantal docenten…hoe heb ik dat 

gezegd… bij het vak. Zo van komt het vak 

wel duidelijk genoeg naar voren in het 

competentie examen? Dat daar bij een 

aantal vakdocenten twijfels over zijn. 

172   EP Akkoord Interaction 

management 

  dat heb ik ook gemerkt. 

 

Betrouwbaarheid codeerschema’s  

Felton en Kuhn (2002) 

Twee onafhankelijke onderzoekers hadden elk afzonderlijk met behulp van het programma Mepa 200 

uitingen van de in totaal 4262 gecodeerd met behulp van het codeerschema van Felton en Kuhn (tabel 

3). Hierbij werd een interbeoordelaarsovereenkomst (Cohen’s kappa) gevonden van 0.58. Deze 

waarde staat voor een gemiddelde interbeoordelaars-overeenkomst. Een aantal codes werden niet 

gevonden in de data van 200 uitingen (Agree?, Justify?, Meta?, Respond? Coopt, Refuse, Substantiate, 

Continue). Mocht er toch een dergelijke code gevonden worden, dan werd de uiting in het vervolg van 

het onderzoek gecodeerd als geen code. Daarnaast zorgden een aantal codes voor verwarring. Dit 

kwam omdat de definiëring van deze codes inhoudelijk op elkaar leken. Deze codes werden 

samengevoegd tot één code. Counter-A en Counter-C impliceren een meningsverschil en zijn 

samengevoegd tot de code uitdaging.  Add, Advance en Clarify impliceren een verduidelijking en of 

uitwerking en werden samengevoegd tot de code Expositie.  De codes Case?, Clarify?, Position? en 

Question?impliceren een verzoek en zijn samengevoegd tot de code Aanvragen-? Aan de hand van dit 

gereviseerde codeerschema is een tweede ronde van 200 uitingen door iedere onderzoeker afzonderlijk 

gecodeerd. De interbeoordelaars-overeenkomst (Cohen’s kappa) was nu 0,746, hetgeen een goede 

interbetrouwbaarheid is.  

 

 



De karakteristiek van interactie en argumentatie in een argumentatieve discussie tijdens de zelfevaluatie van CAP’s. 

MSc Thesis, Sander Pietersen 21

Baker en collega’s (2007)  

Een zelfde soort proces, zoals hierboven beschreven, is gehanteerd voor het codeerschema (tabel 2) 

van Baker en collega’s. In een eerste ronde is een interbeoordelaars-overeenkomst (Cohen’s kappa) 

gevonden van 0.357, hetgeen een lage interbetrouwbaarheid is. Categorieën van interactie, waarin 

beide beoordelaars onderling het meeste verschilden (broaden and deepen, interaction management, 

opinion) zijn vervolgens bediscussieerd. Er bleek tussen beide onderzoekers een verschil in toepassing 

van het model. De code Broaden and deepen kon alleen worden toegepast nadat een deelnemer een 

argument had ingebracht. Beide onderzoekers maakten hierin fouten. Daarnaast bleek er tussen beide 

onderzoekers verschil in toepassing van coderingen te bestaan. Met name de codes opinion en 

interaction management zorgden voor verwarring. Besloten is enkel uitingen die heel duidelijk een 

weergave van een mening bevatten (b.v. ik ben het niet helemaal daar met je eens) te coderen als 

opinion. Zodra een uiting ten opzichte van de voorgaande uiting meer de betekenis had van 

bevestiging van contact werd dit gecodeerd als interaction management. De onderzoekers hebben 

vervolgens alle verschillen in coderingen bediscussieerd om meer overeenstemming te bereiken ten 

aanzien van de coderingen. Hiertoe is een vertaalde versie van het model van Baker en collega’s 

opgesteld, met als uitbreiding voorbeelden, die een extra handvat boden tijdens het coderingsproces. 

Het doel hiervan was om een eenduidiger model te verkrijgen, dat meer was afgestemd op de context 

van het onderzoek. Vervolgens is een tweede ronde van 200 uitingen door beide onderzoekers 

afzonderlijk gecodeerd. Dit leverde een Cohens Kappa op van .701, hetgeen een tamelijk goed 

resultaat is.  

Analyse 

Voorafgaand aan de analyse was het mogelijk ieder kwaliteitscriterium, op basis van de oordelen in 

webgebaseerde vragenlijst, in te delen in drie typen gesprekkenen. Deze indeling is gebaseerd op 

Dillenbourg (1996) en Felton en Kuhn (2002):  

Type I: een gesprek dat zich kenmerkt zich in veel consensus.  

Type II: een gesprek dat zich kenmerkt in enige mate consensus.  

Type III: een gesprek dat zich kenmerkt zich in geen consensus.  



De karakteristiek van interactie en argumentatie in een argumentatieve discussie tijdens de zelfevaluatie van CAP’s. 

MSc Thesis, Sander Pietersen 22

Doordat de deelnemers een score tussen nul en honderd moesten geven voor de kwaliteit van een 

indicator binnen het kwaliteitscriterium was het mogelijk een frequentieverdeling van de scores per 

kwaliteitscriterium op te stellen. De vorm van de frequentieverdeling kan staan voor de mate waarin 

de deelnemers van te voren veel consensus, in enige mate consensus en geen consensus laten zien. In 

Discovering statistics using spss van Field (2005) wordt uitgelegd hoe men met behulp van de kurtosis 

en de standaardfout van de kurtosis de vorm van een frequentieverdeling kan omzetten tot een z-score. 

Daarbij is het mogelijk om met behulp van betrouwbaarheidsintervallen vast te stellen wat de kans is 

dat de deelnemers van te voren veel consensus, in enige mate consensus en geen consensus laten zien. 

Er wordt gekozen voor een betrouwbaarheidsinterval van 95% wat overeen komt met een z-score van 

1.96. Een positieve z-score groter dan 1.96 duidt op een puntige normale verdeling van de scores en 

duidt op een situatie waarin deelnemers van te voren veel consensus laten zien (type I gesprek.) Een z-

score tussen de 1.96 en de -1.96 duidt op een normale verdeling van de scores en duidt op een situatie 

waarin deelnemers van te voren in enige mate consensus laten zien (type II gesprek.) Een negatieve z-

score groter dan -1.96 duidt op een platte normale verdeling van de scores en duidt op een situatie 

waarin deelnemers van te voren geen consensus laten zien (type III gesprek.) 

Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag: hoe kenmerkt zich het dialogische 

interactieproces in een groepsdiscussie tijdens een zelfevaluatie? en de tweede onderzoeksvraag:  hoe 

kenmerkt zich het dialogische argumentatieproces in een groepsdiscussie tijdens een zelfevaluatie? is 

op basis van frequentieanalyse een Chi-kwadraat test uitgevoerd in het programma SPSS. De Cramér’s 

V mag hierbij worden gehanteerd om uitspraken te doen over de mate van verschil tussen de opbouw 

van de verdeling van categorieën. Met behulp van geldige percentages van interactie- en 

argumentatiecategorieën is een beschrijving gemaakt van het interactie- en argumentatieproces in de 

twee typen gesprekken. 

Voor de beantwoording van de derde onderzoeksvraag bestaat er een verband tussen argumentatie en 

interactie in de groepsdiscussie? is op basis van crosstabellen een Chi-kwadraat test uitgevoerd. De 

Chi-kwadraat test is uitgevoerd op de gehele dataset; hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen de 

twee typen gesprekken. Vervolgens kon op basis van de resultaten van waarschijnlijkheidspercentages 
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van combinaties tussen argumentatie- en interactiecategorieën een beschrijving gemaakt worden van 

de relatie tussen argumentatie en interactie.  

 

5. Resultaten   

Typen gesprekken 

Op basis van kurtosis zijn de kwaliteitscriteria onderverdeeld in de drie typen gesprekken. Dit valt af 

te lezen in tabel 4. Hogeschool 1 bevatte zeven type I gesprekken en vijf type II gesprekken. 

Hogeschool 2 bevatte twee type I gesprekken en tien type II gesprekken. Hogeschool 3 bevatte zes 

type I gesprekken en zes type II gesprekken. Opvallend is dat er in de gehele data geen aanwezigheid 

is van een type III gesprek. Derhalve kon over dit type gesprek niet gerapporteerd worden.  

Tabel 4 Aanwezige type gesprekken in het onderzoek 

 Type gesprek per hogeschool 

 Kwaliteitscriteria 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hogeschool 1 I I II II II I I II I I II I 

Hogeschool 2 II II II II II II II I II I II II 

Hogeschool 3 II I II II I I I I I II II II 

 

Karakteristiek van interactie 

De resultaten van de eerste onderzoeksvraag: hoe kenmerkt zich het dialogische interactieproces in 

een groepsdiscussie tijdens een zelfevaluatie? staan weergegeven in tabel 5. Tabel 5 geeft de verdeling 

van de interactiecategorieën weer in een type I en Type II gesprek op basis van absolute frequenties en 

geldige percentages. 
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Tabel 5 Verdeling geldige percentages interactiecategorieën type I, II gesprek 

Categorie  Type I gesprek  Type II gesprek  

 Absolute 

frequenties 

Absolute 

percentages 

geldige 

percentages 

Absolute 

frequenties 

Absolute 

percentages 

geldige 

percentages 

1 Argument  143 8,86% 8,93% 194 8,32% 8,54% 

2 Broaden and deepen 207 12,83% 12,93% 215 9,22% 9,46% 

3 Interaction management  727 45,04% 45,41% 1054 45,22% 46,39% 

4 Opinion  64 3,97% 4,00% 108 4,63% 4,75% 

5 Outside activity 430 26,64% 26,86% 650 27,89% 28,61% 

6 Social Relation 5 0,31% 0,31% 10 0,43% 0,44% 

7 Task management 25 1,55% 1,56% 41 1,76% 1,80% 

Missing value 13 0,81%  59 2,53%  

Totaal (N) 1614 100% (1601) 2331 100% (2272) 

 

Hieruit blijkt dat de categorie outside activity het meest voorkomt. Dat wil zeggen dat binnen de twee 

typen gesprekken veel uitingen zijn gevonden die geen betrekkingen hadden op de interactie omtrent 

de uitvoer van de taak. De categorie interaction management komt ook veel voor. Dit betekent, dat 

binnen de twee typen gesprekken veel uitingen zijn die slechts betrekkingen hebben op de interactie in 

de groepsdiscussie. In beide typen gesprekken zien we dat deze twee categorieën uitschieters vormen 

in de data. Daarnaast valt op dat de categorieën social relations en task management nauwelijks 

voorkomen in beide typen gesprekken van de data. Dit betekent dat er in beide typen gesprekken 

nauwelijks uitingen zijn gevonden die (1) zich richten op het managen van relaties gedurende de 

discussie en (2) zich richten op het managen van de uitvoer van de taak. 

Als we kijken naar het verschil in de verdeling van de categorieën binnen het interactieproces als het 

gaat over een type I en type II gesprek, blijkt dat er een significant verschil te bestaan tussen de twee 

typen gesprekken; Chi2 = 13,684; df = 6; p < 0.05. De Cramér’s V geeft echter een waarde van .059, 

hetgeen een zeer zwak aanduidt. Derhalve kan worden gesteld dat er bijna geen verschil bestaat in 

interactieproces tussen een type I en een type II gesprek. Het verband is zeer zwak, bijna nul. Tenslotte 

valt op dat de vier meest voorkomende categorieën in zowel een type I gesprek als in een type II 

gesprek hetzelfde zijn (interactie management, outside activity, broaden and deepen, argumentation). 
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Aanvullend kan aan de hand van een frequentieverdeling van interactiecategorieën van het Rainbow-

model van Baker en collega’s (2007) worden nagegaan in welke mate een discussiegroep 

kenniselaboratie aangaat. Dat wil zeggen in welke mate een groep zich begeeft in de categorie 

broaden and deepen. In figuur 2 is de frequentieverdeling van interactiecategorieën van een type I 

gesprek weergegeven. Figuur 3 geeft de frequentieverdeling weer van interactiecategorieën van een 

type II gesprek. Het valt op dat beide typen gesprekken weinig uitingen bevatten in de categorie 

broaden and deepen. Daarnaast kan worden afgelezen dat in beide typen gesprekken veel uitingen 

zijn, die niet-argumentatief zijn. 
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Figuur 2 Frequentieverdeling interactiecategorieën type I gesprek 

Interactiecategorieën in type II gesprek
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Figuur 3 Frequentieverdeling interactiecategorieën type II gesprek 

 

Karakteristiek van argumentatie 

De resultaten van de tweede onderzoeksvraag hoe kenmerkt zich het dialogische argumentatieproces 

in een groepsdiscussie tijdens een zelfevaluatie? staan weergegeven in tabel 6. Tabel 6 geeft de 

verdeling van de argumentatiecategorieën weer in een type I en Type II gesprek op basis van absolute 

frequenties en geldige percentages. 

 

Tabel 6 Verdeling geldige percentages argumentatiecategorieën type I en type II gesprek 

Categorie  Type I gesprek Type II gesprek  

 Absolute 

frequenties 

Absolute 

percentages 

geldige 

percentages 

Absolute 

frequenties 

Absolute 

percentages 

geldige 

percentages 

1 Aanvragen-?  156 9,67% 9,92% 334 14,33% 14,73% 

2 Akkoord 254 15,74% 16,16% 290 12,44% 12,79% 

3 Expositie  409 25,34% 26,02% 585 25,10% 25,79% 

4 Geen code  53 3,28% 3,37% 192 8,24% 8,47% 

5 Geen uitbreiding 543 33,64% 34,54% 709 30,42% 31,26% 

6 Interpreteren 73 4,52% 4,64% 72 3,09% 3,17% 

7 Oneens 26 1,61% 1,65% 38 1,63% 1,68% 

8 Uitdaging 58 3,59% 3,69% 48 2,06% 2,12 

Missing value 42 2,60%  63 2,70%  

Totaal 1614 100% (1572) 2331 100% (2268) 

 

Hieruit blijkt dat de categorie geen uitbreiding verreweg het meeste voorkomt in de data. In beide 

typen gesprekken is dit het geval, in een type I gesprek 34,54% (543 uitingen) en in een type II 

gesprek 31,26% (709 uitingen). Dit betekent, dat in beide typen gesprekken de meeste uitingen zich 

karakteriseerden in nutteloze uitbreidingen. De categorie exposition komt eveneens veel voor. Dit is in 

beide typen gesprekken het geval, in een type I gesprek 26,02% (409 uitingen) en in een type II 

gesprek 25,79% (585 uitingen). Dit betekent dat veel uitingen in beide typen gesprekken zich 

karakteriseerden als een uiting waarin iets werd verduidelijkt, uitgebreid of uitgewerkt. Daarnaast valt 

op dat de categorieën oneens en uitdaging het minste voorkomen in de data. Dit is ook weer het geval 

in beide typen gesprekken. Dit geeft aan dat er nauwelijks uitingen in beide gesprekken voorkwamen 
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waarin er uiting werd gegeven van een meningsverschil. Als we kijken naar het verschil in de 

verdeling van de categorieën binnen het argumentatieproces als het gaat over een type I en type II 

gesprek, blijkt er een significant verschil te bestaan tussen de twee typen gesprekken. Chi2 = 78,414; df 

= 7; p < 0.001. De Cramér’s V geeft echter een waarde van .143, hetgeen een zwak verband is. 

Derhalve kan gesteld worden dat er een verschil bestaat in argumentatieproces tussen een type I en een 

type II gesprek, dit verschil is echter gering.  

 

Verband argumentatie en interactie 

De resultaten van de derde onderzoeksvraag: bestaat er een verband tussen argumentatie en interactie 

in de groepsdiscussie? staan weergegeven in tabel 7 en in tabel 8. Deze onderzoeksvraag is onderzocht 

binnen de gehele data: dat wil zeggen dat in de data geen onderscheid gemaakt is tussen de twee typen 

gesprekken. In tabel 7 is een overzicht gegeven van de alle voorkomende argumentatie-

interactiecombinaties (>5% van het geheel) in waarschijnlijkheidspercentages die zijn gevonden in de 

gehele data. Tabel 8 geeft de absolute frequenties weer van alle voorkomende argumentatie-

interactiecombinaties. 

Tabel 7 Combinaties argumentatie- en interactiecategorieën in geldige percentages  

 Interactiecategorieën  

 

Argumentatie-

categorieën   

Argument Broaden 

and deepen 

Interaction 

management 

opinion Outside 

activity 

Social 

relation 

Task 

management 

Totaal 

1 Aanvragen-?  0,05 0,03 11,7 0,39 0,10 0,03 0,44 12,74 

2 Akkoord 0,21 0,49 11,96 1,43 0,05 0,03 0,00 14,17 

3 Expositie  7,11 9,35 7,94 1,22 0,00 0,00 0,26 25,89 

4 Geen code  0,05 0,08 0,13 0,08 5,94 0,00 0,1 6,38 

5 Geen uitbreiding 0,03 0,05 8,91 0,57 22,01 0,31 0,73 32,61 

6 Interpreteren 0,08 0,23 3 0,34 0,00 0,03 0,10 3,78 

7 Oneens 1,13 0,00 1,09 0,39 0,03 0,00 0,03 1,67 

8 Uitdaging 1,09 0,76 0,86 0,05 0,00 0,00 0,00 2,76 

Missing value         

Totaal 8,75 10,99 45,58 4,48 28,13 0,39 1,67 100,00 
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Tabel 8 Combinaties argumentatie- en interactiecategorieën in absolute frequenties  

 Interactiecategorieën  

 

Argumentatie-

categorieën   

Argument Broaden 

and deepen 

Interaction 

management 

opinion Outside 

activity 

Social 

relation 

Task 

management 

Totaal  

1 Aanvragen-?  2 1 449 15 4 1 17 489 

2 Akkoord 8 19 459 55 2 1 0 544 

3 Expositie  273 359 305 47 0 0 10 994 

4 Geen code  2 3 5 3 228 0 4 245 

5 Geen uitbreiding 1 2 342 22 845 12 28 1252 

6 Interpreteren 3 9 115 13 0 1 4 145 

7 Oneens 5 0 42 15 1 0 1 64 

8 Uitdaging 42 29 33 2 0 0 0 106 

Missing value         

Totaal 336 422 1750 172 1080 15 64 3839 

 

Hieruit blijkt dat een aantal categorieën sterk vertegenwoordigd zijn. De interactiecategorie interaction 

management heeft vier maal een sterke combinatie met een argumentatiecategorie. Interaction 

management vertegenwoordigt als categorie 45,58% (1750 uitingen) van de aangetroffen combinaties 

van een interactiecategorie met een argumentatiecategorie. Dit betekent, dat bijna de helft van de 

gevonden combinaties van een interactiecategorie met een argumentatiecategorie betrekking heeft op 

het managen van de interactie zelf. 

Daarnaast valt op dat de argumentatiecategorie geen uitbreiding twee maal vertegenwoordigd is in een 

sterke combinatie binnen de data. Geen uitbreiding vertegenwoordigt 32,61% van de aangetroffen 

combinaties met een interactiecategorie. Dit betekent dat bijna een derde van de gevonden combinaties 

van een argumentatiecategorie met een interactiecategorie zich deel karakteriseerden als interactie 

zonder nuttige uitbreiding. Verder valt op dat de interactiecategorieën opinion, social relation en task 

management nauwelijks verband vertonen met een argumentatiecategorie. Dit betekent dat van de 

gevonden combinaties van een interactiecategorie met een argumentatiecategorie een uiting zich 

nauwelijks karakteriseert in:  
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1 verklaren of vragen van meningen. 

2 het managen van de sociale relaties in de groepsdiscussie . 

3 het managen van het verloop van de opdracht. 

De argumentatiecategorieën interpreteren, oneens en uitdaging vertonen eveneens nauwelijks verband 

met een interactiecategorie. Dit betekent dat van alle gevonden combinaties van een 

argumentatiecategorie met een interactiecategorie er zich enkelen karakteriseren in:  

1 omschrijvingen van voorgaande uitingen 

2 meningsverschillen zonder of met verdere uitwerking. 

Opvallend is de zeer sterk bevonden combinatie geen uitbreiding – outside activity (22.01%).  Deze 

combinatie komt het meeste voor in de data. Dit betekent dat van alle gevonden combinaties van een 

argumentatiecategorie met een interactiecategorie de meest uitingen zich karakteriseren als  

1 een niet nuttige uitbreiding  

2 interactie die geen betrekking heeft omtrent de uitvoer van de taak.  

Als we kijken naar het verband tussen argumentatie en interactie in de totale data blijkt er een vrij 

sterke samenhang te bestaan tussen de indelingen van argumentatie en interactie (Cramér’s V = .423). 

Dit verband is significant; Chi2 = 4128,492; df = 42; p < 0.05. Hierbij moet worden opgemerkt dat er 

echter niet wordt voldaan aan de eis dat maximaal 20% van de verwachte celfrequenties kleiner mag 

zijn dan vijf.  

 

6. Discussie en conclusie  

Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken hoe de karakteristiek van argumentatie en interactie 

tussen stakeholders tijdens een groepsdiscussie van een zelfevaluatie van een CAP eruit ziet.  

Wat betreft de eerste onderzoeksvraag hoe kenmerkt zich het dialogische interactieproces in een 

groepsdiscussie tijdens een zelfevaluatie? blijkt de interactie in de groepsdiscussie hoofdzakelijk 

uitingen te bevatten die (1) geen betrekking hebben op de interactie omtrent de uitvoer van de taak en 

(2) die slechts betrekking hebben op de interactie in de groepsdiscussie. In de verdeling van de 

interactiecategorieën binnen het interactieproces -als het gaat om een type I en type II gesprek- is een 
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significant verschil gevonden. Derhalve moet de hypothese H0: Het interactieproces in een type I 

gesprek is gelijk aan het interactieproces in een type II gesprek verworpen worden.  

Aan de uitschieters van interactiecategorieën binnen beide typen gesprekken kunnen geen conclusies 

verbonden worden, maar deze uitschieters duiden mogelijk op een coördinatieprobleem in de 

groepsdiscussie (Baker en collega’s, 2007). Deze twee categorieën zijn onder te verdelen in niet-

argumentatieve activiteiten (Baker en collega’s, 2007) Aan de hand van een frequentieverdeling van 

interactiecategorieën van het Rainbow-model van Baker en collega’s (2007) kan worden nagegaan in 

welke mate een discussiegroep kenniselaboratie aangaat. In beide typen gesprekken komen weinig 

uitingen voor in de categorie broaden and deepen. Uitingen in deze categorie bewerkstelligen 

integratie van nieuwe kennis en concepten waardoor gedeelde kennis verbreed en verdiept kan worden 

(Beers en collega’s, 2006). Ook Baartman en collega’s (2006), veronderstellen dat de procedure van 

zelfevaluatie, waarin een groepsdiscussie een belangrijke positie inneemt, indirect een bijdrage levert 

aan organisatie leren. Gesteld kan worden dat er in de groepsdiscussies, in beide typen gesprekken 

veel niet-argumentatieve activiteiten zijn en weinig uitingen bevatten die bijdragen aan organisatie 

leren. Er kan verondersteld worden dat de categorieën outside activity en interaction management ten 

koste gaan van de categorie broaden and deepen.  

 

Wat betreft de tweede onderzoeksvraag hoe kenmerkt zich het dialogische argumentatieproces in een 

groepsdiscussie tijdens een zelfevaluatie? blijkt dat de argumentatie in een groepsdiscussie zich 

hoofdzakelijk karakteriseert als (1) niet nuttig en (2) uitbreidend, uitwerkend en / of verduidelijkend. 

Kenmerkend zijn veel uitingen die niet relevant zijn. Anderzijds zijn er uitingen waarin informatie 

wordt uitgebreid of uitgewerkt. Deze uitingen bewerkstelligen integratie van nieuwe kennis en 

concepten, waardoor gedeelde kennis verbreed en verdiept kan worden (Beers en collega’s, 2006). 

Daarnaast karakteriseert de argumentatie zich enigszins in uitingen die een verzoek aan de 

gesprekspartner omvatten aangaande een bepaald standpunt, een positie, een uitleg, of een andere 

informatievraag. Dit komt overeen met grounding (Beers en collega’s, 2006). Deze karakteristieken 

sluiten overigens aan op de definiëring van het type gesprek onderhandeling (Dillenbourg, 1996).  
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Bovendien gelden deze karakteristieken voor beide typen gesprekken. Het argumentatieproces 

tenslotte, karakteriseert zich in een aanzienlijke hoeveelheid uitingen die een verklaring van 

overeenstemming uitdrukken. Dit past in het type gesprek wederzijdse aanpassing (Dillenbourg, 

1996). Dit type gesprek omvat een mate van overeenstemming. De beschreven karakteristieken van 

argumentatie komen hiermee overeen met gevonden resultaten in het onderzoek van Felton en Kuhn 

(2002). In de verdeling van de argumentatiecategorieën binnen het argumentatieproces, als het gaat 

om een type I en type II gesprek is een significant verschil gevonden. Derhalve moet de hypothese H0 

Het argumentatieproces in een type I gesprek is gelijk aan het argumentatieproces in een type II 

gesprek worden verworpen. Deze resultaten sluiten overigens aan op bevindingen van Felton en Kuhn 

(2002). Zij toonden in hun onderzoek verschillen in argumentatiecategorieën aan in de verschillende 

typen gesprekken.   

Wat betreft de derde onderzoeksvraag bestaat er een verband tussen argumentatie en interactie in de 

groepsdiscussie? kan worden gesteld dat binnen de groepsdiscussie een tamelijk sterk verband bestaat 

tussen argumentatie en interactie. Het verband blijkt significant te zijn. Het gevonden verband in dit 

onderzoek komt overeen met literatuurinzichten in de sociale wetenschappen, die een relatie tussen 

interactie en argumentatie onderschrijft. 

  

Tot slot: er wordt verondersteld dat veel uitingen in de groepsdiscussie niet-argumentatieve 

activiteiten zijn. Op basis van het verkregen inzicht in de karakteristieken van interactie en 

argumentatie, dat zich kenmerkt in een aantal uitschieters, mag verondersteld worden dat er sprake is 

van een coördinatieprobleem in de groepsdiscussie. De karakteristiek van interactie in de 

groepsdiscussies ondersteunt deze gedachte. Ten eerste, er zijn nauwelijks uitingen die de progressie 

van de taak managen. Daarnaast karakteriseert de groepsdiscussie zich in (1) interacties die geen 

betrekking hebben tot de uitvoer van de taak en in (2) interacties die met name de interactie reguleren. 

De karakteristiek van argumentatie ondersteunt eveneens deze gedachte. In de groepsdiscussie van een 

type I gesprek en een type II gesprek zijn de meeste uitingen niet nuttig. Er mag verondersteld worden 

dat deze geschetste karakteristieken van de groepsdiscussie ten koste zijn gegaan van effectieve 

argumentatieve categorieën. Uitingen hiervan dragen echter bij aan grounding, dit wil zeggen 
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kennisintegratie en ontwikkeling (Beers en collega’s, 2006). In de toekomst zou onderzocht kunnen 

worden in welke mate een formalisatie invloed heeft op het interactie- en argumentatieproces binnen 

een groepsdiscussie van een zelfevaluatie. Een formalisatie is een set van interactieregels die het 

onderhandelingsproces ondersteunt (Beers en collega’s, 2006). Hiermee kan de onderhandeling in een 

groepsdiscussie gefaciliteerd worden (Beers en collega’s, 2006). Op deze wijze wordt de interactie 

tussen betrokkenen gestructureerd, met als doel kennis- en informatie-uitwisseling te faciliteren 

(Kirschner, Beers, Boshuizen en Gijselaers, 2008). 
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