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Mensen denken dat taal is uitgevonden om elkaar 

beter te begrijpen. De redenering gaat als volgt: 

 in de oertijd konden we nog niet praten. Dat was  

lastig, want als je iets duidelijk wilde maken,  

bijvoorbeeld: ‘Geef me die speer eens aan,’ dan  

moest je dat doen met wilde handgebaren, onder  

het uitstoten van woeste klanken. (Bekijk een  

kind van anderhalf dat nog net niet kan praten  

maar wel op zijn wenken bediend wil worden en  

je weet hoe frustrerend dat is.) 

Dus mensen gingen praten: 

‘Hé, zie ik daar een mammoet? Verdomd als het  

niet waar is.´ 

´Ja, je hebt gelijk. Weet je wat ik doe? Ik pak even  

een speer, en ik hol erachteraan.’  

‘ Is goed.’  

‘Doe-doei’.  

 

(Cornelisse, 2009).
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Inleiding 
  

Het tienminutengesprek is één van de belangrijkste communicatiemomenten tussen ouders en 

school. Leerkrachten nodigen ouders twee of drie keer per jaar uit om de voortgang van de 

leerling te bespreken in tien minuten. Omdat in dit gesprek de bespreking van het rapport 

centraal staat, zal in het vervolg de term ‘rapportgesprek’ worden gebruikt. In het volgende 

fragment is een voorbeeld van de opening van een rapportgesprek te zien: 

 

Voorbeeldfragment Jelle. P=leerkracht Paulien, H=leerkracht Henriëtte, M=moeder, V=Vader 
8 P En hoe was Jelle, thuisgekomen met zijn rapport? 

9 M Hoe dat ie thuis was gekomen?= 

10 P =Ja, vond ie het leuk, [vond ie het goed, vond ie het gezellig 

11 V                                    [mmwujw 

12 M Nou daar is hij altijd wel uh best wel nonchalant in, niet zo uh (0.4) hij laat  

13  het altijd wel gewoon zien enne maar hij is er niet zo uh (.) ↓nee. <Hij hij> 

14 H Boeit m niet 

15 M Nee, hij schreeuwt het niet van de daken. Ja. (0.4) hij geeft het gewoon af,  

16  maar het is niet dat hij heel erg enthou↑siast is of zo maar ja 

 

Het rapportgesprek vormt een belangrijk moment voor zowel ouders als leerkrachten om 

informatie te krijgen en geven. In literatuur over rapportgesprekken wordt gezegd dat ouders 

van rapportgesprekken voornamelijk verwachten informatie te krijgen over het functioneren 

van het kind op school. Leerkrachten hebben de verwachting de ouders te informeren en 

verwachten in mindere mate zelf geïnformeerd te worden over de thuissituatie (Heijnens, 

2007). Ook blijkt uit literatuur dat het verkrijgen van een positieve band met elkaar een 

belangrijk doel van het rapportgesprek is (Barge &Loges, 2003; Minke & Anderson,2003; in: 

Heijnens,2007).  

 

Omdat er steeds meer kleurrijke scholen zijn in Nederland worden er vanzelfsprekend meer 

gesprekken met allochtone ouders gevoerd. Tijdens rapportgesprekken met allochtone ouders 

moet er rekening gehouden worden met andere factoren dan bij rapportgesprekken met 

autochtone ouders. Allochtone ouders kunnen zich bijvoorbeeld minder betrokken opstellen 

ten opzichte van de school. Dit kan persoonlijke redenen hebben, cultureel bepaald zijn, of te 

verklaren zijn vanuit beheersing van de Nederlandse taal. Leerkrachten kunnen hier tegenaan 

lopen. Een reden hiervoor kan zijn dat beginnende leerkrachten op de Pabo minimaal 
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voorbereid worden op rapportgesprekken met ouders (Booijink, 2007; Hijlkema, Swank & 

Hajer, 2005 en Kloppenburg- Nieuwburg, 2008).  

 

In een eerder stageonderzoek heb ik gekeken hoe leerkrachten en ouders de opbouw van topics 

organiseren en hoe onderling begrip wordt geconstrueerd. Omdat ‘begrip’ in het 

stageonderzoek beperkt is besproken en om verdieping vroeg, is ervoor gekozen een 

vervolgonderzoek uit te voeren naar het ‘begrijpen’ in rapportgesprekken. Hierbij gaat 

begrijpen niet om cognitief begrip, maar om de manier waarop ouders laten zien dat ze de 

leerkracht begrijpen, oftewel interactioneel begrip. In conversatieanalytische literatuur worden 

er twee manieren van interactioneel begrip gegeven: begrip claimen en begrip demonstreren 

(Koole, 2009). Een begripsclaim laat zien dat een uiting begrepen is (‘Ja’). Een 

begripsdemonstratie laat zien hoe een uiting begrepen is (‘dus Lotte is vooruitgegaan met 

spelling’). Stel dat een leerkracht uitleg geeft over rekenen: ‘Uw zoon doet het niet zo goed 

met rekenen’. Dan kan de vader hier ‘ja’ op antwoorden. Deze ‘ja’ is een begripsclaim en zegt 

niets over het cognitieve begrip van de vader. Het kan zijn dat hij alleen het woord ‘goed’ 

heeft verstaan en daarop reageert. 

 

In dit onderzoek zullen ter uitbreiding op het vooronderzoek niet alleen analyses gemaakt 

worden van rapportgesprekken met allochtone ouders, maar ook van rapportgesprekken met 

autochtone ouders. Deze twee groepen ouders worden vergeleken wat betreft het laten zien 

van begrip. In eerste instantie staan de uitingen van ouders centraal. Daarnaast wordt er ook 

aandacht besteed aan de uitingen van leerkrachten. Voor dit onderzoek is de volgende 

onderzoeksvraag opgesteld:  

 

In hoeverre laten allochtone en autochtone ouders op verschillende manieren begrip zien 

in rapportgesprekken en hoe zijn deze verschillen te verklaren uit de ruimte die de 

leerkracht geeft voor inbreng van ouders? 

 

Hierbij zijn drie deelvragen opgesteld: 

1. Welke manieren van begrip claimen en begrip demonstreren zijn er? 

2. Komen bepaalde manieren van begrip claimen of begrip demonstreren meer of minder voor 

bij allochtone dan bij autochtone ouders? 

3. Bestaat er een kwalitatief verschil hierbij tussen allochtone en autochtone ouders?  
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4. Hoe zijn deze verschillen te verklaren uit de ruimte die de leerkracht geeft voor inbreng van 

ouders? 

 

In analyse deel 1 zullen de manieren waarop ouders begrip claimen en demonstreren genoemd 

worden. Daarna zal in analyse deel 2 gekeken worden hoe vaak uitingen van allochtone en 

autochtone ouders in de twaalf categorieën van begripclaims en begripdemonstraties 

voorkomen. In analyse deel 2 zal tevens de derde deelvraag worden behandeld waarbij er 

gekeken wordt naar een eventueel kwalitatief verschil tussen de uitingen van allochtone en 

autochtone ouders. De vraag is of ouders verantwoordelijk zijn voor deze eventuele 

verschillen, of leerkrachten. In analyse deel 3 zal daarom worden gekeken in hoeverre deze 

verschillen te verklaren zijn aan de hand van de ruimte die de leerkracht hiervoor geeft. 

Begripclaims en begripdemonstraties van ouders kunnen namelijk door henzelf geïnitieerd 

worden, maar kunnen ook gestuurd worden door de ruimte die de leerkracht hiervoor geeft. 

Aan de hand van deze drie analysedelen zullen in de conclusie en discussie aanbevelingen 

gedaan worden voor verbetering van communiceren met ouders in rapportgesprekken.
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Hoofdstuk 1: Literatuur  
 

In het hoofdstuk literatuur zal eerst de methode ‘conversatieanalyse’ uitgelegd worden. Daarna 

zullen onderzoeken gerelateerd aan het ‘begrip claimen’ en ‘begrip demonstreren’ besproken 

worden. Hierbij wordt er aan een aantal specifieke verschijnselen aandacht besteed, zoals 

minimale responsen, herhalingen en candidate understandings. In het laatste deel van de 

literatuur zullen er onderzoeken met betrekking tot rapportgesprekken besproken worden. 

Hierbij komen de thema’s sociale klasse en tweedetaalsprekers aan bod.  

 

1.1 Conversatieanalyse 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zal gebruik gemaakt worden van conversatieanalyse; 

een onderzoeksrichting op het gebied van interactieanalyse. Binnen de conversatieanalyse 

worden de principes van gespreksorganisatie onderzocht, waarmee de deelnemers in een 

gesprek betekenis geven aan wat ze zeggen en doen. Deze manier van analyseren is in de jaren 

’60 voortgekomen uit een sociologische stroming: de etnomethodologie. Hierin werd gekeken 

naar regels die mensen gebruiken om gedrag van anderen te begrijpen en hun eigen gedrag 

begrijpbaar te maken. Vanuit deze theorie ontwikkelde Harvey Sacks een nieuwe methode van 

analyseren; de conversatieanalyse. Conversatieanalytici Heritage & Atkinson formuleren het 

doel van conversatieanalyse als volgt:  

 

‘The central goal of conversation analytic research is the description and explication of the 

competences that ordinary speakers use and rely on in participating in intelligible, socially 

organised interaction’ (Heritage, Atkinson, 1984:1). 

 

Conversatieanalyse onderscheidt zich van de meeste andere tekstgerichte benaderingen door 

acties te analyseren en hierbij te kijken naar hun relatie met voorafgaande en volgende 

uitingen (Arminen, 2005). Sacks’ ontwikkeling van conversatieanalyse was vernieuwend op 

drie punten. Op de eerste plaats de manier van data vergaren: onderzoekers maakten audio-

opnames en transcripten van gesprekken. Hierdoor was onderzoek niet meer gebaseerd op 

persoonlijke indrukken, herinneringen of veldnotities, maar op opnamen die terug te luisteren 

waren. Dit betekende een datagestuurde corpusanalyse waarbij de datacollectie aangepast kon 

worden tijdens het analyseproces (Mazeland, 2003: 13). Ten tweede was het materiaal dat 

Sacks verzamelde zo ‘echt’ en natuurlijk mogelijk. Zo lag in de jaren ‘70 en ‘80 de nadruk op 
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alledaagse verschijnselen zoals telefoongesprekken. Institutionele interacties zoals arts/patiënt, 

interviewer/geïnterviewde, leerkracht/leerling, werden doelbewust vermeden (Arminen, 2005). 

Bij telefoongesprekken was er geen sprake van complexiteiten zoals non-verbale 

communicatie, maar ging het puur om het gesproken woord. Vanaf de jaren ’80 is er in de 

conversatieanalyse wel aandacht besteed aan institutionele gesprekken. Ten slotte is Sacks in 

staat de formele kant -de procedurele kern van een bepaald verschijnsel- te isoleren en als een 

interactioneel geordend fenomeen te beschrijven (Mazeland, 2003:13). Hierbij beschrijft hij 

gespreksverschijnselen niet als de regels van een geïsoleerd individu (‘Kees zegt weinig’), 

maar als interactionele procedures waarmee gespreksdeelnemers communicatieve processen 

tot stand brengen (‘In arts-patiënt gesprekken is de patiënt gedurende de opening van het 

gesprek niet spraakzaam’). De betekenis van een uiting zit niet vast aan een talige vorm, maar 

is juist een sociaal, interactioneel geconstitueerd fenomeen. Gespreksdeelnemers coördineren 

het verloop van het gesprek om te garanderen dat een gesprek zich ontwikkelt en past binnen 

de sociale gelegenheid die plaatsvindt. Op deze manier is het hebben van een gesprek een 

afspiegeling van wat in het sociale leven tussen mensen gebeurt (Fitch & Sanders, 2005: 67). 

In dit onderzoek vormen de gedachten van Sacks de basis van de analysemethode; er wordt 

gebruik gemaakt van video-opnamen en transcripten en er worden institutionele gesprekken 

onderzocht, namelijk de rapportgesprekken. Daarnaast worden gespreksverschijnselen in de 

analyse als een interactioneel geordend fenomeen beschreven. 

 

Van de verschillende thema’s die in de conversatieanalyse behandeld worden (o.a. 

beurtwisseling, sequentieorganisatie, sequentie-expansie, herstelorganisatie, topicorganisatie 

en gespreksopening en -afsluiting (Mazeland, 2003)) bespreek ik hier een thema dat terugkomt 

in de analyses, namelijk beurtwisseling. Om in de conversatieanalyse het thema beurtwisseling 

te bestuderen, worden gesprekken ingedeeld in beurten. Een beurt bevat één of meer 

beurtopbouweenheden (Mazeland, 2003:28) oftewel turn-constructional-units (TCU’s) 

(Schegloff, 2007:4). Een TCU kan bestaan uit verschillende vormen: hoofdzinnen, bijzinnen, 

maar ook losse woorden kunnen een beurtopbouweenheid vormen (Schegloff, 2007:4). 

Sprekers produceren meestal meer dan één TCU per spreekbeurt. Na een TCU kan een 

moment komen waarop een volgende spreker kan gaan spreken. Dit wordt een mogelijk 

voltooiingspunt, oftewel  ‘transitional-relevance place’ (TRP) genoemd (Mazeland, 2003:28; 

Schegloff, 2007:4).Met behulp van onder meer de grammaticale eigenschappen van een zin 

kan de luisteraar inschatten hoe lang het nog duurt voordat de spreker uitgesproken is en waar 

een beurtwisseling plaats kan vinden. In het voorbeeld hieronder is te zien dat ‘Hallo’ een 
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TCU is, waarna er een TRP komt. Het is geen regel dat er na elke TCU een TRP komt die 

wordt benut door de andere spreker om de beurt te nemen. Na de ‘Hallo’ van spreker 1 komt 

er nog een TCU: ‘Alles goed?’. Na deze TRP wordt de beurt wel genomen door spreker 2. 

Spreker 1 geeft met de vraag ‘Alles goed’ de beurt aan spreker twee (huidige kiest volgende 

spreker). Door een vraag te stellen projecteert spreker 1 een antwoord. Wanneer de spreker 

geen volgende spreker aanwijst, kan iemand zichzelf selecteren om te gaan spreken 

(zelfselectie).  
                                       TRP ↓                  TRP ↓                    

Spreker 1> Hallo. Alles goed? 

                         [    TCU     ] [          TCU          ]  

 

                             TRP ↓                                            TRP ↓                    

Spreker 2< Ja hoor. En hoe is het met u? 

                         [        TCU      ]  [                     TCU                    ] 

 

Een TCU kan samen met een opvolgende TCU een aangrenzend paar vormen (Schegloff, 

2007:4). Een aangrenzend paar bestaat uit twee uitingen die opeenvolgend door twee 

verschillende sprekers worden geproduceerd. Bijvoorbeeld groet-wedergroet of vraag-

antwoord zoals in het voorbeeld hierboven. Deze twee uitingen zijn gevormd als een eerste 

paardeel (groet/vraag) en tweede paardeel (wedergroet/antwoord). De productie van een eerste 

paardeel van een bepaald type aangrenzend paar creëert de verwachting dat de andere spreker 

het tweede paardeel van dit type zal produceren (Houtkoop & Koole, 2000:75). In analyse deel 

3 zullen vragen van de leerkracht die een aangrenzend paardeel vormen met de antwoorden 

van de ouder onderzocht worden.  

 

1.2 Begrip claimen en begrip demonstreren. 

In dit onderzoek zal net als in Koole (2009) voortgebouwd worden op het onderscheid dat 

Sacks (1992) heeft gemaakt tussen twee manieren om begrip te laten zien: begripclaims en 

begripdemonstraties. Een voorbeeld van Sacks was als volgt: 

 

1  A:  How long are you going to be there? 

2  B: Till Monday. 

3  A:  Oh. Just a week.  
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Hij beargumenteert bij dit fragment dat A meer doet dan alleen begrip claimen. A analyseert 

de uiting van B en gebruikt dit om een nieuwe uiting te produceren (Sacks, 1992, Vol.II: 253 

in: Koole, 2009). Er wordt dus informatie uit de uiting van spreker B meegenomen naar de 

volgende uiting van spreker A. Wanneer in regel 3 alleen een ‘oh’ had gestaan, was er sprake 

geweest van een begripsclaim waarin alleen wordt getoond dat een uiting begrepen is. Met de 

uitleg ‘Just a week’ erbij wordt het volgens Sacks een begripsdemonstratie (Koole, 2009:7).  

 

Wanneer er gesproken wordt over begrip, wordt niet het cognitieve, maar het interactionele 

begrip bedoeld. Het cognitieve begrip heeft betrekking op het ‘daadwerkelijk begrijpen’ als 

cognitief proces. Het interactionele begrip is niet gericht op deze cognitieve processen, maar 

op het ‘laten zien’ van begrip.  

 

1.3 Begrip claimen: Minimale responsen 

Begrip claimen kan iemand doen door een minimale respons te geven. Het meest 

voorkomende type ontvangst-antwoord is de minimale respons (Koole, 2003:192). Eén van de 

oudste moderne referenties in linguïstiek naar deze respons/tekens in gesprekken is die van 

Fries (1952, in: Heritage, 1984). Zij beschouwde uitingen als ‘unh hunh’, ‘Yeah’, ‘I see’ en 

‘Oh’ als een groep van ‘signalen van continue attentie’. Deze interpretatie is redelijk in 

overeenstemming met recentere benaderingen (Gardner, 2001:18). Zimmerman & West 

(1975:108; in: Gardner 2001) beschouwen de minimale responsen als zijnde ‘to display 

continuing interest and co-participation in topic development’. Bublitz (1988; in: Gardner, 

2001) benadrukt dat minimale responsen overal in een gesprek geplaatst kunnen worden en 

enkel door de luisteraar gebruikt worden om te doen alsof er geluisterd wordt. Er is veel 

literatuur die ondersteunt dat sprekers de minimale responsen meestal op TRP’s plaatsen 

(Sacks et al., 1974; Fellagy, 1995; in: Gardner, 2001). Wanneer minimale responsen niet op 

een TRP worden geplaatst, zal de gesprekspartner snel door zal hebben dat de ander niet aan 

het luisteren is (Gardner, 2001:18).  

 

Naast deze onderzoeken naar responstekens en luisteren in eerste taal, is er onderzoek gedaan 

naar minimale responsen en luisteren in tweede taal (T2-luisteren). Rost (1994) schrijft dat 

luisteren in onze eerste taal niet gemakkelijk is. Het vereist een aanzienlijke cognitieve 

ontwikkeling en constante attentie voor sociale en linguïstische input (Rost, 1994:133). Rost 

beweert dat T2-luisteren nog moeilijker lijkt te zijn omdat sprekers hun tweede taal vrijwel 

nooit compleet beheersen. Taalkennis van de eerste taal en tweede taal kunnen voor 
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vertaalverwarring zorgen. Zo hebben ‘Let’s eat’ in het Engels  en ‘bonne appetite’ in het Frans 

dezelfde strekking, maar hebben niet dezelfde letterlijke vertaling (Rost, 1994:135). Rost 

(1994) schrijft het volgende over luisteren in het algemeen: 

 

‘Listening involves psychological skills, such as recognizing words, parsing speech into 

constituent parts and processing the discourse in terms of cohesion, logic and relevant 

underlying schemas. Listening also involves inferring the speaker’s intentions and numerous 

social skills such as giving back-channeling signals and making repairs when 

misunderstandings occur’ (Rost, 1994: 136).  

 

De term ‘back-channeling signals’ die Rost hier gebruikt, is een term die ook gebruikt wordt 

door Yngve (2000). In haar onderzoek betrekking tot interviews maakt ze onderscheid tussen 

de front-channel en de back-channel. De vragen en antwoorden in interviews behoren tot de 

front-channel, maar geluiden en minimale responsen behoren tot de back-channel.  De 

uitingen in de back-channel zijn niet bedoeld om de hoofdlijn van vragen en antwoorden in 

interviews te veranderen. Onder Yngve’s categorie back-channel vallen niet alleen minimale 

responsen, maar ook beoordelingen en herstelinitiëringen (zie 1.4) (Yngve, 2000; in: Koole, 

2003). 

 

Andere onderzoeken naar minimale responsen en de functie ervan zijn van Heritage (1984) en 

Koole (2009). ‘Oh’ wordt in de literatuur vaak genoemd als woord om informatieontvangst te 

markeren of claimen. Heritage (1984) spreekt over ‘oh’ als een ‘change-of-state token’. 

Schegloff (2007) vertaalt dit naar het registreren van de direct voorafgaande uiting als een 

informerende. In Koole (2009) wordt beschreven dat de ‘oh’ van leerlingen tijdens wiskunde-

uitleg van de leerkracht laat zien dat de uitleg van de leerkracht precies het antwoord was op 

de vraag die ze stelden. De ‘oh’ van de leerling is een reactie op het laatste deel van de uitleg; 

een antwoord op de vraag. Hieruit blijkt dat ‘oh’ een interactioneel verschijnsel kan zijn; het 

wordt gebruikt op een bepaalde plaats in de uitleg om de leerkracht te laten zien dat de som 

begrepen is.  

 

Naast minimale responsen zijn er meer vormen van begrip claimen die in de literatuur terug te 

vinden zijn. Zo is er naar ‘herhalen’ veel onderzoek gedaan. Het herhalen van een woord, 

zinsdelen of zinnen van een andere spreker (a) brengt conversatie tot stand, (b) laat iemands 

antwoord op andermans uiting zien, (c) laat acceptatie van andermans uiting, participatie en de 
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ander zelf zien, (d) bewijst dat iemand participeert (Tannen, 1989:61). Door een uiting (deels) 

te herhalen wordt het gesprek gaande gehouden. Deze bereidheid om een gesprek te voeren, is 

het tonen van positieve beleefdheid (Tannen, 1989:61). Met beleefdheid drukken sprekers 

respect en waardering voor elkaar uit. Hiermee komen ze volgens Brown & Levinson 

tegemoet aan de behoefte van mensen om te worden gewaardeerd en gerespecteerd (Houtkoop 

& Koole,2000:50). De vorm van herhalen die van toepassing is in de analyse is niet de ‘zelf-

herhaling’, maar de ‘ander-herhaling’ (Tannen,1989:63). Hierbij wordt (een deel van) de 

voorafgaande uiting van de andere spreker (vrijwel) letterlijk herhaald. Tannen (1989) 

onderscheidt negen functies van herhalingen, een herhaling als teken van: deelnemend 

luisteren, deelnemend luisteren bekrachtigen, humor, genieten, blokkering, uitbreiding, 

deelname, evalueren door patroon in herhalingsritme, en het begrenzen van verhalen 

(Tannen,1989:67). Herhalingen kunnen vrij automatisch zijn, als een soort van echo. Dit 

automatische van herhalingen dragen bij aan hun functie in productie, begrijpbaarheid, 

verbintenis en interactie. Voor de analyse in dit onderzoek is het van belang te realiseren dat 

met een herhaling een begripsclaim en geen begripsdemonstratie wordt gegeven.  

 

1.4 Begrip demonstreren: Candidate Understandings 

Een categorie van begrip demonstreren die terug zal komen in analyse deel 1 & 2, is de 

categorie ‘begrip checken’ oftewel de ‘candidate understanding’. Een candidate 

understanding is een vorm van het zogenaamd ‘ander-geïnitieerd herstel’ (Schegloff, 

2007:101). Ander-geïnitieerd herstel is een vorm van herstel. Herstel kan plaatsvinden 

wanneer sprekers een probleem tegenkomen bij het spreken, horen of begrijpen van een uiting 

(Schegloff, 2000, 2007:100). Zo kan een grammaticale fout, een verkeerde betekenis van een 

woord, uitspraak, maar ook het verkeerd verstaan van een uiting voor problemen zorgen. Deze 

problemen kunnen in interactie opgelost worden met herstel. Schegloff stelt dat alles in spraak 

behandeld kan worden als een mogelijk-te-herstellen uiting of een mogelijke-bron-voor-

probleem. Kortom, herstel is overal mogelijk. Herstel kan worden opgedeeld in het ‘initiëren 

van herstel’ en het ‘oplossen van herstel’. Herstel initiëren gebeurt bij ‘ander-herstel’. Zelf een 

probleem herstellen wordt ‘zelf-herstel’ genoemd.  Ander-geïnitieerd herstel is een vorm van 

herstel waarin spreker B niet goed begrijpt of niet goed heeft verstaan wat spreker A heeft 

gezegd. Spreker B kan dan door middel van ander-geïnitieerd herstel vragen om 

verduidelijking. Een vorm van ander-geïnitieerd herstel is bijvoorbeeld  ‘huh?’ of ‘wat zeg je’. 

Een andere vorm van ander-geïnitieerd herstel, de candidate understanding, formuleert 

Kurhila (2006) formuleert als volgt: 
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‘when experiencing something as problematic in the prior speaker’s turn, the speaker can 

repair the problem, but she can also check her understanding of the problematic utterance. In 

other words, the speaker can articulate her understanding of the other speaker’s meaning.’ 

(Kurhila, 2006: 153)  

 

Een candidate understanding is een uiting waarin expliciet de interpretatie van de ontvanger 

gearticuleerd wordt. Candidate understandings worden gebruikt om het niveau van gedeelde 

kennis te checken tussen gesprekspartners (Kurhila, 2006:155). Het wordt als volgt 

schematisch weergegeven: 

  

1   A:  Trouble turn 

2   B:  Candidate understanding 

3   A:  Confirmation/rejection + explanation 

 

Na de candidate understanding volgt er een bevestiging of verwerping met uitleg.  

 

1.5 Karakteristieken van rapportgesprekken 

Omdat rapportgesprekken centraal staan in de analyse van dit onderzoek volgt nu een 

bespreking van literatuur hierover. Over rapportgesprekken met ouders is weinig literatuur: de 

laatste jaren zijn er maar een paar onderzoeken gedaan. Relevante onderzoeken hiervan zijn 

o.a. Booijink (2007), Heijnens (2007), Weiniger & Lareau (2003) en MacLure & Walker 

(2000).  

Marijke Booijink, afgestudeerd in culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, 

heeft rapportgesprekken bekeken in het kader van communicatie tussen leerkrachten en 

allochtone ouders. Zij heeft hiervoor het ouderbeleid van scholen bestudeerd, diepte-

interviews gehouden, en rapportgesprekken bijgewoond en nabesproken. Eén van de 

knelpunten die zij noemt is het éénrichtingsverkeer van de communicatie. Zij concludeert dat 

het in de gesprekken vooral gaat om informatieoverdracht van de school naar de ouder, in 

plaats van tweerichtingsverkeer tussen ouder en school. Andere knelpunten zijn de beperkte 

tijd en taalverschillen. Wat betreft taalverschillen geeft Booijink aan dat de omvang van 

taalproblemen wordt overschat. ‘Je ontdekt dat je ondanks een gebrekkige taalbeheersing 

samen met enige inspanning toch heel ver komt’. Een discussiepunt bij Booijinks’ onderzoek 

is dat het niet gebaseerd is op opgenomen materiaal.  
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Een niet-wetenschappelijk, maar wel relevant boek wat betreft rapportgesprekken is 

het studieboek ‘Communiceren met ouders’ (Dingarten e.a.,2004). In dit boek komt 

‘communiceren met allochtone ouders’ aan de orde, waarin het communiceren met ouders uit 

een andere cultuur centraal staat. Dit boek onderstreept de culturele en talige verschillen die er 

kunnen zijn bij allochtone ouders.  

 

Uit de scriptie van Heijnens (2007) blijkt dat de leerkrachten het grootste deel van de 

communicatie voor hun rekening namen: 59,9% tegenover 40,1% van de ouders. Uit het 

vooronderzoek (Müskens, 2009) bleek dat er in totaal meer topics geïnitieerd werden door 

leerkrachten (67,6%) dan door ouders (32,4%). Het onderzoek van Heijnens is deels 

voortgekomen uit een onderzoek van Symeou (2003). Symeou heeft van 42 bandopnamen van 

oudergesprekken twee analyses gemaakt. Eén wat betreft type uitspraken en één wat betreft de 

aard van de uitspraken. Heijnens heeft de categorieën inhoudsaspecten van Symeou 

uitgebreid. Hiermee kwam hij op tien inhoudscategorieën: 1. De scholing van het kind in het 

algemeen, 1a. Werkhouding/gedrag, 1b. Prestaties, 2. Het gedrag van de ouder, 3. Het gedrag 

van de leerkracht, 4. Huiswerk en schoolactiviteiten thuis, 5. Niet-academische 

schoolonderwerpen, 6. Ouder-leerkracht samenwerking, 7. Toekomst, 8. Andere (Heijnens, 

2007:33). Naast deze tien inhoudscategorieën heeft hij ook vormcategorieën opgesteld: 1. Het 

doen van mededelingen, 2. Accommoderen/instemmen, 3. Tegenwerpen/verdedigen, 4. Vraag 

stellen, 5. Adviseren, 6. Beloven om actie te ondernemen, 7. Reflectie, 8. Social talk, 9. 

Andere (Heijnens, 2007: 29). Heijnens heeft een categorisering gemaakt van alle beurten in de 

gesprekken. Hij spreekt over beurten, omdat er per zin meerdere inhouds- of vormcategorieën 

van toepassing kunnen zijn. Een aantal vormcategorieën van Heijnens komt overeen met 

categorieën die gevormd zijn in de analyse van dit onderzoek; ‘accomoderen/instemmen’ 

(bevestiging geven), ‘tegenwerpen/verdedigen’ en ‘vraag stellen’.  

 

Een rapportgesprek is net als gesprekken in rechtszalen, behandelkamers en directiekamers 

een institutioneel gesprek. Institutionele gesprekken zijn gesprekken die volgens bepaalde 

regels of richtlijnen verlopen (Heritage, 2005:106). Bij een sollicitatiegesprek zal er informatie 

gegeven worden over de instantie en vragen gesteld worden aan de sollicitant aan de hand van 

de cv. Hoewel er geen opgelegde regels zijn in een sollicitatiegesprek, wordt er alleen 

besproken wat er in die situatie en context relevant is. Walker & McLure (2000) suggereren 

dat ouder-docentgesprekken veel overeenkomsten hebben met dokter-patiëntgesprekken. Deze 

gelijkenissen zijn volgens hen te vinden in de gehele structuur van het gesprek en de 
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interactionele dynamiek (Walker & McLure, 2000: 7). Discoursanalytische onderzoeken naar 

dokter-patiëntgesprekken hebben de verschillen in status en macht tussen dokter en patiënt 

vastgesteld (Mishler, 1984; Silverman, 1987; Fairclough, 1992 in: McLure & Walker, 2000). 

Deze verschillen in status en macht zijn volgens MacLure & Walker terug te vinden in 

rapportgesprekken. Zij stellen dat de openingen in rapportgesprekken vergelijkbaar zijn met 

een ‘diagnose’ van een arts: de leerkracht kan het gesprek openen met een ononderbroken stuk 

tekst. Dit is één van de drie dingen waarmee een leerkracht zichzelf een machtspositie aan kan 

meten (McLure & Walker, 2000; in: Heijnens, 2007:15). Ook specialistisch taalgebruik en de 

toegang tot gegevens als toetsuitslagen kunnen ervoor zorgen dat de leerkracht een andere 

positie inneemt in het gesprek, oftewel een expertrol aanneemt. 

 

1.6 Rapportgesprekken en sociale klasse  

Heijnens, maar ook Weiniger & Lareau (2003) betrekken de sociale klasse (‘middle-class’ en 

‘working-class’; Weiniger & Lareau, 2003: 1) van de ouders bij de kwaliteit van het gesprek. 

Er wordt geconcludeerd dat de sociale klasse van de ouders indirect invloed heeft op de 

schoolervaring van het kind. Wat betreft de informatie-uitwisseling viel namelijk op dat 

ouders uit de hogere klassen de opmerkingen, diagnoses en aanbevelingen van de leerkracht 

beter begrepen in vergelijking met ouders uit de lagere klassen. Dit bleek uit de reactie van de 

ouders. Ouders uit de lagere klassen hadden vaak een rol waarin ze alleen maar reageerden 

gedurende het gesprek en dus geen begrip demonstreerden. Ook voelden ze zich zichtbaar 

slecht op hun gemak (Weiniger en Lareau, 2003; in: Heijnens, 2007:16). Deze conclusies 

komen voort uit analyse van vormaspecten. Concreet komt hierbij naar voren dat ouders uit 

een lager milieu in een gesprek vooral mededelingen doen (70,2%), accommoderen/ 

instemmen met opmerkingen van leerkrachten (10,3%), en vragen stellen (6,6). Deze ouders 

laten weinig social talk zien (4,5%), ze gebruiken weinig tegenwerpingen (2,5%) en ze geven 

minimaal advies aan de leerkracht. Bij ouders uit een hoog milieu is de schaal anders verdeeld. 

Ook hier bestaat relatief gezien het grootste gedeelte uit mededelingen (54,4%). 

Accommoderen/instemmen komt hier voor met een percentage van 13,3%, vraag stellen en 

advies geven 6,3%, opmerkingen van docent tegenwerpen 4,2% en social talk 0,7%. Ouders 

uit een hogere klasse kunnen dus, in tegenstelling tot ouders uit de lagere klassen, met behulp 

van de inbreng bij oudergesprekken (advies, mededelingen, etc.) een positieve invloed 

uitoefenen op de ontwikkeling van hun kinderen (Heijnens, 2007:16). Het wel of niet 

participeren is afhankelijk van de actieve/passieve houding van de ouder zelf, maar ook van de 

ruimte die de docent hem/haar geeft om te spreken.  
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1.7 Tweedetaal-sprekers  

De gesprekken met allochtone ouders zijn gesprekken met tweedetaalsprekers, voortaan T2-

sprekers. Daarom zal er nu tot slot literatuur over T2-sprekers beproken worden. Zowel 

Kurhila (2006) als Gardner&Wagner (2000) hebben boeken geschreven over 

tweedetaalsprekers. Een bevinding uit het boek ‘Second Language Conversations’ is dat T2-

gesprekken normale gesprekken zijn. T2-gesprekken kunnen op dezelfde manier geanalyseerd 

worden als T1-gesprekken. Net als bij T1-sprekers, wordt de interactie van T2-sprekers met 

behulp van hun gesprekspartners gerealiseerd. De tendens uit bestaande literatuur (Brouwer, 

2000; Carroll 2000; Firth 1996; Wong 2000; in; Gardner & Wagner, 2000) is, dat er geen 

verschillende interactionele fenomenen voorkomen in gesprekken van T2-sprekers. Natuurlijk 

zijn gesprekken met T2- sprekers in sommige opzichten anders dan T1-gesprekken wat betreft 

accent of grammaticale onregelmatigheden. Wong (2000) en Schegloff (2000) hebben 

onderzoek gedaan naar de eventueel systematische vertraging die op zou treden in 

geprojecteerde uitingen in T2- gesprekken. Zij stellen dat de verschillen tussen T2- en T1-

gesprekken kunnen worden uitgelegd door de frequentie waarin ze voorkomen; vertraging en 

herformulering komen ook voor in T1-gesprekken, maar wellicht minder frequent dan in T2-

gesprekken. Een ander boek dat aandacht besteed aan T2-sprekers is het ‘Second language 

interaction’ (Kurhila,2006). Kurhila (2006) integreert als één van de eerste 

conversatieanalytici gesprekken met T2-sprekers. De opzet van het boek is hoe wederzijdse 

begrijpbaarheid/verstaanbaarheid vastgesteld, gecheckt en verholpen wordt als er sprake is van 

ongelijkheid in de taalvaardigheid (Kurhila, 2006:1). Kurhila bespreekt de thema’s herstel, 

ander-correctie, zoeken naar woord en candidate understandings. Herstel en candidate 

understandings zullen terugkomen in de analyses van dit onderzoek. Herstel is een 

mechanisme om verheldering te bereiken (Kurhila, 2006:31) en een middel om begrip te 

construeren. Wederzijdse begripsvorming (de beurt van de andere spreker herkennen) is nodig 

om door te kunnen in een conversatie; een gesprek kan zich alleen voortzetten als er geen 

problemen zijn.  

 

Naast de verschillen in de sociale klasse en allochtone of autochtone afkomst van een ouder 

speelt ook mee dat elke ouder een verschillende persoonlijkheid en houding tegenover school 

heeft. De Vries (2007) geeft in zijn niet-wetenschappelijke boek ‘handboek ouders in de 

school’ een aantal voorbeelden van de verschillende typen ouders. Deze typen zijn gebaseerd 

op inzichten uit de sociale wetenschappen. Leerkrachten kunnen de modellen gebruiken om 

ouders op een goede manier tegemoet te treden (De Vries, 2007:14). Een door De Vries 
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geciteerd model genaamd ‘Vijf profielen van ouders’ (website van het ministerie van 

onderwijs (OCW)in: De Vries, 2007) is ontwikkeld op basis van behoeften, normen, waarden 

en motivaties van ouders. Hierbij variëren ouders van zeer betrokken tot niet betrokken, van 

introvert tot extravert.  

 

1.8 Samenvattend  

In het eerste deel van de literatuur is de methode conversatieanalyse uitgelegd. Hierbij zijn een 

aantal basis thema’s uitgelegd, zoals beurtwisseling. Daarna zijn is het verschil tussen 

begripclaims en begripdemonstraties besproken. Hierbij is een aantal begrippen besproken van 

vormen van begripclaims en –demonstraties die voorkomen in de analyse; minimale 

responsen, herhalingen en candidate understandings. Uit de literatuur over rapportgesprekken 

bleek dat er weinig conversatieanalytisch onderzoek is gedaan naar de communicatie met 

ouders. In dit theoretisch kader zijn daarom veel thema’s besproken die voorkomen in 

rapportgesprekken, maar niet in die context zijn onderzocht. Zo is er wel 

conversatieanalytische literatuur over tweedetaalsprekers (Kurhila, 2006), maar geen 

conversatieanalytische literatuur over rapportgesprekken met tweedetaalsprekers. Dit 

onderzoek is een conversatieanalytisch onderzoek naar verschillen in het tonen van begrip 

tussen allochtone en autochtone ouders in rapportgesprekken. In de methode zal nu de opzet 

van dit onderzoek beschreven worden. 
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Hoofdstuk 2: Methode 
 

Opzet 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van conversatieanalyse. In 

conversatieanalytisch onderzoek wordt gewerkt met audio- of videofragmenten van 

gesprekken en de daarbij horende transcripten. Transcripten zijn uitgeschreven gesprekken. 

Gesprekken kunnen ‘ruw’ uitgeschreven worden, maar ook zeer verfijnd. In de 

conversatieanalyse worden er zeer verfijnde transcripten gemaakt waarin kenmerken van 

spraak genoteerd worden zoals: intonatie, klemtoon, pauzes, overlap, volume, snelheid e.d.. In 

de transcripten zijn volgende tekens gebruikt: 

 
(1.0)   pauze van 1 seconde 

(.)   pauze korter dan 0.3 seconde 

 [woord  overlap 

[woord 

 ((lacht))   commentaar van transcribent 

.   dalende intonatie 

,   stijgende intonatie 

?   stijgende intonatie 

↑   hoger uitgesproken lettergreep 

↓                 lager uitgesproken lettergreep 

woord   klemtoon 

∙woord∙  zachter uitgesproken 

WOORD  hard uitgesproken 

woo:rd   verlengde klank 

<woord>  langzamer uitgesproken dan omringende spraak 

>woord<  sneller uitgesproken dan omringende spraak 

.hh.   hoorbare inademing 

.pt.   hoorbare klik met de mond 

 

Uit de transcripten en video- of audiofragmenten worden er observaties gedaan. Door naast het 

materiaal te observeren ook literatuur te lezen kan gekeken worden hoe eerdere onderzoekers 

begrippen of verschijnselen hebben geformuleerd. Met deze kennis kunnen de observaties of 

categorieën aangescherpt worden. In eerste instantie kan bijvoorbeeld aan het materiaal 

opvallen dat er veel vragen worden gesteld door ouders. Door in literatuur over ‘vragen’ te 

zoeken met betrekking tot allochtone of autochtone ouders, kan blijken dat er heel veel 
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verschillende vragen zijn. Door dan weer naar het materiaal te kijken, blijkt dat er één van de 

verschillende typen vragen voorkomt in het materiaal. Op deze manier kan er een 

beargumenteerde categorie ontstaan die zowel voorkomt uit het materiaal als de literatuur. 

 

Na het categoriseren van het materiaal is per gesprek gekeken hoe vaak een categorie 

voorkomt in rapportgesprekken met allochtone en autochtone ouders. Naast het stukje 

kwantitatieve telling is weer kwalitatief gekeken hoe deze uitkomsten zo verschillend zijn en 

vervolgens in hoeverre dit te verklaren is aan de hand van het interactionele gedrag van de 

leerkracht(en).  

 

Participanten 

Een rapportgesprek is een gesprek tussen ouder(s) en leerkracht(en). Bij de geanalyseerde 

rapportgesprekken met autochtone ouders zijn er vaak twee ouders aanwezig. De 

geanalyseerde gesprekken met allochtone ouders worden voornamelijk met één ouder 

gevoerd. De gesprekken met allochtone ouders worden gevoerd door Karel en Marleen, Joke 

en An of Saskia. De gesprekken met autochtone ouders worden gevoerd door Paulien en 

Henriëtte, Jose en Lena of Joke en An. Om de anonimiteit van leerkrachten en leerlingen te 

waarborgen zijn er pseudoniemen gebruikt. In de transcripten zijn afkortingen gebruikt van de 

pseudoniemen van ouders en docenten: 

 
M = Moeder      V = Vader        K = Karel          Ma = Marleen     J = Joke    

A = An               D = Saskia                   P = juf 1 Paulien   H = juf 2 Henriëtte      L1 = Lena        L2 = Jose 

 

De titels die boven de voorbeeld fragmenten staan refereren naar de titel of naam van het 

gesprek. Soms is een gesprek genoemd naar de naam van het kind (‘Jelle’) en soms is er een 

kenmerkend woord gekozen voor het gesprek (‘bemoeien’). De informatie over gesprekstitels, 

gespreksdeelnemers en gespreksduur per gesprek is te zien in tabel 1 en 2 (zie onder).  

Over de identiteit van de autochtone ouders is alleen bekend dat het autochtone 

Nederlanders zijn. Van de allochtone ouders is er wat meer informatie. Het taalniveau en 

kennis van het Nederlandse onderwijssysteem verschilt per ouder. Er zijn aan de ene kant 

allochtone vaders die nauwelijks kennis hebben van de Nederlandse taal, en aan de andere 

kant zijn er allochtone moeders die zelf nog op de school van hun kind hebben gezeten. Wat 

betreft leerkrachten kan gezegd worden dat sommigen meer ervaren zijn dan anderen. Omdat 

niet van alle leerkracht hier informatie over is wordt dit aspect niet mee onderzocht.  
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Materiaal  

Er zijn negen rapportgesprekken met allochtone ouders en negen rapportgesprekken met 

autochtone ouders geanalyseerd. Het gaat om basisschoolgesprekken over kinderen uit 

verschillende groepen. Er zijn rapportgesprekken opgenomen van kinderen in de kleuterklas, 

kinderen uit groep 3, groep 4, groep 6 en groep 7. In eerste instantie zaten er nog twee andere 

gesprekken bij het materiaal: één gesprek met allochtone ouders waarbij een tolk aanwezig 

was en één gesprek dat meer leek op een slechtnieuwsgesprek/moeilijk gesprek dan op een 

rapportgesprek. In het stage-onderzoek (Müskens, 2009) is dit gesprek met tolk apart 

besproken. Het interactionele proces van elkaar begrijpen heeft een dusdanig andere vorm dan 

in de andere gesprekken dat ik ervoor heb gekozen deze er in dit onderzoek uit te laten. Het 

andere gesprek dat uit de selectie is gehaald, is het gesprek met een moeder wiens zoon niet 

meer goed functioneert op school. Het gesprek wijkt inhoudelijk gezien zo ver af van een 

rapportgesprek dat ook hier is gekozen het gesprek niet in de analyses op te nemen. 

Uiteindelijk zijn er negen gesprekken met allochtone ouders en negen gesprekken met 

autochtone ouders gebruikt voor de analyse. De opgetelde gespreksduur van de 

rapportgesprekken met allochtone ouders is 91:15 minuten en die van rapportgesprekken met 

autochtone ouders 132:10 minuten.  

 

Tabel 1 Overzicht gesprekken met allochtone ouders 
 Gespreksduur 

in minuten  

Leerkrachten 

aanwezig  

Ouders aanwezig  

1 Kleurgek 20:00 Joke en An Moeder  

2 Oh mijn hemel 07:35 Karel en Marleen Moeder 

3 Triest van 09:32 Karel en Marleen Vader 

4 Delen 07:05 Karel en Marleen Vader 

5 msn Burak 04:36 Karel en Marleen Vader 

6 Besproken Yussuf 10:58 Karel en Marleen Vader 

7 bemoeien 10:58 Karel en Marleen  Moeder 

8 Saskia1 13:54 Saskia Moeder 

9 Saskia2 06:13 Sakia Moeder 

Totaal aantal minuten   91:15min     
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Tabel 2 Overzicht gesprekken met autochtone ouders 
 Gespreksduur 

in minuten 

Leerkrachten aanwezig Ouders aanwezig 

1 Gesprek autochtone 

moeder 

23:51 Joke en An  Moeder  

2 Ben 14:00 Jose en Lena Moeder 

3 Aafke 14:00 Jose en Lena Moeder  

4 Dana 10:38 Jose en Lena Moeder 

5 Josje 05:19 Jose en Lena Moeder 

6 Jelle 20:51 Paulien en Henriette Vader en Moeder  

7 Rens 12:36 Paulien en Henriette  Moeder  

8 Sara 17:50 Paulien en Henriette  Vader en Moeder  

9 Gert 12:37 Paulien en Henriette  Vader en Moeder  

Totaal aantal minuten 132:10min     

 

Van de achttien gesprekken zijn transcripten gemaakt. Van een aantal gesprekken waren al 

ruwe transcripten beschikbaar, anderen zijn voor dit onderzoek gemaakt.  

 

Procedure  

Nadat er transcripten zijn gemaakt van de rapportgesprekken is er in drie fasen een analyse 

gedaan. In het eerste deel van de analyse gaat de aandacht naar de verschillende manieren 

waarop begrip getoond wordt in rapportgesprekken. Daarna wordt er in een analyse van de 

rapportgesprekken met allochtone en autochtone ouders duidelijk gemaakt in welke mate en 

op welke manier de vormen van begrip claimen en begrip demonstreren voorkomen. 

Vervolgens wordt en in analyse deel 3 gekeken in hoeverre deze bevindingen het resultaat zijn 

van het gedrag van de leerkrachten; waar er door hen ruimte om te spreken wordt gegeven of 

genomen. Als laatste zullen in conclusie en discussie de resultaten geconcludeerd en 

bediscussieerd worden en zullen er aanbevelingen worden gedaan voor rapportgesprekken met 

ouders.  
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Hoofdstuk 3: Analyse deel 1. Manieren van begrip tonen  
 

In dit hoofdstuk zullen de wijzen waarop begrip wordt getoond in de geanalyseerde 

rapportgesprekken besproken worden met een prototypisch voorbeeld. Als eerste komen de 

vier categorieën van begripsclaims aan bod, vervolgens de acht categorieën van 

begripsdemonstraties.  

 

1. Begrip claimen 

Onder ‘begrip claimen’ komen de uitingen waarin er duidelijk wordt gemaakt dát iemand 

begrepen wordt en niet op welke manier. Hier volgt nogmaals het voorbeeld dat in de 

literatuur is gebruikt ter illustratie: 

 

1  A:  How long are you going to be there? 

2  B: Till Monday. 

3  A: → Oh.  

(Sacks, 1992, Vol.II: 253 in: Koole, 2009:7). 

 

In de achttien geanalyseerde gesprekken zijn vier vormen van begrip claimen gevonden: 

bevestiging zonder uitleg, waardeoordeel zonder uitleg, herhalen en vragen stellen. 

 

a. Bevestiging zonder uitleg geven. 

In de categorie ‘bevestiging zonder uitleg geven’ staan uitingen van ouders die een 

bevestigend karakter hebben en verder geen begrip demonstreren. Een bevestiging zonder 

uitleg kan de ouder geven als antwoord op een vraag, als bevestiging bij een opmerking van de 

leerkracht of als minimale respons/‘back channel’-uitingen (Yngve In: Koole, 2003:192). 

Fragment 1 illustreert een voorbeeld van een bevestiging van moeder (r.166) op een vraag van 

de docent. 

 

 Fragment 1 saskia1. D=Leerkracht Saskia, M= Moeder  
163 D E:hm even kijken, gaan we even ver↑der (3.3) spelling gaat goed, en eh  

164  schrijven ∙pri::ma∙, ze is een AVI omhoog ge↑gaan, ik weet niet of ze  

165  dat verteld had? 

166 M→ Ja. 

167 D Ze is eh een AVI omhoog gegaan, (.) het gewenste AVI niveau is AVI4  
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168  Zij zit nu op AVI3, ik maak me daar nu nog even geen zorgen over.  

169  Ik streef er wel naar dat ze nu AVI4 zou hebben, maar ze moet  

170  minimaal AVI2 hebben, dus ze zit eigenlijk al een AVI boven het  

171  minimale, dus ik verwacht dat het gewoon eh zo gaat doorzetten, (.) 

172 M→ ∙ja.∙ 

173 D Met rekenen gaat ze erg goed vooruit. In het begin dacht ik nog wel  

174  eens van ↑goh. Dit is misschien moeilijk of (…) of krijgt ze wel  

175  eens extra hulp van mij in de klas. Maar ze maakt een enorme sprong. 

 

b. Waardeoordelen zonder uitleg 

Een ander vorm van begrip claimen is het geven van een waardeoordeel zonder daarbij uitleg 

te geven. De vader in fragment 2 regel 149 legt niet uit waarom iets mooi is, dus laat ook niet 

zien hoe hij het begrepen heeft. Zonder deze uitleg kan de uiting gerekend worden tot een 

begripsclaim en niet tot een begripsdemonstratie.  

 

Fragment 2 Delen. K= Leerkracht Karal, M= Leerkracht Marleen, V= Vader 
146 K Dus als je het hele rapport is eigenlijk heel veel ja heel [veel beter geworden. 

148 M                                                                                         [Heel veel 

149 V→ Mooi. 

150 K Ik ben heel te[vreden ook nu. 

151 M                       [Ja  

 

c. Herhalen 

Een derde voorkomende manier van begrip claimen is het herhalen van een woord of zinsdeel 

van de voorgaande uiting van de leerkracht. Een herhaling zoals die te zien is in regel 640 van 

fragment 3 is een letterlijke herhaling of ‘echo’ ( Tannen, 1989) zonder uitleg waardoor het 

een begripsclaim is.  

 

Fragment 3 Kleurgek. A= Leerkracht An, M= Moeder  
636 A En de school zorgt voor () bro:od, en eh en drinken,  

637 M [Hmhm? 

638 A [en we vragen de ouders dan om iets lekkers voor op brood () 

639  >mee te geven<. 

640 M→ Op brood 

641 A [Ja iets van beleg ofzo 

642 M [Ik hoorde van                  <ah dat mag wel okee> 
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d. Vragen stellen  

Ouders stellen vragen. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen ‘vragen stellen’ en 

‘doorvragen’. Onder de categorie ‘vragen stellen’ vallen de vragen die een nieuw 

gespreksonderwerp openen. Deze vragen laten niet het begrip zien van het vorige onderwerp. 

Er wordt geen demonstratie van de voorgaande uitingen gegeven, maar er wordt een vraag 

gesteld over een ander onderwerp. In fragment 4 wordt een vraag gesteld door de moeder 

waarin er geen begrip gedemonstreerd wordt van het voorgaande. Op tafel van de leerkrachten 

liggen tekeningen van leerlingen die besproken worden. Nadat de tekeningen van de dochter 

zijn besproken vraagt moeder in regel 678 van wie de tekening is die nu bovenop ligt. Deze 

vraag kan niet worden opgevat als antwoord op één van de voorgaande uitingen. De direct 

voorafgaande uiting in regel 677 is een vraag om bevestiging van leerkracht A. In plaats van 

een bevestiging stelt de moeder hier een vraag.  

 

Fragment 4 kleurgek. A= Leerkracht An, J= Leerkracht Joke, M= Moeder   
674 M Nou, hartstikke [mooi,  

675 A                           [Nou 

676 J Ja? 

677 A Volgende keer weer verder he? 

678 M Is dit van?  

679 A Dit van Rosa, leuk he haha die kan t al aardig 

680 M Jaaa↑a 

 

2. Begrip demonstreren  

Naast deze vier vormen van begripsclaims zijn er in het materiaal ook acht vormen van 

begripsdemonstraties gevonden. Een begripsdemonstratie houdt in dat de spreker laat zien op 

welke manier hij/zij de voorgaande uitingen begrepen heeft, zoals te zien is in het eerder 

genoemde voorbeeld: 

 

1  A:  How long are you going to be there? 

2  B: Till Monday. 

3  A:  Oh. Just a week.  

(Sacks, 1992, Vol.II: 253 in: Koole, 2009:7). 
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Hoewel begripsdemonstraties laten zien dat bepaalde informatie is begrepen en verwerkt, is 

het geen betere vorm van begrip tonen dan begripclaims. Begrip demonstreren is slechts een 

andere manier van begrip laten zien aan de gesprekspartner. In een realistisch gesprek wordt 

altijd van zowel begripsclaims als begripsdemonstraties gebruik gemaakt.  

 

De volgende acht vormen van begripsdemonstraties zullen hieronder besproken worden: 

‘bevestiging met uitleg’, ‘waardeoordeel met uitleg’, ‘doorvragen’, ‘toelichting geven’, ‘reden 

geven’, ‘tegenwerpen/verdedigen’, ‘aanvullen woord of zinsdeel’ en ‘begrip checken’.  

 

a. Bevestiging met uitleg 

Naast de categorie ‘bevestiging zonder uitleg’ bestaat ook de categorie ‘bevestiging met 

uitleg’. Door middel van uitleg laten sprekers zien hoe de uiting is begrepen en kan deze 

gerekend worden tot de begripsdemonstraties. Een bevestiging met uitleg kan uit een 

begripsclaim + demonstratie bestaan, maar ook uit alleen een demonstratie. Hierbij is de 

bevestiging impliciet aanwezig. In deze categorie is er vaak sprake van de combinatie: 

begripsclaim (bevestiging) gevolgd door een begripsdemonstratie (uitleg). In fragment 5 regel 

22 legt de vader een verband tussen het er doorheen praten en slecht luisteren en de 

thuissituatie. Hij doet dit door ‘Doe doe doet ie thuis ook zo.=’ te zeggen. Vader gebruikt hier 

net als in fragment 21 het woord ‘ook’. Het woord ‘ook’ is een woord dat gebruikt wordt bij 

een bevestigingsrelatie. In een bevestigingsrelatie betekent het: het klopt, het is juist, het 

spreekt vanzelf (Pander Maat, 2002:14).  

 

Fragment 5 Triest van. K= Leerkracht Karel, V= Vader  
16 K =Nou ja (.) we zijn (.) doordat ie hier veel matig heeft, [nu, he dat d dus  

17 V                                                                                          j[a 

18 K dat gedrag, dat heb ik hier laatst met u natuurlijk een heel gesprek over  

19  ge[had, <dat ‘ie echt> ja (.) slecht luisterde, [dat ‘ie veel erdoorheen zit  

20 V te [ ja                                                              [hmhm 

21 K praten, eigenlijk heel slecht zijn best deed eh in de klas, 

22 V→ Doe doe doet ie thuis ook zo.= 

23 K =En dan worden deze eh ((wijst aan)) dingen, worden ook (.) slechter. 

24 V ja  
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b. Waardeoordelen met uitleg 

Voorbeelden van waardeoordelen die terugkomen in de geanalyseerde uitingen van ouders 

zijn: leuk, tevreden, grappig, netjes, super, prima, mooi en goed. Door middel van een 

waardeoordeel met uitleg laat iemand zien dat hij/zij de situatie heeft begrepen. In voorbeeld 6 

regel 434 geeft moeder een waardeoordeel (‘Prima’) met uitleg (‘dat hij dat überhaupt doet, 

twee of drie jaar geleden deed hij dat helemaal niet’).  

 

Fragment 6 Ben. L1= Leerkracht Lena, M= Moeder 
432 L1 In de kring viel dat me moandag op, dat ie op gegeven moment zegt:  

433  ↑Hou je ↑stil, want ik ↑hoor niks. [Dat er echt eh 

434 M→                                                        [Ja, dat vind ik ↑prima,  

435  dat vind ik echt ↑prima dat er dat uberhaupt (.) doet. °Twee of drie jaar  

436  geleden deed hij dat helemaal niet. ° 

 

c. Doorvragen 

Een andere categorie van begripdemonstratie is ‘doorvragen’. Zoals al beschreven bij de 

categorie ‘vragen stellen’ wordt een vraag die ingaat op de voorgaande uitingen een doorvraag 

genoemd. Een vraag kan inhaken op de reeds besproken onderwerpen, of kan letterlijk een 

vraag na een vraag zijn. Een voorbeeld van een doorvraag in de vorm van ‘vraag na een vraag’ 

is in fragment 7 te zien in regel 132.  

 

Fragment 7 Bemoeien. K= Leerkracht Karel, M= Moeder 
130 M Want spelling is wat jullie geven aan huiswerk? 

131 K Ja. Heeft ze gister ook weer eh mee↓gekregen 

132 M→ Ja ja (1.2) En hoe vaak is ↑dat? 

 

d. Toelichting geven 

In de categorie toelichting geven worden alle uitingen geplaatst waarin er een toelichting 

wordt gegeven. Dit kan een toelichting zijn op een uiting van de ouder zelf of op die van de 

leerkracht. Van de acht toelichtingrelaties van Pander Maat (2002) is in fragment 8 een uiting-

parafrase relatie. Om te ontdekken of een relatie een toelichtingsrelatie is, kan de vraag ‘Wat 

wordt bedoeld met deze uitspraak?’ worden gesteld. In regel 195 doet moeder een uitspraak. 

In regel 197 gaat zij toelichten wat ze met deze uitspraak bedoeld.  
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Fragment 8 Dana. L1= Leerkracht Lena, L2= Leerkracht Jose, M= Moeder 
192 M mhm 

193 L1 Maar je weet toch niet wat er dan in dat kopje speelt. 

194  (1.0) 

195 M Nee. maar ik kan het wel voorspellen. 

196 L1 Ja? 

197 M→ ↓J::a, nee dat is dr natuur: Ze zit zich zelf waarschijnlijk wel te verbijten. 

198 L2 Daar kan ik mij best wel iets bij voorstellen. Het is ook niet makkelijk  

199  hoor, je moet het ook niet onderschatten voor een kind. 

200 M Nee ((lacht)) 

 

e. Reden geven 

De categorie ‘reden geven’ bevat fragmenten waarin ouders een reden geven voor gedrag. In 

de literatuur (Pander Maat, 2002) wordt een redeneerrelatie opgedeeld in argumentatierelatie 

en uitlegrelatie. Omdat er in rapportgesprekken in mindere mate sprake is van het overtuigen 

met argumenten zal de categorie ‘reden geven’ met name gericht zijn op uitlegrelaties. In 

fragment 9 geeft de moeder een reden waarom Ben zo lekker in zijn vel zit de laatste tijd.  

 

Fragment 9 Ben. L1= Leerkracht Lena, L2= Leerkracht Jose, M= Moeder 
438 L2 Ja, wanneer je hem ook ziet ↑zitten ↑dinkste (.)  ‘joa men↓neke, je zit zits  

  lekker in je vel;. 

439 M→ Joa joa. in principe ook ↓wel. En hoe. Witte, ik dink ook dat het ermee te  

440  maken heeft dat het lekker weer is: daarvoor leeft hij, hij kan naar buiten  

441  en spelen. Oh heerlijk die zon schijnt! En dat da da daar lèeft ie vur 

442 L1 Hmm 

443 M En dat het allemaal dat t er mee te maoke het, er ken naar boeete, er ken  

444  Speeele 

445 L2 Er het de letste tied inn om alles te regelen 

 

f. Tegenwerpen/verdedigen 

Een uiting in de categorie tegenwerpen/verdedigen houdt in dat er een opmerking wordt 

gemaakt door de ouder die iets tegenspreekt uit voorgaande uitingen. Heijnens (2007) heeft 

deze categorie ook gebruikt in zijn onderzoek en formuleerde deze als volgt: ‘het niet met 

iemand eens zijn en dit te kennen geven’ (Heijnens, 2007:29). Hier wordt niet dezelfde, maar 

een andere strekking geopperd. In regel 45 van fragment 10 demonstreert de moeder haar 

begrip door een tegenwerping te geven wat betreft de voorliefde voor kleur van de leerling. 
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Fragment 10 Kleurgek. J= Leerkracht Joke, A= Leerkracht An, M= Moeder 
43 J =Ja ze kleed zich, ze heeft ook altijd veel kleuren aan, haar 

44  kleding eh= 

45 M→ =Ja met kleuren gaat het wat minder volgens mij. Ze 

46  houdt echt niet veel van kleuren, thuis ook niet  

47 A ↑Nee? 

48 M Nee, ja of doet ze gewoon effe heel snel, even krassen. dat ze= 

49 A Jaaa. Ze heeft weinig geduld. 

 

g. Aanvullen woord of zinsdeel 

Er zijn ouders die aanvullingen geven op de uiting van de leerkracht. De laatste woorden of  

zinsdelen van de zin kunnen worden ingevuld door de ouder. Ouders denken hier mee in de 

grammaticale constructie van de zin en kunnen zodoende ‘meepraten’ aan het eind. Ouders 

demonstreren hiermee hun begrip door te laten zien dat ze het woord of de zin aan kunnen 

aanvullen.  

 

Fragment 11 Oh mijn hemel. K= Leerkracht Karel, M= Moeder 
46 K ze opzoeken, (.) wat die- wat dat betekent, dat woord. Want eigenlijk zijn  

47  ze veel te makkelijk te snel geneigd van, meester, [wat betekent dat  

48 M                                                                                 [Ja    ja     ja 

49 K→ woord, (.) [terwijl’t wel in de tekst staat en tijdens toetsen zal ze ook zelf  

50 M                  [terwijl t in de tekst staat 

51 K eruit moeten halen. (.) Plus dat ik ook aan het oefenen ben, dan nog ↓erbij met een  

  met een toets, waar eigenlijk soort van eh de Citovragen ook (1.0) 

52  op ↓dezelfde manier eh in terugkomen= 

 

h. Begrip checken 

De laatste categorie van begripdemonstraties is de categorie ‘begrip checken’. In deze 

categorie staan uitingen waarin begrip wordt gecheckt en wel in de vorm van een candidate 

understanding (Kurhila, 2006). De ouder controleert of de kennis die de ouder in het hoofd 

heeft klopt. Na het begrip checken komt vaak een bevestiging. Het schema dat gegeven werd 

in de literatuur was al volgt: 

 

1  A: probleemuiting 

2  B: candidate understanding 
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3  A: bevestiging/verwerping + uitleg 

(Kurhila 2006:155). 

 

In regel 144 van fragment 12 doet de moeder een begripscheck in de vorm van een candidate 

understanding. Ze checkt hiermee het niveau van gedeelde kennis tussen haarzelf en de 

leerkrachten.  

 

Fragment 12 Josje. L2= Leerkracht Jose, L1= Leerkracht Lena, M= Moeder  
140 L2 J:a↓jaa. ↓J::a dat is natuurlijk, het niveau ligt hoger als je op athe-  

141  atheneum of havo of  gymnasium of HAVO hebt zeg maar VWO of  

142  HAVO. Ja dat niveau is hoger. 

143 L1 °Ja.° 

144 M→ Maar als je ziet van eh zoals ze nu isss, dan (.) eh standaard (.) wordt dat  

145  (.) ge↓woon HAVO. 

146 L1 Ja. Voor↑lopig advies is dat wel hè,  

148 M ↓jaa. 
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Hoofdstuk 4: Analyse deel 2. De verschillen tussen gesprekken met 

allochtone- en autochtone ouders. 
 

De categorieën uit analyse deel 1 vormden de basis voor analyse deel 2. In analyse deel 2 

worden twee deelvragen beantwoord. Allereerst wordt er gekeken of bepaalde manieren van 

begrip claimen of begrip demonstreren meer of minder voorkomen bij allochtone dan bij 

autochtone ouders. Daarna zal er in de bespreking van de categorieën aandacht zijn voor een 

eventueel kwalitatief verschil in de uitingen van allochtone en autochtone ouders binnen de 

categorie. 

In analyse deel 2 is van alle achttien gesprekken elke uiting van ouders gecategoriseerd en 

geanalyseerd. De resultaten hiervan zijn te vinden in tabel 3a, 3b, 4a en tabel 4b. In de bijlagen 

(p.67) zijn tabellen te vinden waarin de categorieën per gesprek af te lezen zijn.  

 

Tabel 3a: Overzicht van gegevens van uitingen van ‘begripsclaims’ 
  Allochtoon Autochtoon 
Aantal ouders 9 9 
Aantal geanalyseerde gespreksminuten 91 132 
Aantal uitingen van begripsclaims van ouders 196 427 
Gem. aantal begripclaims per 10  gespreksminuten 22 32 
 

Tabel 3b: Relatieve verdeling van de onderscheiden typen van uitingen van ‘begripsclaims’ 

  Allochtoon Autochtoon 
Bevestiging zonder uitleg 82,1 93,4 
Waardeoordeel zonder uitleg 9,7 4,7 
Herhalen 5,6 0,9 
Vragen stellen 2,6 0,9 

Totaal  (%) 
100,0  

(n=196) 
                 100,0  
             (n=427) 

 

Tabel 4a: Overzicht van gegevens van uitingen van ‘begripsdemonstraties’ 
  Allochtoon Autochtoon 
Aantal ouders 9 9 
Aantal geanalyseerde gespreksminuten 91 132 
Aantal uitingen van begripdemonstraties van ouders 246 420 
Gem. aantal begripdemonstraties per 10 gespreksminuten 27 32 
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Tabel 4b: Relatieve verdeling van de onderscheiden typen van uitingen van  

‘begripsdemonstraties’  

  Allochtoon Autochtoon 
Bevestiging met uitleg 26,0 31,1 
Waardeoordeel met uitleg 3,3 3,1 
Doorvragen 11,0 12,1 
Toelichting geven 28,5 26,2 
Reden geven 9,3 11,0 
Tegenwerpen/verdedigen 8,1 7,6 
Woorden/zinsdelen aanvullen 5,7 2,9 
Begrip checken 8,1 6,0 

Totaal (%) 
100,0  

(n=246) 
                 100,0 
             (n=420) 

 

2.1 Interpretatie tabellen  

Uit tabel 3a blijkt dat er door allochtone ouders gemiddeld 22 begripsclaims worden gegeven 

per tien minuten en bij autochtone ouders gemiddels 32. In tabel 3b is te zien welke 

categorieën dit verschil veroorzaken. Er wordt door autochtone ouders meer ‘bevestiging 

zonder uitleg’ gegeven (93,4) dan door allochtone ouders (82,1). De overige categorieën 

begipclaims ‘waardeoordeel zonder uitleg’, ‘herhalen’ en ‘vragen stellen’ komen in mindere 

mate voor bij beide ouders. Bij autochtone ouders beslaan deze categorieën 6,6%, bij 

allochtone ouders 17,9%. Het opvallendste verschil binnen deze drie overige categorieën is het 

aandeel van de categorie ‘herhalen’. Deze komt in 5,6% van de begripsclaims van allochtone 

ouders voor en in 0,9% van de begripsclaims van autochtone ouders. 

Ook het demonstreren van begrip komt meer voor bij autochtone ouders. Autochtone ouders 

geven gemiddeld 32 begripsclaims per tien minuten gesprek, allochtone ouders 27. Het 

percentage uitingen in de categorie ‘bevestiging met uitleg’ is hoger bij autochtone ouders 

(31,1%) dan bij allochtone ouders (26%). Daarnaast geven allochtone ouders meer aanvulling 

op woorden en zinnen (5,7%) dan autochtone ouders (2,9%). De overige categorieën zijn heel 

erg vergelijkbaar in percentages.  

Naast deze verschillen en voornamelijk overeenkomsten tussen allochtone en autochtone 

ouders in de tabel, zal nu elke categorie besproken worden op inhoud en vorm.  
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2.2 Bespreking categorieën begrip claimen  

 

2.2.1. Bevestiging zonder uitleg 

Autochtone ouders geven veel meer tekenen van actief luisteren. In de rapportgesprekken met 

autochtone ouders is 93,4% van de begripsclaims een ‘bevestiging zonder uitleg’, in de 

gesprekken met autochtone ouders is dit 82,1%. Vaak voorkomende tekens in de 

geanalyseerde gesprekken zijn variaties op ‘oh’, ‘okee’ en ‘ja’. Een verschil in de categorie 

‘bevestiging zonder uitleg’ tussen autochtone en allochtone ouders, is dat er in gesprekken met 

allochtone ouders minder frequent gebruik gemaakt van een mogelijk voltooiingspunt (TRP) 

om een bevestiging te geven. In fragment 13 is een aantal voorbeelden te zien van 

bevestigingen zonder uitleg waarin de moeder telkens ‘ja’ zegt na elke beurtopbouweenheid 

(TCU) (Mazeland, 2003). 

 

Fragment 13 Rens. P= Leerkracht Paulien, M= Moeder  
124 P dus hij komt dinsdag terug, gelukkig was ie er weer, en dan probeer ik  

125  hem dan eigenlijk op een te snelle manier uit te leggen. 

126  [Ja? 

127 M → [Jaaja. 

128 P en dat lukt dan net niet helemaal. En toen die woensdag erop of zo (.) heb  

129  ik tegen iemand gezegd, (.) help Rens eens even op weg. 

130 M→ Ja. 

131 P Kinderen kunnen het soms beter aan elkaar uitleggen, 

132 M→ Ja 

133 P en die kunnen daar dan ook de ↑tijd voor nemen, 

134 M→ [Ja 

135 P [om het elkaar op het gemak uit te leg↑gen, <en dan snapt ie het ineens  

136  wel.> 

137 M→ Jaa. 

  

De allochtone moeder in fragment 14 geeft minder frequent een minimale respons op de 

mogelijke voltooiingspunten; vergeleken bij fragment 13 worden er een stuk minder TRP’s 

gebruikt om een bevestiging te geven. De leerkracht is bijvoorbeeld in regel 110 tot 114 aan 

het woord zonder dat er een beurtwisseling plaatsvindt. De ‘ja’ (r.105), ‘ja klopt, ja’ (r.109) en 

‘ja’ (r.115) van de moeder zijn ontvangstbevestigingen zonder extra informatie.  
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Fragment 14 Saskia1. D= Leerkracht Saskia, M= Moeder 
102 D Want dat zou heel goed zijn voor eh Fenna 

103 M Ja want we zijn heel laat begonnen ( ….tweelingtaal merk ik heel erg..) 

104 D Ja ik denk dat t haar echt goed zal helpen. Want taal, zeker in groep 4,=  

105 M→ =Ja= 

106 D =Ze moet dan ook met rekenen veel dingen lezen, en als je als je t  

107  woord niet weet dan kun je dus sommen ook niet oplossen. Dat is  

108  [gewoon moeilijk voor ze, 

109 M→ [Ja klopt, ja  

110 D En we gaan dus steeds een stapje verder, ze moeten nu ook veel meer  

111  zelf doen, dus ik zou dat zeker aanraden, om logopedie te doen. Eh  

112  wat ook nog heel erg kan helpen, is Nederlandse televisie kijken,  

113  Sesamstraat of klokhuis, of dat soort dingen. Daar komen HEEL VEEL  

114  woordenschatspelletjes in naar voren, 

115 M→ Ja,= 

116 D =En daar pikken ze echt gigantisch veel van op. Dat zou nog een tip  

117  kunnen zijn, 

 

2.2.2. Waardeoordeel zonder uitleg 

Er wordt in totaal in de rapportgesprekken met allochtone ouders in 9,7% van de 

begripsclaims een waardeoordeel zonder uitleg gegeven. In rapportgesprekken met autochtone 

ouders gebeurt dit in 4,7%. De waardeoordelen die gegeven worden door allochtone en 

autochtone ouders verschillen nauwelijks. De woorden ‘mooi’ en ‘leuk’ worden door alle 

ouders vaak gebruikt. Andere woorden die door allochtone en autochtone ouders als 

waardeoordeel worden gebruikt zijn ‘fijn’, ‘super’, ‘prachtig’, ‘heel netjes’, ‘goed’, ‘het is 

kunst’, ‘triest’ en ‘vrede met jullie’.  

 

2.2.3 Herhalen 

Een categorie van begripsclaims waar een opvallend verschil te zien is, is de categorie 

herhalen. Allochtone ouders maken meer gebruik van deze manier van begrip claimen (5,6%) 

dan autochtone ouders (0,9%). Er zijn binnen deze categorie verschillende manieren waarop 

een herhaling kan worden vormgegeven. Een herhaling kan een letterlijke herhaling zijn, zoals 

in fragment 15 waarin de moeder in regel 640 de woorden ‘op brood’ uit de vorige uiting van 

de leerkracht herhaalt.  

 

Fragment 15 Kleurgek. A= Leerkracht An, M= Moeder 
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636  En de school zorgt voor () bro:od, en eh en drinken,  

637 M [Hmhm? 

638  [en we vragen de ouders dan om iets lekkers voor op brood () 

639  >mee te geven<. 

640 M→ Op brood 

641 A Ja iets van beleg ofzo 

 

Daarnaast kan een uiting een letterlijk woord of zinsdeel overnemen maar met toevoeging van 

bijvoorbeeld ‘ehm’, ‘ja’, ‘inderdaad’, ‘hè’, of ‘oh…okee’. Hoewel met deze extra woorden de 

ouders extra informatie geven over de manier waarop zij de uiting hebben begrepen, is het nog 

steeds een begripsclaim. In regel 207 van fragment 16 herhaalt moeder de uiting van de 

leerkracht letterlijk, maar ze voegt er ‘oh’ en ‘okee’ aan toe. Ondanks dat de ‘oh’ een ‘change-

of-state token’ kan zijn (Heritage, 1984) en kan registreren dat de direct voorafgaande uiting 

een informerende is (Schegloff, 2007), en de ‘okee’ een acceptatie van het antwoord laat zien, 

is het nog steeds een begripclaim. Herhalingen met ‘oh’, ‘okee’ of ‘inderdaad’ erbij laten 

alleen zien dat het een andere vorm van herhaling is.  

 

Fragment 16 Bemoeien. K= Leerkracht Karel, Ma= Leerkracht Marleen, K= Karel, M= 

Moeder 
204 K Ja ja ja elke dag wordt er eh wordt er ↓∙gelezen () absoluut∙ 

205 Ma Een half uur per dag. 

206 K Ja. 

207 M→ Oh half uur per dag. ↑O:kee  

208 Ma Ja ja 

 

2.2.4 Vragen stellen 

De categorie ‘vragen stellen’ is bijzonder klein. Bij allochtone ouders wordt in 2,6% van de 

begripsclaims een vraag gesteld en bij autochtone ouders in 0,9%. Er worden tijdens de 

rapportgesprekken dus weinig vragen gesteld die geen begrip demonstreren. Twee vragen uit 

deze categorie komen inhoudelijk overeen; de vraag in fragment 17 en in fragment 18.  

 

Fragment 17 Sara. P= Leerkracht Paulien, H= Leerkracht Henriëtte, V= Vader, M= Moeder  
260 V ik zie dat nu nog wel eens, iedere keer  

261 H >het is zo handig.<  

262 P ((lacht)) 
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263 M Je hebt er toch je leven lang plezier van, als je even een eh °hoe heet t  

264  nou° 

265 P Ja 

266 H Ja 

267 M→ maar wat is jullie algemene indruk? Dat ze het wel wel redt, zeg maar,  

268  of moet ze voor jullie gevoel nu al op haar tenen lopen, of eh wat is  

269  jullie indruk. 

 

Fragment 18 Besproken Yussuf. K= Leerkracht Karel, M= Leerkracht Marleen, V= Vader 
136 K j-  O:kee  hij krijgt nog vaak,vaak huiswerk dus. Dat komt dan eh dat  

137  komt dan eh dat komt dan [goed uit. 

138 V→                                           [Alleen vraag nu is, of hij een beetje een  

139  rapport eh 1 hè, of rapport 1 toch? 

140 M Ja? 

141 K Van dit jaar. 

142 V Beetj::::e () zeg maar ehh ()↑goed van off? 

 

Zowel in fragment 17 (r. 267) en fragment 18 (r. 138) wordt er om een vergelijking gevraagd 

tussen het huidige en het vorige rapport. De formulering van de vragen verschilt. In fragment 

17 stelt de moeder een duidelijke vraag. De moeder geeft twee voorbeelden van antwoorden 

(‘dat ze het wel redt of op haar tenen moet lopen’) en voegt hier nog een keer een vraag aan 

toe (‘wat is jullie indruk’). De vraag die de allochtone vader stelt in fragment 18 is een stuk 

vager. De vader formuleert in regel 138 geen duidelijke zin en geeft hij geen duidelijk 

voorbeelden van antwoorden. De leerkrachten moet na deze vraag veel herstelinitiëringen 

doen om erachter te komen wat de vader precies bedoelt met de vraag.  

Wat betreft de overige vragen valt op dat autochtone ouders de vraag beter inleiden. Dit ziet er 

als volgt uit: ‘want normaal uh ja ik dacht echt dat Linneke hem voorbij zou gaan, maar het 

lijkt wel alsnog of ie alles aan het inhalen is?’ (Fragment Gert, 27) en ‘Of wat kan ik nu het 

beste doen, we willen toch een beetje in een lijn houden met jullie ook want waar kan zij het 

accent op leggen’ (Fragment Sara r. 552).  
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2.3 Bespreken categorieën begripdemonstraties 

 

2.3.1 Bevestiging met uitleg 

Aansluitend op de bespreking van de categorieën van begripsclaims zullen nu de categorieën 

begripsdemonstraties besproken worden. De eerste categorie hierbij is ‘bevestiging met 

uitleg’. Deze categorie komt in 31,1% van de begripsclaims voor in rapportgesprekken met 

autochtone ouders en in 26% van de begripsclaims voor rapportgesprekken met allochtone 

ouders.   

 

2.3.2. Waardeoordeel met uitleg 

Waardeoordelen met uitleg komt in 3,3% van de uitingen voor in rapportgesprekken met 

allochtone ouders en 3,1% in de uitingen van met autochtone ouders. Zoals te zien is in 

fragment 19 regel 188 wordt er een waardeoordeel gegeven en uitgelegd. Er wordt in fragment 

19 uitgelegd waarom het schrijven van Aafke een koekje waard is: het is netjes, zeker wanneer 

het handschrift vergeleken wordt met handschriften van andere kinderen.  

 

Fragment 19 Aafke. L1= Leerkracht Lena, L2= Leerkracht Jose, M= Moeder 
188 M→ = ik vind haar schrijven een kuukske waard, ik vind dat is netjes! 

189 L1 Netjes, zeker. 

190 M Als ik naar handschriften van andere kinderen kiek dan denk ik ↓nou.. 

191 L2 Kumt ook allemaal anders war. 

192 M Ja okee, [maar nee gewoon!  

193 L1                [ja zie schrieft  

 

Omdat deze categorie verder geen opvallende verschillen tussen allochtone en autochtone 

ouders laat zien zal ik doorgaan met het bespreken van de categorie ‘doorvragen’. 

 

2.3.3 Doorvragen  

Er werden ongeveer evenveel vragen gesteld door de allochtone en autochtone ouders. Dat is 

ook zo bij de categorie ‘doorvragen’. Autochtone ouders stellen in 12,1% van de 

begripdemonstraties een doorvraag en allochtone ouders in 11,0% van de begripdemonstraties. 

Doorvragen blijken in te delen in twee groepen: herstelvragen en vragen die doorvragen op 

iets dat gezegd is. Een voorbeeld van een doorvraag als herstelvraag is te zien in regel 633 van 

fragment 20. 
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Fragment 20 Kleurgek. A= Leerkracht An, J= Leerkracht Joke, M= Moeder  
629 J We hebben Paasont/ nee [Paaslunch hebben we.  

630 A                                         [lunch↑ ja:a 

631 J Volgende week donderdag, daar hangt een eh  lijstje, daar kunt 

632  u u i-inschrijven als u wat wil maken of eh 

633 M→ Wanneer was het donderdagochtend= 

634 A Donderdag[ochtend. Tussen de middag 

635 J                   [Ja, donderdagochtend. 

636  En de school zorgt voor () bro:od, en eh en drinken,  

 

Een vraag die doorvraagt op uitleg of mededeling van de leerkracht is te vinden in regel 55 

van fragment 21: 

 

Fragment 21 Bemoeien. K= Leerkracht Karel, M= Moeder 
46 K =Ja. Nee die (.) ehm woordenschat van vorige keer is voornamelijk ook  

47 M Hm 

48  op de Cito-toets ehm eh beoor↑deeld die hebben ze toen of naja die  

49  hebben ze vlak daarvoor hebben ze m gehad en hebben toen een een  B of  

50  een A op gescoord dus dat is ruim, ruim voldoende op, en we doen nu in  

51  de klas ook heel veel () eh woordenschat toetsen, we zijn heel veel met  

52  hun daarmee bezig, en (.) dat toets ik dan ook. En op die toetsen heeft ze  

53  vooral de laatste (.)  twee (.) keer (.) toch <beduidend minder op gescoord,  

54  ook een keer matig>, dus vandaar dat dat eh (.) achteruit is gegaan. 

55 M→ Hoe komt dat eh (.) want ik  

56  neem aan dat alle woor[den die jullie behandelen in de les, ook op de toets 

57 K                                      [hmhm 

58  terugkomt. 

59 K Ja dat is zo= 

 

Omdat de vragen in deze categorie doorvragen op een bepaald onderwerp, is het 

vanzelfsprekend dat er zowel referentiële (verwijzingen naar bijvoorbeeld de leerling) als 

coherentierelaties in staan. En paar kenmerkende markeringen van coherentierelaties in deze 

doorvragen zijn: ‘dus’ en ‘ook’. ‘Dus’ is een markeerder van een uiting-parafrase of reeks 

uitingen-recapitulatie relatie en ‘ook’ is een markeerder van een object/situatie-,  bevestigings-

of argument-standpunt elatie (Pander Maat, 2002:144). 
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De vragen die in de categorie ‘doorvragen’ worden gesteld door allochtone en autochtone 

ouders verschillen. Allereerst is op te merken dat de vragen respectievelijk korter zijn wanneer 

ze gesteld worden door allochtone ouders. Allochtone ouders stellen gemiddeld vragen van 6,7 

woorden en autochtone ouders stellen gemiddeld vragen van 12,1 woorden. Ik zal hieronder 

drie vormen van doorvragen behandelen die voorkomen in deze categorie.  

 

1. Doorvragen met een ‘of’-constructie 

In de geanalyseerde rapportgesprekken met autochtone ouders komt het acht keer voor dat een 

ouder bij het doorvragen gebruik maakt van het woord ‘of’. 

 

Fragment 22 Aafke. L1= Leerkracht Lena, M=Moeder 
158 L1 Ja. 

160 M→ Ja. Kan ik dat wekkertje thuis ook continueren, of is dat niet aan te  

161  bevelen?Is dat een beetje tè? 

162 L1 Ja, dan wordt het te. 

 

In bovenstaand fragment 22 stelt de moeder een vraag met betrekking tot het inzetten van een 

kookwekkertje thuis bij het maken van huiswerk. Ze gebruikt hiervoor de constructie ‘of’ 

waarmee ze in haar vraag al een alternatief antwoord geeft. Het woord ‘of’ wordt slechts één 

keer gebruikt in een gesprek met allochtone ouders, namelijk in gesprek ‘besproken Yussuf’.  

 

Fragment 23 besproken Yussuf. K= Leerkracht Karel, M= Moeder, V= Vader 
138 V Alleen vraag nu is, of hij een beetje een  

139  rapport eh 1 hè, of rapport 1 toch? 

140 M Ja? 

141 K Van dit jaar. 

142 V→ Beetj::::e () zeg maar ehh ()↑goed van off? 

143 K Ehm ja  

 

Opvallend aan dit fragment (23) is dat het in tegenstelling tot fragment 22 het woord ‘of’ wel 

heeft, maar niet gebruikt wordt om expliciet een alternatief te noemen. Vader wil weten of het 

rapport een beetje goed is en laat het alternatief van ‘beetje goed’ achterwege dat na ‘of’ 

ingevuld zou kunnen worden.  
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2. Doorvraag met veronderstelling 

Een andere vorm van doorvragen, is de vraag die de vraag met voorafgaande uitingen verbindt 

door veronderstellingen. Autochtone ouders stellen 5 keer een vraag waar een veronderstelling 

in zit. Fragment 24 gaat over het vloekgedrag op school van Jelle.  

 

Fragment 24 Jelle. P= Leerkracht Paulien, M= Moeder 
487 M ja, maar uh is het erger is het nog erger dan die woorden of of>? 

488 P Ja 

489 M schuttingwoorden 

490 P ja maar dan begrijpt hij wel waarom het niet ↓kan. 

491 M→ nee dat zal die toch niet doen hoop ik 

492 P uhhh die flapt ie er ook ooit wel eens uit. Maar dan begrijpt hij echt wel van  

493  oh ja dat mag ik niet doen of dat kan niet. Ja elk kind heeft wel eens 

 

Hoewel deze veronderstelling ‘dat zal die toch niet doen hoop ik’ qua vorm afwijkt van een 

‘klassieke vraag’ (vb. Hoe was de geschiedenisles?), wordt deze uiting wel behandeld als 

vraag. In regel 492 geeft juf Paulien namelijk een antwoord.  

In de doorvragen die allochtone ouders stelden kwam geen veronderstelling voor.  

 

3. Doorvraag met ‘maar-’ + ‘maar..dan’ constructie 

Een manier van doorvragen die voorkomt in de gesprekken bij autochtone ouders die geheel 

ontbreekt in de vragen van allochtone ouders is het gebruik van het woord ‘maar’. Het woord 

maar is een markeerder van een adversatieve relatie (Pander Maat 2002:144). ‘Maar’ markeert 

een tegenstellende bijzin waarin de boodschap ‘dat betekent niet’, ‘neemt niet weg/wil niet 

zeggen dat’ wordt verkondigd. ‘Maar’ komt zes keer voor in de doorvragen van autochtone 

ouders, ‘maar… dan’ vier keer. Een voorbeeld van een doorvraag waar zowel ‘maar’ als ‘dan’ 

voorkomen is in fragment 25 regel 247.  

 

Fragment 25 Aafke. L2= Leerkracht Jose, M= Moeder 
245 L2 Ja, >wij doen ook wel eens samen met ze lezen< en dan gaat vanzelf dat  

246  tempo weer omhoog. 

247 M→ <Maar leg je ze dan niet de woorden in de ↑mond>? 

248 L2 Nee, ze doen het toch samen ↓mee.   

249 M oh, 



 40

Concluderend kan worden gezegd dat doorvragen op een andere manier gebeurt bij allochtone 

ouders dan bij autochtone ouders. Autochtone ouders stellen langere doorvragen waarin meer 

informatie wordt gegeven en vaker veronderstellingen voorkomen. Ook gebruiken autochtone 

ouders meer  de ‘of’-constructie in hun doorvraag  en maken ze gebruik van de markeerder 

‘maar’ of ‘maar + dan’. Deze constructies komt niet of in mindere mate voor in de doorvragen 

van allochtone ouders. 

 

2.3.4. Toelichting geven 

Door allochtone ouders wordt er in 28,5% van de begripsdemonstraties een toelichting 

gegeven, door autochtone ouders in 26,2%. Van de rapportgesprekken met allochtone ouders 

komen 24 van de 70 toelichtingen voor in het gesprek ‘kleurgek’. Wat opvalt tussen de 

toelichtingen van autochtone en allochtone ouders is de kwaliteit van toelichtingen. Sommige 

toelichtingen bevatten meer regels dan anderen, dat wil zeggen dat de lengte van een 

toelichting varieert. In fragment 26 regel 274-278 licht moeder de eerder gestelde vraag toe. 

Moeder licht hierbij toe dat ze het er laatst met haar moeder had over of het gedrag met leeftijd 

te maken kan hebben.  

 

Fragment 26 Kleurgek. A= Leerkracht An, J= Leerkracht Joke, M= Moeder  
270 M =Ik weet niet of t op de leeftijd [hangt zulke dingen, heeft het  

271 A                                                         [Nee? 

272 M met de leeftijd te maken?= 

273 A =Jaa, kan ook nog. 

274 M→ Ik had ook laatste keer over met mn met mijn moeder over en zij  

275  is eh zij is de laatste tijd niet echt eh, he? ja ze is heel bijdehand 

276  nu op bepaalde moment ook, <eh vind ze natuurlijk leuk,> ik zeg  

277  ja bij mij ook maar ik weet niet op ze school, als ze heel anders  

278  zijn natuurlijk, misschien is ze altijd rustig hè, doet ze mee, 

279 A hmhm 

280 M Maar thuis kan ze eh echt eh af en toe bijdehand= 

281 J =Ja bij ons wel heeft ze het wel hoor, want dan spelen ze vaak  

282  met zijn () drieën,  

283 A Jaa↑aa   
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Bovenstaand fragment 26 is een voorbeeld van een lange toelichting van zes transcriptregels 

lang. Behalve een verschil in lengte, is er ook verschil in de kwaliteit van de toelichtingen. Zo 

zijn de toelichtingen die vader maakt in fragment 27 in regel 30 en 32 niet heel duidelijk.  

 

Fragment 27 Msn burak. K= Leerkracht Karel, M= Leerkracht Marleen, V= Vader 
28 V (∙Soms eh, af en toe (.) economische eh gaat hij maken∙) ((mompelt)) 

29 K Ah ja. Nou dan dat is dan ook oefenen thuis e:h met dingen.  

30 V→ Ook thuis ja. ↓Lezen. (.) Is (niet) makkelijk voor ↑hem.  

31 K Ja 

32 V→ De dingen (.) ehm ja met computer, (.) 

33 M Ja↑haa! Ja. 

34 V Ja.  

35 K Ja hij zit na schooltijd veel met zijn computer met ↓Burak eh op ↓msn eh  

36  begreep ik 

37 V ∙Ja ook snel typen. En eh (communiceren) dat is ook wel. ∙ 

38 K Ja  

 

In fragment 27 regel 30 licht vader toe dat lezen niet makkelijk is voor Yussuf. Daarna voegt 

hij hieraan toe dat het gaat om ‘de dingen ehm ja met de computer’. Door het niet precies 

definiëren van ‘de dingen’ en de ‘ehm ja’ legt de vader een vage relatie tussen ‘het lezen thuis’ 

en ‘de computer’. De leerkracht Marleen geeft hier wel een blijk ven herkenning door een 

enthousiaste ‘Ja↑haa! Ja’. Leerkracht Karel geeft in regel 35 de precieze formulering van wat 

de vader wilde zeggen in regel 32; hij zit na schooltijd veel met zijn computer met Burak op 

msn. Er zijn meer fragmenten waarin vader taalsteun krijgt, zoals het volgende fragment 28.  

 

Fragment 28 Triest van. K= Leerkracht Karel, M= Leerkracht Marleen, V= Vader 
75 M                                                          [Neenee nee dat begrijp ik 

76 V hij moet eh (.) wat eh met de oog open, met de oren eh eh eh [lausteren,  

77 K                                                                                                   [hmhm 

78 M ja= 

79 V maar nieniet eh ga je in de lucht eh (.) is Abdul zo hè, ‘t [is eh klein 

80 M                                                                                            [hmhn 

81 V was hij tot nu toe,= 

82 M =ja 

83 V  Altijd was hij in de lucht. 

84 K→ Ja, weg↓dromen. 

85 V Ja.  
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86 K Ja= 

87 V =Maar hij ↑hoort niet zo! 

88 K Ja ja. Als je nu kijkt naar dit, (.) shz dus vanaf de zomervakantie was  

89  Dat,= 

 

Vader geeft hier een toelichting over zijn mening wat er moet gebeuren met Abdul; hij moet 

zijn ogen en oren open houden en niet zweverig zijn. In regel 84 wordt de formulering van de 

vader hersteld. Leerkracht Karel zegt hier ‘wegdromen’, omdat dit het gepaste woord is voor 

de situatie.  

 

Wat betreft de categorie ‘toelichting geven’ is te concluderen dat het opvallendste verschil 

tussen de toelichtingen van allochtone- en van autochtone ouders een inhoudelijk verschil is. 

Het gaat hier om de kwaliteit van de toelichting van de ouders. Allochtone ouders worden een 

aantal keer geholpen bij hun formulering van de toelichting. 

 

2.3.5 Reden geven 

Er worden meer redeneerrelaties gelegd door autochtone ouders (11% van de 

begripdemonstraties) dan door allochtone ouders (9,3% van de begripdemonstraties). Uit de 

literatuur bleek dat Pander Maat een verschil maakt tussen argumentatie- en uitlegrelaties. In 

de rapportgesprekken komt het vaker voor dat er een uitlegrelatie wordt gegeven dan een 

argumentatierelatie. Dit komt omdat de ouder geen argumenten hoeft te geven om de 

leerkracht te overtuigen. In fragment 29 geeft de moeder een uitlegrelaties. Er wordt een reden 

gegeven voor het feit dat Ben een stuk beter leest. Een reden die moeder daarvoor geeft in 

regel 37 is dat hij het zelf wil. Na deze reden volgt een toelichting van deze reden.  

 

Fragment 29 Ben. L1= Leerkracht Lena, L2= Leerkracht Jose, M= Moeder 
35 L2 Hij is niet goed vooruitgegaan, hij leest wel een stuk beter… 

36 L1 . ja, een stuk beter 

37 M→ Ja, maar hij wil het ook zelf. In het voorjaar had hij niet echt zin, maar nu  

38  wil hij echt. En dat vind ik eigenlijk al posi↑tief en dat denk ik als hij het  

39  plezier in het lezen maar ↓had dat (.) het altijd beter [kan is duidelijk. 

40 L2                                                                                     [Hij vormt zich ook  

41  competenter  

42 M  ja. 
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Er zijn drie soorten van reden geven in de geanalyseerde rapportgesprekken. Ouders kunnen 

de volgende typen reden geven: 

- reden voor gedrag/prestaties van de leerling. 

- reden voor een uiting/opmerking van de ouder zelf.  

- reden voor gedrag van de leerkracht.  

 

1. Reden geven voor gedrag/prestaties van leerling 

Bij allochtone ouders wordt er reden gegeven over een aantal zaken. Er wordt negen keer een 

reden gegeven voor goed gedrag van de leerling. In deze redenen wordt door de ouder 

teruggekoppeld aan een eigenschap van het kind. Hiervan komt het vijf keer voor dat de ouder 

de reden geeft dat hun kind iets ‘leuk’ vindt. Ook worden ‘geduld’, ‘zin hebben in’ en 

‘nieuwsgierig’ als reden gegeven voor het goede gedrag of prestaties van het kind. Er wordt 

één keer een reden gegeven voor minder goede prestaties van het kind. De reden die moeder 

hiervoor geeft is het bemoeizuchtige karakter van het kind (Transcript ‘Bemoeien’). 

Door een reden te geven voor het gedrag of prestaties van het kind die de leerkracht aandraagt 

leggen ouders een verband met de thuissituatie of karaktereigenschappen van het kind.Naast 

dat het gebeurt om (karakter)eigenschappen van het kind als reden te uiten, worden er ook 

gebeurtenissen of situaties als reden gegeven voor goed gedrag/goede prestaties. Dit ziet er als 

volgt uit: 

 

Uitspraak van leerkracht    Reden die ouder daarvoor geeft 

(a) Lezen AVI8 is voldoende Hij ook week eh naar bibliotheek. Alles 

halen Alles halen echt waar 

(b) Ik merk een grote sprong eh Ja want zij doen eg zij doen de  

in hun werk.  rekenen uit groep 5. 

 

Autochtone ouders geven op dezelfde manier redenen: er worden hier ook eigenschappen van 

een kind als reden gegeven voor bepaald gedrag. Hierbij komen de volgende karakteriseringen 

voor: perfectionistisch, nonchalant, ze denkt dat ze het weet, niet snel van begrip, vrij zwak, 

moeilijk, rustig aandoen, rustig van aard, zelf willen, niet luisteren, afgeleid, koppig, lekker in 

zijn/haar vel zitten, rondgejaagd, graag naar school, zijn best doen (3 keer). Wat hieraan opvalt 

is dat de karakteriseringen een stuk genuanceerder zijn dan die bij allochtone ouders. Naast 
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deze eigenschappen als reden, worden er bij autochtone ouders ook gebeurtenissen of situaties 

gegeven als reden. 

 

Uitspraak  van leerkracht                          Reden die ouder daarvoor geeft 

(a) dat twee meisjes goede vriendinnetjes zijn             Het clubje ‘de boshut’  

(b) voor Teun gemakkelijker om vriendjes te maken          Hij is het enige witte jongetje in de            

                                                                                             klas. 

 

Reden geven voor uiting/opmerking van ouder zelf  

Een ander patroon dat voorkomt bij zowel allochtone als autochtone ouders is dat er door de 

ouder een reden gegeven wordt voor een uiting of opmerking van de ouder zelf. Fragment 30 

is een voorbeeld van een reden die vader geeft voor het gedrag van de broer van de leerling 

waar het om gaat. Vader geeft hier een reden voor de uiting in regel 110. 

 

Fragment 30 Delen. K= Leerkracht Karel, V= Vader, M= Moeder 
110 V                                                [Ja broer ook, van Fight en Fiks in eh Atte eh bij  

111  eh Japan uitgenodigd  

112 K Ja 

113 V met een tekenfilm maar hij niet eh gegaan. 

114 M Oh Nee? 

115 V→ Nee. Echt waar niet. Hij eh wil eh niet eh moeder alleen hier laten 

116 K [O:kee                                                                           

117 M [Jaaa. Ja 

 

In regel 115 geeft de vader een reden voor het feit dat de broer niet naar Japan is gegaan. De 

reden is: ‘Hij eh wil niet eh moeder alleen hier laten’. 

 

Een fragment waarin een ouder een reden geeft voor haar eigen uiting is in 31. Hierin wordt er 

door de ouders en moeder hardop nagedacht over mogelijkheden om mee te nemen naar het 

paasontbijt. Moeder geeft in regel 662 reden voor haar uiting in regel 658: ‘Zat genoeg keuze 

bij Albert Heijn. Dus eh.’. Hierna noemt ze de reden hiervoor: de moeder kan helaas zelf niks 

maken omdat ze heel weinig tijd heeft.  

 

Fragment 31 Kleurgek. A= Leerkracht An, J= Leerkracht Joke, M= Moeder 
655 A Ik weet niet waar jij aan denkt? 
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656 M [Naa ja zijn genoeg. 

657 A [Of je hebt nog geen idee 

658 M Zat genoeg keuze bij Albert Heijn. Dus eh, 

659 J [Haha 

660 A [oooh zat. Jaa:aa dat is ook zo! 

661 J Ja nee dus dat eh=  

662 M→ =Ik kan niks zelf maken helaas. 

663 A Ne::e?? 

664 M→ Heb ik heel weinig tijd voor. 

665 A Dan moet je weer naar je moeder eh?= 

666 J =Jaa 

667 M Ojaa shhhhtt 

668 A+ J ((lachen)) 

669 M Mn moeder heeft wel tijd maar [geen zin. 

 

In de geanalyseerde fragmenten wordt door de autochtone ouders drie keer een reden gegeven 

voor een uiting /opmerking van de ouders zelf. Dit gebeurt telkens in het rapportgesprek over 

Jelle. In fragment 32 geeft moeder reden voor haar vraag over aanspreekvormen.  

 

Transcript 32 Jelle. P= Leerkracht Paulien, H= Leerkracht Henriëtte, M= Moeder  
523 M want ik vroeg me af die aanspreekvorm wat jullie daarmee bedoelden want  

524  u ja u hoef je tegenwoordig niet meer te ↑zeggen. 

525 H nee 

526 P nee, dat hoeft niet 

527 M→ ik begreep het niet want dus 

528 P  ja 

529 M had ik het gevra::gd ja ok. Daar zullen we met hem wel over praten 

530 P Ja 

531 M want beleefdheid vind ik toch het allerbelangrijkst. Ja. = 

532 H =vind ik wel ja 

533 P en het goede voorbeeld blijven geven en dan= 

534 M =ja. 
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Reden geven voor gedrag leerkracht 

In de rapportgesprekken met autochtone ouders wordt één keer een reden gegeven voor het 

gedrag van de leerkracht. Dit is te zien in fragment 33 regel 159. Hierbij geeft de moeder een 

reden voor het feit dat haar dochter niet altijd alle aandacht kan krijgen als ze een driftbui 

heeft.  

 

Fragment 33 Autochtone moeder. G= Leerkracht An, M= Moeder 
153 G Mh↑mmmmmmm= 

154 M IK heb daar inderdaad wel <ik had t er met Oskar over>, en (.) dat  

155  koppige herkennen we, maar nog niet dat hele erkennige, omdat we die  

156  situatie thuis nog niet hebben meege↑maakt.  (1.0) ((kucht)) en ik vind t  

157  inderdaad lastig om te kijken, hè eh want ik heb 1 op 1 contact en op een  

158  gegeven moment gaat ze bij gewoon op de gang, (.) of negeer ik haar. Ik   

159 → kan me voorstellen dat voor jullie, ja 

160  je hebt ook nog een klas 

161 G  Hm↑hm 

162 M Dat dat niet altijd heel gemakkelijk eh = 

163 G =M↓hm. 

  

Concluderend kan worden gezegd dat er drie manieren zijn van reden geven door ouders. Als 

eerste kan er een reden gegeven worden voor het gedrag of de prestaties van het kind. Hierbij 

geven ouders (karakter)eigenschappen of gebeurtenissen of situaties van het kind als reden. 

Ouders kunnen ook een reden geven voor een uitspraak die ze zelf gegeven hebben. Hierbij 

kunnen ze een reden geven voor een gestelde vraag of voor een gedachtegang die ze verteld 

hebben. Als laatste komt één keer voor bij autochtone ouders dat de ouder een reden voor het 

gedrag van de leerkracht. Het opvallendste verschil tussen de fragmenten ‘reden geven’ tussen 

allochtone en autochtone ouders is het niveau van de woorden die gebruikt worden in de 

reden. Bij allochtone ouders werd ‘leuk, geduldig en nieuwsgierig’ gebruikt en bij autochtone 

ouders o.a. ‘perfectionistisch, nonchalant, koppig, vrij zwak, rustig van aard, etc.’.  

 

2.3.6. Tegenwerpen/verdedigen  

In de rapportgesprekken van allochtone ouders is 8,1% van de begripsdemonstraties een uiting 

in de categorie ‘tegenwerpen/verdedigen’. Bij autochtone ouders is dit 7,6%. In het gesprek 

‘Triest van’ worden negen van de totaal twintig tegenwerpingen gedaan. In dit gesprek blijft 

vader negatief over de voortgang van zijn zoon Abdul. Hoezeer leerkracht Karel ook probeert 
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om de positieve dingen van Abdul’s gedrag te benadrukken, de vader blijft een negatieve 

houding houden. Fragment 34 toont een stukje van dit gesprek waarin de vader een 

tegenwerping geeft.  

 

Fragment 34 Triest van. K= Leerkracht Karel, V= Vader  
65 K Nou hij is nu echt  <hij is nu ↑echt>(.) echt [de goede kant op. 

66 V→                                                                       [Is niet normaal eh, so so so  

67  ik heb nooit nooit gezien.  

 

Vader markeert in deze opmerking niet dat zijn uiting een tegenwerping is. Autochtone ouders 

geven deze relatie explicieter weer; zij beginnen de tegenwerping 8 keer van de 32 

tegenwerpingen met ‘nee’, terwijl allochtone ouders 2 keer van de 20 met ‘nee’ beginnen. Een 

voorbeeld hiervan is fragment 35 regel 11 waarin moeder de leerkracht corrigeert en hiermee 

een tegenwerping geeft; zijn uitspraak was niet correct.  

 

Fragment 35 Ben. L1= Leerkracht Lena, M= Moeder 
9 M Als dat ineens zakt dan moet er toch iets, hoe kan dat? 

10 L1 Van ruim voldoende naar voldoende heb ik hem staan. 

11→ M Nee, van ruim goed naar twijfelachtig. 

12 L1 Ach ja, nu staat er twijfelachtig. 

 

Een ander talig middel dat bij autochtone ouders vijf keer van de 32 voorkomt en bij 

allochtone ouders één keer van de 20 is het gebruik van het woord ‘hoor’ op het eind van de 

tegenwerping. Twee voorbeelden hiervan uit gesprekken met autochtone ouders zijn ‘een hele 

tijd is dat ook niet goed gegaan hoor’ (Rens: 279) en ‘dat herken ik thuis niet hoor’ 

(Rens:200). Het woord ‘hoor’ benadrukt de tegenstelling die er is tussen de uitspraak van de 

leerkracht en de opvatting van de ouder.  

 

Een laatste constructie die veel gebruikt wordt in tegenwerpingen/verdedigingen is het woord 

‘maar’. In combinaties zoals ‘ja maar’, ‘nee maar’ of los wordt het woord dertien keer/32 

gebruikt door autochtone ouders en acht keer/20 door allochtone ouders.  

Concluderend kan worden gezegd dat een tegenwerping/verdediging bij autochtone ouders 

wat explicieter kenbaar gemaakt wordt door het woord ‘nee’ aan het begin van een zin te 

plaatsen of door ‘hoor’ aan het einde van de zin te plaatsen. Autochtone, maar ook allochtone 

ouders maken gebruik van het woord ‘maar’ om zo een tegendeel aan te geven.  
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2.3.7. Aanvullen woord of zinsdeel 

5,7% van de begripsdemonstraties van allochtone ouders is een aanvulling van een woord of 

zinsdeel. Bij autochtone ouders is dit 2,9%. Wanneer er een woord of zinsdeel door de ouder 

ingevuld wordt, gebeurd dit vaak in overlap met- of direct aansluitend op een uiting van de 

leerkracht. In fragment 36 regel 69 geeft moeder een aanvulling op de zin. De leerkracht 

spreekt het woord ‘uitgummen’ ook nog uit waardoor er overlap ontstaat. De leerkracht maakt 

de zin af, ook al heeft moeder het woord ‘uitgummen’ al voor haar ingevuld. 

 

Fragment 36 Aafke. L1= Leerkracht Lena, L2= Leerkracht Jose, M= Moeder 
66 L2 [ ehh nog ze nog een kwartier twintig minuten wieder werkt. 

67 L1 Ja maar ze wil ook heel heel nauwkeurig, heel netjes werken. Als de G al  

68                          zo gaat in plaats van zo: [(      ) 

69 M→                                                                [Ja. Uitgummen  

70 L1 ↓uitgummen. 

71 M ja ik ken het.  

 

Niet in alle gevallen is er overlap of herhaling in het aangevulde zinsdeel of woord. In 

fragment 37 is te zien dat moeder in regel 177 de zin aanvult met ‘dat ie op de rails moet moet 

k:ome’. Hierna wordt dit niet nog een keer uitgesproken door de leerkracht. Zij zegt alleen 

‘ja’, omdat door deze uiting van de moeder haar strekking goed is verwoord.  

 

Fragment 37 Ben. L1= Leerkracht Lena, L2= Leerkracht Jose, M= Moeder 
175 L2 Dat heeft hij vooral [na de vakantie. 

176 L1                                  [Ja na de vakantie hebben we altijd efkes dat ur eh 

177 M→ Dat ie op de rails moet k:ome.  

178 L1 ja.  

179 M <Jaja.> Ok↓ee.  

 

In de aanvullingen van allochtone en autochtone ouders komen zowel aanvullingen zoals in 

voorbeeld 36 en 37 voor.  

 

2.3.8 Begrip checken 

De laatste categorie van begrip demonstreren is ‘begrip checken’. Deze zogenoemde 

candidate understandings (Kurhila, 2006; Heritage,1984 in: Koole,2009) komen in 8,1% van 

de begripsdemonstraties voor in rapportgesprekken met allochtone ouders en in 6,0% voor in 
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rapportgesprekken met autochtone ouders. Omdat de vorm van de candidate understandings al 

zo specifiek is, is er tussen de uitingen in deze categorie geen inhoudelijk verschillen.  

 

2.4 Samenvattend  

In het begin van analyse deel 1 bleek uit de tabellen 3a,3b,4a en 4b dat er in grote lijnen meer 

verschil zit in verschillen tussen allochtone en autochtone ouders wat betreft begripclaims dan 

begripdemonstraties. De categorie die voor dit verschil verantwoordelijk is, is de categorie van 

begripclaims: ‘bevestiging zonder uitleg’. Bij het bespreken van de categorieën bleek dat er 

door allochtone ouders minder minimale responsen werden gegeven op TRP’s. Uit fragmenten 

van gesprekken met autochtone ouders bleek dat zij minimale responsen op veel meer plekken 

plaatsen in de gesprekken, namelijk op vrijwel elke TRP. Andere categorieën waaruit een 

inhoudelijk verschil bleek waren ‘waardeoordeel met uitleg’, ‘doorvragen’, 

‘tegenwerpen/verdedigen’, ‘toelichting geven’ en ‘reden geven’. Dit verschil had betrekking 

op de taalvaardigheid van allochtone ouders; zij gebruikten meer gemakkelijke zinnen, 

makkelijkere woorden en minder of andere constructies. 
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Hoofdstuk 5: Analyse deel 3. Ruimte voor inbreng van ouders 
 

Uit analyse deel 1 bleek dat er verschillende manieren zijn waarop een spreker kan laten zien 

dat hij de ander begrijpt. Vervolgens bleek uit analyse deel 2 dat er categorieën van begrip 

claimen en demonstreren zijn die vaker voorkomen in rapportgesprekken met allochtone 

ouders of in rapportgesprekken met autochtone ouders. Uit de analyses bleek ook dat er 

inhoudelijke verschillen zijn tussen uitingen van allochtone en autochtone ouders in dezelfde 

categorie. In dit deel van de analyse zal gekeken worden naar eventuele verklaringen die te 

vinden zijn voor deze verschillen. Daar waar in de vorige delen van de analyse de nadruk lag 

op de uitingen van de ouder(s), ligt hier de nadruk de interactionele gevolgen van de uitingen 

van de docent. Hierbij worden verschillende manieren besproken waarop een docent aandacht 

voor de inbreng van ouders heeft en zodoende ruimte geeft in een gesprek.  

 

 
Ongelijke verhoudingen  

Zoals eerder is opgemerkt is rapportgesprek net als een arts-patiënt gesprek een institutioneel 

gesprek (Heritage, 2005:106) dat in principe door de leerkracht (arts) geleid wordt. Het 

hoofddoel is informatie uitwisselen over de voortgang van het kind. Het rapportgesprek is dus 

van nature een gesprek waarin één persoon de leiding heeft. Non-verbale en verbale 

kenmerken spelen een rol in het verzwaren of verlichten van deze ongelijkheid. De leerkracht 

moet ondanks zijn gespreksleidende rol toch voldoende ruimte geven aan de ouders. McLure 
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& Walker (2000; in: Heijnens, 2007) geven drie manieren waarop een leerkracht een ongelijke 

verhouding in een rapportgesprek kan versterken. Dit zijn: in het begin van het rapportgesprek 

een ononderbroken stuk tekst produceren (vergelijkbaar met een diagnose van artsen), 

specialistisch taalgebruik gebruiken en de toegang tot toetsresultaten inzetten als 

machtsmiddel. Hoewel de leerkrachten experts zijn van de school, blijven ouders de expert 

van het kind. Dit maakt een rapportgesprek een gesprek waarin er rekening moet worden 

gehouden met zowel de leerkracht als de ouder en zal beleefdheid en respect niet op de laatste 

plaats staan. Na de thema’s non-verbale en verbale ongelijkheid in rapportgesprekken, zal het 

nemen en geven van gespreksruimte besproken worden.  

 

a. Non-verbale ongelijkheid  

Hoewel de analyses in dit onderzoek vooral gericht zijn op verbale communicatie, wil ik in 

deze paragraaf ook de aandacht vestigen op het belang van non-verbale communicatie in 

rapportgesprekken. Het non-verbale of fysieke gedrag kan ongelijke verhoudingen tussen de 

gespreksdeelnemers versterken of afzwakken. In de geanalyseerde rapportgesprekken komen 

verschillende vormen van ongelijkheid voor. De samenstelling van aanwezigen varieert; dat 

wil zeggen dat er soms twee leerkrachten zijn tegenover één ouder en soms twee leerkrachten 

tegenover twee ouders, etc. Een geobserveerd probleem dat zich voor kan doen bij de 

opstelling ‘twee leerkrachten en één ouder’ is dat de interactie niet tussen leerkracht en ouder 

plaatsvindt, maar tussen leerkracht1-leerkracht2. Een voorbeeld hiervan is fragment 38 waarin 

de vader niet betrokken wordt in het gesprek. De leerkrachten Marleen en Karel wisselen 

elkaar af om te spreken over spelling en rekenen, en communiceren hier meer met elkaar dan 

met de vader. 

 

Fragment 38 Besproken Yussuf. K= Leerkracht Karel, V= Vader, M= Moeder 
75  Hem (.) nog extra (.) helpen. <Dus ik ga heel veel f d de komende tijd>  

76  (.) nog met heel veel woorden (.) met hem bezig, met eh met spel↑ling 

77 V Ja 

78 K ehm even kijken, begrijpend lezen, dat gaat eh voldoen[↑de, (.) 

79 M                                                                                          [Ja 

80 K <dit is Moham↑med> 

81 M Rekenen krijgt ie bij ↑mij,  

82 K J::aa?= 

83 M =krijgt ie of eh ehm (.) nou weet ik het niet verder [(..) 

84 K                                                                                  [Ja voor rekenen  
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85  gewoon voor de eh= 

86 M =<Nou in ieder geval> drie keer in de ↑week, gaat hij met 

87  mij extra ↓rekenen. Om eh om eventjes hè, omdat () he hij vergeet het  

88  dus aan ons te ↑vragen, om dan maar zelf (.) ook alvast extra hulp te geven. 

89 V Ja. ((knikt)) 

90 K Ja.  En hij krijgt ook nog (.) twee keer (.) nog extra hulp bij breuken,  

91  van mij, dus dat hoort ook nog bij eh rekenen, <dus krijgt ie> ook nog  

92  extra extra, extra hulp, dus dat vindt ie mhmm ja. Spelling, n breuken,  

93  dat extra. [Dat we het inderdaad. 

94 V                 [pvooeee 

 

Naast de samenstelling van ouder(s) en leerkracht(en) is bijvoorbeeld ook een gelijkwaardige 

zitplaats belangrijk. In de geanalyseerde gesprekken staan de tafeltjes vaak recht tegenover 

elkaar, met de leerkracht aan de ene kant, en de ouders aan de andere kant. Het komt voor dat 

de tafeltjes tegen elkaar aan zijn geschoven. De Vries (2007) geeft hierbij aan dat het 

belangrijk is dat ervoor gezorgd wordt dat de zitplaatsen voor leraar en ouders gelijkwaardig 

zijn. Ouders op kinderstoeltjes zorgt voor non-verbale ongelijkheid en een (slordig en vol) 

bureau tussen ouders en leraren is een non-verbale blokkade (De Vries, 2007:63).  

 

b. Verbale ongelijkheid 

Er kunnen geen vasthoudende uitspraken gedaan worden over de eventuele non-verbale 

ongelijkheid. Wel is er genoeg op te merken over de verbale gelijkheid tussen leerkrachten en 

ouders. Er zijn twee thema’s in verbale ongelijkheid die hier van toepassing zijn: 

taalvaardigheid en het gebruik van vakjargon (expert-talk) van de docent. In vier van de negen 

rapportgesprekken met autochtone ouders wordt er in hetzelfde dialect gesproken. Dit zorgt 

voor spreken in gelijke verhoudingen. Naar mijn idee is er het minst sprake van ongelijke 

verhoudingen bij de situatie zoals die voorkomt in de  geanalyseerde rapportgesprekken met 

autochtone ouders. Hierbij is er één leerkracht en één ouder aanwezig en wordt er in hetzelfde 

dialect gesproken. Bij het merendeel van de gesprekken met allochtone ouders is er niet alleen 

het nadeel dat er twee tegen één wordt gesproken, maar vooral ook dat er taalproblemen zijn. 

Zoals Walker&McLure al aangeven (in: Heijnens, 2007) en zoals blijkt uit analyse deel 2 zijn 

de vaktermen die leerkrachten gebruiken voor ouders soms moeilijk te begrijpen. Niet alleen 

termen als AVI, Cito, Entree toets, of begrijpend lezen, technisch lezen etc, maar ook de 

schaal waarin een rapport verdeeld wordt: matig, voldoende, ruim-voldoende, goed, kunnen 

voor ouders onduidelijk zijn. Hijlkema (2009) is hierover van mening dat er in gesprekken met 
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allochtone ouders onvoldoende aandacht wordt besteed aan het expliciet checken of de 

informatie begrepen is (Hijlkema,2009). Er wordt bijvoorbeeld vrijwel nooit een vergelijking 

gemaakt met klasgenoten. Een leerkracht kan zich positief uiten over een leerling, terwijl zij 

een lage score heeft op de Cito toets. Dit is dan voor haar doen goed, maar in vergelijking met 

klasgenoten is het een van de minder-presterende kinderen. 

 

2. Ruimte nemen  

Onafgebroken stuk tekst van leerkracht 

Een ouder ruimte geven om te praten doe je door niet zelf onafgebroken aan het woord te zijn. 

Fragment 39 is een voorbeeld van hoe het niet moet. In dit fragment is een ouder te zien die 

nauwelijks bevestiging geeft. Wanneer we dit hele gesprek bekijken valt op dat de 

leerkrachten een onafgebroken stuk tekst produceren waardoor ze geen ruimte geven aan de 

ouder om wat te zeggen. Na de vraag ‘(.) En zullen we dan eens gewoon even langs ↑gaan?’ 

wacht de leerkracht niet op bevestiging van de ouder. Voordat de vader ‘goed’ heeft kunnen 

antwoorden heeft leerkracht Karel de vraag al geherformuleerd:  ‘[Even kijken alles?’ in regel 

40. Deze ‘goed’ is een begripsclaim, en dus geen demonstratie van begrip. De leerkracht 

wacht niet op een antwoord, maar herformuleert zijn vraag direct. De leerkracht gebruikt 

bovendien vaktermen die onduidelijk kunnen zijn voor de ouder.  

 

Fragment 39 Besproken Yussuf. K= Leerkracht Karel, M= Moeder, V= Vader 
29 K Dat m en dat hebben we er ook weer bij gezet. Want (.)  inderdaad uw 

30  vrouw rekent, odh <tenminste> komt wel regelmatig even eh even  

31  kijken ook, en eh met hem in zijn laatje laatje kijken naar zn naar zn  

32  schriften zo of t eh >of t goed gaat,< en dan komt ze ook wel eens  

33  vragen van ja Yussef (.) snapt (.) Ja DEZE SOM niet, eh hoe moet eh  

34  hoe moet die som? Maar dan heeft- dan zegt ie het wel tegen uw vrouw 

35 M Ja [maar niet tegen ons. 

36 K      [van dat ie iets moeilijk vindt, maar hij zegt t niet tegen ons! Dus wij  

37  hebben dat erbij gezet dat hij toch bij ons moet komen vragen als hij iets  

38  moeilijk vindt. Want hij mag be- hij mag beh- hij mag het best moeilijk  

39  vinden, dat is geen enkel eh, das geen enkele probleem. (.) En zullen we  

40 → dan eens gewoon even langs ↑gaan? [Even kijken alles? 

41 V                                                            [goed. 

42 K Naja zijn gedrag is- ja het is allemaal hetzelfde gebleven, concentratie is 

43  ietsje achteruitge↑gaan. Je merkt wel dat hij toch (.) ook wel vaak (.)  

44  wil gaan zitten kletsen. Gewoon voor d::e- voor het plezier. Dus niet .pt. 
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45  dat hij over het werk aan het praten is, maar dat ie echt over ja of 

46  ↓speelgoed of eheh ↓spelletjes eh aan het praten is, (.) dus dat is () een 

47  beetje achteruit gegaan. Nou ze (.) tempo en zijn netheid [eh netheid is 

48 M                                                                                             [netheid is  

49  vooruit gegaan 

 

3. Ruimte geven 

Naast dat de leerkracht ruimte kan nemen in een gesprek is er ook een aantal manieren waarop 

de leerkracht de ouder ruimte kan geven in rapportgesprekken. Door ruimte te geven aan 

ouders in rapportgesprekken en niet zelf aan het woord te blijven kan de leerkracht meer 

duidelijke informatie krijgen van de ouders. Hieronder zullen de twee vormen van  ruimten 

geven besproken worden: ‘vragen stellen aan ouders’ en ‘ingaan op de inbreng van de ouder’.  

 

Vragen stellen aan ouders 

Een vraag stellen is een manier waarop de leerkracht de ouder als volgende spreker aan kan 

wijzen en hiermee dus ruimte geven om wat te zeggen. Bij de categorieën ‘bevestiging zonder 

uitleg’ en ‘bevestiging met uitleg’ is het relevant om te kijken in hoeverre deze bevestiging 

een reactie is op de leerkracht. De vraag hierbij is of de ouder direct geselecteerd wordt als 

volgende spreker of niet. Wanneer de leerkracht ‘Even kijken alles?’ vraagt in fragment 39 

regel 40, dan wordt de vader door het stellen van een vraag geselecteerd als volgende spreker. 

Er wordt gekeken hoeveel uitingen van de ouders geïnitieerd zijn door de docent en hoeveel er 

door zelfselectie van de ouder gebeuren. Geïnitieerd door de docent houdt hier in dat er in 

voorgaande beurt een vraag is gesteld aan de ouder, of dat er een begripscheck is gedaan. Een 

leerkracht initieert dus een uiting door het stellen van een vraag of het checken van begrip. 

Ook de ‘hè?’ aan het eind van een uiting van de docent is hier meegerekend, omdat het ook 

een markering is die de beurt aan de ander geeft. In termen van aangrenzende paardelen 

(Schegloff, 2007) zijn de uitingen die na een vraag of begripscheck van de leerkracht komen 

vergelijkbaar met een vraag-antwoord sequentie en dus aangrenzende paardelen te noemen.  

 

 In fragment 40 geeft de leerkracht eerst ruimte door een vraag te stellen en daarmee te 

informeren naar de situatie toen Sara thuiskwam met het rapport (r.7). Vervolgens dient de 

‘nee?’ van leerkracht Paulien als vraag om herstel (Schegloff, 2007), waarmee ze nogmaals in 

regel 9 de beurt aan de moeder geeft. 
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Fragment 40 Sara. P= Paulien, H= Henriëtte, M= Moeder 
7 P→ Ja oh ja. .hh. En hoe was Sara ↑thuis gekomen met haar eigen rapport? 

8 M J:::a Sann::e (.) maakt zich eigen daar allemaal niet zo druk om.↓ 

9 P→ [nee? 

10 M [die, Nee. die vindt dat wel allemaal o↑kee enne die geeft het af, en dan  

11  zal het allemaal wel goed zijn. ((giechelt)) dus (.) die [is da 

12 H                                                                                       [dan is ze in ieder  

13  geval niet ontevreden 

 

De resultaten van deze analyse staan in volgende tabellen, tabel 5 en tabel 6.  

 

Tabel 5: Sprekerselectie door leerkracht bij ‘bevestiging zonder uitleg’ 
Bevestiging zonder uitleg Allochtone ouders (n=163) Autochtone ouders (n=389) 

Leerkracht selecteert ouder als 

volgende spreker door vraag of 

begripscheck 

                     7.4%                       8.5% 

Leerkracht selecteert ouder niet 

als volgende spreker door vraag 

of begripscheck 

                    92.6%                      91.5% 

 

Tabel 6: Sprekerselectie door leerkracht  bij ‘bevestiging met uitleg’ 
Bevestiging met uitleg Allochtone ouders (n=62) Autochtone ouders (n=141) 

Leerkracht selecteert ouder als 

volgende spreker door vraag of 

begripscheck 

                    29,0%                       28.4% 

Leerkracht selecteert ouder niet 

als volgende spreker door vraag 

of begripscheck 

                    71,0%                      71.6% 

 

In tabel 5 is te zien dat bij de categorie ‘bevestiging zonder uitleg’ bij allochtone ouders 7,4% 

van de uitingen een aangrenzend paardeel vormt met de uiting van de leerkracht en 92,6% 

niet. Bij autochtone ouders is de verhouding ‘wel geselecteerd door leerkracht’ – ‘niet 

geselecteerd door leerkracht’ vrijwel hetzelfde, namelijk, 8,5% -91,5%. Van de categorie 

‘bevestiging zonder uitleg’ wordt dus bij alle ouders het grootste deel van de uitingen niet 

geselecteerd door de leerkracht. Bij de categorie ‘bevestiging met uitleg’ is het percentage 

geselecteerd door leerkracht groter. In tabel 6 is af te lezen dat 29% van de uitingen van 

allochtone ouders in categorie ‘bevestiging met uitleg’ een aangrenzend paardeel vormen met 
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de voorafgaande uiting van de leerkracht, en 71% niet. Net als bij de categorie ‘bevestiging 

zonder uitleg’ zijn de verhoudingen ‘wel geselecteerd’ – ‘niet geselecteerd door leerkracht’ 

hetzelfde; namelijk 28,4%-71,6%. Het percentage wel geselecteerd door leerkracht ligt bij 

beide groepen hoger bij de categorie ‘bevestiging met uitleg’ dan bij ‘bevestiging met uitleg’ 

(7,4% & 8,5% - 29% en 28,4%). Het lage percentage van de uitingen in de categorie 

‘bevestiging zonder uitleg’ (7,4% en 8,5%)  is te verklaren door het feit dat in deze categorie 

veel minimale responsen voorkomen en niet noodzakelijk antwoord hoeven te zijn op de 

leerkracht.  Tabel 7 geeft weer hoeveel vragen, doorvragen en begripcontroles de leerkrachten 

geven in de rapportgesprekken. Ook uitingen met ‘hè’ op het eind of ‘ja?’ zijn hierbij 

meegerekend, omdat deze een eerste paardeel zijn voor de volgende uiting (het antwoord of 

een bevestiging).  

 

Tabel 7: Overzicht van aantal vragen, doorvragen en begripchecks van leerkrachten aan 

ouders 
 In rapportgesprekken met 

allochtone ouders 

In rapportgesprekken met 

autochtone ouders 

Totaal aantal minuten gesprekken                     91                     132 

Aantal vragen, doorvragen en 

begripchecks van leerkrachten aan 

ouders 

                    94                     121 

Gemiddeld aantal vragen, 

doorvragen en begripchecks van 

leerkrachten per 10 minuten 

                   10,3                     9,1 

 

Uit de tabel blijkt dat er ongeveer evenveel vragen, doorvragen en begripcontroles worden 

gegeven bij allochtone en autochtone ouders. Leerkrachten stellen dus niet veel extra vragen 

wanneer ze spreken met allochtone ouders, terwijl dit wel wenselijk is.  

 

Leerkrachten kunnen aan het einde van hun uitleg een ouder uitnodigen om een demonstratie 

van begrip te geven. Dit kan heel uitgebreid en expliciet, maar ook bijvoorbeeld met het 

woord ‘ja?’ (Koole, 2009: 8). Dit gebeurt in fragment 41 in regel 114. 

 

Fragment 41 Delen. K= Leerkracht Karel, M= Leerkracht Marleen, V= Vader 
106 K Handvaardigheid tekenen, Abdul laat, hij laat de laatste tijd heel veel mooie  

107  tekeningen [zien, heel veel van hij doet ontzettend goed zn best om eh  
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108 M                    [Nou                           Och  

109  fantasie En eh eh ja hij kan heel mooi [heel mooi tekenen  

110 V                                                              [Ja broer ook, van Fight en Fiks in eh Atte eh bij  

111  eh Japan uitgenodigd  

112 K Ja 

113 V met een tekenfilm maar hij niet eh gegaan. 

114 M→ Oh nee? 

115 V Nee. Echt waar niet. Hij eh wil eh niet eh moeder alleen hier laten 

116 K [O:kee                                                                           

 

Na de ‘Oh nee?’ in regel 114 legt de vader meer uit over de situatie. Hij geeft een reden voor 

het feit dat de broer van Abdul niet naar Japan was gegaan voor de tekenwedstrijd. Deze vraag 

van juf Marleen heeft dus gezorgd voor het krijgen van extra informatie van de vader. 

Wanneer gekeken wordt naar het vervolg van het gesprek, blijkt dat er later in deze sequentie 

minder ruimt door de leerkrachten wordt gegeven. 

 

Fragment vervolg 41 Delen. K= Leerkracht Karel, M= Leerkracht Marleen, V= Vader 
117 M [Jaaa. Ja 

118 K Ja Abdull kan, ik vind dat Abdul ook dat hij heel leuk kan eh kan tekenen,  

119  dus dat is ook allemaal van ruim voldoende zelfs al naar <ja naar> goed  

120  Gegaan 

121 M Ja. 

122 K En dan krijgen we nog eh () ↑gym, eh eens even kijken was voldoende, en () 

123  de ehm bewegingsoefeningen zijn nog steeds voldoende, dat [is dus vooral  

124 V                                                                                                   [ja 

 

Opvallend is dat er na de uitleg van vader over deze situatie met Japan geen verder informatie 

wordt gevraagd. Leerkracht Karel pakt de draad weer op en gaat verder met Abdul’s 

tekenprestaties. Er zijn meer fragmenten aan te wijzen in de gesprekken met allochtone en 

autochtone ouders waarin geen interesse wordt getoond in of geen aandacht wordt besteed aan 

de inbreng van de ouder. Deze zullen in de paragraaf hieronder besproken worden. 

 

Ingaan op inbreng van ouder 

Een andere manier om ruimte te geven aan ouders om te participeren in het gesprek is het 

ingaan op de inbreng van de ouder. In rapportgesprekken met allochtone ouders komt het 

regelmatig voor dat de inbreng van ouders genegeerd wordt of niet behandeld wordt als 
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serieuze opmerking. In fragment 42 wordt er bijvoorbeeld helemaal niet gereageerd op de 

opmerking van vader in regel 22. Vader zegt hier wat over thuis maar daar wordt niet op 

gereageerd door de docenten.  

 

Fragment 42 Triest van. K= Leerkracht Karel, V= Vader 
16 K =Nou ja (.) we zijn (.) doordat ie hier veel matig heeft, [nu, he dat d dus  

17 V                                                                                           j[a 

18 K dat gedrag, dat heb ik hier laatst met u natuurlijk een heel gesprek over  

19  ge[had, <dat ‘ie echt> ja (.) slecht luisterde, [dat ‘ie veel erdoorheen zit  

20 V te [ ja                                                             [hmhm 

21 K praten, eigenlijk heel slecht zijn best deed eh in de klas, 

22 V→ Doe doe doet ie thuis ook zo.= 

23 K =En dan worden deze eh ((wijst aan)) dingen, worden ook (.) slechter. 

24 V ja  

 

Ook in fragment 43 wordt er geen vraag om verduidelijking gedaan. De docenten gaan niet in 

op de opmerking van vader en tonen hiermee geen belangstelling voor de situatie. De uiting 

van vader in regel 86 ‘Ok. Ja ik denk verder ↓niks meer he. ((lacht))’ is geen 

begripsdemonstratie. Vader initieert een afsluiting van het gesprek zonder te laten zien of hij 

de uitleg van de leerkrachten over zijn vraag of zijn zoon niet agressief is tijdens gymles heeft 

begrepen. De leerkrachten informeren ook niet naar de aanleiding van de vraag van de vader. 

Zij hebben geen idee over welke gymles het gaat, terwijl vader het heeft over een ongeluk, 

agressiviteit en pijn. 

 

Fragment 43 Msn burak. K= Leerkracht Karel, M= Leerkracht Marleen, V= Vader 
71 V ∙En eh gym is ie niet agressief?∙ 

72 KM [Nee nee nee nee. 

73 K [Nee helem::aal niet. 

74 M Hij wil gewoon hij eh een is een eh (.) samen speler is het. 

75 K Ja, hm ja.  

76 V Eén keer heeft ie gezegd, dat eh was een ongeluk en toen had ie pijn in zijn  

77  borst ofzo? 

78 KM J↑::a? 

79 V En toen daarna, ((hij wrijft over zijn borst)) 

80 M Was het weer goed. 

81 V Ja. Want hij naar mij gezegd  papa ik heb pijn hier, (.) dus toen moest ik  

82  ∙helpen ontspannen∙ 
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83 K Ok ja. Nee maar Ja Fransen zijn agressief, ↓huhuh.= 

84 M =↓N::: ee. 

85 K Ik vind dat niet bij elkaar horen. 

86 V → Ok. Ja ik denk verder ↓niks meer he. ((lacht)) 

87 K Ok. Is in ieder geval ↑prima.  

 

Ook in fragmenten met autochtone ouders komt het voor dat er informatie van ouders 

genegeerd wordt. Moeder geeft in fragment 44 aan dat Ben heel veel vertelt altijd en dat ze 

daar blij mee is. De leerkrachten reageren hier niet op en gaan door met uitleggen wat 

tutorlezen inhoudt.  

 

Fragment 44 Ben. L1= Leerkracht Lena, M= Moeder  
53 L1 Tutorlèze 

54 M Nee geloof niet dat ie dat verteld haj. Hij vertelt ↑heel veul, altijd en daar  

55  ben ik blij om °maar dat eh° 

56 L1 We gaan eh (0.4) dinsdag tot en met vrijdag↓morgen 

 

Ook in fragment 45 wordt er over een opmerking van een vader heengepraat. In regel 134 

maakt de vader een opmerking over een spelletje. Leerkracht Karel geeft hier een interpretatie 

aan en formuleert de strekking van de opmerking: ‘Ja nee ja als hij verliest, dan wordt ie toch 

heel snel [boos, naja dat is jammer’. Met deze opmerking wordt het onderwerp afgesloten. 

Vader reageert hier nog op met ‘hm ja’ in regel 137, vervolgens neemt leerkracht Karel het 

woord weer en continueert hij zijn rapportbespreking.  

 

Fragment 45 Delen. K= Leerkracht Karel, M= Leerkracht Marleen, V= Vader 
131 K als iemand een foutje maakt, gaat ie heel hard schreeuwen tegen een kind, dus  

132  dat is niet zo eh dat is wat minder  

133  eh 

134 V → Spelletje altijd eh gewoon of eh verloren Dus 2-1 ja. 

135 M Ja ja  

136 K Ja nee ja als hij verliest, dan wordt ie toch heel snel [boos, naja dat is 

137 V                                                                                     [Hm ja 

138 K jammer. Dus dat is niet nodig.() Ehm aardrijkskunde (.)  ruim voldoende 
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Hoofdstuk 6: Conclusie  
 

Dit onderzoek heeft zich gericht op begripclaims en begripdemonstraties van allochtone en 

autochtone ouders tijdens rapportgesprekken. In analyse deel 1&2 zijn uitingen van ouders 

waarin ze begrip laten zien geanalyseerd. Daarna is gekeken in hoeverre de verschillen tussen 

allochtone en autochtone ouders te verklaren zijn met betrekking tot de ruimte die de 

leerkracht geeft om te spreken. De onderzoeksvraag hierbij was als volgt: 

 

In hoeverre laten allochtone en autochtone ouders op verschillende manieren begrip zien 

in rapportgesprekken en welke verklaringen zijn hiervoor te geven met betrekking tot de 

ruimte die de leerkracht hiervoor geeft? 

 

In de eerste deelvraag zijn vier categorieën van begripsclaims en acht categorieën van 

begripsdemonstraties uit het materiaal naar voren gekomen. Uit analyse deel 2 bleek dat alle 

categorieën zowel bij allochtone als bij autochtone ouders voorkomen, alleen niet altijd in 

dezelfde mate. Dit komt overeen met de opvatting uit het boek ‘Second language 

conversations’ (Gardner & Wagner, 2000) waarin staat dat T2-gesprekken (gesprekken tussen 

tweedetaalsprekers) op dezelfde manier geanalyseerd kunnen worden als T1-gesprekken 

omdat dezelfde fenomenen voorkomen, alleen niet in dezelfde mate. Bij allochtone ouders 

kwamen gemiddels 22 begripclaims voor per tien minuten, bij autochtone ouders 32. Het 

verschil in gemiddeld aantal begripclaims werd vooral veroorzaakt doordat autochtone ouders 

hoger scoorden in de categorie ‘bevestiging zonder uitleg’. Autochtone ouders gebruiken 

vaker mogelijke voltooiingspunten (TRP’s) om een minimale respons te geven. Een categorie 

die vaker voorkomt bij allochtone ouders dan bij autochtone ouders is de categorie ‘herhalen’, 

wat inhoudt dat meer zinsdelen letterlijk worden herhaald. Er worden weinig losse vragen 

gesteld die begrip claimen, maar wel veel doorvragen die begrip demonstreren.  

Allochtone ouders gaven gemiddeld 27 begripdemonstraties per tien minuten. Autochtone 

ouders gemiddels 32. Naast dit kwantitatieve verschil is er als antwoord op deelvraag drie wel 

degelijk een kwalitatief verschil tussen de uitingen van allochtone en de uitingen van 

autochtone ouders. In totaal komen er bij autochtone ouders meer begripsclaims en meer 

begripdemonstraties voor dan bij allochtone ouders. Doorvragen gebeurt bij allochtone ouders 

op een andere manier dan bij autochtone ouders. Autochtone ouders stellen langere 

doorvragen waarin meer informatie wordt gegeven en vaker veronderstellingen voorkomen. 
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Ook gebruiken autochtone ouders meer  de ‘of’-constructie in hun doorvraag  en is het gebruik 

van de markeerder ‘maar’ of ‘maar + dan’ uniek in de doorvragen van autochtone ouders; deze 

constructies komen niet of in mindere mate voor in de doorvragen van allochtone ouders. Wat 

betreft de categorieën ‘vragen stellen’, ‘reden geven’ en ‘toelichting geven’ valt op dat 

autochtone ouders de Nederlandse taal beter beheersen. Er worden meer relaties gelegd in de 

toelichtingen en moeilijkere woorden gebruikt bij redeneringen. Wat betreft de categorieën 

‘waardeoordeel zonder uitleg, ‘waardeoordeel met uitleg’ en ‘begrip checken’ bleken 

nauwelijks verschillen te zijn tussen allochtone en autochtone ouders.  

 

In deelvraag vier werd de vraag gesteld hoe deze verschillen te verklaren zijn met betrekking 

tot de ruimte die de leerkracht geeft voor de inbreng van ouders. De hoofdconclusie hiervan is 

dat allochtone en autochtone ouders hetzelfde behandeld worden. Uit tabellen 5 en 6 bleek dat 

van de categorieën ‘bevestiging zonder uitleg’ en ‘bevestiging met uitleg’ er geen enkel 

verschil bestaat tussen de ruimte die de leerkrachten gaven voor bevestiging. Ook in tabel 7 is 

te zien dat de leerkrachten evenveel ruimte geven door vragen te stellen aan ouders. 

Leerkrachten stelden per tien minuten gemiddeld 10,3 vragen aan allochtone ouders en 9,1 

vragen aan autochtone ouders. Uit analyse deel drie blijkt wel dat er met name in gesprekken 

met allochtone ouders gebreken zijn wat betreft het ruimte geven aan ouders om te spreken. Er 

wordt vaak niet of nauwelijks ingegaan op de opmerkingen die ouders tijden het gesprek 

maakten. Dit komt waarschijnlijk doordat leerkrachten erg gericht zijn op de informatie die zij 

in de toch al korte tijd graag aan de ouders kwijt willen. Afhankelijk van de ouder moet 

bepaald worden hoeveel ruimte hem expliciet toegewezen moet worden. Autochtone ouders 

zijn, zoals bleek uit de analyse van categorieën ‘reden geven’ en ‘toelichting geven’, 

taalvaardiger en zetten dit in om hun ruimte te nemen.  

 

Discussiepunten  

In het onderzoek zijn een aantal discussiepunten aan te wijzen. Allereerst is de variatie binnen 

de groep allochtone ouders vrij groot geweest. In mijn stageonderzoek heb ik namelijk laten 

zien dat er veel verschil kan zitten in de ouder-leerkracht interacties binnen de 

rapportgesprekken met allochtone ouders. Sommige allochtone ouders zijn taalvaardiger of 

stellen zich minder actief op ten aanzien van de school. De allochtone ouders zijn allemaal 

tweedetaalsprekers, maar allemaal op een ander niveau. In vervolgonderzoek zou hier 

rekening mee kunnen worden gehouden door een schaalverdeling te maken tussen 

taalvaardige en niet-taalvaardige allochtone ouders.  
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Wat betreft de analyses zijn er nog drie punten waar in vervolgonderzoek rekening mee kan 

worden gehouden: non-verbale tekens van begrip, de organisatie van beurtwisselingen bij T2-

sprekers en genderverschillen.  

 

Alle opnamen van de geanalyseerde gesprekken zijn video opnamen van face-to-face 

interacties. Omdat op de video-opnamen van mijn materiaal niet altijd of nauwelijks een 

gezicht in beeld was, heb ik besloten de non-verbale tekenen zoals knikken of nee schudden 

alleen indien mogelijk te noteren in de transcripten. Het onderzoek is dus gericht op de verbale 

manieren van ‘begrip’ claimen en demonstreren, terwijl visuele repliek een belangrijke 

methode kan zijn in de beurtopbouw (Goodwin 1979, 1981, 1986; Goodwin and Goodwin 

1986, 1992; Heath 1992; Kendon 1981; Schegloff 1984; Streeck and Hartge 1992 in: Steensig 

2001).  

 

Uit de analyse is gebleken dat er grote verschillen zijn in aantallen bij de categorie 

‘bevestiging zonder uitleg’. Hierbij heb ik aangetoond dat autochtone ouders veel vaker 

gebruik maken van een TRP om een bevestiging te geven dan allochtone ouders. De studie 

van Steensig (2001) benadrukt het verschil in projecties van mogelijke voltooiingspunten in 

verschillende talen. Hij toont aan dat de verschillende grammaticale structuur invloed heeft op 

beurtwisseling in een gesprek. De Deense grammatica bijvoorbeeld is verantwoordelijk voor 

een verreikende projectie van mogelijke voltooiingspunten. Dit is niet het geval in het Turks; 

in het Turks speelt prosodie (ritme, klemtoon en intonatie van de stem) een belangrijkere rol in 

de projectie van mogelijke voltooiingspunten (Steensig, 2001:259). Het is mogelijk dat de 

eerste taal van de allochtone ouders invloed heeft op de manier waarop interactioneel 

omgegaan wordt met beurtwisseling in hun tweede taal en zodoende de resultaten in de 

analyse beïnvloed.  

 

Naast non-verbale tekenen en mogelijke invloed van de eerste taal van de T2-spreker, kunnen 

er ook verschillen zijn in interactie tussen mannen en vrouwen. Er is dusdanig veel literatuur 

over taal en gender waarin interactionele en inhoudelijke verschillen worden genoemd 

(Holmes, 1995; Tannen, 1991;Eckert& McConnell-Ginet, 2003) dat er geen onderscheid 

tussen rapportgesprekken met allochtone of autochtone, maar onderscheid tussen gesprekken 

met vaders en moeders zal kunnen worden gemaakt. Zo is er naast het taalverschil tussen 

mannen en vrouwen ook een gedragsverschil. Booijink wijst op het perspectief dat moeders 

meer betrokken kunnen zijn bij de school (Booijink, 2007).  
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In analyse deel 3 is het begrip ‘ruimte geven door leerkrachten’ onderzocht. Dit is 

geoperationaliseerd door te kijken hoeveel vragen en doorvragen de leerkrachten stellen en 

hoeveel begripchecks zij doen. Ruimte geven kan wellicht wat ruimer opgevat worden; ook 

het laten van stiltes kan ruimte geven aan de ouder om meer te vertellen. Naast verbale 

technieken die ruimtegevend kunnen zijn, speelt zoals genoemd in analyse deel 3 non-verbale 

communicatie ook een rol in beurtwisseling en ruimte geven.  

 

Ten slotte moet nog vermeld worden dat er geen betrouwbaarheidstest is uitgevoerd bij de 

categorieën van begripsclaims en begripsdemonstraties. De categorieën zijn uit het materiaal 

en met behulp van literatuur tot stand gekomen en zodoende uiteindelijk steeds bijgeschaafd 

tot een duidelijke categorie.  
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Hoofdstuk 7: Aanbevelingen voor leerkrachten 
 

De manieren waarop allochtone en autochtone ouders begrip claimen en demonstreren 

verschilde op een aantal punten. Omdat allochtone ouders anders communiceren dan 

autochtone ouders zijn aan de hand van het onderzoek een aantal aanbevelingen geformuleerd.  

In analyse deel 3 kwam naar voren dat de leerkrachten de allochtone en autochtone ouders 

evenveel ruimte gaven om te spreken. Leerkrachten namen af en toe teveel ruimte om zelf te 

spreken. Ook gingen ze vaak niet in op opmerkingen van ouders. In de aanbeveling wil ik 

benadrukken dat het belangrijk is om op deze momenten ruimte te geven aan allochtone 

ouders om wat te zeggen. Om checken of de ouder de leerkracht begrijpt zijn meer doorvragen 

en expliciete begripschecks nodig. Een opmerking van een ouder kan niet genegeerd worden 

of met een snelle conclusie afgehandeld worden. Dit geldt overigens niet voor alle 

rapportgesprekken met allochtone ouders. 

 

 

- Wanneer de ouder de Nederlandse taal niet goed beheerst is het checken van begrip 

heel belangrijk. Stel de vraag aan de ouder hoe hij/zij het begrepen heeft en neem geen 

genoegen met een ‘ja’. Zorg ervoor dat de ouder de informatie die je geeft begrijpt.  

- Bespreek elk punt van het rapport rustig en zorg bij elk punt van het rapport dat de 

ouder het begrijpt. Leg moeilijke begrippen uit (AVI, Cito, matig, voldoende). Wees 

als leerkracht niet onafgebroken aan het woord, maar geef ruimte aan de ouder om te 

praten en te begrijpen.  

- Wanneer de ouder de beurt neemt en iets vertelt of vraagt over een situatie is het 

verstandig om hierop in te gaan. Een ouder stelt een vraag niet voor niets. Hetzelfde 

geldt voor opmerkingen. Ga hierop in. Bij zeer spraakzame ouders geldt dit ook. 

Wanneer de ouder echter teveel uitwijdt kan de leerkracht interrumperen en de 

rapportbespreking vervolgen.  
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Bijlagen 
 
Bijlage 1. de tabellen van de gesprekken met alle categorieën apart. Allochtone ouders 
 
 kleurge

k 
Oh 
mijn 
hemel 

Triest 
van 

delen msn 
burak 

Besprok
en 
yussuf 

bemoe
ien 

Saskia 
1  

Saskia 
2 

Bevestiging 
zonder uitleg 
(160) 

28 16 21 24 8 19 20 14 11 

Waardeoordeel 
zonder uitleg  
(19) 

11 1 2 3 1 - 1 - - 

Herhalen  (11) 7 1 - - - 1 1 - 1 
Vragen stellen 
(5) 

1 1 - - 1 1 1 - - 

          
Bevestiging met 
uitleg (64) 

27 4 4 3 3 5 7 9 - 

Waardeoordeel 
met uitleg (8) 

4 1 - 1 1 - 1 - - 

Doorvragen (30) 17 4 - - 1 2 4 2 - 
Toelichting 
geven (70) 

24 - 6 5 5 11 4 6 9 

Reden geven 
(23) 

7 4 3 1 - - 2 1 5 

Tegenwerpen/ver
dedigen (20) 

4 1 10 - 1 - 3 - 1 

Woorden/zindsd
elen aanvullen 
(14) 

1 2 - - - 5 4 - 2 

Begrip checken 
(15) 

3 3 - - - 2 6 - 1 

          
Totaal  134 38 46 37 21 46 55 32 30 
 
Bijlage 1. de tabellen van de gesprekken met alle categorieën apart. Autochtone ouders 
 
 Autocht

one 
moeder 

Ben Aafke Dana Josje Jelle Rens Sara Gert 

Bevestiging 
zonder uitleg 
(399) 

65 50 21 24 24 52 29 71 63 

Waardeoordeel 
zonder uitleg 
(20) 

6 1 2 2 1 2 2 - 4 

Herhalen (4) 1 1    1 1   
Vragen stellen - - - - - 1 - 2 1 
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(4) 
          
Bevestiging met 
uitleg (141) 

25 21 8 10 0 20 20 22 15 

Waardeoordeel 
met uitleg (13) 

3 1 2 - 1 2 2 2 - 

Doorvragen (52) 8 8 5 2 4 11 1 9 4 
Toelichting 
geven (110) 

26 17 7 7 2 17 11 23  

Reden geven 
(46) 

9 6 4 2 - 6 4 9 6 

Tegenwerpen/ve
rdedigen (32) 

1 4 2 6 - 8 3 6 2 

Woorden/zindsd
elen aanvullen 
(12) 

2 3 1 - - 1 - 3 2 

Begrip checken 
(25) 

1 6 3 - 1 4 1 7 2 

          
Totaal  147 118 55 53 32 125 74 154 99 
 
 

 


