Kennisconstructie & Schooltaal
Koen Van Gorp, Kris Van den Branden, Machteld Verhelst, Sven De Maeyer

Kennisconstructie en schooltaal
 Onderzoeksluik binnen het ‘Diepte-onderzoek
naar werkzame ingrediënten binnen GOKleeromgevingen’.
 Onderzoek gefinancieerd door de K.U.Leuven.
 Algemene onderzoeksvraag:
 Hoe creëren leerkrachten van het 6de leerjaar
krachtige leeromgevingen waarin
kennisconstructie en schooltaalverwerving
hand in hand gaan?

Situering van de onderzoeksvraag
 Onderzoeksvraag is ingegeven door het belang
van de beheersing van schooltaal voor het leren
van kennisinhouden in andere vakken.
 Hoe hoger in het onderwijs, hoe abstracter en
complexer de leerinhouden worden, en hoe
abstracter ook de taal wordt waarin deze
leerinhouden verpakt zijn (Van den Branden, 2000; Van den
Branden & Van Avermaet, 2001).
 Het uitpakken van deze leerinhouden is niet
voor iedereen evident, en zeker niet voor
tweedetaalleerders (Hajer, 2008).

Een voorbeeld
 Ons hele lichaam is opgebouwd uit cellen. DNA zit in de
kern van al die cellen. In die celkern zit ons DNA in
handige pakjes. Die pakjes noemen we chromosomen.
Elke cel bevat 46 van die chromosomen. Van die 46
chromosomen zijn er telkens twee helemaal gelijk aan
elkaar. Die twee gelijke chromosomen vormen een paar.
In totaal hebben we dus 23 paar chromosomen.

Van tekst
naar
kennisconstructie

We weten uit onderzoek dat...
 Deze schooltaal is een ander register (zowel
gesproken als geschreven) dan de dagelijkse
taal (Halliday, 2004; Gibbons, 2006).
 Het leren van dit register kost tijd en energie.
 Dagelijkse communicatietaal kan je als tweedetaalleerder leren in 1 à 2 jaar tijd (Cummins, 2000).
 Schooltaalregister vraagt minimaal 5 tot 9 jaar
(Collier, 1992; Cummins, 2000; Hakuta et al., 2000; Shohamy, 1999).
 Voorwaarde: toegang tot schooltaalregister.

 Schooltaalgebruik en het leren via dit register
wordt nog belangrijker in het secundair
onderwijs (Hajer, 1996; Hajer & Meestringa, 2004).
 Vandaar kijken naar 6de lj: overgang BaO – SO.

We weten ook dat…
 Leren is een sociale gebeurtenis. Leren doe je in
interactie met je leerkracht, medeleerlingen,
teksten, … Vandaar dat we ook spreken van
kennisconstructie (Mercer, 1995; Staples, 2003).
 Die interactie kan in dagelijkse taal gebeuren,
maar in die dagelijkse taal zullen minstens
sporen van schooltaalgebruik doordringen
(Gibbons, 2006).
 Het einddoel is naast het beheersen van de
kennisinhoud, ook bekwamer worden in het
schooltaalregister (Gibbons, 2006; Hajer, 2008).

Sporen van schooltaalgebruik
 LK: / Wat zijn nu chromosomen? Ik heb da hier [LK duidt
een prent aan] proberen uit af te drukken, alé ik heb da
hier een beetje proberen uit duidelijk te maken. Dit zijn
chromosomen.[LK duidt dit aan op de prent] Nu, die
dingskes, ja?, die zitten hier allemaal in. […] Da zijn
chromosomen en die zitten hier in diene cel, in die
celkern. Nu, als je goed gaat kijken, ja, dan gade zien,
die vormen paren. Elke mens, […] elke mens heeft in
elke cel 46 chromosomen. Dus in elke cel van uw
lichaam […] in elke cel, dus in 1 cel, heb je 46 chromosomen, die zitten daar in, ja? En die 46 chromosomen,
ja? Die vormen paren. Een paar wat is da?
 LLN: Twee.
 LK: Twee. Dus die gaan per twee 1 paar vormen.
 LL: Een duo
 LK: Hoeveel paren hebben we dan?
 LLN: // 23 //

Leeromgevingen creëren
 Leerlingen bouwen taal en kennis op in
een leeromgeving die door de leerkracht
wordt vormgegeven:
 ‘Het communicatiesysteem dat de
leerkracht in een les opzet bepaalt de
rollen die leerlingen kunnen opnemen, en
zodoende stuurt de leerkracht daardoor
ook in belangrijke mate het leren van de
kinderen.’ (naar Barnes, 2008: xii)

Concrete onderzoeksvragen
 Hoe denkt de leerkracht over kennisconstructie
en schooltaalverwerving?
 Welke acties onderneemt de leerkracht? Welke
leeromgeving creëert de leerkracht?
 Wat zijn de leerresultaten?
 Hoe hangen percepties, acties en leerresultaten
samen?
 Hoe reageren klasgroepen, bepaalde groepen
leerlingen en/of individuele leerlingen op het
leerkrachthandelen? Leren ze allemaal evenveel
bij?

Scholen/klassen en onderzoeksfocus

Onderzoeksopzet
 Quasi-experimentele opzet in 5 klassen
(6de leerjaar) in 5 diverse
concentratiescholen
 6 leerkrachten, 100 leerlingen.
 Lessenpakket ‘De zaak DNA’: ong. 125
tot 175 min. lesinhoud;
 Toets ‘DNA’: pretoets, posttoets,
uitgestelde posttoets (min. 4 weken
later);
 Toets ook afgenomen in 2 controleklassen.

Schetsen van de onderzoeksgroep
 Een korte schets van de onderzoekskinderen als
groep en van de onderzoeksklassen









Geslacht
Op leeftijd zitten
Sociaal-economische status (SES)
Etnische herkomst
Taalgebruik: taaldominantie & Taalpreferentie
Taalvaardigheid
Leesklimaat
Sociale ondersteuning

Etnische herkomst, op leeftijd, SES
Klas

1
2
3
4
5
Tot.

Etnische
herkomst

Turks
Marokkaans
+ Turks
Heterogeen
Heterogeen
Turks

Op leeftijd Min. diploma
zitten
lager SO

22%
24%

22%
10%

54%
33%
62%
43%

62%
15%
13%
32,65%

Taaldominantie en taalpreferentie
Taaldominantie
Klas Ned.

Andere

Onbekend

Taalpreferentie
Ned.

Andere

Onbekend

1

3

6

1

8

2

10

11

8

13

3

23

14

4

15

24

2

4

7

4

2

5

6

2

5

5

11

9

7

48

46

38

58

Tot.

6

4

Nederlands aanwezig in thuiscontext
Klas Ned. belangrijk Ned. min aanwezig Ned. afwezig
(met min. 2
personen)

(met min. 1
persoon)

1

5

4

0

2

10

10

1

3

23

11

7

4

8

3

2

5

10

5

1

Tot.

56

33

11

Taalvaardigheid einde schooljaar
Klas
1
N=9
2

Edit toets (op 39)
Gem.

25.00

Spreiding
Gem.
Gem.

31.74

Gem.

27.97

Gem.

31.77

N=93 Spreiding

Middelmatig sterk
7.190

25.69

N=16 Spreiding
Total Gem.

Middelmatig zwak
7.385

N=13 Spreiding
5

Middelmatig sterk
3.557

N=36 Spreiding
4

Middelmatig zwak
9.407

N=19 Spreiding
3

Normcategorie

Middelmatig zwak
9.350

28.59

Middelmatig zwak
7.633

Taalvaardigheid einde schooljaar (2)
 De gemiddelde taalvaardigheid van de
klassen verschilt significant.
 (Oneway ANOVA, F(4,88) = 2.690, p<0.05)

 Vooral klas 2 en 4 doen het beter dan klas
1 en 5.
 (POSTHOC analyse, LSD test)

Leesklimaat
 Het gemiddelde kind in klas 2,3,4 en 5 leest
graag. Alleen in klas 1 lezen de leerlingen
gemiddeld eerder niet graag.
 De waardering voor lezen vertaalt zich ook in de
hoeveelheid boeken die de kinderen lezen.
 In klas 2,3,4 lezen de kinderen gemiddeld 3
boeken per maand, in klas 5 gemiddeld 2 boeken
per maand en in klas 1 gemiddeld 1 boek per
maand.

 De meeste ouders zeggen soms een boek te
lezen
 Het literair kapitaal van het gemiddelde gezin is
beperkt.

Sociale ondersteuning
 De leerlingen geven aan dat ze voor
ondersteuning die gericht is op het goed
functioneren in de klas een beroep kunnen
doen op een vrij uitgebreid netwerk. Ze
krijgen die ondersteuning:
 vaak (en het meeste) van hun ouders;
 regelmatig van vrienden en van de
leerkracht;
 soms tot regelmatig van broer en/of zus.

Lespakket ‘De zaak DNA’
 Keuze voor een uitdagende, abstracte en
complexe leerinhoud, niet behorend tot het
lespakket van het basisonderwijs (zoveel
mogelijk uitsluiten van voorkennis van
leerlingen).
 Opgehangen aan 8 duidelijke
kennisdoelstellingen.
 Aanbod van teksten en taken, met
voorstellen voor interactieve werkvormen.

Opbouw lespakket
 Introductie-activiteit: voorkennis en motivatie
 Taak: een fictieve politiezaak oplossen.

 Kernactiviteit: leerinhoud onderzoeken en
inzichten formuleren
 ‘Verdeelde informatie’ taak : in informatieve
teksten het antwoord zoeken op 6 basisvragen.

 Uitbreidingsactiviteit: verdiepen van inzicht
 Taak: 8 waar-/niet waar-weetjes beoordelen en
verantwoorden aan de hand van allerlei korte
teksten uit kranten en tijdschriften.

Didactische aanpak ‘De zaak DNA’
 Leerkrachten werd gevraagd de 8 doelstellingen
te realiseren (daar deze ook getoetst werden),
maar hoe precies ze aan die doelstellingen
wilden werken, en in welke mate ze daarbij
gebruik wilden maken van het lespakket werd
aan hun eigen oordeel overgelaten.
 Elke leerkracht mocht materiaal naar haar/zijn
hand zetten, en dat deden ze ook…
 Op de vraag of ze nu op een heel andere manier
hebben lesgegeven dan dat ze gewoon zijn,
antwoorden de leerkrachten…

“Anders lesgegeven?”
 Lk1: “Ik denk dat ik de activiteiten vrij
overgenomen heb.” “Ik heb het uitgevoerd zoals
ik het vooraf eigenlijk had voorbereid.”
 Lk 2: “Neen. Neen. Dat gevoel heb ik niet.”
 Lk 3: “Ah Neen.”
 Lk 4: “Ik doe die gedeelde informatie doodgraag
en bij CLIM heb ik da al dikwijls ervaren, en we
zouden meer aan de kinderen WO-lessen
moeten aanbieden in die zin. Ik doe het soms
ook wel, maar dit is nog sterker he.” “Ik heb da
echt, heel zeker kunnen uitvoeren zoals ik wou.”
 Lk 5: “Zo probeer ik te werken.”

1 lespakket - 5 klaspraktijken
 Gemeenschappelijk:
 Uitleg door de leerkracht;
 Groepswerk ondersteund door de LK;
 Teksten als informatiebronnen.

 Eigen accenten:





Eigen werkvormen: placemat, kenniskwis;
Begeleiding versus het leiden door de LK;
Gebruik van alle teksten of aantal teksten;
Motivatiebevorderende ingrepen: actualiteit,
nieuwe uitdagende politiezaak verzinnen.

Toets DNA
 Aantal toetsonderdelen waarin taal en kennis
grotendeels geïntegreerd zijn, o.a.:
 Waar of niet waar uitspraken?
 Toepassing: wat nodig voor DNA-onderzoek?
 Thema-woorden invullen in kort tekstje:
 Misdaad, sporen, wetenschappers, …;

 Schooltaalwoorden matchen met hun definities:
 Deskundige, uniek, identiek, …;

 Herkenningsopdracht: tekeningen benoemen.

Experiment- vs controlegroep
Experimentgroep vs Controlegroep

30

Toets DNA

27
Experimentgroep

24

Controlegroep
21
18
15
Pretoets

Posttoets
Meetmoment

Uitgestelde
posttoets

Experimentklassen vergeleken
Experimentklassen

30
27
Toets DNA

Exp.klas 1
24

Exp.klas 2
Exp.klas 3

21

Exp.klas 4
Exp.klas 5

18
15
12
Pretoets

Posttoets
Meetmoment

Uitgestelde
posttoets

Conclusies toets DNA
 De experimentgroep leert significant meer bij
dan de controlegroep.
 Er wordt geleerd in alle klassen van de
experimentgroep (los van de klassamenstelling)!
 De groei is in alle klassen ongeveer even groot,
los van de verschillende startposities van de
klassen (zowel op vlak van taal als van kennis).
 De verschillen in groei tussen klassen zijn niet
significant.

Leerlingen als uitgangspunt
 Afstappen van het klasgemiddelde.
 Kijken naar individueel leerlingenniveau, immers
de verschillen tussen leerlingen in elk van de
klassen, zijn groter dan de verschillen tussen
klassen.
 De vraag: zien we daar een gedifferentieerd
effect?
 Zie klas 1 en 2: lijnen als indicatie van groei!

Leerlingen in klas 1
klas1

Positie van de leerlingen
in de klas is vrij stabiel.

30
27

LL 1
LL 2

Toets DNA

24

LL 3
LL 4

21

LL 5
18

LL 6
LL 7

15

LL 8
LL 9

12
9
Pretoets

• Elke leerling leert bij
• 2 groeipatronen

Posttoets
Meetmoment

Leerlingen in klas 2
Positie van de leerlingen
in 30
de klas is niet stabiel.

LL 1

klas 2

LL 2
LL 3
LL 4
LL 5

27

LL 6
LL 7

Toets DNA

24

LL 8
LL 9

21

LL 10
LL 11

18

LL 12
LL 13

15

LL 14
LL 15

12

LL 16
LL 17

9
Pretoets

• Elke leerling leert bij
• 3 groeipatronen

Posttoets
Meetmoment

LL 18
LL 19
LL 20
LL 21

Wat verklaart de verschillen?
 (1) Invloed van achtergrondkenmerken
van de leerlingen op de toetsresultaten.
 Eerste analyses

 (2) Invloed van de leeromgevingkenmerken op de toetsresultaten.
 Een eerste verkenning: leerlingbeurten

(1) Invloed van leerlingkenmerken
 Effect van achtergrondkenmerken op
experiment- en controlegroep
 Geslacht: jongens vs meisje;
 Zittenblijven vs Op leeftijd zitten;
 SES: max. diploma lager SO vs min.
diploma;
 Taalvaardigheid (edittoets);
 Nederlands thuis aanwezig vs afwezig;
 Taaldominantie: Nederlands vs andere;
 Thuistaal.

Resultaten: multiniveau-analyse
Experiment + controle

Toets DNA

Gemiddelde score op posttoets

20.803***

Op Leeftijd zitten
Meisje zijn

-1.67***

Hoog SES
Taalvaardigheid (edit toets)
Ned. afwezig thuis

+0.217*** per punt op edit
-2.03**

Taaldominantie Turks
•* significant op 0.05 niveau (tweezijdig);
•** significant op 0.01 niveau (tweezijdig);
•*** significant op 0.001 niveau (tweezijdig)

-1.15*

(2) Invloed van leeromgeving
 Een eerste verkenning: de rol van participatie
 De mate dat leerlingen aan leerkachtleerlinginteractie deelnemen: leerlingbeurten.
 Belang: we veronderstellen dat hoe meer
leerlingen actief participeren, hoe meer kansen
ze krijgen om kennis op te bouwen en schooltaal
op punt te stellen. Wat zich zou moeten vertalen
in toetsresultaten.
 Observatie: we zien grote verschillen in de wijze
waarop individuele leerlingen aan de interactie
met de leerkracht deelnemen.

Leerlingbeurten in 5 klassen
Leerlingbeurten
Klas

Min.

Max.

1

4

142

2

0

37

3

0

20

4

3

29

5

2

48

Leerlingbeurten klas 1

Leerlingbeurten klas 2

Leerlingbeurten klas 3

Leerlingbeurten klas 4

Leerlingbeurten klas 5

Leerlingbeurten: correlaties - effecten
Inschatting
leerkracht

Posttoets

Groei

1
N=9

Sterk**

Sterk

Zwak

2
N=21

Matig

Zwak

Geen

3
N=41

Sterk**

Matig**

Zwak

4
N=13

Matig

Sterk**

- Matig

5
N=16

Matig

Sterk*

Zwak

•* correlatie is significant op 0.05 niveau (2-zijdig);
•** correlatie is significant op 0.01 niveau (2-zijdig)

Leerlingparticipatie
 De inschatting van de leerlingen door de
leerkracht vertoont een matig tot sterk
verband met de leerlingenbeurten: hoe
hoger de inschatting, hoe meer beurten
leerlingen krijgen en/of opnemen.
 We vinden een matig tot sterk verband
tussen leerlingbeurten en de posttoets,
behalve bij klas 2: een zwak verband.
 We vinden geen tot een zwak verband
met groei, behalve bij klas 4: een matig
negatief verband.

Tussentijdse conclusies (1)
 Er wordt geleerd in alle experimentklassen. We zien een duidelijk effect van
de interventie.
 Scherper gesteld: In klassen met veel
anderstalige leerlingen en met een
gemiddeld zwakke taalvaardigheid hebben
tweedetaalleerders aangetoond dat ze een
complexe, abstracte leerinhoud (zowel
naar kennis als taal) kunnen verwerken,
dat ze er heel wat uit kunnen leren.

Tussentijdse conclusies (2)
 In een relatief korte tijd hebben leerlingen
heel wat complexe teksten en inhouden
verwerkt: gelezen, geluisterd, gesproken
en minimaal geschreven.
 De tijdsinverstering varieerde van 145
minuten tot 215 minuten (ong. 4 lesuren).

 In alle klasgroepen ongeacht voorkennis,
taalvaardigheid en klassamenstelling is er
gemiddeld ongeveer evenveel bijgeleerd.

Tussentijdse conclusies (3)
 Dus, alle leerkrachten hebben een
krachtige leeromgeving gecreëerd voor
hun klasgroep en binnen hun specifieke
onderwijsaanpak.
 Maar de klasgemiddelden verbergen veel
individuele leerlingenvariatie. Sommige
leerlingen hebben meer geleerd.

Tussentijdse conclusies (4)
 Voor een deel kunnen we de resultaten op
de posttoets verklaren aan de hand van
een aantal achtergrondkenmerken:
 Meisjes doen het slechter dan jongens.
 Hoe taalvaardiger LLN zijn, hoe beter de
resultaten op de posttoets.
 LLN waar het Nederlands thuis afwezig is,
doen het slechter dan andere LLN.
 LLN die zeggen het beste Turks te spreken
doen het minder goed dan andere LLN.

Toekomst
 We zien dat, na controle voor al deze
leerlingkenmerken, er nog heel wat
varia(n)tie op leerlingenniveau overblijft.
Het is dus zinvol om naar de klaspraktijk te
kijken en proberen te ontrafelen hoe de
verschillen in resultaten tot stand komen.
 Wat volgt is een verdere zoektocht naar
deze individuele variatie in
leerlingenresultaten en naar verklaringen
in termen van leerlingkenmerken en
kenmerken van de leeromgeving.

 Hartelijk dank voor uw aandacht.
 Voor verdere vragen en suggesties kunt u
altijd terecht bij
 koen.vangorp@arts.kuleuven.be
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