
	  	  
Naam	  lectoraat	   	   	   :	  Interactie	  en	  taalbeleid	  
	  
Naam	  hogeschool	   	   	   :	  Marnix	  Academie	  
	  	  
Naam	  lector	   	   	   	   :	  mw	  dr	  Resi	  Damhuis	  
	  
	  	  
Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo	  
	  
Gesprekken	  zijn	  de	  spil	  van	  onderwijs.	  Kwalitatief	  hoofwaardige	  gesprekken	  zorgen	  namelijk	  
voor	  de	  ontwikkeling	  van	  taal,	  denken	  en	  kennis.	  Kinderen	  leren	  taal	  in	  al	  zijn	  facetten	  door	  
middel	  van	  actieve	  deelname	  aan	  gesprekken.	  Dat	  geldt	  voor	  alle	  kinderen,	  of	  ze	  nu	  eentalig	  
zijn	  of	  meertalig,	  en	  door	  de	  hele	  basisschool	  heen,	  van	  groep	  1	  tot	  en	  met	  groep	  8.	  In	  
gesprekken	  verbinden	  kinderen	  hun	  eigen	  ideeën	  en	  inzichten	  aan	  andere	  informatie	  en	  
bouwen	  ze	  nieuwe	  kennis	  en	  inzicht	  op.	  Gesprekken	  zorgen	  dat	  kinderen	  succesvol	  zijn	  op	  
school	  en	  in	  de	  toekomst	  kunnen	  functioneren	  in	  de	  maatschappij	  als	  kritisch	  burger.	  De	  
moderne	  maatschappij	  vergt	  uitwisseling	  en	  gezamenlijke	  opbouw	  van	  kennis	  en	  inzichten	  
en	  vraagt	  om	  kritisch	  nadenken	  over	  problemen	  vanuit	  diverse	  perspectieven.	  Goede	  
denkgesprekken	  op	  school	  bereiden	  leerlingen	  voor	  op	  hun	  rol	  in	  die	  toekomstige	  
maatschappij.	  	  
Kwalitatief	  hoogwaardige	  gesprekken	  in	  de	  basisschool:	  Hoe	  zien	  die	  eruit?	  Bij	  taal?	  En	  bij	  
andere	  vakken,	  zoals	  geschiedenis	  of	  natuur?	  Het	  lectoraat	  dringt	  met	  behulp	  van	  
ontwerponderzoek	  steeds	  dieper	  door	  in	  die	  gesprekken.	  In	  de	  tweede	  lectoraatsperiode	  
(feb.	  2011	  -‐	  feb.	  2015)	  ligt	  de	  focus	  van	  het	  onderzoek	  op	  de	  combinatie	  van	  
geschiedenisdidactiek	  met	  interactiedidactiek.	  Hoe	  kunnen	  leerkrachten	  in	  het	  PO	  interactie	  
realiseren	  waarin	  leerlingen	  tot	  historisch	  redeneren	  komen?	  Hoe	  ziet	  dat	  historisch	  
redeneren	  in	  het	  PO	  er	  dan	  uit	  en	  hoe	  draagt	  dit	  bij	  aan	  taal-‐	  en	  denkontwikkeling	  van	  
leerlingen?	  Vanuit	  deze	  verdieping	  met	  geschiedenisonderwijs	  wordt	  vervolgens	  weer	  
verbreed	  naar	  andere	  vakken.	  Docenten	  taal	  en	  geschiedenis	  van	  de	  Marnix	  Academie	  
voeren	  in	  de	  kenniskring	  dit	  onderzoek	  uit.	  De	  nieuwe	  kennis	  die	  dit	  onderzoek	  oplevert,	  
wordt	  in	  de	  vorm	  van	  onderzoeksrapportages	  in	  het	  pabo-‐curriculum	  toegankelijk	  gemaakt.	  
Ook	  wordt	  met	  de	  opbrengsten	  van	  het	  onderzoek	  een	  trainingstraject	  voor	  leerkrachten	  en	  
pabo-‐studenten	  verdiept:	  de	  training	  Taal	  en	  uitdagend	  onderwijs.	  Docenten	  van	  de	  Marnix	  
Academie	  worden	  verder	  geprofessionaliseerd	  om	  deze	  vernieuwde	  training	  te	  geven.	  
	  
Relevante	  links:	  
www.marnixacademie.nl	  
	  
Contactgegevens:	  	  
Resi	  Damhuis	  	  
Lector	  Interactie	  en	  taalbeleid	  
Marnix	  Academie	  
Vogelsanglaan	  1,	  3571	  ZM	  Utrecht	  
Telefoon	  030	  275	  34	  85	  	  	  Fax	  030	  271	  13	  24	  
r.damhuis@hsmarnix.nl	  
www.marnixacademie.nl/lectoraattaalbeleid	  


