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Stellingen behorend bij het proefschrift

The floor is yours: A conversation analytic study 
of teachers’ conduct facilitating whole-class 

discussions around texts
 

Annerose Willemsen
 

1. Geschiedenisteksten lenen zich goed voor gesprekken waarin leerlingen met behulp 
van hun perspectieven en ervaringen gezamenlijk redeneren. (dit proefschrift)

2. Aanbevelingen aan het adres van leerkrachten voor het houden van klassen-
gesprekken zijn tot nog toe algemeen gebleven en kunnen op basis van dit proef-
schrift verder worden gespecificeerd. (dit proefschrift)

3. Descriptief onderzoek is noodzakelijk om te kunnen ontdekken hoe leerkrachten 
hun interacties met leerlingen vormgeven. (dit proefschrift)

4. Leerkrachten beschikken over een breed repertoire aan aanmoedigende 
handelingen waarmee ze klassengesprekken ondersteunen. (dit proefschrift)

5. Om leerlingen ruimte te bieden in klassengesprekken handelt de leerkracht zowel 
faciliterend als controlerend. (dit proefschrift)

6. Known-information questions en information-seeking questions blijken twee uitersten 
op een schaal van mogelijkheden. (dit proefschrift)

7. Ook met blikrichtingen, gebaren, lachen en zelfs koffie drinken kunnen leerkrachten 
het verloop van een klassengesprek beïnvloeden. (dit proefschrift)

8. Tienjarigen tonen het klassengesprek als interactievorm te beheersen en gebruik te 
kunnen maken van de ruimte die ze daarbinnen geboden krijgen. (dit proefschrift)

9. Net als bij een klassengesprek kan een ander uitgangspunt bij het samenstellen van 
een collectie leiden tot en verrassende analytische inzichten.

10. Onderzoeksexpertise in onderwijsinteractie maakt je nog geen goede docent.

11. “Het was wel heel toevallig dat gravin Jacoba van Beieren en haar neef hertog Filips 
de Goede allebei rijk waren.” (Marte, groep 6, 2015)


