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Soms wil je graag weten wat een ander mens denkt of waarover hij denkt. Je 
kunt het natuurlijk vragen. Misschien krijg je antwoord. Daarmee weet je niet wat 

die mens denkt of waarover hij denkt. Je weet slechts wat hij antwoordt.  
 

Uit: Per Olof Sundman: Twee dagen, twee nachten, 1968 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
'Waar ga je heen?' vroeg Freyberg 
'Naar buiten,' zei Quinn. 
'Naar buiten?' zei Freyberg. 'Daar staat verdomme een sneeuwstorm.' 
'Jawel, kapitein.' 
Freyberg glimlachte terwijl hij naar de uitmonstering van de luitenant keek. 'He-
lemaal uitgedost, zie ik.' 
'Inderdaad,' zei Quinn, de deken strakker om zijn schouders trekkend. 'Mag ik nu 
gaan, kapitein?' 
Freyberg draaide zich om en zei: 'Nee.'  
(…) 'Je bent erg stil,' zei Freyberg. 
'Jawel, kapitein.' 
Zij gingen het vertrek binnen waar Dufault zat te typen, en Freyberg ging meteen 
aan zijn bureau zitten. 'Ga je me niet vragen wat ik met die formaldehyde aan 
het doen ben?' vroeg hij – zonder op te kijken. Hij rommelde in een stapel aante-
kenboekjes en papieren, deed laden open en dicht. 
'Nee, kapitein.' Quinn kon het wel raden. (…) Godzijdank vond de kapitein op dat 
moment wat hij zocht en werd het afschuwelijke ding waar Quinn bang voor was, 
niet hardop uitgesproken.  
 
Uit: Timothey Findley: De laatste onvergankelijke woorden, 1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor Liesbet 





Voorwoord 
 
Jarenlang heb ik gedacht dat promoveren niks voor mij was. Ik zag eindeloos 
saaie jaren voor me zonder muziek, zonder zelfdiscipline, vol schuldgevoel, vol 
mislukkingen. Nou, dat viel allemaal reuze mee. Dankzij een oneindig interessant 
onderwerp, de mogelijkheid dit onderzoek in deeltijd te doen en een fantastisch 
begeleidingstrio.  

Heinze, ik denk met plezier terug aan de uren dat we samen op het scherpst 
van de snede het weerbarstige materiaal aan het analyseren waren en de mo-
menten waarop jij me geduldig inwijdde in de wondere wereld van SPSS. Je hebt 
me met je kritische vragen gestimuleerd tot steeds grotere precisie. Onze ver-
schillen in werkstijl leverden soms pittige discussies op maar bespreekbaar waren 
ze. En wanneer we konden afsluiten met een goeie grap, wist ik dat het weer 
goed zat. Bedankt voor je tijd, je hulp, je geduld en je niet aflatende kritiek.  

Albert, ik heb het enorm gewaardeerd dat je een half jaar na de valse start 
van dit project, bent ingesprongen als eerste promotor; in een onderzoek dat 
voor jou als 'ontwerper van onderwijs' toch niet het meest voor de hand liggend 
was. Dat je het zo goedgemutst hebt uitgehouden met drie van die analytisch-
filosofische taalfreaks! Het was me een waar genoegen je gaandeweg te leren 
kennen als een zeer stimulerende, attente, positieve en belangstellende, maar 
gelukkig geregeld ook kritische begeleider.  

Paul, bedankt dat je me op dat boeiende spoor hebt gezet van de descriptie 
en de conversatieanalyse. Ik heb enorm veel van je opgestoken; niet alleen tij-
dens de begeleidingsgesprekken, maar zeker ook na afloop daarvan. Hopelijk 
blijven we elkaar, nu dit gezamenlijke project is afgelopen, opzoeken om bij wat 
drankjes het (taalbeheersings)onderzoek, de onderwijspraktijk, de mens en de 
wereld te bespreken.  
 
En dan zijn er nog heel veel anderen die eraan bij hebben gedragen dat de afge-
lopen periode een hele mooie is geweest. Eerst en vooral de begeleiders en stu-
denten die zo royaal zijn geweest ons een blik te gunnen in hun scriptiepraktijk 
en tijd hebben vrijgemaakt om mij te woord te staan. Daardoor hebben we voor 
het eerst nauwkeurig kunnen bekijken hoe scriptiegesprekken zich in de realiteit 
voltrekken. Ik hoop dat dit ook voor vele anderen leerzaam zal blijken. 

Ik voel mij bevoorrecht dat ik 'op kosten van de zaak' aan dit onderzoek heb 
kunnen werken. Hopelijk komt er na de reorganisatie van het IVLOS weer ruimte 
voor opvolgers zodat deze traditie van onderzoek door mensen met veel praktijk-
ervaring, kan worden voortgezet.  

Ineke Buijs, Annemieke Meijer, Rion Verberne en Sophie Wils hebben op ver-
schillende manieren bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Heel 
hartelijk bedankt voor jullie hulp. Ook mijn medepromovendi past een woord van 
lof. Jullie hebben me menige goede tip gegeven over bruikbare literatuur en voor 
mijn onderzoek doorslaggevend gebleken bijeenkomsten. Ik zal de promovendi-
lunches missen en wens jullie allemaal een heel voorspoedig verloop van je on-
derzoek toe zodat er de komende jaren nog veel meer te vieren is.  
 Wat leuk, Sophie en Rion, dat jullie mijn paranimfen willen zijn. Ik weet nu 
nog niet wat dat allemaal precies gaat betekenen, maar ons eerste overlegetentje 
samen belooft alleen maar goeds!  

Lieve vrienden en vriendinnen, familie en schoonfamilie, ik ben er weer! Laten 
we weer gaan eten, drinken, wandelen, fietsen, muziek maken, klaverjassen, 



naar een film, concert of voorstelling gaan, voetballen kijken en bomen opzetten. 
Bedankt voor jullie interesse, meeleven, opbeurende woorden, verhelderende 
(leken)opmerkingen en afleiding en verstrooiing. 

Tante Yt en tante Nel, wat was het geweldig dat ik afgelopen zomer zo vaak 
in jullie boshuisje kon werken. Niet alleen was daar het herschrijfwerk bijzonder 
aangenaam (buiten in korte broek, temidden van de vogeltjes, boodschappen 
doen een lust omdat je dan altijd een eindje door het prachtige Achterhoekse 
land moet fietsen), ook heb ik de vulpennen herontdekt omdat de computer die ik 
had meegenomen het niet deed. Herschrijven met pen en papier, dat zouden 
meer mensen moeten doen. 

Papa en mama, jullie hebben me altijd gestimuleerd om me verder te ontwik-
kelen maar ook de ruimte gelaten om daarin mijn eigen weg te vinden. Jullie 
hebben me altijd vol belangstelling gevolgd, al begreep je misschien niet altijd 
waarom ik die weg koos en waar hij toe moest leiden. Mede dankzij de bagage 
die ik van jullie beiden heb meegekregen, heb ik dit project kunnen afronden.  

Ik draag dit proefschrift op aan mijn schoonzus Liesbet. Lies, je kwam aan de 
arm van Tsjebbe als een reddende engel mijn wiebelige puberteit ingevlogen. We 
bleken zoveel gemeenschappelijk te hebben dat ik je vanaf het begin als een 
echte 'verwant' beschouwd heb. Met jou kon ik mijn pianospeellust botvieren in 
eindeloze quatre-mains, detectives en andere leuke boeken uitwisselen, mijn 
ontluikende belangstelling voor de Nederlandse Taal- en Letterkunde toetsen aan 
jouw ervaringen op het Mollerinstituut, mijn stage-ervaringen op de middelbare 
school bespreken toen jij docent Nederlands was. Al die avonden dat we tot diep 
in de nacht hebben doorgepraat over van alles en nog wat, zijn me ontzettend 
dierbaar. Terwijl je nu wel andere zorgen aan je hoofd hebt, heb je toch regelma-
tig naar mijn onderzoeksverhalen willen en kunnen luisteren en daar verstandige 
dingen over gezegd. En je hebt, waarschijnlijk zonder dit te beseffen, een belang-
rijke aanzet gegeven voor deze hele promotie. In de periode dat ik aan het over-
wegen was of ik het wel of niet zou doen, heb jij een paar dingen gezegd waar-
door ik het toch aandurfde.  

Het beste moet je altijd voor het laatst bewaren. Tjitze, op de een of andere 
manier weet je steeds precies wat goed voor mij is: me met rust laten of een 
versnapering komen brengen, vragen hoe het gaat of over iets anders praten, 
serieus zijn of grappen maken, me naar mijn kamer sturen of mee uit eten ne-
men. Ik hoop dat we nog heel lang kunnen blijven genieten van elkaars zorg, 
lering en vermaak.  

 
 
 

 
Utrecht, december 2005 
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1  Inleiding 
 
1.1 Aanleiding: problemen met literatuurverwerking in  

scripties 
 
De praktische aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in ervaringen in de studie-
vaardigheidspraktijk. Studenten, begeleiders en studievaardigheidsdocenten 
ondervinden veel problemen met literatuurverwerking in scripties. Met het begrip 
'scriptie' doel ik op een academisch afstudeerwerkstuk waarin schriftelijk verslag 
wordt gedaan van een literatuuronderzoek en/of empirisch onderzoek.  
 Bij het IVLOS1 kunnen universitaire studenten terecht met vragen en proble-
men op het gebied van academische vaardigheden en studievaardigheden. Onge-
veer de helft van de studenten die bij ons aanklopt, zoekt hulp bij academisch 
schrijven. Er zijn twee intensieve cursussen ontwikkeld op dat terrein: Scriptie-
cursus 1 over de opzet van het onderzoek (het maken van een onderzoeksplan) 
en Scriptiecursus 2 over de rapportage van het onderzoek (het schrijven van het 
verslag)2. 
 In beide cursussen zien we regelmatig studenten die moeite hebben met de 
verwerking van 'literatuur' of 'theorie'. Ze stellen vragen als: 
• Wat bedoelen ze toch met 'theoretisch kader' en wat moet ik daarmee? 
• Ik moet een samenvatting geven van allerlei literatuur over mijn onderwerp, 

maar hoe lang moet die zijn? 
• Ik heb een hoofdstuk over de literatuur geschreven, maar mijn begeleider 

vindt het te lang. Wat moet ik nu schrappen? (zie het verhaal hieronder) 
• Nu heb ik een hele hoop gelezen en samengevat, maar hoe maak ik dat tot 

een logisch geheel? 
• Nu heb ik een hele hoop gelezen en samengevat, maar waar hoort dat nu in 

mijn scriptie?  
• Hoe maak ik van een vervelende opsomming van allerlei citaten een leuk 

verhaal?  
• Moet ik nog meer doen dan allerlei citaten aan elkaar plakken? 
 
Ter illustratie een verhaal uit de praktijk: 
 

Verhaal 1 
Een studente Sociale Wetenschappen is net terug van haar veldonderzoek in Midden-
Amerika en komt bij ons omdat ze niet zeker weet of ze zelfstandig in staat is om de ver-
zamelde gegevens te verwerken tot een goede scriptie. Ze begint met Scriptiecursus 1 
waarin gewerkt wordt aan het ontwerpen van een goed scriptieplan. Dat verloopt uitste-
kend. We blijken te maken te hebben met een studente die (heel) veel weet over haar 
onderwerp en helder en logisch kan nadenken.  
 Alles gaat goed tot ze een inhoudsopgave gaat maken. Daarin komt een hoofdstuk 2 
voor onder de titel Context. De docente vraagt naar inhoud en functie van dat hoofdstuk: 
Wat komt erin te staan en waartoe dient het binnen de gehele onderzoeksopzet en het 
verslag daarvan? Daar weet de student niet goed op te antwoorden: ze moet van haar 
begeleider ”eerst maar eens beginnen met een hoofdstuk over de context van het onder-
wijs in Nicaragua”. Afgezien van dit vlekje, heeft ze de hele structuur van onderzoek en 
verslag goed op papier gekregen.  
 Voor de zekerheid volgt de student ook Scriptiecursus 2, die gaat over de verslagleg-
ging zelf (het schrijven); ook van dit aspect van het schrijfproces is zij niet helemaal zeker. 
Wederom blijkt er weinig mis met haar vaardigheden: ze kan goed nadenken over schrijven 

                                                 
1   Het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaar-

digheden van de Universiteit Utrecht. Het instituut waaraan ik verbonden ben als docent 
academische vaardigheden.  

2   Zie ook Oost en De Jong (1996). 
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en bovendien blijkt ze uitstekend te kunnen formuleren. Eén donkere wolk blijft evenwel 
boven onze hoofden hangen: Wat moet ze nu precies met dat hoofdstuk 2? Door die ondui-
delijkheid is de studente niet in staat om keuzes te maken betreffende de inhoud: Wat 
moet er nu wel en niet in en hoe uitgebreid moet daarover verhaald worden? Ik suggereer 
om eerst hoofdstuk 3 en verder te gaan schrijven. Daarin zal ze immers haar onderzoeks-
vragen over het onderwijs in Nicaragua gaan beantwoorden. Wat ze daarin niet kwijt kan, 
zou een plek kunnen krijgen in hoofdstuk 2. Helaas, haar begeleider keurt die werkwijze af: 
éérst moet ze hoofdstuk 2 inleveren. 
 Ruim een half jaar later gaat de telefoon: of ze nog eens langs mag komen, want ze 
komt er toch niet uit. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Ze heeft haar hoofdstuk 2 ge-
schreven en daarin haar overvloedige kennis over de context van het onderwijs in Nicara-
gua samengebald in 40 bladzijdes. De reactie van de begeleider stelt haar teleur: hij vindt 
het hoofdstuk te lang en zal het pas lezen als ze het heeft teruggebracht naar 15 bladzij-
des. De aanleiding voor de studente om ons te bellen, is dat het inkorten zo traag verloopt: 
ze doet er een hele dag over om één bladzijde van het oorspronkelijke concept terug te 
brengen tot minder dan de helft omdat ze het zo ingewikkeld vindt te bepalen wat ge-
schrapt kan worden en wat niet. Op deze manier zal ze nog twee maanden nodig hebben 
om haar stuk in te korten en dan heeft ze alleen nog maar een tweede hoofdstuk dat voor 
het eerst door haar begeleider becommentarieerd zal worden. Dit demotiveert haar enorm 
omdat ze - serieus als ze is - al veel energie heeft gestoken in de eerste versie.  
 In het gesprek dat ik na dat telefoontje met haar heb, raad ik haar wederom aan om 
een duidelijk perspectief te kiezen voor het hoofdstuk; als de begeleider dat dan niet kan 
en/of wil verschaffen, zit er niks anders op dan de knoop zelf maar door te hakken en heel 
scherp de functie van het hoofdstuk te bepalen, zodat ze rigoureus hele stukken tekst kan 
schrappen in plaats van per alinea op zoek te gaan naar bondigere formuleringen. Ze is het 
ermee eens dat dat de enige manier is om eruit te komen. Vol goede moed verlaat ze mijn 
werkkamer. Hoe het afgelopen is, heb ik niet meer vernomen. 

 
Ook docenten en begeleiders ondervinden problemen met literatuurverwerking in 
scripties. Klachten zijn er vooral over gebrekkige opbouw van scripties en "aan-
eenschakelingen van citaten".3 Lagerwaard & Mul (1982) noteren, onder vele 
andere, de volgende klachten over – reeds goedgekeurde! – scripties die meestal 
zijn gebaseerd op literatuurstudie en/of enquête en interviewgegevens (p. 83):  
 
• Er is nauwelijks sprake van een betoog. Er wordt een etalage van begrippen opgericht, 

bijeengehouden door wat populaire journalistieke kennis (p. 78). 
• Het geheel maakt de indruk van een bijeengeknutselde kollage van uittrekselfragmenten 

(p. 78). 
• (dit is geen betoog, maar) een vertelling die maar doordreunt (p. 78). 
• Zijn eigen visie wordt niet of nauwelijks gegeven (p. 82) 
• Hij neemt nergens afstand van het door hem gebruikte materiaal. In feite vraagt hij zich 

niets af in deze meanderende hutspot (p. 82). 

 
Ook hiervan is gemakkelijk een voorbeeld te vinden uit onze scriptiecursussen: 
 

Verhaal 2 
Een studente Pedagogiek komt bij Scriptiecursus 2. Zoals ze zelf aangeeft: Ik voel mij erg 
twijfelen. Wat is wetenschappelijk schrijven? Het tekstschema dat iedere deelnemer van 
zijn/haar eigen tekst maakt tijdens de cursus, ziet er overzichtelijk uit: een heldere verde-
ling van onderwerpen in sub- en subsubonderwerpen. Wat echter ontbreekt is een 'per-
spectief' op deze onderwerpen. Ik geef haar ondermeer de volgende schriftelijke feedback: 
Misschien is het goed om voor jezelf even op te schrijven waarom de lezer dit allemaal 
moet lezen. Het hoofdstuk dat ze wil gaan schrijven dreigt namelijk niet veel meer te 
worden dan een contextloze aaneenschakeling van definities. Blijkbaar kan ze met mijn 
commentaar niet uit de voeten, want haar eerste versie bevestigt mijn bange vermoedens. 
De tekst is, zoals Burger & De Jong het noemen, een aspectenverhaal4 en ziet er als volgt 
uit: 

Ouderlijk opvoedingsgedrag bestaat uit twee dimensies, namelijk ondersteuning en 
controle. Ondersteuning is [definitie]. Voorbeelden van ondersteunend gedrag zijn .... 
Controle is [definitie]. 

                                                 
3  De gebreken die het meest genoemd worden door docenten Verplegingswetenschappen in 

een cursus Scriptiebegeleiding, najaar 2000.  
4  Een grabbelton van (aardige) alinea's. De alinea's hebben wel op een of andere manier met 

het onderwerp te maken, maar een lijn is er niet in te ontdekken. Burger & De Jong (1997, 
p. 30). 
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Een aspect van de dimensie ondersteuning is warmte. Warmte is [definitie]. Warmte 
leidt tot [positieve gevolgen]. Nauw verwant aan het begrip warmte is het begrip res-
ponsiviteit. Responsieve ouders [definitie]. 
Controle bestaat uit twee opvoedingsaspecten, namelijk restrictieve en autoratieve 
controle. Restrictieve controle bestaat uit de opvoedingsaspecten machtuitoefening en 
striktheid. Machtuitoefening is [definitie]. Strictheid is [definitie]. 
Autoratieve controle bestaat uit twee aspecten namelijk inductie en 'demandigness'. 
Inductie betekent [definitie]. 'Demandigness zijn de [definitie]. 

Nergens wordt duidelijk wat de functie van deze definities is voor het onderzoek van de 
schrijfster. Ik zet de zaak op scherp en probeer haar aan te zetten de tekst niet als een 
beschrijvende samenvatting op te vatten, maar als een betoog met een conclusie die in 
principe aanvechtbaar is. Bij voorbeeld: In een onderzoek naar ... is het goed om termen x, 
y, z als volgt te operationaliseren. Daar krijgt ze het erg benauwd van; ze noemt als één 
van haar problemen: mijn eigen gedachten of conclusie op de juiste manier op papier 
zetten. Zolang ze de functie van de informatie niet kan omschrijven, beperk ik me verder 
tot feedback en oefeningen die betrekking hebben op alineastructuur en zinsformulering. In 
de derde en vierde versie zijn die punten aanzienlijk verbeterd, maar het hele kader ont-
breekt nog steeds. Op de valreep van de cursus valt op z'n minst een dubbeltje en laat ze 
zien dat ze begrepen heeft dat ze haar lezers iets meer service moet bieden door het 'wat' 
en 'hoe' van haar tekst aan te duiden in plaats van plompverloren allerlei feitjes te geven. 
Het 'waarom' komt helaas nog niet uit de verf. De laatste versie van haar inleiding ziet er 
als volgt uit:  

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de termen die in de literatuur worden ge-
hanteerd om opvoedingsgedrag aan te duiden. Daarna worden in paragraaf 1.3 de drie 
algemene concepten .... besproken. (...) In paragraaf 1.4 volgt een beschrijving van 
een ..... opvoedingsstijl. Om een beeld te geven van de verschillende opvoedingsstij-
len, wordt het theoretisch kader van Maccoby & Martin besproken. In paragraaf 1.5 
wordt ingegaan op de belangrijkste determinanten van ouderlijk handelen .... 

De eerste subparagraaf (vgl. het eerste fragment) heeft een ware gedaanteverwisseling 
ondergaan. Hij begint nu met: Verschillende termen worden in de literatuur gehanteerd om 
ouderlijk opvoedingsgedrag aan te duiden, onder meer dimensies en variabelen, patronen 
en typologieën. Behalve deze inkadering van de informatie, bevat de laatste versie ook 
expliciete bronvermeldingen en zet de schrijfster zelfs de verschillende visies in de litera-
tuur tegenover elkaar.  

 
Onder meer in gevallen zoals in de verhalen hierboven, vragen wij, studievaar-
digheidsdocenten, ons af:  
• Wat hebben schrijvers op het oog met de omvangrijke samenvattingen van 

wat anderen geschreven hebben, die we vaak in scripties en proefschriften 
aantreffen? 

• Wanneer zouden studenten nu precies wat waartoe moeten lezen in zo'n 
scriptieproces? 

• Wat verwachten begeleiders in de verschillende faculteiten van studenten als 
ze een hoofdstuk 'Theorie', '(Historische) Achtergrond', 'Context van het pro-
bleem' of 'Theoretisch kader' moeten produceren? 

• In welke gevallen hoort literatuur waar thuis? 
• Wat worden studenten geacht te 'doen' met de informatie die ze bij anderen 

vinden?  
• Hoe krijgen we studenten zo ver dat ze kunnen en willen bepalen waarom ze 

bepaalde stukken lezen en beschrijven; dat ze functioneel leren denken?  
 
1.2 Voorlopige vraag 
 
Er zijn dus vragen en klachten over lezen om te schrijven binnen een academi-
sche onderzoeks- c.q. schrijftaak. Studenten vinden dit moeilijk; ze weten niet 
precies hoe, wat en waarom er gelezen en geschreven moet worden. Begeleiders 
verschaffen daarover blijkbaar onvoldoende duidelijkheid en zijn vaak ontevreden 
over wat studenten er van maken. En wij kunnen de vragen van studenten niet 
beantwoorden. Weliswaar kunnen we elke student afzonderlijk wel ad hoc advise-
ren over wat logisch zou kunnen zijn in zijn of haar specifieke situatie, maar een 
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systematiek ontbreekt omdat we te weinig zicht hebben op wat er van studenten 
verwacht wordt. Gevolg is dat we de studenten niet die bagage mee kunnen 
geven die hen in staat stelt om zélf gegronde beslissingen te nemen over het hoe, 
wat en waarom van het lees- en schrijfwerk. Daardoor worden we iets te veel 
'loodgieters' (Kaldeway, 1999b, p. 19): wíj zijn de probleemoplossers en niet de 
studenten zelf.  
 
De probleembeschrijving hierboven is vertaald in een voorlopige en nog zeer open 
vraag:  

 
Op welke manier kan de efficiëntie van literatuurverwerking in 
een scriptie verhoogd worden? 

 
Ik gebruik het begrip efficiëntie om duidelijk te maken dat niet alleen gezocht 
wordt naar een manier die uiteindelijk leidt tot een goede vorm van literatuur-
verwerking, maar ook naar de meest directe (de kortste) weg naar een goed 
product. Studenten moeten niet alleen een scriptie afleveren die aan bepaalde 
eisen voldoet, ze moeten die ook binnen een bepaalde tijd af kunnen leveren. In 
verhaal 1 is te zien hoe frustrerend het is wanneer er veel tijd verloren gaat. Ook 
begeleiders hebben - met hun meestal goed gevulde agenda's - baat bij een 
efficiënt scriptieproces. 
 
1.3 Vooronderzoek 
 
In een vooronderzoek is het praktijkprobleem van literatuurverwerking in scrip-
ties nader theoretisch en empirisch geëxploreerd. Belangrijkste doel daarbij is te 
kunnen bepalen op welke manier de globale vraag het beste toegespitst kan 
worden in een (empirisch) onderzoeksdesign. Daartoe is eerst in prescriptieve en 
descriptieve literatuur gezocht naar antwoorden op de volgende vragen: 
• Hoe belangrijk is dit probleem volgens anderen? 
• Wat is bekend over functies, criteria en procedures bij deze deeltaak binnen 

academisch schrijven?  
• Welke problemen met academisch schrijven worden beschreven die al dan 

niet samenhangen met literatuurverwerking? 
• In welke richtingen kan naar oplossingen gezocht worden?  
 
Een kleine enquête is gehouden onder 13 aio's om meer specifiek informatie te 
vergaren over hun ervaringen en ideeën betreffende literatuurverwerking in de 
scriptie. De uitkomsten van deze exploraties wezen in de richting van scriptiege-
sprekken als relevant onderzoeksobject. Onduidelijkheid, onbegrip en misver-
standen zijn namelijk veel genoemde oorzaken voor gebrekkige efficiëntie van 
scriptieprocessen. In de interactie tussen scriptant en scriptiebegeleider zouden 
deze belemmeringen verminderd kunnen , c.q. moeten worden.  
 Het derde deel van de exploratie bestaat daarom uit verkennende analyses 
van een aantal scriptiegesprekken die zijn bijgewoond en zijn opgenomen op 
audiocassette. Met de verzameling van dit materiaal wilde ik drie dingen berei-
ken: 
1 Een beeld krijgen van wat er zoal gebeurt tijdens die gesprekken. Wat voor 

soort gesprekken komen we tegen? Wat valt op? 
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2 Een beeld krijgen van relevante variabelen in die gesprekken die kunnen 
helpen om scriptieproblemen aan te pakken.  

3 Een beeld krijgen van de methodologische mogelijk- en moeilijkheden. Leve-
ren deze gesprekken voldoende informatie op voor het onderzoek? Hoe kun je 
ze analyseren? Is een auditieve opname voldoende? Is één gesprek voldoen-
de? Welke selectiecriteria zijn belangrijk bij de keuze van de steekproef?  

 
1.4 Opzet van het boek  
 
Het vooronderzoek komt aan de orde in hoofdstuk 2. Op basis van het vooronder-
zoek is een design ontwikkeld voor het hoofdonderzoek. Dit is beschreven in 
hoofdstuk 3. In het hoofdonderzoek is de interactie onderzocht van vier student-
begeleiderkoppels. De analyses van deze cases zijn onderwerp van respectievelijk 
hoofdstuk 4, 5, 6, en 7. Een aantal gespreksvariabelen is ook kwantitatief onder-
zocht. Hoofdstuk 8 bevat de uitkomsten van die analyses. In hoofdstuk 9 tenslot-
te worden de bevindingen in hun onderlinge samenhang beschouwd. 
  
Dit onderzoek bestrijkt zowel communicatiekundige als didactische kennisgebie-
den. Scriptiegesprekken zijn kwalitatief onderzocht op een manier die geïnspi-
reerd is op de Conversation Analysis. Er zijn kwantitatieve analyses uitgevoerd, 
waarmee ook het terrein van de Interaction Analysis is betreden (vgl. Peräkylä, 
2004). De gesprekken worden echter ook beschouwd als onderdeel van een pro-
ces i.c. een scriptieproces. Het scriptieproces van de student kent onderzoeksas-
pecten en schrijfaspecten; beide vormen een essentiële achtergrond om de ge-
sprekken te beschrijven en te begrijpen. En dan is er als belangrijke invalshoek  
bij de analyses, de functie en context van de interactie. Scriptiegesprekken vin-
den plaats in de context van academisch onderwijs; de scriptie maakt immers 
deel uit van het curriculum van de student. Dit leidt tot een didactisch perspectief 
op de gesprekken.  
 Door deze multidisciplinaire onderzoeksaanpak, zie ik mij gesteld voor een 
'klassiek' schrijversprobleem: ik moet en wil rekening houden met verschillende 
soorten lezers. Lezers die een sociaalwetenschappelijke achtergrond hebben of 
een meer linguïstische. Mogelijk ook lezers die vanuit hun praktijk als scriptiebe-
geleider (of zelfs scriptieschrijver) interesse hebben voor het onderzoek. Kennis, 
meningen en paradigma's zullen niet hetzelfde zijn en daarmee verschilt de be-
hoefte aan informatie en argumentatie. Ik hoop dat ik erin geslaagd ben het boek 
zo te schrijven, dat de verschillende lezers er hun weg in kunnen vinden.  
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2  Vooronderzoek: probleemverkenning 
 
2.1 Literatuuronderzoek  
 
2.1.1 Doelen en materiaal 
Op basis van de globale probleembeschrijving zoals weergegeven in hoofdstuk 1, 
is besloten eerst een verkennend literatuuronderzoek uit te voeren. Doel hiervan 
is te achterhalen: 
• of problemen met literatuurverwerking in scripties ook volgens anderen be-

langrijk zijn; 
• wat er bekend is over functies, criteria en procedures bij deze deeltaak binnen 

academisch schrijven;  
• welke problemen met academisch schrijven beschreven worden die al dan niet 

samenhangen met literatuurverwerking; 
• in welke richting oplossingen gezocht kunnen worden en wat daarvan merites 

en manco's zijn. 
 
In deze fase is gezocht naar literatuur over: 
• scripties en promoties; 
• afstudeerproblemen; 
• 'academic writing' en 'essay writing' 
• schrijfonderwijs.  
 
2.1.2 Uitkomsten 
In de beschrijving hieronder komt eerst de prescriptieve en vervolgens de de-
scriptieve literatuur aan de orde. 
 
2.1.2.1 Prescriptieve literatuur 
Is het beschreven probleem met de verwerking van literatuur in een academische 
scriptie niet eenvoudig op te lossen door er een goed handboek op na te slaan? 
Anders gezegd: Welke taakmodellen zijn hierover te vinden? Een aantal schrijvers 
signaleert hetzelfde probleem als wij in onze praktijk tegenkomen, bijvoorbeeld: 
1 Oosterbaan (1995, p. 18): Veel studenten hebben moeite met theorie. Of ze 

verzanden erin, en komen niet toe aan hun eigenlijke onderwerp of ze hebben 
veel interessant materiaal verzameld, maar slagen er niet in dat in een theo-
retische perspectief te plaatsen. Het resultaat is dan een scriptie die in twee 
delen uiteenvalt (...) zonder dat de verbinding tussen die twee niveaus erg 
duidelijk wordt.  

2 Soudijn (1991, p. 23): (…) beginnen nogal wat scripties met een breed over-
zicht van de literatuur over een bepaalde onderwerp. 'Alles' wat bekend is 
over een thema (...), staat dan in de eerste hoofdstukken samengevat. (...) 
Dergelijke uitputtende, 'middeleeuwse' overzichten hebben als nadeel, dat de 
lezer gemakkelijk het spoor bijster raakt. Het is niet goed te zien welke infor-
matie relevant is.  

Tot op heden heb ik echter geen nauwkeurige beschrijvingen kunnen vinden van 
de functie, criteria en aanpak van literatuurverwerking in een scriptie waarvan te 
verwachten is dat studenten ermee uit de voeten kunnen. Wat dan wel? Prescrip-
ties met zeer globale aanwijzingen, zeer verschillende aanwijzingen of aanwijzin-
gen die alleen betrekking hebben op een zeer specifieke vorm van literatuurver-
werking - niet bruikbaar voor andere varianten. Een voorbeeld van dat laatste is 
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het werk van Cooper (1988; 1989). Zijn taxonomie en 'guide' zijn toegesneden 
op een integrative research review waarbij empirische gegevens uit verschillende 
kwantitatieve studies worden geanalyseerd, herrekend en geïntegreerd tot nieu-
we uitspraken. Met dergelijke handleidingen zouden de studenten uit de verhalen 
1 en 2 (§1.1) echter niet geholpen zijn.   
 Een aantal jaren geleden heb ik ten behoeve van de ontwikkeling van Scrip-
tiecursus 21 geïnventariseerd welke aanwijzingen er in een aantal Nederlandse 
handboeken2 gegeven werden voor de inhoud van de inleiding (of inleidende 
hoofdstukken) van een scriptie. Ik hoopte daarin te vinden wat studenten moeten 
weten en doen om een goede inleiding te kunnen schrijven. Meermaals worden 
inhoudselementen genoemd die verwijzen naar 'tweedehandskennis'. Daarbij valt 
op dat de aanwijzingen voor het gebrúik ervan weinig concreet en/of weinig een-
duidig zijn. Veelvuldig komen lijstjes voor met mogelijke onderdelen van een 
inleiding zoals 'theorie', 'achtergrond' of 'literatuur'. Wat dat precies is, waarom 
dat onderdeel er in moet en hoe dat uitgewerkt moet worden, is meestal niet 
helder. Er staat bij voorbeeld als uitleg: theoretisch kader waarbinnen is gewerkt 
(Elling, 1984, p. 52) of een aanwijzing als Heeft men literatuur geraadpleegd, dan 
dient men deze te beschrijven in het inleidende gedeelte vóór de formulering van de 
probleemstelling. Heeft men veel literatuur, dan is het gewenst aan de bespreking 
van de literatuur een aparte paragraaf, het literatuuroverzicht, te besteden (Maltha, 
1979, p. 162). Wat de functie is van die beschrijving of dat overzicht, wordt niet 
uitgelegd.   
 Iets vergelijkbaars concluderen Lewin en Fine (1996) op basis van diverse 
analyses van schrijfhandboeken: no one clearly spells out the rhetorical work that 
is expected (p. 424). Ook zij menen dat: 

 
The elements within research texts should be determined by their communicative purposes, 
which combine to fulfill the overall purpose of the genre. Accordingly, an element such as 
"Referring to previous literature", recognized by previous authors as a Move, (…) has here 
been categorized according to its function: e.g. to support the author's interpretation, or to 
show the deficiencies in previous theories (p. 426). 

 
Naast onhelder zijn omschrijvingen van (de functie van) theorieachtige elementen 
in de inleiding zeer divers: aanleiding voor het onderzoek, aantonen van de rele-
vantie, aantonen dat het probleem nog niet opgelost is, bron voor het afleiden 
van deelvragen, et cetera. Opvallend is dat de meeste handboeken maar één van 
die functies noemen. Nergens is een allesomvattende omschrijving te vinden van 
mogelijke bedoelingen van theorie in een inleiding, terwijl die mogelijkheden wel 
zeer verschillen. Uit de handboeken wordt niet duidelijk wat de achtergronden 
van die verschillen zijn: zijn die bij voorbeeld te verklaren uit het feit dat het ene 
handboek vanuit een methodologische invalshoek is geschreven en het andere 
vanuit een taalkundige? Of uit het feit dat het ene handboek zich richt op schrij-
ven in de sociale wetenschappen en het andere op schrijven in de alfa- of bèta-
wetenschappen? Wat hieruit wél duidelijk wordt, is dat je met theorie verschillen-
de kanten op kunt in de inleiding van een scriptie. Te verwachten valt dat dat 
voor stukken theorie op andere plekken in de tekst ook geldt; theorie kan vanuit 
verschillende perspectieven een verschillende functie hebben.  

Wat voor literatuurverwerking geldt, geldt ook voor scripties als geheel: er is 
grote diversiteit aan mogelijke functies en dus aan criteria en aanpakken voor de 

                                                 
1  De cursus waarin studenten een fragment uit hun scriptie of paper schrijven. 
2  Een overzicht van die en andere gebruikte handboeken is te vinden in De Jong (2003a).  
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taak. Rubin (1996) constateert ook dat die diversiteit niet als zodanig is terug te 
vinden in handboeken: Though some of the current writing textbooks are useful 
as supplementary technical materials in scientific writing courses (...), they do not 
deal sufficiently with the complexities of genre requirements, and they are often 
geared to undergraduate students.(Rubin, 1996, p. 37) 

Ook Scott (1996) van het Institute of Education, University of London, heeft 
kritiek op de schrijfhandboeken op haar terrein: (…) well established approaches 
to the improvement of student writing are limited in their value to students, as 
they offer incomplete of misleading concepts of the academic text (Scott, 1996, 
p.5)3. Zij laat studenten in groepjes wetenschappelijke teksten beoordelen aan de 
hand van een lijst van criteria. Dit leidt tot zoveel vragen en discussie dat zij tot 
de conclusie komt dat de studenten had highlighted the need for descriptions of 
academic texts that are appropriate to the discipline, comprehensive, and usable 
as means of improving the quality of the student performance (Scott, 1996, p.7). 

In het rapport Schrijven op niveau (1997) geeft een aantal Groningse onder-
zoekers een lijst van tekstaspecten die voor alle gebruikers herkenbaar en een-
duidig is, die het hele scala van relevante tekstaspecten zo goed mogelijk afdekt 
en zo over- en inzichtelijk mogelijk geordend is (§4.2, p. 44). De conceptuele 
aspecten (de tekst als bijdrage aan de academische discussie binnen het gekozen 
vakgebied) blijven echter beperkt tot: 
 

1 Probleemstelling 
 1a inbedding in vakgebied, plaats in de context van een wetenschappelijke en/of  
  maatschappelijke discussie; 
 1b beantwoordbaarheid van de gestelde vra(a)g(en), bereikbaarheid van het gestelde 
  doel. 
2 Benaderingswijze 

2a wijze waarop het onderwerp aangepakt of de vraag beantwoord wordt, onder-
zoeksmethode. 

3 Resultaten 
 3a mate waarin de vraag beantwoord of het doel bereikt is; 
 3b Belang en bruikbaarheid van de resultaten, nieuwswaarde, overtuigingskracht 
(Schrijven op niveau, 1997, §4.2, p.44). 

 
Dit is precies het globale niveau waarop studenten volgens Lewin & Fine de in-
houdselementen nu juist wél kennen: Although our students are cognizant of the 
primary rhetorical functions of a research paper, i.e. motivating the research 
(Introduction), describing the collection of the data (Method), reporting the re-
sults (Results), and evaluating the results (Discussion), they are less sensitive to 
the secondary functions within these macrosections, for example, "offering a 
hypothesis" (Lewin & Fine, 1996, p. 424). Het probleem ligt - ook volgens hen - 
juist bij de vraag hoe die elementen precies ingevuld moeten worden in verschil-
lende teksttypen in verschillende disciplines.  
 Kortom: de oplossing voor de moeilijkheden die studenten ondervinden ligt 
niet kant-en-klaar in de prescriptieve literatuur. 
 
2.1.2.2 Descriptieve literatuur 
Aanvankelijk wilde ik het onderzoek starten met een nadere categorisering en 
synthese van wat de handboeken zoal melden over de studententaak, maar ana-

                                                 
3  Scott plaatst leren schrijven helemaal binnen 'moderne' opvattingen. Juist omdat studenten 

niet alleen maar inhoud moeten leren, maar ook learning to learn en demonstrate their 
learning in written forms, is kennis van het onderwerp niet meer voldoende voor acade-
misch succes; een student moet ook in staat zijn to "write history" or "science" or "educa-
tion". (p.4). 
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lyse van meer empirische literatuur leidde tot de conclusie dat dat geen goede 
openingszet zou zijn. Uit onderzoeken naar hoe het eraan toe gaat in scriptieland, 
blijkt namelijk dat we te maken hebben met een zeer grillige werkelijkheid die 
zich (nog) niet in één taakinstructie laat weergeven. Dat handboeken heel ver-
schillende adviezen geven, is daarmee weliswaar een goede afspiegeling van de 
variatie die er is, maar anderzijds doen de simplificaties in de prescriptieve litera-
tuur geen recht aan de diffuse academische gemeenschap waarbinnen de student 
zich beweegt (vergelijk de opmerkingen van Rubin, Scott en Lewin & Fine hierbo-
ven). Er blijken grote verschillen te zijn in de visies op wat een goede scriptie is 
en, meer in het bijzonder, wat goede literatuurverwerking in een scriptie is; niet 
alleen tussen verschillende disciplines maar ook binnen disciplines, zoals hieron-
der geïllustreerd zal worden.  

Ten tweede blijkt uit de hieronder beschreven empirische studies dat de be-
langrijkste betrokkenen in een scriptieproces - studenten en begeleiders - ver-
schillend denken over wat precies de problemen zijn en waar de oorzaken, en dus 
de oplossingen, gezocht moeten worden. Met een betere taakinstructie voor 
studenten kun je hooguit een deel van de problemen oplossen.  

In de jaren tachtig laten een paar Nederlandse onderzoekers zien hoe de 
scriptie voor veel studenten een worsteling is (Sonneveld 1980, 1981; Mirande & 
Wardenaar, 1983) en hoe groot de verschillen zijn in de beoordeling door scrip-
tiebegeleiders (Lagerwaard & Mul, 1982). De stroom descriptieve publicaties en 
rapporten over scriptieproblemen en -oplossingen kent in de negentiger jaren een 
opleving en lijkt nog verre van opgedroogd.  
• Geerligs (1991) construeert op basis van literatuuronderzoek een beoorde-

lingsschema dat zijn waarde bewijst in de praktijk van Gezondheidsweten-
schappen van de Rijksuniversiteit Limburg.  

• Peters, Van der Wouw en Terlouw (1995) inventariseren afstudeerperikelen 
bij Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.  

• Pouw (1995) beschrijft de visie van afstudeerbegeleiders bij Informatica, 
Universiteit Twente.  

• Oosterhuis-Geers (1996) onderzoekt afstudeerproblemen bij Chemische 
Technologie van dezelfde universiteit.  

• Peeters (1996) voerde gesprekken met docenten en studenten van acht ver-
schillende faculteiten van de Katholieke Universiteit Nijmegen.  

• In Schrijven op niveau (1997) ontwerpen Groningse onderzoekers een curri-
culum Academische Schrijfvaardigheid voor de Faculteit Letteren op basis van 
analyses van onderwijsmateriaal en interviews met 38 docenten.  

• Kwakernaak (1999) onderzoekt problemen en mogelijke oplossingen voor 
Letterenscripties bij de Rijksuniversiteit Groningen.  

• Rensman, Wagenaar en Wils (2000), ten slotte, geven een beeld van afstu-
deerproblemen bij de studie Sociale Economie van de Universiteit Utrecht.  

 
Niet alleen de situatie van studenten wordt onderzocht en beschreven, ook Ne-
derlandse promovendi en hun proefschriften worden geanalyseerd:  
• Van Hout (1988) ondervraagt onderzoeksassistenten van Wis- en Natuurkun-

de, Sociale Wetenschappen en Letteren van verschillende universiteiten. 
• Van Hout, Hulshof en Jurgens (1991) onderzoeken meningen en ervaringen 

van 860 aio's en hun begeleiders van verschillende faculteiten en universitei-
ten. 
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• Sonneveld (1996) analyseert promotieprocessen binnen de Amsterdamse 
School voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek. 

• Oost (1999) evalueert probleemstellingen in alle Utrechtse proefschriften van 
één academisch jaar.  

• Stijnen (2000) analyseert probleemstellingen in 100 dissertaties Cultuurwe-
tenschappen van de Open Universiteit. 

 
Voor beschrijvingen van de Nederlandse scriptiepraktijk is het eerste rijtje de 
belangrijkste informatiebron. Dat betekent niet dat Engelstalige literatuur niet 
relevant zou zijn; ook daarin worden interessante bevindingen gepresenteerd die 
inzicht kunnen geven in wat er problematisch is bij onze scriptieprocessen. Daar-
bij is wel van belang dat het fenomeen scriptie zoals we dat hier kennen, in de 
Verenigde Staten niet voorkomt. Amerikaanse publicaties gaan veelal over 'PhD 
students' die een 'doctoral thesis' schrijven; een slanke vorm van onze proef-
schriften. De sociale context van deze schrijvers is vergelijkbaar met die van 
Nederlandse promovendi, en verschilt even vergelijkbaar met die van Nederland-
se scriptanten: financiering van de projecten, werkdruk en zorg voor het gezin 
worden veelvuldig genoemd als ernstige problemen (zie bijvoorbeeld verschillen-
de artikelen in Goodchild, Green, Katz en Kluever, 1997), maar deze zullen bij 
studenten eerder uitzondering zijn dan regel. Bovendien moeten we er altijd 
rekening mee houden dat promovendi een selecte groep vormen ten opzichte van 
Nederlandse doctoraalstudenten: het zijn mensen die ná de studie bewust kiezen 
voor een onderzoeksmatig vervolg, terwijl veel universitaire studenten nauwelijks 
onderzoeksambities hebben. Ook studenten die om andere redenen voor een 
universitaire studie kiezen, moeten een scriptie maken. 
 Een andere ingang is er via het verschijnsel essay writing, dat zowel in de VS 
als in Groot-Brittannië een belangrijk onderdeel vormt van het academisch on-
derwijs. Deze essays noemen wij meestal 'paper' of 'werkstuk'. Essays wijken dan 
ook op dezelfde kenmerken af van scripties als papers en werkstukken dat doen: 
ze zijn kleiner in omvang, er komt geen empirisch onderzoek bij kijken, de vraag-
stelling is vaak gegeven door de docent en de schrijfopdrachten zijn gekoppeld 
aan een onderwijsblok, hoewel ze individueel worden geschreven. Er zijn ook 
interessante overeenkomsten: juist omdat een essay meestal wordt geschreven 
op basis van literatuur, is er overlap met 'literatuurverwerking in een scriptie'. 
Een extra complicatie bij een scriptie kan ontstaan wanneer die literatuurbeschrij-
ving niet op zichzelf staat, zoals bij een essay het geval is, maar onderdeel uit-
maakt van een groter geheel. Toch worden in studies naar essay writing proble-
men beschreven waarvan we mogen aannemen dat die ook spelen bij literatuur-
verwerking in het kader van een scriptie. Met name geldt dit voor onderzoek naar 
de effecten die feedback (niet) heeft op het schrijven van studenten. In §2.2.3.1 
ga ik nader in op dergelijke studies: Chanock (2000), Cooper (2000), Hounsell 
(1984, 1987), en Norton en Norton (2001) 
 
2.1.2.3 Onduidelijkheid & Onenigheid 
Uit analyses van scriptiehandboeken kan geconcludeerd worden dat de instructies 
en achterliggende ideeën enerzijds divers en anderzijds vaak onduidelijk zijn. 
Welnu: dit komt precies overeen met wat onderzoekers concluderen als ze be-
schrijven wat in de scriptiepraktijk de problemen zijn. De academische 'discourse 
community' is divers en diffuus: (1) docenten verschillen onderling van mening 
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over wat een goede scriptie is en (2) er wordt in onduidelijke, vage, globale ter-
men over gesproken. 

Van beide volgt een aantal voorbeelden: 
 
Verschillen van mening  
• Naar aanleiding van een onderzoek waarin 57 goedgekeurde scripties herbe-

oordeeld werden, constateren Lagerwaard en Mul (1982): 
 
… er bestaat in Nederland geen overeenstemming tussen vakgenoten in de sociale weten-
schap wat nu precies een goede of een slechte doctoraal scriptie is; er bestaat, toegespitst 
op de afzonderlijke criteria, geen overeenstemming over hoe een goede probleemstelling er 
uit moet zien, hoe materiaal en conclusies het beste verbonden kunnen worden, hoe men 
een gekozen werkwijze moet verantwoorden en welke literatuur ten aanzien van een bepaald 
onderwerp onmisbaar is voor iemand die zich met dat onderwerp gaat bezighouden. Je kunt 
je zelfs afvragen in hoeverre het aanleggen van deze en andere criteria wel zin heeft als de 
interpretatie ervan tot zoveel verschillende opvattingen aanleiding geeft. (Lagerwaard & Mul, 
1982, p. 117). 
 
• McMichael onderzocht de verwachtingen van 22 supervisors en hun onderzoe-

kers met betrekking tot de rol die ze zouden spelen in short-term projects and 
dissertations: 

 
though student and supervisor expectations may not greatly diverge in general terms, their 
interpretation and elaboration in individual cases leave room for mutual disappointment. 
(McMichael, 1991). 
 
• Groningse onderzoekers interviewden docenten aan de Letterenfaculteit en 

betwijfelen daarna openlijk hun eensgezindheid:  
 
Diverse respondenten benadrukken echter dat iedere docent weliswaar vanuit doelstellingen 
werkt, maar dat deze vaak impliciet en onbesproken blijven. In de praktijk bestaan er vol-
gens de respondenten veel individuele verschillen zelfs binnen opleidingen. Ze verklaren dat 
er weinig onderling overleg en afstemming is, en dat er weinig zicht is op wat collega's doen. 
Men geeft aan dat er op oppervlakkig niveau wel sprake is van consensus maar op specifie-
ker niveau daarentegen van uiteenlopende eisen. (Schrijven op niveau, 1997, §3.2.1). 
 
• Caffarella en Barnett (2000) beschrijven ervaringen bij een 'Scholarly Writing 

Project' waaraan 45 'doctoral students' deelnamen: 
 
the greatest sources of dissonance arose in not knowing how best to respond to various 
suggestions, especially conflicting feedback from different professors. (… ) uncertainty re-
garding the resolution of contradictory messages from faculty (…) inability to solve conflicting 
feedback from professors (Caffarella & Barnett, 2000). 
 
Onduidelijke, globale begrippen  
• Russell (1991) presenteert een uitgebreide historische studie van schrijven en 

schrijfonderwijs in verschillende academische disciplines. Hij constateert on-
der meer: 

 
Disciplines never acquired conscious knowledge of the rhetorical conventions they used daily 
and expected their students to use (p. 16) (…) consciously translating the discipline's rhetori-
cal universe into language that students at lower levels could understand may be seen as 
trivializing and watering down the very knowledge the discipline is charged with upholding 
(Russell, 1991, p. 29). 
 
• Nogmaals de Groningse onderzoekers over Letterendocenten: 

 
Vaak worden wel dezelfde termen gebruikt, en meent men het over hetzelfde te hebben, 
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maar of dat inderdaad zo is, is niet duidelijk. Dit wordt door een paar respondenten ook 
nadrukkelijk als een probleem gezien, terwijl anderen impliciet aangeven dit als een pro-
bleem te ervaren door te stellen dat er duidelijk verschillen in opvatting bestaan over 'wat 
een goed werkstuk is'. (Schrijven op niveau, 1997, §3.2.1). 
 
• Kwakernaak (1999) probeerde enkele verbeteringen door te voeren aan de 

Groningse Letterenfaculteit: 
 
Een aantal commissies gaf in de eerste vragenronde aan dat de definitie van de scriptie al 
bevredigend vastgelegd was. De abstractiegraad van deze definities verschilt echter aanzien-
lijk. Vaak zijn ze zo weinig concreet en onspecifiek dat ze op alle denkbare (sub)disciplines 
van toepassing zijn. De praktische waarde voor de student is gering tot nihil. (Kwakernaak, 
1999, p. 15). 
 
Uit dit alles is op te maken dat 'de scriptie' een lastige, want open opdracht is 
voor studenten. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om de taak te definiëren 
en in te vullen. 
 
De zwarte piet 
Er is nog iets heel anders te zien aan de uitkomsten van empirische onderzoeken. 
De meeste probleemanalyses zijn uitgevoerd op basis van vragenlijsten of inter-
views waarin respondenten verzocht wordt aan te geven waar problemen zijn 
ontstaan en waardoor die naar hun idee veroorzaakt worden. Daarmee ontstaat 
een beeld van wat de betrokkenen denken dat er aan de hand is en er zijn grote 
verschillen tussen de verklaringen van de schrijvers en die van hun begeleiders. 
Kortweg komt het erop neer dat student, begeleider en andere docen-
ten/ontwikkelaars elkaar de zwarte piet toespelen. Een verschijnsel dat ook Rus-
sell constateert in zijn geschiedenis van academisch schrijven: the usual tendency 
has been to complain about poor student writing and locate the problem else-
where (Russell, 1991, p. 18) 

In het onderzoek dat Van Hout, Hulshof en Jurgens (1991) hebben uitgevoerd 
bij aio's/oio's is dat duidelijk te zien wanneer Oost (1999, pp. 7 e.v.) een aantal 
tabellen van Van Hout e.a. samenvoegt: vertragingen worden zowel door promo-
vendi als begeleiders toegeschreven aan factoren buiten henzelf: 24% van de 
promovendi vindt de begeleiding onvoldoende tegenover 9% van de begeleiders. 
Daarentegen voert 22% van de begeleiders onvoldoende geschiktheid van aio/oio 
aan als oorzaak. Deze categorie komt onder de beoordeelden zelf helemaal niet 
voor.  

Dit verschijnsel is ook geobserveerd door Linden (1999): zij heeft 444 narra-
tives geanalyseerd die door Zweedse PhD supervisors zijn geschreven: partici-
pants were asked to write down a recollection of a situation including some kind 
of a complication that they experienced either as supervisors or as doctoral stu-
dents (p. 351). De verhalen worden verdeeld naar the narrator's perception of the 
source of the complication (p. 353). Tussen haakjes staat het voorbeeld dat erbij 
gegeven wordt.  
 

The supervisor perspective: 71% 
1 The student: 54% 

• he student's personality (lacking in independence) 
• the student's behaviour (not carrying out the tasks required) 
• the foreign student (concerning either the student's personality or his/her behav-

iour) 
2 The situation: 26% (disagreement regarding working procedures) 
3 Organisation: 11% (relations to other supervisors: unclear multiple contracts, poor 
 group communication or poor academic leadership) 
4 The task: 5% (difficult to manage) 
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5 The supervisor: 4% (inexperienced) 
 
The perspective of the doctoral student: 19%4 
1 The situation: 27% (providing feedback) 
2 Organisation: 27% (problems of getting along with the research group) 
3 The supervisor: 25% (not genuinely interested in the student) 
4 The student:21% (overcoming difficulties – a problem situation which is solved by the 
 hero (the doctoral student), often by his/her own efforts, sometimes with certain help 
 (e.g. of a professor emeritus, or of 'good fortune'), but seldom through help of the 
 actual supervisor) (pp. 354-359). 

 
Begeleiders die een verhaal schrijven vanuit het promovendusperspectief komen 
dus met hele andere oorzaken dan degenen die het begeleidersperspectief kiezen 
voor hun verhaal: … the narratives reflecting the perspective of the doctoral stu-
dent were more evenly distributed over the various categories of problems, 
whereas those displaying the perspective of the supervisor often viewed the doc-
toral student as being the source of difficulties.  

Ook waar het gaat om scripties, kunnen er aanzienlijke verschillen zijn tussen 
studenten en hun begeleiders. Peters e.a. (1995) laten zien dat 251 afstuderende 
en 11 begeleidende bestuurswetenschappers van de Universiteit Twente het over 
het algemeen wel eens zijn over de dingen die moeilijk zijn, maar niet over de 
oorzaken ervan en de richting waarin de oplossing gezocht moet worden. Hier 
treedt iets vergelijkbaars op als in de zojuist aangehaalde onderzoeken van Van 
Hout e.a. (1991) en Linden (1999): de door begeleiders genoemde hoofdoorza-
ken beginnen alle zes met "studenten …". Bij de groep afgestudeerde studenten 
wordt bij drie van de vijf problemen de docent genoemd. Ik noem nog drie opval-
lende discrepanties. Op de eerste plaats verwachten studenten veel meer bege-
leiding dan wat begeleiders tot hun hoofdtaken rekenen. Ze willen bij voorbeeld 
dat hun begeleider ook duidelijk maakt wat de leerdoelen van de afstudeerop-
dracht zijn en de beoordelingscriteria van het verslag. Verder dat wederzijdse 
verwachtingen worden uitgesproken en dat de begeleider de voortgang strenger 
bewaakt en meer stimuleert om binnen de gestelde tijd te blijven. Deze taken 
noemen docenten niet uit zichzelf (p. 23). Een tweede opvallend verschil is dat 
studenten aangeven dat ze weinig moeite hebben met het schrijven van een 
verslag en daar voldoende voor zijn opgeleid, terwijl docenten het tegenoverge-
stelde vinden: schrijven gaat vaak moeizaam en de opleiding schiet hier tekort5. 
Tot slot is een belangrijk verschil dat studenten wel geporteerd zijn voor een 
handleiding voor docenten terwijl begeleiders daar niets in zien; die willen veran-
deringen in het voorafgaand curriculum.  
 
2.1.3 Implicaties voor vervolgonderzoek 
 
2.1.3.1 Een complex probleem 
Op basis van deze uitkomsten zijn twee conclusies getrokken. Ten eerste: het 
doel blijft gehandhaafd om voorstellen te ontwikkelen waarmee scriptieprocessen 
te optimaliseren zijn. Het literatuuronderzoek heeft de overtuiging versterkt dat 
er op dat terrein nog heel wat te verbeteren valt, maar ook duidelijk gemaakt dat 
de problematiek zeer gecompliceerd is. Ten tweede: het heeft geen zin om nog 
eens grootschalig na te gaan waar studenten en begeleiders in bijvoorbeeld 
                                                 
4  10% had zich niet aan de opdracht gehouden. 
5  Een aantal economiestudenten in Utrecht is ook die mening toegedaan (Rensman e.a., 

2000, p. 2-3), maar dit ligt anders bij de studenten in Nijmegen (Peeters, 1996, p. 68-69). 
Ook niet alle Groningse studenten vinden de voorbereiding optimaal (Kwakernaak, 1999, p. 
8). 
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Utrecht denken dat de problemen liggen, omdat we dan waarschijnlijk weer ver-
schillende analyses krijgen van studenten, begeleiders en andere betrokkenen.  

De complexiteit van de problematiek kan geïllustreerd worden met de indeling 
van Oosterhuis-Geers (1996). Zij geeft vier soorten kenmerken die bepalend zijn 
voor het verloop van het afstudeerproces (p. 171): kenmerken van respectievelijk 
(1) de student, (2) de docent, (3) de opdracht en (4) de opleidingssituatie. Moge-
lijke oorzaken van scriptieproblemen zijn in deze vierdeling als volgt weer te 
geven: 
1 De student kan, wil en/of doet het niet goed; heeft onvoldoende of niet de 

juiste kennis, vaardigheden, houding en/of gedragingen. Anders gezegd: de 
student is onvoldoende competent6. 

2 De docent kan, wil en/of doet het niet goed; heeft onvoldoende of niet de 
juiste kennis, vaardigheden, houding en/of gedragingen. Anders gezegd: de 
docent is onvoldoende competent. 

3 De opdracht is niet goed, bijvoorbeeld niet doelmatig. Afgaande op de vier 
condities die Holleman (1993, pp. 102-105) schetst voor een doelmatige taak, 
kan een scriptieopdracht op vier punten onstudeerbaar, i.c. niet goed uitvoer-
baar, zijn: (1) er zitten onverenigbare elementen in, (2) de toetstaak is niet 
afgestemd op het doel, (3) er is niet voldaan aan basiscondities voor uitvoe-
ring (b.v. opdracht en/of resultaten zijn niet precies te achterhalen (niet ken-
baar) of benodigde handelingen (operaties) zijn niet uitvoerbaar en/of (4) het 
plan voor de uitvoering is niet functioneel.  

4 De opleidingssituatie is niet goed; dit kenmerk verwijst naar het curriculum 
dat voorafgaat aan het scriptieproces en waarin de student niet altijd de com-
petentie verwerft die voor de scriptie nodig is. 

 
Evenwel: de werkelijkheid is minder eenvoudig dan deze op het oog zo logische 
indeling doet vermoeden, doordat de kenmerken niet onafhankelijk van elkaar 
werken. In het geval van scripties zullen kenmerken van de opdracht (3) vaak 
terug te voeren zijn op de docent (2) aangezien dat meestal de persoon is die de 
opdracht formuleert en beoordeelt. Het onderscheid tussen deze twee kenmerken 
is dan niet functioneel. Een tweede probleem met de indeling is dat juist ketens 
van oorzaken aannemelijke verklaringen kunnen zijn. Bij voorbeeld: (1) de stu-
dent mist bepaalde competenties omdat (4) het curriculum hem die niet heeft 
verschaft waardoor (3) de opdracht onuitvoerbaar is en dit wordt een probleem 
wanneer (2) de docent de student niet kan of wil begeleiden bij het overbruggen 
van die kloof. 
 
2.1.3.2 Het voorafgaande curriculum 
Oplossingen voor scriptieproblemen worden door begeleiders en onderwijsontwik-
kelaars nogal eens gezocht in verandering van het curriculum (vgl. ook Peters 
e.a., 1995). Simpel gezegd: laat studenten tijdens hun studie meer en eerder 
schrijven (al dan niet geboekstaafd in een dossier of portfolio), dan komen ze 
beter voorbereid aan de start van hun scriptie. In de BaMa-structuur zou dan ook 
expliciet ruimte ingericht moeten worden voor de ontwikkeling van academische 
vaardigheden. Natuurlijk is dat zinnig, maar de effectiviteit van deze oplossing is 
beperkt zolang onduidelijkheid en verschil van mening bestaat over essentiële 
vragen als: Wat maakt een scriptie tot een goede scriptie? Wat verwachten bege-

                                                 
6  Zie voor dit begrip bijvoorbeeld Milius, Oost & Holleman (2001) en Nedermeijer & Pilot 

(2000). 
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leiders van hun studenten? Wat zijn precies de deelcompetenties die onvoldoende 
zijn? Achter deze vragen schuilen serieuze (onderzoeks)problemen. Exclusieve 
gerichtheid op curriculumverbetering als oplossing voor scriptieproblemen gaat 
voorbij aan het hiervoor geïllustreerde probleem van grote onderlinge verschillen 
in beoordelingscriteria.  

Er zijn meer oorzaken waardoor curriculumveranderingen onvoldoende effec-
tief kunnen zijn met het oog op reductie van scriptieproblemen. Een aantal voor-
onderstellingen daarbij is namelijk aanvechtbaar. Vijf van dergelijke onterechte 
vooronderonderstellingen bespreek ik hieronder.  

 
1 Het probleem ligt alleen bij de vaardigheden van de student  

Als we de studenten en aio's uit de verschillende onderzoeken mogen geloven 
– en waarom zouden we dat niet doen? – is ook de begeleiding van acade-
misch onderzoek niet optimaal. Dat ook faculteiten tot de conclusie kunnen 
komen dat probleem en oplossing niet exclusief bij de student gezocht moe-
ten worden, illustreert het volgende voorval. Een afdeling van de Universiteit 
Utrecht komt met het verzoek een 'diagnostische schrijftoets' te ontwikkelen 
voor de jongerejaarsstudenten. Wat is het probleem? Als de studenten in hun 
vierde jaar een literatuurwerkstuk moeten maken, blijkt een groot aantal stu-
denten ondermaats te presteren. De diagnose, zo stel ik voor, moet goed 
aansluiten bij de criteria die docenten hanteren. Daarom bespreekt men het 
idee om, voorafgaand aan de ontwikkeling van de toets, met de betrokken 
docenten een gezamenlijke foutenanalyse te gaan maken waaruit af te leiden 
is wat de eisen zijn die docenten aan hun studenten stellen, en aan welke ei-
sen de jongerejaars al moeten voldoen. Daar komt de volgende reactie op: Na 
langdurige beraadslaging zijn we tot de conclusie gekomen dat het voorstel 
voor een 'diagnostische schrijfcursus' voor de langere termijn niet de oplos-
sing is voor de problemen waar we mee geconfronteerd worden. Mede door 
hetgeen jij zelf aangeeft, namelijk dat de medewerkers zelf in staat moeten 
zijn om de eisen die we aan het schrijfwerk stellen over te brengen en te be-
oordelen, lijkt het ons zinniger om een cursus voor onze medewerkers te or-
ganiseren en die te scholen in wat we eisen, hoe daarin te begeleiden en te 
beoordelen, in plaats van een cursus voor de studenten (…) Samengevat lijkt 
het ons dus nuttiger om de docenten te scholen, aangezien zij meerdere ke-
ren met schrijfproducten en schrijfprocessen geconfronteerd worden en dan 
ook begeleiding op maat kunnen bieden.  

 
2 Het is eenvoudig om goed schrijfonderwijs te ontwikkelen 

Te vaak gaat men ervan uit dat knowledge and skills will be 'naturally' ac-
quired simply by going through the experience of doing an assignment (Roe, 
1974 in Hounsell, 1984, p. 57). Uit onderzoek van Hounsell (1984) blijkt ech-
ter dat het verstrekken van veel essayopdrachten bij 'History' zelfs averechts 
werkt; studenten zijn zo druk met het op tijd ingeleverd krijgen van ieder 
werkstuk dat ze niet toe komen aan het kritisch bekijken en serieus reviseren 
van hun teksten. Met feedback achteraf doen ze weinig. Het maar laten 
schrijven van werkstukken leidt niet automatisch tot het beoogde leereffect. 
Er zal ook onderwijs aan gekoppeld moeten zijn, met name instructie, feed-
back, (herschrijfopdrachten) en dergelijke.  

  En niet zomaar onderwijs: Richardson (2000) laat zien hoe ingewikkeld 
het werken met portfolio's is waarbij evaluation de plaats heeft ingenomen 
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van assessment. Daarmee poogt men het effect te voorkomen dat ook Houn-
sell (1984) beschrijft, namelijk dat studenten alleen gespitst zijn op een (cij-
fermatige) beoordeling. Portfolio's moeten meer ruimte genereren voor 'le-
ren', maar in de praktijk blijkt dit niet automatisch zo te werken. Studenten 
voelen dat ze toch beoordeeld (gaan) worden; ze willen van hun docent pre-
cies weten wat wel en niet goed is, wat ze kunnen doen om hun tekst te ver-
beteren en of het daarna dan in orde is. Maar zelfs als die feedback verschaft 
wordt, zijn we er nog niet: een nog niet opgelost probleem is dat feedback 
vaak niet leidt tot wezenlijke veranderingen. Ook reflectie in 'peer groups' 
leidt niet automatisch tot leren: It appeared that students needed to be more 
directed to how reflection may assist in rectifying difficulties (Cooper, 2000). 
Studenten durven hun conceptversies niet rigoureus te veranderen omdat ze 
niet weten hoe ze dat moeten doen, en beperken zich bij hun revisies tot het 
plichtmatig aflopen van het lijstje opmerkingen. Dit is prachtig te zien in de 
case die Galbraith (1980) beschrijft: een PhD student is bezig met haar 'doc-
toral thesis', maar produceert teksten die niet overtuigen. Galbraith bespreekt 
een fragment waarin de promovenda haar onderzoek uiteenzet. De gebreken 
zijn de volgende: 

 
(…) designed to accommodate her readers' hypothetical demands, rather than express 
her own ideas (…). The combination of stereotyped outline and socially derived anxiety 
governed the form in which she expressed her thought. (…) relying on external author-
ity rather than her own formulation of the problem and presenting herself as a mere 
collector of information about a previously unexplored topic. (…) she provides a brief 
review of (…) despite her own opinion that it was irrelevant and her sketchy knowledge 
of the area. (…) her Method was justified in vague terms as necessary in "long term", 
"in depth", "idiographic" research. Finally the Framework was presented as a list of four 
questions which appeared as if from nowhere, without any discussion as to why these 
questions should be more important than any others. (p. 367). 

 
Het kost Galbraith een aantal slagen voor hij een manier heeft gevonden 
waarmee hij zijn promovenda aan kan zetten tot het heroverwegen van de 
inhoud, tot het expliciteren van haar eigen ideeën. Haar overconcentratie op 
wat de lezers van haar verwachten (who would after all be her examiners) en 
op een bepaalde stereotiepe vorm waarin ze dacht dat haar verhaal gegoten 
moest worden, bleken haar denken ernstig te belemmeren: prevented the de-
velopment of her thought. Zolang die blokkade niet weggenomen was, kon ze 
in tekstrevisies de gebreken niet oplossen. Het valt niet mee om schrijvers 
anders te laten dénken, wat vaak wel nodig is om betere teksten te produce-
ren. Schrijfonderwijs in een academische setting omvat dus ook onderwijs in 
(onderzoeks)denken. 

 
3 Het onderwijzen van kleine schrijfopdrachten is voldoende om studenten voor 

te bereiden op grotere, complexere en zelfstandige schrijfopdrachten 
Wat voor alle complexe vaardigheden geldt, namelijk dat die niet goed ge-
leerd worden als ze alleen via kleinere opdrachten worden geoefend, geldt 
ook voor complexe schrijftaken. Het samenbrengen van verschillende delen in 
een groot geheel en het goed coördineren van alle handelingen7 is een be-
langrijke extra complicatie die ook getraind zal moeten worden. Het verwer-
ken van een beperkte hoeveelheid literatuur aan de hand van een vooraf ge-
geven vraag of thema binnen het kader van een paper of werkstuk, doet een 

                                                 
7  Vergelijk Galbraith & Rijlaarsdam (1999): coordinate and manage the different processes 

which make up writing (p. 94). 
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(ander) beroep op andere competenties dan het verwerken van een hoeveel-
heid zelf te vinden literatuur binnen het kader van een afstudeeronderzoek. 
Een studieadviseur van de VU formuleerde dit als volgt: Lastig vind ik dat het 
behaald hebben van de schrijfopdrachten kennelijk niet altijd een goede 
graadmeter vormt voor het zelfstandig produceren van een scriptie, dit lijkt 
dus deels aan het programma, de opleiding, te liggen. En een ander: Er zitten 
wel schrijfvaardigheden in het programma, maar een scriptie is toch weer wat 
anders. Soms komt het voor dat een student voor het eerst zelf creatief moet 
gaan nadenken, het onderwerp moet bepalen.8  
 

4 Schrijfonderwijs op basis van algemene schrijfdidactische inzichten is vol-
doende om scriptieproblemen te voorkomen 
Galbraith en Rijlaarsdam (1999) schetsen de benaderingen die tegenwoordig 
in zwang zijn bij de ontwikkeling van schrijfonderwijs. Daar zijn mooie pro-
gramma's mee te maken: (i) developing the ability to direct writing towards 
communicative goals; (ii) developing the ability to coordinate and manage the 
different processes which make up writing; (iii) developing an understanding 
of the social context within which the writing process is embedded and of the 
social process of writing (p. 94). Maar hoe kunnen we de studenten hierin 
vaardiger maken als er zo weinig duidelijkheid is over de communicatieve 
doelen (functies) van literatuurverwerking in scripties, dientengevolge niet 
bekend is hoe met name zoek-, lees-, verwerkings- en schrijfprocessen er 
precies uit zouden kunnen zien en verschillende begeleiders verschillende so-
ciale contexten creëren?  

  
5 Studenten kunnen volledig geprepareerd aan de scriptiefase beginnen en een 

terughoudende begeleiding is voldoende  
Oosterhuis-Geers (1996) veronderstelt dat de scriptiebegeleider slechts een 
beperkte taak heeft: het faciliteren van de zelfsturing door de student. In de 
praktijk blijkt dit vaak onvoldoende voor de student. Dat is bijvoorbeeld te 
zien in het onderzoek van Peters e.a. (1996): een deel van de studenten heeft 
meer begeleiding nodig dan de docent wil geven. Wederom een studieadvi-
seur (vgl. vorige voetnoot) aan het woord: de studenten weten nog niet pre-
cies waar ze over willen schrijven en krijgen dan als antwoord van de docent: 
kom terug als je een concreet voorstel hebt, maar dat vinden ze nu juist zo 
moeilijk. Ook Peeters (1996) noemt dit probleem: Begeleider wil eerst tekst 
zien, dan student spreken (kom maar als je wat af hebt) (p. 70).  

  Deze kwestie is te beschrijven in termen van een door velen gesignaleer-
de onduidelijkheid van het scriptieproces als fenomeen op zich: het is zowel 
een leerproces, als een werkproces, als een toets (zie bijv. Mirande & Warde-
naar, 1983, deel I). Dat betekent dat de begeleider daarbij passende rollen 
moet kunnen spelen: wanneer er geleerd moet worden, moet de begeleider 
een docent (opleider) zijn, wanneer er gewerkt wordt, kan de begeleider dat 
proces begeleiden (supervisor), wanneer er gepresteerd wordt, moet de bege-
leider toetsen (beoordelaar) (zie ook Oost, 2004). De omschrijving van terug-
houdende begeleiding suggereert dat begeleiders geen opleiderstaak hebben, 

                                                 
8  Uit de probleembeschrijvingen van studieadviseurs op een door mij gegeven workshop 

tijdens een studiedag van de Landelijke Vereniging voor Studieadviseurs in Wageningen, 
juni 1999. 
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geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen voor het leeraspect van het 
scriptieproces.  

De praktijk wijst echter uit dat studenten niet altijd vaardig genoeg zijn 
om bepaalde deelhandelingen uit te voeren. Kan een begeleider dat naast zich 
neerleggen? Er zijn ongetwijfeld terreinen waarop het legitiem is dat een be-
geleider de bijscholing niet zelf verzorgt maar de student verwijst naar een 
andere instantie. Te denken valt aan het terrein van de spelling en de gram-
maticale zinsbouw. Evenwel, ook de beoordelaarsrol impliceert aandacht voor 
het leerproces. Zeker bij tussentijdse evaluaties van bijvoorbeeld concepttek-
sten, zouden begeleiders moeten kunnen en willen uitleggen wat goed en fout 
is, waarom dat zo is en hoe de student kan voldoen aan de eisen die de bege-
leider stelt. Scriptiebegeleiders moeten - in (veel) voorkomende gevallen - in 
staat en bereid zijn om de student te helpen bij het overbruggen van de kloof 
tussen aanwezige en gewenste academische competentie. Dat kunnen ze niet 
afschuiven op het voorbereidende onderwijs. 

  De gelaagdheid van het scriptieproces maakt studenten onzeker over de 
vraag wat ze nog mogen of moeten leren en waarop zij wanneer worden be-
oordeeld. Zoals blijkt uit het onderzoek van Richardson (2000) hebben stu-
denten in vrijwel elke confrontatie met een docent het gevoel dat ze getoetst 
worden. Waarop blijft evenwel onduidelijk. Ook Kwakernaak (1999) consta-
teert dat: hoe groot de sprong is die van de student gevraagd wordt, en de 
hoeveelheid steun en hulp die hij bij het maken van die sprong krijgt, kan per 
opleiding en per begeleider enorm verschillen. Het is moeilijk om deze ver-
schillen precies in kaart te brengen en te meten, maar nog moeilijker is het 
om aan te geven wat de norm moet zijn, dus welke prestatie met welke mate 
van zelfstandigheid geleverd moet worden, aangezien daarover zowel onder 
studenten als onder docenten grote verschillen van opvatting bestaan (p. 12).  

 In een afstudeerhandleiding voor studenten Bestuurskunde van de Universi-
teit Twente wordt de complexiteit van de opdracht zelfs in de introductie ge-
thematiseerd: 
 

Studenten – en ook docenten – zien de afstudeeropdracht soms voornamelijk als een 
toets. Dit is ten onrechte, want het kunnen doen van een toets impliceert dat je voor-
afgaand aan die toets de mogelijkheid hebt gehad om onder begeleiding te oefenen in 
de vaardigheden die in de toets gevraagd worden. Natuurlijk heb je eerder in de studie 
wel een deel van de vaardigheden kunnen oefenen maar niet gecombineerd in één 
grote opdracht. 
  Het doen van een afstudeeropdracht moet beschouwd worden als een oefening, 
omdat je nog niet eerder in de studie een dergelijke omvangrijke opdracht hebt moe-
ten doen. Maar de afstudeeropdracht is wel een oefening die aan het eind beoordeeld 
wordt. Je wordt dan beoordeeld aan de hand van een product (de scriptie) dat je levert 
en niet zozeer op basis van wat je allemaal geleerd hebt. Deze dubbelzinnigheid kan 
tot misvattingen over de aard van de begeleiding leiden (Een handleiding bij het afstu-
deren voor studenten Bestuurskunde, Universiteit Twente 2000, p. 5). 

 
2.1.3.3 Consensus afdwingen 
Een andere oplossing die wel voorgesteld wordt, is dat alle scriptiebegeleiders 
(binnen een institutionele eenheid) beoordelen aan de hand van eenzelfde lijst 
van uitgewerkte criteria. Geerligs (1990) propageert deze oplossing en ook Stok-
king (2000) ziet geringe beoordelaarbetrouwbaarheid als één van de centrale 
problemen van schrijfonderwijs op middelbare scholen en zou de consensus graag 
verhoogd zien. Het is een aantrekkelijk idee, een gezamenlijk gedragen lijst van 
beoordelingscriteria. 
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 Toch lijkt dit mij niet de beste oplossing. Waarom niet die verschillen als een 
gegeven beschouwen omdat meningsverschillen in de wetenschap een gegeven 
zíjn? Ze horen erbij. Niet alle onderzoek staat ter discussie. Einstein, Piaget, 
Chomsky en Wittgenstein - om er enkele te noemen – worden breed erkend. Dit 
neemt niet weg dat artikelen door het ene tijdschrift de hemel in worden gepre-
zen en door een ander stellig worden afgewezen, dat de strijd tussen kwalitatie-
ven en kwantitatieven in de meeste disciplines nog niet is beslecht en dat col-
lega's binnen vakgroepen heel verschillende ideeën kunnen hebben over wat 
zinnig onderzoek is en wat niet. Het zou een mooie manier van 'academische 
vorming' zijn om studenten openlijk te confronteren met dergelijke tegenstellin-
gen in plaats van deze te verdoezelen onder een algemene norm, die bovendien 
onderweg naar voldoende draagvlak onder docenten een steeds vagere gedaante 
kan krijgen.9 Wat dat betreft is wetenschap vergelijkbaar met kunst: we kunnen 
wel doen alsof er een algemeen objectief beeld is van 'kwalitatief goede' Kunst, 
maar als je een paar recensenten of deskundigen op een concreet kunstwerk 
loslaat, blijkt die wereld verdeeld. Ook al worden in de artistieke wereld de kwali-
teiten van Bach, Rembrandt, Michelangelo, Marquez en Zappa zelden in twijfel 
getrokken. 
 Het afdwingen en communiceren van consensus kan dus onhaalbaar blijken in 
de academische gemeenschap. Bovendien is er een risico dat het voor de student 
meer verdoezelt dan verheldert, in het bijzonder wanneer de gezamenlijke ideeën 
alleen op abstract niveau geformuleerd kunnen worden of onderlinge verschillen 
blijven bestaan. Dit neemt niet weg dat de verschillen zichtbaar gemaakt moeten 
worden - maakt het zelfs extra noodzakelijk -, zodat studenten op de hoogte 
(kunnen) zijn van de normen die een begeleider hanteert voor goede literatuur-
verwerking. Hoe minder consensus er is, hoe groter de noodzaak dat de criteria 
van de individuen of subgroepen helder geëxpliciteerd worden of kunnen worden.  
 
Samengevat 
De oplossing zoek ik vooralsnog  
• niet in een nieuwe handleiding voor studenten, want het is voor scriptiema-

kers belangrijker om te weten wat hun eigen begeleider verwacht dan wat er 
in algemene zin over te zeggen is; 

• niet in een probleemanalyse door de betrokkenen, want dan treedt het Zwar-
tepietenspel in werking;  

• niet in een ander voortraject, want dat zal niet effectief zijn zolang de scriptie 
een vak apart (Kwakernaak, 1999) is; 

• niet in het definiëren van gezamenlijke normen. 
 
2.1.3.4 Het vervolg: shared cognition 
Het onderzoek zal gericht zijn op het scriptieproces op het moment dat het zich 
voordoet, en op de manier waarop het zich voordoet, met als centrale actoren de 
studenten en begeleiders. Deze keuze sluit aan bij de tendens die vanaf halver-
wege de negentiger jaren zichtbaar is in schrijfonderzoek: een massale overstap 
van de individueel-cognitieve naar de sociaal-contextuele benadering (Van der 
Mast, 1999; Rijlaarsdam, Couzijn & Van den Bergh, 1996). Prescripties ontwikke-
len over schrijvers en schrijftaken met voorbijgaan aan de context waarbinnen 
schrijvers moeten werken en teksten moeten functioneren, bleek te leiden tot 

                                                 
9  Kwakernaak (1999) ziet dat in de door hem onderzochte vakgroep gebeuren met de 

definitie van de scriptie.  
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adviezen die in de praktijk te weinig oplossingskracht hebben. Een goede be-
schrijving van de sociale context wordt alom gezien als een noodzakelijke voor-
waarde voor de ontwikkeling van adviezen; in ons geval betreft dat de academi-
sche context waarin de scriptiebegeleider een dominante rol vervult. Milian Gu-
bern (1999) beschrijft dit fraai in haar pleidooi voor meer dieptestudies waarin de 
complexiteit van de praktische omstandigheden niet veronachtzaamd wordt. 
Onderzoekers als Flower en Hayes, en Scardamalia en Bereiter hebben gepro-
beerd om de cognitieve processen van individuele schrijvers te beschrijven in 
theoretische modellen die een general validity zouden moeten hebben. Dit is 
slechts een deel van de werkelijkheid, zegt Milian Gubern; ook de parameters of 
the teaching and learning situation moeten onderzocht worden, waaronder the 
relationship between teachers and students as active agents in the context of 
teaching and learning to write. (p. 223). Sonneveld (1996) benoemt dit in zijn 
onderzoek naar het promotiestelsel als het microniveau van (de beoordeling van) 
individuele promovendi (p. 161). 
 
Als we onze blik richten op het microniveau van student en begeleider, waar zijn 
dan problemen te verwachten, gezien de uitkomsten van ander onderzoek en 
onze eigen ervaringen met studenten en docenten?  
 De beginsituatie van scriptant en begeleider is te schetsen aan de hand van 
vier bepalingen waarmee de expertise die voor een taak vereist wordt, beschre-
ven kan worden (Oost, 1999, pp. 15-16; Oost & de Jong, 1996, p. 219;):  
1 de begripsbepaling (definitie); 
2 de functionele bepaling (doel); 
3 de normatieve bepaling (criteria); 
4 de procedurele bepaling (aanpak). 
Welnu, de student begint aan de scriptie met bepaalde ideeën over die taak: met 
een beeld van wat een scriptie is, van wat de bedoeling ervan is, van de eisen die 
eraan gesteld zullen worden en van stappen die gezet moeten worden. Ook de 
begeleider heeft daar ideeën over. Op basis van het voorgaande kan geconclu-
deerd worden dat er een groot risico is dat die ideeën (of: concepties) verschillen. 
Als docenten verschillende ideeën hebben over bijvoorbeeld de eisen die er ge-
steld moeten worden aan de student en zij daar in vage termen over praten (vgl. 
§1.3.3), dan is het risico groot dat studenten bij aanvang van hun scriptie niet 
precies weten wat hun specifieke begeleider van hen verwacht. Anders gezegd: 
shared cognition kan niet op voorhand verondersteld worden. Cannon-Bowers en 
Salas (2001) vonden dat mensen effectiever samenwerken naarmate ze meer 
kennis delen; met name (1) task-specific knowledge, (2) task-related knowledge, 
(3) knowledge of each other en (4) attitudes/beliefs (pp. 196-197). Dergelijke 
gedeelde cognities leiden ertoe dat men in een team niet over elk wissewasje 
hoeft te communiceren en toch in staat is to interpret cues in a similar manner, 
make compatible decisions, and take appropriate action (p. 196). Omgekeerd: als 
er weinig shared cognition te verwachten is, zal er veel gecommuniceerd moeten 
worden om een doeltreffend team te worden. 
 In het vervolg van dit vooronderzoek is nagegaan of deze gedachte een spoor 
oplevert dat leidt naar de oplossing van problemen met literatuurverwerking in 
scripties. Zijn er voldoende aanknopingspunten te vinden voor het idee dat die 
problemen noemenswaardig verminderd zouden kunnen worden als studenten en 
begeleiders meer of anders zouden communiceren zodat er meer shared cognition 
zou zijn over de taak? Dit vervolg van het vooronderzoek heeft drie componen-
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ten:  
1 een schriftelijke vragenlijst, afgenomen bij een klein aantal promovendi; 
2 exploratie van acht verschillende registraties van communicatie tussen stu-

denten en begeleiders; 
3 nader literatuuronderzoek. 
 
De componenten 1 en 2 worden apart beschreven; bevindingen uit de literatuur 
zijn daarin verwerkt.  
 
2.2 Enquête 
 
2.2.1 Doelen, materiaal en werkwijze 
Op het moment dat het idee zich ontwikkelde om het onderzoek toe te spitsen op 
shared cognition en interactie, deed zich de gelegenheid voor een vragenlijst te 
laten invullen door een aantal promovendi die aanwezig waren op een onder-
zoeksbijeenkomst van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR). Ondanks de 
eerder genoemde bezwaren van enquêtes als instrument om scriptieproblemen te 
verklaren, heb ik deze gelegenheid aangegrepen. Het was namelijk een snelle en 
gemakkelijke manier om te achterhalen hoe de ideeën over shared cognition en 
interactie zich verhielden tot enkele studentervaringen met literatuurverwerking 
in de scriptie.  
 Er zijn open vragen gesteld over ervaringen met literatuurverwerking tijdens 
de scriptie (die de meesten nog redelijk vers in het geheugen lag). De aio's werd 
gevraagd schriftelijk aan te geven wat gemakkelijk en wat moeizaam ging bij de 
verwerking van literatuur, wat hun beeld van de literatuurverwerkingstaak was bij 
aanvang van de scriptie, of dat beeld veranderd was en wat hun mening was over 
de begeleiding. Van de 13 respondenten hadden er 5 een scriptie geschreven 
binnen Onderwijskunde, 5 binnen Psychologie, 1 binnen Pedagogiek, 1 binnen 
Scheikunde en 1 op het terrein van Tropisch Landgebruik. Het merendeel maakte 
dus een sociaal-wetenschappelijke scriptie.  
 
2.2.2 Uitkomsten 
Uit de gegeven antwoorden komt het volgende naar voren. 
• Vrijwel iedereen noemt bij de makkelijke zaken (vraag 1) het zoeken van 

literatuur; men verklaart dit uit goede zoeksystemen, handige literatuurtips 
van anderen (waaronder de begeleider), een goed ingeperkt overzichtelijk 
onderwerp en/of interesse in en enthousiasme voor de theorie. 

• Bij vraag 2 (Wat vond je moeilijk?) is het beeld meer diffuus: er zijn inciden-
tele problemen zoals een begeleider die de stukken niet leest, iemand vindt 
het moeilijk om te beginnen met schrijven, iemand anders om 'open' te blij-
ven staan. Er springen echter ook twee 'moeilijke dingen' uit: selecte-
ren/schrappen (zes keer genoemd) en ordenen/structureren van de informatie 
(vijf keer genoemd). 

• Voor bijna de helft (respondenten 2, 4, 7, 9, 10 en 12) verliep het proces 
behoorlijk tot zeer vlot.  

• Drie respondenten (1, 5 en 6) vonden het lastig, maar kwamen er uit. 
• Bij vier respondenten verliep het ronduit problematisch: 

- respondent 3 schreef tot twee keer toe niet publiekgericht volgens de be-
geleiders; 
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- respondent 8 had problemen met structureren en de begeleider leerde 
haar daar te weinig over (moeizaam proces); 
- respondent 11 raakte verstrikt in het geheel van theorie en praktijk (kreeg 
het niet geïntegreerd) en verbruikte veel tijd en papier onderweg naar een 
goed eindresultaat; 
- respondent 13 ten slotte deed het ook eerst een keer helemaal fout (lite-
ratuur op opportunistische wijze gebruiken) en moest opnieuw beginnen. 

• Wat de begeleiding betreft (vraag 5), zijn de meningen zeer verdeeld. Som-
migen vonden het heerlijk dat de begeleider zich op afstand hield: de vrije 
hand (4), in hoge mate vrij liet (5), kon vrij zelfstandig werken (7), de wijze 
waarop ik begeleid wilde worden: weinig bemoeienis met het proces (9) en ik 
wilde ook veel vrijheid (11). Anderen beklagen zich echter over aan mijn lot 
overgelaten (3), zou prettiger zijn geweest als hij het creëren van een struc-
tuur met mij was doorgelopen (8), geen echt kritische gesprekken (9), als je 
weinig feedback krijgt en afspraken niet door kunnen gaan (10) of stuurde 
veel te laat bij (13). Die voorkeuren lijken sterk samen te hangen met de ma-
nier waarop het proces verloopt: studenten bij wie het proces goed verloopt, 
zijn tevreden over de vrijheid die ze kregen van de begeleider. Bij studenten 
met klachten over te weinig gerichte of te late sturing verloopt het moeizaam 
– of andersom.  

 
Wat is hieruit af te leiden? Allereerst: bij de helft gaat het goed, grotendeels 
zonder noemenswaardig ingrijpen van de begeleider, zo lijkt het. Eén respondent 
(4) die het prettig vond dat ze de vrije hand kreeg, merkt wel op dat dat een 
toevalstreffer geweest kan zijn: Het is goed uitgepakt want ik weet niet wat ik 
gedaan zou hebben als mijn cijfer laag zou zijn geweest. Bij sommige studenten 
werkt het als ze 'terughoudend' worden begeleid; zij doen/kunnen blijkbaar zelf-
standig wat de begeleider van hen verwacht.  

Toch verliep zelfs bij deze selecte groep, die na de scriptie doorgaat met on-
derzoeken en schrijven, de helft van de literatuurverwerkingsprocessen proble-
matisch of moeizaam. Soms werd niet tijdig nagegaan of de student wist wat er 
van hem/haar gevraagd werd, wat leidde tot geheel afgekeurde scripties. Soms 
leek de begeleider niet in staat om de student in tussentijdse contacten naar het 
goede spoor te begeleiden. 
 
Kijken we specifieker naar het startbeeld van de eisen en de mate waarin dat 
veranderd is in de loop van het scriptieproces (vraag 3 en 4), dan blijkt bij de 
'moeizame' gevallen dat de studenten niet hetzelfde beeld van die eisen hadden 
als de begeleider. Bij de anderen zijn er drie soorten antwoorden: 
1 een redelijk concreet eisenpakket (respondent 5 en 12); 
2 zeer globaal geformuleerde eisen: (1) goed leesbaar, (2) wetenschappelijke 

onderbouwing, (6) voorkeur voor bepaalde tijdschriften of eisen die maar één 
aspect betreffen: (8) juiste, oorspronkelijke en voldoende bronnen met de 
juiste namen 

3 eisen van de begeleider zijn niet van toepassing, vooral bij de 'vlotten': (4) 
Begeleider stelde geen specifieke eisen, (7) Er zijn nauwelijks eisen gesteld 
door mijn begeleider, (9) De rol van de begeleider zou kritisch zijn tov het 
product en bij vraag 5: De begeleider bleek minder kritisch dan verwacht, en 
(10) Met mijn begeleider is nooit gesproken over eisen die daaraan gesteld 
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zouden worden. Ik hanteer zelf al vrij hoge kwalitatieve eisen aan dat wat ik 
schrijf.  

Vooral de laatste categorie is opmerkelijk. Deze antwoorden zouden tot de con-
clusie kunnen leiden dat de begeleiders de student niet alleen terughoudend 
begeleiden, maar ook terughoudend beoordelen (alles maar goed vinden). Aange-
zien de respondenten allemaal aangenomen zijn op onderzoeksplaatsen, ligt dit 
echter minder voor de hand; voor een promotieplaats wordt in de regel een meer 
dan voldoende afstudeerproject gevraagd. Waarschijnlijker is dat er sprake is van 
'gelijkgestemde geesten': de criteria van de begeleider zijn niet strenger dan wat 
de student in het hoofd heeft. Een logischer gevolgtrekking is dan ook dat die 
eisen wel gesteld werden maar niet expliciet gecommuniceerd en dat dat ook 
geen probleem is wanneer de student (impliciet) van hetzelfde normenstelsel 
uitgaat en er dus shared cognition is. 

Bij de moeizaam verlopende processen worden de eisen voor de student pas 
zichtbaar op het moment dat de gedane arbeid wordt afgekeurd; eisen worden 
gecommuniceerd in de vorm van negatieve feedback. Soms leidt dat ertoe dat 
een student een hele scriptie opnieuw moet schrijven; de feedback is dan - zwak 
uitgedrukt - wat aan de late kant. Bij één respondent was de feedback zelfs niet 
duidelijk genoeg om het één keer over te doen; de scriptie moest nóg een keer 
helemaal herschreven worden.  
 
2.2.3 Conclusies voor vervolgonderzoek 
 
2.2.3.1 Onbegrip en misverstanden 
Al met al kan hieruit afgeleid worden dat er twee situaties zijn waarin en waar-
door communicatie over scripties problematisch wordt voor de student:  
1 de communicatie is te laat: de student heeft al heel veel werk verzet, hoort 

daarna pas dat het niet goed is en moet het werk grotendeels overdoen; 
2 de communicatie is niet effectief: het lukt de student niet om met het gege-

ven commentaar de gesignaleerde problemen op te lossen en het product 
blijft onvoldoende. 

 
Het eerste probleem wordt ook geobserveerd door Dai Hounsell (1984). Hounsell 
heeft een lijvige dissertatie geproduceerd waarin hij in detail beschrijft hoe twee-
dejaars studenten geschiedenis en psychologie hun essays schrijven, hoe het 
onderwijs is ingericht, wat studenten er wel en niet van leren, hoe die essays in 
elkaar zitten en wat studenten ervan vinden. Hij heeft daartoe interviews gehou-
den met studenten, deels 'text-based' (studenten vertellen achteraf, op basis van 
hun aantekeningen en teksten, over hun aanpak en motieven), en veel essays 
geanalyseerd. In 1987 heeft hij een deel van het interviewmateriaal opnieuw 
onderzocht, maar nu met het oog op de vraag hoe goed de feedback was die de 
studenten gekregen hadden. Hij komt tot de conclusie dat die feedback de stu-
denten vaak verrast, omdat ze de opdracht anders geïnterpreteerd hadden dan 
hij kennelijk bedoeld was door hun beoordelaars. Hounsell geeft daarvan een 
aantal sprekende voorbeelden: 

 
I felt, in actual fact, I'd covered the area very comprehensively, by trying to bring in as 
many angles as I could. I tried to cover all the different areas. But one of the tutor's criti-
cisms was why did I just keep going from one to the other. But I thought that's what I was 
supposed to do (Hounsell, 1987, p. 114). 
  
I felt pretty satisfied with it. I thought I'd get a brilliant mark for it. I was really put off 
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when I saw (the tutor's comments on my essay). I just thought it was 'What limits a per-
son's ability to do two things at once?' Not why, or how it was done. What I did I thought 
very relevant, I just answered the question, which the tutor didn't think was right, 'cos the 
tutor wanted 'how' and 'why' factors, and I didn't quite answer that (p. 115). 

 
Deze studenten hebben de essayopdrachten dus 'verkeerd' begrepen. De verklar-
ing voor dit onbegrip zoekt Hounsell in het ontbreken van commonality of inter-
pretation (p. 114): communication cannot readily take place because the prem-
ises underlying the two disparate conceptions are not shared or mutually under-
stood (p. 114). De onderliggende premissen gaan dan over de basisvragen what 
an essay was and what essay-writing involved (p. 110). Zolang daarover geen 
duidelijkheid en eensgezindheid bestaat, zal uitgebreide en goedbedoelde feed-
back op dorre grond uitgezaaid worden. Waarmee het tweede probleem in zicht 
komt. 
 Ook dit tweede probleem (ineffectieve feedback) wordt door een aantal ande-
re onderzoekers beschreven. Galbraith (1980), Cooper (2000) en Richardson 
(2000) constateren dat studenten niet goed uit de voeten kunnen met commen-
taar. Richardson (2000) stelt: The impact of teacher commentary on students' 
revising practices has received insufficient attention in composition studies (p. 
118). Er zijn wel flink wat analyses gemaakt van het commentaar dat docenten 
geven, maar minder van wat de schrijvers daarmee doen. Degenen die dat wél 
onderzoeken (het overgrote deel van deze onderzoeken gaat over essay writing), 
vinden veel problemen. Onore (1989) bijvoorbeeld, aangehaald in Richardson 
(2000): Comments, even those which take advantage of the best information 
about composition and revising that is available, are limited in their potential to 
produce predictable results since their interpretation cannot fully be controlled; 
neither can be the ways in which writers respond and react to them (p. 120).  
 Daarnaast is er een onderzoek van Chanock (2000) dat voortbouwt op het 
werk van Hounsell (1984, 1987). Channock heeft één verondersteld misverstand 
aan een nader onderzoek onderworpen: de interpretatie van het bij veel essays 
gegeven commentaar: Too much description; not enough analysis. Deze feedback 
verwijst naar een elementaire vraag over literatuurverwerking, namelijk: Wat 
worden studenten geacht te dóen met de informatie? De twee verschillende be-
naderingen hiervoor worden ook wel aangeduid met de tegenpolen knowledge 
telling versus knowledge transforming (zie bijv. Galbraith & Rijlaarsdam, 199910). 
Er werden 101 studenten gepolst; 44 van de afdeling Politics, 32 van History en 
25 van Cinema & Media Studies. Ongeveer de helft van deze studenten bleek het 
commentaar anders te begrijpen dan de docent het bedoeld had en voor evenzo-
veel studenten was niet duidelijk how you could have made your essay better. En 
dan werden 20 antwoorden buiten de berekeningen gehouden omdat de studen-
ten geen antwoord gaven op de vragen, maar de vraag slechts herformuleerden 
(Too much description means I described too much), waar mijns inziens evenzeer 
uit af te leiden is dat studenten het niet begrijpen. Aan 12 docenten is vervolgens 
gevraagd om het verschil tussen beschrijving en analyse uit te leggen. Dit ge-
beurt veel met twee begrippen: what and why. Maar sommige explicaties zijn 

                                                 
10  Deze begrippen zijn ontleend aan Bereiter en Scardamalia (1987), maar gezegd moet 

worden dat de hier gegeven, veelvoorkomende, interpretatie niet volledig overeenkomt 
met de bron. Bereiter en Scardamalia beschrijven met die begrippen namelijk alleen de 
cognitieve processen tijdens het feitelijke schrijven zelf (schrijfproces in enge zin, vgl. ook 
Schilperoord, 1996). Verschillen daarin hoeven volgens Bereiter en Scardamalia niet au-
tomatisch te leiden tot andere teksten (p. 13). Zo kan een tekst getuigen van veel ge-
transformeerde kennis, terwijl die door de schrijver als kant-en-klare kennis 'verteld' is. 
De 'knowledge transforming' heeft dan plaatsgevonden vóór het schrijven.  



32  Hoofdstuk 2 

werkelijk mysterieus of weinigzeggend. Een docent legt het uit als description 
merges into analysis, een ander definieert analyse als themes of knowledge en 
weer een ander duidt het onderscheid kortweg aan als N/A11. In feedback worden 
dus termen gebruikt die door studenten niet begrepen worden en de vraag is of 
docenten in staat zouden zijn die termen helder uit te leggen.12  

Tijdens de eerste conferentie van de European Association of Teachers of 
Academic Writing (EATAW)13 presenteerde Lin Norton een paper waarin zij de 
resultaten weergeeft van een kleinschalig maar belangwekkend onderzoek naar 
zelfbeoordeling door studenten psychologie middels een essay feedback checklist 
(Norton & Norton, 2001). Op de checklist geven schrijvers aan of ze yes, no of 
partially bepaalde handelingen hebben uitgevoerd. De vragen hebben betrekking 
op inhoud, structuur, taalgebruik en afwerking: 

 
1. Addressed the question throughout the essay? 
2. Organised it clearly with structure appropriate with question? 
3. Put forward a relevant argument of good quality? 
4. Shown depth of understanding relating to underlying psychological issues? 
5. Evaluate theoretical concepts and research evidence? 
6. References according to psychology requirements? 
7. Checked for spelling and grammar? 
8. Written in an appropriate academic style? 

 
Norton en Norton hebben de formulieren van de studenten vergeleken met de 
oordelen van de 'tutors' die dezelfde vragen beantwoordden. Wat is nu de meest 
opvallende uitkomst van dit onderzoek? Niet zozeer dat de eerstejaarsstudenten 
zichzelf op alle vragen behalve 6 en 8, significant hoger inschatten dan de tutors 
dat doen, maar dat dat beoordelingsverschil bij derdejaars groter is dan bij eer-
stejaars, bij alle vragen uitgezonderd vraag 3. Bij derdejaars verschillen de oor-
delen van studenten en tutors significant op alle aspecten. Norton en Norton 
concluderen voorzichtig dat studenten, tegen de verwachting in, gaandeweg het 
curriculum minder inzicht krijgen in de criteria die gehanteerd worden bij de 
beoordeling, in plaats van meer. Zeer waarschijnlijk worden aan papers van eer-
stejaarsstudenten minder strenge eisen gesteld dan aan die van derdejaars, zoals 
bijvoorbeeld Russell (1990) stelt: During this process of linguistic initiation, the 
community often applies more tolerant standards to the verbal performances of 
neophytes than to the performances of those it recognizes as fully socialized 
members. (p. 16). Het probleem dat Norton en Norton evenwel zichtbaar maken, 
is dat de ouderejaars daarvan blijkbaar niet doordrongen zijn: de cognition is 
daarmee nog minder shared dan bij de eerstejaars het geval is.  
 
2.2.3.2 Het vervolg: scriptiegesprekken 
Gezien de eerdere conclusie om scriptieprocessen te onderzoeken op het moment 
dat ze zich voordoen (§2.1.3.4) en deze bevestigingen dat goede communicatie 
tussen studentschrijvers en docentbegeleiders enerzijds essentieel is en ander-
zijds vaak niet effectief (onbegrepen) is en/of niet efficiënt (te laat), ligt het voor 
de hand die communicatie nader te exploreren in dit vooronderzoek. In het huidi-
ge universitaire onderwijs krijgt scriptiecommunicatie vooral gestalte in (voort-
gangs)gesprekken tussen een scriptiestudent en zijn/haar begeleider. Ik besloot 

                                                 
11  Narrative/Argument? 
12  Overigens roept dit ook de vraag op of de antwoorden van de studenten wel zuiver verge-

leken konden worden met the way their tutors intended it, als die way soms zo onduidelijk 
is. Dat neemt echter niet weg dat voor de studenten dit commentaar niet effectief is. 

13  18-20 juni 2001 in Groningen. 
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daarom een aantal van die gesprekken te observeren, te registreren en te analy-
seren.  
 
2.3  Empirische exploratie 
 
2.3.1 Materiaal en doelen 
Gebruikmakend van bestaande contacten van collega's en mezelf, heb ik een 
aantal begeleiders (en studenten) gevonden die bereid waren een onderzoeker 
met een cassetterecorder toe te laten bij een scriptiegesprek. Ik heb zes gesprek-
ken opgenomen en kon daarnaast een blik werpen op een aantal videobanden 
waarop ouderejaarsstudenten natuur- en sterrenkunde ('assistenten') gesprekken 
voeren met eerstejaarsstudenten over hun practicumverslag. Ten derde is er een 
casus waarbij ik ook als studievaardigheidsdocent betrokken was. De student 
werd door mij begeleid maar begreep niet goed wat zijn scriptiebegeleider precies 
van hem wilde. Met beider goedvinden heb ik een gesprek van hen bijgewoond.  
 Met de exploratie van dit materiaal wilde ik drie dingen bereiken: 
1 Een beeld krijgen van hoe het er toegaat tijdens een willekeurige greep ge-

sprekken. Wat voor soort gesprekken komen we tegen? Wat valt op? 
2 Een beeld krijgen van relevante variabelen in die gesprekken die kunnen 

helpen om scriptieproblemen aan te pakken. Zijn de noties interactie en 
shared cognition zinvol en/of zijn er hele andere problemen? 

3 Een beeld krijgen van de methodologische mogelijk- en moeilijkheden: Leve-
ren deze gesprekken voldoende informatie op voor het onderzoek? Hoe kun je 
ze analyseren? Is een auditieve opname voldoende? Is één gesprek voldoen-
de? Welke selectiecriteria zijn belangrijk bij de keuze van een steekproef?  

 
Het volgende materiaal is verzameld:  
1  Casus N: Wiskunde & Informatica, Documentaire Informatiekunde 
 Een 90 minuten durend scriptiegesprek tussen een begeleider (m) en een 

student (m) over de tweede versie van de gehele scriptie.  
2 Eerstejaars Natuur- en Sterrenkunde 

Op video geregistreerde gesprekken van assistenten met eerstejaarsstuden-
ten over een practicumverslag.  

3 Scriptiegesprek: Sociale Wetenschappen, Ontwikkelingspsychologie 
Een 90 minuten durend scriptiegesprek tussen een begeleider (v) en twee 
studenten (vv) over de eerste versie van het literatuurhoofdstuk.  

4 Scriptiegesprek Letteren, Nederlands, Taalbeheersing 
Een 40 minuten durend scriptiegesprek tussen een begeleider (m) en een 
student (v) over de eerste versie van de totale scriptietekst.  

5 Scriptiegesprek: Letteren, Nederlands, Taalbeheersing 
Een 35 minuten durend scriptiegesprek tussen een begeleider (m) en een 
student (v) over een eerste analyse van materiaal.14  

6 Scriptiegesprek: Ruimtelijke Wetenschappen, Natuurwetenschappen en Inno-
vatiemanagement 
Een 45 minuten durend scriptiegesprek tussen twee begeleiders (mm) en een 
student (v) over een onderzoeksplan. 

7 Scriptiegesprek: Letteren, Media en Re/presentatie, (Theater-) Film- (en 
Televisie)wetenschappen 

                                                 
14  Van het beoogde gesprek waarin wel literatuur aan de orde was, bleek de opname mis-

lukt. 
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Een 40 minuten durend scriptiegesprek tussen een begeleider (m) en een 
student (m) over verschillende hoofdstukken waarin analyses van onder-
zoeksmateriaal worden gepresenteerd.  

8 Scriptiegesprek: Wiskunde & Informatica, Mathematisch Instituut, Geschiede-
nis van de Wiskunde  

 Een 45 minuten durend scriptiegesprek tussen een begeleider (m) en een 
student (m) over een paar bladzijden tekst en schetsmatige analyses van ma-
teriaal. 

De betrokkenen van de gesprekken 3 tot en met 8 heb ik kort geïnterviewd na 
afloop van de scriptiegesprekken. Met de student van casus N heb ik, uit hoofde 
van mijn functie als studievaardigheidsdocent, begeleidingsgesprekken gevoerd, 
zowel voor als na het bijgewoonde gesprek met de vakbegeleider.  
 De eerste gesprekken die opgenomen zijn (gesprek 3 en 4) heb ik helemaal 
en letterlijk getranscribeerd, om zo meer houvast te creëren voor de verkennende 
analyses. Ook het eerste deel van gesprek 7 is op die manier uitgeschreven. Dit 
was nodig om interactiepatronen te kunnen herkennen (zie §2.3.2.2). Van het 
gesprek in casus N is geen opname. Wel zijn er observatieaantekeningen.  
 
2.3.2 Over vallende kwartjes: twee extreme varianten  
Aan de zeven scriptiegesprekken is van alles te zien. Zo is het gesprek bij (Ge-
schiedenis van de) Wiskunde (nummer 8) opvallend informeel. Er is thee, er zijn 
snoepjes (student: Erg goed, ik neem er gelijk twee) en de student heeft duidelijk 
inspraak in en invloed op het verloop van het gesprek. De begeleider vraagt: 
Zullen we maar beginnen? De student (S15) zegt: Nog heel even, B, als je 't niet 
erg vindt. (B: Nee, da's goed hoor) Nog heel even uitpuffen.  
 De aandacht werd evenwel vooral getrokken door twee zeer uiteenlopende 
varianten in termen van te verwachten en geconstateerde effecten voor de stu-
dent. In de eerste - negatieve - variant doet de begeleider zeer uitgebreide po-
gingen om de student iets duidelijk te maken zonder dat dat ertoe leidt dat de 
student daarna in staat is om het product zodanig te herzien dat het wél aan de 
eisen voldoet (casus N en gesprek 3). De tweede - positieve - variant heeft het 
tegenovergestelde effect: de student van gesprek 7 zegt in het interview na af-
loop: dit was wel een van de meest verhelderende gesprekken. En de begeleider 
vindt inderdaad dat de student het probleem waar hij mee zat in de volgende 
versie mooi heeft weten op te lossen. 
 Omdat het studentenprobleem aan het begin staat van dit onderzoek en ik 
begeleidersgedrag vooral wil bekijken als een fenomeen dat de student beter of 
slechter ondersteunt bij het efficiënt vervolgen van het scriptieproces, zijn deze 
twee varianten aan een nadere analyse onderworpen. Doel was om op het spoor 
te komen van gesprekskenmerken die medebepalend lijken voor wat de student 
wel of niet aan een gesprek overhoudt, en dus van nader te onderzoeken hypo-
theses over het verband tussen begeleidersgedrag en verder verloop van het 
scriptieproces van de student (vgl. doel 2 in §2.3.1). 
 Voor deze eerste analyses is een aantal kwalitatieve en kwantitatieve analy-
semethodes gebruikt. De ervaringen hiermee zijn van belang voor de inrichting 
van het hoofdonderzoek (vgl. doel 3 in §2.3.1).  
  

                                                 
15  Ook in het vervolg verwijst S naar student en B naar begeleider. 
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2.3.2.1 Variant 1: de minder succesvolle  
De minder succesvolle varianten, casus N en gesprek 3, komen op een aantal 
punten overeen. Voor deze observaties volstond een redelijk globale analyse van 
de gespreks- en interviewdata. Opvallende overeenkomsten zijn: 
• de gesprekken duren ruim anderhalf uur16; 
• de begeleiders zijn vriendelijk;  
• de gesprekken gaan vooral over de gewenste structuur van de tekst, met 

name over de manier waarop S geacht wordt de informatie in een logische lijn 
te presenteren;  

• de inbreng van de studenten in het gesprek is minimaal; 
• de begeleiders leggen vooral uit;  
• de begeleiders leggen vooral uit met behulp van metaforen (kapstokjes, 

naaimachines, eilanden). Als dat niet werkt, leggen ze het nog een keer uit – 
met dezelfde of een nieuwe metafoor; 

• alle inspanningen ten spijt, levert het gesprek niet het gewenste resultaat op. 
In casus N bleek de student in de begeleiding erna nog weinig structuur te 
kunnen bedenken. In gesprek 3 bleek het (gebrek aan) resultaat uit het vol-
gende bericht van de begeleidster. Ze geeft aan wat de studenten moeten 
verbeteren aan de herziene tekst die ná het opgenomen gesprek is ingele-
verd: 
De boodschap was (…). Volgorde topics langs helderder verhaallijn (waardoor herhalingen 
overbodig worden en sommige bijzaken eruit kunnen), beter/duidelijker aangeven van 
keuzes en redenatie daarachter. Relevantie van de gepresenteerde kennis duidelijker 
aangeven (soms staat het er wel maar wordt het niet genoeg benadrukt) (…) helderder 
opschrijven van design, vraagstellingen en hypotheses (…). 

Juist deze onderwerpen waren in het opgenomen gesprek uitgebreid aan de 
orde geweest. 
 

Verschillen zijn er ook tussen deze gesprekken: 
• De student van casus N is al twee jaar met zijn scriptie bezig en heeft een 

concept ingeleverd waarin zijn hele onderzoek gerapporteerd wordt. De stu-
denten uit gesprek 3 hebben voor het eerst een concept ingeleverd van hun 
literatuurhoofdstuk; 

• De student van casus N is niet zo tevreden over zijn begeleider, hoewel hij B 
tijdens dit gesprek iets minder vaag vindt dan in eerdere gesprekken. De stu-
denten uit gesprek 3 zijn zéér enthousiast over hun deskundige, leuke bege-
leidster; 

• De student van casus N stelt tijdens het gesprek een paar vragen en parafra-
seert wat hij denkt dat de begeleider bedoelt. Dat doen de studenten uit ge-
sprek 3 minder; 

• De begeleider van gesprek 3 verwoordt een duidelijker beeld van de student-
taak dan de begeleider in casus N. 

 
2.3.2.2 Variant 2: de geslaagde 
Een tweede interessant geval is het gesprek bij Theater- Film- en Televisieweten-
schappen (nummer 7). Opvallend omdat de student daarvan zegt: dit was wel 
een van de meest verhelderende gesprekken. De student probeert dit ook te 
verklaren: omdat hij nou op een, ja hoe moet ik dat zeggen, op een beetje een 
subtiele manier aangaf waar het niet goed zat, maar niet - hij had ook meteen 
kunnen zeggen hoe ik het beter kon doen maar in plaats van dat zegt-ie, geeft-ie 

                                                 
16  De andere gesprekken in dit vooronderzoek zijn ongeveer de helft korter.  
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aan van ja bekijk het eens zus en zo, waardoor bij mij zelf het kwartje valt. Wat 
is dan precies de door de student omschreven subtiele manier en geeft B inder-
daad alleen aan van ja bekijk het eens zus en zo? Ik heb geanalyseerd wat B en S 
doen tijdens dat deel van gesprek waarin je – inderdaad - dat kwartje haast kunt 
horen vallen.  
 Op basis van tamelijk globale analyse konden van gesprek 3 en casus N een 
aantal opvallende overeenkomsten en verschillen worden aangegeven. Om te zien 
wat er precies gebeurt in de eerste 16 minuten van het gesprek 7 (het deel waar-
in het kwartje valt) is een gedetailleerdere analyse nodig. De werkwijze van de 
functionele pragmatiek zoals beschreven in Houtkoop en Koole (2000, pp. 136 
e.v.) geeft daartoe goede handvatten17. De analysestappen in deze werkwijze zijn 
achtereenvolgens: (1) sectionering, (2) segmentering en (3) patroonanalyse. 
Hieronder geef ik de uitkomsten samengevat weer. 
 
1 Sectionering 

Sectionering behelst het opdelen van het gesprek in secties of fases. In ge-
sprek 7 zijn de volgende secties te onderscheiden: 
• Het gesprek begint met een korte inleiding (sectie 1) waarin B en S de 

aanleiding tot het gesprek bespreken en de stand van scriptiezaken (ca. 
1½ minuut). 

• In het middengedeelte wordt eerst (sectie 2a) 'het' probleem van de stu-
dent aangevat (ca. 16 minuten). In het vervolg (sectie 2b) bespreekt B 
vijftien kritiekpunten op het door S ingeleverde werk (ca. 25 minuten). 

• De laatste ca. twee minuten (sectie 3) worden door B gebruikt om zijn 
globale oordeel samen te vatten en de planning van het vervolg te be-
spreken.  

 
2 Segmentering  

Bij segmentering worden de secties gesplitst in segmenten (…) op basis van 
de analyse dat de actant in het ene segment iets anders doet dan in het ande-
re segment (Houtkoop & Koole, 2000, p. 136). Met name sectie 2a is interes-
sant: daar valt immers het kwartje. Die sectie is dan ook gesegmenteerd en 
nader geanalyseerd. 
 Het probleem van de student is dat hij al van twee films de montagetech-
nieken heeft geanalyseerd, maar bij deze derde film niks montageachtigs kan 
ontdekken. Daarom heeft hij de film maar gewoon scène voor scène beschre-
ven. Hij ziet daar alleen inhoud (verhaal) in en geen 'structurele parallellen'.  

Allereerst besloot ik mij bij de segmentering te beperken tot wat ik 'bete-
kenisvolle beurtwisselingen' noem: beurtwisselingen anders dan veroorzaakt 
door een jaja of hmhm (continueerders, Houtkoop & Koole, 2000, p. 72)18. 
Die beurtwisselingen heb ik in twee kolommen beschreven: een linkerkolom 
waarin in min of meer algemene termen staat wat S en B verbaal 'doen' 
(taalhandelingen) en een rechterkolom waarin de inhoud van die taalhande-
ling is samengevat. Een voorbeeld: 

 
1 B stelt open vraag  Wat was jouw insteek hier? 

2 S vertelt: 
a wat hij gedaan heeft  
 

 
a het science fiction-gehalte van de film 
 bekeken 

                                                 
17  Vergelijk doel 3, § 2.3.1: exploreren van analysemethoden. 
18  Vgl. §3.4.1. 



Vooronderzoek: probleemverkenning  37 

b wat hij daarvan vond  
c wat hij daarna gedaan heeft 
 
d wat hij daarvan vond 

b moeizaam; niet genoeg houvast 
c film van begin tot eind bespreken; 
 narratieve structuur 
d lijkt niet genoeg  

 
Zo zijn de 35 beurtwisselingen beschreven. Hieronder is weergegeven welke 
handelingen voorkomen in sectie 2a. Tussen haakjes staat wie van de spre-
kers de handeling uitvoert, c.q. uitvoeren.  
• (B) stelt open vraag; 
• (B) stelt gesloten vraag; 
• (B) stelt zeer gesloten vraag; 
• (S) antwoordt; 
• (B & S) vertelt; 
• (S) wat hij gedaan heeft (beschrijving); 
• (B & S) wat hij daarvan vond (evaluatie); 
• (B & S) waarom hij dat vond (verklaring van of reden voor het oordeel); 
• (S) bevestigt; 
• (B & S) werpt tegen; 
• (B) verwijst naar ander tekstdeel; 
• (B) doet suggestie; 
• (B) beargumenteert aanpak; 
• (B) legt uit; 
• (B) benadrukt; 
• (S) toont / suggereert begrip; 

 
3 Patroonanalyse  

Bij patroonanalyse gaat het om de vraag of er regelmatigheden zitten in de 
sequenties van de segmenten. Met andere woorden: Zijn er patronen zicht-
baar? Dat blijkt het geval in sectie 2a.  
 De eerste 20 beurtwisselingen verlopen volgens het volgende patroon: B 
stelt een vraag (over wat de structuur van de film zou kunnen zijn), S vertelt 
(wat hij geprobeerd heeft en dat daar niks uitkomt). Deze manoeuvre wordt 
zeven keer herhaald. Het antwoord van S blijkt al die keren onbevredigend. 
Het grootste deel van deze sectie is daarmee te typeren als het taalhande-
lingspatroon 'opgave geven – opgave oplossen', een patroon dat volgens Eh-
lich, Rehbein en Ten Thije (1993, p. 38) veel voorkomt in interacties in de 
klas. De leerkracht geeft de opgave, de leerling (oplosser) doet een oplos-
singspoging die door de gever geëvalueerd wordt. Bij een negatieve evaluatie 
wordt de opgave nogmaals gegeven, al dan niet vergezeld van een tip. Die 
tips zijn in dit scriptiegesprek te vinden in de taalhandelingen 'B verwijst naar 
ander tekstdeel', 'B legt uit' en 'B doet suggestie' (zie bij de sectionering). De 
opgave begint heel open maar wordt, als S hem niet blijkt te kunnen oplos-
sen, steeds gerichter waarmee de vraag steeds meer gesloten wordt en B 
steeds directiever.  

 
2.3.2.3 Verschillen en overeenkomsten tussen variant 1 en 2 
Hieronder geef ik eerst een overzicht van verschillen en overeenkomsten tussen 
beide varianten. Daarna volgt een korte beschouwing over mogelijke samenhan-
gen daartussen. 
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 Variant 1 Variant 2 

1 Het werk van de student is (nog) niet goed 

2 Begeleider oppert een probleem 2  Student oppert een probleem 

3 Begeleider legt uit 3  Begeleider stelt vragen 

4 Student luistert 4  Student antwoordt / lost op 

5 Weinig zicht op gedachten student 5  Denkproblemen student worden zicht-
baar 

6 Studenten kunnen na afloop proble-
men niet oplossen 

6  Student kan na afloop probleem oplos-
sen 

  
Kenmerk 1 is een overeenkomst: in dit opzicht is de uitgangssituatie gelijk in 
beide varianten. Kenmerken 2 tot en met 6 geven verschillen weer. Kenmerk 2 – 
wie komt met c.q. heeft een probleem – lijkt een belangrijke factor voor het 
verloop van de interactie. Sectie 2b van gesprek 7 (TW) lijkt namelijk veel meer 
op variant 1: de begeleider oppert allerlei problemen met de tekst, legt uit wat 
niet goed is (3) en de student heeft vooral de rol van luisteraar (4). 
 In kenmerk 3 is het (didactisch) handelen van de begeleider vervat. Ook van 
dit kenmerk is aannemelijk dat het andere kenmerken beïnvloedt, maar op een 
meer directe manier. Het handelen van de student is in zekere zin een 'logisch 
gevolg' van het handelen van de begeleider. Als er een praat, luistert de ander. 
Als de een vraagt, antwoordt de ander. Vooral bij deze laatste combinatie is de 
inbreng van 'de een' dwingend. Dergelijke combinaties worden in de conversatie-
analyse aangrenzende paren (adjacency pairs) genoemd: wanneer het tweede 
paardeel niet optreedt, is dat te karakteriseren als observeerbaar afwezig (notice-
able absence)19.  
 Kenmerk 5 lijkt weer een logisch gevolg van 4 (dat een gevolg is van 3). 
Wanneer studenten voornamelijk luisteren, dan is moeilijk af te leiden welke 
informatie ze op welke manier verwerken. Mijn indruk was dat de studenten in 
gesprek 3 (SW) erg weinig 'inbrachten'. Die indruk heb ik op twee manieren 
gekwantificeerd. Allereerst heb ik het aantal woorden van B en van S geteld en de 
verhouding daartussen berekend. De begeleider neemt met 13611 woorden ruim 
81% van het totaal aantal woorden voor haar rekening. De studenten spreken 
dus een kleine 19% uit (3143 woorden). Het verschil in inbreng beoordeel ik op 
dat moment als behoorlijk groot.20 
 Het tweede dat ik geteld heb, is het aantal beurten dat alleen bestaat uit een 
continueerder of een ander 'inhoudsloos' tussenwerpsel. Het gaat dan om uitin-
gen als hm(hm), ja(ja), oké en oh die niet het antwoord zijn op een vraag. Van 
de 577 studentbeurten blijken er 429 alleen uit zo'n woordje te bestaan (73% 
van het aantal studentbeurten). Begeleiderbeurten met alleen continueerders 
komen niet voor. Eigenlijk krijgen deze studenten hoorcollege; ook daarvan is 
bekend dat het effect op de toehoorders moeilijk in te schatten is. 
 Het zesde kenmerk (wel/geen effect) is bij gesprek 3 en 7 afgeleid uit mede-
delingen van begeleiders. Zij beoordelen ook of studenten problemen goed ge-
noeg oplossen en daarmee hun scriptietaak goed uitvoeren. De studenten van 
gesprek 3 (SW) hebben hun tekst aangepast na het geobserveerde gesprek maar 
de begeleidster signaleert nog flink wat gebreken, juist op de aspecten die in dat 

                                                 
19  Zie bijv. Houtkoop & Koole (2000, p. 75). 
20  Hoewel ik op dat moment nog niet zeker wist of dat 'groot' genoemd kon worden, blijkt uit 

vergelijkbare tellingen in het hoofdonderzoek dat deze begeleidster met 81% zelfs ex-
treem hoog scoort.  
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gesprek uitgebreid aan de orde zijn geweest. Haar uitleg heeft er (nog) niet toe 
geleid dat de studenten het 'goed doen'. Bij gesprek 7 (TW) loopt het beter af. De 
begeleider bericht: Ik moet (kan) zeggen dat hij het nu mooi heeft weten op te 
lossen. Hij heeft inderdaad een soort gemeenschappelijke opbouw van de vier 
delen van de film kunnen vinden en vandaar zegt die nu iets over het functione-
ren van montage op macroniveau in de film. Ik ben er dus tevreden mee. 
 
2.3.2.4 Beschouwingen over de kenmerken 
Wat zou de betekenis kunnen zijn van deze kenmerken voor het verloop van het 
scriptieproces? De verschillen in effect (kenmerk 6) zijn markant, maar het is te 
vroeg om die te koppelen aan de andere kenmerken; daarvoor is deze exploratie 
te kleinschalig. Er zijn evenwel aannemelijke oorzaken voor een verband aan te 
wijzen. De student uit gesprek 7 (TW) heeft in de geanalyseerde episode moeten 
proberen het probleem op te lossen. De vragen van B hebben geleid tot een 
bepaald soort cognitieve activiteiten bij S. De begeleider kon die activiteit evalue-
ren en verder 'sturen' totdat bij de student 'het kwartje viel'. Aannemelijk is dat 
het actieve probleemoplossen van S een bepaald leereffect heeft gehad dat ertoe 
geleid heeft dat hij er thuis goed mee verder kon werken.21 Hebben de studenten 
in gesprek 3 (SW) dan geen cognitieve activiteiten ontplooid? Je kunt toch ook 
veel opsteken van een goed verhaal? Jazeker, in principe kan dat, maar het ge-
beurt hier kennelijk niet, en dan rijst de vraag of het gedrag van de begeleidster 
aanstuurt op cognitieve activiteiten die de studenten werkelijk verder helpen om 
aan hun scriptie te werken.  
 Ook een andere werking wil ik voorleggen. De vorm van het gesprek leidt tot 
meer of minder zicht op de cognitieve activiteiten van de student en daarmee tot 
meer of minder zicht op de mate waarin shared cognition aanwezig is en/of ont-
staat tijdens het gesprek. In gesprek 3 (SW) is daarvan weinig te zien. De stu-
denten hmhm-en en jaja-en overvloedig, maar gezien het gebrek aan effect 
kunnen deze continueerders niet geïnterpreteerd worden in de zin die Houtkoop 
en Koole (2000) beschrijven: met continueerders laten hoorders aan de spreker 
weten dat ze de voorgaande eenheid zonder problemen verwerkt hebben (p. 73). 
Misschien willen de studenten inderdaad laten weten dat de begeleider door mag 
praten (continueren) en misschien willen ze ook de indruk wekken dat alles nog 
te volgen is (ibid. p. 72), maar deze interactionele organisatie van het gesprek 
lijkt vooral een vorm te zijn. Anders gezegd: aan de oppervlakte van het gesprek 
zijn uitingen te zien die erop duiden dat de boodschap is overgekomen, maar 
daarmee is niet gezegd dat de interactie ook werkelijk leidt tot shared cognition.  
 Aan gesprek 3 zelf is dus weinig zichtbaar van de manier waarop de studen-
ten de (uitgebreide) boodschappen van de begeleidster verwerken. Na afloop van 
het gesprek uitte ik tegenover de begeleider mijn twijfels: Zouden de studenten 
in staat zijn om hun literatuur zo te presenteren als zij het wilde? De begeleidster 
bleek positief gestemd. Zij meende dat het wel moest lukken omdat het de stu-
denten nu een aantal keren was uitgelegd. In het vervolg bleek echter dat het 
niet lukte. Ook na het vervolggesprek is de begeleidster optimistisch. Waar is dat 
optimisme op gebaseerd? Uit de manier waarop ze haar verwachtingen formu-
leert, is af te leiden dat de verwachtingen eerder gebaseerd zijn op 'een gevoel' 
dan op feitelijke observaties: Ik ben benieuwd of ze dat lukt. Ik denk het wel (…) 
Ik had de indruk dat ze wel hebben gehoord en begrepen wat ik destijds allemaal 

                                                 
21  Vgl. ideeën over effecten van activerende didactiek in bijv. Milius e.a. (2001), pp. 3-7. 
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heb gezegd (…) Ik heb nu het gevoel dat het kwartje wel gevallen is en dat de 
volgende versie veel beter zal zijn.  
 Er zijn verschillende redenen om minder optimistische gevoelens te hebben 
over het effect van gesprekken, meer in het bijzonder over de shared cognition 
erin. In scriptiegesprekken is het risico op misverstanden reëel. Dit komt naar 
voren uit de eerder besproken onderzoeken van ondermeer Hounsell (1984, 
1987) en Channock (2000) en is begrijpelijk, omdat er gecommuniceerd wordt 
over zeer complexe en tegelijk open taken als academisch schrijven en onderzoek 
ontwerpen en uitvoeren. Maar ook wanneer het over eenvoudiger zaken gaat, zit 
een misverstand in een klein hoekje, zo leert een episode uit gesprek 4. Na onge-
veer 35 minuten wordt het gesprek afgerond: begeleider en student plannen een 
volgende afspraak en bespreken hoe de student wanneer wat moet inleveren:  
 

B: wij leven twintig, eh zeventien september <…>
22

 Volgende week maandag red ik niet, 
dinsdag red ik wèl <…> eh <…> drie uur 
S:  ja, prima 
B:  ja. Wacht even, maar dan wil ik graag van jou de préfinale versie hebben. Dus eigenlijk 
een versie waarvan jij zegt nou misschien nog punten en komma's maar that's it. 
S: hmhm 
B:  dus, eh, helemaal compleet 
S:  oké 
B:  ja? Met bijlagen, literatuur – lijst, àlles! Ja? 
S:  wil je die over mail, of gewoon eh tijdens gesprek eh 
B:  nee, nee, ik moet 't van te voren lezen 
S:  hmhm. Dus alles aan elkaar gekoppeld en 
B:  Jij, ja, ik heb het liefst dat je hem opstuurt in tekst. Kan dat? 
S:  ja 
B:  als ik hem maandag heb, moet je hem vrijdag opsturen en dat is goed 
S:  oké 
B:  maandagavond heb ik niks. Ja? 
S:  Ja. Dus, twee uur, hè? 
B:  eh, drie uur 
S:  drie uur, sorry. En dan 
B:  ik weet niet of ik twee uur zei, kan best zijn, maar drie uur bedoelde ik 
S:  ja, En dat wordt niet te groot? eh in je Word eh om te downloaden dan of, als je 't 
helemaal eh? 
B:  nee, per post 
S:  oh, per post, sorry ik 
B:  geprint 
S:  geprint. Oké [lacht] 
B:  zei ik het echt verkeerd? 
S:  nee, ik denk t nie [lacht] 
B:  op papier <…> want eh, dan kan ik het veel makkelijker eh meenemen en eh <…> 
lezen tussendoor 
S:  dus dat wil je vrijdag hier hebben? 
B:  máándag 
S:  maandag 
B:  als je het vrijdag opstuurt 
S:  ja 
B:  heb ik het maandag 
S:  oké 
B:  heb ik tijd genoeg om het te lezen 
S:  prima 

 
Overigens worden hier de misverstanden (gelukkig tijdig) duidelijk doordat de 
student alles nog eens controleert (S: dus twee uur? B: nee, drie uur. S: dus 
vrijdag? B: nee, maandag). De controle hoeft dus niet uitgevoerd te worden door 
de begeleider. Ook de student kan hiertoe het initiatief nemen23. 
 

                                                 
22  <…> betekent dat er een (korte) pauze valt.  
23  Meer hierover in de hoofdstukken 4 en 6. 
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2.4 Conclusies voor het vervolg 
 
Het vooronderzoek heeft de gedachten over het onderzoeksplan ingrijpend veran-
derd. Het aanvankelijke plan ging in de richting van het ontwikkelen van een 
taakmodel voor literatuurverwerking in scripties (§2.1.2.1). Dit lijkt niet meer de 
meest adequate onderzoeksaanpak om te komen tot voorstellen om scriptiepro-
blemen te verminderen. Het risico is te groot dat je daarmee voorbijgaat aan een 
belangrijk onderliggend probleem, namelijk dat eensgezindheid noch helderheid 
bestaat in de academische wereld waarin de student de taak moet uitvoeren. De 
aandacht kan beter gericht worden op de individuen in het proces: Hoe kunnen 
begeleiders en studenten op een efficiënte manier (dus ook: tijdig) eensgezind-
heid en helderheid creëren over de taak zodat de student efficiënt (verder) kan 
werken? 
 In de eerste exploratie van scriptiegesprekken komt het volgende naar voren 
dat van belang is voor het vervolgonderzoek: 
• audioregistraties zijn zeer informatief: er is goed uit af te leiden hoe studen-

ten en begeleiders communiceren; hoe ze 'invulling geven' aan deze contact-
momenten; 

• gesprekken kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd worden;  
• kwantitatieve analyses geven globale indrukken, maar kunnen pas geïnterpre-

teerd worden wanneer er vergelijkingsmateriaal is; 
• om interactiepatronen te observeren zijn meer gedetailleerde analyses van 

uitingen nodig; 
• er zijn verschillende interactiepatronen zichtbaar: (1) B oppert probleem, legt 

uit, S luistert en (2) S oppert probleem, B geeft opgave, S probeert opgave 
op te lossen, B evalueert de oplossing en geeft tips; 

• door die verschillen zijn eerste beschouwingen mogelijk over hoe scriptie-
interactie 'werkt'; 

• het effect van de interactie is niet goed te bepalen op basis van verwachtin-
gen van betrokkenen: er is meer risico op onbegrip en misverstanden dan ze 
zich realiseren.  

 
Voor het vervolg is ervoor gekozen om die 'werking' van scriptie-interactie precie-
zer en diepgaander te onderzoeken. In hoofdstuk 3 beschrijf ik uitgebreider 
waarom dit belangrijk is en waarom bestaande interactiebeschrijvingen niet vol-
doen voor het begrijpen van scriptie-interactie. 
 Twee aandachtspunten komen naar voren uit het vooronderzoek: (zicht op) 
shared cognition en de wijze van (aan)sturing van de student. Deze aspecten van 
de interactie kunnen met elkaar verweven zijn, zoals uit het voorgaande is geble-
ken: een bepaalde vorm van aansturing (bijvoorbeeld vragen stellen) kan leiden 
tot een bepaald zicht op cognities van de ander, waarmee de mogelijkheid ont-
staat om de cognities te vergelijken, verschillen te signaleren en interactie in 
gang te zetten om die verschillen te overbruggen of weg te werken. De twee 
verschijnselen kunnen echter ook los van elkaar functioneren.  
 Het onderzoeken van deze en andere fenomenen met als doel de werking van 
de interactie te ontrafelen, gebeurt door beantwoording van beschrijvingsvragen, 
verklaringsvragen en evaluatievragen. In het volgende hoofdstuk komt aan de 
orde hoe deze vragen gesteld en beantwoord worden. Voor dit moment houd ik 
het bij een aantal vragen die gerezen zijn naar aanleiding van het vooronderzoek 
en die mij geïnspireerd hebben bij de nadere invulling van het hoofdonderzoek: 
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• Wat gebeurt er wanneer de begeleider uitlegt? Wat gebeurt er als hij/zij vra-
gen stelt? Hoe zijn die gevolgen te verklaren en te evalueren? 

• Wie doet het woord, c.q. wie is dominant in het gesprek? Heeft dat belangrij-
ke gevolgen? 

• Waardoor ontstaan misverstanden en onenigheid? 
• Wat is zichtbaar aan (gebrek aan) shared cognition? Hoe komt dat en wat 

gebeurt ermee? 
• Welke rol speelt de begeleider in het gesprek? Welke rol speelt de student? 

Wat zegt dat over hoe ze de interactie interpreteren? 
• Maakt het uit wie een probleem oppert? Zo ja, op welke manier? Waar leidt 

dat toe en hoe is dat te evalueren? 
 
Nog twee meer praktische conclusies uit het vooronderzoek. Allereerst: audio-
opnamen van gesprekken genereren veelzeggende informatie over scriptie-
interactie. Deze eenvoudige, relatief onopvallende (en daarmee nauwelijks ingrij-
pende) registratiewijze zal daarom ook voor het hoofdonderzoek gebruikt worden. 
Op de tweede plaats lijkt het verstandig minimaal twee opeenvolgende gesprek-
ken te analyseren. Daarmee wordt de kans verhoogd dat je zicht krijgt op feitelij-
ke effecten. Vervolggesprekken geven waarschijnlijk betere indicaties van het 
effect dan de voorspellingen van begeleiders en/of studenten.  
 Resteert tot slot de vraag in hoeverre exclusieve gerichtheid op literatuurver-
werking in scripties nodig en/of nuttig is. In hoeverre is aannemelijk dat het 
efficiënt creëren van efficiëntiebevorderende helderheid en overeenstemming 
over literatuurverwerking anders werkt dan over andere of andersoortige deelta-
ken in het scriptieproces? Ik weet het niet. Dat zal afhangen van wat belangrijke 
oorzaken blijken te zijn van (in)efficiëntie. Voor zover die algemeen interactioneel 
zijn, kunnen daarin optimaliseringmogelijkheden liggen voor communicatie over 
verschillende deeltaken. Daarmee zou het domein van het onderzoek, en dus de 
relevantie, toenemen. Het lijkt daarom raadzaam het onderzoek niet per se te 
beperken tot interacties over literatuurverwerking; een antwoord op de vraag 
hierboven komt juist dan wellicht binnen bereik.  
 Na al deze overwegingen is de volgende centrale vraag geformuleerd voor het 
hoofdonderzoek: 

 
Op welke manier kunnen welke interactiepatronen van scriptieschrijvers 
en scriptiebegeleiders de efficiëntie van het scriptieproces bevorderen of 
belemmeren?  
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3 Methode van het hoofdonderzoek  
 
3.1 Probleemstelling voor het hoofdonderzoek 
 
Uit de probleemverkenning (hoofdstuk 2) is het volgende naar voren gekomen: 
• Ideeën over scripties in het algemeen en literatuurverwerking in het bijzonder 

zijn divers en onhelder. Met name bestaat verschil van mening en onduide-
lijkheid over definitie, functie, criteria en aanpak van scriptietaken. 

• Het scriptieproces op zichzelf is diffuus: onduidelijk is wanneer en in welke 
mate sprake is van een leer- werk- en/of toetsingsproces. 

• Begeleiders verklaren scriptieproblemen veelal uit student- en curriculum-
kenmerken. 

• Studenten doen dat soms, maar ervaren ook problemen met de begeleiding. 
• Wanneer scriptieprocessen goed verlopen, lijkt terughoudende begeleiding 

voldoende en gewenst. 
• Bij problemen hebben studenten behoefte aan tijdige en begrijpelijke sturing. 
• Scriptie-interactie kan de vorm aannemen van een hoorcollege, dat wil zeg-

gen: sturing gebeurt door middel van monologische uitleg en instructie. 
• De vorm kan invloed hebben op wat wel en niet zichtbaar wordt van de ver-

werking door de ander en daarmee op de mate van shared cognition. 
• Audio-opnamen van scriptie-interactie zijn zeer informatief. 
• Betrokkenen neigen tot (over)optimisme over de effecten van de interactie. 
 
Op grond hiervan is besloten in het hoofdonderzoek meer scriptie-interactie te 
onderzoeken zoals die zich in de werkelijkheid voordoet. De vraag die hierbij 
centraal staat. is:  
 

Op welke manier kunnen welke interactiepatronen in scriptiegesprekken 
de efficiëntie van het scriptieproces bedreigen of bevorderen?  

 
Vooronderstellingen die deze probleemstelling relevant maken, zijn (vgl. Hoofd-
stuk 2): 
• De interactie tussen student en begeleider kan een belangrijke functie vervul-

len in de verheldering van de studententaak. 
• Het (blijven) bestaan van onduidelijkheden wijst erop dat de interactie die 

functie niet optimaal vervult. 
• Wanneer in en door de interactie onduidelijkheid, verschillen van inzicht en 

misverstanden ontstaan of niet adequaat worden verholpen, loopt men een 
verhoogd risico op een inefficiënt scriptieproces. 

• Er liggen optimaliseringsmogelijkheden in de interactie. 
 
Met dit laatste punt is tevens het doel van de analyses gegeven. Uiteindelijk 
moeten die inzichten verschaffen waarmee optimaliseringsvoorstellen ontwikkeld 
kunnen worden. 
 De inzichten zelf zijn voornamelijk van verklarende aard; ik wil onderzoeken 
hoe scriptie-interactie 'werkt'. Om uitspraken te doen over hoe goed of hoe slecht 
iets werkt, zal er ook geëvalueerd moeten worden: Werken bepaalde interactie-
patronen belemmerend of bevorderend op de efficiëntie van het scriptieproces? 
Leidinggevende deelvragen van het onderzoek zijn dan ook: 
1 Welke vorm(en) en inhoud(en) kennen scriptiegesprekken? (beschrijven) 
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2 Wat zijn belangwekkende overeenkomsten en verschillen binnen en tussen 
gesprekken? (vergelijken) 

3 Waarom wordt er op die manier gehandeld? (verklaren) 
4 Wat werkt goed en wat niet? (evalueren) 
5 Waarom werkt iets goed of minder goed? (verklaren) 
6 Hoe zou het beter kunnen? (voorspellen) 
 
Bij de beantwoording van deze vragen zal ik in ieder geval aandacht besteden 
aan de twee punten die als potentieel invloedrijk naar voren kwamen uit de pro-
bleemverkenning: 
1 Hoe groot is de kans dat de interactie leidt tot shared cognition? Anders ge-

zegd: Hoeveel risico loopt (of neemt) men op misverstanden, onenigheid en 
onduidelijkheid? 

2 Hoe adequaat is (of lijkt) de interactie met het oog op het verdere verloop 
van het scriptieproces van de student? Anders gezegd: hoe is de kwaliteit van 
wat er gecommuniceerd wordt in termen van aansturing van de student? 

 
Het type uitspraken waar ik op aanstuur is:  

 
Als zich situatie s voordoet, dan gedragen begeleider en student zich soms/ 
vaak volgens patroon p waarmee er risico ontstaat op gevolg g dat de efficiën-
tie van het scriptieproces bedreigt/bevordert door oorzaak o.  

 
Meer details over de werkwijze zijn te vinden vanaf §3.2. 
 
Omdat dit op verschillende manieren en momenten zijn sporen achterlaat in het 
onderzoek, wil ik hier nog ingaan op een meer algemeen uitgangspunt van het 
onderzoek: pragmatisme. Het criterium efficiëntie in de probleemstelling duidt 
hier al op. Mijn drijfveer is niet dat scriptieprocessen volgens een bepaald (didac-
tisch) ideaalmodel zouden moeten verlopen, maar dat de studenten en begelei-
ders onnodige strubbelingen en vertragingen bespaard blijven. Dit is natuurlijk 
van belang voor studenten maar ook begeleiders hebben baat bij een efficiënt 
scriptieproces. Het begeleiden van scripties is arbeidsintensief werk dat veelal 
moet gebeuren in de marges van een zware onderwijs- en onderzoeksbelasting. 
Mogelijkheden om scriptieprocessen efficiënter te laten verlopen, zijn dus voorde-
lig voor beide partijen. 
 De pragmatische - of doelgerichte - instelling bij dit onderzoek manifesteert 
zich ook in de keuze en het gebruik van (verschillende) onderzoeksmethoden. 
Voorop staat niet om de methodes precies op de voorgeschreven (of meest ge-
bruikte) manier in te zetten, maar om de methode zó in te zetten dat gegeven de 
tijdsbeperkingen zoveel mogelijk relevante en deugdelijke informatie achterhaald 
kan worden over scriptie-interactie.  
 Op de derde plaats werkt het door in een criterium dat ik hanteer voor aanbe-
velingen: die moeten passen in de werkelijkheid waarvoor ze bedoeld zijn. Daar-
om moeten ze gegrond zijn in die context (grounded theory) wat voor het onder-
zoek betekent dat die werkelijkheid heel nauwkeurig gekend moet worden, met al 
zijn nuances and multiplicities of action and situation (Doyle, 1997, p. 95). On-
derwijsonderzoeker Doyle waarschuwt tegen breed inzetbare generic, context-
free, and scientifically grounded indicators (p. 95) omdat die de onderwijswerke-
lijkheid tekort doen: daarin is het niet een kwestie van stimuli cause achievement 
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(p. 95)1. Iedere onderwijssituatie is anders en docenten hebben vooral coherent 
frameworks nodig die hen in staat stellen om die situaties goed te interpreteren 
en adequaat te handelen. Hij pleit daarom voor onderzoek naar how classrooms 
work.  
 Hiermee ontstaat de aardige paradox dat pragmatisme leidt tot onderzoek dat 
eerder fundamenteel theorievormend dan toegepast is. De visie van Doyle komt 
uit de onderwijskunde, maar ook in de taalbeheersing c.q. communicatiekunde 
heeft de ervaring geleerd dat een gedegen analyse van de functionele context 
onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van adviezen die recht doen aan de specifie-
ke doelen en problemen van de actoren in die institutie (zie bijv. Schellens, 
2000). Zo'n probleemanalyse heeft een dubbel doel: het probleem preciseren en 
lokaliseren maar ook de kaders verhelderen waarbinnen oplossingen geformu-
leerd moeten worden.  
 Een paar illustraties. Van den Hoven (1990) geeft in zijn oratie een aantal 
sprekende voorbeelden uit taalbeheersingsonderzoek waarbij de communicatieve 
(juridische) praktijk andere eisen stelt of mogelijkheden biedt dan we vanuit 
rationaliteitsideeën zouden verwachten. Ook bij Schilperoord (1999) is een mooi 
voorbeeld te vinden. Hij onderzoekt het gebruik van 'standaardfrases' en vindt 
goede redenen waarom sprekers zich verlaten op formules en pre-fabs. 'Vermijd 
clichés' is een veelgegeven communicatieadvies, maar zou op grond van de ge-
vonden verklaringen genuanceerd moeten worden. Een laatste voorbeeld betreft 
onderzoek naar beleidsnota's. Pander Maat, Van der Loo en De Jong (1990) von-
den dat die teksttypen in de praktijk andere of meer functies vervullen dan uit 
handboeken geconcludeerd kan worden. Een aantal bestaande criteria voor be-
leidsteksten wordt daarmee irrelevant voor die praktijk. Eraan gekoppelde schrijf-
adviezen evenzeer. 
 Doorslaggevend echter om zo zwaar te tillen aan gedetailleerde descripties is 
het materiaal van het vooronderzoek. In de onderzochte scriptiegesprekken wordt 
namelijk nauwelijks expliciet didactisch gehandeld. Er wordt bijvoorbeeld niet 
geoefend, en gedrag lijkt niet goed te beschrijven in termen van het faciliteren 
van een leerproces (zie bijv. Huibregtse, 2001, pp. 18 e.v.). In gesprekken die 
onderdeel uitmaken van een onderwijscurriculum verwacht je meer onderwijs. 
Deze paradox roept de vraag op op welke manier begeleider en student dan wel 
hun rollen of identiteiten creëren: Wordt hun situated identity (Koole, 2003, naar 
Zimmerman) als docent en student op enige wijze in de interactie geconstrueerd? 
Anders gezegd: Op welke manier manifesteert zich de context van een acade-
misch scriptie(begeleidings)proces in de interactie en hoe wordt deze context in 
en door de interactie gevormd? Een 'hoorcollegevariant' zou onmiddellijk afge-
keurd kunnen worden als 'passiverende' didactiek, maar wanneer het frequent 
blijkt voor te komen, rijst de vraag of didactische criteria wel de enige relevante 
zijn. Waarom handelen gemotiveerde studentvriendelijke begeleiders niet zoals 
we redelijkerwijs2 mogen verwachten? Misschien hebben begeleiders (ook) iets 
anders op het oog dan studenten kennis of vaardigheden leren.  
 
Het hoofddoel van het onderzoek is om nauwkeurig te beschrijven en te verklaren 
wat zich in scriptie-interactie afspeelt dat zou kunnen verklaren waardoor scrip-
tieprocessen meer of minder efficiënt verlopen. Dit gebeurt door analyse van een 
aantal cases. Het exploratieve (hypothesevormende) karakter van het onderzoek 

                                                 
1  Vgl. ook Milian Gubern (1999), aangehaald in de eerste alinea van §2.1.3.4. 
2  Vergelijk het begrip rationaliteitsideeën in Van den Hoven (1990). 
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is zichtbaar in de werkwijze: deze is zowel iteratief (cyclisch) als caleidoscopisch. 
Om zoveel mogelijk te zien aan het materiaal uit de cases is steeds weer de kijker 
gedraaid. De onderzoeksperspectieven zijn: 
• van divergent naar convergent en weer terug; 
• van totaal naar uitsneden en weer terug; 
• van kwalitatief naar kwantitatief en weer terug; 
• van beschrijvend naar verklarend en weer terug; 
• van beschrijvend naar evaluerend en weer terug; 
• van verklarend naar evaluerend en weer terug; 
• van case-specifiek naar cross-cases en weer terug; 
• van inductief (empirisch) naar deductief (theoretisch) en weer terug. 
 
3.2  Selectie en kenmerken van het onderzoeksmateriaal 
 
In het hoofdonderzoek zijn vier cases systematisch onderzocht. Bij de selectie van 
de cases3 is een aantal criteria gehanteerd voor iedere case afzonderlijk en voor 
de cases als geheel. Voor de vier cases afzonderlijk is gezocht naar: 
• een begeleider die niet had meegewerkt aan het vooronderzoek4;  
• een begeleider die mee wil werken; 
• een student die mee wil werken; 
• een 'gewoon' scriptieproces dat niet uitzonderlijk problematisch verloopt; 
• een begeleidingsgesprek in de geplande dataverzamelingsperiode waar naar 

verwachting nog één op volgt binnen een maand of twee en waarin onder-
meer een tekst van de student aan de orde komt, bij voorkeur een tekst 
waarin literatuur verwerkt is. 

Tezamen maakten de volgende kenmerken de gevonden cases geschikt: 
• meer en minder ervaren begeleiders; 
• verschillende studierichtingen; 
• verschillende fases in het scriptieproces. 
 
Tabel 3.1 

Oppervlaktekenmerken van het onderzoeksmateriaal 

 

 15 2 3 4 

Studierichting  Sociale Weten-

schappen (SW) 

Rechtsgeleerd-

heid (RGL) 

Bètadidactiek 

(BD) 

Letteren (LET) 

Leeftijd B 25-35 45-55 30-40 50-60 

Sekse B  V M V V 

Sekse S  V V M V 

Fase scriptie-

proces  

Prille begin Begin  Halfgevorderd 

(over de helft) 

Vergevorderd 

(eindfase) 

Ervaring B met 

scriptiebegelei-

ding 

Weinig ervaring  Veel ervaring Enige ervaring  Veel ervaring 

Niveau S 

(inschatting B) 

Goed Goed Behoorlijk Uitstekend 

                                                 
3  Net als in het vooronderzoek, zijn begeleiders gezocht via bestaande contacten van col-

lega's of van mijzelf.  
4  Om zoveel mogelijke verschillende actoren aan het werk te kunnen zien.  
5 De nummering van de cases weerspiegelt het stadium waarin zich het scriptieproces 

bevindt. 
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 Alle cases 

Deelname Vrijwillig 

Soort begelei-

der 

Betrokken bij scriptieproblematiek, ziet docententaak als een belangrijke 

taak, is zeer studentvriendelijk en niet bang om te laten zien wat hij/zij 

doet 

 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van een aantal oppervlaktekenmerken van de ca-
ses. Welk gebied wordt hiermee bestreken? Doel van het onderzoek is inzicht te 
krijgen in hoe scriptie-interactie werkt. Duidelijk aan de selectie van cases is dat 
dat inzicht afgeleid zal worden uit analyses van het gedrag van bovengemiddelde 
actoren. Zowel studenten als begeleiders zijn gemotiveerd, betrokken, van goede 
wil, van behoorlijk niveau, en niet bang inzage te geven in hun doen en laten.6 
Doel van het onderzoek is niet om een algemeen beeld te schetsen van scriptie-
processen en/of scriptieproblemen, maar om inzicht te krijgen in interactieme-
chanismen. Daarvoor zijn juist gemiddelde of goede interacties nodig. Begeleiders 
observeren als in verhaal 1 (§1.1), is minder leerzaam. Uit het vooronderzoek is 
duidelijk geworden dat juist interacties van bereidwillige, vriendelijke (etc.) bege-
leiders informatief zijn.  
 Wat betreft het niveau van de studenten is er nog een reden geweest om 
expliciet te vragen om gemiddelde tot goede studenten. Naar verwachting is juist 
bij die grote middengroep het belang van interactie met de begeleider het 
grootst. Die interactie speelt een meer ondergeschikte rol bij de succeskans van 
uitzonderlijk goede studenten; zij redden het toch wel.7 Bij zwaar problematische 
scriptieprocessen is de rol van interactie uitgespeeld. Om zulke processen in 
goede banen te leiden (als dat al haalbaar is), zijn meestal zwaardere middelen 
nodig zoals extra cursussen, gespecialiseerde psychologische begeleiding, veran-
dering van begeleider en dergelijke. De conclusies zijn daarom niet a priori geldig 
voor scriptiesituaties met uitgesproken zwakke of sterke studenten 
 Op een aantal kenmerken is er variatie: met name studierichting, ervaring 
van de begeleiders, fase in het scriptieproces en gender. Daar is bewust voor 
gekozen om het risico te verkleinen dat de uitkomsten op voorhand 'biased' zou-
den zijn voor één van die kenmerken. In hoeverre de uitkomsten generaliseer-
baar zijn naar scriptieprocessen met andere (combinaties van) kenmerken is op 
voorhand moeilijk te zeggen. De kennis schiet te kort om vooraf te bepalen wat 
de relevante kenmerken zijn op basis waarvan representativiteit beredeneerd kan 
worden. Dit is goed te illustreren aan de hand van het kenmerk studierichting. In 
z'n algemeenheid zijn er verschillen bekend over onderzoeks- en schrijfprocessen 
in verschillende disciplines8: verschillen in scriptieduur (2 tot 12 maanden), in 
soort onderzoek (experimenteel-toetsend, theoretisch, ontwerponderzoek, etc.), 
in gemiddelde uitlooptijd, in autonomie van de student, in de mate van inbedding 
in een groter onderzoek of ander kader, in contactvorm en -frequentie, omvang 
van het verslag, etc., etc. Het is evenwel nauwelijks te voorspellen welke van 
deze onderliggende kenmerken op welke manier invloed zouden hebben op welke 
belemmerende of bevorderende aspecten van scriptie-interactie. Pas wanneer de 

                                                 
6  Uit het onderzoek van Kwakernaak (1999) wordt duidelijk dat dit niet vanzelfsprekend is. 

Waar andere vormen van (universitair) onderwijs toegankelijk zijn en openbaar worden 
geëvalueerd, onttrekken veel scriptieprocessen zich aan het zicht. En veel scriptiebegelei-
ders zien dat graag zo, merkt Kwakernaak. 

7  De enquête onder aio/oio's, beschreven in §2.2.2, roept ook dit beeld op. 
8  Zie bijv. Evans, Sharp en Benefield (2000), Hounsell (1984), Myers (1991), Nerad en 

Sands Miller (1997), Oost (1999), Russell (1991), en Stijnen (2000). 
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analyses licht hebben geworpen op relevante factoren in het onderzoeksmateri-
aal, kan gepostuleerd worden hoe groot de kans is dat deze specifiek zijn voor 
een bepaald type scriptieproces, en/of bepaalde disciplines. Hetzelfde geldt muta-
tis mutandis voor de kenmerken scriptiefase, leeftijd/ervaring van de begeleider 
en gender. 
 Kortom: pas wanneer helder is welke hypotheses geformuleerd kunnen wor-
den over welk interactie-element of -patroon, kan beredeneerd worden of uit-
komsten gegeneraliseerd kunnen worden naar bij voorbeeld scriptieprocessen in 
de (harde) bèta-, geo- of biomedische wetenschappen, of naar pakweg eindfases 
met een niet-ervaren mannelijke begeleider. 
 
3.3 Materiaalverzameling 
 
Het volgende materiaal is verzameld: 
 

1 2 3 4 

SW: Sociale Weten-

schappen 

RGL: Rechtsgeleerd-

heid 

BD: Bètadidactiek LET: Letteren 

- Scriptiegesprek 1 

- Interview met S 

- Interview met B 

- Scriptiegesprek 2 

- Interview met S 

- Interview met B 

- Scriptiegesprek 3 

- Interview met B na 

afronding van de 

scriptie  

- Scriptiegesprek 1 

- Interview met S 

- Interview met B 

- Scriptiegesprek 2 

- Interview met S 

- Interview met B 

 

- Scriptiegesprek 1 

- Interview met S 

- Interview met B 

- Scriptiegesprek 2 

- Interview met S 

- Interview met B 

- Interview met B na 

afronding van de 

scriptie 

- Scriptiegesprek 1 

- Interview met S 

- Interview met B 

- Scriptiegesprek 2 

- Interview met S 

- Interview met B na 

afronding van de 

scriptie 

 
Oorzaken van het extra gesprek in Case 1 (SW), van het ontbreken van een 
eindinterview in case 2 (RGL) en een tweede interview met B in case 4 (LET), 
worden beschreven in de hoofdstukken 4, 5 en 7. 
 
3.3.1 Scriptiegesprekken 
Met de betrokken begeleiders is overlegd welke gesprekken met welke scriptan-
ten het meest geschikt zouden zijn voor het onderzoek; welke voldeden aan de 
wensen (zie §3.2). 
 Zoals aangegeven in hoofdstuk 2, is op basis van het empirische deel van het 
vooronderzoek besloten om twee opeenvolgende gesprekken op te nemen om 
enige effecten te kunnen waarnemen: in het tweede gesprek wel/geen/beperkte 
effecten van wat er tijdens het eerste gesprek was besproken. Bijkomend voor-
deel van twee gesprekken is dat er meer materiaal is van eenzelfde koppel. Daar-
door kan van passages beter bepaald worden of er sprake is van een patroon of 
van een incident.  
 De lengte van de gesprekken is verschillend, variërend van een half uur (komt 
één keer voor) tot ongeveer vijf kwartier (frequenter): 
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 1 (SW) 2 (RGL) 3 (BD) 4 (LET) 

Duur gesprek 1 30* 50 75 70 

Duur gesprek 2 63 60 70 71 

Duur gesprek 3 64    

* Duur uitgedrukt in en afgerond op minuten. 

 
3.3.2 Interviews 
Het doel van de interviews is om achtergrondinformatie over student, begeleider 
en discipline te achterhalen, alsmede meningen en ideeën van de betrokkenen 
over de gesprekken en/of het scriptieproces in zijn geheel. Hieruit komen ideeën 
naar voren over markante en/of problematische aspecten van de case. Ook kan 
achtergrondinformatie helpen om de interactie goed te begrijpen. Bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van complicerende omstandigheden of beperkende rand-
voorwaarden.  
 De interviews zijn zo mogelijk meteen na het gesprek gehouden. Met de 
studenten lukte dat ook in vrijwel alle gevallen. Met de begeleiders moest wel 
eens een aparte afspraak gemaakt worden, omdat ze andere zaken op hun pro-
gramma hadden staan. Ook hier varieerde de duur, met name bij de interviews 
met begeleiders. Wanneer begeleiders veel tijd hadden c.q. wilden vrijmaken voor 
het interview en veel wilden bespreken en/of vragen9, duurde het interview lan-
ger. 
 
 1 (SW) 2 (RGL) 3 (BD) 4 (LET) 

Duur interview 1 met begeleider 111* 26 50 13 

Duur interview 1 met student 15 22 25 20 

Duur interview 2 met begeleider 60 26 43 -- 

Duur interview 2 met student  9 18 20 21 

Duur eindinterview met begeleider 46 -- 65 45 

* Duur uitgedrukt in en afgerond op minuten. 

 
De interviews waren semi-gestructureerd in de zin dat ik gewerkt heb met stan-
daardvragen, maar tegelijk veel ruimte heb gegeven aan begeleiders en studen-
ten om over het scriptieproces te vertellen wat ze er graag over kwijt wilden. Met 
name begeleiders gebruiken die ruimte en vertellen ook over algemene scriptie-
problemen en verwante onderwerpen. Ook vroegen begeleiders, zoals hierboven 
aangegeven, soms expliciet om informatie, adviezen of meningen. Standaardvra-
gen in interviews met begeleiders waren: 
• Hoe is het scriptieproces tot nu toe verlopen?10 
• In hoeverre is dit gesprek een 'standaard'-gesprek? 
• Wat had de begeleider op het oog met het gesprek? 
• In hoeverre heeft de begeleider dat bereikt? 
• Wat verliep goed en minder goed? 
• Wat verwacht de begeleider dat de student nu gaat doen? 
In interviews met studenten kwamen de volgende punten in ieder geval aan de 
orde:: 
• Hoe is het scriptieproces tot nu toe verlopen? 

                                                 
9  Met name de begeleidsters van case 1 (SW) en case 3 (BD), de minder ervaren begelei-

ders, hadden ook expliciet hun leerbehoefte uitgesproken.  
10  Deze vraag is in vervolginterviews niet herhaald. 
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• In hoeverre lijkt dit gesprek op de andere gesprekken?  
• Wat hoopte de student dat het gesprek zou opleveren? 
• In hoeverre heeft het dat opgeleverd?  
• Wat verliep goed en minder goed? 
 
Deze standaardvragen zijn soms aangevuld met vragen die specifiek zijn voor een 
case. Zo is in de interviews na gesprek 2 meestal teruggegrepen op wat er naar 
aanleiding van het vorige gesprek te verwachten was en wel en niet uitgekomen 
is. Soms ook vragen die voortkwamen uit het materiaal, bijvoorbeeld wanneer de 
indruk bestond dat er geen volledige shared cognition was over een belangrijk 
aspect van de scriptie (bijvoorbeeld de centrale vraag); dan nodigde ik begeleider 
en student ieder apart uit hun ideeën daarover uit te spreken.  
 
3.4 Bewerking van het materiaal 
 
3.4.1 Transcripties scriptiegesprekken 
Bij het uitschrijven van de audiocassettes, heb ik een middenweg gekozen tussen 
de transcriptieconventies van de conversatieanalyse en 'gecorrigeerde' weergaven 
zoals die geregeld zijn te vinden in onderwijskundig onderzoek (zie bijv. Van den 
Berg, 2003). In conversatieanalytisch onderzoek worden gesprekken vaak weer-
gegeven volgens de transcriptieconventies die gebaseerd zijn op een door Gail 
Jefferson ontwikkeld systeem11. Dit is echter een zeer arbeidsintensieve methode 
die moeilijk overdraagbaar is. Het vooronderzoek gaf geen aanleiding te veron-
derstellen dat alle details uit dat transcriptiesysteem nodig zijn voor het in dit 
onderzoek beoogde inzicht in de interactie. Iets globalere transcripties hebben 
bovendien als voordeel dat ze overzichtelijker en daardoor gemakkelijker te ana-
lyseren zijn, zoals ook Van Rees (1999) opmerkt: dat de toegankelijkheid van de 
transcriptie voor een lezer bij een grotere detaillering sterk afneemt (p. 178). Ook 
Van Rees kiest voor een vereenvoudigde vorm van het systeem van Jefferson (p. 
179). 
 Om te illustreren hoe ik precies te werk ben gegaan, volgt hier een aantal 
passages uit de transcripten met een toelichting vooraf en achteraf. 
 
Toelichting vooraf: 
• De beurten zijn doorlopend genummerd vanaf de eerste beurt. 
• Oneven nummers representeren beurten van de begeleider. 
• Even nummers representeren beurten van de student. 
• Nummertjes in superscript zijn in deze voorbeeldpassages toegevoegd en 

verwijzen naar de toelichting eronder. 
 
Uit case 4, gesprek 2 (LET2): 
 

[B] 33. nou ja, heb je het zo opgevat? <…>1) huhu2) <…> dus wat je probeert te doen 
[S] 34. maar ik heb het gevoel dat je hier dus eh2), misschien heb ik het niet niet 
duidelijk ehm <…> niet duidelijk genoeg opgeschreven, maar <…> ehm <…> het het2) 
is ook niet mijn bedoeling om, het is het is geen commentaar van het moet <…> van 
eh het moet erin of zo, het moet een sy-, het moet systematisch geordend zijn 
[B] 35. hmhm 
[S] 36. maar ik probeer gewoon te zeggen van het ìs3) het niet 
[B] 37. hmhm 

                                                 
11  Vergelijk bijvoorbeeld Houtkoop en Koole (2000), Maynard (1992), Pomerantz en Fehr 

(1997).  
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[S] 38. en eh <..> waarom dan eigenlijk niet en waar en eh <…> 
[B] 39. ja, ja, dit is iets wat we telkens al een beetje 
[S] 40. ja 
[B] 41. hebben bespróken hè, ik denk dat dit 
[S] 42. [interrumpeert] 7) ja maar dit is volgens mij dus het, wat want al die andere 
gevallen heb ik 
[B] 43. ja 
[S] 44. eigenlijk bijna allemaal weggehaald 
[B] 45. ja 

 
Uit case 3, gesprek 2 (BD2): 
 

[B] 757. eh <…> dus de omvorming van wat jij hebt <…> gevonden in de literatuur 
naar <…> naar zoals je het hie-, hier in dit ontwerp eigenlijk eh aan de orde stelt 
[S] 758. ja <…> oké dat gaat eh <… 20 sec1); [S schrijft van alles op] 4) …> ja <… 10 
sec. ….> 
[B] 759. oké ehm <…> wat, waar ik eh <…> waar wat, wat hier nou staat is: kaar- 
voor kaartjes eh, zorgen voor kaartjes van de stappen in hèt schema5)  
[S] 760. hmhm 
[B] 761. nou dan gaat dus ontzettend belangrijk worden wat er op die kaartjes staat 
<…> daar heb ik dus een keer naar gekeken <…> die tekst <…> ehm <… [geblader] 4) 
<…> oké, (???)6) [gemompel] <…> ehm <…> als ik een <…> even kijken hoor <…> 
zijn dit dezelfde stoffen <…> op deel (????)6), ja, terwijl jij hier beschrijft dat het over 
populaties gaat, dus populaties van enige <…> dan komt dat dus wel van <…> dus, 
dus het gaat niet om effecten van stoffen maar een stof op mensen  
[S] 762. ja 

 
Uit case 1, gesprek 1 (SW1): 
 

[S] 698. dat-ie ze, gewoon causale inzichtswoorden hadden gewoon veel meer effect  
[B] 699. ja  
[S] 700. [praten onverstaanbaar een zin door elkaar] 7)  
[B] 701. nou, onthou het als een eventueel eh 
[S] 702. ja 
[B] 703. verbredering eigenlijk of of of of ja breder maken van het onderzoeksgebied 
waar je mee bezig bent 

 
Wat wel getranscribeerd is: 
• 1) Pauzes zijn weergegeven met <…>. Wanneer er een opvallend lange pauze 

valt, is aangegeven hoe lang de pauze is, bijvoorbeeld: <… 12 sec …>.  
• 2) Alle woorden zijn uitgeschreven zoals ze zijn uitgesproken, ook herhalin-

gen, versprekingen, halve woorden, tussenwerpsels als eh, ehm en hmhm, 
en dergelijke. 

• 3) Wanneer sprekers woorddelen opvallend beklemtonen, is dat aangegeven 
met accenten. 

• 4) Non-verbale gebeurtenissen zijn tussen vierkante haken beschreven. 
• 5) Alle woorden zijn uitgeschreven in de vorm waarin ze zijn uitgesproken, 

ook als dit leidt tot halve, onbegrijpelijke of ongrammaticale zinnen. 
• 6) Wanneer uitingen niet goed te verstaan zijn, is dat aangegeven met vraag-

tekens tussen haakjes.  
• 7) Wanneer de beurten niet ná elkaar worden genomen, staat er iets bij als 

[door elkaar]. Wanneer een beurtovername met enige stemverheffing ge-
paard gaat en er een duidelijk observeerbare interruptie is, is dat in de 
transcripten ook aangegeven tussen vierkante haken. 

Overigens is interpunctie alleen toegevoegd wanneer dit nodig was om de trans-
cripten begrijpelijk te maken voor lezers (die de opnamen niet hebben kunnen 
horen). 

Wat niet getranscribeerd is: 
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• overlap van beurten.  
Wel is hierover een en ander af te leiden uit de transcripten. Omdat pauzes 
wel in het transcript staan, is duidelijk of een volgende beurt direct op de vo-
rige volgt of niet. Verder is meestal te zien of een spreker een zin heeft afge-
maakt voor de ander de beurt overneemt (of de ene spreker ook uitgesproken 
was, is een andere vraag). Deze beurtwisselingen zijn ook in de transcripten 
anders dan beurtwisselingen die midden in een zin plaatsvinden. Verder ma-
ken opmerkingen als genoemd bij 7) iets duidelijk over de manier van beurt-
wisseling; 

• paralinguïstische kenmerken als toonhoogte, volume en intonatie (zie bijv. 
Pomerantz & Fehr 1997, pp. 64-65); 

• non-verbale kenmerken zoals kijkrichting, motoriek, gestiek en mimiek. 
Om te blijven inschatten of non-verbale aspecten niet dominant zijn over verbale, 
zijn alle gesprekken bijgewoond en heb ik gedurende het hele gesprek aanteke-
ningen gemaakt van wat ik aan overige handelingen en gebeurtenissen kon 
waarnemen.  
 
De volgende stap in de bewerking was het schrappen van de beurten die slechts 
bestaan uit een woord(je) dat geen wending veroorzaakt in het gesprek en ook 
niet een antwoord is op een vraag12. Het gaat dan om uitingen als hm, hmhm, ja, 
jaja, oh en/of oké. Voor een deel zijn dat 'klassieke' continueerders waarmee de 
spreker aangeeft dat de ander kan doorpraten13. Voorbeelden hiervan zijn de 
hmhm's in beurt 35 en 37 uit het voorbeeld hiervoor van case 4 (LET), en de 
hmhm in beurt 760 van Case 3 (BD). Daarnaast zijn er vormen van ja die mis-
schien opgevat moeten worden als een opstap om de beurt over te nemen (bij-
voorbeeld beurt 40, 43 en 45 van Case 4), maar dat laatste gebeurt niet direct: 
de ander praat door, continueert evenzeer als bij een hmhm. Deze eventuele 
variatie in functie hangt echter niet samen met het soort woord dat uitgesproken 
wordt: ja(ja) versus hm(hm). De begeleidster van case 1 (SW) bij voorbeeld zegt 
ja of jaja in situaties waarin anderen hmhm-en. Vandaar het criterium: geen 
wending veroorzaken in het gesprek. 
 De reden om ook transcripten te maken zónder die beurten, is dezelfde als 
waarom niet alle elementen van de Jefferson-transcriptie zijn overgenomen. Het 
leek niet van eminent belang voor beantwoording van de vraag naar efficiëntie-
bevorderende en -belemmerende factoren, om al die continueerbeurten te analy-
seren. Daar tegenover staat enorme winst in termen van overzichtelijkheid van 
de transcripten: gemiddeld bleef ongeveer een derde van het aantal beurten 
over, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.  
 

Aantal beurten SW1 SW2 SW3 RGL1 RGL2 BD1 BD2 LET1 LET2 

1e transcript 570 1057 1020 31614 409 1110 932 1225 978 

2e transcript  207 312 191 216 333 492 364 431 387 

Verschil  363 745 829 100 76 618 568 794 591 

 
 

                                                 
12  Vgl. de analyse van gesprek 7 (TW) in §2.3.2.3. 
13  Voor het begrip 'continueerder', zie ook §2.3.2.4. 
14  Het maken van de eerste transcripten van case 2 (RGL) is uitbesteed aan onderzoekson-

dersteuners. Bij de controle bleken zij continueerbeurten minder consequent opgenomen 
te hebben in de transcripten. Omdat ik inmiddels had besloten niet verder te werken met 
de continueerbeurten, zijn ze niet meer in het originele eerste transcript toegevoegd.  
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3.4.2 Transcripties interviews 
De interviews zijn minder gedetailleerd getranscribeerd dan de gesprekken zelf, 
omdat de interesse vooral uitging naar wat men hoe vertelt. De interactie met de 
interviewer is geen onderwerp van onderzoek. In de transcripten zijn de coninu-
eerbeurten niet opgenomen, opzichtige versprekingen zijn gecorrigeerd. Daarmee 
gaat die informatie niet definitief verloren. Wat geldt voor de gesprekken, geldt 
ook voor de interviews: indien gewenst kunnen de opnamen altijd opnieuw be-
luisterd worden. 
 
3.5 Analyses van het materiaal 
 
3.5.1 Inleiding: uitgangspunten bij de analyses  
Uit de probleemstelling is af te leiden dat interactiepatronen onderzocht gaan 
worden. Interactiepatronen worden naar vorm en inhoud beschreven, maar welke 
vormen en inhouden? In het vooronderzoek zijn daarvoor eerste ideeën ontwik-
keld. Om te beginnen zijn er de twee aandachtspunten shared cognition en aan-
sturing die beide zowel naar vorm (hoe) als inhoud (wat, waarover) geanalyseerd 
kunnen worden. Daarnaast riep het vooronderzoek vragen op over dominantie in 
het gesprek, over rollen van student en begeleider en over 'ownership' van pro-
blemen. 
 In de literatuur is gezocht naar interactieanalyses die voldoende raakvlakken 
hebben met scriptie-interactie om met de nodige zekerheid ingezet te kunnen 
worden in de analyses. Die zijn niet gevonden. Er bestaan wel descripties van 
interactie, maar daarbij gaat het om andere typen interactie waarvan ik veron-
derstel dat die anders zullen 'werken'. Een aantal voorbeelden. Men onderzoekt 
'classroom discourse' (bijv. Cazden, 1986; Ehlich, Rehbein & Ten Thije, 1993) en 
niet een één-op-éen-gesprek. Veel didactisch interactieonderzoek is uitgevoerd 
binnen het basis- en voortgezet onderwijs en niet in hoger onderwijs (bijv. 
Hoekstra, 2002; Lockhorst, 2003), en een deel van dat onderzoek richt zich op 
slechts één fenomeen in didactische interactie zoals correcties (Douglas, 1991; 
Fox, 1991). Er is onderzoek gedaan naar interactie binnen het hoger onderwijs 
over niet-complexe taken (Erickson & Schultz, 1982) en over taken waarvoor, in 
tegenstelling tot de scriptie, één vaste procedure geldt en ook sprake is van een 
uitgesproken goed/foutuitkomst (Mettes & Pilot, 1980; Roossink, 1990). Ook 
wijkt scriptie-interactie af van eerder onderzocht (regulier) onderwijs omdat er 
niet begeleid wordt tijdens de uitvoering van de taak, maar gesproken wordt op 
basis van informatie over en resultaten van studentgedrag (producten). Onder-
zoek naar het laatste betreft weer niet een didactische context (bijv. Heritage & 
Sefi, 1992) of een niet helemaal vergelijkbare didactische context (Vehviläinen, 
2001).  
 Daarnaast zijn analyses gevonden die gebaseerd zijn op modellen die (didac-
tische) functies van de interactie veronderstellen waarvan we blijkens het voor-
onderzoek niet mogen aannemen dat die dominant zijn in scriptie-interactie. 
Roossink (1990) onderzoekt de terugkoppelingsfunctie van feedback tijdens het 
oefenen van studenten en gaat uit van het volgende doel: een zo adequaat mo-
gelijke vorm van leren te realiseren (p. 16). Lockhorst (2003) onderzoekt leerdia-
logen van docenten met als belangrijkste doel na te gaan op welke manier en in 
hoeverre hier sprake is van ontwikkelingsgericht handelen van de docent volgens 
de principes van Maria Montessori. De mechanismen die in al deze onderzoeken 
worden geobserveerd, zouden in scriptie-interactie een rol kunnen spelen, maar 
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op voorhand is niet te voorspellen welke dat zijn en op welke manier ze dan in 
scriptiegesprekken zouden werken. Daarom is gekozen voor een meer open wijze 
van analyseren. 
 
Het doel van de analyses is, zoals gezegd, te komen tot beschrijvingen, verklarin-
gen en evaluaties van scriptie-interactie op basis waarvan aanbevelingen te for-
muleren zijn waarmee de efficiëntiekans verhoogd kan worden. Dit leidt ertoe dat 
de analyses gericht zijn op het vinden van variabelen waarvan door de analyses 
zelf - eventueel ondersteund met kennis uit literatuur en/of werkervaring - aan-
nemelijk gemaakt kan worden: 
• dat ze een belangrijke (positieve of negatieve) invloed hebben op de efficiën-

tie van het scriptieproces van de student; 
• waardoor ze die belangrijke invloed hebben; 
• hoe ze zich manifesteren in scriptie-interactie; 
• dat ze ook een rol spelen buiten de onderzochte case(s), c.q. in algemenere 

termen beschreven kunnen worden; 
• hoe ze zich verhouden tot andere variabelen; 
• dat ze voor betrokken actanten veranderbaar zijn. 
 
Er is gekozen voor een combinatie van analysemethoden. In de loop der jaren 
zijn verschillende manieren ontwikkeld om interactie te onderzoeken (zie bijv. 
Drew & Heritage, 1992; Houtkoop & Koole, 2000). Er is aan de ene kant de de-
scriptieve, kwalitatieve methode van de conversatieanalyse waarbij in detail 
wordt bekeken hoe de structurering van een gesprek gestalte krijgt door het 
gedrag van sprekers. Aan het andere einde van het spectrum staat kwantitatief 
interactieonderzoek waarbij hypotheses over interactiepatronen worden getoetst 
(bijv. Karasavvidis, 1999; Tates, 2001, en veel onderzoek op het gebied van 
Computer Supported Collaborative Learning). Kenmerkend aan kwantitatieve 
interactie-analyse is dat een beperkt aantal variabelen wordt onderzocht.  
 De dominante onderzoeksaanpak in dit onderzoek is een kwalitatieve. Deze 
biedt mogelijkheden om langere sequenties in de interactie diepgaand te bestude-
ren, met oog voor verschillende aspecten van de gesprekken (inhoudelijke, me-
thodologische, conversationele, didactische etc.). Op basis van deze analyses is 
een aantal interactievariabelen geselecteerd die relevant leken en geschikt waren 
om kwantitatief te exploreren. In de volgende paragrafen worden de gebruikte 
methoden uitgewerkt. Dit gebeurt in de volgorde waarin de analyses in de ko-
mende hoofdstukken zijn gepresenteerd. Deze paragrafen zijn daarmee ook 
wegwijzers voor de rest van het boek.  
 
3.5.2 Algemene inleidende beschrijvingen van de cases  
Het doel van deze beschrijvingen is om de achtergrondinformatie te geven die 
nodig is om de analyses die volgen te kunnen begrijpen. Ik ga in op kenmerken 
van de begeleider, de student, het proces en het scriptieonderwerp. Van de bege-
leider (1) wordt de ervaring met scriptiebegeleiding beschreven, maar ook wat de 
begeleider van scripties (begeleiden) vindt: wat problemen zijn, wat haar of zijn 
doelen en werkwijzen zijn bij het begeleiden van scripties. Deze informatie speelt 
vaak een belangrijke rol bij de selectie van nader te analyseren gespreksfragmen-
ten (zie §3.5.4). Omdat de interviews met de student (2) meestal korter waren 
dan die met de begeleider, zijn ook de beschrijvingen wat beknopter. Met name 
gaat het om het algemene studieniveau en de ervaring met academisch schrijven.  
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Onder het kopje Proces (3) komen algemene zaken van de betreffende studie 
aan de orde, zoals omvang van de scriptie in studiebelastingsuren, type onder-
zoek en begeleiding voor zover dat algemeen gebruikelijk is in die discipline. 
Daarnaast specifieke kenmerken van ieder proces, zoals de begeleidingsfrequen-
tie en het stadium waarin de scriptie zich bevindt op het moment dat de gesprek-
ken zijn opgenomen, en wat aan dat moment vooraf is gegaan.  

Tot slot beschrijf ik het scriptieonderwerp (4). Deze omschrijvingen verschil-
len per case, omdat het onderwerp niet in alle cases even scherp omlijnd is. Ook 
kan het zijn dat het onderwerp in het als eerste opgenomen gesprek net even 
anders is dan in het tweede gesprek. Met name in case 1 (SW) en in case 2 (RGL) 
is precieze afbakening van de probleemstelling nog onderwerp van gesprek. In 
andere gevallen kon ik onderwerp en/of probleemstelling rechtstreeks overnemen 
uit een tekst van de student. 

 
3.5.3 Kwalitatieve analyses van inhoud en structuur van de gesprekken  
Het tweede deel van de analyses bestaat uit samenvattingen van het verloop van 
de opgenomen gesprekken. Het gaat hier om samenvattingen van de tweede-
versietranscripten, zonder de continueerbeurten. Het doel van deze samenvattin-
gen is meerledig. Allereerst heeft het een puur beschrijvende informatieve func-
tie. Voor zover ik heb kunnen achterhalen, bestaan er in het Nederlandse en 
Angelsaksische taalgebied geen enigszins complete descripties van scriptiege-
sprekken. Door deze lacune op te vullen, ontstaat een beeld van hoe de negen 
opgenomen gesprekken verlopen: of en hoe ze gestructureerd zijn, welke onder-
werpen op welke manier worden besproken en wie welke (taal)handelingen uit-
voert. Dit verschaft een overzicht van wat er in de transcripten is waar te nemen. 
 Het tweede doel is om een kader te scheppen om de selecties voor nadere 
analyses (zie §3.5.4) te begrijpen. In dat deel van het onderzoek worden 'uitsne-
den' gemaakt uit de gesprekken: bijvoorbeeld alle fragmenten over een bepaald 
gespreksonderwerp. De verschijnselen die geselecteerd zijn, vormen geen op 
zichzelf staande fenomenen, maar functioneren binnen het kader van het totale 
gesprek. Door die context weer te geven, zijn niet alleen de selecties beter te 
begrijpen voor lezers, ook is het gemakkelijker om dat kader te betrekken in de 
interpretatie van de geselecteerde fragmenten. Tot slot is hiermee de werkwijze 
navolgbaar geworden: men kan zien welke verschijnselen ik uit de cases heb 
geselecteerd voor nadere analyse en welke terzijde zijn geschoven. 
 Tot slot: de samenvattingen maken de transcripten geschikt om berekeningen 
op uit te voeren. Met name functioneert daartoe de structurering van de gesprek-
ken die in de samenvattingen is aangebracht. Om die reden noem ik de samen-
vattingen ook wel de scenario's van de gesprekken. De indeling die voor de sa-
menvatting is gemaakt, is de basis voor de kwantitatieve analyses (zie §3.5.5). 
  
De scenario´s geven informatie over vijf aspecten van het gesprek. Hieronder als 
illustratie een deel van een samenvatting van gesprek 1 uit case 3 (BD). Num-
mers in superscript verwijzen naar de uitleg eronder.  
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21: Tekst van student2 / Agendapunt 13 / Beurt 37-284 (248) 4 
2.11: inhoud2 / Agendapunt 13  / Beurt 37-93 (57) 4 
5 B oppert een probleem: in de (hoofd- en deel-)vragen staan begrippen die niet eerder aan 
de orde zijn geweest. Ze suggereert aanvullende inhoud en een nieuwe structuur voor dit 
tekstdeel. S stemt in met het voorstel; nu is een eerder literatuurprobleem (waar moest die 
besproken worden) ook meteen opgelost. B wijst waar ze in de tekst van S de oplossing 
heeft opgeschreven. S parafraseert het voorstel, omarmt het door B genoemde criterium 
(logisch) en noteert hardopdenkend de suggestie en dan kom je dus al gauw op dat stuk 
van …. B noemt een andere auteur (tevens medewerker). S vindt zijn verhaal moeilijk. Ga 
dan eens met hem praten, zegt B en ze legt precies uit hoe S hem zou kunnen benaderen. 
2.21: structuur2 / Agendapunt 13  / Beurt 93-149 (57) 4 
5 B oppert een probleem met de opbouw (…)  

 
Hieronder volgt eerst een uitleg van wat de vijf weergegeven elementen inhou-
den. Daarna geef ik een beschrijving van de manier waarop ik de scenario's heb 
gemaakt en de overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld. De volgende 
elementen komen aan de orde in de scenario's: 
1 De eerste onderscheiding is een segmentering in scènes en subscènes. Op die 

manier is de structuur van het gesprek zichtbaar gemaakt. Die segmentering 
is gemaakt op inhoudelijke gronden: als een spreker een ander (sub)-
onderwerp aan de orde stelt, is dat aangemerkt als een nieuwe (sub)scène.15  

2 Het tweede element van de scenario's is een aanduiding van het onderwerp 
dat in de (sub)scène wordt besproken. De segmentering in scènes en subscè-
nes is tot stand gekomen door analyse van de onderwerpen, dus dát er in een 
volgende (sub)scène een ander onderwerp aan de orde is dan in de vorige, is 
te zien aan de indeling in scènes en subscènes (element 1). Welke onderwer-
pen dat zijn is als tweede element van de scenario's aangegeven. 

3 Element 3 is het agendapunt dat zichtbaar maakt hoe het gesprek verloopt 
ten opzichte van de door de sprekers bepaalde agenda. Het expliciteren van 
de gespreksagenda is een voor de hand liggende manier om een (institutio-
neel) gesprek te organiseren.  

4 Als laatste informatie-element is er de begin- en eindbeurt van de (sub)scène 
en het aantal beurten dat de (sub)scène telt. Uit het voorbeeld hierboven is af 
te lezen dat scène 2 van Case 3 (BD) begint in beurt 37, eindigt in beurt 284 
en dat de scène 248 beurten kent.  

5 Tot slot: het verloop van het gesprek. Onder dit element is beschreven hoe 
het gesprek zich feitelijk ontwikkelt. Dit geeft daarmee de meeste inhoudelij-
ke en interactionele informatie.  

 
Bij de analyse van inhoud en structuur van de gesprekken hebben de volgende 
overwegingen een rol gespeeld16.  
1 (Segmentering in scènes en subscènes). Deze segmentering is onderwerpbe-

paald en vindt in eerste instantie plaats op basis van wat de sprekers zelf 
aangeven: 
• Soms wordt een (sub)onderwerp in een uiting 'aangekondigd', bijvoor-

beeld met een pauze gevolgd door één of meer 'overgangswoordjes' als 
oké of even kijken. Twee voorbeelden:  
Uit  case 1 (SW), gesprek 2:  

                                                 
15  Vergelijk Pomerantz en Fehr (1997): For the start of the sequence, locate the turn in 

which one of the participants initiated an action and/or topic (...). For the end of the se-
quence, follow through the interaction until you locate the place in which the participants 
were no longer specifically responding to the prior action and/or topic. (p. 71). 

16  Ik volg hier dezelfde nummering van de vijf elementen als in het voorbeeld. 
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[B] 233. ja, daar gaan we dan ook veel over praten zal ik maar zeggen. [scèneover-
gang:] Oké. [nieuw onderwerp:] Wat ik je wèl wil vragen dus om toch iets te (…) 

 
Uit case 3 (BD), gesprek 1. De begeleidster heeft de student geadviseerd 
eens te gaan praten met een collega en zegt dat hij altijd tot laat op het 
werk te vinden is. De student zegt dat hij er gisteren als laatste was. Dan 
zegt de begeleidster: 

 
[B] 93. was jij het laatst? zo! [scèneovergang:] Even kijken want ehm <…> [nieuw 
onderwerp:] misschien dat we dan eh nog 's die eh naar die opbouw van de inleiding 
eh kunnen kijken (…) 

 
• Een enkele keer wordt een scèneovergang expliciet gecommuniceerd. Een 

voorbeeld uit case 1 (SW), gesprek 2:  
 

[B] 89. (…) <…> dus jouw vragen waren, als ik het goed begrijp, is van hoe groot moet 
het zijn hè, dat je daar onzekerheid over had, wat je met referenties moet doen ehm 
[S] 90. en van die indeling natuurlijk 
[B] 91. ja, de indeling, of dat dat de goeie indeling is tot nu toe, een goed begin van 
hoe ziet het dan in het algemeen eruit, [scèneovergang:] had je nog meer? 
[S] 92. [nieuw onderwerp:] ja, ik heb nu ehm die vraagstelling hè, (…) 

 
Wanneer uit de uitingen zelf geen segmentering is af te leiden, is de passage 
als één (grote) scène aangemerkt, óf is het principe van tekstvolgendheid 
verlaten en is door middel van abstractie een enscenering gereconstrueerd.  
• Het eerste (één grote scène) gebeurt wanneer de sprekers gedurende 

langere tijd over hetzelfde onderwerp blijven praten zonder dat daarin 
subthema's zijn te ontdekken en zonder dat er iets wezenlijks verandert 
aan de manier waarop ze erover praten17. Kortom: wanneer er sprake is 
van een homogene scène over één en hetzelfde onderwerp.  

• De tweede (meer interpreterende) analysemethode is toegepast wanneer 
in een scène gemakkelijk subthema's zijn te onderscheiden op grond van 
inhoudelijke schema's. Dit is bijvoorbeeld het geval bij aspecten van de 
probleemstelling (relevantie, precisie, etc. ) of aspecten van de tekst van 
de student (inhoud, stijl, etc.). 

 
2 (Onderwerp) Ook de thema's zijn in eerste instantie benoemd op basis van 

wat de sprekers letterlijk zeggen: in woorden die de sprekers gebruiken en 
volgens de structuur waarin ze in het gesprek aan de orde worden gesteld. 
Daardoor kunnen verschillende subscènes hetzelfde onderwerp hebben en kan 
eenzelfde onderwerp bij een subscène en bij een scène voorkomen. Een voor-
beeld: in het tweede gesprek van case 1 (SW) bestaat scène 5 uit 'Vragen 
van de student'. Een van die vragen gaat over de 'structuur van hoofdstuk 3': 
dit is subscène 5.3. Nadat de student een vraag heeft gesteld over de verwer-
king van literatuur, herhaalt ze nog eens de vraag over de structuur van 
hoofdstuk 3 (subscène 5.5). Later spreken ze nog eens over de structuur van 
hoofdstuk 3, tussen de onderwerpen 'hoe nu verder' en 'verwachtingen over 
het proces'. Het thema 'structuur van hoofdstuk 3' maakt hier geen onderdeel 
uit van een hoger thema en daarom is het aangemerkt als (hoofd)scène: scè-
ne 7. Eén en hetzelfde (sub)onderwerp kan dus in de samenvattingen meer-

                                                 
17  Vgl. wederom 'topic' en 'action' bij Pomerantz en Fehr (1997, p. 71). 
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dere keren voorkomen en verschillende hiërarchische niveaus hebben, afhan-
kelijk van de vraag of dat onderwerp door de sprekers wordt ingebed in een 
groter kader of niet.  

Wat betreft de benoeming van de thema's, ben ik begonnen met vrijwel 
letterlijk de woorden over te nemen die studenten en begeleiders gebruiken 
om het onderwerp aan te duiden. Gaandeweg werd duidelijk dat bepaalde on-
derwerpen ook in andere gesprekken en andere cases voorkwamen. Toen heb 
ik besloten om een aantal onderwerpen iets minder letterlijk weer te geven 
om zo meer gelijkvormigheid te creëren in de benoeming van gelijksoortige 
onderwerpen. Daarmee wordt de vergelijkbaarheid van onderwerpen in de 
verschillende gesprekken verhoogd. In het verloop van de (sub)scènes (zie 
onder element 5), is navolgbaar waar de 'titels' van scènes en subscènes uit 
afgeleid zijn.  
In de scenario's zijn verschillende soorten onderwerpaanduidingen te vinden: 
• onderscheidingen die zeer specifiek zijn voor een bepaalde case. Bij voor-

beeld: emotiewoorden (SW), proportionaliteit (RGL), werking experiment 
(BD), vertaalprobleem (LET); 

• onderscheidingen die in alle cases (regelmatig) terugkomen. Voorbeelden: 
agenda, hoe nu verder?, de tekst van S en vervolgafspraak. 

Daarbinnen: 
• onderscheidingen in termen van de organisatie van gesprek of proces, 

bijv. agenda, afsluiting punt, vervolgafspraak, meta, proces, tussentijd, 
stand van zaken; 

• onderscheidingen in termen van het besproken product: tekst van S, 
draaiboek;. 

• onderscheidingen in termen van de inhoud van het besproken product: in-
leiding, probleemstelling; 

• onderscheidingen in termen van het besproken aspect: precisie, onder-
zoeksfunctie, haalbaarheid, inhoud, structuur, formulering, bronnen, lite-
ratuur. 

 
3 (Agendapunt) In zeven van de negen gesprekken wordt een agenda vastge-

steld. In de scenario's is in die gevallen te zien of gespreksonderwerpen gea-
gendeerd zijn en zo ja, als welk agendapunt. In de beschrijvingen van het 
verloop (element 5) wordt zichtbaar hóe die agendapunten besproken wor-
den. 

 
4 (Beurtnummers)  Aan de beurtnummering zijn twee dingen te zien. Het is een 

eerste indicatie van de lengte van een scène18: in het hiervoor gegeven voor-
beeld telt de hoofdscène 248 beurten. Dat is vrij lang; er komen ook scènes 
voor van drie beurten. Daarnaast is aan de beurtnummers te zien wie een 
scène opent en wie hem sluit. Immers: alle begeleiderbeurten zijn oneven 
genummerd, studentbeurten even (vgl. §3.4.1). In het voorbeeld begint de 
scène in beurt 37; het is dus de begeleider die het onderwerp ter tafel brengt. 
De laatste beurt is 284; dat is een beurt van de student. Op grond hiervan is 
overigens nog niet gezegd dat deze beurt 284 hiermee is afgelopen. Het kan 
zijn dat de student in diezelfde beurt een nieuw onderwerp aanroert. In dat 
geval begint de volgende scène in diezelfde beurt 284. Als het de begeleider 

                                                 
18  Meer indicatie geeft het aantal woorden van een scène (vgl. de overzichtstabellen in de 

bijlagen 1 t/m 4). 
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is die een nieuw onderwerp aanroert, dan zal de volgende scène in beurt 285 
beginnen. 

 
5 (Verloop van het gesprek) Omdat zowel vorm als inhoud van de interactie 

belangrijk zijn in dit onderzoek, wordt het verloop van het gesprek aan de 
hand van beide beschreven. De samenvattingen geven aan: 
• wie iets zegt of doet (B of S); 
• wat voor soorten communicatieve handelingen door B en S worden uitge-

voerd (bijv. vragen, uitleggen, constateren); 
• waar de uitingen over gaan (inhoud). 
In de samenvattingen zijn zoveel mogelijk de woorden van de sprekers ge-
bruikt. Onduidelijkheden in het gesprek zijn niet 'verbeterd'. Dit heeft tot ge-
volg dat veelvuldig zogenoemde 'vage verwijzingen' voorkomen en onduidelijk 
of wat onbeholpen taalgebruik. Soms communicatie die ik niet goed begrijp19. 
 In de samenvattingen komen regelmatig citaten voor. Deze zijn steeds 
gecursiveerd. Er kunnen twee redenen zijn om te citeren in plaats van te pa-
rafraseren: 
• omdat citaten beter schetsen hóe iets gezegd wordt dan een parafrase 

zou doen wanneer de wijze van spreken opmerkelijk (informeel, vaag 
e.d.) is. Enkele voorbeelden uit de samenvattingen: 

 
[case 1 (SW), gesprek 1] 
1.1: soort materiaal / Agendapunt – / Beurt 1-14 (14) 
B constateert dat S hartstikke veel literatuur heeft. (...) 
 
2.2: emotiewoorden / Agendapunt – / Beurt 81-86 (6) 
B vraagt of S al iets interessants heeft gevonden in het materiaal. Ja, zegt S, dat van die 
positieve en negatieve emotiewoorden. Daar heeft ze tegenstrijdige dingen over gelezen, 
maar misschien heeft ze dat verkeerd gelezen. 
 
[case 1 (SW), gesprek 2] 
2 : Agenda / Agendapunt -- / Beurt 19-20 (2) 
B vraagt wat S wil bespreken. S heeft wel effe een paar dingen. 

 
• omdat de wijze van spreken zo specifiek is dat parafraseren het risico in-

houdt van verkeerd interpreteren. Met name geldt dit voor de verwoording 
van criteria en de manier waarop onderdelen van de scriptie benoemd 
worden. Van beide een voorbeeld (wederom uit de scenario's van Case 1):  

 
[Gesprek 2] 
3.1: omvang scriptie / Agendapunt 1 / Beurt 20-44 (25) 
S weet niet goed hoe groot het moet worden. (...) B geeft haar criterium: zo lang als nodig 
is om je probleemstelling goed te beantwoorden. Hangt af van omvang probleemstelling, 
maar tussen de 30 en 35 bladzijdes is mooi. Liever scherp geschreven dan met veel herha-
ling (...)  
 
5.1: vraagstelling 1 / Agendapunt 1 / Beurt 92-128 (37) 
S legt uit hoe haar vraagstelling in elkaar zit: de laatste (3) is de eigenlijke vraag. (...)  

 
3.5.4 Kwalitatieve analyses van selecties uit de gesprekken  
Het zwaartepunt van mijn onderzoek ligt in gedetailleerde kwalitatieve analyses 
van selecties uit het geregistreerde gespreksmateriaal. Per case zijn twee of drie 

                                                 
19  Een collega (ervaren scriptiedocente) heeft alle scenario's kritisch doorgenomen. Haar 
scherpe observaties leidden ertoe dat ik alle vaagheden in de scenario's nogmaals heb gecon-
troleerd. In een enkel geval was het gesprek preciezer. Daarop heb ik de scenario's aange-
past.  
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verschijnselen nader onderzocht. In het vervolg van deze paragraaf is beschreven 
welk soort fragmenten c.q. verschijnselen om welke redenen zijn geselecteerd. 
Vervolgens ga ik nader in op de manier waarop die passages zijn beschreven, 
verklaard en geëvalueerd. 
 
3.5.4.1 Geselecteerde gespreksfragmenten 
Om de werking van scriptie-interactie preciezer en diepgaander te bestuderen, is 
uit iedere case een aantal fragmenten geselecteerd. In een eerste analyseronde 
heb ik in de transcripten alle passages aangestreept die 'opmerkelijk' waren. Dat 
waren er nogal wat. Ze waren zeer divers, konden kort of lang, incidenteel of 
frequent zijn. Vervolgens heb ik daar een selectie uit gemaakt. Geselecteerd zijn 
passages die pregnant zijn in de zin dat er verschijnselen in te zien zijn die bete-
kenisvol zijn voor het beoogde inzicht in de werking van de interactie. Daarnaast 
moeten passages voldoende relevant zijn in de zin dat aannemelijk is dat het 
verschijnsel dat erin te zien is, vaker voorkomt dan in dat ene particuliere geval 
(vgl. de kenmerken van de variabelen zoals omschreven in §3.5.1). Gezien de 
geformuleerde aandachtspunten is logisch dat dat vooral passages zijn waarin 
iets belangwekkends te observeren is over shared cognition of aansturing. Daar-
naast kwam een ander soort episodes naar voren: gespreksfragmenten waarin 
over problemen wordt gesproken. Problemen, of ze geopperd worden door stu-
dent of begeleider, zijn potentiële bedreigingen voor de efficiëntie van het scrip-
tieproces. Een aantal keren was de manier waarop over problemen werd gecom-
municeerd, zeer leerzaam en informatief.20  

Daarbij is één type verschijnselen buiten de analyses gehouden: persoonlijke 
omstandigheden van studenten die ertoe leiden dat het proces vertraging op-
loopt. Deze verschijnselen komen niet altijd tijdens de gesprekken aan de orde, 
maar worden een aantal keren genoemd in de interviews. Zeer belangrijke facto-
ren voor de efficiëntie van het scriptieproces. Toch neem ik ze niet mee in de 
analyses hoewel je er beter of minder goed over kunt communiceren. Wanneer 
een student belemmerd wordt door een ernstig probleem in de privé-sfeer, is 
immers niet aannemelijk dat de vertraging die dat tot gevolg heeft, verholpen 
kan worden door de interactie met een begeleider.  

Er is dus gezocht naar verschijnselen die voldoende omvang hebben en vol-
doende belang voor beantwoording van de vraag welke interactiefactoren noe-
menswaardige invloed hebben of kunnen hebben op het verloop van het scriptie-
proces. Zo zijn per case twee of drie fenomenen nader onderzocht. Omdat de 
verschijnselen inductief zijn afgeleid, zijn ze niet (per se) gelijksoortig. 
 In case 2 (RGL) bijvoorbeeld, is ondermeer alle interactie over een bepaald 
gespreksonderwerp onder de loep genomen, in casu alle interactie over privacy-
recht, omdat de student juist in de literatuurvorsing naar dit onderwerp was 
vastgelopen waarmee dit onderwerp als problematisch en bedreigend voor de 
voortgang bestempeld kon worden. Bovendien viel in de eerste analyseronde op 
dat het onderwerp privacyrecht in beide gesprekken steeds weer besproken werd. 
Het duurde een tijdje voor student en begeleider 'ermee klaar waren'. Daarom 
was het interessant om te kijken hoe die besprekingen precies verliepen: Waarom 
kon dit niet in één keer afgewikkeld worden?  
 In case 1 (SW) is ondermeer aandacht geschonken aan de manier waarop de 
student reageert op handelingsvoorstellen van de begeleidster. Ook hierin zit 
namelijk een (potentieel) probleem. Bij de thematische analyses viel me op dat 

                                                 
20  Voor ons. 
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op een handelingsvoorstel van de begeleidster vaak een themaverandering van 
de student volgt, zonder dat een 'ontvangst'21 van het voorstel is geëxpliciteerd. 
Uit de vervolggesprekken en het eindinterview komt naar voren dat de student 
niet altijd gedaan heeft wat de begeleidster had gesuggereerd en uitgelegd. Heeft 
het één (vaak) iets te maken met het ander (niet altijd)? Welke interactiemecha-
nismen zijn hier aan het werk?  

Uiteindelijk zijn de selecties van de volgende typen: 
• markante vormen van (meer of minder) shared cognition; 
• markante vormen van (meer of minder adequate) aansturing; 
• markante manieren waarop problemen besproken worden; 
• markante manieren waarop meningsverschillen besproken worden. 
 
3.5.4.2 Uitgangspunten bij de analyses 
Hoe worden deze verschijnselen beschreven, vergeleken, verklaard en geëvalu-
eerd (vgl. §3.1)? Bij de beschrijvingen van de selecties heb ik me vooral laten 
inspireren door een aantal principes uit de conversatieanalyse22. Het woord 'inspi-
reren' is bewust gekozen. De analyses zijn niet 'zuiver' gespreksanalytisch, zoals 
al duidelijk is geworden door de bewerking van het materiaal (§3.4.1). Voorbij-
gaan aan continueerbeurten, aan precieze wijze van beurtwisseling en aan para-
linguïstische kenmerken, maakt het onmogelijk om een aantal vragen te beant-
woorden die centraal staan in 'zuivere' conversatieanalyse. Dit neemt niet weg 
dat een aantal principes uit dit paradigma – ik licht ze hieronder toe – zeer 
vruchtbaar bleken. Ze bieden houvast in de analyses die, zoals aangegeven, open 
zijn omdat we nog niet beschikken over adequate hypotheses over scriptie-
interactie.  
 De gehanteerde analyseprincipes zijn: 
1 Analyseren van sequenties van taaluitingen. Belangrijk is om precies na te 

gaan hoe uitingen elkaar opvolgen. Door het nauwkeurig beschrijven van die 
sequenties ontstaat een beeld van hoe de interactie zich voltrekt. Niet alleen 
een beeld van hoe spreker 1 communiceert, maar uit reacties van spreker 2 
ontstaat ook een beeld van hoe die deze communicatie interpreteert. Deze 
analyse die op het eerste gezicht wellicht niet erg informatief lijkt (zie je meer 
dan wat je sowieso al zag?), blijkt te leiden tot meer en scherpere waarne-
mingen. Het dwingt om heel precies te bekijken wat mensen zeggen en hoe 
ze op elkaar reageren. Zo komen bij voorbeeld zaken aan het licht als de in 
de vorige paragraaf aangehaalde onverwachte reacties van de studente in ca-
se 1 (SW) op handelingsvoorstellen van de begeleider. Zie ook punt 4. 

 
2 Analyseren wat sprekers doen en niet wat ze wel zullen bedoelen, willen of 

vinden. Bijvoorbeeld: wel beschrijven dat spreker 1 wordt onderbroken door 
spreker 2, maar niet dat spreker 2 het woord niet gunt aan spreker 1. Dit 
principe behoedt voor het beruchte 'jumping into conclusions'. Een risico dat 
des te groter is naarmate je als onderzoeker meer bekend bent met onder-
wijs-, of meer specifiek scriptieprocessen en de neiging sterker wordt om in-
teractie (te) snel te interpreteren vanuit bekende kaders en modellen. 

 

                                                 
21  Vergelijk de formulering (delivery and) reception of advice in de titel van Heritage en Sefi 

(1992). Houtkoop-Steenstra (1987) spreekt van proposal-acceptance sequences.  
22  Meer in algemene zin beschreven in bijvoorbeeld Drew en Heritage (1992), Houtkoop en 

Koole (2000), Lazaraton (2003), en Pomerantz en Fehr (1997). 
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3 Niet a priori betekenis verlenen aan, al dan niet institutionele, kenmerken van 
de sprekers (in dit verband wordt vaak het begrip identity gebruikt). Dergelij-
ke kenmerken worden pas relevant wanneer er in de interactie zichtbaar aan 
gerefereerd wordt. Koole (2003) illustreert dit principe voor interactie in de 
klas (in navolging van Gumperz en Schlegloff) als volgt: the fact that a stu-
dent belongs to the Moroccan ethnic group does not imply an interactional 
orientation to his ethnic identity. Such identities have to be constructed by the 
interlocutors as an interpretative context of their situation. Moreover (…) their 
situated identities as teacher and students have to be actively established as 
relevant interpretative context, even when the physical surroundings are 
those of a classroom. (p. 7).  

 
4 Interactie beschrijven als iets dat door beide sprekers wordt gerealiseerd. 

Iemand kan bij voorbeeld geen monologen houden zonder dat de ander dat 
toelaat. Kenmerken van de inter[sic!]actie betreffen dus het handelen van 
beide sprekers (vgl. ook punt 1). 

 
5 Context en interactie beschrijven als fenomenen die een wederkerige relatie 

hebben. Dat wil zeggen: de context creëert de interactie én de interactie cre-
eert de context. Uit het vooronderzoek wordt duidelijk hoe belangrijk dit prin-
cipe is: de interactie lijkt een andere context te creëren dan de (verwachte) 
context van een academisch onderwijsleerproces. Een ander voorbeeld: wan-
neer een begeleider veel over een bepaald onderwerp praat en de student laat 
hem/haar daar veel over aan het woord (vgl. punt 4), dan kan dat logisch zijn 
omdat de begeleider daar veel expertise over heeft (= context). Evenzogoed 
manifesteert de begeleider zich als expert van dat onderwerp dóór er veel 
over te praten. Dit punt is daarmee verwant aan punt 3 ('identities') 

 
3.5.4.3 Beschrijvingen 
Welke vragen zijn op welke manier beantwoord in de gedetailleerde kwalitatieve 
analyses van gespreksfragmenten? Allereerst is de interactie precies beschreven: 
wat zeggen de sprekers op welke manier en hoe reageren ze op elkaar? In dit 
beschrijvende deel wordt ook gewag gemaakt van onverwachte wendingen of het 
verrassend ontbreken van bepaalde uitingen. De analyses worden gepresenteerd 
met de gespreksfragmenten erbij. Dit heeft twee belangrijke voordelen: het ver-
loop van de interactie wordt hiermee precies gedemonstreerd en tevens kan de 
lezer volgen op welke manier die interactie geïnterpreteerd is. Daarmee zijn de 
analyses navolgbaar geworden wat belangrijk is bij interpreterend kwalitatief 
onderzoek van dit type. Ik volg hiermee de datapresentatie zoals die gebruikelijk 
is in conversatieanalytische studies.23  
 
3.5.4.4 Verklaringen 
Vervolgens wordt het gedrag verklaard. Voor die verklaring zijn weer een aantal 
methodieken gecombineerd. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk verklarin-
gen de revue te laten passeren; daarmee wordt de kans groter de situatie goed te 
begrijpen. De basis voor de verklaringen wordt gevormd door gespreksdata, 
interviewgegevens, praktijkervaring en inzichten uit ander onderzoek. De ver-

                                                 
23  Zie bijvoorbeeld Drew en Heritage (1992), Maynard (1991, 1992), Roberts (1992, 1994), 

en Vehviläinen (2001). 
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schillende mogelijke verklaringen zullen vervolgens getoetst worden op de houd-
baarheid. Ze zijn als volgt aan te duiden.24 
 
1 Intentionele verklaringen: gedrag wordt verklaard vanuit wat betrokkenen 

meedelen over hun bedoelingen met dit gesprek of met scriptiegesprekken in 
het algemeen. Dit gebeurt met de nodige voorzichtigheid, omdat cognities en 
gedrag niet altijd congruent zijn. In onderzoek naar docentgedrag wordt over 
het algemeen veel gewicht toegekend aan cognities, 'beliefs' en/of meningen 
van de docenten. Hiervoor zijn gevalideerde vragenlijsten beschikbaar (zie 
bijv. Den Brok, 2001). Uit het onderzoek van Den Brok komt evenwel ook 
naar voren dat wat docenten voor ogen staat, niet altijd is wat leerlingen 
waarnemen. Ook in scriptie-interactie komen dergelijke incongruenties voor. 
Een (extreem) voorbeeld wordt gerapporteerd door McMichael (1991) die au-
dioopnames maakte van een 'supervision tutorial'. De supervisor beschrijft 
zijn intenties als: supporting her, giving her confidence, telling her she's doing 
fine. Hij concludeert dan ook: She felt that she could come to me, talk to me 
and be quite open. Voor de betreffende student heeft de interactie een geheel 
andere betekenis: He intimidated me really. He brought down my self-
esteem. It wasn't the questions, it was the way he questioned. He was very 
high powered. You never knew exactly what he wanted to say.  
 Op grond van intentieverklaringen kunnen dus geen betrouwbare voor-
spellingen worden gedaan over het gedrag, maar andersom kunnen ze wel 
een aannemelijke oorzaak herbergen voor gedrag. Wanneer bij voorbeeld 
student en begeleider van case 3 (BD) tot de slotsom zijn gekomen dat de 
student tijdens de gesprekken de tijd moet krijgen om de informatie te ver-
werken (zoals ze zeggen in de interviews) is hiermee goed te verklaren dat de 
student vaak de woorden van de begeleidster parafraseert en dat er lange 
pauzes vallen waarin de student aantekeningen maakt. Dit gebeurt in andere 
cases niet.  

Een ander voorbeeld. De begeleider van case 2 (RGL) is er veel aan gele-
gen om het scriptieproces van de student vlot te trekken. Dat kan verklaren 
waarom hij het gesprek zeer strak regisseert. 

 
2 Causale verklaringen. Dit type verklaringen komt minder vaak voor omdat in 

het onderzoek niet expliciet gezocht is naar factoren op basis waarvan derge-
lijke verklaringen zijn te postuleren. Het zijn eerder verklaringen die in het 
materiaal 'komen bovendrijven'. Zo blijkt de manier waarop de begeleidster in 
case 3 (BD) de tekst van de student bespreekt een directe afspiegeling van de 
manier waarop ze, naar eigen zeggen, de tekst vooraf bekeken heeft.  
 

3 Institutionele verklaringen zijn vooral usance bij conversatieanalisten die 
institutionele interactie onderzoeken. Uitgangspunt hierbij is dat interactioneel 
gedrag van mensen te begrijpen is vanuit de institutionele context waarbin-
nen de interactie plaatsvindt en de doelen die men zichzelf vanuit die context 
stelt. In veel gevallen wordt de institutionele interactie beschreven in vergelij-
king met alledaagse conversatie ('ordinary talk'); verschillen kunnen geduid 
worden vanuit de setting waarin de interactie plaatsvindt. Een voorbeeld van 
zo'n verklaring voor gedrag in scriptie-interactie is het fenomeen van de 'gro-

                                                 
24  Over een beperkt aantal kenmerken van het interactionele gedrag zijn ook statistische 

samenhangen berekend: de kwalitatieve analyses (§3.5.5 en hoofdstuk 8). 
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te beurten'. Bezien we een scriptiegesprek in een iets groter kader, dan kun 
je zeggen dat de student met het inleveren van een tekst voorafgaand aan 
het gesprek de 'eerste grote beurt' heeft genomen. De begeleider is vervol-
gens aan zet voor de 'tweede grote beurt', wat kan verklaren dat een begelei-
der met de deur in huis valt wanneer de tekst besproken wordt.  
 

4 Theoretische verklaringen konden gegeven worden wanneer bepaalde feno-
menen ook door anderen onderzocht worden. Dat geldt bij voorbeeld voor de 
hierboven al genoemde 'ontvangst van adviezen', maar ook om verschijnselen 
zoals gevonden door Sonneveld (1980, 1981) waarbij de student er beducht 
voor is de begeleider zijn of haar onmacht te tonen. Of onderzoeken waaruit 
duidelijk wordt wat voor studenten vaag of onduidelijk blijft (bijv. Hounsell 
1984, Hounsell, 1987, Norton & Norton, 2001). 

 
5 Op praktijkkennis gebaseerde verklaringen. Het gaat dan om verklaringen die 

voortspruiten uit onze jarenlange ervaringen met scriptieschrijvers en scrip-
tiebegeleiders. Over scriptieschrijvers is ons vooral bekend wat ze vaak moei-
lijk vinden aan de scriptie, maar ook waarmee ze goed te helpen zijn. Van 
scriptiebegeleiders ondermeer dat zij daar juist niet zoveel zicht op hebben, 
vooral omdat de studenten daarover lang niet alles loslaten (vgl. hierboven, 
punt 4).  

 
Elk van deze verklaringen kent zijn zwaktes. Reden te meer om vanuit verschil-
lende perspectieven te proberen het gedemonstreerde gedrag te verklaren. De 
zwakte van de intentionele verklaring is inmiddels aan de orde geweest, maar ook 
institutionele verklaringen (3) hebben risico's. Kopytko (1995) geeft bedenkingen 
bij de relatie tussen doelen en (interactionele) middelen die verondersteld wordt 
in de beleefdheidstheorieën van Brown en Levinson (1987). Hij omschrijft dat, 
door hem bekritiseerde, principe als volgt: linguistic strategies will be the means 
of satisfying communicative and face-oriented ends, in a strictly formal system of 
rational 'practical reasoning' (p. 476). Inderdaad zijn dergelijke redeneringen niet 
altijd overtuigend.  

Bij Fox (1991) zijn daarvan voorbeelden te zien. Ze constateert dat docenten 
studenten die vastlopen vaak proberen te helpen door hen een vraag te stellen. 
Dan is er risico dat de student óf de vraag niet kan beantwoorden óf niet begrijpt 
hoe met dat antwoord het probleem opgelost kan worden. Op zo'n moment is 
correctie nodig en de student corrigeren is een niet-geprefereerde handeling. 
Daarmee zijn er twee conflicterende doelen in het geding (zie ook Wajnryb 
1998): enerzijds wil de docent de leerling helpen, anderzijds wil de docent de 
leerling de gelegenheid geven zichzelf te corrigeren. Fox stelt: Since both of these 
processes may end up involving correction, and since correction is dispreferred, 
this strategy is undertaken very cautiously and with a heavy degree of support 
from the tutor (p. 159). Met het gebruik van het voegwoord 'since' gaat Fox mijns 
inziens een stap te ver: een mechanisme, ook al is het empirisch aangetoond, 
kan niet zondermeer vertaald worden in handelingsintenties van individuele per-
sonen. Alternatieve verklaringen zijn namelijk niet uitgesloten, bijvoorbeeld dat 
de docent de leerling zo snel mogelijk wil helpen en dus zoveel mogelijk aanwij-
zingen verschaft. Dit hoeft niet te gebeuren vanuit de intentie gezichtsverlies te 
voorkomen, maar kan ook gebeuren vanuit efficiëntieoverwegingen, of bijvoor-
beeld haast omdat er nog 28 leerlingen zitten te wachten op hulp.  
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Bij theoretische en op praktijkkennis gebaseerde verklaringen, ten slotte, 
moet rekening gehouden worden met het feit dat het onderzochte materiaal niet 
in alle relevante opzichten overeen zal komen met wat door anderen is onder-
zocht of wat wij in onze praktijk te zien krijgen.  
 Het doel van de verklaringen is vanzelfsprekend om te begrijpen waarom men 
handelt zoals men handelt, maar de verklaringen maken ook deel uit van het 
kader waarmee het gedrag geëvalueerd wordt. Ter illustratie: de 'hoorcollege-
vorm' zou op grond van vigerende onderwijstheorieën negatief geëvalueerd moe-
ten worden. Er kan echter een goede verklaring zijn voor dit gedrag, waardoor 
dat oordeel op z'n minst genuanceerd moet worden.  
 
3.5.4.5 Evaluaties 
Met de vorige alinea is de overgang gemaakt naar de derde vraag die in de detai-
lanalyses beantwoord wordt: Hoe is het communicatieve gedrag van student en 
begeleider te evalueren? In eerste instantie is geprobeerd het gedrag te evalue-
ren op basis van de gespreksdata. Dit is mogelijk wanneer de data aanwijzingen 
bevatten over de mate waarin de interactie heeft geleid tot een vlot of minder 
vlot verloop van het proces. Het tweede opgenomen gesprek zou daar indicaties 
van moeten geven, dat is ook de belangrijkste reden geweest om van minder 
cases meer gesprekken op te nemen. Niet totaal onverwacht geeft echter zo'n 
tweede gesprek slechts gedeeltelijk informatie over wat het effect van het ge-
sprek ervoor is geweest. Wanneer punten meermalen ter sprake komen (binnen 
één of beide gesprekken), is iets af te leiden over het soort effect dat een eerdere 
bespreking wel of niet heeft gehad. Het komt echter ook voor dat in het tweede 
gesprek hele andere onderwerpen besproken worden dan in het eerste. Dan is 
andere informatie nodig voor de evaluatie, zoals informatie uit de interviews. Met 
name de interviews met de begeleiders na afronding van het scriptieproces leve-
ren input voor evaluaties, maar ook bij evaluaties moet deze informatie met grote 
omzichtigheid behandeld moet worden. Op de eerste plaats zit er veel tijd tussen 
de opgenomen gesprekken en het eindinterview, waardoor de herinnering van de 
begeleider minder precies zal zijn. Op de tweede plaats geven interviews alleen 
een beeld van de begeleider en dat komt niet altijd overeen met het oordeel van 
de student en/of een analist (vgl. hoofdstuk 2).  
 Deze twee informatiebronnen leveren daarmee niet altijd voldoende informa-
tie op om de evaluatievraag te beantwoorden. Het was gemakkelijk geweest als 
we hadden kunnen beschikken over normatieve modellen die gebaseerd zijn op 
empirische descripties en specifiek genoeg zijn voor het soort interactie waar het 
ons om te doen is. Inmiddels is overvloedig gememoreerd dat dat soort modellen 
ontbreekt. Om uit dit dilemma te geraken – voor de beoogde praktische aanbeve-
lingen zijn evaluaties immers onontbeerlijk – is een denkkader ontwikkeld dat 
uitgaat van veronderstelde functionaliteit van gedrag. Bij de evaluatie is niet 
primair uitgegaan van normen die wij (of anderen) hebben bedacht, maar van 
normen die uit het gedrag zelf zijn af te leiden. Uitgangspunt is dat er sprake is 
van functioneel (doelgericht) gedrag. Vervolgens worden de vooronderstellingen 
beredeneerd die aan dat gedrag ten grondslag liggen. Anders gezegd: normen 
worden gedistilleerd uit doelen die logisch zijn (passen bij) het gedemonstreerde 
gedrag. Beschrijvingen van de functionaliteit kunnen voortvloeien uit de verkla-
ringen, maar zijn binnen de evaluatie vooral een 'construct'. Als 'construct' zijn 
intentionele en institutionele verklaringen weer nuttig. Ze behoeden enerzijds 
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voor al te snelle conclusies, anderzijds bieden ze aanknopingspunten om te eva-
lueren. 
 Een voorbeeld om dit denkkader wat te concretiseren. Ik neem een veel-
voorkomende situatie in scriptie-interactie: de tekst van de student wordt be-
sproken. De begeleider ziet een probleem in de tekst en geeft een alternatieve 
formulering25. Uitgangspunt bij de evaluatie is dat dit gedrag (oplossingen voor-
zeggen) functioneel is. Volgende stap is het beredeneren van de vooronderstellin-
gen die aan deze functionaliteit ten grondslag liggen. Oplossingen voorzeggen 
kan functioneel zijn wanneer: 
• de student het probleem niet zelf op kan lossen; 
• de student het probleem niet zelf hoeft op te lossen; 
• het nodig is dat dit probleem wordt opgelost; 
• er niet direct andere doelen zijn dan de concrete oplossing van dit specifieke 

probleem; 
• de voorgestelde oplossing een goede oplossing is. 
 
Evaluaties zullen volgens dergelijke redeneringen afgeleid worden wanneer de 
data zelf niet direct aanwijzingen bevatten voor het effect van de interactie. 

Op deze manier maken verklaringen een essentieel onderdeel uit van de eva-
luaties. Daarmee vervaagt ook de grens tussen de verschillende analysehandelin-
gen. Omdat verklaringen en evaluaties zo vervlochten zijn, zullen ze in de rappor-
tage niet als aparte onderdelen worden gepresenteerd, maar in de vorm van een 
beschouwing waarin de analysestappen een plaats krijgen. Deze beschouwingen 
moeten de inzichten verschaffen in de werking van de interactie die zo genuan-
ceerd en precies zijn dat op basis daarvan gedetailleerde aanbevelingen gedaan 
kunnen worden die recht doen aan de complexe intentionele en institutionele 
context waarin de interactie plaatsvindt.  
 
3.5.5 Kwantitatieve analyses van de interactie  
Op basis van de eerste analyses van de gesprekken is ervoor gekozen om de 
kwalitatieve analyses aan te vullen met meer kwantitatieve. Deze kwantitatieve 
analyses presenteer ik in een apart hoofdstuk (hoofdstuk 8), dat volgt op de 
hoofdstukken waarin elk van de vier cases meer kwalitatief is beschreven (de 
hoofdstukken 4 tot en met 7). Een gedetailleerde beschrijving van de manier 
waarop de kwantitatieve analyses zijn uitgevoerd, is te vinden in de paragrafen 
8.1, 8.2 en 8.626. Hieronder beperk ik me tot een korte weergave van wat kwanti-
tatief is onderzocht.  
 Uit de kwalitatieve analyses komen de volgende interactieverschijnselen naar 
voren die interessant en geschikt zijn voor nadere kwantitatieve exploratie: 
1 In sommige gesprekken wordt onverwacht veel of weinig aandacht besteed 

aan bepaalde deelaspecten van het scriptieproces, gezien de fase waarin het 
scriptieproces zich bevindt. 

2 Begeleiders lijken soms erg dominant in de gesprekken. Ze structureren het 

gesprek sterk doordat zij degenen zijn die de gespreksonderwerpen inbrengen, 

en ze zijn soms veel en/of lang aan het woord. 

                                                 
25  Frequent begeleidergedrag in de onderzochte cases. 
26  Deze wellicht wat onverwachte structuur is ingegeven door het streven niet te veel af-

stand, c.q. pagina's, te creëren tussen de beschrijvingen van enerzijds de methoden en 
anderzijds de resultaten van de kwantitatieve analyses.  
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3 Passages waarin de tekst van de student (punt voor punt) wordt besproken, 
lijken zich voor een groot deel volgens eenzelfde patroon te voltrekken: de be-
geleider wijst het punt aan, zegt wat er fout is en stelt een oplossing voor. 

De kwantitatieve analyses dienen vooral om deze indrukken te objectiveren en 
samenhangen tussen variabelen te exploreren.  
  
Voor de beschrijving van verschijnsel 1 is van alle (sub)scènes in de negen ge-
sprekken beschreven (gecodeerd) welk soort onderwerp wordt besproken. Onder-
scheiden zijn onderzoeksonderwerpen, rapportageonderwerpen en organisatieon-
derwerpen. Elk soort onderwerp is onderverdeeld in subonderwerpen. Vervolgens 
is bekeken hoeveel woorden er aan de verschillende deelonderwerpen worden 
besteed. Zo ontstaat een beeld van de aandacht die besteed wordt aan de ver-
schillende deelaspecten van het scriptieproces. Dit beeld is vergeleken met een 
model waarin  op tamelijk globaal niveau is afgebeeld welke timing van deelas-
pecten verwacht kan worden27. 
 
Om verschijnsel 2 (dominantie in de gesprekken) te beschrijven, is van alle 
(sub)scènes in de negen gesprekken vastgesteld: 
• Wie (B of S) wat inbrengt wanneer de agenda wordt besproken. 
• Wie de (sub)scènes opent en dus de gespreksonderwerpen inbrengt. Anders 

gezegd: door wie het gesprek wordt gestructureerd. 
• Op welke manier (sub)scènes geopend worden. Openen met een vraag kan 

beschouwd worden als inhoudelijk minder dominant dan openen met een 
concreet voorstel. Anders gezegd: hoe door de opening het gesprek wordt 
gestructureerd. 

• Hoeveel begeleider en student zeggen in iedere (sub)scène. Dit noem ik de 
'spreektijdverdeling'. 

Per case is bekeken wat het algemene beeld is van de wijze van structurering en 
van de spreektijdverdeling. Afwijkingen van dat beeld zijn tentatief verklaard 
(§8.3 en bijlage 1 t/m 4). Vervolgens zijn de 'algemene beelden' en verklaringen 
voor afwijkingen in het hele corpus met elkaar vergeleken (§8.4).  
 Uit deze vergelijking komen een aantal samenhangen tussen interactieken-
merken naar voren die statistisch zijn beschreven (§8.5). De spreektijdverdeling 
blijkt statistisch sterk samen te hangen met de variabelen 'scèneopener' en 'type 
scèneopening'. Een factor die sterk samen blijkt te hangen met scèneopener en 
type scèneopening (en daarmee met spreektijdverdeling), is de variabele 'scène-
type'. Hiervan zijn twee varianten onderscheiden: (1) scènes waarin de tekst van 
de student wordt besproken en (2) andersoortige scènes.  
 
Een aantal scènes van het eerste type ('tekstprobleemscènes') is nader kwantita-
tief onderzocht (§8.6). De 'unit of analysis' is hier niet de (sub)scène maar de 
uiting. De vraag in deze analyses is namelijk hoe deze tamelijk homogeen ogende 
scènes verlopen ná de (sub)scèneopeningen. Van die openingen is duidelijk ge-
worden dat die, in vergelijking met andersoortige scènes, vaker wordt verricht 
door de begeleider die minder vaak opent met een vraag en vaker met een pro-
bleem dan in andersoortige scènes. Van een selectie uit de voorkomende tekst-
probleemscènes zijn alle uitingen gecodeerd. Via berekening van frequenties van 
de verschillende uitingen, van de verdeling van die verschillende uitingen over de 

                                                 
27  Vergelijk de beschrijving van verschijnsel 1: 'onverwacht veel of weinig'. 
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sprekers (B of S) en via patroonanalyse, is een beeld ontstaan van de manier 
waarop een groot deel van de onderzochte tekstprobleemscènes verlopen.  
 
3.6 Vooruitblik op de voorstelling van zaken 
Zoals aangegeven in §3.5.4 ligt het zwaartepunt van dit onderzoek op gedetail-
leerde kwalitatieve beschrijvingen van markante scènes in de onderzochte cases. 
In die analyses geef ik steeds eerst de betreffende gesprekspassages. Daarna 
beschrijf ik wat er in die passages gebeurt. Op een aantal bijzondere kenmerken 
hiervan wil ik de lezer graag voorbereiden.  
 Wat ik eigenlijk doe is de 'film' van het gesprek afdraaien om hem vervolgens 
beeld voor beeld na te vertellen. Dit heeft allereerst iets vervreemdends: monde-
linge communicatie die per definitie vluchtig is, wordt stilgezet. Snel passerende 
gebeurtenissen worden door de analyses uitvergroot en krijgen daardoor een 
geprononceerdheid die ze in de werkelijkheid niet bezitten. Anderzijds is dat juist 
wat zichtbaar maakt wát zo vluchtig passeert: dat communicatie vaak onhelder 
is, dat men langs elkaar heen praat en/of belangrijke verschillen van inzicht laat 
passeren. Door het langzaam afdraaien van de film is pas te zien hoe complex en 
verwarrend de interactie in de werkelijkheid kan zijn.  
 De onduidelijkheden in die interactie leiden ertoe dat het soms de nodige 
moeite kost om te volgen wat er precies gebeurt. Dat heeft mij als analist de 
nodige hoofdbrekens gekost. Deze kan ik de lezer niet in alle opzichten besparen, 
juist doordát de gesprekken soms chaotisch en moeilijk navolgbaar zijn. Als we 
willen weten wat er gebeurt wanneer studenten en begeleiders zich geconcen-
treerd en welwillend inspannen om scriptieproblemen te bespreken, kunnen we 
niet abstraheren van de onduidelijkheden die zich daarbij voordoen. Sterker nog: 
om te begrijpen hoe onduidelijkheden zich manifesteren in scriptie-interactie en 
wat er door de betrokken actoren wel en niet mee gedaan wordt, moeten ze juist 
onder het vergrootglas gelegd worden. Hoewel ik tussentijds en in het slothoofd-
stuk de observaties samenvat, zijn de precieze verschijningsvormen van juist de 
meer problematische interactiepatronen, vooral waarneembaar in de (beschrij-
vende analyses van) concrete gespreksfragmenten. 
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4 Case 1: Sociale Wetenschappen 
 
4.1 Inleiding 
 
De eerste casus van dit onderzoek komt uit de Faculteit Sociale Wetenschappen. 
Begeleider en student worden gevolgd in de beginfase van het scriptieproces, 
tijdens het tweede, derde en vierde gesprek dat ze voeren. Over dat tweede 
gesprek (het eerste dat is opgenomen) zegt de begeleidster: dit was dan eigenlijk 
echt het eerste gesprek wat we samen hadden 
 In §4.2 schets ik een beeld van de betrokkenen, het proces en het scriptieon-
derwerp. Het verloop van de gesprekken is samengevat in §4.3 en een algemeen 
beeld van het interactioneel handelen van de gesprekspartners is te vinden in 
§4.4. Daarna spitst de beschrijving zich toe op een aantal opmerkelijke verschijn-
selen in deze case, te weten de manier waarop de student reageert op hande-
lingsvoorstellen van de begeleidster en de manier waarop de begeleidster rea-
geert op vragen en problemen van de student die betrekking hebben op de ver-
zameling en verwerking van literatuur. 
 
4.2 Algemene beschrijving 
 
4.2.1 Verzameld materiaal 
Van deze case is het volgende materiaal verzameld: 
• scriptiegesprek 1 (30 minuten); 
• interview 1 met B (25 + vervolg 86 minuten = 111 minuten); 
• interview 1 met S (15 minuten); 
• scriptiegesprek 2 (63 minuten); 
• interview 2 met B (60  minuten); 
• interview 2 met S (9 minuten); 
• scriptiegesprek 3 (64 minuten; 
• eindinterview met B (46 minuten). 
 
Het plan was om van elke case twee opeenvolgende gesprekken op te nemen. In 
deze eerste casus is al meteen van dat plan afgeweken. De reden daarvoor is dat 
in de eerste twee gesprekken nog geen tekst van de student besproken was, 
terwijl daar voor dit onderzoek juist naar gezocht wordt (vgl. §3.2). Tijdens ge-
sprek 2 legt de student weliswaar een tekst voor, maar die wordt niet uitgebreid 
besproken, omdat de begeleidster hem nog niet heeft kunnen lezen. Daarom is 
besloten eveneens het daarop volgende gesprek in het onderzoek op te nemen 
zodat ook te zien is hoe in deze casus een bespreking naar aanleiding van een 
tekst gevoerd wordt. 
 
4.2.2 De begeleider (V) 
De begeleidster heeft zelf contact gezocht omdat ze graag wat extra begeleiding 
wilde bij het begeleiden van scripties. Er was op dat moment geen scriptiebege-
leidingscursus gepland, maar ze wilde graag meewerken aan het onderzoek in ruil 
voor wat aanwijzingen. Begeleidster is rond de 30 en (junior) docent met alleen 
een onderwijstaak. In interview 1 vertelt ze dat ze twee jaar lesgeeft en studen-
ten heeft begeleid bij academisch schrijven. Dit laatste was bij een eerstejaars-
cursus waarin papers gemaakt moesten worden. Met scriptiebegeleiding heeft ze 
nauwelijks ervaring; ze is medebegeleider bij één andere scriptant. Op het gebied 
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van interactie is ze echter geen leek. Ze heeft veel gesprekservaring opgedaan in 
haar eigen praktijk voor gedragstherapie en één van haar onderwijstaken is het 
geven van werkgroepen Communicatievaardigheden.  
 De begeleidster vindt het belangrijk dat de student zelfstandig bezig is met de 
scriptie. In de interviews én in de opgenomen gesprekken geeft ze meermalen 
aan dat ze verwacht dat de student zelfstandig te werk gaat. Tegelijkertijd wil ze 
wel de controle houden en de student helderheid verschaffen over bijvoorbeeld de 
beoordelingscriteria die ze hanteert en de randvoorwaarden waarbinnen de stu-
dent moet werken. Ze formuleert in het tweede interview een expliciete missie in 
docentschap, namelijk: als docent wil je je student eigen docent maken en ze 
vindt het daarvoor van belang om duidelijk te zijn: hoe transparanter ik daarover 
ben, hoe ik denk over dat soort processen, hoe eerder zij dat zich ook eigen 
kunnen maken. Ze is leergierig en wil graag haar kennis van en werkwijze bij de 
begeleiding van scriptieprocessen verder ontwikkelen. 
  
4.2.3 De student (V) 
De begeleidster kent de student van een werkcollege. Ze schat de capaciteiten 
van de student vrij hoog in. Hoewel ze niet uitgesproken veel contact met elkaar 
hadden tijdens de cursus, is de indruk van B dat S goed meedeed en zelfstandig 
was (…) zij was altijd eh ja probleemloos en ik vond het altijd leuk dat S erbij zat. 
Ervaring met zelfstandig academisch schrijven heeft de student niet. Ze vertelt in 
het eerste interview dat ze natuurlijk wel papers heeft geschreven en verslagen 
van leeronderzoeken, maar dat was altijd in een groepje en dan kon je erover 
praten en het werk verdelen. Nu moet ik het alleen doen en ik ben wel benieuwd. 
Kleine schrijfopdrachten gingen altijd wel goed.  
 Aanvankelijk vindt ze de scriptie nogal vaag. Ze wil liever dat de begeleidster 
haar vertelt wat ze moet doen, maar als in gesprek 2 blijkt dat ze vorderingen 
heeft gemaakt, vindt ze dat wel beter want dan is het meer van mezelf.  
 
4.2.4 Het proces 
Een 'scriptie' betekent in de Sociale Wetenschappen in het algemeen een verslag 
van literatuuronderzoek. Meestal gaat de scriptie over een onderwerp waar een 
student vervolgens 'onderzoek' naar doet. Dat is ook het geval in deze case. Voor 
zo'n literatuurscriptie staat 160 uur (= vier studiepunten). De studente zal na 
voltooiing van de scriptie participeren in het onderzoek van een aio. Met deze aio 
heeft ze al contact gehad: S weet al waar het onderzoek over zal gaan en de aio 
heeft haar de nodige literatuur verschaft. Ook met B heeft S een oriënterend 
gesprek gehad, voorafgaand aan gesprek 1. In gesprek 1 praten S en B vooral 
over waar de scriptie over zou kunnen gaan en maken ze wat praktische afspra-
ken. Ten tijde van gesprek 2 heeft S weliswaar een tekst geschreven, maar deze 
heeft ze niet vooraf ingeleverd en hij wordt daarom niet uitgebreid besproken. 
Dat gebeurt wel in gesprek 3; daar is het schrijfproces van de student goed op 
gang gekomen. Tussen gesprek 1 en het eindinterview zitten bijna vijf maanden 
(waar een vakantieperiode in viel). Het eindinterview vindt plaats vlak nadat S de 
scriptie heeft ingeleverd. Deze heeft dus een (bruto) looptijd gehad van ongeveer 
vijf maanden. 
 
4.2.5 Het scriptieonderwerp  
Zowel begeleider als aio houden zich binnen de klinische psychologie bezig met 
mensen met een chronische ziekte en/of chronische pijn. Praktisch doel van on-
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derzoeken op dit gebied is het ontwikkelen van goede therapieën waarin mensen 
kunnen leren goed om te gaan met hun klachten (met geschikte copingstrategie-
en). Eén van die copingstrategieën kan zijn om emoties te uiten. De student wil 
zich in haar scriptie concentreren op mensen met een bepaalde chronische ziekte 
(in het vervolg: ziekte X). Als een aantal uitingen uit gesprek 1 gecombineerd 
worden, levert dat het volgende voorlopige scriptieonderwerp op: de verhouding 
tussen het (negatieve, positieve of ontbrekende) effect van positieve en negatie-
ve emotiewoorden (op korte en lange termijn) bij mensen met ziekte X. Bij effect 
denkt B dan aan het effect op het welbevinden. 
 
4.3 Inhoud en structuur van de gesprekken  in grote lijnen 
 
4.3.1 Verloop gesprek 1 
 
Overzicht scènestructuur en onderwerpen gesprek 1 

1 Literatuur (1-56)1 3 Hoe nu verder (105-180) 

1.1 Soort materiaal (1-14) 3.1  Schrijven & lezen (105-119) 

1.2 Aanpak materiaal (15-16) 3.2  Vraagstelling (120-132) 

1.3 Inhoud materiaal (16-48) 3.3  Eerste hoofdstuk (132-152)  

1.4 Aanpak materiaal (49-50)  3.4  Lezen & vastleggen (153-162) 

1.5 Inhoud materiaal (51-56) 3.5  Vervolgstappen (163-180) 

2 Scriptieonderwerp (56-104) 4 Vervolgafspraak (181-197) 

2.1  Gewone woorden (56-80) 5 Afsluiting (197-207) 

2.2  Emotiewoorden (81-86)  

2.3  Aanpak materiaal (87-90)   

2.4  Emotiewoorden (90-104)  

 
Samenvatting gesprek 1 (30 minuten) 
 
Hieronder is het volgende weergegeven (meer details in §3.5.3): 
• (vet) onderwerp van de scène / eventueel de volgorde waarin het onderwerp 

is geagendeerd / eerste en laatste beurt van de scène (aantal beurten dat de 
scène telt); 

• (onderstreept) idem voor de subscène; 
• een samenvatting van wie iets zegt of doet (B of S), wat voor communicatieve 

handelingen worden uitgevoerd (bij voorbeeld vragen, uitleggen) en waar de 
uitingen over gaan (inhoud). Dit laatste zoveel mogelijk in woorden die B en S 
gebruiken. Echte citaten uit de gesprekken zijn gecursiveerd.  

 
1: Literatuur / Agendapunt -- /Beurt 1-56 (56)2 
1.1: soort materiaal / Agendapunt – / Beurt 1-14 (14) 
B constateert dat S hartstikke veel literatuur heeft. S zegt dat ze alle artikelen 
van de aio heeft gekregen. B maakt onderscheid tussen inhoudelijk en theore-
tisch materiaal. S bevestigt dat, vertelt wat er in staat en dat ze een review nog 
niet heeft gelezen. 
1.2: aanpak materiaal / Agendapunt – / Beurt 15-16 (2) 

                                                 
1  Cijfers verwijzen naar de eerste en laatste beurt van de (sub)scène. 
2  Het aantal beurten van een scène kan lager liggen dan de som van het aantal beurten in de 

subscènes van die scène. Dat komt doordat soms in één beurt een subscène wordt gesloten 
en een volgende subscène wordt geopend (hier in beurt 16). Dan wordt die beurt in feite in 
tweeën gedeeld en telt hij ook dubbel bij de verdeling in subscènes. Deze eventuele verdub-
belingen zijn niet dubbel geteld in de aanduiding van aantal beurten in de overkoepelende 
(hoofd)scène.  
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B vraagt hoe S de artikelen leest. Gewoon onderstrepen om te zien wat er is3. 
Specifieke artikelen laat S liggen tot ze een vraagstelling heeft. 
1.3: inhoud materiaal / Agendapunt – / Beurt 16-48 (33) 
S vindt dat alle artikelen op hetzelfde neerkomen. B vraagt op wat. Dat het op 
zich wel eh aardig helpt als mensen dus inderdaad af en toe emoties op die 
manier tot uiting brengen, zegt S. B vraagt hoe S een ander artikel vond. Dat 
leest prettig en is wel aardig te begrijpen. Wat heeft S daaruit gehaald? Waarom 
het onderzoek zo gedaan wordt, dat effecten gevonden zijn en waarom. Eén 
artikel heeft S nog niet gelezen, een ander gaat over inzichtwoorden. 
1.4: aanpak materiaal / Agendapunt – / Beurt 49-50 (2) 
B vraagt nogmaals hoe S de artikelen verwerkt. S heeft alleen nog gekeken wat 
er bekend is. Ze gaat pas dingen opschrijven als ze een vraagstelling heeft. 
1.5: inhoud materiaal / Agendapunt – / Beurt 51-56 (6) 
B vraagt wat inzichtwoorden zijn. S: van "ik besefte" of "ik realiseerde me"; die 
schijnen invloed te hebben. B: en emotiewoorden? S: ja, gewoon eh positief en 
negatief. Er zijn ook gewone woorden. Zoals?, vraagt B. Zoals, antwoordt S, 
persoonlijke voornaamwoorden of zo of gewoon lidwoorden en weet-ik-veel. 
2: Scriptieonderwerp / Agendapunt -- / Beurt 56-104 (49) 
2.1: gewone woorden / Agendapunt – / Beurt 56-80 (25) 
S geeft aan dat ze zich niet verder wil verdiepen in gewone woorden. Ze kan zich 
niet voorstellen dat die invloed hebben. B vraagt of S kan verklaren waarom in 
onderzoek wel invloed wordt gevonden. Daar denken ze samen over verder. B: 
dus daar wil je het verder niet over hebben? Nee, zegt S: er is te weinig over 
bekend en dan moet je het uitbreiden en wordt het te ingewikkeld. 
2.2: emotiewoorden / Agendapunt – / Beurt 81-86 (6) 
B vraagt of S al iets interessants heeft gevonden in het materiaal. Ja, zegt S, dat 
van die positieve en negatieve emotiewoorden. Daar heeft ze tegenstrijdige 
dingen over gelezen, maar misschien heeft ze dat verkeerd gelezen. 
2.3: aanpak materiaal / Agendapunt – / Beurt 87-90 (4) 
B vraagt of S dat heeft opgeschreven. Nee, dat is niet zo. 
2.4: emotiewoorden / Agendapunt – / Beurt 90-104 (15) 
S zegt nog eens wat ze het leukste vindt: de verhouding van negatieve en posi-
tieve emotiewoorden en of dat invloed heeft - al is het Engelse onderzoek niet 
meteen te vergelijken met Nederland. Op een vraag van B wat ze van het artikel 
vindt, antwoordt S: leuk om te lezen. B vindt de bronnenlijst erbij ook handig. B 
recapituleert welke tegenspraak S vond over dit onderwerp. S is verbaasd over 
de uitkomsten van de onderzoeken. Dan is het een leuk onderwerp, zegt B. 
3: Hoe nu verder / Agendapunt -- / Beurt 105-180 (76) 
3.1: schrijven & lezen / Agendapunt – / Beurt 105-119 (15) 
B stelt vervolgstappen voor aan S: opschrijven wat je weet, denkt en verwacht 
over het onderwerp en dan gerichter zoeken naar literatuur. S vertelt alvast wat 
ze 'denkt'. Schrijf dat op, zegt B. B parafraseert de door S gevonden tegen-
spraak en beiden evalueren dat als een mooi, leuk en interessant startpunt. 
3.2: vraagstelling / Agendapunt – / Beurt 120-132 (13) 
S vraagt of de vraagstelling kan blijven als er iets heel anders uitkomt. Ja, zegt 
B, maar het is nog een werkhypothese. S moet vanuit literatuur een probleem-
stelling opbouwen en de tegenstelling daarin oplossen of overzichtelijk weerge-
ven. S geeft aan het moeilijk te vinden een goede vraagstelling te maken. B 
erkent dat dit een lastig onderdeel is; veel lezen en schrijven over je onderwerp, 
dan vormt zich de vraagstelling en dat komt in het eerste hoofdstuk. 
3.3: eerste hoofdstuk / Agendapunt – / Beurt 132-152 (21) 
S vindt het moeilijk te beginnen met het eerste hoofdstuk. B vraagt wat daar 
volgens S in moet. Dat weet ze niet. B adviseert de opbouw van andere scripties 
te bekijken en legt uit wat er in Hoofdstuk 1 moet komen (veldverkenning, al-
gemeen bekende dingen, achtergrond en ander onderzoek naar het onderwerp). 
Waarop S nog eens vertelt hoe verbaasd ze is over wat ze gelezen heeft. 
3.4: lezen & vastleggen / Agendapunt -- / Beurt 153-162 (10) 

                                                                                                         
3  Vergelijk §3.5.3, element 5: samenvattingen blijven zo dicht mogelijk bij het gesprek: 

vaagheden worden dus niet verhelderd of opgelost wanneer het gesprek geen indicaties 
geeft over wat precies bedoeld wordt.  
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B stelt voor drie artikelen te zoeken en geeft een formulier met invulcategorieën 
waarop S belangrijke dingen kan noteren. S vindt dat echt handig want normaal 
onderstreept ze alleen. Opschrijven is nodig, zegt B, anders kan je straks niks 
meer terugvinden. De artikelen vormen de bouwstenen van je verhaal; vanaf het 
begin referenties goed bijhouden. Altijd refereren aan oorspronkelijke schrijver. 
S vindt dat een goed idee. 
3.5: vervolgstappen / Agendapunt – / Beurt 163-180 (18) 
B stelt voor: begin met Hoofdstuk 1, bekijk scripties (opbouw), maak een werk-
plan en kijk of je uit drie artikelen tot een probleemstelling kunt komen. Echt wel 
een goed idee, vindt S. B wil volgende keer een tijdsplan maken. S wil zich meer 
gaan verdiepen in de chronische ziekte waar het om gaat want ze weet er nog 
weinig van. 
4: Vervolgafspraak / Agendapunt -- / Beurt 181-197 (17) 
B vraagt S wanneer ze wil afspreken. S heeft eerst nog een tentamen – daarvoor 
ontbreekt een boek, B denkt mee over een oplossing. Na het tentamen goed 
beginnen, stelt B voor. Ook dat S na het gesprek even kijkt wat ze zou moeten 
doen. De verantwoordelijkheid daarvoor legt B bij S. Er wordt een datum geko-
zen. 
5: Afsluiting / Agendapunt -- / Beurt 197-207 (11)  
Heeft S nog vragen? Nee, ze heeft nu een beetje meer idee wat ze moet doen. 
Vorige keer geschokt dat ze het zelf uit moest zoeken. Ja, beaamt B, nu moet je 
ineens zelfstandig dingen doen. 
 
4.3.2 Verloop gesprek 2 
 
Overzicht scènestructuur en onderwerpen gesprek 2 

1 Tentamen (1-19) 5.8  Structuur hoofdstuk 3 (188-202) 

2 Agenda (19-20) 5.9  Inhoud literatuur (202-213) 

3 Vragen student ( 20-82) 6 Hoe nu verder (213-219) 

3.1 Omvang scriptie (20-44) 7 Structuur hoofdstuk 3 (219-223) 

3.2 Verwijzen bron (44-48) 8 Verwachtingen proces (223-233) 

3.3 Methodehoofdstuk (48-61) 9 Hoe  nu verder (233-263) 

3.4 Structuur scriptie (61-67) 9.1 Vooraf inleveren (233-233) 

3.5 Literatuurverwijzing (68-82) 9.2 Logboekje 233-235) 

4 Intermezzo (83-91) 9.3 Inhoudsopgave (235-243) 

5 Vragen student (92-213) 9.4 Uitvoeren (243-246) 

5.1 Vraagstelling 1 (92-128) 9.5 Tijdsplanning (247-251) 

5.2 Vraagstelling 2 (128-143) 9.6 Inhoudsopgave (252-259) 

5.3 Structuur hoofdstuk 3 (144-165) 9.7 Hoe nu verder (259-263) 

5.4 Verwerking literatuur (166-167) 10 Vragen student (264-272) 

5.5 Structuur hoofdstuk 3 (168-169) 11 Verwachtingen proces (273-282) 

5.6 Verwerking literatuur (169-181) 12 Vervolgafspraak (283-312) 

5.7  Hoeveelheid literatuur (182-187)  

 
Samenvatting gesprek 2 (63 minuten) 
 

1: Tentamen / Agendapunt --  / Beurt 1-19 (19) 
B vraagt S wat voor college ze had en hoe het tentamen is gegaan. S heeft 
weliswaar het boek gevonden4 maar is niet zeker van een goede uitslag. 
2 : Agenda / Agendapunt -- / Beurt 19-20 (2) 
B vraagt wat S wil bespreken. S heeft wel effe een paar dingen. 
3: Vragen student / Agendapunt 1 / Beurt 20-82 (63) 
3.1: omvang scriptie / Agendapunt 1 / Beurt 20-44 (25) 

                                                 
4  Vergelijk scène 4 in gesprek 1: S weet niet hoe ze de hand moet leggen op het boek dat ze 

voor haar tentamen moet bestuderen.  
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S weet niet goed hoe groot het moet worden. Ze is tevreden over haar hoofd-
stuk 1. B beaamt dat het goed is dat ze al geschreven heeft. Ja, zegt S want 
vorige keer voelde ze zich verloren. Ze heeft wat meer artikelen gehaald en 
vertelt hoe en wat ze in de inleiding heeft geschreven. B evalueert dat positief; 
S heeft daarmee ook al een doelstelling. Maar S wil weten hoe groot het geheel 
moet worden. Ze heeft twee scripties bekeken; die waren heel verschillend van 
lengte. B geeft haar criterium: zo lang als nodig is om je probleemstelling goed 
te beantwoorden. Hangt af van omvang probleemstelling, maar tussen de 30 
en 35 bladzijdes is mooi. Liever scherp geschreven dan met veel herhaling. S 
haalt meestal het beoogde aantal bladzijdes niet. Misschien schrijf je dan 
scherp, zegt B en S vertelt dat ze nog niet zeker genoeg was van haar tekst om 
hem al in te leveren. 
3.2: verwijzen bron / Agendapunt 1 / Beurt 44-48 (5) 
S heeft een vraag over literatuurverwijzing: als iemand beschrijft wat een 
ander schrijft, naar wie verwijs je dan? Naar het origineel, zegt B, want dan 
weten lezers waar het echt vandaan komt. Lees het origineel na, anders neem 
je misschien fouten over. Als het niet te krijgen is, zeggen wie beschreef wat 
wie schreef.  
3.3: methodehoofdstuk / Agendapunt 1 / Beurt 48-61 (14) 
S. vertelt over haar hoofdstukindeling: H1 = inleiding; H2 = methode. S gaat 
nog meer literatuur zoeken. Moet die zoektocht inderdaad in een apart hoofd-
stuk beschreven worden? Wat vindt S zelf? Die weet het niet: in de ene scriptie 
gebeurt het wel, in de andere niet. Van B hoeft het niet: bij een literatuurscrip-
tie gaat het meer om de beantwoording van de vraagstelling. Literatuur zoeken 
doet iedereen op ongeveer dezelfde manier5. Kan wel als apart paragraafje 
beschreven worden. 
3.4: structuur scriptie / Agendapunt 1 / Beurt 61-67 (7) 
B concludeert dat S vragen heeft over wat er in een scriptie moet. Ja, en S 
vertelt welke vier of vijf hoofdstukken ze wil maken. B bekijkt de tekst van S 
en noemt een aantal dingen die ze erin ziet. 
3.5: literatuurverwijzing / Agendapunt 1 / Beurt 68-82 (15) 
Vraag van S: bij twee auteurs moet je ze dan allebei noemen? Nee, één naam, 
zegt B. En verschillende publicaties van een auteur? B zoekt het boekje met 
APA-normen (dat kan S kopiëren). Toch beide namen opnemen als er twee 
auteurs zijn. B keek zelf altijd in boeken hoe anderen verwijzen. S: hoe houd je 
artikelen uit hetzelfde jaar van een auteur uit elkaar? Letters toevoegen aan 
jaartal, zegt B. 
4: Intermezzo / Agendapunt – / Beurt 83-91 (9) 
B hoort dat S goed bezig is met referenties bijhouden. S werkt met de invul-
schema's van B en vindt dat erg handig. B suggereert tijdens het schrijven 
twee bestanden open te houden: referenties meteen overnemen uit referentie-
lijst in de tekst. Ook mogelijk: literatuurverwijzingen in voetnoten. B recapitu-
leert kort de drie vragen die S gesteld heeft (S vult de vierde aan) en vraagt of 
S nog meer vragen heeft. 
5: Vragen student / Agendapunt 1 /  Beurt 92-213 (122) 
5.1: vraagstelling 1 / Agendapunt 1 / Beurt 92-128 (37) 
S legt uit hoe haar vraagstelling in elkaar zit: de laatste (3) is de eigenlijke 
vraag. De twee andere moeten daarvoor beantwoord worden. Kun je in de 
eerste gewoon het woord 'effect' neerzetten? B vindt het moeilijk daar meteen 
iets over te zeggen; hoe staat het in de literatuur? Gewoon 'effect' en dat is 
logisch voor S. B zegt: 'effect' is de afhankelijke variabele; moet dus wel geo-
perationaliseerd worden. S noemt een aantal effecten. Dat zouden dan subpa-
ragrafen moeten worden volgens B. B recapituleert effecten en bedenkt meer 
mogelijkheden en tussenliggende oorzaken. S moet effecten onder abstractere 
noemers beschrijven als psychisch, lichamelijk e.d. 
5.2: vraagstelling 2 / Agendapunt 1 / Beurt 128-143 (16) 
S laat haar tweede vraagstelling zien. B leest en zegt mooi en goed. S vraagt 
of het zo kan. Ja, maar B moet het nog eens lezen. En duidelijk moet worden 
waarom elke vraagstelling belangrijk is en dat het een logisch geheel is. Dat 

                                                                                                         
5  Uit o.a. §4.7 blijkt dat die veronderstelling in deze case niet terecht is. 
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moet S er nog bij schrijven. S erkent dat het belang van de vragen nog erg 
kort is opgeschreven. In gewone taal opschrijven, suggereert B. Ze wil er pas 
meer over zeggen als ze het gelezen heeft maar S kan er wel mee verder. 
5.3: structuur hoofdstuk 3 / Agendapunt 1 / Beurt 144-165 (22) 
Vraag S: bespreek je per vraagstelling elke studie apart of als één verhaal? 
Wat vindt S het mooist? Per studie, maar kom je dan niet steeds op dezelfde 
studies uit? B vraagt: is het een klein kringetje auteurs? Dat weet S niet: tot 
nu toe vindt ze steeds hetzelfde; heeft ze wel de goeie selectie? B: met alleen 
de sneeuwbalmethode kom je soms niet uit dat kringetje. Weet S een oplossing 
hiervoor? Nee. B legt uit: je moet het in een literatuurscriptie doen met wat er 
is, maar je moet wel goed zoeken, ook in PsychLit of Medline6 op trefwoorden. 
En ze geeft mogelijke trefwoorden. 
5.4: verwerking literatuur / Agendapunt 1 / Beurt 166-167 (2) 
Ja maar dan?, vraagt S. Dan zoek je welke antwoorden op je vraagstellingen 
erin staan; soms geeft één auteur antwoord op alle vragen. 
5.5: structuur hoofdstuk 3 / Agendapunt 1 / Beurt 168-169 (2) 
S geeft aan hoe de tekst rond de eerste vraagstelling eruit zou kunnen zien; 
moet het echt zo? Ja, zegt B. 
5.6: verwerking literatuur / Agendapunt 1 / Beurt 169-181 (13) 
B maakt een schema van wat S moet noteren uit alle artikelen zodat ze een 
samenvattend overzicht kan maken. S neemt het schema over. B adviseert 
verder alvast dingen te noteren voor de discussie. Dat vindt S nu nog niet zo 
interessant. B denkt dat dat wel komt.  
5.7: hoeveelheid literatuur / Agendapunt 1 / Beurt 182-187 (6) 
Hoe weet je nu wat genoeg literatuur is, vraagt S. B suggereert: eerst maar 
verder zoeken, desnoods het onderwerp verbreden.  
5.8: structuur hoofdstuk 3 / Agendapunt 1 / Beurt 188-202 (15) 
S vraagt weer: echt per studie bespreken? Ja, zegt B. Maar S vindt steeds 
ongeveer hetzelfde antwoord bij dezelfde auteur. B pakt haar eigen scriptie en 
laat zien hoe die in elkaar zit. Ziet S het overzicht? Ja.  
5.9: inhoud literatuur / Agendapunt 1 / Beurt 202-213 (12) 
S oppert een probleem: artikelen gaan nooit specifiek over haar onderwerp, 
altijd over meer aspecten. B vraagt waarover ze dan gaan en of S ze van be-
lang vindt voor haar onderzoek. Ja, zegt S. maar het is steeds hetzelfde op één 
artikel na. Recente artikelen gaan vooral over inzichtwoorden (niet over emo-
tiewoorden). Volgens B kan het onderwerp daarmee uitgebreid worden indien 
nodig. 
6: Hoe nu verder / Agendapunt – / Beurt 213-219 (7) 
B raadt S aan eerst nieuwe artikelen te zoeken en inzichtwoorden niet te ver-
geten. Ja, die accentverschuiving in de artikelen kan S wel duidelijk beschrij-
ven, maar ze gaat eerst naar de bibliotheek. B wil graag weten hoeveel S daar 
vindt anders kan ik ook altijd nog even op mijn manier zoeken. 
7: Structuur hoofdstuk 3 / Agendapunt – / Beurt 219-223 (5) 
B laat de opbouw van een stukje van haar scriptie zien. Zoiets had S gelukkig 
ook in gedachten. 
8: Verwachtingen proces / Agendapunt – / Beurt 223-233 (11) 
B vraagt of voor S helder is hoe ze verder moet. Ja, zegt S. B erkent dat het 
vorige gesprek een beetje vaag bleef. De vragen nu van S helpen de verwach-
tingen te concretiseren die B niet allemaal precies van te voren weet. Ze noemt 
concretisering van omvang scriptie en hoeveelheid literatuur. B zal vooral op 
zelfstandigheid beoordelen. Dat betekent niet dat S alles zelf moet doen maar 
dat ze aangeeft welke hulp ze nodig heeft. B wil graag het proces kunnen vol-
gen. S vindt het prima om te praten naar aanleiding van de problemen waar ze 
al doende op stuit. 
9: Hoe  nu verder / Agendapunt -- / Beurt 233-263 (31) 
9.1: vooraf inleveren / Agendapunt – / Beurt 233-233 (1) 
B wil de volgende keer graag voor het gesprek iets ontvangen zodat ze zich 
beter kan voorbereiden en S dus beter kan helpen. 
9.2: logboekje / Agendapunt – / Beurt 233-235 (3) 

                                                                                                         
6  Elektronische zoeksystemen die in de Universiteitsbibliotheek beschikbaar zijn. 
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Ze wil ook dat S een logboekje bijhoudt van de besprekingen en een verslagje 
mailt naar B. S vindt dat oké. 
9.3: inhoudsopgave / Agendapunt – / Beurt 235-243 (9) 
Verder moet S een inhoudsopgave maken tot op paragraafniveau; dan kan B 
bekijken of het gebied goed bestreken wordt en heeft S een kapstok voor het 
verdere werk. S heeft al zoiets gemaakt maar dat zal ze veranderen en uitbrei-
den. Dan kan S volgens B bekijken of alles erin zit voor een logisch verhaal.   
9.4: uitvoeren / Agendapunt – / Beurt 243-246 (4) 
S kan tegelijk gaan uitvoeren. Ja, S merkt dat ze er nu in zit. 
9.5: tijdsplanning / Agendapunt – / Beurt 247-251 (5) 
B vraagt wanneer S het af wil hebben. Rond 9 juli wil ze het concept afhebben; 
daarna nog tijd voor afwerking. B suggereert een tijdsplan (van aanpak) te 
maken op basis van uitgewerkte inhoudsopgave.  
9.6: inhoudsopgave / Agendapunt – / Beurt 252-259 (8) 
S oppert een probleem: moeilijk om subparagrafen te verzinnen als de inhoud 
er nog niet is. Maar S heeft toch al drie prachtige vraagstellingen? Al schrijvend 
wordt de rest wel duidelijk. S is blij dat de vraagstellingen goed zijn want daar 
kreeg ze eerder bij een paper veel kritiek op. Het is een goed begin, zegt B, 
aanscherpen kan later nog.  
9.7: hoe nu verder / Agendapunt – / Beurt 259-263 (5) 
Op verzoek van B vertelt S wat ze gaat doen. S gaat dit naar jou mailen, een 
inhoudsopgave maken, van dat positieve effect ga ik effe opzoeken en dat ga ik 
verder uitwerken, bij de andere vraagstelling ook nog stukken uitwerken. B 
vult aan: ook de logica achter de vragen. 
10: Vragen student / Agendapunt 1 / Beurt 264-272 (9) 
S vraagt of ze vóór of ná de vraagstellingen begrippen moet uitleggen. B on-
derscheidt verschillenden soorten effect; vergelijkbare onderscheiden kan S 
ook zoeken bij emotiewoorden. Eventueel zoektermen oprekken om meer te 
vinden. Dat is wel nodig, zegt S. B: daarom moet je precies noteren welke 
groepen onderzocht zijn. 
11: Verwachtingen proces / Agendapunt -- / Beurt 273-282 (10) 
B vraagt hoe S de begeleiding ziet. Hetzelfde: S komt met vragen als ze die 
heeft. Vindt ze dat prettig? In het begin niet, nu wel want dan wordt het meer 
van haarzelf. B hoopt dat S het zegt als ze het anders wil. Dat zal S doen. 
12: Vervolgafspraak / Agendapunt – / Beurt 283-312 (30) 
B vraagt wat S wil. Graag nu een nieuwe afspraak maken. B: als je er niet 
uitkomt, mail dan voor ik op vakantie ga. Ze spreken af wanneer S iets zal 
inleveren en wanneer het volgende gesprek is. S moet van B nog een samen-
vattinkje mailen van wat ze wil gaan doen (haar eigen doelen). Wil B ook de 
vragen vast hebben?, vraagt S. Ja. Oké. 
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4.3.3 Verloop gesprek 3 
 
Overzicht scènestructuur en onderwerpen gesprek 3 

1 Literatuurproblemen (1-49) 6.5  begrippen (83-87) 

1.1  Te weinig literatuur (1-2) 6.6 Structuur (87-89) 

1.2  Fysieke problemen (2-23) 6.7 Schrijfstijl (89-95) 

1.3  Te weinig literatuur (24-33) 6.8  Vraagstellingen (95-96) 

1.4  Fysieke problemen (33-36) 6.9  Literatuur (96-97) 

1.5  Boek onvindbaar (36-45) 6.10  Vraagstellingen (97-99) 

1.6  Te weinig literatuur (46-49) 6.11  Begrippen (100-105) 

2 Plan student (50-51) 6.12  Inhoud discussie (105-105) 

3 Agenda (51-52) 6.13  Begrippen (105-105) 

4 Tekst van student (53-69) 6.14  Selectie informatie (106-112) 

5 Literatuur (69-71) 6.15  Inhoud artikel (112-115) 

6 Tekst van student (71-127) 6.16  Structuur (115-117) 

6.1 Hoe nu verder (71-74) 6.17  Afwerking tekst (117-125) 

6.2 Structuur (75-75) 6.18  Structuur (125-127) 

6.3 Onderbouwing (75-79) 7 Hoe nu verder (128-191) 

6.4 Uiterlijke structuur (79-83)  

 
Samenvatting gesprek 3 (64 minuten) 
 

1: Literatuurproblemen/ Agendapunt -- / Beurt 1-49 (49) 
1.1: te weinig literatuur / Agendapunt – / Beurt 1-2 (2) 
B recapituleert het probleem van S7: ze vindt te weinig literatuur. S noemt zelf 
twee oplossingen: nog eens naar de aio gaan en via referenties belangrijke 
Journals achterhalen. 
1.2: fysieke problemen / Agendapunt  -- / Beurt 2-23 (22) 
S kan de boeken niet tillen8 en er is niet altijd hulp in de bibliotheek. Al die 
boeken zoeken en kopiëren is te veel om een ander te laten doen (die het ook 
druk heeft). B suggereert één grote lijst te maken zodat iemand het in één 
keer kan doen, eventueel tegen betaling. Of het in de bibliotheek te vragen; 
daar moet toch een medewerker voor zijn. 
1.3: te weinig literatuur / Agendapunt – / Beurt 24-33 (10) 
S kan niet verder: slechts één gevonden boek staat hier. B vraagt hoe ze 
zoekt; kijkt ze in de computer waar het staat? Alleen voor boeken, van artike-
len weet S niet hoe ze moet achterhalen waar die zijn. Staat ook in de compu-
ter, zegt B. De medische bibliotheek heeft vast ook heel veel over de chroni-
sche ziekte. Hoe weet je dat?, vraagt S. B vat samen: opzoeken in de compu-
ter en/of in de bieb vragen hoe ze kan vinden waar artikelen staan. 
1.4: fysieke problemen / Agendapunt – / Beurt 33-36 (4) 
En S moet aan iemand praktische hulp vragen en dan eerst één grote lijst 
maken. 
1.5: boek onvindbaar / Agendapunt – / Beurt 36-45 (10) 
S kan een bepaald boek niet vinden (unpublished dissertation). Suggestie B: 
schrijver zoeken via internet en mailen. Met zoekmachine op naam?, vraagt S. 
Ja, en dan kun je meteen kijken of hij nog meer interessants heeft geschreven. 
Dat kun je ook met andere namen doen. 
1.6: te weinig literatuur / Agendapunt – / Beurt 46-49 (4) 
S zegt dat er zo weinig Journals staan hier. B: Ja, vast meer in de medische 
bieb. Je kunt ook artikelen laten opsturen uit andere steden, tegen vergoeding. 
S zal eerst hier nog zoeken, nu ze weet dat de plaats van artikelen ook in de 
computer is te vinden. 

                                                 
7  S was wat vroeger op de afspraak en ze waren al in gesprek geraakt voor ik gearriveerd 

was met de apparatuur.  
8  S heeft een spierziekte.  
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2: Plan student / Agendapunt – / Beurt 50-51 (2) 
S gaat nog een bepaald artikel zoeken om de verandering van ideeën goed te 
kunnen beschrijven. Dat vindt B goed. 
3: Agenda / Agendapunt – / Beurt 51-52 (2) 
Wil S nog meer bespreken? Vooral de tekst die ze heeft geschreven. 
4: Tekst van student / Agendapunt 1 / Beurt 53-69 (17) 
B mist het grotere beeld waar het onderwerp in past en laat als voorbeeld een 
model uit de literatuur zien over aanpassen aan traumatische stress. Zoiets is 
er volgens B ook over aanpassen aan chronische ziekte. Dan kun je emotie-
woorden daarin plaatsen. S zegt dat men inzichtwoorden nu effectvoller acht 
en dat de inhibitietheorie (gevoelens onderdrukken) verlaten is. Het gaat nu 
om het ordenen van gedachten in een verhaal. Dan zal S volgens B veel heb-
ben aan de literatuur die ze nu geeft. Die geven achtergrond over waarom je 
uiten belangrijk is. Van daar uit kan S ook weer meer literatuur zoeken. S 
vraagt of dat verhaal vormen niet voldoet. Nee, voor B moet erbij waarom dat 
werkt en dat is te vinden in het artikel. S dacht dat verhaal vormen genoeg 
was. Nee, dat is maar een deel. Maar, zegt S, ik heb daar niet meer over gele-
zen. B vraagt of S wel eens schema's maakt van verbanden. Nee. Is wel handig 
volgens B als je veel leest; voor het overzicht. Maar, zegt S, ze schrijven alleen 
over dat verhaal vormen dus ze dacht dat dat genoeg was. B legt nogmaals uit 
wat er aan 'waarom' bij moet: ook voor therapie is het belangrijk te weten 
waarom iets op een bepaalde manier werkt, zeker wanneer iemand niet beter 
wordt. Dus moet S deze dingen lezen en er iets over opschrijven. 
5: Literatuur / Agendapunt – / Beurt 69-71 (3) 
B vraagt of S van een bepaalde auteur meer heeft gezocht. Dat heeft S niet 
gedaan. Is volgens B goed om wel te doen. 
6: Tekst van student / Agendapunt 1 / Beurt 71-127 (57) 
6.1: hoe nu verder / Agendapunt 1 / Beurt 71-74 (4) 
B suggereert: inleiding zo laten staan, eerst de rest maken. 
6.2: structuur / Agendapunt 1 / Beurt 75-75 (1) 
Persoonlijke dingen in het voorwoord stoppen, zegt B. 
6.3: onderbouwing / Agendapunt 1 / Beurt 75-79 (5) 
B: altijd uitleggen waarom je iets vindt of denkt. S dacht dat dat niet hoefde 
omdat het dus puur is wat ik dènk en dat ik dan nog helemaal niet weten-
schappelijk eh onderzocht had of zo. Jawel, ook dan wil B weten waarom S zo 
denkt. 
6.4: uiterlijke structuur / Agendapunt 1 / Beurt 79-83 (5) 
B suggereert meer subkopjes te maken, bij voorbeeld oorzaken en interventies. 
Meer subparagrafen?, vraagt S. Ja, zegt B, en ze noemt meer subthema's en 
adviseert een casus te beschrijven. S zegt dat ze eerder kritiek kreeg dat ze 
nutteloze informatie opnam. Je kunt er ook naar verwijzen, suggereert B, dan 
kan de lezer zelf kiezen om het wel of niet te lezen. 
6.5: begrippen / Agendapunt 1 / Beurt 83-87 (5) 
B merkt op dat S zowel de term emotionele expressie als emotional disclosure 
gebruikt. S weet niet of ze hetzelfde betekenen. Beschrijf dan, zegt B welke 
termen er zijn en hoe jij ze gebruikt. 
6.6: structuur / Agendapunt 1 / Beurt 87-89 (3) 
B stelt een structuur voor de inleiding voor. Wanneer ze suggereert dat de 
inhibitietheorie bij effecten hoort, zegt S dat ze dat als oorzaak ziet. Dat klopt, 
zegt B, dat is het achterliggend mechanisme. Van die mechanismen moet S 
een overzicht maken. 
6.7: schrijfstijl / Agendapunt 1 / Beurt 89-95 (7) 
B merkt op dat S het netjes weet op te schrijven, het leest lekker. S legt uit 
dat ze het eerst opschrijft met alle artikelen om me heen en het later nog eens 
overleest. Dat is een goede manier, zegt B. 
6.8: vraagstellingen / Agendapunt 1 / Beurt 95-96 (2) 
B legt uit dat vragen in een scriptie eigenlijk betekenen wat is er bekend over 
en parafraseert de vraagstellingen van S. De eerste vraag is nodig om verder 
te gaan, zegt S. 
6.9: literatuur / Agendapunt 1 / Beurt: 96-97 (2) 
S heeft maar twee artikelen gevonden over ziekte x. Daarom juist, zegt B, 
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volgt er nog een onderzoek, misschien thema verbreden naar andere chroni-
sche pijnen. Dat heeft S al gedaan. 
6.10: vraagstellingen / Agendapunt: 1 / Beurt 97-99 (3) 
B: zoek naar achterliggende mechanismen want dat is belangrijk te weten voor 
interventies. 
6.11: begrippen / Agendapunt: 1 / Beurt 100-105 (6) 
S vraagt naar een normaal woord voor 'implications'. B suggereert implicaties. 
6.12: inhoud discussie / Agendapunt: 1 / Beurt 105-105 (1) 
B stelt voor in de discussie terug te komen op de implicaties voor therapie want 
daar draait het om en geeft een voorbeeld van een negatieve chronisch zieke 
uit haar eigen (therapie)praktijk. 
6.13: begrippen / Agendapunt: 1 / Beurt 105-105 (1) 
B vraagt zich af of (onderzochte) schrijfstijlen altijd hetzelfde zijn als spreek-
stijlen; dat kan immers voor mensen verschillen. 
6.14: selectie informatie / Agendapunt: 1 / Beurt 106-112 (7) 
S denkt dat ze uit de artikelen niet hoeft op te nemen wat buiten de vraagstel-
ling valt. Dat klopt volgens B; misschien leuk voor discussie dus wel ergens 
noteren. S had inderdaad al punten voor discussie gevonden. 
6.15: inhoud artikel / Agendapunt: 1 / Beurt 112-115 (4) 
S meent dat onderzoeksresultaten beïnvloed kunnen zijn doordat de meetin-
strumenten niet alle emotiewoorden eruit halen. B vindt dat goed voor de 
discussie. 
6.16: structuur / Agendapunt: 1 / Beurt 115-117 (3) 
B suggereert ergens subparagrafen te maken. En per artikel bepaalde informa-
tie te beschrijven. 
6.17: afwerking tekst / Agendapunt: 1 / Beurt 117-125 (9) 
Getal niet als cijfer aan het begin van de zin zetten, zegt B. S verzint een op-
lossing. S vraagt of ze ook titels moet opnemen in de tekst. Hoeft niet: auteur 
en jaartal voldoet. 
6.18: structuur / Agendapunt: 1 / Beurt 125-127 (3) 
S moet uit artikelen antwoorden op haar vragen halen. 
7: Hoe nu verder / Agendapunt: -- / Beurt 128-191 (64) 
S oppert een probleem: ze weet niet hoe ze verder moet. Nog meer onderzoe-
ken op deze manier beschrijven kan wel, maar dat achterliggende mechaniek, 
daarover heeft ze niet veel gevonden. B wil samen een begin maken en ze 
proberen allerlei termen in hun onderlinge samenhang te schematiseren. Als S 
een extra factor noemt, vraagt B door tot duidelijk is waar het in het schema 
moet komen. B voegt het concept coping toe dat de link met therapie vormt. 
Ze praten over de manier waarop de persoonlijkheid van de zieke een rol 
speelt. S kan verhaalvorming en inhibitie nog niet plaatsen in het schema. B 
wel: onder interventies. S vindt het ingewikkeld. Ja, zegt B, maar als je dit 
hebt, kun je het gemakkelijker opschrijven. S moet ook uitzoeken hoe het ligt 
bij de verschillende vormen van chronische pijn/ziekte. Ja, zegt S, want mis-
schien zijn onderliggende mechanismen generaliseerbaar. S moet van B wel 
altijd onderscheid maken tussen kwaadaardige en niet-kwaadaardige pijn; B 
legt het verschil uit. S snapt nu met het schema beter wat B bedoelt. B ziet dat 
S erg aan het denken is; dat is het goeie denkwerk: zelfstandig en dat is nieuw 
en kost tijd. S wil graag uit het gevoel van drijven. Dat kan door zo'n schema 
te maken, zegt B en ze tekent een nieuw schema. Zo kan S er grip op krijgen. 
B splitst de vraagstellingen uit. En als S ergens niks over kan vinden, heeft ze 
meteen een reden voor het (latere) onderzoek. B: in de discussie per kopje de 
conclusies en andere interessante dingen. S zegt dat ze het nu beter snapt. B 
stelt voor in de discussie in te gaan op behandeling, vertelt hoe die nu meestal 
is en raadt S aan daar iets over te lezen wat B heeft. Het waarom van de vraag 
moet S nog beter beschrijven: door harde feiten lezers overtuigen van de 
interessantheid en door schwung in de schrijfstijl. Dat laatste zit er al wel in. S 
voelt zich nu een stuk zekerder9. 

 

                                                 
9  Dit gesprek kon ik niet tot het einde bijwonen. Op dit moment heeft de begeleider de opna-

meapparatuur stopgezet. Naar verwachting is hierna nog wel een vervolgafspraak gemaakt.  
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4.4 Interactie in grote lijnen 
 
4.4.1 Inleiding 
In deze paragraaf worden de bevindingen van de kwantitatieve interactieanalyses 
samengevat. In §8.3.1 en bijlage 1 zijn deze analyses in detail beschreven. Deze 
minder voor de hand liggende presentatievorm is om twee redenen gekozen. Op 
de eerste plaats is het overzichtelijker wanneer de kwantitatieve analyses van alle 
cases bij elkaar staan in één hoofdstuk dan wanneer ze verspreid zijn over vier 
hoofdstukken. Anderzijds, en dat is de tweede reden, vullen deze analyses het 
beeld aan van iedere case. Daarom zijn hier de uitkomsten in verkorte vorm 
weergegeven. Het waarom en hoe van de variabelen onderwerp, structurering en 
spreektijdverdeling is te vinden in §8.2. 
 
4.4.2 Onderwerpen 
Onverwachte hoeveelheden van een bepaald soort onderwerp zijn er vooral in 
gesprek 1 en 2. In gesprek 1 wordt wel gesproken over de organisatie van het 
proces, maar veel minder dan in gesprek 2. In gesprek 2 wordt opvallend veel 
gesproken over de rapportage terwijl in deze beginfase juist onderzoeksonder-
werpen meer in de lijn der verwachting liggen. In gesprek 3 staat het onderzoek 
weer centraal. 
 Voor deze uitkomsten is een verklaring te geven. Dat de organisatie pas in 
gesprek 2 uitgebreid wordt besproken, hangt samen met het interview dat ik 
tussentijds had met de begeleidster. Daarin realiseert ze zich dat ze een aantal 
aspecten van de eisen en randvoorwaarden niet aan de orde heeft gesteld die ze 
wel van belang vindt. In gesprek 1 had ze er nog niet aan gedacht, in gesprek 2 
herstelt ze dat. 
 Dat de rapportage een belangrijk aandeel vormt in gesprek 2 is een gevolg 
van de vragen van de student die een groot gedeelte van het gesprek sturen. De 
student heeft kennelijk behoefte aan informatie over de rapportage. In gesprek 3 
is het de begeleidster die het voortouw neemt (zie hieronder); zij besteedt veel 
minder aandacht aan het onderwerp rapportage dan aan onderzoek. 
 
4.4.3 Structurering van het gesprek 
Aan de agenda wordt in geen van de gesprekken veel aandacht besteed; men 
valt met de deur in huis10.  
 Over het algemeen opent de begeleidster meer (sub)scènes dan de student. 
De verhouding over de drie gesprekken samen is ongeveer 60:40, maar er zijn 
verschillen tussen de gesprekken. In gesprek 1 is het overwicht van B groter 
(69:31), met name in de eerste scène waarin zij nieuwe subonderwerpen ter tafel 
brengt in de vorm van (informatieve) vragen aan de student. Ook aan het einde 
van het gesprek is het de begeleidster die de verschillende aspecten van hoe het 
nu verder moet initieert. Gesprek 2 kent in het grote middengedeelte veel stu-
dentopeningen: dit gesprek draait immers om de vragen van de student. Aan 
begin en einde is er meer onderwerpinbreng van B waardoor er uiteindelijk toch 
een verhouding uitkomt van 53:47. Gesprek 3 lijkt wat betreft openers op ge-
sprek 1: een 66% van de scènes worden geopend door B. De spreiding is evenwel 
anders. In gesprek 3 komen de meeste studentopeningen aan het begin van het 
gesprek; daar vertelt ze over de problemen die ze had bij het zoeken naar litera-

                                                 
10  Met dien verstande dat aan het begin wel tijd wordt genomen om te praten over 'hoe het 

gaat'. 
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tuur. Wanneer de tekst besproken wordt, zijn verreweg de meeste openingen van 
B.  
 
4.4.4 Spreektijdverdeling 
De begeleidster praat meer dan de student. Verschillen tussen de drie gesprekken 
zijn er ook op dit kenmerk. In gesprek 1 is de overallverdeling bijna 50:50, maar 
deze verdeling is alleen terug te vinden in de scène waarin de vervolgafspraak 
wordt gemaakt. In het eerste deel over literatuur en scriptieonderwerp spreekt de 
student meer (bijna 70%) en in de scène 'Hoe nu verder' heeft de begeleidster de 
overhand met meer dan 70% van het aantal woorden. Gesprek 2 kent over het 
geheel een 60:40-verhouding van het aantal woorden van B ten opzichte van het 
aantal woorden van S. Dit is ook de verhouding binnen de grootste scènes in het 
gesprek. In het derde gesprek is de begeleidster veel meer aan het woord: 74% 
van het totaal aantal woorden. Dit percentage ligt nog hoger in de grote scènes 
over de tekst van de student en over 'Hoe nu verder'.  
 Laten we uit het gehele plaatje de (sub)scènes weg die maar één of enkele 
procenten van het gesprek beslaan, dan is te zien dat de begeleidster het meest 
te zeggen heeft over 'Hoe nu verder' (in de gesprekken 1, 2 en 3 respectievelijk 
72%, 67% en 78% van het totaal aantal woorden over dat onderwerp) en over 
de 'Tekst van S' (in gesprek 3: 77% van de woorden). De student voert wat 
betreft spreektijd de boventoon over 'Literatuur' (69%) en 'Scriptieonderwerp' 
(69%), beide voorkomend in gesprek 1. 
 
4.4.5 Samenvattend 
De gesprekken hebben alle drie een verschillende dynamiek. Gesprek 1 is duide-
lijk verdeeld in twee delen: in het eerste deel ligt het initiatief en de spreekruimte 
bij de student, halverwege neemt B het roer over. In gesprek 2 is het de student 
die het gesprek stuurt door middel van haar vragen; het hele gesprek gaat heen 
en weer tussen student en begeleider. In gesprek 3 ten slotte, is B de dominante 
woordvoerder; grote delen zijn te karakteriseren als een soort hoorcollege. 
 Eén conclusie die daaruit naar voren komt is dat de gespreksvoering in deze 
case niet persoonsafhankelijk is; dezelfde personen vervullen immers niet steeds 
dezelfde rollen in de verschillende gesprekken. Met name geldt dit voor de rollen 
'vragensteller' en 'verteller'.  
 
4.5 Nader geanalyseerde verschijnselen: inleiding  
 
Uit het eindinterview met de begeleidster wordt duidelijk dat dit scriptieproces 
niet optimaal is verlopen. Kort samengevat komt het erop neer dat B teleurge-
steld is in (de prestaties van) de student. Ze verwoordt dat ondermeer als volgt: 
 
• B: (…) Dus uiteindelijk vind ik het toch een gewoon voldoende en niet goed resultaat 

geworden. 
J

11
: en dat valt je tegen? 

B:  ja, wel, ja, vind ik toch jammer, ja, valt me tegen 
• mijn indruk van haar was dat ze juist wel heel erg eh na wilde denken zelf, dat ze een 

onderzoekende geest was, maar dat is ze dus minder dan ik dacht, in ieder geval van-
uit de scriptie 

• ík vind het wel jammer; ik had het anders verwacht 

 

                                                 
11 Met 'J' verwijs ik naar mezelf. 
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Waarin is B dan teleurgesteld? Vooral dat de scriptie 'diepgang' miste. B elabo-
reert dat als volgt:  
 
• op de oppervlakte blijven hangen 
• zij heeft het gehouden bij het beantwoorden van de vraagstelling en wat voorzetjes 

gemaakt 
• steeds kwam ze eigenlijk met hetzelfde terug, ze had gewoon een dosis aan literatuur 

gehaald bij de aio bij wie ze het onderzoek ook doet en daar heeft ze een samenvatting 
van gemaakt 

• wat ze dan besprak aan literatuur, dat bleef heel erg op de oppervlakte dat was vol-
gens mij alleen maar bepaalde zinnetjes gewoon uit de inleiding ervan weet-je-wel of 
uit de introductie, dan is het ook oppervlakkig 

 
Deze tegenvallende prestaties hebben dus betrekking op de oppervlakkigheid van 
zowel de verzameling als de verwerking van de literatuur.  
 
B had van S verwacht dat je daar dan verder over nadenkt. Ze geeft aan dat ze in 
de gesprekken geprobeerd heeft S hiertoe aan te zetten: 
 
• verder uitzoeken eigenlijk van je ideeën die je hebt en naar, en daar heb ik haar heel 

erg op proberen te, naar toe proberen te werken maar dat heeft ze niet opgepakt ver-
der 

• ondanks dus dat ik erop bleef hameren van eigenlijk gaat het verder dan een samen-
vatting 

• ik heb het trouwens een paar keer geprobeerd, vragen erbij gesteld van denk eens 
daarover, denk eens daarover, maar dan sommige liet ze gewoon liggen en sommige 
pikte ze dan, veranderde ze letterlijk 

 
Hier is dus iets misgegaan in de interactie. De begeleidster heeft aangestuurd op 
een bepaalde manier van literatuurverzameling en –verwerking, maar dat doel is 
niet bereikt, wat een tegenvaller is voor B.  
 Twee opmerkelijke verschijnselen in de interactie van deze casus kunnen licht 
werpen op dit probleem. Op de eerste plaats een fenomeen dat opviel bij de 
eerste analyses12: de student reageert vaak niet expliciet op voorstellen van de 
begeleidster. Het tweede curieuze in de interactie is dat sommige vragen of pun-
ten van de student steeds weer terugkomen in de gesprekken. 
 Het eerste verschijnsel – niet-verwachte reacties van S op handelingsvoorstel-
len van B – is goed te beschouwen vanuit het aandachtspunt (zekerheid van) 
shared cognition (vgl. §3.1). Ook bij het tweede verschijnsel speelt dat een rol, 
maar hier is ook het punt van de aansturing interessant. 
 In het navolgende worden beide fenomenen beschreven, geïllustreerd en 
beschouwd. Het eerste fenomeen met name via de interactie in gesprek 1 en 2 
omdat daarmee het verschijnsel afdoende kan worden beschreven; het tweede 
via gesprek 2 en 3 omdat het patroon in die gesprekken het meest pregnant naar 
voren komt.  
 
4.6 Reacties van de student op handelingsvoorstellen van de 

begeleider 
 
4.6.1 Inleiding 
Het verschijnsel dat hier aan een nadere analyse wordt onderworpen betreft de 
interactie rond handelingsvoorstellen van een begeleider aan een student. In 
termen van Lockhorst (2003) is hier sprake van een sturende dialoog: de leraar 

                                                 
12  Die plaatsvonden ruim vóór het eindinterview met B. 
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geeft aanwijzingen voor het handelen van de leerling (p. 81). Deze handelings-
voorstellen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de efficiëntie van het 
scriptieproces. Allereerst kunnen ze belangrijke informatie bevatten voor de stu-
dent die in de regel geen ervaring heeft met het zelfstandig produceren van een 
afstudeerscriptie, en vaak niet goed weet hoe dat aangepakt moet worden. Ook 
deze student heeft daar behoefte aan, getuige haar uitspraak in gesprek 2 (beurt 
276): (…) zeg effe gauw wat ik moet doen (…). Daarenboven is deze informatie 
belangrijk voor studenten, omdat zij daarmee een beeld kunnen krijgen van wat 
de begeleider verwacht. Juist dat is ook voor veel studenten duister (vgl. hoofd-
stuk 2). Ook dit geldt voor de student van deze case. Ze zegt aan het einde van 
het eerste gesprek: ik heb nu gewoon een beetje meer idee van, hè wat wat 
moet nou eigenlijk, want vorige keer (…) had ik echt zoiets van ja, dus dan was ik 
gaan lezen en dan kóm je inderdaad ook wel op iets maar als je begint, dan heb 
je echt zoiets van uh, oké. (…) het is echt de bedoeling dat je 't zelf doet. En in 
het interview na afloop van dit gesprek: Het is me nu wel duidelijker; in het begin 
wist ik helemaal niet wat ik moest doen13.  
 In de eerste analyses van de gesprekken is onder meer gekeken naar de 
sequenties van uitingen (vgl. §3.5.4.2): Hoe volgen de beurten elkaar op? Daar-
uit kwam naar voren dat de student vaak op een onverwachte manier reageert op 
voorstellen van de begeleidster. Je verwacht (eerst) een of andere vorm van 
acceptatie of afwijzing van het voorstel. In plaats daarvan komen vaker andere 
reacties voor. Nadere analyse van deze patronen leert op welke niet-preferente 
reacties we bedacht moeten zijn14. De student verandert bijvoorbeeld van onder-
werp of gaat alleen in op een inhoudelijk detail dat ingebed is in het handelings-
voorstel. Hieruit wordt niet alleen weinig duidelijk over hoe de student het hande-
lingsvoorstel interpreteert en wat de student ervan vindt, ook wordt door de 
themaverschuiving de aandacht gemakkelijk afgeleid van het handelingsvoorstel.  
 
4.6.2 Vooruitblik 
Van gesprek 1 en 2 zijn alle sequenties geanalyseerd die beginnen met een han-
delingsvoorstel van de begeleider. Dergelijke voorstellen komen 35 keer voor: 11 
keer in gesprek 1 en 24 keer in gesprek 2. Deze hoeveelheid is genoeg om een 
beeld te krijgen van de voorkomende patronen en hun frequenties.  
 De volgende patronen komen meermalen voor 
 
B S 

1. ja, dat ga ik doen 

2. ja, dat is een goed idee want  

3. bedoel je: [parafrase]? 

4. oké, ja <…> [ander onderwerp] 

5. volgens mij zit x zo 

6. ja, ik heb tot nu toe y gedaan omdat  [meer over y]  

ga uitzoeken hoe x zit / 
ga zoeken naar x 

7. ja maar [bezwaar] 

 
De eerste drie patronen zijn te beschouwen als expliciete acceptatieclaims. Er is 
wel verschil in de mate waarin ze zekerheid bieden over de hoeveelheid shared 
cognition. Een claim zoals in patroon 1 en 2 geeft niet zoveel zekerheid omdat 

                                                 
13  In het volgende hoofdstuk is te zien dat de studente uit case 2 (RGL) vergelijkbare onze-

kerheid kent: ze zegt bijna letterlijk hetzelfde als deze student (§5.5.2). 
14  Niet alleen in deze case, zo merk ik in mijn interacties met studenten. 
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niet duidelijk wordt of S met dat hetzelfde in haar hoofd heeft als B. Bij een 'dis-
play15 of understanding', zoals in patroon 3, wordt daar meer van zichtbaar en is 
het begrip zonodig te corrigeren of aan te vullen.  
 Deze drie patronen vormen echter maar een derde deel van de onderzochte 
sequenties. Voor tweederde van de reacties van S geldt dat onzeker is of S het 
voorstel heeft (begrepen en) geaccepteerd. Reactie 4 is zeer minimaal. In een 
reactie van het vijfde type gaat de student niet in op het handelingsaspect van 
het voorstel, in casu: ga …. De respons wijst er eerder op dat de student op dat 
moment wil praten over hoe zij denkt dat het zit. Wellicht meent ze al te weten 
hoe het zit. Geen aanwijzingen dus dat ze van plan is dat uit te gaan zoeken. 
Datzelfde geldt voor variant 6. Bij patroon 7 tot slot is wel expliciet dat S het 
voorstel niet (meteen) accepteert. 
 In het navolgende worden deze patronen geïllustreerd met voorbeelden uit de 
gesprekken. Van gesprek 1 heb ik alle sequenties weergegeven van het type 
'handelingsvoorstel B → reactie S'. Deze worden alle getypeerd. Hiermee beoog ik 
zowel mijn werkwijze als de verschijningsvormen van de patronen te demonstre-
ren. Van gesprek 2 zijn alle accepterende reacties (patroon 1, 2 en 3) weergege-
ven en zijn andere voorkomende patronen exemplarisch geïllustreerd. Wat verder 
in de analyses is beschreven, is wat er uit de data is af te leiden over wat de 
student vervolgens doet: Voert ze wel of niet het voorstel uit? Uit de analyses 
blijkt dat S slechts een minderheid van de handelingsvoorstellen van B daadwer-
kelijk uitvoert. Van expliciet geaccepteerde voorstellen (een derde van het totaal) 
voert S ongeveer de helft uit. Bij handelingsvoorstellen waar S op een andere 
manier op reageert (patronen 4 tot en met 7), blijft dat aantal steken op onge-
veer een derde. 
 In §4.6.4 beschouw ik de gevonden patronen eerst in het licht van de uitkom-
sten van onderzoek van Houtkoop-Steenstra (1987) en Heritage en Sefi (1992). 
Hieruit komt naar voren dat het niet expliciet accepteren van een voorstel als een 
omissie in de sequentie kan worden beschouwd.  
 Hierna schets ik welke 'werkelijkheden' mogelijk zijn in de tijdsruimte tussen 
enerzijds het geven en ontvangen van de voorstellen en anderzijds het erop 
volgende gedrag van de student, in casu het wel of niet uitvoeren van het voor-
stel. Wat kan hier misgaan? Uit een beschouwing van de data wordt duidelijk dat 
er van alles mis kan gaan in de tussentijd. De student heeft de boodschap niet 
goed gehoord, dan wel niet goed verwerkt. Ze is de boodschap vergeten. Ze blijkt 
voorstellen, door verschillende oorzaken, niet uit te kunnen voeren. En ten slotte 
zijn er voorstellen waarbij er aanwijzingen zijn dat de student ze niet wil uitvoe-
ren.  
 Al met al is de conclusie gerechtvaardigd, zeker gezien het tegenvallende 
eindresultaat (vgl. §4.5) dat de begeleidster te optimistisch is over het effect van 
haar instructieve communicatie. Ze heeft onvoldoende aandacht geschonken aan 
het ontbreken van adequate ontvangstbewijzen van de student.  
 
4.6.3 Reacties en vervolgacties van S 
 
Gesprek 1 
In gesprek 1 komen elf passages voor waarin B één of meer handelingsvoorstel-
len doet aan S. Vier keer volgt hierop een expliciete acceptatie van S. Eén keer 

                                                 
15  Sachs (1992), de bedenker van dit onderscheid, benoemt de display als exhibit (…) pro-

ving (…) show understanding (p. 252). 
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uit S expliciet een bezwaar tegen een voorstel van B. De overige zes reacties 
bestaan eruit dat S een nieuw onderwerp aanroert (vijf maal) of reageert op een 
detail in dat voorstel (één maal). Hieronder zijn alle voorstellen van B weergege-
ven met de reacties van S. Ook geef ik aan of de student de voorstellen wel of 
niet (adequaat) heeft uitgevoerd, voor zover dat uit de data is af te leiden.  
 
Vier expliciete acceptaties 
• B vraagt of S wel eens scripties heeft gezien. Nee, eigenlijk niet, zegt S. 
  

[B] 141. misschien is het ook wel handig om gewoon eens in scripties te gaan 
kijken en hoe wordt zoiets nou opgebouwd 
[S] 142. ja <…> ja want je hebt natuurlijk je leeronderzoek wel of zo, maar ik heb 
het idee dat dat toch wel iets anders is, nog 

 
S accepteert de suggestie met een ja en voegt hier na een korte pauze en een 
tweede ja aan toe dat ze het nut ziet van wat gesuggereerd is. Een parafrase 
van het voorstel is er niet. In gesprek 2 blijkt dat S inderdaad scripties heeft 
bekeken. 

 
• B suggereert S om drie artikelen goed door te nemen en daaruit allerlei 

zaken te noteren: bibliografische gegevens om straks nog goed te weten 
waar je het uit gehaald hebt en inhoudelijke informatie over de vraagstelling, 
ideeën, kernwoorden en dergelijke. B heeft daarvoor een formulier dat ze 
laat zien aan S:  

 
[B] 153. (…) Wat ik vaak deed (…) is dat ik dan zo'n soort formulier bij me had 
waarin ik dan neerzet, eh de bron hè, dus dat is de naam van het artikel en bladzijde 
waarop ik het vind, auteur, wie heeft het gepubliceerd, datum van publicatie (…) Nou 
dus de samenvatting, staat vaak eh héle relevante kennis in, wat was de vraagstelling 
(…) Eh, welke opvallende ideeën hebben ze bij voorbeeld, wat zijn de kernwoorden en 
kernwoorden zijn natuurlijk ontzettend belangrijk als je verder gaat zoeken eventueel 
gebruiken ze synoniemen, en, nou dat je wat betreft ook een soort ja bibliografie gaat 
maken over wat is er bekend 
[S] 154. da's echt handig zo'n ding 
[B] 155. ja, dan belangrijke opvallende details met betrekking tot de vraagstelling, 
wat kwam eruit en dat komt ook vaak uit de discussie, je mag het meenemen, je kan 
kijken wat je ermee wilt doen, je hoeft het niet gebruiken, je kan het ook zelf opzetten, 
maar het is meer met de bedoeling om een eh ja een archief aan te kunnen gaan 
leggen 
[S] 156. da's echt handig, want wat jij zei van hè, opschrijven en zo, ik ben dat 
helemaal niet gewend, ik doe ook altijd gewoon onderstrepen en klaar, weet-je-wel, 
maar dat is voor, om te leren is dat prima, ik bedoel en dan weet je het wel maar nu is 
dat natuurlijk inderdaad. 

 
Ook hier geeft S aan dat het advies nodig was omdat tot aan de scriptie 'le-
zen' altijd een ander doel had. S is zich ervan bewust dat literatuur verwerken 
met als doel er wat over te schrijven ('knowledge transforming') wel eens een 
andere strategie kan vragen dan literatuur verwerken met als doel reproductie 
tijdens een tentamen ('knowledge telling'). In gesprek 2 zegt S inderdaad met 
het schema te werken. 

 
• In het vervolg hierop legt B uit dat een goede scriptie is opgebouwd uit goeie 

bouwstenen, dat wil zeggen waardevol onderzoek van anderen. Daarna volgt 
weer een handelingsvoorstel bestaande uit twee elementen: meteen referen-
ties goed bijhouden en verwijzen naar de oorspronkelijke bron: 
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[B] 157  nee, en niets is zo frustrerend als je aan het schrijven bent en dat je 
denkt ik weet dat het ergens stond en ik kan het niet meer vinden en ik weet gewoon 
waar het vandaan kwam, kijk, een goeie scriptie is eigenlijk echt in elkaar gebouwd, 
met met een soort bouwstenen of zo die dan op, die gewoon stevig in elkaar zitten hè, 
dat het staat als een huis, nou hoe doe je dat? je moet goeie bouwstenen hebben en 
goeie bouwstenen is eigenlijk onderzoek wat al gedaan is door andere mensen, hè, 
daar zit tijd in, daar daar hebben ze over nagedacht dus dat moet wel, vaak ga je er 
wel een beetje van uit dat als het gepubliceerd, dat dat een goeie steen is. Nou om dan 
die referenties er al achter te zetten, daarmee bouw je eigenlijk je eigen verhaal ook 
vast en stevig op, dus mijn voorstel is ook om gelijk al, àls je aan het schrijven bent, 
héél goed die referenties bij te houden en als je hier bij voorbeeld in aan het lezen 
bent, dan zie je hier bij voorbeeld eh Van H., of nou ja, wat hier staat nou, C. 1994 en 
als je vindt wat hij gedaan heeft, dat dat erg belangrijk is, dan ga je kijken waar komt 
dat uit, eventueel kan je het nazoeken en anders zet je hem ook al gelijk met dat 
zinnetje wat hier uit komt, in je eh in jouw verslag met die referentie want hij heeft het 
niet voor niks gedaan, dus ook altijd refereren naar de oorspronkelijke schrijver dat als 
een ander jouw stuk weer leest dat die het dan ook weer <…> 
[S] 158. echt daar uit 
[B] 159. echt daaruit kan halen inderdaad 
[S] 160. ja <…> ja ik vind het ook wel een goed idee, want je weet het echt niet 
meer, je denkt wel dat je het wel onthoudt.  

 
De invulling van S in beurt 158 suggereert dat ze begrepen heeft waar B heen 
wil. Door de herhaling van B in de volgende beurt (echt daaruit) wordt dit be-
vestigd. In beurt 160 accepteert S een voorstel expliciet (goed idee). Gezien 
de redengeving verwijst het eerste het naar voorstel 1: het bijhouden van re-
ferenties. In de tekst die S zal schrijven refereert ze regelmatig naar auteurs; 
waarschijnlijk heeft ze dit advies opgevolgd.  

  Het voorstel om naar de oorspronkelijke auteur te verwijzen, zal niet 
beklijven, ondanks dat S dit hier wel zichtbaar verwerkt. In gesprek 2 (beurt 
44-48, scène 3.2) vraagt S namelijk hoe je moet verwijzen wanneer een au-
teur beschrijft wat een andere auteur beschrijft. Ze herinnert zich echter wel 
dat B daar iets over gezegd heeft: wat jij zei, maar dat weet ik niet zeker 
meer (…).  

 
• In beurt 163  stelt B een aantal dingen voor, samengevat:  

1 scripties bekijken, met name de opbouw; 
2 een skelet, werkplan maken; 
3 hoofdstuk 1 schrijven: algemene dingen en opvallende dingen uit de drie 

artikelen en een probleemstelling. 
 

[B] 163. Vind je het een goed plan om eerst te beginnen met hoofdstuk één en wat 
dat betreft raad ik je aan om gewoon eens bij de secretariaat ook te gaan kijken hoe 
zien scripties eruit? weet je, wat staat er nu in zo'n hoofdstuk, hoe ziet hoe ziet nou 
zo'n skelet er eigenlijk uit, wat gebeurt er in zo'n hele scriptie, hoe, het zijn vaak 
algemene opbouw zit erin, hè, je hebt een inleiding, wordt algemeen beschreven wat is 
er aan de hand en zo wordt er naar, worden steeds meer specificaties gedaan waar je 
naartoe schrijft en ga dan eens kijken van hoe zou ik dat voor mezelf nu als wèrk eh 
ja, als als, hoe noem je dat, je hebt echt een uiteindelijk skelet, maar je kan ook 
beginnen ergens mee, gewoon van nou is mijn werkplan eigenlijk, hier begin ik mee en 
dat kan zich wel gaan veranderen, maar dit is hoe ik nu erin sta en dat je daar gewoon 
met de eerste stap gaat beginnen en dat is gewoon hoofdstuk één, algemeen dingen 
gaan beschrijven en die drie artikelen al die je opvallend vond eh kijken wat komt daar 
nou uit en proberen toe te leven naar een probleemstelling 
[S] 164. ja, dat is echt wel een goed idee  
[B] 165. ja? 
[S] 166. ja <…> gewoon eh 
[B] 167. je, nou dan stel ik voor dat we dat zo doen en dat we dan de volgende 
keer ..... 
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S accepteert het voorstel van B expliciet. B had deze keer ook om een reactie 
gevraagd: vind je het een goed plan om ....? Er komt geen parafrase van S; 
of er shared cognition is over wat S precies zal gaan doen, weten we niet. S 
verwijst slechts met dat naar wat B heeft voorgesteld. Overigens is denkbaar 
dat S in beurt 166 een parafrase had willen geven. B neemt echter de beurt 
over (zonder pauze). In het interview na afloop heb ik S gevraagd wat ze van 
plan is te gaan doen. Ze zegt daarop: Nou, ik ga eerst – zo meteen al – eens 
kijken naar literatuurscripties. En dan ga ik dingen opschrijven. En weer naar 
de aio om artikelen te vragen. En dan ga ik dat opschrijven met dat formulier. 
Heb je dat gezien? Dat vind ik echt super goed. Ik heb me echt voorgenomen 
om dat goed te gaan opschrijven want anders denk je wel dat je het weet, 
maar dan ben je het zo vergeten. En dan een beetje een verhaal van maken. 
Vergelijken we dit met de suggestie van B, dan is te zien dat: 
1 suggestie 1 door S is overgenomen, alleen specificeert ze niet waar ze op 

zal letten bij het bekijken van de scripties; onzeker is dus of hierover ge-
deelde ideeën zijn. Deze suggestie had S ook in beurt 142 expliciet om-
armd; 

2 suggestie 2 niet door S wordt genoemd; ze heeft het niet over een werk-
plan of skelet; 

3 suggestie 3 wel door S wordt genoemd, maar S is minder precies over wat 
ze gaat opschrijven: een beetje een verhaal tegenover de suggestie van 
B: algemeen dingen (...) die drie artikelen al die je opvallend vond en een 
probleemstelling.  

4 S nog twee dingen extra noemt: weer naar de aio om artikelen te vragen 
(literatuurverzameling) en dat opschrijven met dat formulier (vastleggen 
van data)16.  

  
Uit het hierop volgende gesprek is af te leiden dat S het werk onder 1, 3, en 4 
heeft uitgevoerd en suggestie 2 heeft laten liggen. Ze heeft scripties bekeken, 
hoofdstuk 1 geschreven (inclusief vraagstellingen), aan de aio nog wat artikelen 
gevraagd, en zegt het formulier gebruikt te hebben om informatie vast te leg-
gen.17 Een werkplan of skelet heeft S niet gemaakt (en zal ze ook in gesprek 3 
niet hebben).  
 
Een expliciet bezwaar 
• S ziet een probleem opdoemen wanneer B uitlegt wat er in de inleiding moet 

gebeuren en wat in het algemeen de bedoeling is van een scriptie: 
 

[B] 145. kijk in een goeie inleiding staat natuurlijk eerst of een ja eerste hoofdstuk 
eigenlijk, daarin beschrijf je eigen- algemeen wat zijn, wat zijn nou bijvoorbeeld posi-
tieve emoties, negatieve emotie, wat is ziekte x, hoe vaak komt het voor hè, dus dat je 
ook in dat dat is dat veld verkennen, in die wereld stappen wat jouw onderzoek gaat 
worden en wat waar gaat het nu eigenlijk over, ik ga op vakantie en ik vlieg naar 
Griekenland, hoe ziet Griek-, hoe lang vlieg ik erover, hoe ziet 't eruit, wat spreken ze 
daar, wat eten ze d'r, weet je, hoeveel mensen wonen er überhaupt want het is, wat je 
ook doet in dat eerste hoofdstuk en dan kom je tegen, in dat eerste hoofdstuk ook van 
nou er is al wat bekend wat algemeens, wat achtergrond bekends, wat grote onderzoe-
ken al gedaan naar ehm wat algemene dingen naar de relatie tussen het uiten van 
emoties en ehm het het welbevinden onder x- eh patiënten of chronisch pijnpatiënten, 
hè, wat mij betreft hè, je kan het wat algemener houden nog, en dat je van daaruit 
zegt van nou en toen kwam ik dus vanuit die oude eh literatuur ben ik gekomen op een 
soort discrepantie, want dit spreekt of mijn gevoel tegen, of dit spreekt eh tegen wat 

                                                 
16  Vergelijk de suggesties en reacties in beurt 153-156. 
17  Hoewel er over het gebruik van dat formulier tegenstrijdige gegevens zijn (zie §4.6.4.2). 
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wat eerder is beschreven, dat is het allermooist, en dan zit je eigenlijk al op een pro-
bleemname, een probleem hè, want dat is wat er gebeurt en wat jij gaat doen in je 
scriptie is proberen aan de hand van literatuur, aan de hand van kennis die al bestaat, 
een oplossing te geven voor dit probleem of hoe zou dat dan eventueel verder onder-
zocht moeten, dus dat je daar naar toe schrijft 
[S] 146. maar ja, het kan natuurlijk nu ook zijn dat het gewoon wat ik denk, dat 
het gewoon allemaal wel overeenkomt, la-ma-zeggen nou wat ik zei. 

 
Er is kennelijk shared cognition over het idee om te starten vanuit de discre-
pantie die S meent ontdekt te hebben in de literatuur; S immers voorziet daar 
het probleem mee. In de tekst van S is evenwel juist die discrepantie niet te-
rug te vinden. Wel schrijft ze algemene dingen op over ziekte x en over emo-
tiewoorden. 

 
Zes overige reacties: Themaverandering of reactie op ingebed detail  
• B suggereert heel expliciet een aanpak in beurt 105: ik denk dat het goed is 

(…). Samengevat is die aanpak dat S opschrijft hoe ze over het onderwerp 
denkt, een werkhypothese opstelt en gerichter literatuur verzamelt waarin ze 
kan vinden welke effecten het gebruik van negatieve emotiewoorden heeft. S 
reageert dan op een detail uit dat verhaal:  

 
[B] 105. ja, ja, ja , ik denk dat het goed is als je nu eens voordat je verder gaat 
denken ook, dat je eerst eens op gaat schrijven, ook voor jezelf gewoon een een kort 
stukje over wat denk jíj nu dat het is hè, dus dat is gewoon je een beetje naïeve kennis 
nog die je daarover hebt, of persoonlijke kennis die die je erover hebt, dat is niet per 
se, maar naïef in wetenschappelijke termen, naïeve kennis, en wat je verwachtingen 
daarover zijn en dat uit probeert eh te te denken, hè, dus eigenlijk een soort hypothese 
eruit te formuleren en dat je dan eens gerichter gaat zoeken en eventueel zou je ook 
kunnen zien dat eh want wat zou een onderzoek uit kunnen wijzen, je zegt negatieve 
emotiewoorden zouden een negatief effect kunnen hebben, ze zouden een neutraal 
effect kunnen hebben, ze zouden geen effect kunnen hebben of een positief effect 
kunnen hebben, ja geen effect is een neutraal effect natuurlijk 
[S] 106. jajajaja, ja ik denk dus dat het wel effect heeft in die zin dat het gewoon 
goed is als je het ook zegt dat je je gewoon klote voelt of zo, ik bedoel, dat moet 
gewoon gezegd worden, je kan je niet alleen maar gewoon lekker voelen als je ziek 
bent of zo, ik denk dat dat gewoon in die zin wel een positief effect heeft en wat er ook 
veel in artikelen naar voren kwam is dat het gewoon op 't korte termijn een negatief 
effect heeft maar later weer positief, op de langere termijn gekeken en dat denk ik 
ergens ook wel. 

 
S gaat in haar reactie alleen in op het allereerste deel van de suggestie van B: 
ze geeft aan hoe ze zelf over dat effect denkt. De boodschap van B is evenwel 
dat S daar juist nog eens over na moet gaan denken, dit moet verwerken tot 
een hypothese en hier meer literatuur over moet gaan zoeken. S suggereert 
in 106 dat ze daar al uit is en geeft niet aan dat ze daar meer over uit wil 
zoeken. Haar eigen ideeën en een hypothese staan in de tekst, meer onder-
zoek over negatieve emotiewoorden ontbreekt. 

 
• B herhaalt in beurt 119 de vervolgstappen zoals gesuggereerd in 105: eigen 

ideeën vastleggen, verwachting opschrijven en gericht literatuur daarover 
zoeken en bestuderen. S komt daarop met een vraag die niet gaat over de 
aanpak maar over een mogelijke uitkomst (ongemarkeerde themaverande-
ring):  

 
[B] 119 . oké, nou wat ik je net al zei, het lijkt me dan heel mooi om gewoon voor 
jezelf eens te gaan of of ook op een bandje in te spreken of op een eh gewoon te 
archiveren in ieder geval wat je gedachtes nu zijn en dat je daaruit dus een soort 
verwachting stelt en dat je gaat kijken of dan eerst maar eens met een paar eh echt 
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gerichte artikelen, gaat kijken wat is daar nou over bekend en dat je daar eens naar 
gaat zoeken en dan kan je heb je dus eigenlijk twee, ja, twee of drie vraagstellingen 
daar al in zitten en daar dan gericht naar gaat zoeken en kijken wat wat weten we daar 
nu over en dan al een beetje gaan schrijven 
[S] 120. want in principe kun je natuurlijk die vraagstelling die ik dan nu heb, die 
kun je dan toch gewoon houden, ook al komt er iets heel anders uit? 

 
B is zich ervan bewust dat ze haar suggestie herhaalt: oké, nou wat ik je net 
al zei. Het feit dat B dit herhaalt, kan een teken zijn dat ze er niet helemaal 
zeker van is dat haar boodschap goed en duidelijk overgekomen is. De reactie 
van S in 120 is niet eenvoudig te duiden. Wat zegt dit over wat ze begrepen 
heeft? In ieder geval dat ze denkt dat er iets heel anders uit kan komen. Dit 
kan alleen gebeuren als ze inderdaad nieuwe informatie leert kennen. Ander-
zijds denkt ze dat deze nieuwe informatie geen invloed zal hebben op wat ze 
nu denkt en waarop haar vraagstelling gebaseerd is. Het idee dat ze op basis 
van de literatuur die vraagstelling zou aanscherpen (die nu vooral gebaseerd 
lijkt te zijn op haar eigen ideeën), is niet overgekomen. Hierover lijkt geen 
shared cognition te zijn ontstaan. Zoals gezegd, het eigen verhaal komt in de 
tekst. Ook drie vraagstellingen, maar niets over wat daarover bekend is. 

 
• In beurt 123 nuanceert B haar aanvankelijke ja van 121 als antwoord op de 

vraag van S in 120 (zie het vorige fragment). Ze omschrijft de functie van de 
literatuur: de relevantie van de probleemstelling aantonen door het beschrij-
ven van een discrepantie binnen de literatuur, of tussen literatuur en eigen 
verwachtingen. Vervolgens geeft ze twee mogelijke doelen van de litera-
tuurscriptie: (1) deze discrepantie/tegenstelling oplossen of (2) deze discre-
pantie overzichtelijk weergeven: 

 
[B] 123. wat wel goed is, kijk dit is een wérkhypothese die je nu opstelt natuurlijk, 
eh dit is vanuit je naïeve kennis op een gegeven moment, als je gaat lezen en de feiten 
zijn zo overweldigend dat het anders zou zijn, dan betekent het wel dat je in je eerste 
hoofdstuk naar een probleemstelling gaat schrijven, hè, dus dat je wel vanuit literatuur 
gaat opbouwen waarom jij nu op deze probleemstelling bent gekomen, mooiste is 
natuurlijk als je bij voorbeeld een bepaalde discrepantie kan vinden in de literatuur dus 
dat je wat je zegt van eh eh als je weer een stapje terug gaat van hoe dat je er nu zelf 
op gekomen bent als, in de literatuur staat dit, gevoelsmatig denk ik dat of eh, en er 
zijn, uit literatuur is ook wel, en het allermooiste is als er staat uit literatuur is ook naar 
voren gekomen dat negatieve emotiewoorden juist een negatief effect hebben. Hoe kan 
het dan toch zijn dat het uiten van emoties over het algemeen toch wel een positief 
effect heeft, hè, en dan kom je namelijk echt tot een tegenstelling in literatuur als je 
dat zou op kunnen lossen door een scriptie is dat natuurlijk eh helemaal mooi maar dat 
is dat is niet nodig om een mooie scriptie te kunnen schrijven om hierin toch een, op 
een overzichtelijke manier weer te kunnen geven wat er bekend is 
[S] 124. ja <…> ja ik vind het soms nog wel moeilijk, weet je, het is allemaal nog 
zo, ja, ik weet niet, ik begin maar gewoon, weet je echt zo van eh nou ja, kijk maar 
hoe je eruit komt, heb ik echt zoiets van ja, ik weet, dit vind ik gewoon onwijs interes-
sant ook en wil ook gewoon weten omdat ik zelf bepaalde ideeën heb die ik dan een 
soort wil toetsen eigenlijk van hoe het dan in het echt zou zijn maar om daar dan echt 
over te gaan schrijven, da's dan echt zo móeilijk, zo wordt ineens. 

 
Ook nu geen reactie van S op de uitleg van B, maar een hartenkreet dat ze 
het moeilijk vindt (ongemarkeerde themaverandering). Opmerkelijk dat ze 
daarin zegt ik begin maar gewoon weet je, terwijl B zojuist uitgebreid uit de 
doeken heeft gedaan hoe ze dan moet beginnen. Het lijkt erop dat S de bood-
schap van B nog niet verwerkt heeft (vgl. §4.7).  
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• B bevestigt dat het moeilijk is tot een goeie vraagstelling te komen en stelt 
in beurt 129 dat S eerst meer moet lezen en 'het veld' beter moet leren ken-
nen:  

 
[B] 129. om dat goed te doen inderdaad, dat is ook lastig. Het is iets waar je – ik 
kan me voorstellen dat je heel graag zo'n soort hapklare [gelach] van nou dan doe je 
dit en dan doe je dat en dan heb je gelijk een goeie vraagstelling, maar het is ook wel 
iets waar eigenlijk iedere onderzoeker sowieso mee worstelt in het begin en dat die 
worsteling wel een onderdeel is van het schrijven van een scriptie en het schrijven van 
een onderzoek. Het is ook één van de moeilijkste stappen, waar je doorheen gaat. 
Maar wat goed is, is om eerst in die literatuur te duiken en dat je sowieso die termen je 
wat hanteerbaarder worden, weet je, dus dat je wat meer, dat je je wat meer thuis 
voelt ook in dat veld en dat je daar wat meer affiniteit mee krijgt en je dat erin kan 
gedijen en als je dat doet en al veel aan het schrijven bent, dan komt zo'n, zo'n vraag-
stelling dat gaat zich vormen en dat is eigenlijk het onderdeel van het eerste hoofdstuk 
dat je uiteindelijk daar uit, of in het eerste hoofdstuk dan komt tot een probleemstel-
ling, maar om tot een probleemstelling te komen moet je nog wat dieper in de litera-
tuur eh gaan 
[S] 130 . Ja, ik heb gewoon nu echt gekeken van wat wat er was wat mij van 
daaruit gewoon leuk leek, dat heb ik nu, ja daarom, zo heb ik echt zitten lezen van joh 
wat lij- wat vind ik nou interessant en dan vooral omdat mijn ideeën niet overeenkwa-
men soms, had ik echt zoiets van dat wil, dat wil ik gewoon weten. 

 
De begeleider erkent dat het gaat om een lastige taak en kijkt vooruit naar 
wat er moet gebeuren: eerst moet S dieper de literatuur induiken.18 S accep-
teert deze suggestie niet expliciet, maar gaat in op wat ze tot nu toe gedaan 
heeft. Hieruit is af te leiden dat S ziet dat ze tot nu toe literatuur heeft beke-
ken op zoek naar een leuk, interessant onderwerp. Het gebruik van nu in 
combinatie met de voltooide tijd19 suggereert dat S dit in contrast ziet met 
hoe ze zich dat lezen in de toekomst voorstelt.  

  Hoe diep de student in die literatuur gedoken is, is moeilijk te herleiden 
uit het materiaal. Wel is er een moment in gesprek 2 dat aanleiding geeft 
voor enige twijfel hieromtrent:  

 
[B] 211.  ja, ja en waarom is hij20 daar anders over gaan denken? 
[S] 212.  ja omdat dat denk ik uit zijn resultaten kwam of zo dat-ie ze, (…) 

 
• Het voorstel van B aan het eind van het gesprek behelst dat S een tijdsplan 

gaat maken. S zal daarop één ding noemen dat ze nog moet gaan doen 
(doorgaan op detail met als gevolg ongemarkeerde themaverandering): 

 
[B] 167. je, nou dan stel ik voor dat we dat zo doen en dat we dan de volgende 
keer ook, dat we samen eens gaan kijken, misschien kan jij daar een voorzet voor 
maken ook, om dan een eh tijdsplan te maken als je zelf een beetje het idee hebt van 
hoeveel tijd heb ik, eh hoeveel tijd gaat hier zo ongeveer voor mezelf in zitten, denk ik, 
hoe lang doe ik er überhaupt in het begin over om zo'n artikel eens door te nemen, 
waar loop ik tegen aan, hè, er zijn dingen, ik kan mezelf nog voorstellen dat ik toen ik 
scriptie schreef dat ik eh heel lang bleef hangen bij methodestukken en zo, terwijl dat 
nog helemaal niet nodig was. Ja, voor mijn onderzoek was dat handig maar dat ik dan 
zó probeerde dat te snappen terwijl het niet nodig was om te lezen 
[S] 168  nou ja, ik moet me ook nog goed in ziekte x op zich verdiepen, want ik 
weet wel een beetje dat ontsteking en weet-ik-veel maar wat het precies is dat eh… 

 

                                                 
18  Overigens is de uitleg van de begeleidster hier minder concreet dan in beurt 123. Een 

aanwijzing als zoek in de literatuur naar discrepanties (beurt 123) is voor een student een 
werkbaarder advies dan erin gedijen (…) veel schrijven (…) en dan gaat zo'n vraagstelling 
zich vormen. 

19  Die manier van lezen is voltooid? 
20  Hij verwijst naar Pennebaker, de belangrijkste auteur over dit onderwerp, waar S veel 

artikelen van heeft doorgenomen. 
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Wederom geen indicatie van wat S hoe heeft ontvangen van de boodschap. 
Haar reactie lijkt aan te grijpen op het onderwerp 'lezen' in combinatie met 
'nodig'; ze gaat immers door op wat zij denkt nog te moeten lezen. Dit on-
derwerp is evenwel niet het belangrijkste van de suggestie van B; die behelst 
eerder het maken van een tijdsplan. Wat S niet zal doen. 

 
• Vanaf beurt 181 beginnen B en S met het plannen van een vervolgafspraak. 

Terwijl de agenda's bekeken worden, doet B nog een laatste suggestie aan 
S, namelijk om op te schrijven wat er afgesproken is aan plannen. S beperkt 
zich hierna tot ja, ja en gaat verder met de vervolgafspraak (ongemarkeerde 
themaverandering): 

 
[B] 187. nee, maar als je na je tentamen dan gewoon goed begint daarmee enne 
<…> want nu bij voorbeeld, dat is wel goed altijd hè, als we dan een gesprek hebben 
gehad dat je dan even kijkt wat was ook alweer de bedoeling dat ik zou doen en ik leg 
die verantwoordelijkheid ook bij jou dus dat jij dan kijkt, oh ja, ik zou een plan maken, 
ik zou dit en dat en dat kan je al neerzetten en dan volgende eh keer kom, neem jij 
eigenlijk die verantwoordelijkheid van hier wilde ik het over hebben en daar eh… 
[S] 188. ja, ja, effe kijken, hoor, als ik maar gewoon effe een paar dagen heb, dan 
eh, het weekend, In die week van 3 juni, dat is wel heel ver – wanneer zitten we nu? 

 
Ook hier geen reactie van S op een procedurevoorstel van B en dus geen indi-
catie of daarover shared cognition is ontstaan. Ook in het vervolg zijn hier-
over geen aanwijzingen te vinden. 

 
Tussenstand van gesprek 1 
Op een minderheid van door B geuite handelingsvoorstellen reageert S met een 
expliciete afwijzing of acceptatie. Van de vijf voorstellen die S wel accepteert, zal 
ze er drie daadwerkelijk uitvoeren: 
• S zal wel scripties bekijken (2 x voorgesteld, 2 x geaccepteerd); 
• S zal wel informatie uit de literatuur goed vastleggen (idem); 
• S zal hoofdstuk 1 schrijven. 
 
Twee voorstellen voert ze niet uit: 
• S maakt geen skelet; 
• S verwijst niet naar originelen en zoekt verwijzingen niet na (maar ze weet 

dat B daar iets over gezegd heeft).  
 
Van de voorstellen die S niet expliciet accepteert, voert ze ongeveer eenderde uit: 
• S gaat wel algemene dingen beschrijven; 
• S gaat wel schrijven over ziekte x; 
• S gaat wel haar ideeën opschrijven en een hypothese formuleren (2 x geadvi-

seerd); 
• S maakt een aantal vraagstellingen (hoewel die niet uit de literatuur lijken te 

komen).  
 
Adviezen die S niet opvolgt: 
• S zoekt en beschrijft geen discrepanties in de literatuur (2 x geadviseerd); 
• S beschrijft niet systematisch onderzoek over het effect van negatieve emo-

tiewoorden; 
• S beschrijft niet wat er bekend is over de vraagstellingen; 
• S maakt geen tijdsplan. 
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Van de opvolging van twee adviezen zijn in het materiaal geen indicaties te vin-
den: 
• dat S heeft gereflecteerd over het gesprek;  
• dat S dieper de literatuur is ingegaan. 
 
Gesprek 2 
Ook van gesprek 2 zijn de reacties van S op de handelingsvoorstellen van B ge-
analyseerd. Ik geef hieronder de uitkomsten samengevat weer met enkele illu-
straties uit dit gesprek.  
 Van de 24 voorstellen worden er 7 expliciet geaccepteerd door S. Ook in 
gesprek 1 gold dat voor (ongeveer) eenderde. Van de zeven geaccepteerde voor-
stellen blijken er drie gevolgd te worden door het daadwerkelijk (goed) uitvoeren 
van de suggesties. Dat is minder dan in gesprek 1. De andere vier aansturingen 
hebben niet het beoogde effect. De drie wel uitgevoerde voorstellen zijn: 
• S gaat wel nazoeken wat onder effect wordt verstaan. Dit is twee maal gead-

viseerd door B en is door S geaccepteerd met: ja, oké, ja, ik kan nog even 
kijken en oké dat je dat gewoon zegt wat dan bedoeld wordt met positief ef-
fect (display); 

• S beschrijft wel de logica achter de vraagstellingen21. S heeft dit geaccepteerd 
met: dat je dan meer een verhaaltje opbouwt van waarom je van één naar 
twee gaat (display) en ja, ik heb dan een heel klein beetje gezegd van (…) 
maar 't is allemaal heel kort beschreven; 

• S zal de literatuur kort beschrijven en aan het einde samenvatten, door S  
geaccepteerd met ja, en zoiets had ik ook in m'n hoofd nu eigenlijk (claim). 

 
Wat S niet doet: 
• S zoekt niet in elektronische zoeksystemen (vgl. §4.7), ondanks de acceptatie 

ja, dan ga ik dat wel doen; 
• S maakt geen overzicht van de onderzoekspopulaties in artikelen, ondanks de 

acceptatie ja, ik schrijf het effe over; 
• S houdt geen logboek bij en mailt geen verslag van het gesprek, ondanks de 

acceptatie ja, oké, dat <…> je weet dat ik de goeie heb; 
• S werkt geen inhoudsopgave uit tot op paragraafniveau, ondanks de accepta-

tie ja daar moet ik gewoon nu effe over nadenken. 
 
De andere reacties zijn van de soorten die ook in gesprek 1 voorkwamen: 
• Een minimale respons (bijvoorbeeld ja), gevolgd door een nieuw onderwerp, 

bijvoorbeeld: 
 

[B] 243 . ja, bijvoorbeeld ja, dus dat je echt goed weet als je dit maakt dan zou je 
kunnen zien van hé ik mis iets om om hier logisch over te kunnen zeggen en dan ga je 
als je dit zo uit elkaar tekent dan ga je echt een beeld vormen van wat het waar het 
uiteindelijk op neer gaat komen, waar waar ga ik nou allemaal wat over vertellen en dan 
zou je ineens misschien tot de conclusie kunnen komen ja maar hm? eigenlijk moet ik 
nog dáár nog wat over zeggen wil dit compleet zijn en dat kan je maar beter van te 
voren weten dan dat je dat achteraf weer moet gaan nazoeken, <…> ja? <…> en dan 
dus 't eh, dat is dus een stukje van het plannen eigenlijk en het ontwerpen van waar ga 
je heen en tegelijkertijd lijkt me dat het eh het uitvoeren kan gaan eh 
[S] 244. ja <…> ja, ik merk gewoon bij mezelf dat ik er nu in zit, nu heb ik zoiets 
van nou nu eh loopt het wel, kijk ik ben er voorlopig nog niet, maar 

 

                                                 
21  Misschien doordat B dit aan het eind van het gesprek nog eens expliciet toevoegt aan wat 

S zegt te zullen gaan doen. 
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In het transcript met continueerbeurten (vergelijk §3.4.1) is verder te zien 
dat S ja, oké zegt vóór de eerste pauze van B, maar ze zwijgt na het vragen-
de ja? en de pauze die B hierop laat volgen. Het in dit voorbeeld voorgestelde 
plan zal S overigens niet maken. 
 

• Reactie op een ingebed detail, bijvoorbeeld: 
 

[B] 123.. oké, dus daar zit ook weer onderscheid in eigenlijk, is wel goed om dat 
eens uit te gaan zoeken waar het dan speciaal over gaat want ik zou me kunnen v- 
opvatten nu over positief effect op de gezondheid eh als ik het nu zo even bedenk hè, 
dus dat inderdaad mensen minder ziekte x hebben als als als als echt een ziekte min-
der last hebben maar het zou ook kunnen zijn dat ze 't minder beleven, hè de pijnbele-
ving eigenlijk dus heb je eigenlijk over die nociceptie(?) en eh, heb je vast wel eens 
over gelezen in Taylor hè, al die pijnniveaus eigenlijk waar je in zou zitten, dus dat zijn 
allemaal effecten op de gezondheid. Kan ook zijn dat mensen eh het gebruiken van 
emotiewoorden bij mensen met ziekte x betekent dat het effect positief op gezondheid 
dat ze ineens veel meer eh vitamine-C-pilletjes gaan slikken bijvoorbeeld, als je het zo 
lees dus dat zijn allerlei verschillende effecten die het kan hebben en en bekijk het 
eens goed, beschrijf eens goed straks in je hoofdstuk welke effecten wòrden dan 
gemeten, kan je een onderscheid maken misschien tussen psychologisch met een 
psychisch welbevinden 
[S] 124. ja het gaat vooral om ziekteactiviteiten volgens mij 

 
Dit punt wordt in gesprek 3 nogmaals (uitgebreid) besproken omdat het nog 
niet in orde is.  
 

• Informatie over wat ze hééft gedaan, bijvoorbeeld: 
 

[B] 254. en al schrijvende kan je er achter komen dat er onderscheid bestaat 
tussen klinische studies eh gevalsbeschrijvingen eh noem maar op 
[S] 255. ja, ja <…> ja ik ben in ieder geval wijs (?) dat ik die vraagstellingen wat 
zijn, ik had zelf wel tenminste ik zelf was er wel wijs mee, maar ja ik denk ja heel vaak 
dan zitten er woorden in waar je niet eens aan gedacht hebt dat het niet kan, tenmin-
ste dat hadden we toen met onze paper, toen hebben we het wel zes keer over moeten 
maken dacht ik van echt helemaal een eh 

 
 Eerder is aangegeven dat S geen paragraafstructuur zal ontwerpen. 
 
• Een expliciet bezwaar 
 

[B] 173. wat ik ook altijd wel leuk vind om te weten al is bijvoorbeeld: en wat 
bediscussiëren zij dan, ik weet niet of jij dat ook leuk vindt om te lezen  
[S] 174. ja soms en soms denk ik van nâh gooi het maar whatever 
[B] 175. ja [lacht] misschien ga je het leuk vinden als je heel erg bezig bent erin 
[S] 176. ja soms gaat het echt helemaal, denk ik nou ik weet niet eens waar het 
over gaat, dan laat maar, laat maar even 
[B] 177. ja, ja, ja, vaak komen dat soort gevoelens [lacherig] dat dat je dat heel 
leuk vindt als je er al heel erg diep in zit 
[S] 178. ja maar je zit nu gewoon echt nog specifiek naar emotiewoorden te zoe-
ken en dan denk ik ja dan moet ik dat later maar doen, dat wil ik nu liever niet.  

 
Afgaande op wat B in het eindinterview zegt, is dat niet gebeurd. Wanneer ik 
refereer aan deze passage zegt B: dat is niet gekomen nee.  
 

4.6.4 Beschouwingen 
Het is niet eenvoudig om de interactie te duiden in termen van het erop volgende 
gedrag van de student. In gesprek 1 worden expliciet geaccepteerde voorstellen 
vaker uitgevoerd dan voorstellen waarop die reactie ontbreekt. In gesprek 2 
echter is dat verband minder duidelijk. Andersom blijkt uit de data een reëel 
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risico dat de student een voorstel niet zal uitvoeren wanneer ze dit niet expliciet 
heeft geaccepteerd. Het woord 'risico' is bewust gebruikt: het komt voor dat S 
een ongeaccepteerd advies wel opvolgt, maar die gevallen vormen een minder-
heid.  
 In de literatuur zijn meer aanwijzingen te vinden voor interpretaties van de 
reception of advice (Heritage & Sefi, 1992). Houtkoop-Steenstra (1987) laat in 
haar proefschrift zien dat taalgebruikers22 een verzoek niet als bevredigend afge-
wikkeld behandelen als er slechts sprake is van een interactioneel zwakke accep-
tatie (bijvoorbeeld ja) van de ontvanger van het voorstel. Wanneer een hoorder 
alleen met ja reageert op een verzoek, zal de verzoeker verder spreken over het 
verzoek totdat er een sterkere acceptatie volgt: een "ja" wordt niet door de spre-
ker behandeld als een volle acceptatie-vorm23 (p. 210). Van dat verder spreken 
heeft Houtkoop-Steenstra drie varianten gevonden:  
1 De spreker geeft een mogelijke verklaring voor de nog-niet-acceptatie. 
2 De spreker verklaart de reden van het voorstel. 
3 De spreker dringt aan op acceptatie (pp. 210-213). 
Volgens Houtkoop-Steenstra volgt hierop vaak nog een demonstratie van voor-
stelontvangers dat ze de voorgestelde handeling ook inderdaad van plan zijn uit 
te voeren, zelfs op acceptaties als ja natuurlijk of ja prima die redelijk expliciet 
zijn in vergelijking met de reacties van de student in deze case. 
 Ook Heritage en Sefi (1992) hebben onderzocht hoe adviezen worden ontvan-
gen. In hun onderzoek ging het om adviezen die door verpleegkundigen worden 
gegeven aan jonge moeders. Over unmarked acknowledgements concluderen zij: 
[Here mothers] respond to advice in ways that avoid acknowledging it as informa-
tive and that avoid overtly accepting it. Although they do not involve overt rejec-
tion of advice, we shall argue that unmarked acknowledgements represent a 
response form that is resistant to advice giving and that may imply rejection of 
the advice that is given. (p. 391). Hier tegenover staan de marked acknowledge-
ments die normally convey acceptance of the advice offered. De derde variant 
wordt gevormd door de assertions of knowledge or competence. Hiermee drukken 
de moeders uit dat ze het advies al kennen of zelfs al volgens het advies hande-
len.  
 Uit deze twee onderzoeken komt dus naar voren dat een expliciete acceptatie 
de preferente reactie is op een voorstel of verzoek. Het ontbreken ervan is inter-
actioneel te beschouwen als een noticeable absence (Houtkoop & Koole, 2000, p. 
75). Maar welke werkelijkheid kan er schuilen achter die observeerbare afwezig-
heid? Anders gezegd: Wat is uit de data af te leiden over de relatie tussen het 
geobserveerde interactiepatroon en de achterliggende werkelijkheid? Ik bespreek 
eerst de patronen waarbij de student niet inhoudelijk reageert en vervolgens de 
patronen 1 tot en met 3 waarbij wel een acceptatie van de student volgt. 
 
4.6.4.1 Patroon 4, 5 en 6: De student reageert niet 
Wanneer de student niet reageert op een voorstel, kan dat eenvoudigweg komen 
doordat de student het voorstel niet heeft gehoord. Dit is een reële mogelijkheid 
in scriptie-interactie. Het gaat dan niet zozeer om een fysiek verschijnsel (bij-
voorbeeld veroorzaakt door omgevingslawaai), maar een cognitief. In het gehele 
corpus zijn talloze voorbeelden te zien van gebrekkige ontvangst, zowel bij stu-

                                                 
22  In het corpus van Houtkoop: taalgebruikers in informele (telefonische) gesprekken (ordi-

nary talk). 
23  Ik neem hier voor het leesgemak de formulering uit de Nederlandse samenvatting over. 
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denten als begeleiders. Men zal uitingen wel horen, maar ze worden niet cognitief 
verwerkt. Zeker wanneer het aantal boodschappen toeneemt, vangt de luisteraar 
niet alles op. De beurten van de begeleidster in deze case kennen vaak uitgebrei-
de en gelaagde handelingsvoorstellen (zie de beurten 105, 123, 129, 145 en 157 
in gesprek 1); de student krijgt hier in één keer veel te verwerken; te veel, valt 
te vrezen. 
 Maar ook wanneer de beurten van de begeleidster veel korter zijn, komt het 
voor dat de student de uitingen niet hoort. Hieronder een voorbeeld uit gesprek 
1, waarbij S op z'n minst de informatie van B niet lijkt te horen op het moment 
dat die wordt uitgesproken. B vraagt wat S aan interessants heeft gevonden in de 
artikelen die ze van de aio heeft gekregen: 
 

[B] 81. ja, ja. En al lezende, ben je nou ergens toe gekomen waarvan je denkt van nou 
dat, dat viel me op of daar had ik een gevoel van aha dat eh dat lijkt me interessant? 
[S] 82. nou dat van die positieve en negatieve emotiewoorden maar toen heb ik dus 
ergens gelezen, maar nou achteraf denk ik van volgens mij heb ik het verkeerd gelezen, 
want later heb ik het namelijk wéér andersom gelezen dat eh hoe eh meer negatieve 
emotiewoorden je gebruikt, dat dat ook een positief effect heeft en toen dacht ik dat vind ik 
eigenlijk wel raar 
[B] 83. zou het zo kunnen zijn dat ze zeggen, eh, sowieso het gebruik van emotiewoorden 
heeft een positief effect? 
[S] 84. ja  
[B] 85. dus negatief of positieve emotiewoorden en dat positief dan misschien nog wel 
meer effect heeft dan negatieve emotiewoorden 
[S] 86. ja, dat heb ik later ook wel weer gelezen, maar één keer, tenminste dat ligt me 
gewoon bij dat ik het zo gelezen heb, dat negatief dus óók een positief effect heeft en toen 
dacht ik later, dat lijkt me zo raar, maar ja het kan wel, maar later heb ik 't ook weer 
andersom gelezen dus, ik denk van ehm 

 
Uit wat S in beurt 86 zegt, is af te leiden dat ze de uitingen van B in 83 en 85 niet 
gehoord c.q. verwerkt heeft. B oppert daarin immers dat alle – dus ook negatieve 
– emotiewoorden een positief effect hebben. S presenteert dan als tegenoverge-
stelde (maar één keer) dat negatieve emotiewoorden een positief effect hebben.  
 In beurt 102 beweert S precies wat B zei in 85, maar S presenteert het als 
iets nieuws en gewoon mijn eigen idee. Als S de uitingen van B al heeft gehoord, 
lijkt ze zich daar niet bewust van. 
 

[B] 101. nou, oké, laten we nou eens doorgaan op dat positieve en negatieve, want je 
zegt het valt me op dat die eh dat er dus eigenlijk tweespraak in is, op de ene manier 
bedacht je je van goh, positief of negatieve emotiewoorden zouden dus ook een positief 
effect kunnen hebben en je zei van nou dat lijkt me eigenlijk eh <…> spreekt me een 
beetje tegen 
[S] 102. ja, ik kan me niet voorstellen, want vaak als je gewoon onwijs negatief gaat 
zitten doen, dat dat werkt gewoon mee met alles, met hoe je je voelt, met hoe je tegen 
dingen aankijkt en zo, kijk het is wel goed om het af en toe te zeggen, denk ik, dat wel, ja, 
ik bedoel, je voelt je af en toe heus niet leuk of zo, dat lijkt me wel logisch dus ik denk wel 
dat het goed is, maar ik denk dat het, ja, dat is gewoon mijn eigen idee, maar beter is als 
je meer positieve woorden gebruikt, of positieve emotiewoorden, dan negatieve  

 
S zal haar ideeën nog eens herhalen. Deze passage is eerder aangehaald als 
voorbeeld van reactie op een ingebed detail van een handelingsvoorstel van B om 
meer uit te zoeken over het effect van het gebruik van negatieve emotiewoorden: 
 

[S]. 106. jajajaja, ja ik denk dus dat het wel effect heeft in die zin dat het gewoon goed 
is als je het ook zegt dat je je gewoon klote voelt of zo, ik bedoel, dat moet gewoon gezegd 
worden, je kan je niet alleen maar gewoon lekker voelen als je ziek bent of zo, ik denk dat 
dat gewoon in die zin wel een positief effect heeft en wat er ook veel in artikelen naar voren 
kwam is dat het gewoon op 't korte termijn een negatief effect heeft maar later weer posi-
tief, op de langere termijn gekeken en dat denk ik ergens ook wel 
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[B]. 107. dat uiten van negatieve emoties? 
[S]. 108. ja, maar over het algemeen denk ik gewoon dat positieve emoties een meer 
positief effect hebben, dat denk ik tenminste 

 
Dit risico van het niet goed horen van boodschappen wordt vergroot doordat 
sprekers lang niet altijd 'blanco' aan het luisteren zijn naar de ander. Terwijl de 
ander aan het praten is, denkt de één aan van alles en nog wat. Dit kan een vorig 
gespreksonderwerp zijn, maar ook is mogelijk dat hoorders, met name bij meer-
voudige boodschappen, 'blijven steken' op een element uit die boodschap en 
daardoor het vervolg missen. Dit zou een aannemelijke verklaring kunnen zijn 
voor de 'reactie op een ingebed detail' die als één van de varianten naar voren 
komt. De aandacht van de student wordt getrokken door een deel van de uiting, 
de student denkt vanaf dat moment verder na over het punt dat de aandacht 
heeft 'getriggerd' en bereidt een reactie hierop voor. Tegelijkertijd doorluisteren 
naar het vervolg van de boodschap is moeilijk; cognitieve 'overload' ligt op de 
loer.  
 Worden we in alledaagse gesprekken al geregeld afgeleid door onze eigen 
gedachten, in scriptie-interactie is dit risico nog groter doordat de actoren op 
verschillende niveaus complexe problemen aan het oplossen zijn. Allereerst op 
inhoudelijk niveau. In scriptiegesprekken wordt gesproken en nagedacht over 
zeer complexe processen. Schrijven op zichzelf heeft al vele aspecten (inhoud, 
structuur, formulering, retorische situatie etc.), academisch schrijven is nog com-
plexer. Daarin moeten bijvoorbeeld ook vakinhoudelijke, conceptuele en metho-
dologische problemen verhelderd en overwonnen worden. De gespreksstof kan 
dus al behoorlijk ingewikkeld zijn. Daarnaast spelen nog twee factoren een rol.  

Allereerst is er de onvoorspelbare input van de ander waar op gereageerd 
kan of moet worden: de student weet niet wat de begeleider zal zeggen en de 
begeleider niet waar de student mee komt, of hoe de student zal reageren. De 
informatie is in veel gevallen verrassend en daar moet over nagedacht worden.  

De tweede factor is een gevolg van de context van het gesprek. We hebben 
tenslotte te maken met interaction in institutional settings (Drew & Heritage, 
1992). Student en begeleider staan in een bepaalde relatie tot elkaar. Eén van de 
vragen in dit onderzoek is hoe die relatie zich in de interactie manifesteert en 
welke rollen men aanneemt en de ander laat spelen in die interactie. Als voor-
schot hierop is aannemelijk dat student en begeleider tijdens de interactie in 
meer of mindere mate nadenken over die rollen ten opzichte van elkaar. Zaken 
die de student veelal bezig houden hebben vooral te maken met het feit dat de 
scriptiebegeleider ook de beoordelaar is: Kom ik niet dom over als ik deze vraag 
stel? Ik laat maar niet merken dat ik het niet begrijp. Zal de begeleider het ap-
preciëren als ik met hem/haar in discussie ga?, etc. Ook begeleiders hebben zo 
hun overwegingen: Zal ik dit nu bespreken of op een later moment? Laat ik dit 
gaan of zet ik door? Hoe moet ik dit de student uitleggen zonder het voor te 
zeggen? Over een kwartier heb ik een volgende afspraak, etc. Kortom: er wordt 
gejongleerd met de cognitieve, sociaal-emotionele en institutionele aspecten van 
het complexe proces van praten over een complexe taak in een interactiesetting 
vol verrassingen. Het ontbreken van een reactie van de student kan dus een 
teken zijn dat de student de boodschap niet heeft gehoord of verwerkt. Dit is een 
reëel risico in scriptiegesprekken. Men heeft veel aan het hoofd, waardoor lang 
niet alles optimaal opgevangen en verwerkt wordt.  
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Ten tweede: het ontbreken van een reactie kan erop duiden dat de student het 
voorstel niet begrepen heeft, maar dat niet wil zeggen. Reden voor dat laatste 
kan zijn wat hierboven werd aangehaald: de student wil niet laten zien dat ze de 
begeleidster niet begrijpt. Daarmee zou ze gezichtsverlies kunnen leiden (Brown 
& Levinson, 198724).  

Ten aanzien van dit punt is het gedrag van de student in deze case niet een-
duidig. Uit de analyses van §4.7 komt naar voren dat S op het punt van litera-
tuurverzameling geen open kaart speelt. Anderzijds stelt ze in de gesprekken 
veelvuldig vragen aan B en zegt ze in het interview na gesprek 2 dat ze daar niet 
bang voor is: ik moet het gewoon weten dus dan vraag ik het gewoon want an-
ders kan ik niet verder, dan houdt het gewoon op. 
 
Dit citaat herbergt in anders kan ik niet verder een derde mogelijke verklaring 
voor het niet reageren van S: ze hoort en begrijpt het wel, maar is het niet hele-
maal eens met het voorstel van B en dus ook (nog) niet van plan om de suggestie 
op te volgen, bijvoorbeeld omdat ze wél verder kan, het (nog) niet als noodzake-
lijk beschouwt, omdat ze zelf andere dingen van plan is te doen, het allemaal te 
veel vindt  of – onacademisch gezegd – er geen zin in heeft. Uit het eindinterview 
met de begeleidster wordt duidelijk dat B dit laatste ziet als een belangrijke ver-
klaring voor het tegenvallende resultaat: ze wilde het gewoon af hebben. 
 
Samengevat: hoewel het ontbreken van een reactie van S op een handelings-
voorstel van B niet per definitie betekent dat S dat voorstel niet omarmt, is het 
risico reëel dat S het niet heeft gehoord c.q. verwerkt, het niet goed heeft begre-
pen of niet de mening van B deelt dat dat moet gebeuren. Deze oorzaken en 
redenen voor het niet reageren, verwijzen ernaar dat er op dat moment geen 
shared cognition is over precieze inhoud en noodzaak van het in het voorstel 
gesuggereerde gedrag.  
 Op basis hiervan evalueer ik het als risicovol voor de efficiëntie van het scrip-
tieproces om deze patronen (voorstel → geen expliciete acceptatie) als afgewik-
keld te beschouwen. Om hier al kort in te gaan op mogelijke aanbevelingen: 
begeleiders zouden deze reacties niet moeten behandelen als een volle accepta-
tievorm (Houtkoop-Steenstra, 1987, p. 210), maar uitzoeken of en hoe het voor-
stel is overgekomen bij de student, aangenomen dat de begeleider het belangrijk 
vindt dat de student het voorstel hoort, snapt en accepteert. Het risico is immers 
reëel dat de student niet zal handelen op de manier die de begeleider voorstelt, 
waarop in een volgend gesprek een correctie moet volgen om de student aan te 
zetten het werk alsnog over te doen.  
 
4.6.4.2 Patroon 1, 2 en 3: S accepteert een voorstel, maar voert het 
niet uit 
Bij de beschouwing van het vorige patroon is met name gekeken naar mogelijke 
betekenissen van het ontbreken van preferente ontvangsten van handelingsvoor-
stellen. Bij het tweede patroon moet de blik ook gericht worden op wat er ná het 
gesprek kan gebeuren. Natuurlijk is denkbaar dat een student claimt een voorstel 
te horen, te begrijpen en te accepteren, terwijl hij/zij dat niet meent. Aangezien 
echter in deze case de expliciete acceptaties eerder uitzondering zijn dan regel, 
ligt het meer voor de hand ervan uit te gaan dat die claims een weerspiegeling 

                                                 
24  Deze theorie wordt uitgebreider besproken in §6.7.6 over case 3 (BD). 
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zijn van wat de student op dat moment weet, denkt en vindt25. Deze reactie niet 
geven is immers een reële optie voor S en B. 
 Evenwel: wanneer de student thuis aan het werk gaat, kan de kennis, mening 
en/of attitude van de student veranderd zijn of veranderen. Hieronder zal van de 
vijf keer dat patroon 1, 2 of 3 voorkomt, nagegaan worden welke aanwijzingen 
zijn te vinden over dergelijke veranderingen. Daarbij heb ik het voorstel over het 
maken van het skelet (gesprek 1) en over het maken van een inhoudsgave (ge-
sprek 2) als één geval samengenomen, omdat niet alleen de voorstellen zelf veel 
overeenkomsten vertonen, maar ook de reacties van S en haar gedrag in vervolg 
erop.  
 De beschouwingen van patroon 2 kennen meer onzekerheid dan die van pa-
troon 1. Er is immers geen volledig beeld van wat er tussen de gesprekken ge-
beurd is met de student. Het aantal mogelijkheden is schier eindeloos terwijl uit 
de data slechts een beperkt aantal verklaringen naar voren komt. Dat is lastig 
voor een onderzoeker, maar het is tegelijkertijd precies de situatie waarin de 
begeleidster zich bevindt. Ook zij zal haar interactie vorm en inhoud (moeten) 
geven op basis van onzekere, misschien zelfs speculatieve, interpretaties van 
cognities en gedrag van de student.  
 
1 In gesprek 1 accepteert S het voorstel om naar de originele bron te verwijzen. 

De oorzaak die haar belet dat te doen, geeft ze zelf aan: ze is vergeten wat B 
daarover precies heeft gezegd. De boodschap is op het moment van ont-
vangst wel gehoord en begrepen, maar in de tijd tussen gesprek 1 en 2 niet 
onthouden.  

 
2 Het eerste advies uit gesprek 2 was om in elektronische zoeksystemen op 

zoek te gaan naar meer literatuur. In §4.7 wordt duidelijk dat S suggereert 
dat ze dat gedaan heeft, terwijl andere uitingen erop duiden dat dit niet waar-
schijnlijk is. Om de een of andere reden komt S hier niet toe. Een oorzaak die 
S zelf aanvoert, is haar handicap waardoor ze moeilijk zware boeken kan tillen 
(van kast naar kopieerapparaat en tijdens het kopiëren). Duidelijk wordt 
evenwel ook dat ze niet alle mogelijkheden kent die de computer biedt voor 
een literatuursearch. Dit kennisgebrek kan natuurlijk een belangrijk beletsel 
vormen maar onduidelijk is waarom S dit probleem niet oplost. De begeleid-
ster concludeert immers dat S zich uiteindelijk heeft beperkt tot de artikelen 
die ze van de aio kreeg (vgl. §4.5).  
 S lijkt hier niet helemaal open kaart te spelen, maar ook is een glimp op 
te vangen van verandering van cognitie: het zoeken naar literatuur is S erg 
tegengevallen. Haar acceptaties zijn mogelijk gebaseerd geweest op een ver-
keerde voorstelling van zaken: S heeft de taak te licht opgevat. Meer hierover 
in §4.7.  

 
3 Het derde punt over het vastleggen van gegevens uit artikelen, is bijzonder 

curieus. In gesprek 1 had B immers ongeveer hetzelfde voorstel gedaan. Ver-
gelijk de volgende passages: 

 
Gesprek 1: 
[B] 153. (…) Wat ik vaak deed (…) is dat ik dan zo'n soort formulier bij me had 
waarin ik dan neerzet, eh de bron hè, dus dat is de naam van het artikel en bladzijde 

                                                 
25  Vergelijk ook de eerder geciteerde observaties van Heritage en Sefi (1992): marked 

acknowledgements normally convey acceptance of the advice (p. 391). 
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waarop ik het vind, auteur, wie heeft het gepubliceerd, datum van publicatie (…) Nou 
dus de samenvatting, staat vaak eh héle relevante kennis is, wat was de vraagstelling 
(…) Eh, welke opvallende ideeën hebben ze bij voorbeeld, wat zijn de kernwoorden (…) 
gebruiken ze synoniemen, en, nou dat je wat betreft ook een soort ja bibliografie gaat 
maken over wat is er bekend 
[S] 154. da's echt handig zo'n ding 
[B] 155. ja, dan belangrijke opvallende details met betrekking tot de vraagstelling, 
wat kwam eruit en dat komt ook vaak uit de discussie, (…) met de bedoeling om een 
eh ja een archief aan te kunnen gaan leggen 
[S] 156. da's echt handig, want (…) 
 
Gesprek 2: 
[S] 84.  ja, ik heb die schema's van jou gewoon en bij elk artikel dat ik lees dan eh 
doe ik dat gewoon dat is echt zó handig 
 
[B] 169. ja, ja, ja, en wat mooi is, of wat handig is ook voor jezelf nu ook straks 
voor je onderzoek is [schrijft iets op] nu we toch zo bezig zijn, is dat je een overzicht 
maakt van dingen waar je wat over gaat zeggen [tekent schema] dus dan zet je neer 
ehm naam, geef er een nummer aan aan dat artikel, bijvoorbeeld artikel, naam, per-
soon van de schrijver of titel en dan heb je bijvoorbeeld eh methode die ze gebruiken 
tuttuttu geef je kort antwoord en subjecten, mannen? vrouwen? (…) tuttuttu wat komt 
er nou uit, wie gebruiken ze, welke vragenlijsten gebruiken ze, en een kort overzicht 
van de resultaten, dus eigenlijk wat je doet is in een overzicht maken van de eh van de 
samenvatting eigenlijk van elk artikel 
[S] 170. ja want daar staat alles inderdaad gewoon in 
[B] 171. ja, ja, en zo kan je een prachtig overzicht, is ook vreselijk handig straks 
voor je onderzoek omdat je dan kan gaan kijken van o zij hebben die en dat, werkt 
echt op je kennis vergaren over dat onderwerp <…> 
[S] 172. ja, ik schrijf het effe over 

 
Het curieuze is dat het voorstel (formulier) in gesprek 1 dezelfde elementen 
bevat als het in gesprek 2 voorgestelde schema. S zegt dat formulier (uit ge-
sprek 1) te gebruiken, maar gaat in gesprek 2 het schema effe opschrijven. 
Wat ze de eerste keer gemist kan hebben, is alleen de informatie over de 
steekproef die in gesprek 1 minder expliciet uitgelicht werd. Vooralsnog ga ik 
ervan uit dat S de waarheid spreekt wanneer ze in gesprek 2 zegt dat ze het 
formulier gebruikt. Dat zegt ze namelijk zonder dat B er expliciet naar vraagt. 
Beurt 84 van S volgt namelijk op een complimentje van B dat S al zo goed re-
ferenties bijhoudt. Interactioneel gezien is er geen dwingende noodzaak voor 
S om zo expliciet te zijn over het gebruik van het formulier. 
 Mogelijk ziet S de overeenkomsten niet tussen het 'formulier' (voor het 
vastleggen van gegevens over en uit artikelen) en het 'schema' (voor het 
vastleggen van waar je over gaat schrijven). Dit is echter onwaarschijnlijk, 
zeker als ze met dat formulier gewerkt heeft. Ik kan de reactie van S niet 
goed verklaren.  
 
Beurt 170 van de student is zo opmerkelijk dat hij uitnodigt tot een terzijde. 
Het meest logisch is dat het daar staat alles inderdaad in van S verwijst naar 
de samenvatting van het artikel zoals dat bij het artikel gegeven is. De vraag 
is of B daarop doelt; zij heeft het immers over wat je doet en niet wat je 
'overschrijft'. Letterlijk gezien is het mogelijk de suggestie van B, door de 
verspreking aan het einde, op te vatten als 'maak een overzicht van de sa-
menvatting' (waar volgens S alles in staat) maar voor een (academische) lite-
ratuurscriptie volstaat in de regel niet het samenvatten van de samenvatting. 
Dat dit wel eens werkelijk het misverstand kan zijn geweest, blijkt uit iets dat 
B zegt in het eindinterview: wat ze dan besprak aan literatuur (...) dat was 
volgens mij alleen maar bepaalde zinnetjes gewoon uit de inleiding ervan 



100  Hoofdstuk 4 

 

weet-je-wel of uit de introductie. Al met al is de respons van S in 170 veeleer 
een teken van 'unshared' dan van shared cognition. 

 
4 Wat betreft de voorstellen 'logboekje bijhouden' en 'verslagje mailen' bieden 

de data weinig informatie over waarom S dit niet doet. Mogelijk schuilt juist 
hierin de verklaring: B komt er niet op terug. Haar presentatie van de voor-
stellen is ook niet dwingend.26 In gesprek 1 legt ze het expliciet bij S: 

 
[B] 187. dat is wel goed hè, als we dan een gesprek hebben gehad, dat je dan 
even kijkt wat was ook weer de bedoeling dat ik zou doen en ik leg die verantwoorde-
lijkheid ook bij jou, dus dat jij dan kijkt, oh ja, ik zou een plan maken, ik zou dit en dat 
en dat kan je al neerzetten ( …)  

 
In gesprek 2 geeft B aan dat ze daar (toch?) iets van wil zien, maar de formu-
lering suggereert dat S de ruimte heeft om daar het hare van te vinden:  

 
[B] 233. wat ik ook fijn zou vinden is als je bijvoorbeeld eh <…> ehm <…> nou, je 
hebt je vragen geformuleerd en dat je achteraf kan kijken voor jezelf van nou heb ik 
nou antwoorden gekregen op m'n vragen en wat wel eens, misschien zouden we daar-
aan kunnen beginnen, dat je dan kijkt van hoe werkt dat, is een soort logboek bijhou-
den, wat hebben we besproken, waar zou ik mee verdergaan en dan mail je me dat, 
dat hoeft maar drie zinnetjes, vier zinnetjes te zijn (…) hoeft niet veel te zijn maar het 
is misschien wel lekker om te bekijken of dat we op 't spoor blijven 

 
Op deze manier maakt B het S gemakkelijk zich aan de 'opdracht' te onttrek-
ken als ze daar geen zin of tijd voor heeft of er de noodzaak niet zo van in-
ziet.  

 
5 Tot slot: S accepteert de suggestie om de inhoudsopgave tot op paragraafni-

veau uitwerken. Dit blijkt haar niet goed gelukt te zijn. In gesprek 2 geeft de 
student aan dat ze dat moeilijk vindt als ze nog niet weet wat ze op gaat 
schrijven. Ze zegt ook een paar keer dat ze nooit schema's maakt. Aanneme-
lijk is dat hier een vaardigheidsprobleem schuilt achter het 'niet doen wat er 
gezegd is' dat door S niet is voorzien op het moment dat ze het voorstel ac-
cepteert. Zo'n schema maken is geen sinecure. Dat zien we keer op keer in 
onze scriptiecursussen en het wordt ook duidelijk uit het materiaal van onder-
havig onderzoek. Ook in de andere cases blijkt het ontwikkelen van een goe-
de onderzoeks- en inhoudstructuur een onderwerp te zijn waarover uitgebreid 
gedelibereerd wordt en moet worden.  

  Voor zo'n structuur moet de student op de eerste plaats de probleemstel-
ling in logische subprobleemstellingen kunnen verdelen. Uit de drie vraagstel-
lingen van S blijkt dat ze dat niet kan. Ze formuleert bijvoorbeeld als eerste 
vraagstelling een gesloten (ja/nee-)vraag die de rest van het onderzoek over-
bodig maakt wanneer het antwoord nee is. Dat is niet de bedoeling, want vol-
gens S is vraag 3 de eigenlijke vraag. Op de tweede plaats moeten het do-
mein en de variabelen gesegmenteerd kunnen worden in zinvolle onderdelen. 
De abstractie die daarvoor nodig is, beheerst S niet helemaal, zo blijkt uit de 
laatste scène van gesprek 3. B probeert samen met S een 'concept map' te 
maken, maar S vindt dat erg ingewikkeld. Aannemelijk is dat dit ook gespeeld 
heeft tussen gesprek 1 en gesprek 2: S heeft ondanks haar goede voorne-
mens geen skelet kúnnen maken. 

                                                 
26  Zie voor dit verschijnsel ook de analyses van case 3 (BD) in hoofdstuk 6, met name 

§6.7.6. 
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Samengevat: het niet uitvoeren van geaccepteerde voorstellen kan in deze case 
verklaard worden uit de volgende veranderingen in (de cognities van) S ten op-
zichte van het moment waarop ze de voorstellen accepteerde: 
• S is het voorstel vergeten (verwijzen naar het origineel); 
• S vindt het moeilijk uitvoerbaar door fysieke belemmeringen (boeken zoe-

ken); 
• S kon het niet uitvoeren door kennisgebrek (elektronische zoeksystemen); 
• S wil het niet uitvoeren? door ?? (idem) 
• S is minder gemotiveerd doordat er weinig dwang, controle bleek (logboek, 

gespreksverslag); 
• S kon het niet uitvoeren door vaardighedengebrek (skelet, inhoudsopgave). 
Voor de interactie rond het invulschema heb ik geen aannemelijke verklaring 
kunnen vinden.  
 
4.6.4.3 Afsluiting 
Alles van beide patronen samengevoegd, kunnen nu de risico's geschetst worden 
die – in ieder geval in deze case – kleven aan de handeling 'B stelt een werkwijze 
voor aan S': 
1 S hoort het niet. 
2 S begrijpt het niet. 
3 S is het er niet mee eens. 
4 S vergeet de informatie. 
5 S blijkt het niet toe te kunnen passen door kennisgebrek, vaardighedentekort 

of fysieke belemmeringen. 
6 S blijkt het niet te willen toepassen door motivatiegebrek of gebrek aan over-

tuigdheid van nut of noodzaak. 
De risico's 1 tot en met 3 zijn vooral reëel wanneer S niet reageert op een voor-
stel. Risico's 4 tot en met 6 openbaren zich nádat de interactie rond het hande-
lingsvoorstel zich heeft voltrokken.  
 
4.7 Reacties van de begeleider op herhaalde problemen en 

vragen van de student 
 
4.7.1 Inleiding 
Een onderwerp dat herhaaldelijk aan de orde komt in de drie scriptiegesprekken 
is de verzameling, selectie en verwerking van literatuur. Niet vreemd want het 
gaat hier om een literatuurscriptie en de eerste gesprekken van dat proces zijn in 
kaart gebracht. In deze paragraaf wordt een aantal van de gespreksfragmenten 
over dit onderwerp nader uitgelicht.  
 Geselecteerd zijn passages over literatuurvorsing die een zekere mate van 
herhaling in zich hebben, met name herhaling van een vraag of een probleem 
door de student. Het feit dat de student ergens op terugkomt, betekent dat ze 
vraag of probleem nog niet beschouwt als afgehandeld. Voor de beantwoording 
van de probleemstelling van dit onderzoek zijn dergelijke scènes informatief: door 
analyse ervan kan inzicht ontstaan over interactievormen en –inhouden die de 
efficiëntie van het proces bedreigen.  
 Dat het hier gaat om gespreksfragmenten over literatuur maakt ze extra 
interessant. Niet alleen omdat problemen met juist de verwerking van literatuur 
het praktijkprobleem was dat de aanleiding vormde voor dit onderzoek. Vooral 
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omdat de begeleider uiteindelijk niet tevreden is over de manier waarop S deze 
deeltaken uitgevoerd heeft (vgl. §4.5) terwijl er wel uitgebreid over gesproken is.  
 Hieronder beschrijf ik hoe de interactie van genoemde passages zich voltrekt. 
Op basis van de uitingen van zowel B als S probeer ik te indiceren in hoeverre de 
uitingen van B adequaat zijn in de zin dat ze leiden tot een antwoord op de vra-
gen of een oplossing voor de problemen die S heeft met betrekking tot bovenge-
noemd onderwerp.27 Daartoe zal het volgende geanalyseerd worden:  
• Hoe en wanneer worden de vragen en problemen door S opgeworpen?  
• Hoe reageert B erop?  
• Wat is de reactie van S daar weer op?  
• Hoe reageert B daar weer op?  
Voor zover de reactie van B bestaat uit een handelingsvoorstel, zijn de reacties 
van S daarop al besproken in §4.6. In die paragraaf ging het vooral om de vraag 
in hoeverre de reactie van S tekenen bevat om shared cognition en 'agreement' 
te kunnen veronderstellen. In deze paragraaf zal dat af en toe ook aan de orde 
komen, maar zal die reactie van S worden bezien in samenhang met de vooraf-
gaande en volgende uitingen van B. De analyse-eenheid is daarmee een omvang-
rijkere interactionele reeks.  

Uit de analyses komt allereerst naar voren dat de vragen van de student niet 
altijd gemakkelijk te begrijpen zijn. Ze verbindt twee problemen met elkaar waar 
weinig verband tussen te infereren is. Ook valt op dat die vragen zelfs na ogen-
schijnlijk glasheldere antwoorden van B, herhaald worden. Kortom: hier is iets 
raars aan de hand. De begeleidster heeft een gevarieerd repertoire aan reacties, 
deels volgens 'het boekje' (Vehviläinen, 2001), maar dit alles leidt er niet toe dat 
de student haar vragen als beantwoord beschouwt en haar problemen als opge-
lost. Veelbetekenend is dat in de gesprekken niet duidelijk wordt wát er aan de 
hand is. Hoe het komt dat de student niet uit de voeten kan met de uitleg en 
suggesties van de begeleider, is niet af te leiden uit de interactie. De interactie 
'werkt' niet, maar dit wordt niet gethematiseerd in de gesprekken.   
 
4.7.2 Gesprek 2 
In gesprek 2 heeft S twee brandende vragen die ze een aantal keer zal herhalen:  
1 hoe moet informatie uit de artikelen gerangschikt worden in de tekst, c.q. 

volgens welke structuur moet je de informatie bespreken? (= literatuurver-
werking)? 

2 hoe weet je nu of je de juiste en genoeg literatuur hebt? c.q. ik vind niet 
genoeg geschikte literatuur (= literatuurverzameling en -selectie) 

 
De eerste keer dat S de vraag onder 1 verwoordt, is in beurt 144: 
 

[S] 144. ja, want dat eh la-ma-zeggen, mijn volgende vraag want ehm hoe ga je dan 
überhaupt verder want nou zag ik bij die ene die had bijvoorbeeld28 ehm per vraagstelling 
had ze drie studies besproken of zo en gezegd van nou die zegt dit en die heeft dit en dit 
en zus en zus en zo gedaan en dit komt eruit en dan krijg je een conclusie en dan volgende 
vraagstelling weet-je-wel zo en de ander had gewoon ja een heel lang verhaal van gemaakt  
[B] 145. ja, nou ik vind, wat vind jij het mooist? eerst even vragen hoe jij het 
[S] 146. ja ik vind op zich denk ik die studies wel dat je per studie bespreekt wel goed, 
alleen ja hoe weet je dan dat je een relevante eh selectie hebt gemaakt van de studies, 

                                                 
27  In het volgende hoofdstuk is op vergelijkbare wijze de interactie rond het gespreksonder-

werp 'privacyrecht' geïsoleerd en beschreven. 
28  Hieruit blijkt dat S het handelingsvoorstel van B om scripties te bekijken daadwerkelijk 

heeft opgevolgd (vgl. §4.6). In deze beurt geeft S ook een display van wat ze heeft opge-
stoken van dat bekijken. 
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want zij had of hij dat weet ik niet eens die had gewoon ehm ja, ik geloof vijftien studies 
besproken bij elkaar en toen dacht ja ik dacht hoe weet je dan, want ik heb nu constant 
heel veel of veel van Pennebaker want die heeft natuurlijk gewoon 

 
In beurt 145 valt de zelfcorrectie van B op: ze begint de uiting met ik vind, maar 
herstelt zich en vraagt wat S het mooiste vindt. Zelfs spreekt ze expliciet uit dat 
ze iets anders gaat doen dan haar mening geven (eerst even ...). Hieruit is af te 
leiden dat de eerste respons van B is om antwoord te geven op de vraag van S, 
maar dat B daar zelf niet tevreden over is en anders gaat (taal)handelen. Maar dit 
alles enigszins terzijde.29  
 In beurt 146 is te zien dat de scheiding die hierboven is aangebracht in de 
twee soorten vragen, voor de student niet zo ligt. Ze ziet het kennelijk zo: als je 
de literatuur per studie bespreekt, dan weet je niet meer (alleen ja hoe weet je 
dan ...) of je de relevante selectie gemaakt hebt. Meer over deze samenhang in 
de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. Tegelijkertijd herformuleert S de algeme-
ne vraag hoe je weet of je de goeie selectie hebt, in een specifieker probleem: ze 
heeft nu heel veel van Pennebaker.  
 In de daarop volgende beurten vraagt B door zodat S dit laatste probleem kan 
verhelderen in 150 en verder: 

 
[S] 150. ja, en of je eh elke keer niet op dezelfde studies uitkomt la-maar-zeggen want 
nu heb ik ook, met het sneeuwbaleffect30 heb ik heel veel artikelen, heb ik dan alweer 
weet-je-wel, da's gewoon ja dat zijn gewoon degenen die gewoon een beetje hot zijn hier 
en die zitten er al bij dus, ik heb er een paar een stuk of nou ja ik heb er nu een stuk of 
vijftien, weet-ik-het 
[B] 151. ja, ja, dus wat je daarmee aangeeft is dat er dus blijkbaar een bepaalde 
gebied binnen de psychologie is die heeft zich daarmee bezig gehouden en dat is een heel 
gesloten kringetje 
[S] 152.  ja, het zijn een paar namen 
[B] 153. het zijn een paar namen en verder daarbuiten doen weinig mensen ermee wat 
mee 
[S] 154.  tenminste dat weet ik dus niet, dus ik weet niet of dit gewoon een goeie 
selectie is wat ik nu heb 

 
Het probleem ligt nu redelijk helder op tafel, mede door de verhelderingsvragen 
van B. Deze roepen de volgende displays op: S vindt eigenlijk alleen artikelen van 
één auteur en hoe weet ze nu of dat alles is? Vervolgens vraagt B naar de werk-
wijze van S: 
 

[B] 155. ja, dat heb je op Psychlit31 ook met open termen gezocht en verder gezocht en 
wijder gezocht? 
[S] 156. ja en vooral ehm, ja gewoon heel nieuw natuurlijk omdat het gewoon dus ja, 
ik heb zoiets van ja ik kan wel ouder gaan zoeken maar dat wordt ook niks 

 
S suggereert met haar ja dat ze in Psychlit heeft gezocht. Dit is echter zeer on-
waarschijnlijk. Niet alleen sprak ze in beurt 50 het voornemen uit dat te gaan 
doen (ik doe het ook wel effe nog via Psychlit) – ze hééft dat dus nog niet gedaan 
– ook zal ze dit nog eens als voornemen herhalen (zie hieronder).  Het feit verder 
dat S helemaal niet ingaat op wat ze dan in Psychlit gevonden heeft met het 
zoeken met open termen en verder gezocht en wijder geeft twijfel over de beves-
tigende reactie van S.  

                                                 
29  In het volgende hoofdstuk is te zien dat de begeleider van case 2 (RGL) een nagenoeg 

identieke 'switch' maakt in een beurt volgend op een vraag van S (§5.6.2, beurt 71).  
30  Sic! 
31  Psychlit is een elektronische zoekmachine voor sociaal-wetenschappelijke literatuur. 
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 In de volgende beurt legt B uit dat zoeken via de sneeuwbalmethode er in-
derdaad toe kan leiden dat je in een klein kringetje auteurs blijft hangen. Waarop 
S haar probleem nogmaals herhaalt. Dit is inmiddels de vierde keer en toch opent 
S haar beurt met ja, weet je wat het is?: 
 

[S] 158. ja, weet je wat het is? ik heb gewoon nu al tig artikelen gelezen en dat staat 
er ongeveer nou la-ma-zeggen twintig referenties, 't zijn er veel meer, maar la-ma-zeggen 
twintig en tien daarvan zijn van Pennebaker, dus ik heb echt zoiets van ja, dat kan dus ook 
niet anders want dan heeft anders, ja iedereen heeft dat gewoon 

 
In 160 verbindt S wederom de twee vragen aan elkaar: dan heb ik zoiets van ik 
kan wel per vraagstelling studies gaan bespreken maar dat blijven een beetje 
dezelfde studies. Op de vraag van B wat ze anders in gedachten had, blijft S het 
antwoord schuldig. Hierop legt B uit dat het toch wel de bedoeling is dat je onder 
elke vraagstelling bespreekt wat daarover in de literatuur bekend is en dat het 
goed is om op verschillende manieren literatuur te zoeken:  
 

[B] 163. (...) als je er maar één hebt of twee, ja, dan is dat zo, dan is dat wat er be-
schreven is en dan kan je heel veel erbij verzinnen maar dan is dat niet zo. Het is wel goed 
om op verschillende eh manieren te zoeken hè, dus als je dat via de sneeuwbalmethode, 
dat is een manier van zoeken, maar daarmee, wat dat je nu net zegt ook, is kan je een 
heel gebied overslaan dus je moet ook op zoektermen, dus niet op Pennebaker, maar op 
andere zoektermen in het Nederlands of in het Engels of eh en dat via Psychlit gaan zoeken 
[S] 164. ja, dan ga ik dat wel doen (…) 

 
In 164 dus wederom het voornemen om het te gáán doen (vergelijk hiervoor). 
Hieruit wordt nogmaals duidelijk dat het ja in beurt 154 inhoudelijk gezien niet 
opgevat kan worden als een bevestigend antwoord op de vraag van B in 153. 

In beurt 168 komt S terug op de vraag over de verwerking van de literatuur 
in de hoofdstukken. Hoewel S inmiddels zelf heeft aangegeven dat dat per studie 
wel goed is (146) en dit door B expliciet bevestigd is in de uitleg in beurt 163, 
lijkt S het nog niet te kunnen geloven:  
 

[S] 168. maar is het dan ook echt zo dat je la-maar-zeggen nou laten we de eerste 
vraagstelling nemen en dan zeg ik van nou, ik heb eh drie studies hiervoor en eh nou die 
hebben het zo onderzocht, zo, zoveel personen hebben het gedaan, deze methode hebben 
ze gebruikt en dit kwam eruit, oké hè, volgende studie en die heeft het zo gedaan en dan 
komt dat eruit en dan uiteindelijk een klein conclusie of zo, tenminste dat lijkt me wel zo 
handig.  

 
Dit is een fraaie display van begrip, maar als acceptatieclaim is de uiting twijfel-
achtig.  
 Vervolgens komen twee andere onderwerpen aan de orde: wat S uit de arti-
kelen moet opschrijven en of het al leuk is dingen te verzamelen voor de discus-
sie. Waarop S weer de tweede vraag stelt, namelijk hoe je weet dat je genoeg 
literatuur hebt: 
 

[S] 182. ja, even kijken hoor [rommelt met papier] o ja, want dan had die ehm één 
had dus la-maar-zeggen drie studies of zo en dan denk ik van ja nie echt veel, maar ja hoe 
weet je nou wat genoeg is, hoe weet je nou dat je 
[B] 183. ja, het mooie zou zijn als je er twaalf hebt of tien, weet-je, dat is een mooie 
hoeveelheid studies waar je echt iets over zeggen; drie is inderdaad heel 
[S] 184. ja ik vond het echt heel weinig 
[B] 185. heel kort, ja, laten we eerst eens gaan proberen of dat we, dat je meer litera-
tuur kan vinden via Medline of Psychlit en anders zouden we het onderwerp iets breder 
moeten maken misschien 
[S] 186. ja, zou kunnen, ja 
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Dat S de vraag hier nogmaals stelt, is opmerkelijk, aangezien B in 163 al tamelijk 
uitgebreid uit de doeken heeft gedaan dat ze daarvoor met zoektermen moet 
gaan zoeken in Psychlit. S krijgt hier een herhaling van het antwoord van B: ga 
eerst op een andere manier zoeken. Om de een of andere reden ziet S dat ant-
woord van B niet als een oplossing voor haar probleem. Ze lijkt er niet van door-
drongen dat je weet of je genoeg hebt als je op de goede manier gezocht hebt, 
terwijl B dat expliciet heeft aangegeven in beurt 163. 

En dan komt voor de derde keer de eerste vraag op tafel. Het idee dat S het 
in beurt 168 nog niet helemaal geloofde, wordt bevestigd in 188: 
 

[S] 188. maar het is dus echt dat je elke keer pér studie gaat zeggen echt zo? 
[B] 189. ja, ja, wat komt eruit, wat is het antwoord op de vraag eigenlijk, per studie ja, 
ja 

   
Nu is B nog duidelijker over haar voorkeur: ja dat moet per studie worden be-
schreven (ja, ja). Daarna specificeert S haar probleem nogmaals. Was het pro-
bleem eerst dat alle studies van Pennebaker waren, nu oppert S in 190: die heeft 
elke keer een beetje hetzelfde antwoord. S beseft kennelijk niet dat het probleem 
dat Pennebaker steeds hetzelfde zegt, geen probleem meer zal zijn als ze via 
Psychlit of Medline meer en andere literatuur heeft gevonden. Hierop verandert B 
haar strategie: in plaats van uitleggen hoe ze denkt dat het opgelost kan worden, 
pakt ze haar eigen scriptie uit de kast en laat zien hoe zij de literatuur besproken 
heeft. In plaats van uitleg dus een voorbeeld.32  
 
In gesprek 2 oppert S nog een probleem met de literatuurverzameling. In het 
voorgaande bleek dat achter de vraag hoe weet je of je genoeg hebt? een prak-
tisch probleem schuilgaat: S vindt vooral artikelen van één auteur. In beurt 202 
komt S met een vergelijkbaar probleem. Pennebaker schrijft volgens S nooit 
alleen maar over emotiewoorden (…) gaat ook over inzichtwoorden en over nog 
andere effecten. B stelt hierop een aantal vragen aan S en suggereert dan om 
inzichtwoorden te onthouden als mogelijke verbreding van het onderwerp. Ze 
zegt ook nogmaals: neem nu als eerste stap nu eerst nog eens kijken of dat er 
via Medline of Psychlit nog via andere mensen wat meer over te zeggen is. Dat is 
de vierde keer. 
 
Samengevat 
Nadat S zelf gezegd heeft dat per studie bespreken wel goed is en ook B die 
mening heeft verkondigd, zal S nog tweemaal haar vraag herhalen of dat echt zo 
moet. B suggereert meermalen als oplossing om met goede termen te zoeken in 
Psychlit en Medline, maar S blijft problemen en vragen opperen over 'hoe weet je 
of je genoeg hebt' en over de beperktheid van de literatuur die ze tot nu toe heeft 
gevonden. De suggesties van B leiden er dus niet toe dat S haar problemen als 
opgelost beschouwt. Iets preciezer geformuleerd: S behandelt de uitingen van B 
niet als oplossingen want ze herhaalt haar probleem. Schematisch weergegeven 
is dit interactiepatroon:  

                                                 
32  In termen van het model van Gallimore en Tharp voor didactisch handelen van een do-

cent, is dat wellicht te benoemen als model staan tegenover instrueren (zie Huibregtse, 
2001, p. 17 e. v.). 
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S oppert vraag 

/ probleem → 

B suggereert 

antwoord / 

oplossing →  

S herhaalt vraag 

/ probleem → 

B herhaalt 

antwoord / 

oplossing → 

Etc…  

 
4.7.3 Gesprek 3 
Ook in dit gesprek worden twee problemen besproken in zich herhalende patro-
nen: 
1 S oppert (wederom) het probleem dat ze niet genoeg literatuur vindt. 
2 B oppert het probleem dat S in haar tekst niet bespreekt wat de 'onderliggen-

de mechanismen' zijn die ertoe leiden dat het 'vormen van een verhaal' een 
positief effect heeft. 

  
Gesprek 3 – twee weken dagen na gesprek 2 - begint met het onderwerp 'pro-
blemen met literatuur': het zoeken naar literatuur vindt S een ramp. Ze stelt zelf 
twee oplossingen voor: óf ik ga dus ik ga nog naar de aio (…) en ik ehm ga nog 
een keer proberen, ik heb nu gewoon echt goed eh referenties, dat ik weet welke 
journals het zijn en zo. S vervolgt die beurt met een beschrijving van het fysieke 
probleem dat ze door haar handicap de boeken niet kan tillen. Niet alleen het 
oppakken van de boeken lukt niet. S kan ook moeilijk zelf kopieën maken want 
dan moet ze bij ieder nieuw blad het boek weer optillen. B reageert op verschil-
lende manieren op deze probleemuitingen van S:  
• Ze toont medeleven (oh dat is lastig zeg). 
• Ze stelt vragen (hoe doen andere mensen dat in een rolstoel ofzo?). 
• Ze geeft vertrouwen in de kansen (daar zijn toch wel mensen voor die iemand 

met een handicap kunnen helpen). 
• Ze toont begrip (over de kopieerklus: ja dat is heel veel tijd en het is bij el-

kaar best veel en om dat zomaar aan iemand te vragen). 
• Ze  oppert (daarna) oplossingen. 
 
Na deze oplossing (zie beurt 15 hieronder) reageert S slechts met een herhaling 
van het probleem; alsof er door de oplossingssuggestie van B niets veranderd is 
in haar denken: 
 

[B] 15. ja het is gewoon makkelijker denk ik als je gewoon een grote lijst hebt met alles 
wat gevonden moet worden en dat íemand het dan voor je doet eigenlijk, dat je diegene 
dan iets geeft of zo ervoor, ja 't is 't is echt een klotenklusje maar je, als jij, het is ook, het 
is een klotenklus voor iemand die 't, die 't die 't wèl kan, maar voor jou is het dus een 
ondoenlijke klus  
[S] 16. ja, ik kan 't ik kan 't gewoon echt nie, maar ja ik heb echt zoiets, ik weet niet zo 
goed hoe ik dat, ik ga het ook niet aan F

33
 vragen want die is zelf ook hartstikke druk nu 

dus dan heb ik zoiets van. 

 
S reageert hier vooral op de laatste helft van de beurt van B waarin ze weer 
begrip toont voor de moeilijke situatie van S. De oplossing die B suggereert lijkt 
echter niet veel te veranderen in de perceptie van S. 
 Een vergelijkbaar paar komt even verderop voor: 
 

[B] 19. ja, nou misschien, je zou het eens kunnen vragen in de bieb, dat er dan mensen, 
dat dan inderdaad zo'n bibliothecaresse dat dan met je doet of voor je doet dat zou natuur-
lijk ideaal zijn, hè, lastig 

                                                 
33  F is een studievriendin van S. 
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[S] 20. ja, dat is echt heel irritant. 

 
Ook hier reageert S alleen op het laatste woord waarmee B begrip toont.  
 B sluit dit deelonderwerp af met de opmerking dat dat een praktisch probleem 
is en S verwoordt daarop het andere probleem: 
 

[B] 23. maar goed dat is een heel praktisch probleem 
[S] 24. ja, dat is, maar ja ik kan dus niet zo goed verder dan, kijk dan ben ik er dus door-
heen, en ik heb op de computer gezocht heb ik wel wat gevonden waarvan er eentje in de 
bieb en de rest niet <…> dus dat ik vond ik ook al <…> dat heb ik gewoon gekeken, want 
dat kijk dat zie je natuurlijk gauw genoeg, maar ehm <…> 

 
Het andere probleem van S is dat ze maar één boek heeft kunnen vinden. B 
vraagt door naar de werkwijze van S, waarop S antwoordt en we een idee krijgen 
van hoe ze in de bibliotheek gezocht heeft.34  
 

[B] 25. hoe zoek je dan in de bieb? dan loop je daarheen en dan zie je of dat er is of kijk 
je dan ook van staat het in de bieb? Kijk, je kan in de computer kijken in welke bieb die 
staat of dat iets hier staat of in in in in medische bieb staat ontzettend veel hè haal je heel 
veel literatuur vandaan 
[S] 26. ja, voor de artikelen ga, loop ik altijd gewoon naar achter la-ma-zeggen, ik dacht 
dat alleen voor de boeken was dat je <…> vooral naar (?) eh kijken welke deelbibliotheek 
die stond la-ma-zeggen maar voor artikelen weet ik niet hoe je dat. 

 
Door de vraag van B wordt de werkwijze van S duidelijk en het belangrijkste 
gevolg hiervan is dat zichtbaar wordt waar het probleem precies zit. In het laatste 
deel van beurt 26 komt daarvan al iets naar voren en uit het vervolg blijkt nog 
duidelijker dat S niet weet dat ze ook artikelen kan vinden via het computersys-
teem van de bibliotheek, ook niet hoe dat moet en het dus ook niet gedaan heeft 
c.q. gedaan kan hebben. Wanneer namelijk B oppert dat er ook veel literatuur in 
de medische bibliotheek zal staan (omdat het over een bepaalde ziekte gaat), is 
uit de reactie van S op te maken dat het zoeken naar artikelen voor haar onont-
gonnen gebied is: 
 

[B] 29. MBU ja dat is de medische bibliotheek en daar kij-, dan staat het erin dat het dáár 
zou moeten staan 
[S] 30. maar hoe weet je dat? 
[B] 31. ja, dat is opzoeken dan kan je 't opvragen waar de journals zijn dat eh, kan ik me 
niet meer precies herinneren hoe je dat moet doen maar dat kunnen ze bij de in de biblio-
theek jou heel goed vertellen 

 
Hierna vat B het nog eens samen. De reacties van S in 32 en 34 zijn niet erg 
helder en in 36 verandert S na een ja van onderwerp door een vraag te stellen 
over één bepaalde titel: 
 

[S] 32. ja, oké want dat is nog wel eh 
[B] 33. ja, maar dat is gewoon iets intypen en dan komt het er allemaal uit wáár je 't kan 
vinden en of het in de UBU staat of in de NBU of in de nou ja of aanvragen <…> dus wat je 
moet doen eigenlijk is vragen, dus echt hulp inschakelen nu van de mensen uit de biblio-
theek dat ze je daarin helpen even even aangeven eh hoe moet ik dat uitzoeken, waar in 
welke bieb dat ligt, da's één keer een foefje wat ze je uitleggen en dan heb je dat én dus of 
dat er iemand is die jou praktisch kan helpen met 't tillen en 't eh kopiëren 
[S] 34. dat is ook als 't daar iemand moet, ja dus <…> ja 
[B] 35. maar 't mooiste is als je dan een grote lijst hebt van dingen die je wil hebben en dat 
't dan in één klap iemand dat kan doen 
[S] 36. ja <…> ja, en bijvoorbeeld deze, weet jij dat? of was, was [bladert] deze met twee 

                                                 
34  Weer een sprekend voorbeeld van de werking van een display. 
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uitroeptekens, dat gaat echt over positieve en negatieve emotiewoorden. 

 
De onwetendheid van S aangaande het zoeken van tijdschriften maakt het zeer 
onwaarschijnlijk dat zij gedaan heeft wat B had gesuggereerd in gesprek 2, en 
wat S zichzelf in datzelfde gesprek had voorgenomen te gaan doen, namelijk 
zoeken in Psychlit en/of Medline. Dit zijn immers elektronische zoeksystemen 
voor boeken én artikelen.  

Naar aanleiding van een vraag van S hoe ze beslag kan leggen op een unpu-
blished dissertation, adviseert B haar om in de zoekmachines ook namen van 
interessante auteurs in te typen met het kernwoord emotions erbij. Op die manier 
zou S ook meer literatuur kunnen vinden. Hier (beurt 41) reageert B vrij snel met 
een oplossing: 
 

[S] 36. ja <…> ja, en bijvoorbeeld deze, weet jij dat? of was, was [bladert] deze met twee 
uitroeptekens, dat gaat echt over positieve en negatieve emotiewoorden 
[B] 37. ja, deze heb ik toevallig net ook gelezen voor je <…> mmm Southern 
[S] 38. ja, dus unpublished of zo 
[B] 39. dissertation, unpublished dissertation <…> ja, wat je zou kunnen doen is eh op de 
ie- want als het een unpublished dissertation dat betekent dus gewoon is een literatuur-
scriptie die niet gepubliceerd is maar dat is wel zeer interessant 
[S] 40. ja ik vond qua titel 
[B] 41. dat is helemaal, nou wat je kan doen, hier staat Southern <…> (?) University 
[lacht], ik weet niet wáár ik dat dan wat je hier neer zet, maar wat je zou kunnen doen als 
optie is uitzoeken eh op op internet, kijken of je deze persoon kan bereiken via internet of 
dat-ie daar is en dan mailen, vragen of dat je of dat je die eh unpublished dissertation eh in 
kan zien of eh die kan dat kan eh mailen, je krijgt niet altijd respons hoor, maar het is wel 
een optie om het eens te proberen op die manier  
[S] 42. ja want dat, wat is dan het handigste om via een zoekmachine of zo zo'n naam? 
[B] 43. ik zou eh, ja eerst via een zoekmachine, Hugh Hughes, hij staat hier ook in hoor, 
hij heeft nog wel wat meer gedaan [bladert] volgens mij toevallig net ge- <….> je zou eens 
kunnen kijken op die naam Hugh Hughes, hè? in combinatie met eh express emotions, daar 
zou je sowieso kunnen zoeken, je zou hem kunnen mailen op een of andere manier te 
pakken kunnen krijgen want elke universiteit heeft wel natuurlijk een eh <..> mail-eh-
adressen of dat-ie daar nog zit en anders dus zijn naam gewoon intypen en kijken of dat-ie 
nog meer van die prachtige titels heeft, dus gewoon op auteur zoeken en emotions dan 
bijvoorbeeld, ik weet niet of die nou hier [leest] Hugh Hughes, staat hier ook inderdaad, 
waar las ik het nou, ook heel veel samen gedaan met Pennebaker, Hughes, Pennebaker, 
1994 <…> dat is dus belangrijk, dus ik zou bij hem om nog meer literatuur te komen echt 
op zijn naam intypen, da's wel een mooie <…>  
[S] 44. ik zit nou gewoon ook echt nou op andere namen weet-je want Pennebaker heb ik 
nou al honderd dingen van  
[B] 45. nee maar die Hughes dus hè, of eh <…> hier staan er nog meer in Keycold, Clazer, 
Clazer, hè dus al deze namen die zou ik dan gewoon allemaal maar eens intypen, kijken 
wat ze hebben da's een ander manier van zoeken, ja? dus daar zou je misschien al wat 
mee kunnen 
[S] 46. <…> ja kijk ik heb nu nog wel dus wat literatuur qua referenties wat ik gewoon 
even <…> op kan zoeken maar eh [zucht] omdat ehm heel weinig journals hier staan, heb 
ik echt zoiets van dat vind ik eigenlijk zo'n chaos 
[B] 47. ja, ja, maar misschien dus in de medische bieb, want dat is waarsch- , ik neem 
aan dat daar ontzettend veel staat, of eh wat ze ook wel vaak maar dat kost dan een beetje 
geld, is dat ze het aan kunnen vragen want het kan ook zijn dat in Amsterdam dat ze 't wel 
hebben en dat je gewoon eens een keer een hele lijst met met wat hebben ze dan in de 
bieb in Amsterdam wel en dat je dan daar naar toe gaat om het vandaan te halen. Of ze 
sturen het je op en dat kost je dan eh vijf gulden of zo, gulden ja, is tegenwoordig dan vier 
euro weet-je-wel, ja, ineens <…> ja? heb je daar wat aan? 
[S] 48. ja, nâh ik moet gewoon eerst effe kijken welke hier staan maar als ik dan in kan 
typen dan hoef ik dus niet de hele tijd eh <…> op en neer te lopen, ik dacht dus dat dat 
alleen bij boeken kon <…>  
[B] 49. nee, ook de journals, ze kunnen je zo vertellen welke journals eh d'r zijn en waar 
die waar die te vinden zijn <…> 

 
Ook in beurt 43 geeft B meteen een antwoord op de vraag van S. S moet de 
naam intypen met een trefwoord. Dat lijkt wel tegemoet te komen aan een be-
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hoefte van S aan andere namen (beurt 44), hoewel uit de woorden van S niet 
gemakkelijk is af te leiden hoe ze haar eigen zoekproces naar andere namen 
precies heeft ingericht: ik zit nou gewoon ook echt nou op andere namen. In de 
reactie van S in beurt 46 zien we weer het inmiddels bekende patroon: ze rea-
geert niet op de suggestie van B maar herhaalt haar probleem dat er zo weinig 
journals staan in de bibliotheek. B geeft weer een vergelijkbare oplossing als in 
29, 31 en 33 en voegt toe dat S ook artikelen kan aanvragen bij andere bibliothe-
ken.  
 B sluit deze beurt af met een expliciete vraag naar het nut van de informatie: 
heb je daar wat aan? Het antwoord van S is weliswaar minimaal bevestigend (ja) 
maar S lijkt het advies niet zonder meer te gaan opvolgen: ze is niet van plan in 
de medische bibliotheek te gaan kijken of artikelen aan te vragen maar eerst te 
gaan kijken welke hier staan. Opmerkelijk, want haar probleem was juist dat 
'hier' zo weinig was. Daar gaat ze zelf kennelijk toch niet meer van uit, nu ze 
weet dat ook artikelen via 'intypen' zijn te vinden. Uit dit laatste is wel op te 
maken dat S de suggestie van B uit beurt 33 hiervoor heeft begrepen en als een 
oplossing ziet voor het fysieke probleem.  
In deze sequenties zijn de volgende patronen zichtbaar: 
• Wanneer B doorvraagt over het probleem van S, wordt dat probleem duide-

lijker.  
• Wanneer B haar oplossingssuggestie afsluit met een uiting van medeleven, 

reageert S alleen op dat laatste door nogmaals te vertellen hoe moeilijk ze 
het heeft.  

Uiteindelijk neemt S niet de volledige suggestie van B over: ze lijkt niet van plan 
literatuur te gaan zoeken in andere bibliotheken. Uit de analyse van probleem 2 
hieronder (bespreking van 'onderliggende mechanismen') komt nog scherper naar 
voren dat betwijfeld mag worden of S van plan is meer literatuur te zoeken op de 
door B voorgestelde wijze.  
 
In gesprek 3 wordt vervolgens de tekst van S besproken. Indirect komt hierin af 
en toe het thema 'literatuur' aan de orde. Eén van de belangrijkste kritiekpunten 
van B is dat S niets heeft beschreven van de onderliggende principes of mecha-
nismen waardoor het uiten van emoties (via positieve en/of negatieve woorden) 
effect zou hebben op het welbevinden van de chronisch zieke. S moet van B ook 
over die verklaring literatuur zoeken en verwerken. Hier zal zich een vergelijkbaar 
patroon ontvouwen als in gesprek 2 rondom het thema 'Structuur hoofdstuk 3': 
moet je dan écht per studie bespreken? Dat patroon is kort gezegd dat B voor-
stelt om iets op een bepaalde manier te doen en S een aantal keren haar vraag 
blijft herhalen. De herhaling van de vraag is een teken dat de suggesties c.q. de 
antwoorden van B er voor S niet toe leiden dat de vraag irrelevant is geworden. 
De vraag bestaat nog steeds, dus de reacties van B tot dan toe zijn niet bevredi-
gend voor S. 
 In beurt 53 geeft B aan hoe S die onderliggende principes kan beschrijven. Ze 
laat ook een boek zien waarin een integratief model staat voor het aanpassen aan 
traumatische stress. De dialoog vanaf dat moment: 
 

[B] 53. (...) dit is bij voorbeeld het integratief model voor het  aanpassen aan traumati-
sche stress maar en soortgelijk model staat geloof ik ook in Taylor, aanpassen aan chro-
nisch ziek zijn, hè om zo'n model wat erachter zit en dan zou je mooi kunnen zien waar dus 
bijvoorbeeld die emoties, emotiewoorden betrekking op hebben, het is, kan natuurlijk zo 
zijn bedacht ik me dat het ook een eh <…> uiting gewoon is van een bepaalde persoonlijk-
heid, sommige mensen die heel negatief zijn ingesteld als persoon die uiten ook heel veel 
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negatieve emotiewoorden, dus dan worden emotiewoorden meer een soort <…> operatio-
nalisatie van hoe iemand is dan dat het echt het emotiewoord is wat eventueel effect zou 
kunnen hebben 
[S] 54. ja, ja dat is natuurlijk wat ik nu al zei, ze gaan er nu veel meer uit dat het wel – 
nog <…> een klein beetje impact heeft op zich maar niet niet heel erg meer, dat ze dat 
eerst wel dachten want eerst was het gewoon eh die inhibitie dat zag ik net ook staan, die 
inhibitietheorie heel erg, dat mensen het onderdrukten dus dan is het onwijs goed als je 't 
natuurlijk uit, als je, zo denken ze er nu niet meer over, dat het inhibitie is, het is gewoon 
het vormen van een verhaal belangr- dat dát belangrijk is voor jezelf en 
[B] 55. dus dat mensen een reden aan kunnen dragen waarom ze het hebben bijvoorbeeld 
[S] 56. ja, dat ze het gewoon voor zichzelf geordend in hun gedachten hebben met inte-
gratie van emoties en ervaringen en gewoon alles bij elkaar, dat het gewoon goed op een 
rijtje ligt in hun hoofd en dat is het principe van emotionele expressie of eh disclosure. 

 
In beurt 54 en 56 wordt duidelijk welk verhaal S wil vertellen in de tekst: voor-
heen verklaarde men het35 uit de inhibitietheorie: het is niet goed gevoelens te 
onderdrukken. Tegenwoordig vindt men het vormen van een verhaal belangrijk 
waarin emoties en ervaringen geordend worden. 
 Vervolgens komt B terug op het boek dat ze voor S had gevonden: dat zal 
nuttig zijn omdat daar wordt ingegaan op de vraag waarom dat ordenen tot een 
verhaal zo belangrijk is, en dan zou je er ook eens wat over op kunnen schrijven. 
B zoekt in het boek naar nog meer aanknopingspunten en besluit met: 
 

[B] 57. (...) dat je dan nog een bredere, nog een stuk eigenlijk in die achtergrond hebt 
wat nog een betere plaatsbepaling is, ik denk als je dat beter weet dat je dan ook nog 
meer literatuur erbij zou kunnen zoeken, bij zou kunnen vinden 
[S] 58. ja <…> ja, want is dat op zich niet dat je eh gewoon wat ik al eh <…> aangege-
ven heb van het vormen van het verhaal dat is maar dus een deel eigenlijk van <…> van 
het geheel, op zich <…> snap je wat bedoel? 
[B] 59. nee, nu niet 
[S] 60. dus, la-ma-zeggen, de emotionele expressie dat dat werkt la-ma-zeggen of dat 
dat positieve effect heeft dat komt op gewoon op zich natuurlijk dat mensen een verhaal 
vormen maar nou zeg jij ja dat zit nog in een breder <…> verhaal of zo. 

 
In beurt 57 verwoordt B dat dat zoeken naar achtergrond ook weer een oplossing 
kan zijn voor het door S geopperde probleem dat ze eigenlijk door haar literatuur 
heen is. Dit onderwerp is weer een andere aanleiding om die literatuur aan te 
vullen. Aanvankelijk reageert S met een herhaling van wat ze eerder zei: dat is 
toch gewoon ... [wat ik al zei]? Het vervolg van die beurt is evenwel opmerkelijk: 
wat S doet in beurt 58 en 60 is verder in deze case zelden te zien. Ze parafra-
seert de suggestie van B en vraagt B om een reactie daarop. Een directe 'display 
of understanding' met een uitnodiging voor verificatie. B specificeert dat breder 
verhaal in de vervolgbeurt: en waarom dan, waarom zou dat effect hebben, nou 
en dáár hebben deze mensen allemaal een antwoord op proberen te vinden die 
hebben ideeën over, die hebben daar eh schema's op gebouwd. En ze concreti-
seert dat weer door een aantal mogelijke onderliggende principes te noemen.  
 Toch herhaalt S hierop de mening die ze in 58 eigenlijk al begonnen was: ze 
dacht dat 'verhaal maken' genoeg verklaring was: 
 

[S] 62.  ja precies, want ik dacht dus eigenlijk dat 't gewoon echt puur op dat verhaal 
maken voor jezelf vast zat dat dat gewoon het onderliggende mechanisme was en niet 
verder, weet-je 
[B] 63.  ja ja, maar vaak is het wel verder, dit is dan een deelaspect denk ik, maar je 
zou het eens kunnen bekijken hoor, waar hangt dat dan nog meer mee samen 
[S] 64.  ja gewoon, want ik zit te denken van wat ik dan gelezen heb dan hebben ze 
nogal veel van dat eh ja wat ik zeg van dat verhaal vormen en eerst van dat inhibitietheorie 
[met zachte stem] en ehm, ja, <…> ja inderdaad van dat verhaal vormen, waar ze daar 

                                                 
35  Positieve effect van emotiewoorden? 
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weer, hoe ze daarvan <…> of daaraan komen <…> ja <…> eh <…> in wat ik gelezen heb 
of ik weet of ze daar wel eens van gezegd hebben iets.  

 
In beurt 64 oppert S een probleem dat een beetje vreemd is in het licht van al 
het voorgaande: ze is dat onderliggend mechanisme nog niet tegengekomen in 
de literatuur die ze nu heeft. Vreemd allereerst omdat één van de problemen van 
S is dat ze niet genoeg literatuur heeft kunnen vinden. De gevonden literatuur 
zou dus ook niet goed als standaard kunnen gelden voor wat van belang is en wat 
niet. En vreemd op de tweede plaats omdat B niet alleen concrete literatuursug-
gesties heeft gedaan waar dat in te vinden is, maar ook heeft aangegeven dat S 
hierover meer zou moeten gaan zoeken.  
 B gaat hierop verder over de werkwijze van S: Maakt S ooit schema's om 
verbanden tussen zaken weer te geven? Nee dat doet S niet, ze zegt: zelf ben ik 
nooit zo schema-achtig, en lacht. Is toch handig volgens B: zo krijg je beter zicht 
op de achtergrond. Waarop S voor de derde keer herhaalt dat ze dacht dat 'ver-
haal vormen' alles was wat erover te zeggen viel: 
 

[S] 68.  ja <..> en als ik kij- gewoon kijk naar artikelen die echt alleen over emotione-
le expressie gaan, niet eens over mensen met ziekte x, en niet eens over emotiewoorden 
speciaal, dan is het principe dat uitgelegd wordt is gewoon elke keer het vormen van het 
verhaal dus daarom ging ik er eigenlijk van uit dat dat gewoon het kader was en dat weer 
onder kan brengen (?) in emotiewoorden en inzichtwoorden en dat misschien 
[B] 69.  ja maar waarom werkt het vormen van een verhaal? hè het vormen van een 
verhaal is het doel van het uiten van emoties, maar wat, hoe werkt dat dan dat vormen van 
een verhaal, waarom zou dat überhaupt positief effect hebben? want ik ik vind het niet een 
heel logisch, weet-je ik snap wel dat het zo zou kunnen werken, maar het mechanisme 
vertelt het nog niet wat het zou zijn, (...)  

 
B zal in het vervolg van beurt 69 verder uitleggen waarom kennis over het ach-
terliggende mechanisme belangrijk is: als therapeut moet je ook weten waarop 
een bepaalde strategie gebaseerd is om te kunnen begrijpen waardoor hij bij 
bepaalde mensen wel of niet werkt.  
 
Samengevat 
S ondervindt verschillende problemen bij het zoeken naar literatuur. B reageert 
met medeleven, vragen en oplossingen. S blijft haar problemen herhalen en lijkt 
niet van zins te gaan zoeken buiten de bibliotheek waar ze nu zoekt. Het patroon 
is gelijk aan dat in §4.7.2. 
 B vindt dat S ook moet beschrijven welke achterliggende mechanismen ervoor 
zorgen dat een verhaal vormen goed werkt bij mensen met ziekte x of een ande-
re chronische aandoening. S herhaalt een paar keer dat ze dacht dat een verhaal 
vormen voldoende verklaring was. Nadat B literatuursuggesties heeft gedaan en 
zelfs een boek met bruikbare artikelen meegeeft, oppert S nog twee keer dat ze 
over die achterliggende mechanismen niets heeft gelezen in de literatuur die ze 
tot nu toe heeft doorgenomen. In schema: 
 

B oppert  

probleem → 

S betwijfelt dit 

probleem →  

B oppert  oplos-

sing → 

S herhaalt twijfels 

→ 

Etc…  

 
4.7.4 Beschouwingen 
Het meest opmerkelijke aan de geanalyseerde passages is dat de uitingen van B 
zo weinig teweeg lijken te brengen bij S. De verwachting is toch dat iemand 
tijdens interactieprocessen nieuwe informatie zodanig verwerkt dat die gekoppeld 
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wordt aan oude (eigen) cognities, waardoor er verandering optreedt in de eigen 
cognities. Dit is immers het basisprincipe van tekstverwerking. Deze 'given-new'-
koppeling is bij de student observeerbaar afwezig wanneer zij bijvoorbeeld het 
probleem oppert dat ze ergens geen literatuur over heeft als daarvóór allerlei 
strategieën zijn besproken om meer literatuur te vinden en B zelfs een boek 
overhandigt aan S. 
 Het is niet eenvoudig te duiden wat hier precies misgaat. Aan de herhalingen 
van S is te zien dat de interactie tijdens de looptijd van het gesprek weinig effect 
sorteert in de zin van verandering van de concepties van de student. Anders 
gezegd: er treedt geen leereffect op. Hoe is dit te verklaren? De onderzoeksdata 
bevatten hierover weinig aanwijzingen. Dit op zichzelf is betekenisvol – ik noem-
de dit eerder – daar de begeleidster niet over méér gegevens beschikt. Ook voor 
haar zal dus niet duidelijk zijn waarom de student zich niet geholpen meent met 
de verschafte informatie. 
 Hieronder volg ik eenzelfde soort redenering als in §4.6.4: Is te begrijpen hoe 
het komt dat de student anders reageert dan verwacht; is uit de data af te leiden 
wat er aan de hand is? 
 
Er zijn drie probleempunten waarover de interactie weinig effect sorteert: 
1 S: moet je echt per studie bespreken? 
2 S: hoe weet je of je genoeg literatuur hebt c.q. ik vind te weinig geschikte 

literatuur; 
3 B: beschrijf de achterliggende mechanismen van verhaal vertellen. 
Is aannemelijk dat S de boodschappen niet heeft gehoord of begrepen? Nauwe-
lijks. Ze parafraseert immers het punt van per studie bespreken zeer expliciet in 
beurt 168 van gesprek 2. Ook het mechanisme achter het verhaal vormen heeft 
ze begrepen, getuige haar displays in de beurten 58 en 60. Of ze het zoeken op 
zoektermen in Psychlit en Medline heeft begrepen, is minder zeker hoewel ze bij 
voorbeeld reageert met ja, dan ga ik dat wel doen.  
 Wat ontbreekt is kennelijk een diepere vorm van verwerking: de student 
reproduceert de informatie, maar past deze niet toe op de situatie waarin ze zich 
bevindt. Uit het feit dat S haar problemen en vragen blijft herhalen, blijkt dat de 
situatie in haar beleving even problematisch blijft als die was. Dit wordt in de 
gesprekken niet gethematiseerd. Andere verklaringen kunnen daardoor slechts 
met de nodige voorzichtigheid worden geponeerd.  
 
Probleem 1 
Waarom gelooft S niet (is het dan ècht zo dat …?) dat ze per studie moet bespre-
ken terwijl ze zelf zegt dat wel goed te vinden? S noemt hierna een bezwaar dat 
maar zeer moeizaam geïnterpreteerd kan worden als daar logisch mee samen-
hangend: alleen ja hoe weet je dan dat je een relevante eh selectie hebt ge-
maakt. Ik heb één aanwijzing gevonden over wat mogelijk het probleem van S is. 
S heeft twee scripties bekeken. De scriptie waarin per studie werd besproken, 
was gebaseerd op ik geloof vijftien studies of zo (beurt 146). De andere scriptie 
bevatte een heel lang verhaal (i.t.t. per studie) en uit de opmerking van S in 
beurt 182 is op te maken dat daarin maar drie studies of zo waren verwerkt. 
Welnu: S zit met het probleem dat haar artikelen grotendeels dezelfde auteurs en 
dezelfde inhoud hebben. Misschien wil ze de mogelijkheid van zo'n lang verhaal 
open houden omdat ze dat ziet, c.q. heeft gezien, als een manier om over weinig 
artikelen een scriptie te schrijven. De stelligheid waarmee B vasthoudt aan het 
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beschrijven per studie (zie beurt 189) zal S dwingen meer literatuur te vinden. 
Deze redenering is echter alleen logisch wanneer we het punt van S (hoe weet je 
dan …) niet al te letterlijk nemen maar interpreteren als: 'maar daar heb ik niet 
genoeg artikelen voor'. Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat S dit als een 
probleem ervaart, maar strikt genomen noemt ze dat niet direct in relatie tot de 
vraag 'per studie bespreken of niet?'.  
  
Probleem 2 
Hiermee raakt dit punt aan het volgende probleem dat onder 2 is opgenomen: S 
blijft maar met het probleem zitten dat ze zo weinig literatuur kan vinden. Dit 
manifesteert zich in gesprek 2 én in gesprek 3, en uiteindelijk heeft B de indruk 
dat S het gehouden heeft bij de artikelen die ze van de aio kreeg (vgl. §4.5). 
Waarom heeft S dit probleem niet opgelost?  
 Onderzoek van Vehviläinen (2001) bevat mogelijk aanknopingspunten voor 
verklaringen. Zij analyseerde gesprekken tussen 'educational counselors' en 
'students'. Hoewel advisering geen hoofdtaak is van de counselors – ze moeten 
studenten vooral leren om zelf problemen op te lossen – blijkt dit wel een belang-
rijk bestanddeel te vormen van de interactie. Wat zij ziet, is dat de counselors 
adviezen presenteren via een stepwise entry to advice, in which advice is prepa-
red with a question-answer sequence (p. 271). Wanneer een probleem ter sprake 
komt, probeert de counselor eerst meer te weten te komen over hoe de student 
over het probleem denkt. Daarmee kan niet alleen een beter advies geformuleerd 
worden (fitting or aligning the professional perspective with that of the client, p. 
372), ook wordt de kans groter dat de student het advies accepteert (minimize 
resistance, p. 372) doordat de counselor het advies kan inbedden in wat de stu-
dent heeft gezegd (justifies the counselor's recommendation, p. 378). De bege-
leidster in case 1 vertoont zeer regelmatig dit 'modelgedrag'. Zie bijvoorbeeld de 
beurten 145, 151 en 153 in gesprek 2 en haar reacties in gesprek 3 naar aanlei-
ding van de fysieke problemen van S: ze formuleert haar advies pas na voorbe-
reidende stappen als medeleven en begrip tonen, vertrouwen uitspreken en vra-
gen stellen. Uit de manier waarop de begeleidster de interactie rond haar advies 
organiseert, is het ontbrekende effect dus niet te verklaren.  
 Een andere mogelijke verklaring gaat hier ook niet op. In de didactiek wordt 
veel belang gehecht aan de vraag wie nu een probleem heeft: de leraar of de 
leerling. De veronderstelling daarbij is dat de lerende minder geneigd zal zijn tot 
gedragsverandering naarmate die zich minder 'owner' voelt van het probleem. 
Belangrijke stappen volgens deze theorie zijn dan ook: zorg dat de lerende het 
probleem begrijpt en als probleem herkent. Ook uit conversatieanalytisch onder-
zoek is deze theorie bekend. Maynard (1991) onderzocht gesprekken van psycho-
logen met ouders van 'probleemkinderen'. Hij noemt dit een clinical discourse. 
Maynard observeert dat psychologen voor hun delivery van de diagnose de ou-
ders een perspective display ontlokken waarin de ouders hun visie op het pro-
bleem geven. Hij schrijft hierover: the PDS36 and related mechanisms of delivery 
involve the participation of recipients (…) so that, in the end, the clinician leads 
the receiver to the diagnosis in a way that implies mutuality of perspective (p. 
467). Zeker bij bad news delivery wordt deze methode gebruikt en hij blijkt de 
kans te vergroten dat de ontvangers de diagnose accepteren doordat bearer and 
hearer are mutually involved (p. 472-473). Een andere oorzaak van het succes 
van deze strategie is volgens Maynard dat the authority of clinicians and the 

                                                 
36  Perspective Display Sequence 
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relevance of their speaking are evoked at the very moment when parties establish 
that the child has a problem (p. 478). De noodzaak voor 'establishment' van het 
probleem is evenwel bij de literatuurproblemen van S niet aanwezig. Eerder is 
sprake van het tegendeel: S komt er zelf mee en blíjft de situatie als problema-
tisch beschouwen. 
 Een laatste optie die ik hier wil noemen, is dat S helemaal niet op zoek is naar 
een oplossing en de interactie anders 'definieert' dan B. Deze optie is goed te 
beschrijven aan de hand van het onderscheid dat Jefferson en Lee (1981) presen-
teren tussen een troubles telling sequence enerzijds en een service encounter 
sequence anderzijds. Kern van het verschil tussen die twee is vooral de rol van de 
'ander': de rol van degene die niet met een probleem komt. In een troubles tel-
ling sequence is de rol van de ander vooral de rol van luisteraar, ontvanger (trou-
bles-recipient). Op het moment dat de troubles-recipient een advies gaat geven, 
verandert hij/zij van rol en daarmee verandert ook de interactie in een service 
encounter. Wat Jefferson en Lee nu beweren, is dat de twee seqeunces onvere-
nigbaar zijn: the categories Troubles-Teller and Advice-Giver not constitute such 
a fitted pair. Als oorzaak daarvoor geven zij: both occupy the same category, that 
of Speaker (p. 410). Eén van de verschillen is: in a Troubles-Telling the focal 
object is the "teller and his experiences", in de Service Encounter the focal object 
is the "problem and its properties" (p. 411).  

Het interactiepatroon van S en B is nu als volgt te beschrijven: S vertelt een 
probleem (troubles-teller), B leeft mee met het probleem (troubles-recipient), 
maar suggereert op een gegeven moment een oplossing (advice-giver) waarmee 
ze de communicatie verandert in een service encouter sequence. B maakt er 
overigens wel een 'mengvorm' van wanneer ze in beurt 15 en 19 na haar advies 
nog blijken van medeleven vertoont (ondoenlijke klus en lastig). S houdt vast aan 
de rol van troubles-teller waarmee ze de communicatie blijft 'behandelen' als een 
troubles-telling sequence. Op dat moment is er sprake van een zogenaamde 
'interactional asynchrony' (p. 402), omdat één der sprekers niet meegaat in de 
interactionele verandering van de ander.37 Een onbeantwoorde vraag blijft: waar-
om gaat S niet mee in de service encounter? Misschien vindt ze het eenvoudig-
weg te veel 'gedoe' om haar problemen op te lossen? Misschien ook lukt het de 
student niet om uit de 'negatieve spiraal' te komen, maar een dergelijke verkla-
ring ligt te zeer op het terrein van de klinische psychologie om binnen het kader 
van dit proefschrift nader te onderzoeken. Ik moet hier de verklaring schuldig 
blijven.  
 
Probleem 3 
Bij het derde punt (de mechanismen achter het verhaal vertellen) kan 'ownership' 
wel een rol spelen. S blijft immers herhalen dat ze dacht dat verhaal vertellen een 
afdoende verklaring was voor het positieve effect, ondanks dat ze via een display 
laat zien dat ze begrijpt wat B bedoelt (beurt 58 en 60). Is hier sprake van een 

                                                 
37  Vergelijk Zimmerman (1998): Participants assume discourse identities as they engage in 

the various sequentially organized activities: current speaker, listener, story teller, story 
recipient, questioner, answerer, repair initiator, and so on. (...) In initiating an action, one 
party assumes a particular identity and projects a reciprocal identity for co-participant(s). 
(...) such projections are subject to ratification (...) or revision (p. 90) en the procession 
of discourse identities is interactionally contingent rather than determined, that is, one 
party's initiation of a discourse activity does not preclude a shift to another activity by an-
other party (p. 91).  
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(klassiek) meningsverschil? Dat zou het geval kunnen zijn, ware het niet dat S 
nauwelijks argumenteert, wat een passende vorm van taalhandelen is in de be-
spreking van een verschil van mening. B doet dit wel: zij interpreteert de uitingen 
van S dus als standpunten waarover gediscussieerd moet of kan worden. S voert 
wel één argument op en herhaalt dat argument meermalen: in haar literatuur 
staat niets anders dan het verhaal over verhaal vertellen. Inmiddels is duidelijk 
dat dit argument niet meer relevant is vanaf het moment dat B nieuwe literatuur 
heeft aangereikt.  
 Beurt 128 (60 beurten en ruim 4000 woorden later) werpt nog een laatste 
licht op het verschijnsel. S zegt: 
 

[S] 128. (…) ik weet niet, op zich niet heel goed hoe ik nou verder moet of ze weet-je, 
ik heb eh nou ik kan nog wel literatuur gaan zoeken en dan nog tien onderzoeken of zo 
gaan beschrijven <…> zoiets, maar op dat eh <…> dat achterliggende mechaniek nog zo 
<…> ja ik weet niet, ik moet eerst eens kijken of eh H of zo daar wat van heeft want ik heb 
van haar dus best wel algemene titel ook gehad dus dat vind ik wel moeilijk om dat echt eh 
want er ligt nou ook echt niks bij dat er wat over gezegd is la-ma-zeggen. 

 
S heeft het dus wel begrepen maar voorziet problemen met de uitvoering: ze 
weet niet hoe ze dat moet doen.  
 Nog een paar opmerkingen over deze passage. In de frase nou ik kan nog wel 
literatuur gaan zoeken en dan nog tien onderzoeken of zo gaan beschrijven klinkt 
niet veel overtuiging en doelgerichtheid door. Het is zeer algemeen geformuleerd 
en bevat geen inhoudelijke motivatie. Het enige dat eruit springt is een bepaald 
te halen aantal studies (vergelijk de herhaalde vraag over 'genoeg literatuur'). 
Tweede opmerking is dat S zegt eerst bij de aio nieuwe literatuur te gaan vragen. 
Dit ondanks alle suggesties van B voor zoekstrategieën en literatuur. En de derde 
is dat S hier nogmaals het argument gebruikt dat ze in 'haar' literatuur niets heeft 
gevonden over die achterliggende mechanismen. Nu is het echter geen argument 
bij haar twijfel over de noodzaak van die verklaring, maar een argument voor het 
moeilijk vinden. Dit is evenwel een logische redenering: het is moeilijk een stuk 
te schrijven over een onderwerp waar je (nog) niets van weet. Dit is weer een 
voorbeeld dat de student blijft denken vanuit de situatie waarin ze zich ten tijde 
van het gesprek bevindt, en zich niet voorstelt dat die situatie zal veranderen 
wanneer ze de adviezen van B opvolgt en meer literatuur vindt. 
 Hierop overigens zet B een nieuwe strategie in: ze gaat samen met S op zoek 
naar mogelijke achterliggende principes. 
 
Samengevat 
De hier beschouwde interactie leidt tot herhalingen en ontbeert effect. Na een 
herhaling of vier doorbreekt de begeleidster het interactiepatroon door een ande-
re strategie toe te passen. Ze stopt met uitleggen en laat haar eigen scriptie zien 
(gesprek 2) of gaat samen met de student het probleem oplossen (gesprek 3). 
Op die momenten echter is veel tijd besteed aan de herhaling van zetten. Boven-
dien is dan nog niet duidelijk geworden waarom S haar vragen en problemen blijft 
herhalen. Daarmee wordt de doeltreffendheid van de strategieverandering ook 
onzeker. Een verandering van strategie kán leiden tot een doorbraak in de inter-
actie en tot verheldering en oplossing van een probleem38, maar wanneer de 
oorzaak van het probleem onbekend is, blijft de andere strategie een gok. Er kan 

                                                 
38  Zie hiervoor ook beurt 71 e.v. in gesprek 1 van case 2 (RGL) en beurt 35 e.v. in gesprek 

2 van diezelfde case (§5.6.3). 
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immers niet pragmatisch beredeneerd worden dat een andere behandeling van 
het probleem leidt tot een meer adequate aansturing van de student.  
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5  Case 2: Rechtsgeleerdheid  
 
5.1 Inleiding 
 
De tweede casus van dit onderzoek speelt zich af binnen de discipline Rechtsge-
leerdheid. Begeleider en student zitten in de beginfase van het scriptieproces, we 
volgen het tweede en derde gesprek dat ze voeren.  
 De beschrijving van de casus begint met een schets van betrokkenen, proces 
en scriptieonderwerp. In §5.3 wordt het verloop van de gesprekken geschemati-
seerd, de interactie is samengevat in §5.4. Daarna zoom ik in op een belangrijk 
probleem in deze casus: de student is vastgelopen, en erg onzeker over hoe ze 
de scriptietaak moet uitvoeren. Allereerst zal ik §5.5 illustreren worden op basis 
waarvan ik geconcludeerd heb dat de student niet goed weet hoe ze het scriptie-
proces aan moet pakken. Uit de interviews en gesprekken komen drie inhoudelij-
ke thema's naar voren waarvan de student niet helder voor ogen staat hoe ze die 
in de scriptie moet verwerken. De passages over deze onderwerpen zijn geanaly-
seerd en beschreven in de paragrafen 5.6 tot en met 5.8. Op basis hiervan ont-
staat een gedetailleerd beeld van de wijze waarop de student haar twijfels en 
vragen ter tafel brengt en de begeleider hierop reageert.  
 
5.2 Algemene beschrijving 
 
5.2.1 Verzameld materiaal 
Van deze case is het volgende materiaal verzameld: 
• scriptiegesprek 1 (50 minuten); 
• interview met B (26 minuten); 
• interview met S (22 minuten); 
• scriptiegesprek 2 (60 minuten); 
• interview met B (26 minuten); 
• interview met S (18 minuten). 
 
Er is geen eindinterview geweest met B dat betrokken kon worden in de analyses 
omdat het scriptieproces aanzienlijke vertraging opliep door onvoorziene proble-
men. Informatie hierover heeft de begeleider me per email gegeven. Deels waren 
het persoonlijke problemen die de student belemmerden om verder te werken. 
Uiteindelijk is het een mooie scriptie geworden, zo mailt de begeleider een hele 
tijd later.  
 
5.2.2 De begeleider (M) 
De naam van de begeleider is genoemd door een scriptiecoördinator bij Rechtsge-
leerdheid. Op mijn verzoek om medewerking, reageert hij meteen positief. Uit het 
eerste telefonische contact wordt duidelijk dat de begeleider uitgesproken ideeën 
heeft over scripties en scriptieproblemen. Eén van de vragen die hij zichzelf stelt 
wanneer hij scripties begeleidt, is: de studenten moeten het doen, de scriptie 
maken, maar wat hebben ze dan precies nodig? Hebben ze wat aan wat ik hen 
bied? Hij ziet scriptieproblemen frequent optreden en werkt om die reden graag 
mee aan het onderzoek; het gaat over een in zijn ogen belangrijk probleem. 
Scriptieproblemen wijt hij deels aan de gebrekkige schrijfervaring van veel stu-
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denten1, deels aan het gebrek aan discipline bij studenten. Zeker als het op 
schrijven aankomt, laten studenten zich te gemakkelijk afleiden, in plaats van dat 
ze gewoon blijven zitten en gaan schrijven.  
 Begeleider is senior docent/onderzoeker. Hij is tussen de 45 en 55 jaar oud. 
Onderwijs en met name scriptiebegeleiding is voor hem meer dan een verplich-
ting. Uit de uitgebreidheid waarmee hij me te woord staat en informeert, blijkt 
een grote betrokkenheid. Bovendien wordt in het verloop van dit proces zichtbaar 
dat hij zeer meeleeft met de student en erg behulpzaam is. Zo zal hij tijdens de 
kerstsluiting van het gebouw speciaal naar het station in Amsterdam reizen om 
daar een bespreking te hebben met de student. Ook spreekt hij tegenover de 
student zijn bereikbaarheid uit. Ze maken aan het einde van gesprek 2 een af-
spraak voor over zes weken, maar als de student vast zou lopen dan moet je dat 
onmiddellijk melden (beurt 325). En in beurt 327: (...) als je het idee hebt dat 
dat zo is, dan moet je me een e-mailtje sturen en zeggen "ik kom morgen langs 
en neem al mijn spullen mee".  
 
5.2.3 De student (V) 
De studente is goed. In het eerste interview zegt ze daar zelf over: ik ben heel 
gemakkelijk door die hele studie heen gegaan. Ze heeft enige ervaring met aca-
demisch schrijven: een stuk of vijf denk ik of zes papers geschreven tijdens haar 
studie. Dat ging altijd wel snel en ze werden goed beoordeeld: het ging altijd zo 
makkelijk. Ook de begeleider vindt dat; hij zegt in interview 2 dat hij haar vrij 
hoog schat.  
 
5.2.4 Het proces 
Scripties bij Rechtsgeleerdheid zijn, vergeleken bij bijvoorbeeld Letterenscripties, 
beperkt in omvang: minimaal acht studiepunten (8 x 40 = 320 uur), 30-60 pa-
gina's. Gemiddeld heeft deze begeleider tijdens een scriptieproces zo'n stuk of 
drie, vier gesprekken met de scribent. 
 Gesprek 1 (half september) is het tweede gesprek in het proces. De student 
heeft daaraan voorafgaand een A4-tje ingeleverd met vijf vraagstellingen en een 
korte toelichting over de verhouding tussen de vragen, haar voorkeur en haar 
moeite met het verwerken van het strafrechtelijk deel van de scriptie. Het aller-
eerste gesprek tussen deze begeleider en student vond plaats voor de zomerva-
kantie. Volgens de student was dat een hele tijd geleden, twee maanden of zo 
geleden. Volgens de begeleider was het een heel lang gesprek dat máánden en 
máánden geleden plaatsvond. In dat eerste gesprek is volgens de begeleider vrij 
uitvoerig gesproken over het onderwerp (een bepaalde buitenlandse wet), wat er 
wel en niet in zou zitten aan onderwerpen en het probleem van afstuderen in 
zowel Staats- en Bestuursrecht als Strafrecht. Als ik vraag of er toen ook al een 
soort vraag uitrolde, antwoordt B bevestigend: zelf denk ik dat het de vraag was 
die ze nu op papier heeft gezet en waar we het over gehad hebben. Sindsdien zijn 
er dus enkele maanden verstreken. De student heeft in die periode veel gelezen, 
maar belde de begeleider om te zeggen dat het haar niet lukte iets op papier te 
zetten. B heeft haar toen uitgedaagd om die vragen op een lijstje te zetten, wat 
ze aanvankelijk niet wilde (…) gewoon om toch iets te hebben, een aanknopings-
punt. Het scriptieproces verloopt dus niet optimaal: S loopt vast met schrijven en 
B is een beetje teleurgesteld over wat het vorige gesprek2 heeft opgeleverd.  
                                                 
1  Vergelijk §2.1.3.2: het voorafgaand curriculum bereidt onvoldoende voor. 
2  In casu het gesprek voor de zomervakantie.  
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5.2.4 Het scriptieonderwerp  
De student heeft een onderwerp gekozen waar ze zich eerder in haar opleiding in 
verdiepte: een bepaalde wet uit de het buitenland3 die wij in Nederland niet ken-
nen. Die wet staat toe dat de overheid persoonsgegevens van veroordeelden 
registreert en openbaar maakt. Hoewel de probleemstelling nog niet precies be-
paald is op het moment dat de gespreksopnamen gemaakt worden, zijn de con-
touren duidelijk. De student wil onderzoeken of zo'n wet in Nederland mogelijk 
(gewenst?) zou zijn, gezien de hier geldende wetten en regels rondom privacy-
recht.  
 
5.3 Inhoud en structuur van de gesprekken in grote lijnen 
 
5.3.1 Verloop gesprek 1 
 
Inleiding: Het praatpapier 
De student heeft de begeleider verzocht om een gesprek, omdat ze aan het vast-
lopen is. Eigenlijk zou ze al een hoofdstuk inleveren, maar dat is niet gelukt. De 
begeleider heeft haar aangezet om dan in ieder geval voorafgaand aan het ge-
sprek mogelijke vraagstellingen in te leveren. Dat heeft de student gedaan en  
die vraagstellingen vormen belangrijke input voor het gesprek.  
 Op het papier dat de student heeft ingeleverd (één A4) staan vijf vraagstellin-
gen. De eerste 'vraagstelling' is, in verkorte parafrase: Kan een wet als Wet X de 
toets van het in Nederland geldende privacyrecht doorstaan?. Vraag 2, 3 en 4 zijn 
op dezelfde manier geformuleerd als vraag 1, maar er is steeds een aspect aan 
toegevoegd waardoor het enkelvoudige karakter van vraag 1 is verdwenen. Vraag 
2 omvat ook een toets op het algemeen persoonlijkheidsrecht. Vraag 3 is uitge-
breid met een praktische vraag: …. zou zo'n wet straf- of bestuursrechtelijk 
vormgegeven moeten worden? In vraag 4 zijn de toevoegingen van vraag 2 en 3 
gecombineerd in één vraag. Vraag 5 ten slotte is door de student iets anders 
geformuleerd. Hij begint met wanneer zo'n wet er zou komen, vervolgens komt 
de vraag naar de vormgeving (vgl. vraag 3) en dan volgt de vraag welke waar-
borgen geregeld zouden moeten worden gezien het in Nederland geldende priva-
cyrecht.  
 In een toelichting bij deze vragen geeft de student aan hoe zij de verhouding 
ziet: de eerste vier vragen zijn verschillende combinaties van een toetsingsvraag 
aan het recht op privacy eventueel uitgebreid met het APR4, gecombineerd met 
een hoe-vraag (…). S schrijft dat ze graag in wil gaan op het APR, maar moeite 
heeft met de manier waarop ook het strafrechtelijk deel van mijn scriptie een 
volwaardige plaats kan gaan innemen. Tot slot merkt S op dat ze denkt dat de 
wetgeving over bescherming van persoonsgegevens alleen relevant is binnen de 
hoe-vraag; die speelt alleen bij de vormgeving van zo'n wet.  

                                                 
3  Om het risico te verminderen dat deze casebeschrijving gemakkelijk terug te voeren is op 

personen, omschrijf ik deze wet kortweg als Wet X.  
4  APR = algemeen persoonlijkheidsrecht. 
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Overzicht scènestructuur en onderwerpen gesprek 1 

1 Agenda (1-1)5  5.5  Verhouding vragen (91-103) 

2 In de tussentijd (1-6) 6 Strafrechtaspect (103-113) 

3 Vraagstelling (7-16) 7 Privacytoets (114-115) 

4 Strafrechtaspect (16-18) 8 Strafrechtaspect (115-123) 

5 Vraagstelling (19-103) 9 Hoe nu verder (123-173) 

 5.1 Analyse vragen (19-38) 10 Tijdsplanning (173-184) 

 5.2 Bronnen (39-59) 11 Vervolgafspraak (185-201) 

 5.3 Methodiek (59-69) 12 Slot (202-216) 

 5.4 Algemeen persoonlijkheidsrecht 
  (70-90) 

 

  
Hieronder is het volgende weergegeven (meer details in § 3.5.3): 
• (vet) onderwerp van de scène / eventueel de volgorde waarin het onderwerp 

is geagendeerd / eerste en laatste beurt van de scène (aantal beurten dat de 
scène telt); 

• (onderstreept) idem voor de subscène; 
• een samenvatting van wie iets zegt of doet (B of S), wat voor communicatieve 

handelingen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld vragen, uitleggen) en waar de 
uitingen over gaan (inhoud). Dit laatste zoveel mogelijk in woorden die B en S 
gebruiken. Echte citaten uit de gesprekken zijn gecursiveerd.  

 
Samenvatting Gesprek 1 (50 minuten) 
 

1: Agenda / Agendapunt – / Beurt 1-1 (1) 
B zet drie onderwerpen op de gespreksagenda: (1) de vraagstelling, (2) hoe we 
het met strafrecht gaan doen en (3) horen wat je in de tussentijd gedaan hebt.  
2: In de tussentijd / Agendapunt 3 / Beurt 1-6 (6)  
B begint met agendapunt 3: om even een idee te hebben, wat er intussen al 
achter deze vragen zit. S vertelt hoe ze (toen … en toen … en toen …) van het 
ene boek in het andere verzeild is geraakt: (…) ik heb dus allemaal boeken 
over privacy gelezen en algemeen persoonlijkheidsrecht (…). B recapituleert dit 
en S dacht dus: of ik moet nu kiezen dat ik me hier in moet verdiepen maar 
volgens mij hoeft dat dus niet. 
3: Vraagstelling / Agendapunt 1 / Beurt 7-16 (10)  
B geeft een aanknopingspunt voor het maken van dergelijke keuzes: je vraag-
stelling, waarmee hij overstapt op punt 1 van de agenda. B geeft zijn interpre-
tatie van de vraagstelling, van wat in de vraagstelling verondersteld is en wat 
nog uitgezocht moet worden. S suggereert dat het gaat om de grote lijn. B 
prefereert een juridische boven een principiële vraag. Daar is S het mee eens.  
4: Strafrechtaspect / Agendapunt 2 / Beurt 16-18 (3) 
S roert even agendapunt 2 aan: het strafrechtelijke aspect vindt ze onduidelijk 
5: Vraagstelling / Agendapunt 1 / Beurt 19-103 (85)6 
5.1: analyse vragen / Agendapunt 1 / Beurt 19-38 (20) 
B keert terug naar punt 1 en geeft een analyse van de samenhang tussen de 
vijf vragen die S heeft ingeleverd. S geeft met vele ja's haar instemming met 
die analyse: vraag 1 is de vraag die sowieso beantwoord moet worden dus B 
wil die uitvoeriger bespreken. B vraagt wat wel en niet relevant is in die vraag-

                                                 
5  Cijfers verwijzen naar de eerste en laatste beurt van de (sub)scène. 
6  Vergelijk voetnoot vorige hoofdstuk: het aantal beurten van een scène kan lager liggen dan 

de som van het aantal beurten in de subscènes van die scène. Dat komt doordat soms in 
één beurt een subscène wordt gesloten en een volgende subscène wordt geopend (hier in 
beurt 59). Dan wordt die beurt in feite in tweeën gedeeld en telt hij ook dubbel bij de verde-
ling in subscènes. Deze eventuele verdubbelingen zijn niet dubbel geteld in de aanduiding 
van aantal beurten in de overkoepelende (hoofd)scène.  
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stelling: welke aspecten voorondersteld worden en welke aspecten onderzocht 
moeten worden7. S antwoordt en B plaatst dit in relatie tot wat S gedaan heeft; 
was/is dat nodig?  
5.2: bronnen / Agendapunt 1 / Beurt 39-59 (21) 
B suggereert geschikte informatiebronnen. S vraagt zich af of er voldoende 
informatie is. B denkt van wel en legt uit hoe S welke websites kan gebruiken. 
5.3: werkwijze toetsing / Agendapunt 1 / Beurt 59-69 (11) 
B legt uit hoe de toetsing aan verschillende rechtsregels in z'n werk zal gaan. S 
parafraseert, stelt een vraag en zegt daar moet ik dan dus naar kijken.  
5.4: algemeen persoonlijkheidsrecht / Agendapunt 1 / Beurt 70-90 (21) 
S vraagt wat te doen met het algemeen persoonlijkheidsrecht; wel/niet hoe 
erin verwerken. B vraagt waarom S dat zou willen. S legt dat uit, B parafra-
seert dat, S voegt nog wat toe en B geeft aan dat dat een uitbreiding van het 
onderzoek zou inhouden, maar dat dat wel mag. 
5.5:verhouding vragen / Agendapunt 1 / Beurt 91-103 (23) 
B vertelt hoe hij de verhouding ziet tussen de vijf vraagstellingen die S heeft 
ingeleverd. S wil de vijfde graag schrappen, B vindt dat prima. S geeft haar 
interpretatie waarop B reageert met ja, oké. 
6: Strafrechtaspect / Agendapunt 2 / Beurt 103-113 (11) 
B vraagt of S vraag 3 opneemt vanwege het strafrechtelijk aspect. S bevestigt 
dat en legt uit waarom en hoe ze dat wil invoegen. Ze vindt het nog wel vaag. 
B zegt dat ze zich daarover niet te veel zorgen moet maken. 
7: Privacytoets / Agendapunt – / Beurt 114-115 (2) 
S wil weten hoe ze de privacytoets moet doen maar B wil daar straks op terug-
komen.  
8: Strafrechtaspect / Agendapunt 2 / Beurt 115-123 (9) 
B wil eerst het strafrechtpunt afwerken: het strafrechtelijk aspect moet S nog 
even opzouten want het is nog niet per se noodzakelijk en S heeft dat stuk in 
grote lijnen wel in het hoofd. In een later stadium bespreken met de tweede 
begeleider. Nu eerst over die blokkades heen, die je allemaal hebt opgeworpen 
in de vraagstelling. 
9: Hoe nu verder / Agendapunt -- / Beurt 123-173 (51) 
B vertelt wat S nu hoe moet gaan doen in welke volgorde8: eerst essentiële 
kenmerken van Wet X uiteenzetten. Niet te gedetailleerd. S denkt dat ze in de 
inleiding kan beschrijven hoe die wet er in het buitenland globaal uitziet. B 
noemt het bestaan van een variant die minder privacybedreigend lijkt: die kan 
S in het achterhoofd houden. S vraagt of die niet bij subsidiariteit behandeld 
moet worden. Ja ja, maar goed, eerst die probleemstelling afbakenen, zegt B. 
S vindt onduidelijk hoe ze het toetsingskader moet beschrijven; het wordt 
gauw zo groot. B stelt voor bij de drie toetsingsgronden de reikwijdtevraag te 
beantwoorden. Maar, zegt S, dan moet je al ingaan op proportionaliteit en 
wordt het wel heel groot. B doet voor hoe S al die eisen kan nagaan. en wat ze 
daarbij wel en niet moet uitwerken en wat in een volgend hoofdstuk zal komen: 
zo zou ik het zien, of niet?. Ja, zo ziet S het ook en ze geeft haar beeld van de 
scriptie. Goed toespitsen van privacyrecht vindt S nog steeds moeilijk. B sug-
gereert: denken vanuit het juridisch schema waarmee een rechter zou werken 
en in de eindafweging alle toetselementen laten terugkomen. Begin te schrijven 
aan iets concreets: het toetsingskader, de rest komt later. Uit de verschillende 
toetsen de elementen isoleren, zegt B. S hoopt dat schrijvenderwijs de eisen 
van de scriptie duidelijk worden: hoe nauwkeurig en kloppend het allemaal 
moet. Moet wel, zegt B, maar binnen het kader van de probleemstelling blijven 
en hij geeft nogmaals de beoogde structuur weer. 
10: Tijdplanning / Agendapunt -- / Beurt 173-184 (12) 
B begint terug te rekenen vanaf de gewenste einddatum. 
11: Vervolgafspraak / Agendapunt – / Beurt 185-201 (16) 
B stelt het moment van de afspraak voor en vraagt S wat ze dan gaat inleve-
ren. S antwoordt: de vraag wat die wet precies is en het toetsingskader. Ook 

                                                                                                         
7  In termen van Oost (1999) is men hier bezig met de inhoudelijke verankering van de pro-

bleemstelling (p. 94). 
8  Deze scène komt uitgebreider aan de orde in §5.7.2. 



122  Hoofdstuk 5 

 

de toepassing, zegt B. S meende juist de abstracte eisen. Bekijk dat even, 
suggereert B, maar het moet niet te abstract worden. 
12: Slot / Agendapunt – / Beurt 202-216 (15) 
S bekijkt of haar twee vragen op het ingeleverde briefje aan de orde zijn ge-
komen. Volgens B wel: zowel de wet persoonsgegevens als het strafrechtdeel is 
besproken. 

 
5.3.2 Verloop gesprek 2  
 
Inleiding: Het praatpapier 
De student heeft voorafgaand aan dit tweede gesprek een tekst ingeleverd van 
acht bladzijden. In een algemene inleiding beschrijft de student de herkomst van 
Wet X, de manier waarop de wet in verschillende gebieden wordt gehanteerd en 
de doelen van de wet (samen 2½ pagina). De overige 5½ pagina gaan over het 
toetsingskader. S bespreekt hierin het relevante grondwetsartikel, delen van het 
EVRM9 en van een conventie van de Raad van Europa.  
 
Overzicht scènestructuur en onderwerpen gesprek 2 

1 Agenda (1-1)  7.2 Aantal doelen (124-141) 

2 Toetsingskader (2-10)  7.3 Inhoud per doel (142-151) 

3 Hoe nu verder (11-60)  7.4 Aantal doelen (151-157) 

 3.1 Relevantie uitkomst (11-19)   7.5 Doeltreffendheid wet (158-165) 

 3.2 Privacyrecht (20-23)   7.6 Evenredigheid (165-177) 

 3.3 Proportionaliteit (23-43)  8 Strafrechtaspect (178-212) 

 3.4 Algemeen persoonlijkheidsrecht (43-60)   8.1 2e begeleider (178-187) 

4 Volgende hoofdstuk (61-82)  8.2 Eindafweging (187-189) 

 4.1 Inbreuk (61-61)  8.3 Is wet straf (190-194) 

 4.2 Privacybegrip (62-71)  8.4 Relevantie uitkomst (195-212) 

 4.3 Bronnen (72-79) 9 Structuur scriptie (213-219) 

 4.4 Effecten wet (79-82) 10 Tekst van student (219-271) 

5 Tekst van student (83-90)  10.1 Bronverwijzing (219-219) 

6 Volgende hoofdstuk (91-114)  10.2 Literatuur (219-226) 

 6.1 Proportionaliteit (91-91)  10.3 Spelling (227-228) 

 6.2 Aantal doelen (92-99)  10.4 Spelling (229-235) 

 6.3 Vragen bij doelen (99-101)  10.5 Inhoud (235-235) 

 6.4 Doeltreffendheid wet (102-103)  10.6 Inhoud (235-244) 

 6.5 Subsidiariteit (104-111)  10.7 Inhoud (245-262) 

 6.6 Doeltreffendheid wet (112-115)  10.8 Inleiding (263-271) 

7 Structuur scriptie (115-177) 11 Vervolgafspraak (271-333) 

 7.1 Structuur (115-123)  

 
Samenvatting Gesprek 2 (60 minuten) 
 

1: Agenda / Agendapunt – / Beurt 1-1 (1) 
B zet twee onderwerpen op de gespreksagenda: (1) hoe gaan we verder en (2) 
opmerkingen bij het stukje dat je stuurde. 
2: Toetsingskader / Agendapunt – / Beurt 2-10 (9) 
S uit twijfels over hoe precies het toetsingskader toegespitst moet worden. Het 
lijkt nu zo simpel. Is niet erg, zegt B. 
3: Hoe nu verder / Agendapunt 1 / Beurt 11-60 (50) 
3.1: relevantie uitkomst / Agendapunt 1 / Beurt 11-19 (9) 
B: weet S hoe ze nu verder moet? Nee, eigenlijk is dat niet helder. S is bang 

                                                 
9  Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 
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dat er uiteindelijk iets uitkomt wat iedereen kan bedenken. B probeert haar 
gerust te stellen.  
3.2: privacyrecht / Agendapunt 1 / Beurt 20-23 (4 ) 
S: het draait om de proportionaliteit. S denkt dat je dan wel in moet gaan op 
de mate waarin het recht op privacy wordt geschonden. 
3.3: proportionaliteit / Agendapunt 1 / Beurt 23-43 (21) 
B vraagt wat die proportionaliteitstoets dan in zal houden. Naar aanleiding van 
de antwoorden van S wordt de subsidiariteit besproken. Weer oppert S dat je 
dan meer moet weten over hoe 'men' de inbreuk op het privacyrecht beoor-
deelt om het risico op subjectiviteit te verkleinen. B gaat akkoord mits ze dat 
bespreekt vóór de doelen en middelen.  
3.4: algemeen persoonlijkheidsrecht / Agendapunt 1 / Beurt 43-60 (18) 
B vraagt of S nog iets wil met het algemeen persoonlijkheidsrecht. Wat heeft S 
daarover gelezen? S vertelt en betwijfelt de relevantie. B stelt voor om dat 
stukje dan heel kort te houden en legt uit waarom. S vult aan met hoe zij dat 
recht wil gebruiken in haar verhaal. 
4: Volgende hoofdstuk / Agendapunt 1?10 / Beurt 61-82 (22) 
4.1: inbreuk / Agendapunt 1? / Beurt 61-61 (1) 
B: ingaan op aard van de inbreuk op de privacy en dan een link leggen met het 
algemeen persoonlijkheidsrecht. 
4.2: privacybegrip / Agendapunt 1? / Beurt 62-71 (10) 
S vraagt hoe diep ze moet ingaan op de betekenis van het privacybegrip. Toe-
spitsen op de gevallen waar het in je scriptie om gaat, zegt B. Maar mag je dan 
zomaar een definitie selecteren die je goed uit komt? Doe maar, dan zal B wel 
kijken of het verhaal acceptabel is. 
4.3: bronnen / Agendapunt 1? / Beurt 72-79 (8) 
S vraagt wat goede bronnen zijn: literatuur en/of jurisprudentie? B antwoordt: 
hangt af van beschikbaarheid; wel goed zoeken wat er aan jurisprudentie is, 
bijvoorbeeld op die CD-rommetjes. 
4.4: effecten wet / Agendapunt 1? / Beurt 79-82 (3) 
B vat samen: aard van de inbreuk beschrijven en daar het persoonlijkheids-
recht bij betrekken. S vult aan: ook effecten van de wet in het buitenland 
kunnen daarbij. Ze zoeken het tekstfragment waarin daarover al iets staat.  
5: Tekst van student / Agendapunt 2 / Beurt 83-90 (8) 
B oppert een probleem: onduidelijk is welke effecten bedoeld worden in de 
tekst. S wilde dit later gaan beschrijven. B: dan moet je dat altijd aankondigen. 
6: Volgende hoofdstuk / Agendapunt 1? / Beurt 91-114 (24) 
6.1: proportionaliteit / Agendapunt 1? / Beurt 91-91 (1) 
B stelt voor het volgende hoofdstuk een eerste paragaaf voor: proportionaliteit 
van de wet bepalen, dus in kaart brengen welke doelen ermee gediend worden 
6.2: aantal doelen / Agendapunt 1? / Beurt 92-99 (8) 
S wil de zes doelen terugbrengen tot twee of drie. B is het daar niet mee eens 
want ze wegen niet allemaal even zwaar. 
6.3: vragen bij doelen / Agendapunt 1? / Beurt 99-101 (3) 
B vertelt S welke vragen te stellen bij de doelen: kan het doel bereikt worden, 
is er geen minder zwaar middel en is het doel evenredig in het licht van de 
inbreuk op privacy. Dat moet S mechanisch doen bij ieder doel. 
6.4: doeltreffendheid wet / Agendapunt 1? / Beurt 102-103 (2) 
S twijfelt: hoe kun je de doeltreffendheid van het middel bepalen? B sugge-
reert: gegevens uit het buitenland gebruiken en met kritische distantie berede-
neren wat voor en wat tegen pleit. 
6.5: subsidiariteit / Agendapunt 1? / Beurt 104-111 (8) 
S vraagt of subsidiariteit meteen bij doel besproken moet worden. Ja, zegt B, 

                                                                                                         
10 Inhoudelijk gezien kan 'het [nog te ontwerpen] volgende hoofdstuk' gewoon geschaard 

worden onder (1) hoe nu verder, maar B presenteert wat volgt als iets anders dan wat tot 
dat moment besproken is: (beurt 61) (...) <...> ehm want dat zou je dus, als we een ge-
woon, een volgend hoofdstuk aan het ontwerpen zijn, zou dat dus bijvoorbeeld zo kunnen 
zijn van dat je eerst (...). In scène 3 wordt niet gesproken in termen van tekstontwerp. In 
scène 3 wordt het onderzoek gepland, in scène 4 de rapportage of de tekst. Op basis 
daarvan zijn beide scènes van elkaar onderscheiden, maar zijn zowel scène 4 als 6 - met 
enige twijfel (?) - onder hetzelfde agendapunt (1) geschaard. 
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en er wordt gepraat over welke mogelijke alternatieve middelen S wel en niet 
moet achterhalen zonder het risico dat het weer te uitgebreid wordt. 
6.6: doeltreffendheid wet / Agendapunt 1? / Beurt 112-115 (4) 
S herhaalt twijfel over bespreking doelen: hoe weet je of die behartigd worden. 
Probeer maar, zegt B, dan zien we wel hoe goed dat gaat. 
7: Structuur scriptie / Agendapunt -- / Beurt 115-177 (63) 
7.1: structuur / Agendapunt – / Beurt 115-123 (9) 
B recapituleert en stelt voor de ontwikkelde structuur nu op te schrijven. 
7.2: aantal doelen / Agendapunt – / Beurt 124-141 (18) 
S herhaalt dat ze de het aantal doelen wil terugbrengen. B & S bedenken hoe 
de zes doelen onderling samenhangen en B benadrukt nogmaals hoe verschil-
lend die doelen zijn en dat ze dus afzonderlijk besproken moeten worden. 
7.3: inhoud per doel / Agendapunt – / Beurt 142-151 (10) 
En vervolgens, oppert S, wat Wet X zou bijdragen aan de behartiging van die 
doelen. B herhaalt: per doel beschrijven: wordt het gediend met die wet en kan 
dat ook met minder ingrijpende middelen bereikt worden. 
7.4: aantal doelen / Agendapunt – / Beurt 151-157 (7) 
B benadrukt nogmaals dat de doelen apart behandeld moeten worden 
7.5: doeltreffendheid wet / Agendapunt – / Beurt 158-165 (8) 
S oppert een probleem: de bronnen over de effecten van de wet zijn zo mager. 
Dan moet je goed logisch gaan argumenteren, zegt B. 
7.6: evenredigheid / Agendapunt – / Beurt 165-177 (13) 
B vervolgt met de volgende paragraaf: evenredigheid in het licht van doel en 
inbreuk op privacy en legt het verschil uit met vorige paragraaf en waarom dus 
die twee uit elkaar gehouden moeten worden. 
8: strafrechtaspect / Agendapunt -- / Beurt 178-212 (35) 
8.1: 2e begeleider / Agendapunt – / Beurt 178-187 (10) 
S denkt dat het strafrechtaspect op deze manier ook voldoende aan de orde 
kan komen en vertelt dat ze contact gezocht heeft met de tweede begeleider 
maar dat die er niet was. 
8.2: eindafweging / Agendapunt – / Beurt 187-189 (3) 
B vraagt of dit een agenda geeft van wat jou nu te doen staat. Ja, zegt S be-
halve de eindafweging; daarvan ziet ze nog niet helder hoe die moet gebeuren. 
B: dat komt later wel. 
8.3: is wet straf / Agendapunt – / Beurt 190-194 (5) 
S suggereert het verhaal van dat straffen of niet eruit te halen. B vindt dat 
voorlopig oké, maar dat hangt ook af van wat de tweede (strafrecht)begeleider 
vindt.  
8.4: relevantie uitkomst / Agendapunt – / Beurt 195-212 (18) 
B zegt dat S dat strafrecht vooral moet laten zitten omdat je volgens mij nog 
erg onzeker bent over hoe dit afloopt. S vertelt daarop dat ze denkt dat het 
niet meer echt interessant is omdat ze in haar hoofd het verhaal al af heeft; 
dat het wel af zal komen maar misschien niet echt dat je zegt van ooh! Wauw! 
B brengt daar tegenin dat de systematische beantwoording wel uniek is en dat 
ze vooral moet gaan schrijven. 
9: Structuur scriptie / Agendapunt – / Beurt 213-219 (7) 
B laat S vergelijken of zij dezelfde structuur heeft opgeschreven als hij. 
10: Tekst van student / Agendapunt 2 / Beurt 219-271 (53) 
10.1: bronverwijzing / Agendapunt 2 / Beurt 219-219 (1) 
B suggereert: bij rechtspraak altijd verwijzen naar het origineel. Dat heeft S 
ergens niet gedaan. 
10.2: literatuur / Agendapunt 2 / Beurt 219-226 (8) 
B oppert een probleem: S heeft niet de meest recente editie van een boek 
gebruikt. 
10.3: spelling / Agendapunt 2 / Beurt 227-228 (2) 
B wijst S op een spelfout met apostrofs.  
10.4: spelling / Agendapunt 2 / Beurt 229-235 (7) 
B oppert een probleem: veel fouten in de spelling van werkwoorden (d/t). Dat 
komt wel goed, zegt S, ze weet wel hoe het moet. 
10.5: inhoud / Agendapunt 2 / Beurt 235-235 (1) 
B heeft iets inhoudelijks, ik weet niet meer precies wat. 
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10.6: inhoud / Agendapunt 2 / Beurt 235-244 (10) 
B suggereert dat de buitenlandse problemen voorlopig buiten beschouwing 
kunnen blijven. Deze juridische punten komen toch later? Ja, zegt S, en ze 
concludeert: misschien moet dat uit het eerste stuk. 
10.7: inhoud / Agendapunt 2 / Beurt 245-262 (18) 
B zegt dat S nog niet mag schrijven dat iets geen probleem zal zijn. S dacht 
dat ze dat al kon. Maak het pro memorie, zegt B, want of aspecten van de wet 
problemen geven, hangt af van de inhoudelijke invulling die zo'n wet in Neder-
land zou kunnen krijgen en dat komt later. S voorziet een probleem dat je 
daarna meteen doorgaat op de proportionaliteitsvraag. B stelt voor een over-
gangsparagraafje te maken waarin het vervolg wordt aangekondigd. Het is 
jammer om dat verhaal (over of iets al dan niet een probleem zal zijn) in de 
inleiding al weg te geven. vindt B. 
10.8: inleiding / Agendapunt 2 / Beurt 263-271 (9) 
B suggereert dat er nog een inleiding moet komen straks, maar dat S nu beter 
eerst kan gaan schrijven aan wat een kluif is. 
11: Vervolgafspraak / Agendapunt – / Beurt 271-333 (63)  
Een datum wordt geprikt en ze spreken af wat S dan gedaan zal hebben. Enig 
heen-en-weer gepraat over de lengte van de tussenliggende periode: Hoeveel 
tijd heeft S nodig om alles af te hebben? S zal contact opnemen als ze eerder 
klaar is, maar ook als ze eerder vastloopt. Intussen afwachten wat het contact 
met de tweede begeleider voor invloed heeft op de voortgang. 

 
5.4 Interactie in grote lijnen 
 
5.4.1 Inleiding 
In deze paragraaf zijn de bevindingen van de kwantitatieve interactieanalyses 
samengevat. Zie §8.2 voor meer details over het waarom en hoe van de variabe-
len onderwerp, structurering en spreektijdverdeling. In §8.3.2 en bijlage 2 zijn 
meer details alsmede de tabellen te vinden. 
 
5.4.2 Onderwerpen 
De gespreksonderwerpen komen overeen met wat te verwachten is in deze fase 
van het scriptieproces. Student en begeleider bespreken voornamelijk het onder-
zoek en daarbinnen vooral de structuur van het onderzoek. De uitvoering komt 
alleen ter sprake wanneer de student vragen stelt over goede bronnen voor be-
antwoording van de vragen. Waar het gaat over rapportage, wordt gesproken 
over inhoud en structuur en weinig over formulering en afwerking. De organisatie 
van het proces is nauwelijks onderwerp van gesprek. Mogelijk is dat ter sprake 
gekomen in het eerste gesprek dat student en begeleider hadden voor ze meede-
den aan dit onderzoek.  
 
5.4.3 Structurering van het gesprek 
De structurering van gesprek 1 is vrijwel volledig in handen van de begeleider: hij 
stelt de agenda vast en voert verreweg de meeste onderwerpen op (80%). In 
gesprek 2 is de rol van de student als medestructureerder omvangrijker. Wanneer 
gesproken wordt over hoe het verder moet en hoe de volgende hoofdstukken 
eruit zullen zien, draagt de student ongeveer evenveel subonderwerpen aan als 
de begeleider. Er is voor haar echter geen rol als scèneopener weggelegd waar 
het gaat om de agenda en het punt Tekst van de student.  
 
5.4.4 Spreektijdverdeling 
In gesprek 1 is 70% van het totaal aantal woorden van de begeleider. Dit percen-
tage valt in een aantal subscènes meer dan 10% hoger uit. Hiermee eigent de 
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begeleider zich bepaalde terreinen toe: de agenda en uiteenzettingen over de te 
volgen strategie. Op de momenten dat de student meer gaat praten is er sprake 
van onderwerpen waarvoor zij kennelijk als hoofdverantwoordelijke wordt gezien 
(afstuderen in twee studierichtingen), of van een uitnodiging van de begeleider 
om te vertellen.  
 In gesprek 2 is het aandeel van de student groter: zij spreekt 37% van het 
totaal aantal woorden uit. Een ander verschil met het eerste gesprek is dat deze 
overallverdeling van de spreektijd minder vaak voorkomt dan afwijkingen van 
meer dan 10%. Een deel van de scènes waarin de begeleider meer aan het woord 
is, heeft hetzelfde kenmerk als in gesprek 1: de begeleider zet uiteen hoe de 
student verder moet werken. Voor een ander deel hebben ze een 'nieuw' ken-
merk, namelijk dat de tekst van de student wordt besproken. Ook dan ligt het 
aandeel van de begeleider hoger dan in de rest van het gesprek. De student gaat 
in gesprek 2 meer vertellen wanneer de begeleider de scène opent met een 
vraag. Een vergelijkbaar patroon als in gesprek 1 wanneer de begeleider haar 
uitnodigt ergens meer over te vertellen. Daarnaast praat de student meer wan-
neer ze een probleem oppert dat eerder is besproken maar kennelijk nog niet 
bevredigend is afgewikkeld.  
 
5.5 Nader geanalyseerde verschijnselen  
 
5.5.1  Inleiding: stagnatie in het schrijfproces 
In deze case is sprake van een voortgangsprobleem: de student zou een hoofd-
stuk schrijven maar dat is haar niet gelukt. Hiermee ligt er een duidelijke taak 
voor student en begeleider: op zodanige manier communiceren dat de student 
wél dat hoofdstuk kan en gaat schrijven. Het proces moet zogezegd worden 'vlot-
getrokken'.  
 Opmerkelijk in deze case is dat de student een geheel andere verklaring geeft 
voor de barrière dan de begeleider11. S vertelt in interview 1 vooral over niet 
weten hoe ze de scriptie aan moest pakken en welke eisen gesteld werden (de 
taak groter voorstellen dan nodig). Ook refereert ze een keer aan gebrek aan 
discipline (§5.5.2). De begeleider daarentegen interpreteert de situatie anders. 
De student loopt vast omdat ze zich laat afleiden door haar interesse voor ab-
stracte, filosofische vragen die niet leiden tot een werkbare opzet (§5.5.3). Analy-
se van gesprek 1 (§5.5.4) leert dat daarin meer aanwijzingen zijn te vinden voor 
de verklaring van S dan voor die van B. In dat gesprek geeft S niet alleen aan dat 
ze op zoek is naar houvast (iets concreets), ze stelt ook veel vragen die erop 
wijzen dat ze behoefte heeft aan (procedurele) informatie. De begeleider betrekt 
dit interactionele gedrag van S niet in zijn verklaring van het probleem.  
 In §5.5.5 ten slotte bespreek ik de drie subproblemen waarover de student in 
beide gesprekken meerdere malen vragen stelt. De interactie rond deze subpro-
blemen is nader geanalyseerd. Resultaten daarvan zijn te vinden in de paragrafen 
5.6, 5.7 en 5.8. 
 
5.5.2 Verklaringen van de student 
In interview 1 vertelt de student op verschillende momenten hoe ze bezig is ge-
weest en reflecteert ze daarop. Ze noemt een aantal oorzaken voor de stagnatie 
die te verdelen zijn in drie verschillende soorten: 
1 Ze wist niet hoe ze het aan moest pakken. 

                                                 
11  Ook een vorm van gebrek aan shared cognition. 
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2 Ze dacht dat er veel hogere eisen gesteld zouden worden en dat blokkeerde 
haar. 

3 Ze kon te weinig discipline aan de dag leggen.  
De uitspraken van de student waarin ze ingaat op oorzaken, geef ik hieronder 
weer. Ze zijn alfabetisch genummerd. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de 
hierboven gegeven oorzaken.  
 

a. (1, 3) [op mijn vraag wat ze hoopte aan het gesprek over te houden] meer concreet voor 
mezelf hoe ik moet beginnen, hoe de opbouw moet zijn zegmaar van de scriptie en ehm ja 
met gewoon echt duidelijkheid over hoe ik moet beginnen en wanneer zegmaar en duidelij-
ke druk omdat ik die dus dan bleek nodig te hebben 
b. (1) ik kwam er gewoon niet toe om echt te beginnen omdat ik niet wist hoe, ik ging 
steeds dieper in de stof maar niet, het bleef maar, op een gegeven moment was het niet 
meer toegespitst op het onderwerp 
c. (3)  omdat ik ook die discipline niet, nog nooit echt zo heb nodig gehad en nu moet het 
wel 
d. (1, 2) sowieso fijn om het te overleggen waar je het over gaat doen zegmaar (…) dat je 
een beetje een gevoel hebt wat voor eisen er sowieso aan een scriptie gesteld moeten 
worden of die nou, want het kan ook heel groot worden in je hoofd dat je echt het gevoel 
hebt dat het een soort proefschrift moet worden wat het niet moet worden zegmaar, dat je 
het niet meer in proportie kan zien, had ik dan vooral en dat heb ik nu wel meer een beeld 
erbij, dat ik ook gewoon weet van ja ik ga daar gewoon nu kan ik echt beginnen zegmaar, 
dat had ik gewoon nodig dat ik wist hóe ik dan moest beginnen 
e. (2) [op mijn vraag wat dan nu haar beeld is van de eisen die gehanteerd zouden 
worden] de kennis die je al hebt, gebruiken zegmaar en dat je niet alle boeken en alle 
mogelijke zijwegen over een bepaald onderwerp moet behandelen omdat het anders niet 
meer klopt, dat het niet zo is dat het echt getoetst wordt zo van <…> oh je bent niet 
helemaal volledig geweest en zo, dat gevoel heb ik nu niet meer, dat had ik wel, maar 
meer nu gewoon zegmaar wat je al weet voor kennis en iets extra uitgebreid of toegespitst 
op een onderwerp maar dat het niet, dat je niet helemaal sluitend hoeft te zijn met alle 
informatie die je maar kunt vinden en meest recent en dat soort dingen 
f. (2)  weet ik ook dat ik heel diep op iets in kan gaan en dat ik het ook globaler kan 
houden met gewoon - paper als je die schrijft, dan wéét je het van het is maar tien pa-
gina's dus ik kan het globaal houden dus het kan niet anders en nu lijkt het dus ineens heel 
groot te moeten worden en dat is gewoon niet helemaal duidelijk, hoe groot en diep zoiets 
moet gaan 
g. (2) ik denk omdat dit voor je gevoel veel groter moet, dus dan begin je niet zo makke-
lijk want je denkt dat er veel hogere eisen aan gesteld worden dan aan een paper die dan, 
die dan een derde is van dit zegmaar, dus dat is dan een beetje een barrière, dus dat je 
dus niet kan beginnen, voor mij 
h. (2) eh, ja het lijkt gewoon veel groter voor je gevoel en dat is de barrière die ik heb, 
dat ik het gevoel heb dat het veel dieper en veel ehm <…> nauwkeuriger moet zijn en dat 
dat dan een barrière is om echt te beginnen met schrijven omdat je, omdat ik het gevoel 
heb dat ik alles geïnventariseerd moet hebben, op die manier 
i. (1, 2) de vorige keer zou ik ook al iets gaan schrijven en toen twijfelde ik heel erg van, ik 
zou gewoon iets over privacy volgens mij toen gaan schrijven, maar dat heb ik niet gedaan 
omdat ik heel erg twijfelde van ik weet helemaal niet hoe specifiek of hoe, dus ik begon 
alleen maar te lezen en nu heb ik het gevoel van ja, ik schrijf het wel gewoon en dan kijk ik 
wel wat-ie ervan vindt, wat ja op die manier, ik heb nu, ga ik dat maar niet meer te veel 
doen omdat ik dan wéér een barrière is, die twijfel die je dan gaat hebben, die wil ik zeg-
maar niet meer, en op zich heb ik dan misschien het geluk dat ik niet echt twijfel aan <…> 
zegmaar mijn werkvermogen of capaciteit of zo om iets te begrijpen dus dat is niet zo, ik 
ben heel makkelijk door die hele studie heen gegaan, dus dat is het niet, meer dat je, ja je 
weet niet of je op het goeie spoor gaat zitten en meer de angst van te diep doen of juist 
weer niet en dat je dan weer niet hebt laten zien wat je eigenlijk kunt zegmaar, maar ja, 
dan maar moet ik gewoon maar geloven, misschien ben ik gewoon niet geschikt voor het 
schrijven van een scriptie en dan wel voor het leren zegmaar en dan weet je dat, ook goed 
j. (1, 2) dat vind ik dus ook het rare waar ik dus nu achter kom, dat - het ging net over een 
proefschrift van V, dat ik dacht ja dat hele boek volgens mij doorgeploeterd en samengevat 
en blijkbaar is dat dan toch weer te ingewikkeld of zo weet-je-wel en dat soort dingen heb 
ik allemaal zitten doen, ja, dat had ik dan eigenlijk eerder moeten weten maar – ja dat kan 
je ook niet weten, maar ik dacht dat ik het daar allemaal uit moest halen en dat dat soort 
dingen dan heel belangrijk 

 
Dominant in deze uitspraken is dat de student meent dat ze niet het juiste beeld 
had van met name de omvang van de scriptie c.q. de uitgebreidheid waarmee 
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deelonderwerpen bestudeerd en beschreven moeten worden, en dat ze denkt dat 
ze er daardoor niet uitkwam. De student is vooral onzeker over de criteria die 
gehanteerd worden bij een scriptie. Het lijkt er niet op dat de student in deze 
case zo'n uitzonderlijk onzeker persoon is. Hiervoor is aangegeven dat ze een 
goede student is en uitspraak i getuigt hier ook van: op zich heb ik dan misschien 
het geluk dat ik niet echt twijfel aan <…> zegmaar mijn werkvermogen of capaci-
teit of zo om iets te begrijpen dus dat is niet zo, ik ben heel makkelijk door die 
hele studie heen gegaan, dus dat is het niet, meer dat je, ja je weet niet op je op 
het goeie spoor gaat zitten. De twijfel betreft dus specifiek de scriptietaak. 
 Hiermee past deze case in het plaatje zoals dat naar voren komt uit de litera-
tuurstudie (hoofdstuk 2): de student moet een bepaalde taak uitvoeren en ont-
beert de daarvoor nodige kennis. Met name is onduidelijk wat precies de eisen 
zijn die gesteld worden aan de scriptie. Een dergelijk gebrek aan kennis kan 
gemakkelijk leiden tot schrijfproblemen.  

 
5.5.3 Verklaringen van de begeleider 
Opmerkelijk is – ik stipte het al aan - dat de begeleider in het interview een ande-
re verklaring geeft voor de schrijfblokkade dan de student. Hij praat niet over 
gebrek aan kennis of over onkunde maar signaleert een zekere onwil bij de stu-
dent: éigenlijk is ze geïnteresseerd in meer abstracte onderwerpen. Hij formuleert 
daarmee de oorzaak van de schrijfblokkade in termen van attitude en niet in 
termen van kennis of vaardigheden. Zijn uitspraken hierover in interview 1:  
 

a daarbij is één moeilijkheid dat zij niet van haar intellectuele interesses wil afstappen 
b ze heeft nog steeds het idee van dat ze het het liefst wil hebben gewoon over, ja, meer 
abstracte concepties 
c ik denk nog steeds dat éigenlijk, zij geïnteresseerd is in iets anders dan wat zij als haar 
probleemstelling heeft 
d dat is dus eigenlijk een heel concreet onderwerp, maar zij is erin geïnteresseerd omdat 
zij geïnteresseerd is om te zien wat is de betekenis van een algemeen persoonlijkheidsrecht 
of privacy en hoe moeten we dan privacy begrijpen en wat zou eigenlijk de omschrijving 
zijn van privacy, dat zijn de eigenlijke dingen waar ze, ja intellectueel in geïnteresseerd is 
en dan probeer je dus die brug op de een of andere manier te bouwen tussen die twee 
dingen en dat is vrij lastig omdat zij zich de hele tijd laat afleiden door die oorspronkelijke 
intellectuele interesse 
e dat heeft ook een soort filosofische waarde haast en volgens mij is ze dáárin geïnteres-
seerd: wat is de verhouding tussen het algemeen persoonlijkheidsrecht en het privacyrecht. 
En dat is denk ik haar eigenlijke doel 
f En dan denk ik, dan moeten we het gewoon op de klassiek-juridische manier volgens 
een bepaald schemaatje, dat ze wel kent, moeten we het doen (…) ik proef dus de hele tijd 
dat ze niet helemaal overtuigd is dat dat een werkbaar model is, maar dat komt omdat ze 
eigenlijk dus in dat andere probleem geïnteresseerd is 

 
Het is niet goed verklaarbaar hoe de begeleider aan dit beeld komt. Zoals gezegd, 
wijst de student in het interview hoofdzakelijk naar gebrekkige kennis over hoe 
(omvangrijk) de scriptie precies aangepakt moet worden. Nu heeft de begeleider 
niet de beschikking over deze informatie, hij was immers niet aanwezig bij dat 
interview. Doet de student tijdens het scriptiegesprek uitspraken die de interpre-
tatie van de begeleider ondersteunen?  
 
5.5.4 Uitingen van de student in de gesprekken 
Twee keer ondersteunt de student in het eerste scriptiegesprek de verklaring van 
de begeleider. In beurt 2 zegt ze: (…) het gaat om de meer abstracte vraag van 
<…> privacy (…). In beurt 144 bevestigt ze de analyse van de begeleider. Die 
zegt: Ik moet constateren dat jouw fascinatie met algemene vragen zo groot is 
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dat het er niet toe leidt dat we aan het werk komen, waarop S reageert met: Nee, 
dat is ook zo. Veel vaker echter doet de student in gesprek 1 uitingen die in lijn 
zijn met wat ze in het interview zegt. Dit geldt voor drie soorten uitingen van S 
die ik hieronder zal bespreken en illustreren.  
 Op de eerste plaats betreft het uitingen waaruit blijkt dat S haar onderwerp 
niet op een abstract-filosofische manier wil behandelen. Enkele voorbeelden: 
 

6. Ik dacht dus, of ik moet nu kiezen dat ik me hier in moet verdiepen maar volgens mij 
hoeft dat dus niet. 
 
[B] 13.  dat zijn ook al echt juridische vragen die je nou, het is niet alleen maar een princi-
piële vraag  
[S] 14. neeneenee, nee en <…> dat wil ik ook zegmaar, want als het principieel wordt, 
dan wordt het <…> zo van 'het kan zo, maar het kan ook zo', ik wil wel een duidelijk kader 
hebben 
 
34. (…) En daar ineens weet ik daar nu dingen van, terwijl, volgens mij heb ik dat helemaal 
niet nodig. 
 
142. (…) ik dacht juist dat ik daar algemeen persoonlijkheidsrecht voor nodig had, dat 
dat wat meer concreet wordt 

 
Op de tweede plaats zijn er uitingen waaruit blijkt dat S om een andere reden dan 
belangstelling zo diep in de boeken dook. Op verschillende punten geeft S aan 
welke inhoudelijke redenen ze had om op bepaalde onderwerpen dieper in te 
gaan, bijvoorbeeld: 
 

2. Ik heb zegmaar ehm ik dacht dat ik een definitie moest hebben van privacy. Dus ik 
ging alléén maar boeken over privacy lezen en al die boeken begonnen met de zin, dat er 
geen definitie te geven was. Toen dacht ik, ja daar wil ik mee beginnen want anders kan ik 
het zegmaar nergens aan ophangen. 
 
26. Dat is zegmaar mijn eigen ding, dat ik altijd heel blij ben met een definitie. 
 
30. (…) Maar je zou ook kunnen zeggen, zou je zegmaar, dat is een beetje mijn probleem, 
als je zegt het valt onder privacyrecht, maar we hebben allemaal wetgeving op het gebied 
van de bescherming van persoonsgegevens, dan zou je al kunnen zeggen, dan is de vraag 
ook al weg; dan zou je al weten dat het mag als je aan die eisen voldoet 

 
Elders wordt duidelijk dat ze er ook niet verder mee kwam. Alsof ze er ongewild 
in terecht is gekomen: 
 

32. Ik raakte helemaal verstrikt, ook met de wet politieregisters of zo. 

 
Tot slot zijn er uitingen waaruit de verklaring van S zelf (kennisgebrek c.q. on-
kunde) naar voren komt. In beurt 123 begint B uit te leggen hoe de scriptie, c.q. 
het werk, er volgens hem uit zal zien: Nou dan komen we terug op de vragen: 
Wat gaan we nou eigenlijk doen? Hoe komen we nou aan de slag. Nou ja, ik zou 
denken, wat we al in het vorige gesprek hebben gezegd, je moet eerst eventjes … 
Hoewel het kennelijk al eerder besproken is, blijkt uit de reacties van de student 
op de uitleg, dat voor haar niet zomaar helder is wat ze hoe moet gaan doen. 
Tussen beurt 123 en 164 bestaan 13 van de 20 beurten van de student uit een 
vraag of het opperen van een (voorzien of ervaren) probleem. Voorbeelden hier-
van zijn te vinden in de volgende paragraaf (§5.5.3). Daarin verdeel ik de vragen 
van S onder in drie categorieën subproblemen. 

Op basis van wat er tijdens de bespreking gebeurt, is niet goed te begrijpen 
dat de begeleider de schrijfblokkade verklaart uit een 'verkeerde' interesse van de 
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student. Misschien heeft de student in een telefonisch contact aanleiding gegeven 
voor de interpretatie van de begeleider. Dan nog is opmerkelijk dat de begeleider 
de signalen van competentiegebrek die de student uitzendt, niet betrekt in zijn 
interpretatie.  
 
Het derde punt uit het laatste blok (uitingen waaruit de verklaring van S zelf 
(onkunde) naar voren komt), is het tweede kenmerk waaruit blijkt dat de student 
over de hele linie twijfels en vragen heeft over de scriptie. In elk van beide scrip-
tiegesprekken wordt door de student 25 à 30 keer een vraag gesteld of twijfel 
geuit. Dat betekent dat de student in een vijfde tot een kwart van haar spreek-
beurten (resp. 108 en 166) een vraag of twijfel uit. Op een gesprek van een klein 
uur (vgl. §5.2) is dat gemiddeld ongeveer elke twee minuten. De student laat 
daarmee in haar interactie zien dat ze behoefte heeft aan informatie, antwoorden, 
bevestiging, kortom: hulp. 
 
5.5.3 Waarover de student onzeker is 
In het voorgaande is duidelijk geworden dat de student onzeker is over een aan-
tal facetten van de scriptietaak. Nadere bestudering van waar de student vragen 
over stelt, leert dat er drie algemenere subproblemen zijn die meer dan eens door 
de student aan de orde worden gesteld. Voor de duidelijkheid: het gaat hier al-
leen om problemen die (1) de student (2) tijdens de gesprekken (3) verwoordt. 
Misschien heeft ze andere problemen waar ze niet over praat, misschien ziet de 
begeleider andere problemen of misschien denken wij dat er andere problemen 
aan de orde zijn. Dit alles is vooralsnog niet van belang. Opgemerkt is dat de 
student vaak vragen stelt en twijfels uit. Een overzicht daarvan geeft een beeld 
van wat in principe ook voor de begeleider kenbaar is. 
 Het feit dat de hieronder onderscheiden subproblemen niet alleen in het eer-
ste maar ook in het tweede gesprek besproken worden, is een teken dat ze in het 
eerste gesprek nog niet helemaal zijn opgelost. Dit maakt ze interessant voor 
nadere analyse omdat de efficiëntie van het scriptieproces een kernbegrip is in 
mijn probleemstelling: Leiden bepaalde interactiepatronen ertoe dat problemen 
niet in één keer opgelost worden? 
 
De subproblemen van de student zijn als volgt te categoriseren: 
1 Hoe uitgebreid moeten verschillende onderwerpen besproken worden in de 

scriptie? In de onderzochte gesprekken gaat het dan met name om de uitge-
breidheid van de thema's 'privacyrecht' en 'algemeen persoonlijkheidsrecht'. 

 
Gesprek 1: 
70.  En dat algemene persoonlijkheidsrecht? 
 
86.  Ik dacht meer dat ik niet echt hoefde in te gaan op de vraag hoe werkt het; 
werkt tussen burgers alleen of juist niet 
 
92.  Dat is ook iets wat ik me ook afvraag, of ik dat moet gaan behandelen. 
 
114. Maar ik wil nog even iets vragen over dat die, sowieso, die toets, die privacy-
toets. Blijft nog steeds voor mijn gevoel vaag, zegmaar, dat ik niet kan beginnen met 
schrijven, omdat ik niet weet 
 
Gesprek 2: 
20.  (…) en als je de proportionaliteit behandelt, had ik het gevoel dat je wel meer 
inhoudelijk in moest gaan op wat beschermt privacy, meer dan alleen zeggen dat het 
onder de reikwijdte valt (…)  
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58.  (…) Toen dacht ik, ja dan gaat het weer, daar moet ik het dus ook maar weer 
niet over gaan hebben, wat zijn, of misschien ook wel, maar, is niet echt heel relevant 
nu 
 
64.  En dan kan je ook nog, dan kan je dus die relatie leggen met algemeen per-
soonlijkheidsrecht, maar in hoeverre moet je dan ingaan op de betekenis van het 
privacybegrip, zegmaar, in rechtspraak en literatuur, zegmaar, (…) 

 
Dit subprobleem wordt nader geanalyseerd in §5.6 voor zover het de uitge-
breidheid betreft van de bespreking van het privacyrecht. Daarover oppert de 
student het vaakst een probleem. Het algemeen persoonlijkheidsrecht komt 
onder die noemer een aantal keren aan de orde.  

 
2 Hoe verhouden de deelonderwerpen zich tot elkaar en hoe is de structuur 

van de totale scriptie? 
 
Gesprek 1: 
124. En niet, en dan ook, als beginpunt het buitenland? 
 
130. Zou je dat dan niet bij subsidiariteit zegmaar behandelen? 
 
132. Maar hoe moet ik dat toetsingskader, zegmaar 8 EVRM bijvoorbeeld, hoe moet 
ik dat gaan beschrijven? Dat is mij gewoon onduidelijk. 
 
134. Ja, je moet het gericht doen op het probleem, maar ik moet dan wel uitspra-
ken vinden die er mee te maken hebben, zoiets, of iets. Ik weet, zegmaar, het is voor 
mij te groot om het te gaan omschrijven met ehm gericht op dit onderwerp zegmaar. 
 
138. (…) probleem is dus, dan ga je dus toetsingskader omschrijven, dan kom je bij 
8 EVRM, kom je al, moet je al ingaan op proportionaliteit, dan wordt het wel heel groot 
 
140. Die komt dàn aan de orde? 
 
146. en dan? 
 
150. (…) Toch kom ik elke keer weer, blijft mijn hoofd zo globaal, en heb ik het 
gevoel dat het niet concreet kan worden op de één of andere manier 
 
Gesprek 2: 
[S] 14. (…) wat er nu moet komen voor mij ehm.  
[B] 15.  niet helemaal duidelijk?  
[S] 16.  Ehm, ik denk nee (…)  
 
62.  Dat is gewoon zegmaar inventariseren wat de effecten zijn, precies of? 
 
[B]  99.  (…) Ik zie dat gewoon ook als iets wat je in eerste instantie maar eventjes 
mechanisch moet proberen. 
[S] 100. Hoe bedoelt u precies? 
 
104. En dan daarbij, als je dan het middel, nee het doel, eh, bespreekt, moet je dan 
ook meteen daar bij zetten in hoeverre, dat doel al ehm <...> eh gediend wordt, door 
de huidige regelingen, of? 
 
112. (…) Ik vind die doelen, lijkt mij dat dat heel vaag gaat worden, gewoon. 
 
170. En dan doe je dat dan weer per doel gewoon? 
 
174. Ja dat begrijp ik wel <...> ik had alleen maar dat laatste de hele tijd in mijn 
hoofd [door elkaar gepraat] alles bij elkaar, in één keer 

 
Dit subprobleem van de totale structuur van de scriptiegoed is te beschrijven 
aan de hand van de manier waarop het toetsingskader wordt besproken door 
B en S. Zie hiervoor §5.7.  
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3 Is er voldoende informatie om uiteindelijk de probleemstelling te beant-
woorden? Bevatten de beschikbare bronnen voldoende aanknopingspunten 
om tot een afweging te komen of wordt het uiteindelijk teveel 'zelf verzinnen' 
wat het eindoordeel is? Dit probleem komt terug in de interactie die beschre-
ven is in §5.8. 

 
Gesprek 1: 
44.  Als je nou zegmaar zou toetsen dan, (…) heb je dan wel genoeg specifieke 
informatie zegmaar om iets te kunnen zeggen daarover? 
 
72.  (…) je weet niet of dat doel behartigd wordt, het is nooit getoetst en je weet 
niet of het effectief is (…)  
 
Gesprek 2: 
16.  (…) als je het zo diep mogelijk probeert te doen, dat je alsnog gewoon een 
afweging hebt, zegmaar, op het eind en iets wat misschien iedereen wel kan bedenken, 
 
34.  (…) wat voor effect dat middel zou hebben, maar dat kan je alleen maar, ja, 
naar gissen, zegmaar dan. (…)  
 
42.  Ja, want anders kan je, is het zegmaar gewoon subjectief. Kan ik zeggen van 
nou ja zo en zo wordt het geschonden en dat vind ik erg, zegmaar, dan 
 
74.  Ja, dat begrijp ik wel, maar als er alleen literatuur zou zijn en geen recht-
spraak? 
 
102. Maar je weet niet of dat middel toch <...> ja, je weet <...> je weet niet persé, 
je weet niet of dat middel dat doel dient, toch? Het is toch, je kunt daar een uitspraak 
over doen dat je het denkt of dat je het niet denkt, of dat je dat misschien denkt, maar 
 
114. Als je die gaat omschrijven, van worden die door Wet X behartigd, zou dat 
kunnen? 
 
158. Ja <...> Het is alleen, ik vind het alleen wel lastig waar ik me op moet baseren 
als ik het ga bespreken, zegmaar (…) 
 
162. Dat begrijp ik wel, alleen ik heb het gevoel dat heel veel argumenten komen, 
of afwegingen, die ik zelf, die ik zelf logischerwijs bedenk, of kan bedenken. 
 
164. Oké, ik denk dat ik me altijd bij alles ergens op moet baseren, zegmaar, 
terwijl <...> 

 
 
5.6 Besprekingen van privacyrecht 
 
5.6.1 Inleiding 
In de vorige paragraaf is het subprobleem beschreven dat de student niet goed 
weet hoe uitgebreid ze bepaalde onderwerpen moet beschrijven. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het onderwerp recht op privacy. Dit onderwerp wordt uitgebreid 
besproken en komt zowel in gesprek 1 als 2 aan de orde. In deze paragraaf geef 
ik weer hoe dit probleem besproken wordt. 
 De student meent dat ze van alles over privacyrecht moet uitzoeken, weten 
en beschrijven. De begeleider denkt dat dat niet nodig is. Uit de analyses komt 
naar voren dat student en begeleider niet altijd vanuit hetzelfde perspectief com-
municeren. De begeleider beperkt zich tot de vraag of het recht op privacy in het 
geding is met een Wet X. Die vraag is vlot te beantwoorden; daarvoor hoeft S 
zich niet verder te verdiepen in wat het recht op privacy precies inhoudt. De 
student echter denkt al een stap verder, getuige haar vragen en twijfels. Voor de 
toetsing van de wet, met name voor de proportionaliteitstoets, moet ze naar haar 
idee meer weten over wat de privacyschending in Wet X precies betekent en hoe 
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ernstig die is. Dit perspectiefverschil wordt in gesprek 1 niet duidelijk gemarkeerd 
door de sprekers. Het wordt slechts in de gedetailleerde analyses zichtbaar. Wan-
neer B in gesprek 2 wel het perspectief van de student inneemt en tijd inruimt om 
de proportionaliteitstoets te bespreken, ontstaat al snel de doorbraak in de afwik-
keling van het probleem wat S moet doen met het privacyrecht. De interactie van 
de begeleider is er dan wél op gericht het probleem waar de student mee zit, te 
onderzoeken en te helpen oplossen.  

In combinatie met wat in §5.5 is beschreven en met wat B vertelt over zijn 
bedoelingen met het gesprek §5.6.4), leidt dit tot de conclusie dat de begeleider 
op een aantal belangrijke 'probleemsignalen' van de student niet ingaat. Althans: 
wanneer S oppert dat ze voor de toetsing toch meer moet weten over de precieze 
inbreuk van Wet X, herhaalt B dat S het privacyrecht niet nader hoeft te bestude-
ren om de vraag te beantwoorden of met Wet X dat recht geschonden zou wor-
den. Mogelijk merkt B de probleemsignalen van S niet op.  
   
5.6.2 Privacyrecht in gesprek 1 
Het recht op privacy is een essentieel begrip in het onderzoek van de student. De 
vijf vraagstellingen die de student heeft ingeleverd ter voorbereiding op het ge-
sprek zijn allemaal varianten van de vraag of een wet als Wet X de toets van het 
recht op privacy, zoals in Nederland geldend (…) [kan] doorstaan. In de eerste 
beurten van het eerste gesprek praten student en begeleider al over 'privacy-
recht'. Op uitnodiging van de begeleider vertelt de student wat ze gedaan heeft 
en hoe ze hierin vastgelopen is en de begeleider reageert hierop: 
 

[S] 2. Ja. Ik heb zegmaar ehm ik dacht dat ik een definitie moest hebben van privacy. 
Dus ik ging alléén maar boeken over privacy lezen en al die boeken begonnen met de zin, 
dat er geen definitie te geven was. Toen dacht ik, ja daar wil ik mee beginnen want anders 
kan ik het zegmaar nergens aan ophangen, dus ja, toen begon ik dus heel abstract zeg-
maar met 'Wat is een definitie' en toen ging ik eh M. lezen van Over vrijheid, toen dacht ik, 
vind ik daar iets in. Zo zegmaar ging ik, ik heb dus allemaal boeken over privacy gelezen en 
algemeen persoonlijkheidsrecht. Toen belandde ik, zegmaar, in eh persoonsgegevensbe-
scherming en toen ging ik, ineens dacht ik dat ik dat nodig had. En toen dacht ik later van 
ja, dat is helemaal niet, dat is het zegmaar niet wat ik <…> en dat is te klein en daar gaat 
het niet om, want het gaat om de meer abstracte vraag van <…> privacy, maar niet, dat is 
meer de vorm van hoe die wet zou moeten worden dan en niet, niet ehm <…> als toets 
zegmaar 
[B] 3. Maar dat betekent dat je dus eigenlijk ehm eh bent gaan lezen op zoek naar eh 
<…> wat privacy zoal kan behelzen? 
[S] 4. ja 
[B] 5. En <…> em <…> daarbij ook gekeken naar die eh wetgeving over <…> (???), dat 
is ook vreselijk ingewikkeld 
[S] 6. Ja, daarom. Ik dacht dus, of ik moet nu kiezen dat ik me hier in moet verdiepen 
maar volgens mij hoeft dat dus niet. 
[B] 7. Nou, het ligt er dus aan hoe je het zou willen gaan regelen, maar ehm je, en dan 
kom ik meteen bij je vraagstelling hè. Je gaat er van uit dat als je zoiets zou gaan regelen, 
je dat bij wet zou gaan doen. Dat lijkt me heel handig, want daarmee heb je ook die eh wet 
persoonsregistraties en dergelijke in feite weggeschreven omdat een speciale wet altijd kan 
afwijken van het algemene dus wat dat betreft hoef je niet persé je te houden aan die eh 
wet beschrijving persoonsgegevens. Het is wel zo dat natuurlijk daaraan beginselen ten 
grondslag liggen waarvan je je moet afvragen of die <…> 

 
De student heeft gezocht naar een definitie of omschrijving van privacy. Als ze 
die niet direct vindt, zoekt ze het steeds abstracter en raakt zo het spoor bijster. 
De begeleider vat haar verhaal samen in beurt 3 en 5. De student bevestigt deze 
parafrases met ja en laat daar nog een als twijfel geformuleerde vraag op volgen. 
Door zijn parafrase (de eerste ook met een duidelijk vragende intonatie) kan de 
begeleider controleren of hij het verhaal van de student goed begrepen heeft. Dat 
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is volgens de student het geval. Door deze vorm van interactie ontstaat redelijke 
zekerheid over de mate van shared cognition.  
 In beurt 7 reageert de begeleider pas inhoudelijk op het verhaal van S. Of S 
zich ergens wel of niet in moet verdiepen, hangt af van wat precies de vraagstel-
ling wordt. Hiermee geeft B de student in principe een criterium in handen om te 
beoordelen welke informatie relevant is voor haar scriptie en welke niet. In prin-
cipe, want meteen daarop verandert de begeleider van agendapunt (en dan kom 
ik meteen bij …) en daarmee verlaat hij het onderwerp wat je in de tussentijd 
gedaan hebt. De begeleider gaat dus niet door op het verhaal dat de student 
verteld heeft maar suggereert een oplossing, redenerend vanuit wat de vraagstel-
ling zou kunnen zijn.  
  
Vanaf beurt 21 legt de begeleider uit hoe hij tegen dit punt aankijkt: 
 

[B] 21. (...) Nou denk ik, voor zover het betrekking heeft op het registreren van bepaalde 
persoonsgegevens, van naam, dat voldoende reden is om te denken dat privacy geraakt is. 
En in zoverre hoef je dat recht op privacy niet heel erg te problematiseren. 
[S] 22. Niet? 
[B] 23. Dat kan voldoende zijn om te zeggen: daar is het recht op privacy mee gemoeid. 
[S] 24. Dat is ook zo. Dat voelt voor mij ook duidelijk, maar ik denk, als ik zegmaar begin, 
kan ik dat niet zomaar, zonder dat het als het voor anderen, zegmaar, te lezen zou moeten 
zijn, moet het wel sluitend zijn. Dan zou ik wel op één of andere manier moeten beredene-
ren dat het er onder valt. 
[B] 25. Ja, maar, als dus de overheid, laten we er eens van uitgaan dat het 't Wet X-model 
is en dat is een overheid die dat gaat opslaan of althans gaat toestaan expliciet, een be-
paalde vorm van opslaan van persoonsgegevens en bekendmaken daarvan. Nou, dat vind 
ik niet problematisch om dat onder privacyrecht te brengen. Dat raakt aan het privacy-
recht. Dat hoef je verder niet helemaal af te gaan dekken. En dat is zowel in artikel-8-
EVRM-zin, als in de artikel-10-Grondwet-zin, daar zie ik het probleem dus nog niet van. 
[S] 26. Nee, oké. Dat is zegmaar mijn eigen ding, dat ik altijd heel blij ben met een defini-
tie. 

 
B geeft aan dat S niet zo diep hoeft in te gaan op het recht op privacy; je mag 
ervan uitgaan dat dat geraakt zal worden door een wet als Wet X. De begeleider 
behandelt hier dat recht op privacy niet als het criterium dat in het onderzoek een 
belangrijke rol speelt; hij presenteert het onderwerp privacyrecht als iets waarvan 
de student (even) moet laten zien dát het relevant is, want het zou sowieso ge-
schonden worden in het Wet X-model.  
 S betwijfelt dat (Niet?), waarop B nog eens de stelling herhaalt dat dat alleen 
gemeld hoeft te worden. S reageert met een ja maar-constructie: zo'n stelling 
moet toch sluitend beredeneerd worden? Dat kun je toch niet zomaar opschrij-
ven? Waarop B de kwestie waar het om gaat (de wet in concreto) expliciteert en 
nogmaals stelt dat dat zondermeer een aantasting van het recht op privacy zou 
betekenen. Daarbij gebruikt hij tot twee keer toe een autoriteitsargument: dat 
vind ik niet problematisch en daar zie ik het probleem dus nog niet van.  
 Door de vragen van S wordt duidelijk dat het verhaal van B niet meteen past 
in háár beeld van de scriptie. Er lijkt geen shared cognition te zijn over hoe de 
aanpak in de scriptie zal zijn. Ik zie twee mogelijke verschillen in die beelden. Ten 
eerste kan het zijn dat de student vooral denkt aan het toetsen aan het recht op 
privacy (vergelijk haar probleemstelling), terwijl de beweringen van de begeleider 
in termen van raken aan, mee gemoeid zijn, onderbrengen naar iets anders ver-
wijzen. Niet de toetsing maar bijvoorbeeld de inkadering van het onderwerp.12 
Een tweede verschil van inzicht kan betrekking hebben op de omvang van het 

                                                 
12  Vergelijk opmerkingen verderop over de verschillende perspectieven van B en S.  
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onderwerp. B zegt in 21 met zoveel woorden: voor zover het betrekking heeft op 
het registreren van bepaalde persoonsgegevens. Deze registratie is een essentieel 
kenmerk van Wet X en de door B genoemde wetsartikelen geven aan dat dat niet 
zomaar mag. Voor B is dat in dit stadium voldoende, maar S lijkt meer in haar 
hoofd te hebben, hoewel nog niet duidelijk wordt wat dat precies is: meer dan de 
twee genoemde wetsartikelen of meer dan het registreren van persoonsgege-
vens?  
 In beurt 29 komt de mening van de begeleider naar voren dat de scriptie gaat 
over één specifiek aspect van privacy, maar de student ziet daar problemen in: 
 

[B] 27. [lacht] 
[S] 28. Overal moet een definitie van gegeven worden, of dat zou moeten kunnen, dus als 
een boek begint met "We kunnen geen definitie geven van privacy", dan denk ik, ja, een 
beetje makkelijk.  
[B] 29. Ja, dat is ook zo, maar moet je nou het hele recht op privacy helemaal uitputtend 
gaan definiëren in een werkstuk waarbij de vraag betrekking heeft op één specifiek aspect 
van privacy, waarvan onomstreden is dat het onder privacyrecht valt. 
[S] 30. Ja. Dat is ook zo. Maar je zou ook kunnen zeggen, zou je zegmaar, dat is een 
beetje mijn probleem, als je zegt het valt onder privacyrecht, maar we hebben allemaal 
wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, dan zou je al kunnen 
zeggen, dan is de vraag ook al weg; dan zou je al weten dat het mag als je aan die eisen 
voldoet. 
[B] 31. Ja. Maar daarvan kan ik je voorspellen dat het niet aan die eisen voldoet [lacht]. 
Of in ieder geval denk ik, dat er een extra problemen zijn die maken dat je er een apart 
wettelijk kader voor moet scheppen. Het principe van de wet bescherming persoonsgege-
vens is bijvoorbeeld, dat het feit dat je wel of niet een bepaald strafbaar feit hebt begaan 
en daarvoor veroordeeld bent, dat dat een gevoelig gegeven is, wat niet zomaar openbaar 
mag worden gemaakt. En dat betekent dus dat je daar een wettelijk kader voor moet 
scheppen, dat dat toch toestaat en daarmee een uitzondering schept op de algemene 
regelgeving. En dan hoef je niet ook helemaal uit te putten in een analyse van de wet 
bescherming persoonsgegevens. Het is goed dat je die hebt bekeken en dat je daar dus van 
bewust bent van het systeem dat er achter zit. 
[S] 32. Ik raakte helemaal verstrikt, ook met de wet politieregisters of zo. 

 
De student denkt dat er meer moet gebeuren dan kijken naar de wetgeving over 
de bescherming van persoonsgegevens, omdat je anders eigenlijk geen vraag 
hebt. De begeleider weerlegt die laatste gevolgtrekking van S: Wet X zal niet 
voldoen aan eisen met betrekking tot die bescherming. Dientengevolge zal een 
apart wettelijk kader geschapen moeten worden. Hoe die wet er precies uit zou 
moeten zien, is overigens níet het onderwerp van studie. De (vijfde) vraag die 
daarover ging zal in beurt 94 en 95 expliciet afgekeurd worden door S: daar lag 
mijn voorkeur ook helemaal niet. Ik dacht die moet sowieso afgeschaft worden. 
Waarop B zegt: Nou oké, dat doen we dan bij deze! 
 Het onderwerp wordt nogmaals besproken waardoor de niet-gedeelde cogni-
ties en het verschil in perspectief beter naar voren komen: 
 

[S] 70. En dat algemene persoonlijkheidsrecht? 
[B] 71. Kijk dáár kan je, dat kan dus om de hoek komen zodra je met de toetsing bezig 
gaat, met name in het licht van de alg <…> kijk, nee laat ik het anders zeggen. Waarom 
zou het algemeen persoonlijkheidsrecht daar in betrokken worden? 
[S] 72. Omdat je dan misschien, zegmaar, als je <…> zou toetsen aan het recht op priva-
cy en je komt daar niet uit bij de belangenafweging van is dat middel wel evenredig aan het 
doel, omdat je, ja je kan, je weet niet of dat doel behartigd wordt, het is nooit getoetst en 
je weet niet of het effectief is en dat is zegmaar misschien ook weer meer een morele 
kwestie. Zou je kunnen zeggen dat doordat dat algemeen persoonlijkheidsrecht zich ont-
wikkelt, dat die afweging dan in het nadeel uitvalt. Tenminste dat zou dan mijn eerste idee 
zijn. 
[B] 73. Maar wat ben je dan aan het doen? Kijk ik heb eerst eventjes geprobeerd duidelijk 
te maken van registratie van persoonsgegevens en bekendmaken daarvan raakt zonder 
meer privacy, maar wat je dan nu doet, is vragen van, is eigenlijk nog een ander privacy 
gerelateerd belang aan de orde, behalve dat pure gegevensbescherming, want het feit dat 
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men, die gegevens beschermd moet worden, dat heeft te maken met het algemene per-
soonlijkheidsrecht, of niet? Zie ik dat? 
[S] 74. <…> eh 
[B] 75. dat is eigenlijk het voornaamste 
[S] 76. Ja, want dat is het grotere en daar kan misschien iets meer specifieks uit halen, 
dat dat dus in dít geval, zegmaar <…> sowieso uitgesloten is dat het mogelijk is om die wet 
tot stand te brengen of een, meer aanwijzingen dat het in strijd is met privacy. Want je zou 
dus kunnen zeggen, je weet dat dat sowieso in strijd is met privacyrecht, alleen mag je die 
inbreuk dan rechtvaardigen, en die vraag dan. 
[B] 77. Ja, ja <…> en daarbij weet je dan, het in privacyrecht besloten <…> belang van 
het algemeen persoonlijkheidsrecht, om niet geschonden te worden <…> 
[S] 78. Ik heb het gevoel dat ik er niet aan voorbij kan gaan omdat je 
[B] 79. Ja, nee dat is waar, maar dat is wel een keuze want je kan je puur beperken tot 
die kwestie van persoonsgegevens zonder dat je dat verder wilt rechtvaardigen, maar dat 
wil je wel doen en dat is aanleiding om dat te doen en wil je dat doen, dan mag het [lacht] 

 
In eerste instantie gaat bovenstaand fragment niet primair over het recht op 
privacy, maar om de vraag of het algemeen persoonlijkheidsrecht al dan niet een 
rol moet spelen in de scriptie. Het begint met een open vraag van S. Ze formu-
leert niet duidelijk wat ze hierover wil weten, maar de begeleider antwoordt alsof 
het een soort vraag was als en wat moet ik dan met ... ? De begeleider begint 
een antwoord te formuleren maar, verandert van strategie en formuleert dat ook 
expliciet (nee laat ik het anders zeggen).13 Hij herstelt zich als het ware en stelt 
een open wedervraag naar de ideeën van S. In dit gesprek komt verder niet vaak 
voor dat B expliciet om informatie vraagt. In deze beurt is te zien dat de eerste 
impuls van de begeleider is om een door S gestelde vraag meteen te beantwoor-
den. Evenwel: deze 'move' is ook opmerkelijk door haar gevolgen. Niet alleen 
krijgen we ineens meer zicht op de ideeën van de student, ook draait de begelei-
der bij: S 'mag' in haar scriptie ook iets opnemen over het algemeen persoonlijk-
heidsrecht.  

Er gebeuren echter vreemde dingen in de passage hierboven. Het is de bege-
leider die in beurt 71 aangeeft dat het algemeen persoonlijkheidsrecht pas rele-
vant wordt wanneer de toetsing van de wet aan de orde is. Vervolgens vraagt hij 
S op welke manier dat APR in de toetsing betrokken zou kunnen zijn. S geeft aan 
dat ze het APR mee wil laten spelen in de belangenafweging. Die belangenafwe-
ging is wat gebeurt in een proportionaliteitstoets14. Opmerkelijk nu is dat B in de 
volgende beurt (73) suggereert dat S van onderwerp is veranderd: Maar wat ben 
je dan aan het doen?. Vervolgens interpreteert hij de uiting van S als iets dat bij 
de eerste vraag hoort: wordt met Wet X ook het algemeen persoonlijkheidsrecht 
geschonden? B eindigt zijn beurt met twee controlevragen (of niet? Zie ik dat?). 
Een bevestiging van S komt na een aanvankelijke aarzeling in beurt 174 (<…> 
eh). Opvallend aan de volgende beurten van S, is dat ze duidelijk refereert aan 
toetsen (beurt 72) en aan de rechtvaardiging van de inbreuk (beurt 76). Dit 
aspect is daarna niet terug te vinden in de reacties van B. Op zijn minst is hier 
onduidelijk of begeleider en student het over hetzelfde hebben. Wat wel naar 
voren komt is dat S het eens is met B dat je weet dat dat sowieso in strijd is met 
privacyrecht (beurt 76). Verderop in gesprek 1 en 2 zal blijken dat B ervan uit-
gaat dat S hiervan nog overtuigd moet worden.  

Aan het einde van dit gespreksfragment geeft B de ruimte aan S om ook het 
algemeen persoonlijkheidsrecht in haar scriptie te betrekken. Het is echter de 
vraag of dit ook is 'waar' S de ruimte wil hebben: bij de constatering dat Wet X 

                                                 
13  Vergelijk beurt 145 in gesprek 2 van case 1 (SW), beschreven in §4.7.2. 
14  Zoals ook de begeleider me bevestigd heeft in zijn reactie op deze analyse. 
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dat APR schendt (zoals B het hier voorstelt) of bij de belangenafweging c.q. de 
toetsing van de proportionaliteit van Wet X (zoals S op het oog lijkt te hebben). 
 Al met al ontstaat uit deze passages ook de indruk dat B vooral denkt vanuit 
het bepalen van wat de centrale vraag wordt (vgl. beurt 7) en S al bezig is met 
alle stappen om de vraag te beantwoorden (bijv. beurt 67: mag je die breuk dan 
rechtvaardigen?). Ze communiceren niet vanuit hetzelfde perspectief. 

Aan het slot van deze passage komt nog een misverstand (gebrek aan shared 
cognition) naar voren: 
 

[S] 80. Maar dus die persoonsgegevens, die kwestie, daar hadden we dan net over gezegd 
dat die heel snel is afgedaan zegmaar 
[B] 81. Néé, de kwestie van of het wel of niet onder privacyrecht valt, is daarmee snel 
besloten omdat het daar, alleen al omdat een element zonder meer onder privacyrecht valt. 
[S] 82. Maar 
[B] 83. Daarmee hoef je niet eerst de hele privacyrecht nog eens te definiëren of af te 
bakenen, omdat het er sowieso onder valt. Ga je nou het algemene persoonlijkheidsrecht 
erin betrekken, dan ga je dus er een heel nieuw element aan toevoegen. In het kader van 
die toetsing van evenredigheid, kunnen allerlei belangen een rol spelen en dat hoeft niet 
persé <…> gearticuleerd te worden in termen van algemeen persoonlijkheidsrecht. 
[S] 84. Nee, want dan kom je eigenlijk meer op een scriptie uit die dáár over gaat en dan 
voor privacy, zegmaar, opgehangen aan die Wet X, maar dan wordt het meer een scriptie 
over persoonlijkheidsrecht. 

 
In beurt 80 parafraseert S iets wat besproken is (daar hadden we dan net over 
gezegd dat). De nuttige werking van zo'n parafrase is hier zichtbaar: B kan hier-
door merken dat S iets op een andere manier begrepen heeft dan het bedoeld 
was, en dat vervolgens proberen te corrigeren. Niet de kwestie van de persoons-
gegevens is heel snel afgedaan, maar de kwestie of het wel of niet onder privacy-
recht valt. Uit het voorgaande concludeer ik dat het in deze uiting moet verwijzen 
naar 'het registreren en bekend maken van persoonsgegevens'. B maakt hier 
expliciet een onderscheid tussen enerzijds de toetsing van evenredigheid en 
anderzijds de vraag of het onder privacyrecht valt. Die toetsing is één van de 
stappen onderweg naar beantwoording van de hoofdvraag. Dit is een bevestiging 
van de interpretaties hiervoor: S communiceert vanuit het perspectief van het 
hele onderzoek, B is minder geconcentreerd op alle tussenstappen, maar meer op 
bepaling van de centrale probleemstelling. B noemt in beurt 83 weliswaar het 
kader van de toetsing, maar niet op dusdanige manier dat expliciet wordt dat de 
problemen van de student daar betrekking op hebben. 
 
In het eerste gesprek zijn nog drie fragmenten waarin het recht op privacy aan de 
orde komt, met name de omvang waarin dat behandeld moet worden in de scrip-
tie. In beurt 114 brengt S een probleem naar voren: de privacytoets is nog vaag 
voor haar: 
 

[S] 114. Maar ik wil nog even iets vragen over dat die, sowieso, die toets, die privacy-
toets. Blijft nog steeds voor mijn gevoel vaag, zegmaar, dat ik niet kan beginnen met 
schrijven, omdat ik niet weet 
[B] 115. Nee, daar kom ik straks even op terug, maar ik wil eventjes deze vraag toch 
afwerken, want (…)  

 
B wil de vraag van S op dit moment nog niet beantwoorden want de vorige vraag 
(hoe het strafrechtelijke aspect in de scriptie te verwerken) is naar zijn idee nog 
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niet helemaal beantwoord.15 B houdt hier dus controle op de structuur van het 
gesprek.  
 Vanaf beurt 123 komt B terug op de vraag van S, maar dan in meer algemene 
zin: Nou, dan komen we terug op de vragen: wat gaan we nou eigenlijk doen? 
Hoe gaan we nou aan de slag? In het vervolg legt B uit wat S op moet gaan 
schrijven.16 In die uiteenzetting herhaalt S nog eens het probleem dat ze in 114 
ter tafel bracht: 
 

[S] 142. (…) Maar het is meer mijn probleem dan denk ik dat ik het misschien te groot 
zie, dat ik, hoe ik het privacyrecht moet omschrijven, ik moet gewoon inderdaad, nu klinkt 
het allemaal wat schematischer en toch om het echt toe te spitsen vind ik moeilijk en ik 
dacht juist dat ik daar algemeen persoonlijkheidsrecht voor nodig had, dat dat wat meer 
concreet wordt, omdat daar wat meer linken zijn met zo'n soort onderwerp. 
[B] 143. Ja, dat weet ik wel, maar ik moet constateren dat jouw fascinatie met algeme-
ne vragen zo groot is dat het er niet toe leidt dat we aan het werk komen [lacht]  
[S] 144. Nee, dat is ook zo. 

 
S zegt dat de omschrijving van het privacyrecht haar nog niet duidelijk is en ze 
zegt nog eens (vgl. beurt 72) dat ze meent het algemeen persoonlijkheidsrecht 
nodig te hebben om daarmee het privacyrecht goed te concretiseren. B geeft 
hierop geen inhoudelijke reactie: hij legt bijvoorbeeld niet uit waarom ze dat 
algemeen persoonlijkheidsrecht niet nodig zou hebben of wat een andere manier 
is om dat privacyrecht te concretiseren. De begeleider grijpt daarentegen terug 
op wat hij in het interview als verklaring geeft voor de schrijfblokkade van de 
student: ze is gefascineerd is door algemene vragen. Uit al het voorgaande komt 
evenwel niet zozeer een fascinatie van S naar voren maar een zoektocht naar 
houvast om het grote thema 'privacyrecht' concreet en hanteerbaar te maken. De 
bevestiging die S geeft van de opmerking van B (vgl. §5.5.2) is in dat licht niet 
goed te verklaren. Natuurlijk zal ze erkennen dat ze niet aan het werk komt, ze 
heeft immers zelf aan de bel getrokken dat ze er niet uitkwam. De vraag is of ze 
zélf meent dat haar fascinatie met algemene vragen de belangrijkste oorzaak is 
van het afdwalen. Ze presenteert dat meer als iets wat haar overkomt (vgl. ver-
strikt in beurt 32). Om deze redenen ligt het niet voor de hand om de bevestiging 
van S in 144 te interpreteren als instemming met de analyse van B in 143. Het 
lijkt meer een erkenning van schuld: de begeleider heeft een punt wanneer hij 
zegt dat de huidige werkwijze niet veel oplevert. 
 
In het laatste fragment van gesprek 1, waarin privacy aan de orde komt, blijkt 
dat S nog steeds onzeker is, maar tegelijkertijd ziet ze dat beginnen met schrij-
ven een manier kan zijn om erachter te komen hoe diep of hoe nauwkeurig en 
kloppend het allemaal moet: 
 

[S] 164. Ja, tegen ja, als ik misschien iets gewoon geschreven heb. Dat ik dan ook een 
beter beeld krijg van welke eisen er sowieso aan een scriptie worden gesteld. Kan me ook 
niet echt inbeelden, zegmaar, hoe diep of hoe nauwkeurig en kloppend het allemaal moet. 
Voor mijn gevoel namelijk heel erg, maar misschien 
[B] 165. Maar je kunt dingen soms heel nauwkeurig en kloppend houden, zonder dat je 
echt alle aspecten daarvan hebt beschreven. 
[S] 166. Ja, jajaja 
[B] 167. Want het moet kloppen en nauwkeurig zijn binnen het kader van hoe jij je 
probleemstelling hebt geformuleerd en hoe je die vervolgens uitwerkt. En daarbij zeg ik 
dus, ja die eerste vraag, wat is privacy, ja, dat is te veel een metavraag om aan de slag te 
komen in elk geval.  

                                                 
15  Vergelijk §5.3.1: de samenvattingen van scènes 6, 7 en 8. 
16  Deze passages worden geanalyseerd in §5.7.2. 
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[S] 168. Ja, dat snap ik, dat heb ik dus gemerkt <…> 
[B] 169. De vraag is interessant, maar dan moet je je probleemstelling anders maken. 
Dan moet je het hebben over "Wat is privacyrecht?". Dat maakt het je vraag niet (??) 
[S] 170. Nee, nee 

 
S geeft toe dat de vraag Wat is privacy? een doodlopende weg is. Hierover is 
shared cognition. S weet nog niet precies hoe ze privacyrecht moet toespitsen 
(beurt 142), maar misschien wordt ook dat duidelijk als ze gewoon gaat schrij-
ven. Die suggestie is in dit gesprek eerder gedaan door B en wordt hier overge-
nomen als voornemen door S: 
 

[B] 151. Nee, daarom moet je concreet beginnen (…) 

[B] 159. En dat betekent dat je nu gewoon moet gaan schrijven (…)  

 
5.6.3 Privacyrecht in gesprek 2 
Vrij vlot in het tweede gesprek roert S het thema 'privacyrecht' aan. Ze neemt 
hiertoe het initiatief nadat ze ontkennend heeft geantwoord op de vraag van B of 
het nu allemaal een beetje duidelijk is,: 
 

[S] 20. Ja, het is meer: je weet dat het eigenlijk nu draait om die proportionaliteit, ten-
minste, dat heb ik het gevoel, want de rest levert dan eigenlijk geen probleem op, en als je 
de proportionaliteit behandelt, had ik het gevoel dat je wel meer inhoudelijk in moest gaan 
op wat beschermt privacy, meer dan alleen zeggen dat het onder de reikwijdte valt <...> 
zegmaar, dat wéét je, maar het gaat meer om de mate waarop het recht geschonden is 
voor die belangenafweging. Zo eigenlijk. 
[B] 21. Ja, hè, dus is eh de vraag rijst of, dat beschrijf je ook helder, en ik hoop dat je 
daar ook vrede mee hebt, van eh dat privacy in het geding daarmee is, dat staat eenvou-
digweg vast, zonder dat we weten wat privacy allemaal nog meer wel en niet zou kunnen 
betekenen. 
[S] 22. Ja, ja, ja 
[B] 23. En dan gaat het erom, de privacy is in het geding met zo'n Wet X, ehm in hoeverre 
is die inbreuk die het maakt op privacybelangen is die te rechtvaardigen. En ehm eh <...> 
vrij snel toe aan die proportionaliteitsvraag, maar dat is dan wel ook een proportionaliteits-
vraag met alles erop en eraan, want eh daarbij, nou ja verzin zelf eens wat daar allemaal 
aan de orde moet komen <...> volgens jou 

 
S geeft aan dat ze zich niet wil beperken tot de constatering dat de wet het recht 
op privacy zou schenden, maar dat ze ook wil uitzoeken in welke mate dat ge-
schonden wordt omdat dat nodig is voor de belangenafweging die deel uitmaakt 
van de proportionaliteitstoets. B reageert in 21 en 23 nog niet direct inhoudelijk 
op het idee van S dat je wel meer inhoudelijk in moest gaan op wat beschermt 
privacy. Hij refereert aan wat hij kennelijk als een verschil van mening zag: dat S 
er geen vrede mee had dat eenvoudigweg vaststaat dat (bij Wet X) privacy in het 
geding is. Uit de analyse van gesprek 1 kwam naar voren dat S deze mening 
echter ook was toegedaan. In beurt 76 zei ze reeds: je weet dat dat sowieso in 
strijd is met privacyrecht. Ook in de voorafgaande beurt hierboven zegt S dit: dat 
het onder reikwijdte valt (…) dat wéét je. De beaming van S in beurt 22 is dus 
geen verrassing. Hier doet zich het opmerkelijke verschijnsel voor dat er méér 
shared cognition is dan B veronderstelt. Het bevestigt ook dat B en S in gesprek 1 
langs elkaar heen gepraat hebben. B heeft geprobeerd S te overtuigen van een 
standpunt dat ze al deelde ('shared'). De vragen en twijfels van S moeten dus 
betrekking hebben gehad op iets anders.  
 B formuleert hierna de vraag die in de scriptie op die constatering zou moeten 
volgen: is die inbreuk (...) te rechtvaardigen?, Deze vraag komt neer op een 
proportionaliteitsvraag. Hierover lijken de ideeën gedeeld. In gesprek 1 immers 
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formuleerde S dit nagenoeg gelijkluidend: mag je die inbreuk dan rechtvaardi-
gen? (beurt 76). 
 Vervolgens is een vergelijkbare 'zelfcorrectie' van B te zien als in beurt 71 van 
gesprek 1. B begint een uiting alsof hij een oplossing gaat geven (Want eh daar-
bij) maar verandert de taalhandeling in een vraag: hij nodigt S uit om die propor-
tionaliteitsvraag te analyseren in deelaspecten. Dit is een opmaat voor 'samen 
aan het werk' gaan. In het volgende fragment is te zien hoe dit 'werken' verloopt 
voor zover het gaat om het onderwerp van deze paragraaf: uitgebreidheid van 
recht op privacy. S noemt eerst: inventariseren in hoeverre het doel haalbaar en 
wenselijk is, welke alternatieven er zijn om dat doel te bereiken (c.q toetsing van 
de subsidiariteit) en welk effect het middel (i.c. Wet X) heeft. Daarna noemt S het 
privacyrecht:  
 

[S] 34. (…) En, en, wat <...> meer theoretisch dan, wat precies <...> wat voor inbreuk 
het precies is dan op de privacy. 
[B] 35. Wat bedoel je daarmee te zeggen? 
[S] 36. Nou, meer ehm <...> ja, ik dacht zegmaar je kan wel zeggen van ehm het, het, 
het, het beperkt het recht op privacy omdat je persoonsgegevens registreert, maar dan heb 
je natuurlijk altijd dat je zegt dat dat een beperking is, is om een bepaalde reden, dat het, 
zo'n gevoel geeft, of zo, dat het inbreuk, en misschien meer ehm <...> in hoeverre dan en 
daarom zat ik de hele tijd met wat is precies privacy, waarom heb je eigenlijk dat recht. 
[B] 37. Ja, ja, maar goed 
[S] 38. omdat je 
[B] 39. oké, nou kijk want dat is dus een ander punt en dan denk ik van nou, als je daar 
nader op in wil gaan, of daar iets over wilt zeggen, waarin bestaat het nou in concreto 
gewoon in, die privacyschending door Wet X, dan moet je dat denk ik misschien eerst 
vooraf laten gaan aan de vraag naar de doelen en of de middelen geschikt <...> logischer-
wijs hè, en, maar de vraag is, hoe ja <...> is dat dan theoretisch, dat kun je ook gewoon 
zeggen in termen van praktische consequenties die dat ongetwijfeld zal hebben voor een 
delinquent, toch? Dat valt toch gewoon te beschrijven zonder dat je 
[S] 4O. Ja, nee, ik dacht meer dat je voor om te kijken ehm <...> hoe erg het geschonden 
is, moet je ook inventariseren, hoe daar tegen aan wordt gekeken. Of zo'n ehm <...> wat 
dat zegmaar, het effect wat het in concreto heeft, dus dat eh <...> of dat ook eh binnen 
Nederland of zo, als een inbreuk wordt gezien, als een erge inbreuk. 
[B] 41. Ja, dus op zichzelf dat daar rechtens <...> belang mee gemoeid is of aan de zijde 
van de delinquent 
[S] 42. Ja, want anders kan je, is het zegmaar gewoon subjectief, kan ik zeggen van nou 
ja zo en zo wordt het geschonden en dat vind ik erg, zegmaar, dan 
[B] 43. Ja nee, dat moeten we niet hebben, dat ja nee, oké, dat snap ik, ehm, maar op 
zichzelf strikt genomen gaat dat nog vooraf dus aan de vragen en dat zou een nadere 
verdieping zijn van wat je geconstateerd hebt, eenvoudigweg in abstracte normatieve 
termen, het eh <...> (recht op pivacy?) is hier in het geding. Dan krijg je, vervolgens kun 
je daar een nadere beschrijving van geven als je wil: waarin bestaat dat nou precies dan, 
privacybelang. Wil je daar ook dat algemeen persoonlijkheidsrecht in betrekken? 

 
S zegt in 34 dat volgens haar aan de orde moet komen wat voor inbreuk het 
precies is dan op de privacy en die vraag beschouwt ze als meer theoretisch. Dit 
is inhoudelijk gezien een subvraag bij wat aan de orde kwam vanaf beurt 20 
wanneer S refereert aan de mate waarin de privacy geschonden wordt. Deze 
vraag is in beurt 23 bevestigd door B: in hoeverre is die inbreuk te rechtvaardi-
gen. Om zo'n vraag te beantwoorden is het nodig uit te zoeken om wat voor soort 
c.q. mate van inbreuk het gaat. B reageert op dit punt: met een vraag om ver-
heldering. In het antwoord verwijst S expliciet naar het probleem dat in de eerste 
beurten van gesprek 1 is besproken, namelijk waarom ze steeds terechtkomt op 
de noodzaak om te weten wat privacy precies is. De begeleider reageert hier in 
eerste instantie niet erg eenduidig op: zijn jaja, maar goed is noch als een beves-
tiging noch als een opmaat voor een tegenwerping te interpreteren. S wil er ver-
volgens nog iets over uitleggen (omdat je), maar B neemt de beurt over met de 
interpretatie dat dat dus een ander punt is. Hieraan is te zien dat B tot op dit 
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moment nog niet dacht in termen van in hoeverre (of: hoe erg, beurt 40) de 
privacy geschonden wordt met Wet X. Voor B is dit een 'ander punt'; voor S is dat 
al langer in de gesprekken 'het punt'. B meent verder dat de vraag naar de priva-
cyschending vooraf dient te gaan aan vragen over doelen en middelen: de vragen 
die S als eerste genoemd heeft vanaf beurt 24.  
 Ook gaat B in op het begrip theoretisch dat S gebruikte: de privacyschending 
kan ook beschreven worden in termen van de praktische consequenties. S onder-
breekt B in beurt 40 met een uiting die duidt op een tegenstandpunt: ja, nee, ik 
dacht meer. S doelde met theoretisch op hoe daar tegenaan wordt gekeken bin-
nen Nederland; alleen haar eigen mening zou het te subjectief maken. Met dat 
laatste is B het eens: dat moeten we niet hebben. Hij claimt S te begrijpen (dat 
snap ik) en herhaalt zijn standpunt dat die verdieping vooraf gaat aan de vragen. 
Vervolgens stapt hij over op het subthema algemeen persoonlijkheidsrecht. 
 
In deze passage wordt van twee items rond privacyschending niet helemaal dui-
delijk of ze shared zijn: (1) gaat het privacyverhaal vooraf aan de vragen en (2) 
wordt het theoretisch of praktisch uitgewerkt. Deze punten worden hier nog niet 
afgewikkeld tot een gezamenlijk standpunt  
 Ik heb de indruk dat S de aard van de inbreuk beschouwt als een onderdeel 
van de proportionaliteitstoets (c.q. die vragen) omdat ze het presenteert als een 
effect van de wet. In beurt 34 volgt dit onderdeel meteen op wat voor effect dat 
middel zou hebben. Ze verbindt beide onderdelen hier nog niet, maar in beurt 40 
gebeurt dat wel: het effect wat dat in concreto heeft, dus (…) of dat ook (…) 
wordt gezien als een erge inbreuk. Wat B hiervan vindt is moeilijk uit de interactie 
af te leiden. Op zijn minst suggereert B dat de vraag naar de inbreuk niet hoort 
bij de proportionaliteitstoets. Door een ander punt in beurt 39, maar ook verder-
op in beurt 91. B en S bespreken het stuk over aard van de inbreuk en effecten 
van de wet en dan zegt B: Vervolgens moet je dus ehm die proportionaliteit van 
Wet X bepalen. B presenteert het deel over de aard van de inbreuk ook hier als 
iets dat voorafgaat aan de proportionaliteitstoets en niet als een onderdeel van 
die toets. Hij uit geen kritiek op het idee van S om na de subsidiariteit (i.c. alter-
natieven voor de wet) de effecten te onderzoeken, maar suggereert slechts om 
de privacyschending eerst te doen. De reden is dat het logischerwijs vooraf gaat 
aan vragen over doelen en middelen. In 43 verwoordt B de vraag van S net even 
anders dan zij tot dat punt heeft gedaan: waarin bestaat dat nou precies dan, 
privacybelang tegenover wat voor inbreuk het precies dan is op privacy (beurt 
34), in hoeverre dan (beurt 36) en wordt het gezien als een erge inbreuk (beurt 
40). De vragen van S zijn meer toegespitst op de (negatieve) effecten van de 
wet, die van B is algemener.  
 Dit laatste raakt aan het tweede onduidelijke punt: wordt de privacyschending 
praktisch of theoretisch uitgewerkt? S zegt eerst theoretisch (beurt 34). B sugge-
reert in 39 om het praktisch te beschrijven, maar stelt in 43 voor om dat wat 
voorafgaat aan de vragen in abstracte normatieve termen te doen en noemt 
vervolgens de zojuist aangehaalde - redelijk algemene - vraag.  
 Tegenover deze onafgeronde punten staan ook gemaakte vorderingen. B 
begrijpt een probleem waar S mee zit: voor het evalueren van de inbreuk is meer 
informatie nodig anders wordt het subjectief. Dit criterium wordt expliciet gedeeld 
en B lijkt het in 43 ook eens met het plan van S om meer inhoudelijk in te gaan 
op (beurt 20) de privacyschending. Op dit moment neemt B het perspectief van S 
duidelijk over. Opmerkelijk is dat deze positieverandering zich wederom voltrekt 
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kort nadat B S heeft uitgenodigd om haar ideeën op tafel te leggen (vgl. beurt 
70-79 in gesprek 1). Mogelijk heeft B daarmee voor zichzelf meer (cognitieve) 
ruimte gecreëerd om de rol van luisteraar te vervullen in plaats van die van advi-
seur of instructeur.17 
 Overigens lijkt B nog geen totale ommezwaai te maken. Weliswaar verschaft 
hij S de ruimte, die zij tot dit moment niet kreeg, om te doen wat haar goed-
dunkt, het gaat met enige voorbehouden. S mag iets uitgebreiders opnemen over 
het privacyrecht als ze het in de inleiding opneemt en als ze dat inderdaad wil: als 
je daar nader op in wilt gaan, of daar iets over wilt zeggen (beurt 39), kun je 
daar een nadere beschrijving van geven als je wil (beurt 42).  
  
In de volgende passage wordt de ommezwaai totaal: B suggereert S wat zij zelf 
aangaf te willen doen met het privacyrecht: 
 

[B] 61. Nee, denk ik ook <...> ehm want dat zou je dus, als we een, gewoon een volgend 
hoofdstuk aan het ontwerpen zijn, zou dat dus bijvoorbeeld zo kunnen zijn, van dat je eerst 
eventjes ingaat op de aard van de inbreuk die er bij die Wet X wordt gemaakt op privacy-
belang. 
[S] 62. Dat is gewoon zegmaar inventariseren wat de effecten zijn, precies of? 
[B] 63. Ja, waarbij je ook dat algemene persoonlijkheidsrecht kan betrekken want, je kan 
de aard van de inbreuk gewoon zelf beschrijven, wat betekent het voor delinquenten, zus 
en zus en zo, en daarbij zou je dan ook moeten betrekken denk ik, aan de normatieve kant, 
welke soort van privacy is hier eigenlijk in het geding? En dan kan je de relatie ook leggen, 
als je wilt, met algemeen persoonlijkheidsrecht.  
[S] 64. En dan kan je ook nog, dan kan je dus die relatie leggen met algemeen persoon-
lijkheidsrecht, maar in hoeverre moet je dan ingaan op de betekenis van het privacybegrip, 
zegmaar, in rechtspraak en literatuur, zegmaar, wat er onder verstaan wordt, want daar 
gaat eigenlijk heel veel over, van, moet je zeggen, het recht op je eigen psychische leef-
ruimte en dat soort dingen allemaal, allemaal verschillende 
[B] 65. Ik zou dat helemaal toegespitst houden op hoe jij beschrijft dat die Wet X een 
inbreuk maakt op het privacybelang van die eh delinquenten. Snap je wat ik bedoel? 
[S] 66. Ja, maar dan kan ik dus voor mezelf, als ik daar voor mezelf een gedachte over 
heb, kan ik uitspraken van, of stukken van mensen, zegmaar, gaan gebruiken, die zeggen, 
die de definitie van privacy geven, die ik daarbij vind passen, zegmaar van 
[B] 67. Ja. Dat kun je doen, natuurlijk. 
[S] 68. En, maar dan weet je, dan weet ik ook dat er ook andere opvattingen zijn 
[B] 69. Tuurlijk, ja, maar zouden die ontkrachten wat je, wat je daarover zegt? 
[S] 70. Nee, niet persé, dat niet <...> dat op zich niet, maar dan kies je wel voor iets 
beperkts en dan zeg je daarbij niet, terwijl je weet dat er <...> ja, dan kies je voor wat 
beperkts wat het beste aansluit bij hetgeen ik wil zeggen. 
[B] 71. Ja, weet je wat het probleem is, wat, is dat ik niet helemaal zeker weet wat daar 
het probleem van zou zijn. Dus ik wil dat eigenlijk eerst op schrift zien, dat je daar mee 
werkt en dat je dit probleem tegenkomt, om te zien van, ga je daar op een goede manier 
mee om, is dat acceptabel voor je zelf als schrijvende en is dit acceptabel gewoon vanuit 
perspectief van wetenschappelijk verantwoord werkstuk. 

 
In beurt 61 zit een fraaie formulering van B: als we (…) een volgend hoofdstuk 
aan het ontwerpen zijn. Fraai, omdat hij hiermee niet alleen aangeeft dat het 
gaat om het volgende hoofdstuk, maar ook omdat hij aangeeft dat ze daar ter 
plekke mee bezig zijn: ze zijn aan het werk en het gebruik van we kan erop dui-
den dat hij het beschouwt als samen aan het werk zijn, dus 'collaborative'. Zien 
we, in navolging van wat gebruikelijk is in schrijfprocestheorieën, ontwerpen van 
hoofdstukken als een onderdeel (fase) van het schrijfproces, dan presenteert B 
dit gespreksdeel als 'collaborative writing'. Het patroon hiervan is dat B vooral 
suggesties doet en S hierop reageert met vragen, problemen en af en toe een 
aanvulling.  

                                                 
17  Vergelijk Jefferson en Lee (1981), besproken in §4.7.4. Zij menen dat er geen 'fitted pair' 

is wanneer in een sequentie beide gesprekspartners de rol van spreker op zich nemen. 
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 B doet suggesties met betrekking tot inhoud en structuur van dat volgend 
hoofdstuk. Volgens B komt er eerst een stuk over de aard van de inbreuk op 
privacy. Hieruit blijkt dat B inmiddels het idee van S heeft overgenomen dat daar 
op ingegaan moet worden en tegelijkertijd zijn eigen idee heeft aangehouden dat 
dat moet vóórdat de proportionaliteitsvraag beantwoord gaat worden. S stelt 
hierna een vraag over wat er in dat stuk moet gebeuren: inventariseren van de 
effecten? Hiermee is de indruk bevestigd die hiervoor is beschreven, dat voor S 
de inbreuk hoort bij effecten. B antwoordt bevestigend met een ja en maakt die 
bevestiging explicieter door de uiting wat het betekent voor, wat een parafrase is 
van effecten. B is het dus eens met de interpretatie van S, maar voegt er nog iets 
aan toe: S zou ook moeten beschrijven om welke soort van privacy het eigenlijk 
gaat. B refereert hiermee wederom aan een abstracte normatieve (beurt 43) 
vraag die hij ook als algemene vraag formuleert: welk soort privacy is hier eigen-
lijk in het geding. Eigenlijk, zou ik denken, het soort vraag dat hij S juist afraad-
de. B lijkt hier mee te gaan in de veronderstelde interesse van S. 
 De suggestie van B is aanleiding voor S wederom een vraag te stellen: in 
hoeverre moet je dan ingaan op de betekenis van het privacybegrip?. Nog steeds 
is S dus niet zeker over wat ze precies hoe uitgebreid moet of mag beschrijven. B 
antwoordt dat het toegespitst moet blijven op het onderwerp van onderzoek en 
checkt daarna of S dat begrijpt: Snap je wat ik bedoel? Ja, zegt S18, maar er is 
een ander probleem: mag je zomaar de definitie kiezen die het beste bij je ver-
haal past en dan niet ingaan op de alternatieven die je niet kiest? B brengt niets 
tegen dat beeld in; dat kun je doen natuurlijk. Die andere definities hoeven niet 
per se het verhaal te ontkrachten? Nee, maar S twijfelt nog: Mag je straffeloos 
inperken? B rondt dit punt af door het probleem naar de toekomst te verschui-
ven: schrijf het eerst maar eens op dan zien we wel of het een probleem is of 
niet. 
 Tot slot over deze laatste passage: het beeld dat B schetste in gesprek 1 – 
dat van het privacyrecht alleen maar even hoefde te worden aangegeven dat het 
geschonden zou zijn – is nu definitief van de baan. B doet nu zelf de suggestie: 
voor de toetsing moet S het privacyrecht wel nader onderzoeken. Het probleem 
van S is onderkend. Daar staat tegenover dat ze nog steeds onzeker is over hoe 
ze dat probleem op moet lossen. Dat ze steeds vastliep met de vraag wat privacy 
nu precies is en op welk aspect de wet zou ingrijpen, blijkt gegrond maar ze zal al 
schrijvend moeten ontdekken hoe ze dat goed weergeeft en vervolgens het oor-
deel van de begeleider af moeten wachten. Dat ze op veel punten 'gelijk krijgt' 
blijkt ten slotte in beurt 79: 
 

[B] 79. (...) <...> ja, ja, de aard van inbreuk op privacyrecht, daar zou je denk ik het 
persoonlijkheidsrecht bij kunnen betrekken, daar gaat het om de betekenis van die privacy 
en wat voor aspecten zitten er aan die relevant zijn voor die delinquent zijn gegevens op 
een bepaalde manier in het geding zijn. 

 
B neemt nog meer over van de ideeën van S: ook de betekenis van die privacy 
hoort erbij. 
 
5.6.4 Beschouwingen 
In deze case komt een verschijnsel voor dat ook in case 1 (SW) is geobserveerd: 
de student komt meerdere malen terug op hetzelfde probleem. In case 2 (RGL) is 
dat probleem kortweg: Wat moet/kan ik doen met privacyrecht in de scriptie? 
                                                 
18  S 'claimt' hiermee 'understanding'. 
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Belangrijk verschil tussen beide cases is dat in case 2 uit de interactie duidelijk 
wordt waarom S dat probleem heeft, en dat vanaf dat moment ook de reactie van 
B op het probleem van de student verandert. Wanneer B openstaat voor de stap-
pen van de toetsing, krijgt hij oog voor het probleem van de student. Die veran-
deringen komen tot stand nadat B expliciet S uitnodigt om haar ideeën uiteen te 
zetten. De reacties van S op die uitnodiging zijn dusdanig dat B zijn perspectief 
herziet. Dit nu is in case 1 niet het geval: gedurende de gesprekken wordt weinig 
helder over waarom de student een probleem heeft en blijft houden, ondanks de 
adviezen van de begeleidster.  
 In case 2 komt het onderliggende probleem van S niet meteen naar voren. 
Pas na een aantal gesprekspassages komen B en S tot shared cognition: er is 
reden om in te gaan op het algemeen persoonlijkheidsrecht als aspect van de 
privacy die bedreigd wordt door een Wet X, en het onderzoek niet te beperken tot 
het privacyaspect bescherming van persoonsgegevens – als S dat wil. In gesprek 
2 komen ze nog een stapje verder. Op wederom een uitnodiging van B legt S uit 
waarom ze meer informatie nodig heeft over privacyrecht om haar probleemstel-
ling te beantwoorden. B geeft weer de ruimte om die gegevens te onderzoeken 
maar spreekt wel een dwingende voorkeur uit voor de plaats die die informatie in 
het geheel moet krijgen.  
 Tegen die tijd is duidelijk dat de eerste door B gesuggereerde oplossing (i.c. 
beperk je tot de constatering dat privacy in het geding is bij een Wet X, gezien 
Grondwet 10 en 8 EVRM) het probleem van S niet oplost. Er zijn andere redenen 
waarom er meer over dat privacyrecht onderzocht moet worden. Die redenen 
komen aanvankelijk niet helder naar voren. Dat gebeurt pas wanneer B expliciet 
aan S vraagt om daar meer over te zeggen.  
 In case 4 (LET) is iets vergelijkbaars te zien in de discussies over het al dan 
niet onderzoeken van de Latijnse traditie (§7.6). Juist de overeenkomsten tussen 
beide discussies helpen om te verklaren waardoor het lang duurt voordat het 
probleem van de student helder wordt en in consensus kan worden afgewikkeld. 
Daarom betrek ik beide cases in de beschouwing hieronder. Er is overigens ook 
een verschil tussen beide situaties. De studente in case 2 (RGL) heeft redenen om 
zich wél in privacyrecht te verdiepen waar de studente in case 4 (LET) de Latijnse 
traditie níet in haar onderzoek wil betreken.  

In beide gevallen is de begeleider aanvankelijk een andere mening toegedaan 
dan de student. In beide gevallen ook duurt het even voordat de begeleider de 
redeneringen van de student overtuigend vindt, maar ook verandert de argumen-
tatie van de student in de loop van de twee gesprekken. In eerste instantie ko-
men de studenten nog niet met het sterkste argument; het argument dat in 
latere instantie de begeleiders zal overtuigen. Een interessante vraag is wat daar-
van de oorzaak is. Niet uit te sluiten is, dat de studentes aanvankelijk nog niet 
precies weten waarom ze het discutabele onderdeel nu juist wel (case 2) of niet 
(case 4) in het onderzoek willen betrekken. Het kan een nog niet bewust gemaak-
te intuïtie zijn. Een andere mogelijke oorzaak is dat ze hun redenering niet zo-
maar helder kunnen formuleren in het scriptiegesprek. Een aanwijzing daarvoor is 
dat de argumenten van de studente in case 2 naar voren komen zo gauw B 
(open) vraagt naar haar ideeën. Die vragen helpen S kennelijk om haar argumen-
ten te preciseren en te verwoorden.  
 Deze laatste verklaring zou wel passen in het beeld dat zowel in deze case als 
in case 4 naar voren komt van het taalgebruik van de studenten. Ze formuleren 
opvallend minder gemakkelijk dan hun begeleiders. Gezegd moet worden dat ook 
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de studenten in case 1 en 3 niet helder formuleren (zie de hoofdstukken 4 en 6), 
maar zij spreken wel 'vlotter' dan hun evenknieën van RGL en LET: met minder 
pauzes, haperingen en versprekingen. Daar staat tegenover dat de begeleiders in 
juist de cases 2 en 4 opvallend vloeiend en grammaticaal spreken. De verschillen 
in vloeiendheid tussen student enerzijds en begeleider anderzijds zijn dus in deze 
twee cases het grootst. Gegeven deze omstandigheid is denkbaar dat de studen-
ten wat extra ruimte en stimulans nodig hebben om hun gedachten te verwoor-
den. Dat zou verklaren waarom de ideeën van de studente in case 2 wél helder 
naar voren komen wanneer ze daartoe uitgenodigd wordt door de begeleider. 
Kortom: met de juiste aanmoediging kan de kans vergroot worden dat een stu-
dent beter en uitgebreider gaat vertellen wat hij/zij in het hoofd heeft.  
 Een volgende vraag is waarom de begeleider deze strategie niet meteen heeft 
toegepast. Hij vraagt S weliswaar in beurt 1 van gesprek 1 wat ze gedaan heeft, 
maar hij gaat niet door op de vraag waarom ze dat zo (i.c. veel lezen over priva-
cyrecht) gedaan heeft. De student geeft in beurt 2 een indicatie van de reden 
voor haar verzamel- en leesgedrag: want anders kan ik het zegmaar nergens aan 
ophangen. S heeft dus het gevoel dat ze een definitie van privacy nodig heeft. 
Wat het is wat eraan opgehangen zou moeten worden, wordt niet duidelijk.19 
Waarom ze daarvoor die definitie nodig denkt te hebben, legt ze verder niet uit. 
De begeleider vraagt hier niet op door.  
 Vragen naar de ideeën van de student bevordert in deze case dat die ideeën 
zichtbaar worden20, waarop B zich een mening kan vormen over het probleem 
van S vanuit het perspectief van de student. Een andere mening die leidt tot een 
adequatere suggestie voor S omdat die suggestie beter aansluit op haar plannen 
voor de scriptie. Dat vragen naar cognities van S is geen automatisme  - ik gaf 
dat eerder aan. Beide keren gebeurt het nadat B een suggestie initieert maar die 
taalhandeling afbreekt en overgaat tot een vraaghandeling.  
 In deze casus zijn specifieke omstandigheden waaruit verklaarbaar is dat B 
niet meteen begint met het stellen van vragen. De student is vastgelopen, de 
begeleider heeft uitgesproken ideeën over hoe dat komt (§5.5.2) en zoekt niet 
naar alternatieve verklaringen. Bovendien is hij vastbesloten om de student over 
het dode punt heen te helpen, zo blijkt uit interview 1. Uit verschillende uitspra-
ken is te reconstrueren wat B voor ogen staat met het gesprek. In het kader 
hieronder zijn alle uitspraken van B samengevoegd die te maken hebben met 
doelen en/of redenen voor bepaald gedrag. Onder het kader volgt een samenvat-
ting van die uitspraken. 
 

a. we moeten tot iets komen 
b. ja soms werkt het door een student gewoon te vertellen hoe die 't doen moet. Nou, zo 
ben ik niet dat ik dat als voorkeurswijze doe dus 
c. [over een ander proces] op de een of andere manier accepteerde die student dat ik 
gewoon vertelde hoe die 't moest doen [lachen] dat vind ik éigenlijk onplezierig maar het 
bleek een soort doorbraak te zijn 
d. ik vind dat het product het product van de student moet blijven ook in de zin van het 
moet hun eigen ding blijven en daarbij moeten ze dus ook de eigen verantwoordelijkheid 
blijven voelen en in die zin hou ik er niet van om ze gewoon te vertelen hoe ze 't moeten 
doen 
e. ik ben dus een beetje bang dat ik S heb verteld hoe ze iets moet dóen, dat zij (???) 

                                                 
19  Ik neem aan dat ze daarmee doelt op de redenering die ze in haar scriptie wil opbouwen 

en haar conclusie over de (on)mogelijkheid van een Wet X in Nederland. 
20  In de hoofdstukken 4 en 6 wordt duidelijk dat dit niet altijd op gaat. Vragen van de bege-

leiders van case 1 en case 3 leiden niet altijd tot heldere uiteenzettingen van de studen-
ten. Vergelijk de opmerking over hun weliswaar vlotte maar niet precieze wijze van spre-
ken. 
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nou heeft-ie me verteld hoe ik het moet doen, maar ik weet niet zeker hoe effectief dat dat 
dan is, ik heb dus ook niet geprobeerd het te brengen – ik weet niet of ik daarin geslaagd 
ben – als van, nou zou je niet gewoon zus en zo doen <…> maar dat weten we niet, dat 
weten we pas als het af is [lacht] 
f. [over frictie concreet onderwerp vs. algemene interesse S] dan probeer je dus die brug 
op de een of andere manier te bouwen tussen die twee dingen en dat is vrij lastig omdat zij 
zich de hele tijd laat afleiden door die oorspronkelijke intellectuele interesse 
g. daar hebben wij een soort schemaatje voor als juristen en dat moet je dan maar ge-
woon eens eventjes in kaart brengen dat schemaatje en vervolgens hier toe te passen, dat 
is eigenlijk waarop ik haar zou willen zetten omdat dat volgens mij de grootste garantie 
biedt voor, dus voor haar 
h. [na mijn vraag: en denk je dat je dat min of meer expliciet tegen haar gezegd hebt 
nu?] jaha! ongeveer wel, maar het probleem is dat je het moet zien te verkopen [lachen] 
en vandaar dat je dus een beetje een ietoer (???) neemt en daarom ook proberen zo pre-
cies mogelijk aan te sluiten bij dat vragenlijstje wat ze had opgeschreven zodat het nog wel 
haar vragen zijn die aan de orde blijven en ik denk ook dat ze het zo moet doen zoals 
[lachen] ik het nu schets 
i. [als B mee zou gaan in een meer filosofisch verhaal van S] daarvoor zouden we een 
heel ander soort scriptie moeten gaan schrijven en nu denk ik van het is máánden en 
máánden geleden dat ik met haar gesproken heb, dat kunnen we doen, maar dan heb je 
niet op Kerstavond een scriptie en dan moet je ook eigenlijk bij een andere begeleider 
waarschijnlijk, dus dan moeten we praktisch zijn en dan toch aanknopen bij alles wat zij 
heeft aangereikt en eigenlijk heeft ze een veel concretere 
j. en ze heeft nu ook weer gezegd "ik wil gewoon snel nu daarmee aan de slag", nou ja 
dan is dus niet de manier om te denken van nou zullen we het niet toch anders doen. En 
dan denk ik, dan moeten we het gewoon op de klassiek-juridische manier volgens een 
bepaald schemaatje, dat ze wel kent, moeten we het doen 
k. ik heb dus proberen te zeggen van nou als je dit nou gedaan hebt en je scriptie af 
hebt, dan zul je zien dat je toch wat meer grip hebt gekregen op die grotere vraag en dat 
hoop ik ook en dat verwacht ik eerlijk gezegd ook. 
l. ['grotere' vragen komen vanzelf als S op de voorgestelde manier aan het werk gaat]: 
en daar komen we dan toe aan die dingen waar ze eigenlijk in geïnteresseerd is maar ik 
hoop dat dan een betere plaats heeft, een duidelijker kader heeft waarin ze dat gaat be-
spreken 
m. ze mogen bij mij ook helemaal abstracte dingen beschrijven maar - en daar ben ik 
vrijer in dan veel van mijn collega's - maar er zijn te weinig aanknopingspunten om die weg 
nu in te slaan 
n. [over gevallen waarin iets abstracts wèl kon] waarom werd dat wel wat? omdat we vrij 
snel tot een werkbare, ja toch een structuur hebben want anders kom je gewoon niet aan 
de slag, je moet gewoon als het ware die inhoudsopgave in je hoofd zien te krijgen waar je 
aan zit te werken 
o. het is een typisch geval waarom je dat bandje hier hebt staan omdat dit nou een 
voortgangs-iets is en dan moet je gewoon op een gegeven moment zien te komen tot een 
aanvaardbare beslissing over hoe we verder gaan 
p. [n.a.v. mijn vraag of zaken als structuur al aan de orde waren gekomen in het vorige 
gesprek] een heleboel dingen wel, die telkens bij haar terugkwamen maar daarvan heb ik 
het idee van als we daar weer op teruggaan dan eindigen we ook zoals we vorige keer zijn 
geëindigd, met op zich een opdracht maar daar komt niet zoveel van, dus nu heb ik veel 
meer juist, (...) dit was veel meer over het idee van hoe kunnen we verder komen dan het 
eerste gesprek 
q. [over - beperkt - aantal gesprekken in een scriptieproces] probeer ik wel een beetje 
intensief te doen, dat we daar wel verder mee komen 

 
Het hoofddoel van de begeleider in dit gesprek is verder komen (a, o, q); ervoor 
zorgen dat het scriptieproces weer vlot wordt getrokken en dat de student weer 
verder kan (p). Bij voorkeur vertelt B niet precies wat S moet doen (e), want het 
moet toch de eigen scriptie van de student blijven (d), maar soms kan vertellen 
wat S moet doen ook de beoogde doorbraak forceren (c). In dit gesprek is B bang 
dat hij S een hoop heeft voorgezegd (e). Daar is een reden voor. S wil namelijk 
snel weer aan de slag (j) (dus ook verder komen) en met de kerst klaar zijn (i). 
Dat zal niet lukken via de 'abstracte weg' die S volgens B in het hoofd heeft (i) 
omdat er te weinig aanknopingspunten zijn om die lijn goed uit te werken (m). Er 
is immers nog geen werkbare structuur voor deze weg (n) en dan lukt het niet 
dat tijdig tot een goed einde te brengen. Daarom vertelt B dat S het concrete 
onderwerp volgens een 'klassiek-juridisch schema' moet uitwerken (g, j). B wil S 
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hiervan overtuigen door enerzijds duidelijk te maken dat dat de enige weg is die 
leidt tot een tijdige afronding. Anderzijds probeert B S ervan te overtuigen (f, h) 
dat langs die weg ook de 'grotere vraag' vanzelf aan de orde zal komen (k), en 
dan zelfs in een duidelijker kader (l). 

Samengevat: doelen van B zijn vooral ingegeven door één specifiek kenmerk 
van dit proces, namelijk dat er stagnatie is opgetreden, terwijl de student drie 
maanden later klaar wil zijn. Belangrijkste doel is om die stagnatie op te heffen 
door S ervan te overtuigen dat ze het scriptieonderwerp op een bepaalde, meer 
concrete, manier moet uitwerken. 

Nergens in deze uitspraken refereert B aan een doel als achterhalen wat S 
precies in gedachten heeft en/of waardoor haar probleem wordt veroorzaakt (vgl. 
Roossink, 1990). Wel noemt B aanknopen bij alles wat ze heeft aangereikt (i) en 
proberen zo precies mogelijk aan te sluiten bij dat vragenlijstje wat ze had opge-
schreven zodat het nog wel haar vragen zijn die aan de orde blijven (h). Met 
andere woorden: de begeleider streeft wel naar wat Vehviläinen (2001) omschrijft 
als fitting or aligning the professional perspective with that of the client (p. 
372).21 Uit het vervolg van de interactie wordt evenwel duidelijk dat dat vragen-
lijstje van de student onvoldoende houvast biedt om op aan te sturen. De bege-
leider meent van wel, maar in beurt 20 van gesprek 2 is te zien dat de student 
nog steeds het idee heeft dat ze meer moet uitzoeken over dat privacyrecht dan 
in gesprek 1 door B gesuggereerd is. De oplossing die B voorgesteld heeft, sluit 
dus niet optimaal aan bij het probleem van de student.  
 Gezien het persuasieve doel van de begeleider22, is begrijpelijk dat hij vooral 
geconcentreerd is op het overbrengen van de boodschap die in zijn ogen belang-
rijk is voor de voortgang van het onderzoek. Het risico van deze persuasieve 
instelling is echter dat de overtuiger zijn standpunten niet ter discussie stelt. De 
spreker is zelf overtuigd van de juistheid van de boodschap. Achteraf beschouwd 
had de interactie waarschijnlijk efficiënter kunnen verlopen wanneer aan het 
begin van gesprek 1 meer tijd was genomen om uit te zoeken wat precies de 
problemen en ideeën van de student waren. Meer concreet: als eerder duidelijk 
was geworden op welke manier S denkt dat meer kennis over het privacyrecht 
helpt om 'het ergens aan op te hangen' (beurt 2). Voorwaarde is in dit geval wel 
dat B en S de twee verschillende invalshoeken (Schendt Wet X de privacy? versus 
Is de schending te rechtvaardigen?) als zodanig herkennen en expliciteren. Dan is 
er, indien gewenst, ook de mogelijkheid om de problemen rond de tweede vraag 
te markeren als een punt dat op een ander moment aan de orde moet komen, 
bijvoorbeeld in een volgende bespreking.  
 
Aan het slot van deze beschouwing wil ik nog even ingaan op het niet geheel 
uitonderhandelde verschil van mening dat in gesprek 2 geobserveerd werd. Het 
gaat daarbij om de standpunten over waar de effecten van de wet (aard en mate 
van de inbreuk) bij horen. S meent dat dit een onderdeel is van de proportionali-
teitstoets, maar B vindt dat dit punt voorafgaat aan die toets. De reactie van B op 
de ideeën van S hierover bestaat uit het ertegenover stellen van een ander 
standpunt. Daarvan geeft hij wel aan dat dat logischerwijs zo is, maar meer ar-
gumenten hiervoor komen niet ter tafel. Ook wordt niet ingegaan op de vraag wat 
er mis is met de ideeën van de student. Dat die ideeën niet goed zouden zijn, 
want strijdig met de logica, lijkt mij geen open deur aangezien de begeleider in 

                                                 
21  Vergelijk ook §4.7.4. 
22  Vergelijk de intenties van de begeleidster in case 4 (LET), §7.7.4. 
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gesprek 1 een vergelijkbaar spoor uitzet als wat de student in gesprek 2 in ge-
dachten heeft, namelijk dat de bespreking van het algemeen persoonlijkheids-
recht (als aspect van het privacyrecht) onder de proportionaliteitstoets moet 
gebeuren: 
 

[B] 139. (…) in een ander hoofdstuk nader gaan uitwerken om te zien welk soort belan-
genafweging is in het kader van die proportionaliteitstoets relevant. Daarbij speelt aan de 
ene kant algemeen persoonlijkheidsrecht-achtige belangen. 
[S] 140. Die komt dán aan de orde?  
[B] 141. Nou, laat ik eerst zeggen, je moet eerst inventariseren welke belangen moeten 
er tegen elkaar worden afgewogen, waarbij aan de ene kant staat, die van de delinquent en 
zijn algemeen persoonlijkheidsrecht wat je daar allemaal verder mee in verband brengt, en 
aan de andere kant dat soort belangen als maatschappij (…)  

 
Hiermee ontstaan risico's voor de efficiëntie van het scriptieproces. De student 
worstelt met de vraag wat ze met het privacyrecht aan moet, ze heeft kennelijk 
een oplossing gevonden: de vraag naar mate en aard van de schending is een 
subvraag in de proportionaliteitstoets. Indien deze redenering klopt23, heeft S 
daarmee een kader om de informatie over privacyrecht te selecteren en te onder-
zoeken. Het risico van het niet verder uitzoeken van deze verschillende standpun-
ten en redeneringen is meerledig. Wanneer de student niet goed weet of begrijpt 
waarom de suggestie van de begeleider beter is, zal het moeilijker worden voor 
haar om het voorstel goed uit te voeren; de functie van de informatie op die plek 
is dan namelijk niet duidelijk. De functie van informatie-elementen in het gehele 
verhaal levert in principe een goed houvast voor beslissingen over de inrichting 
van dat deel van onderzoek en tekst. Dat houvast is S nu kwijt: ze had een func-
tie bepaald, maar die is in de ogen van B niet in orde. Een bijkomend probleem 
kan worden dat S nu op een andere manier haar proportionaliteitstoets moet 
inrichten. Ook daarover is niet gesproken. Het risico is daarmee reëel dat de door 
B geopperde suggestie tot nieuwe problemen leidt die de student niet gemakkelijk 
op kan lossen, waarmee de efficiëntie van het scriptieproces in het geding komt.  
 Overigens schuilt in het gedrag van de student ook een mogelijke reden voor 
B om niet over alle problemen een volledige discussie te voeren. De student ziet 
namelijk erg veel problemen opdoemen, terwijl niet alle te voorziene problemen 
met de scriptie in één of twee gesprekken zijn te voorkomen of op te lossen. Op 
enkele momenten stelt B het uiteindelijke oordeel ook uit tot het moment dat S 
het op schrift gesteld heeft (zie bijv. beurt 71). Sommige problemen zullen zich 
tijdens het schrijfproces van de student moeten oplossen of juist uitkristalliseren.  
 
5.7 Besprekingen van toetsingskader  
 
5.7.1 Inleiding 
Het tweede gespreksonderwerp dat meermalen aan de orde komt, is het thema 
toetsingskader. Omdat S een buitenlandse wet wil toetsen aan Nederlandse 
grondrechten, is er sprake van een toetsingsvraag, en dus zal er een kader moe-
ten worden gecreëerd waarmee die vraag beantwoord kan worden. Het uiteen-
leggen van een hoofdprobleemstelling in een logische en consistente structuur 
van subprobleemstellingen of deelvragen is geen sinecure, zo leert de ervaring. 
Voor veel studenten – en ook promovendi - is het een complexe puzzel om de 

                                                 
23  Of dat zo is, is niet af te leiden uit gesprek 2. Vooralsnog zie ik geen onlogica of inconsis-

tentie in het verhaal van S, maar voor een inhoudelijke beoordeling ervan is meer juridi-
sche kennis nodig. 
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hoofdvraag niet alleen te segmenteren in bespreekthema's, maar ook in vragen 
die beantwoord moeten worden.24 Vanuit deze achtergrond is het onderwerp 
toetsingskader als potentieel risicohoudend te kwalificeren: de 'uitwerking' ervan 
is essentieel voor de structurering van het onderzoeks- en schrijfwerk van de 
student, maar evenzo gevoelig voor onduidelijkheden en logische inconsistenties.  
 In de tekst van S, en de bespreking daarvan in gesprek 2, is te zien dat er 
een misverstand is gerezen over de vraag wat de student precies over dat toet-
singskader moet beschrijven in haar inleidende hoofdstuk. Analyse van de inter-
actie in gesprek 1 over dit onderwerp geeft indicaties van de oorzaken van dat 
misverstand.  
 
5.7.2 Interactie over het toetsingskader 
Het toetsingskader wordt besproken in scène 9 van gesprek 1: 'Hoe nu verder' 
(zie § 5.3.1). Dit is een lange scène, hij beslaat met 2276 woorden 30% van het 
totale gesprek. Delen van deze scène zijn om die reden hieronder samengevat 
weergegeven. Ook in scène 11, waarin B en S een vervolgafspraak maken, komt 
het toetsingskader nog even aan de orde.  
 Zoals hierboven aangegeven vormt het toetsingskader in feite de leidraad 
voor de hele scriptie. Dat kader moet geschetst worden en genereert de structuur 
van de rest. Dit leidt ertoe dat ook besprekingen over die 'rest' gerelateerd kun-
nen zijn aan het toetsingskader. Daarom volgen hieronder ook beschrijvingen van 
wat er om dat toetsingskader heen wordt besproken door B en S. 
 Het verhaal begint wanneer B in beurt 123 zegt: Nou dan komen we terug op 
de vragen: wat gaan we nou eigenlijk doen? hoe komen we nou aan de slag? In 
diezelfde beurt begint B een antwoord te formuleren op die vragen:  
 

[B] 123. (…) Nou ja, ik zou denken, wat we al in het vorige gesprek hebben gezegd. Je 
moet eerst eventjes uiteenzetten wat de essentiële kenmerken zijn van een Wet X en die 
moet je bij wijze van werkhypothese gebruiken als het soort van wetgeving dat men mis-
schien zou willen invoeren, waarbij de vraag is: Kan dat? 
[S] 124. En niet, en dan ook, als beginpunt het buitenland? 
[B] 125. Ja. En ik zou, dat is eventjes de vraag (…) op welk niveau van detail wil je dat 
als uitgangspunt nemen? En daarbij zou ik dan niet de hoogste mate van detail nemen. 
Omdat (…)  
[S] 126. Ja. Ja. Voor mijn gevoel kan dat zegmaar in de inleiding behandeld worden 
hoe zo'n wet er in het buitenland globaal gezien uitziet en dat het duidelijk is dat je het 
daar vandaan haalt en wat voor soort wet dat dan dus is. 

 
Het eerste wat S dus moet doen is Wet X in grote lijnen beschrijven. Er lijkt spra-
ke van shared cognition: de student reageert bevestigend (Ja. Ja.) en de bewoor-
ding van haar ideeën komt overeen met die van B. Ook S wil in de inleiding de 
wet globaal beschrijven.  
 Vervolgens refereert B aan een (mildere) variant van de wet, met beperkte 
openbaarmaking van delinquentengegevens en suggereert het volgende: 
 

[B] 127. (…) Die variant  
[S] 128. Dat zijn dan waarborgen 
[B] 129. zou je in je achterhoofd kunnen houden, met name bij de vraag of dat mis-
schien makkelijker de toets zou doorstaan.  
[S] 130. Zou je dat dan niet bij subsidiariteit zegmaar behandelen? 
[B] 131. Ja, ja. Maar goed, we moeten éérst wel eventjes die probleemstelling afbake-
nen en daarvoor is het nodig dat je dus vertelt, uiteenzet wat Wet X is in wezen en vervol-

                                                 
24  Vergelijk §4.6.4.2 en de enquête die in §2.2.2 is beschreven: selecteren/schrappen en 

ordenen/structureren van informatie worden door ondervraagden het meest genoemd als 
antwoord op de vraag 'Wat vond je moeilijk?'. 
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gens dat je dat eh toetsingskader beschrijft en dat is dus behalve 10 Grondwet, 8 EVRM, 
zou ik nu voorshands ook even denken die Conventie van de Raad van Europa, daar moet 
je nog even naar kijken want dat heb je nog niet gedaan.  

 
Opmerkelijk is dat B een zijweg inslaat, maar deze weg weer afsluit wanneer S er 
inhoudelijk op reageert. Enige extra informatie om de vraag van S in beurt 130 te 
begrijpen: subsidiariteit draait om de vraag hebben we geen ander middel (beurt 
29, gesprek 2) om hetzelfde doel te bereiken met minder negatieve gevolgen. De 
variant waar B aan refereert zou zo'n ander middel kunnen zijn, ook in de ogen 
van B zoals ik begrijp uit zijn opmerking dat die variant makkelijker de toets zou 
doorstaan, want minder negatieve gevolgen zou hebben in termen van de priva-
cyinbreuk. 
 Vanaf beurt 131 komt het toetsingskader expliciet in beeld. S moet eerst 
uiteenzetten wat Wet X in wezen is en daarna het toetsingskader beschrijven. Dat 
toetsingskader kent drie toetsingsgronden die beschreven zijn in (1) Artikel 10 
van de Grondwet, (2) artikel 8 van het EVRM en (3) een conventie van de Raad 
van Europa. S reageert met een vraag, c.q. een probleem: 
 

[S] 132. Maar hoe moet ik dat toetsingskader, zegmaar 8 EVRM bijvoorbeeld, hoe moet 
ik dat gaan beschrijven? Dat is mij gewoon onduidelijk. 
[B] 133. Maar wat is daar onduidelijk aan? 
[S] 134. Ja, je moet het gericht doen op het probleem, maar ik moet dan wel uitspra-
ken vinden die er mee te maken hebben, zoiets, of iets. Ik weet, zegmaar, het is voor mij 
te groot om het te gaan omschrijven met ehm gericht op dit onderwerp zegmaar. 
[B] 135. Doe het gewoon eens eventjes heel abstract. Begin gewoon eens eventjes 
gewoon te zeggen met eh nou we hebben drie relevante toetsingsgronden: 10 Grondwet, 
vanuit nationaal naar boven geredeneerd; 10 Grondwet, 8 EVRM en dan op Europees 
niveau, Raad van Europa, ook nog die Conventie. We gaan gewoon één voor één af, de 
reikwijdtevraag; Valt Wet X onder de reikwijdte van 10 Grondwet? Is zo iets wel of niet 
binnen de beperkingskaders van 10 Grondwet mogelijk? Nou dat is een vrij makkelijke 
vraag omdat de grondwet weinig inhoudelijke grenzen daar aan stelt. Die zouden ingelezen 
kunnen worden, maar die komen dan weer terug bij 8 ERVM. Stel je dezelfde vraag al, 
reikwijdte, eh rechtvaardiging onder die criteria van het 2e lid van artikel 8. Nou, daar zit 
veel meer al in, omdat daar die proportionaliteitstoets in komt  
[S] 136. Ja, dat zou dan toch 
[B] 137. en die zou ik eerst eventjes gewoon voor je zélf, die toets doen, nog niet 
kijkend naar de vraag: Is er jurisprudentie die specifiek gaat over deze <…> deze type van 
casus, hè delinquenten waarover gegevens worden verzameld en verspreid. 

 
B vraagt S in 133 eerst om een toelichting op het probleem. Uit die toelichting 
blijkt dat S niet goed weet hoe ze de beschrijving moet toespitsen. Ze kent wel de 
woorden die hiervoor gebruikt worden (gericht op het probleem) maar weet niet 
wat dat in concreto betekent (vergelijk de begripsbepaling, Oost & De Jong, 1996, 
p. 219) en hoe ze dat moet doen (procedurele bepaling, ibidem). Hierop legt B de 
te volgen procedure uit.  
 S moet abstract beginnen en nagaan of Wet X valt onder de reikwijdte van de 
drie toetsingsgronden. Daarmee wordt kennelijk bedoeld of Wet X binnen de 
beperkingskaders van andere wetten en verdragen mogelijk is. B beantwoordt die 
vraag voor het grondwetsartikel. In de tekst van S – die ze schrijft na afloop van 
dit gesprek – is dat artikel te vinden. Lid 1 en 2 lijken me het meest informatief 
om het antwoord van B over weinig inhoudelijke grenzen te kunnen begrijpen: -
(1) Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen, beperkingen, recht 
op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en (2) De wet stelt regels ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en 
verstrekken van persoonsgegevens. Dit artikel geeft dus aan dát er iets bij wet 
geregeld zou moeten, c.q. kan worden. 
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 Hierna bespreekt B toetsingsgrond 2: artikel 8 van het EVRM. Daarin zit de 
proportionaliteitstoets: beperkingen van het recht op respect voor zijn privéle-
ven25 mogen alleen wanneer dit bij wet is voorzien en in een democratische sa-
menleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid en nog acht 
andere 'belangen'. De aanzet van S in beurt 136 wordt niet gehonoreerd; B sug-
gereert in beurt 137 om die toets, in casu de proportionaliteitstoets te doen. Ook 
hierover oppert S een probleem dat gevolgd wordt door extra uitleg van B: 
 

[S] 138. Die is er waarschijnlijk niet volgens mij <...> probleem is dus, dan ga je dus 
toetsingskader omschrijven, dan kom je bij 8 EVRM, kom je al, moet je al ingaan op pro-
portionaliteit, dan wordt het wel heel groot 
[B] 139. Nou, ik zou eerst eens eventjes al die eisen nagaan. Zet ze gewoon op een 
rijtje. Dat is "by law", nou daar is aan voldaan. [citeert Engels… Society with a view] met 
het oog op die specifieke belangen. Nou, daar constateer je eenvoudigweg bij die eerste 
beschrijving van je toetsingskader, wat die criteria zijn en waar het pijnpunt ligt. Dat is de 
afweging in proportionaliteit. Dat hoef je op dat moment nog niet helemaal uit te gaan 
werken. Vervolgens beschrijf je dus die Europese conventie en gaat na welk soort specifiek 
op het gebied van gegevensbescherming, wat voor soort criteria daar geformuleerd wor-
den. En daar moet je van nagaan: bestrijkt dit eigenlijk, bevat dit überhaupt ehm normen 
die mogelijkheid van zo'n Wet X zouden eh beperken of verbieden <…> Nou, daar heb je 
gewoon in abstracto, en meer in het algemeen, dat toetsingskader eigenlijk. Daaruit moet 
voortvloeien welk soort problemen er zijn. Eentje hebben we al geïsoleerd, dat is die pro-
portionaliteitstoets. Die kan je dan vervolgens in een ander hoofdstuk nader gaan uitwer-
ken om te zien welk soort belangenafweging is in het kader van die proportionaliteitstoets 
relevant. Daarbij speelt aan de ene kant algemeen persoonlijkheidsrecht-achtige belangen 

 
Het probleem dat S noemt in 138 is verwant aan dat van beurt 134: ze voorziet 
dat het te groot wordt. B suggereert als oplossing alle eisen26 op een rijtje te 
zetten (constateren wat die zijn), nagaan of daaraan is voldaan en waar het pijn-
punt ligt. Over dit punt zal later een misverstand aan het licht komen. Er is geen 
shared cognition over wat S wel en niet moet of kan doen in het hoofdstuk Toet-
singskader. In de volgende paragraaf meer hierover.  
 B zet een vergelijkbare werkwijze uiteen voor de derde toetsingsgrond. Dat 
tezamen vormt in abstracto het toetsingskader en het soort problemen dat te 
voorzien is met een Wet X. De proportionaliteit van de wet zal naar verwachting 
het grootste struikelblok vormen, maar die moet S in een ander hoofdstuk nader 
gaan uitwerken. Over de opzet van dat andere hoofdstuk wordt verder gepraat.  
 
In het vervolg van deze scène zal B nog een aantal keer herhalen hoe hij de 
beschrijving van het toetsingskader ziet, al dan niet in relatie tot de andere scrip-
tieonderdelen: 
 

153. Schets het toetsingskader, werk dat toetsingskader uit (…)  
 
163. (…) je moet gewoon het toetsingsschema zo eenvoudig mogelijk eerst houden. 
Zodat je kan isoleren, wat zijn de relevante dingen en dat vind je gewoon in de tekst van 
die bepalingen als het ware. En bij die proportionaliteit moet jij weten, maar dat weet je al, 
daar zitten verschillende soorten van toetsen in. Namelijk belangenafwegingen, maar ook 
een subsidiariteitsvraag en eh proportionaliteit die ook een doel/middel-afweging is, en dat 
zijn drie dingen die je er apart zou kunnen uithalen, maar goed, dat komen we nog wel 
tegen.  
 
171. (…) Geef eh aan wat je probleemstelling is, nou dat is in feite vraagstelling 1. Die 
licht je toe, waarbij je ingaat op de vraag 'Wat is Wet X?', om gewoon te weten, waar, voor 

                                                 
25  Uit de tekst van de student (inclusief de spelling van privéleven). Het vervolg van mijn 

uitleg is een parafrase op basis van die tekst..  
26  Bedoeld worden de eisen die in 8 EVRM gesteld worden aan beperkingen van respect voor 

zijn privéleven. Vergelijk de eerder gegeven parafrase van lid 2 van dit artikel. 
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de niet-wetende lezer en daar moet je altijd voor schrijven, wat het eigenlijke onderwerp is, 
het voorwerp is van het onderzoek. <…> Dan ga je dat toetsingskader in kaart brengen. 
Nou doe dat maar even, vertel wat bij die drie regimes de wezenlijke elementen zijn, waar 
aan getoetst moet worden en vervolgens ga je over tot die toets. En dat klinkt heel een-
voudig, maar ik denk dat we dat ehm dus eerst moeten doen: probleemstelling, beschrijven 
wat Wet X is, breng dat toetsingskader in algemene zin in beeld. En ehm daarbij zul je zien 
dat je dan overhoudt waar die punten in zitten, maar dat weten we al, dat is die Necessary 
in a democratic society-test. (…)  
 
[B] 191. Wat ga je toesturen? 
[S] 192. Ja, zegmaar de vraag, de vraag wat die wet is precies en het toetsingskader. 
[B] 193. Ja <...> vooral de toepassing van dat toetsingskader. 
[S] 194. Maar wel de wet er al in betrokken? 
[B] 195. Nou 
[S] 196. Niet abstract. De abstracte eisen? <…> Of wel? Ja, het zou wel eerst moeten. 
[B] 197. Dat moet je eventjes kijken. Maar die elementen moeten er allemaal uitkomen 
van wat het toetsingskader is en wat dan waarschijnlijk met het oog op die Wet X <…> wat 
de interessante punten daarin zijn. Nou daar kun je dus vrij makkelijk (één tacteren ???) 
maar dat moet je wel de hele tijd in je achterhoofd houden want anders krijg je een té 
abstract verhaal.  
[S] 198. ja, ja, oké. 
[B] 199. Ja? 
[S] 200. ja <…> goed 

  
Zoals eerder aangegeven, blijkt er een misverstand te zijn tussen B en S over de 
vraag wat er precies van dat toetsingskader moet worden beschreven. Dit komt 
naar voren in gesprek 2 wanneer de tekst van de student wordt besproken. B 
formuleert zijn kritiekpunt in algemene zin (hier of daar zeg je van): 

 
[B]  200. Nog één ding wat wel van betekenis is voor de voortgang, ehm hier of daar 
zeg je van "Dit zal dus geen probleem opleveren voor Wet X"  
[S] 201. ja meer zo van 
[B] 202. en dan zeg ik, nou, schrap dat in ieder geval in de volgende versie, want dat 
zijn nou net de vragen die we nog tegen moeten komen. 
[S] 203. Oh, ik dacht dat ik dat al kon, ik dacht als je zegt, het is een zegmaar een 
ehm, hoe noem je dat, een ehm procedure-eis of zo aan, dat je dan denkt, ja, dat hoeft 
niet echt een probleem te zijn als je het op die manier vormgeeft, want je staat toch, nog 
aan het begin en je kan nog die hele weg maken. 
[B] 204. Nou, ik zou dat pro memorie maken, in eerste instantie want ehm eh <…> (…) 

 
En even verderop: 
 

[B] 251. Dus, ik vind het iets te makkelijk gezegd dat dat geen problemen, ja het hoeft 
geen problemen op te leveren ja  
[S] 252. Ja, dat was het ook meer eigenlijk.  
[B] 253. Je moet eigenlijk zeggen van, mits aan deze voorwaarden wordt voldaan zal er 
geen probleem zijn, maar dat is altijd zo [lacht] 
[S] 254. Ja, oké. Ja. 
[B] 255. Maar ik zou überhaupt dit soort oordelen nog eventjes opzouten. Dat is ook 
omdat je anders voor jezelf al erg veel gras, of het al stukjes gras 

 
Kortom: ondanks de overvloedige uitleg van B in gesprek 1, heeft S het toet-
singskader niet helemaal goed beschreven. 
 
5.7.3 Beschouwingen 
Is te begrijpen hoe het komt dat de student het toetsingskader niet heeft be-
schreven zoals de begeleider het graag ziet? Om deze vraag te beantwoorden zal 
ik hieronder de tekst van S vergelijken met de instructie die B heeft gegeven in 
gesprek 1. Ter illustratie een uitspraak uit de tekst van S waarin ze schrijft dat er 
geen problemen zijn (wat ze dus niet moet doen volgens B). S doet dit bijvoor-
beeld bij de bespreking van 8 EVRM. Na uitleg van de twee materiële eisen waar-
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in uitgewerkt is wat het betekent dat een beperking bij wet moet zijn voorzien, 
concludeert S: Deze eerste beperkingseis hoeft eveneens geen problemen op te 
leveren bij invoering van een soortgelijke wet als Wet X in Nederland.  

Uit de interactie in gesprek 1 is wel verklaarbaar dat de student heeft begre-
pen dat ze dat al kon (beurt 203). B geeft namelijk meermalen iets in die richting 
aan: 
 

135.  (…) Is zo iets wel of niet binnen de beperkingskaders van 10 Grondwet moge-
lijk? Nou dat is een vrij makkelijke vraag omdat de grondwet weinig inhoudelijke grenzen 
daar aan stelt.  
 
137.  [die proportionaliteitstoets …] En die zou ik eerst eventjes gewoon voor je zélf, 
die toets doen. 
 
139.  Nou, ik zou eerst eens eventjes al die eisen nagaan. Zet ze gewoon op een 
rijtje. Dat is "by law", nou daar is aan voldaan (…). Nou, daar constateer je eenvoudigweg 
bij die eerste beschrijving van je toetsingskader, wat die criteria zijn en waar het pijnpunt 
ligt.  
 
171.  (…) breng dat toetsingskader in algemene zin in beeld. En ehm daarbij zul je 
zien dat je dan overhoudt waar die punten inzitten, maar dat weten we al, dat is die Neces-
sary in a democratic society-test. 
 
193.  Ja <…> vooral de toepassing van dat toetsingskader. 

 
Deze uitspraken duiden erop dat S wel moet aangeven op welke punten er pro-
blemen te verwachten zijn (vergelijk pijnpunt in 139) en op welke punten niet. 
Ook uitspraken over zaken 'overhouden' (171) suggereren dat er geselecteerd 
wordt en S dus moet aangeven welke zaken niet problematisch zijn en daarmee 
'afvallen'. Meest markant in dit verband is beurt 139 waarin B precies lijkt te 
zeggen wat S later in haar tekst zal doen – ten onrechte volgens B -: Dat is "by 
law", nou daar is aan voldaan. Kortom: de uitingen van B in gesprek 1 geven 
aanleiding voor S om te denken dat ze al beperkingseisen kon 'afschrijven' als 
niet-problematisch. B lijkt dit expliciet te suggereren. Dit zou overigens ook ver-
klaren waarom S zo bang is dat het stuk over het toetsingskader te groot zal 
worden (beurt 138). 
 Hiermee is de precieze oorzaak van het gebrek aan shared cognition nog niet 
gegeven. Op grond van de analyses van het referentiële aspect van de bood-
schappen van B is de cognitie van S (in casu: dat dat al kon, beurt 203) ver-
klaard, maar te verwachten was dat B diezelfde mening was toegedaan. Er zijn 
twee verklaringen mogelijk: (1) B heeft in gesprek 1 iets anders bedoeld te zeg-
gen of (2) B is van mening veranderd. In geval van oorzaak 1 is het gebrek aan 
shared cognition te verklaren uit het taalgebruik van B dat meerdere interpreta-
ties toelaat. Is oorzaak 2 aan de hand, dan moeten we concluderen dat de taakin-
structie van B aan S, de aansturing, niet consistent is.  
 Over het taalgebruik van B is in dit kader meer te zeggen. Uit de geciteerde 
passages komt naar voren dat B zijn instructies een paar keer herhaalt maar 
daarvoor verschillende begrippen gebruikt. Om uit te leggen wat S moet doen, 
gebruikt B werkwoorden als: 
• uiteenzetten; 
• op een rijtje zetten; 
• beschrijven; 
• schetsen; 
• in kaart brengen; 
• vertellen;  
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• in beeld brengen; 
• (nog niet uitwerken). 
Daarbij gaat het veelal om kenmerken van Wet X en elementen van het toet-
singskader, maar niet altijd is scherp onderscheiden welke vragen daarover be-
antwoord moeten worden. Dat S daarover moet schrijven wordt duidelijk, maar 
die beschrijving is niet alleen een antwoord op de vraag ''Wat is het?'. Daarnaast 
noemt B: 
• Valt Wet X onder de reikwijdte van de drie toetsingsgronden?  
• Wat zijn de interessante punten/pijnpunten/problemen?  
• Is aan de eisen voldaan?  
 
De student lijkt zich goed aan de instructie te hebben gehouden. Eén van de 
dingen die opviel bij het lezen van de tekst van S was - naast wat andere zaken - 
dat S in dit inleidende hoofdstuk verschillende dingen 'aan het doen is', zonder 
dat die duidelijk onderscheiden zijn. Lang voor ik deze analyse maakte, noteerde 
ik als 'opvallend' bij de tekst: 
• vaak niet duidelijk of S nu nog iets gaat uitzoeken of dat ze stopt bij de con-

statering dat er nog iets uitgezocht moet worden 
• wat is de vraag bij paragraaf "Toetsingskader"? Wordt hier al getoetst? 
 
De dubbelzinnigheid in de instructie van B is dus in de tekst van S terug te vin-
den. Was dit de bedoeling geweest van B, dan was er sprake geweest van effec-
tieve interactie. B heeft echter kritiek op de werkwijze van S. S zal het dus moe-
ten herschrijven en dat bedreigt de efficiëntie van haar scriptieproces. In inter-
view 2 bevestigt B dat deze 'toetsing' niet beoogd was: 
 

J:  ja dat vroeg ik mij inderdaad, maar dat is misschien wat jij zei dat ze op een gegeven 
ogenblik daar zegt van dat is geen pro-, zal geen probleem zijn dat had ik me inderdaad af 
en toe het gevoel dat ze eigenlijk al haar vraag aan het beantwoorden was 
B: ja! en dat moet ze dus niet doen 
J: terwijl ik dacht ja nee maar dit is een toetsingskader uiteenzetten en niet de toetsing 
zelf al 
B: ja, ja, ja, ja, oh zo heb ik het nog niet eens aan haar verteld, maar dat moet ze ieder 
geval, vind ik dat dat er in ieder geval in dit stadium uit moet <…> Ik begrijp ook wel haar 
uitleg van ja maar daar hoef ik toch niet verder op in te gaan, maar zover zijn we gewoon 
nog niet, als het zo is, dan moeten we dat op een andere manier doen dan hier in dat 
toetsingskader natuurlijk, maar <…> dat zien we wel (…) 

 
De begeleider is nu van mening dat de toetsing zelf niet in het inleidende hoofd-
stuk hoort. Dat is een andere mening dan hij in gesprek 1 heeft verkondigd aan 
S. Overigens realiseert B zich wel dat hij het op die manier niet aan S heeft ge-
communiceerd.  
 
Van de instructies voor het toetsingskader wil ik nog twee opvallende vormken-
merken bespreken. Op de eerste plaats dat een groot deel van de uitingen van B 
met recht 'instructie' genoemd kan worden, vanwege het frequent voorkomen 
van de gebiedende wijs of imperatief27. Bijvoorbeeld geef aan, doe, begin, breng 
in beeld, schets of in de vorm van zinsconstructies met subject zoals vervolgens 
ga je, die haal je uit. Daarnaast komt in de uitleg over toetsingskader en de 
structuur van de scriptie 14 keer het woord moet(en) voor in de context van de 
hoorder die iets moet doen, en zes keer de meer suggererende formulering ik zou 

                                                 
27  Die volgens Jansen en Lentz (2000) voor instructie het meest geschikt is (p. 239, noot 2). 
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(en één keer je zou). De begeleider profileert zich in zijn taalgebruik dus als een 
sturende instructeur. 
 Het tweede vormkenmerk dat in het oog springt, is dat de begeleider zijn 
instructies regelmatig lardeert met afzwakkers als gewoon en eventjes. Dit is 
opmerkelijk omdat dat suggereert dat het om simpele opdrachtjes gaat terwijl S 
juist door haar vragen en problemen laat zien dat ze het ingewikkeld vindt. Voor-
beelden uit de hier besproken scène: 
 

[123] Je moet eerst eventjes uiteenzetten wat de essentiële kenmerken zijn van 
 
[125] En gewoon zeggen …  
 
[131] we moeten éérst wel eventjes die probleemstelling afbakenen 
 
[135] Doe het gewoon eens eventjes heel abstract. Begin gewoon eens eventjes gewoon 
te zeggen met eh nou we hebben drie relevante toetsingsgronden  
 
[135] We gaan [ze] gewoon één voor één af 
 
[137] En die zou ik eerst eventjes gewoon voor jezélf, die toets doen 
 
[139] Nou ik zou eerst eventjes al die eisen nagaan. Zet ze gewoon op een rijtje 
 
[139] daar constateer je eenvoudigweg (...) wat die criteria zijn 
 
[139] daar heb je gewoon (...) dat toetsingskader 
 
[141] dat moet je eventjes eerst allemaal op een rijtje zetten 
 
[145] En daar moet je eerst gewoon even de elementen van isoleren en beschrijven (…) 
En zo zou ik het ook gewoon (...) doen 
 
[153] moet je gewoon in het kader van die probleemstelling (...) plaatsen 
 
[161] Die haal je gewoon uit een handboek. Ik zou het eerst gewoon eventjes houden op 
de tekst die je hebt 
 
[163] je moet gewoon het toetsingsschema zo eenvoudig mogelijk eerst houden. 

 
Uitingen zo geïsoleerd weergeven, heeft bijna altijd een vervreemdend effect; 
binnen de context van een tamelijk lang gespreksfragment komen ze natuurlijk 
minder scherp naar voren.28 Dat doet echter niets af aan het gegeven dat uit-
spraken als eventjes die probleemstelling afbakenen en gewoon in het kader van 
de probleemstelling plaatsen wonderlijke combinaties opleveren. Simplificeerders 
als eventjes en gewoon worden hier namelijk gekoppeld aan cognitieve handelin-
gen die berucht zijn om hun complexiteit en tijdrovendheid. Aannemelijk is dat de 
begeleider beoogt de student door de barrière te krijgen door de taak voor te 
stellen als iets (relatief) eenvoudigs in plaats van iets angstaanjagends.29  Moge-
lijk hebben deze formuleringen eraan bijgedragen dat de student na afloop van 
het gesprek redelijk gerustgesteld lijkt. Ze geeft in interview 1 aan dat ze dacht 
dat het allemaal veel dieper en veel nauwkeuriger moest zijn. Nu denkt ze: dan 

                                                 
28  Vergelijk de constatering van Lockhorst (2003) over zijn onderzoek naar leerdialogen: 

Kleine momenten worden uitvergroot en als voorbeeld gepresenteerd in de verslaggeving 
hetgeen uiterst confronterend kan zijn (p. 96).  

29  B sluit de voorgaande scène (scène 8 over het strafrechtaspect) af met: Ik doe dat ook 
gewoon omdat, je moet eventjes over die blokkades heen, die je allemaal hebt opgewor-
pen in de vraagstelling (beurt 123).  
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ga ik wel schrijven gewoon. Het bagatelliseren van de taken kan hier dus heel 
goed een gunstig effect op de student gehad hebben.30  
 
De bevindingen uit de analyses van de interactie rond het toetsingskader, zou ik 
als volgt willen samenvatten. Het logisch structureren van informatie in een scrip-
tie is een moeilijke taak en daardoor gevoelig voor onbegrip en misverstanden. 
Dit is ook te zien bij de student in deze case: ze loopt ermee vast, stelt er meer-
malen vragen over en blijkt het uiteindelijk niet helemaal goed te doen in de ogen 
van de begeleider omdat ze in haar inleiding over het toetsingskader vragen 
beantwoordt die op een andere plek in de scriptie uitgebreider aan de orde moe-
ten komen. Er is veel over gesproken maar de interactie is niet optimaal effectief. 
De begeleider stelt af en toe verhelderingsvragen maar het merendeel van zijn 
uitingen is te karakteriseren als uitleg en instructie geven. Deze uitleg is niet 
helemaal eenduidig (moet de student nu wel of niet 'toetsen' in het inleidende 
hoofdstuk?). Het meermalen herhalen van de uitleg heeft niet het gewenste ef-
fect. Wellicht zelfs verzwakt dat het effect doordat in de herhalingen nuancever-
schillen naar voren komen die de boodschap niet verhelderen. Het bagatelliseren 
van de taak werkt waarschijnlijk geruststellend op de student waardoor ze het in 
ieder geval heeft aangedurfd om 'gewoon' te gaan schrijven. 
 
5.8 Besprekingen van aantal doelen en informatiebronnen 
 
5.8.1 Inleiding 
Het derde onderwerp dat meerdere keren ter tafel komt, is de manier waarop S 
de doelen van de wet in haar verhaal moet bespreken. Dit onderwerp komt alleen 
in gesprek 2 aan de orde. B ziet dat S in haar tekst zes doelen van de wet heeft 
beschreven en vindt dat ze bij de toetsing van de wet die doelen stuk voor stuk 
moet langslopen. S wil de doelen terugbrengen tot twee of drie, maar B vindt dat 
geen goed idee. Naar aanleiding van deze 'doelenkwestie' (die ik in het vervolg 
aanduid als: probleem A) oppert S een aantal keer het probleem dat ze weinig 
informatie heeft om de toetsingsvragen te beantwoorden (probleem B). Dit punt 
werd door S ook in gesprek 1 geproblematiseerd (vgl. §5.5.3): Als je nou zeg-
maar zou toetsen dan (…) heb je dan wel genoeg specifieke informatie zegmaar 
om iets te kunnen zeggen daarover? (beurt 44) en je weet niet of dat doel behar-
tigd wordt en je weet niet of het effectief is (beurt 72).  
 Deze combinatie van onderwerpen vertoont verrassend genoeg overeenkom-
sten met één van de studentproblemen in case 1 (§4.7.2). Ook daar koppelde de 
student een vraag over de segmentering van informatie (per studie bespreken?) 
aan problemen met de beschikbaarheid van informatie (te weinig literatuur). De 
SW-student koppelt de twee problemen expliciet aan elkaar. Dat doet de RGL-
student niet, maar ze oppert probleem B wel twee keer zonder gemarkeerde 
overgang, direct volgend op bespreking van probleem A.  
 
 

                                                 
30  In onze contacten met scriptieschrijvende studenten observeren we ook het tegenoverge-

stelde. Studenten kunnen enorm gerustgesteld zijn wanneer we ze vertellen dat ze voor 
een moeilijke (deel)taak staan. Wanneer het bijvoorbeeld niet lukt om 'gewoon eventjes' 
alle data te ordenen, zijn sommige studenten geneigd dit te zien als een bewijs van hun 
onvermogen. Als ze dan horen dat het een complex werkje is, kunnen ze iets geruster 
zijn: ze zijn niet te dom maar het is moeilijk.  
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5.8.2 Interactie over (A) aantal doelen en (B) beschikbare informatie-
bronnen in gesprek 2 

 
De discussie over het aantal doelen (A1) begint in beurt 91 van gesprek 2. In het 
volgende hoofdstuk31 zal de proportionaliteit van een Wet X geanalyseerd wor-
den: 
 

[B] 91. (..) Vervolgens moet je dus ehm die proportionaliteit van een Wet X bepalen en 
daarvoor moet je in kaart brengen welke doelen ermee gediend worden. Nou die heb je 
eigenlijk al helemaal beschreven in het begin van dat stuk en dat zijn er een hele boel, 
eigenlijk, toch? 
[S] 92. Ja. En dan weer eigenlijk terug te brengen op twee.  
[B] 93. Nou, welke? 
[S] 94. Dat de maatschappij willen beschermen tegen, nou ja, dat is er eigenlijk één. 
[B] 95.  [lacht] ja 
[S] 96.  [lacht] En, ja, om door de recidive terug te brengen.  
[B] 97. Ja, nee, want je noemt er verschillende. Gevoel van controle en veiligheid, 
[S] 98. oh ja, meer voor de opsporing 
[B] 99. de controle vergroten, bescherming van veiligheid van kinderen, speciale preven-
tie, generale preventie en bevordering van opsporing. Dat zijn er zes. En dat zijn wel zes, 
die je allemaal kan zeggen, zijn gericht op het beveiligen van de samenleving, maar het 
zijn wel zes verschillende daarin, in zo'n beschrijving, al te isoleren, die niet allemaal even 
zwaar hoeven te wegen. En zelfs waarvan je je zou moeten afvragen, juist met het oog op 
die proportionaliteitstoets en subsidiariteitstoets van is dit de manier? En áls dit de manier 
is, is dat dan eigenlijk wel evenredig aan het daarmee te dienen doel? Dus je moet die 
doelen dus wel allemaal kritisch even bekijken. Of ze opnieuw opsommen en dan vervol-
gens in het kader van die vragen van, kan het doel met zo'n, dus die subsidiariteitsvraag, 
en vervolgens is dat doel dan, is het middel evenredig aan het doel? En dan moet je dus 
zes keer die vraag al na (…) 

 
S zegt in 92 dat ze de doelen wil terugbrengen tot twee. B vraagt eerst welke en 
vult er twee aan waarop S merkt dat ze opsporing was vergeten. B telt er zes in 
de tekst van S. Hij refereert aan wat S gezegd heeft, dat het er eigenlijk één is 
(93). B is het eens met S dat beveiligen van de samenleving het overkoepelende 
doel is maar geeft ook aan waarom in het kader van de proportionaliteitstoets 
(vergelijk beurt 91) de doelen gescheiden moeten worden: die afweging kan per 
subdoel verschillen. Vervolgens zet hij uiteen hoe S achtereenvolgens de vraag 
naar subsidiariteit, evenredigheid en het belang ten opzichte van de privacy-
schending steeds voor elk van de zes doelen moet nagaan.  
 In het vervolg is te zien dat S problemen voorziet; blijkens haar vraag in 
beurt 100 stond haar iets anders voor ogen. 
 

[B] 99.  (…) En dat moet je doen vervolgens natuurlijk, in het licht van de aard van die 
inbreuk. Dus dat is toch wel een vrij ingewikkelde operatie die je zes keer moet uitvoeren, 
hè <...> Ik zie dat gewoon ook als iets wat je in eerste instantie maar eventjes mechanisch 
moet proberen. 
[S] 100. Hoe bedoelt u precies? 
[B] 101. Nou, je hebt als dit de zes zijn, daar gaan we maar eventjes van uit, misschien 
reduceer je ze toch vijf of zo, maar goed, dat ligt er een beetje aan hoe je dat doen wil. 
Maar je hebt er in ieder geval een handje vol. Ga van elk van die doelen na, wordt dat 
gediend door een Wet X? En is dan het middel evenredig aan het doel, met name in het 
licht van de aard van de inbreuk op dat ding. Dat is, dat is, dat is een soort mechanisch iets 
[S] 102. Maar je weet niet of dat middel toch <...> ja, je weet <...> je weet niet persé, 
je weet niet of dat middel dat doel dient, toch? Het is toch, je kunt daar een uitspraak over 
doen dat je het denkt of dat je het niet denkt, of dat je dat misschien denkt, maar 
[B] 103. Ja, behalve dat je zelf ook daarbij net noemde al, dat in ieder geval korte 
termijn gevolgen daar hebben we wel wat gegevens over. Weliswaar uit het buitenland, 
maar, hè, als je dat met de nodige kritische distantie bekijkt, dan kan je daar toch al wat 
meer mee. En niet dat je nou sociaal wetenschappelijk onderzoeker bent, of zou moeten 

                                                 
31  Vergelijk het onderwerp van scène 6 zoals weergegeven in §5.3.2. 
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wezen, maar dat kan relevante informatie bevatten, die je duidelijk kan gebruiken. Voor 
het overige is het alleen een kwestie inderdaad van een eh <...> ja, soort assessment 
waarbij je moet afvragen: Kan het? En ik zou daarbij gewoon ook wat een kritische distan-
tie in die zin bewaren, dat je moet nagaan, moet proberen redeneringen op te zetten die 
het zouden kunnen rechtvaardigen en redeneringen die het misschien niet zouden recht-
vaardigen, want die wegingen die kan je op verschillende manieren doen. En elk heeft zijn 
eigen verhaal zogezegd en het is handig of het is goed, om het kritisch gehalte hoog te 
houden, want probeer eens de twee redeneringen tegenover elkaar te zetten, gewoon om 
het in kaart te brengen die, die eh, het eh is uiteindelijk een soort belangenafweging die je 
daar doet, maar om in die in kaart te zetten wat daar de mogelijkheden van zijn. 

 
B geeft in 101 aan S de ruimte om te bepalen hoeveel doelen precies onderschei-
den moeten worden: hij houdt niet vast aan zes, als S maar ieder doel apart 
nagaat in de toetsing. In 102 noemt S het probleem van de bronnen (B1): Hoe 
moet je bepalen of het doel bereikt wordt? Dit probleem opperde S reeds in ge-
sprek 1, beurt 72: je weet niet of dat doel behartigd wordt, het is nooit getoetst 
en je weet niet of het effectief is. Op dat moment ging B niet in op dat probleem, 
ze zaten midden in de discussie over de vraag wat S met het privacyrecht en het 
algemeen persoonlijkheidsrecht moest doen (zie §5.6.2).  
 In gesprek 2 suggereert B wel een oplossing: gebruiken wat beschikbaar is en 
verder zelf redeneringen opzetten. Opvallend is dat hij tot drie keer toe het begrip 
kritisch gebruikt: twee maal kritische distantie en één maal het kritische gehalte 
hoog houden. Dit criterium legt B verder niet uit. S gaat er ook niet op in: in 
beurt 104 vraagt ze of ze bij de bespreking van het doel meteen moet aangeven 
in hoeverre dat doel al (…) gediend wordt door de huidige regelingen. Er zijn dus 
in de interactie nog geen aanwijzingen over de mate waarin de inhoud van het 
door B gegeven criterium gedeeld wordt. Ik noem dit omdat een begrip als kriti-
sche distantie weinig concreet is en vele invullingen zal kennen. Daarmee is het 
mogelijk een 'vaag begrip' (vergelijk §2.1.2.3 en §2.1.3.4) waarvan niet op voor-
hand shared cognition verondersteld mag worden, waardoor onzeker is of actoren 
interpret cues in a similar manner (…) and take appropriate action (Cannon-
Bowers & Salas, 2001, p. 196). In §5.8.3. beschouw ik dit verschijnsel nader.  
 
In beurt 112 herhaalt S haar probleem met de doelen (B2):  
 

[S] 112. (…) Alleen het doel. Ik vind die doelen, lijkt mij dat dat heel vaag gaat worden, 
gewoon. 
[B] 113. Wat bedoel je? 
[S] 114. Als je die gaat omschrijven, van worden die door Wet X behartigd, zou dat 
kunnen? 
[B] 115. Nou, denk daar maar eventjes goed over na (…) 

 
B vraagt weer eerst om verheldering en schuift daarna het probleem door naar 
een moment (en plaats) buiten de tijdspanne van dit begeleidingsgesprek: S 
moet dat (later, zelf) bedenken. 
 
Vanaf 123 blijkt dat er nog geen eensgezindheid is over het aantal doelen (A2): 
 

[B] 123. Ja? Dan krijgen we een hoofdstukje waarin eh <...> wordt beschreven of niet? 
Ieder geval een alineaatje, waarin gewoon je die 6 doelen even nog een keertje 
[S] 124. Ik ga ze, ik ga ze terugbrengen hoor, naar 4 denk ik dan maar. 
[B] 125. Ja? 
[S] 126. Lijkt mij, anders krijg je heel vaak hetzelfde verhaal, ehm opsporingsbelang, 
de <...> dus die drie. Speciale preventie en generale preventie is dan <...>  
[B] 127. Speciaal werkt wat anders dan generaal natuurlijk, hè? Juist in dit type van 
geval. Dus als het gaat om persoonsgegevens denk ik dat je die twee wel apart moet 
beschouwen. 
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[S] 128. Die zijn ja 
[B] 129. Een anders soort iets mee gemoeid is, in concreto ook, toch? Dat veiligheids-
gevoel <...> daar kun je iets over zeggen, dat hangt nauw samen met die generale preven-
tie, maar aan de zijde van de samenleving, zou je kunnen zeggen. Maar je noemde ook nog 
ehm <...> eh bescherming van de veiligheid van burgers. 

 
S geeft in 126 een argument voor het reduceren van het aantal doelen: anders 
krijg je heel vaak hetzelfde verhaal. Dit nu bestrijdt B voor twee doelen die S 
noemt in 126: die zijn anders. Vervolgens (wegens de lengte en vakinhoudelijk-
heid van de discussie niet integraal opgenomen hier) praten B en S nog een aan-
tal beurten door over waar die doelen precies betrekking op hebben en wat de 
verschillen zijn. Hieraan levert S een substantiële bijdrage. B formuleert zijn idee 
in de vorm van een vraag (Kan je niet zo zeggen dat …) en S antwoordt in een 
relatief lange beurt (61 woorden). Hier is sprake van een coherente gelijkwaardi-
ge discussie32.  

In de afsluiting van de discussie schuift B de definitieve oplossing vooruit 
(vergelijk beurt 115) en biedt hij wederom ruimte aan S (vergelijk beurt 101) en: 

 
[B] 141. Ja <...> daar moet je eens eventjes over nadenken, hoe je dat groepeert, of 
dat het dus uiteindelijk 4 of 5 zijn <...> en waarmee je dan een aantal samenhangende 
dingen wel bespreekt <...> 

 
B komt 10 beurten later nog eens terug op het aantal doelen (A3): 
 

[B] 151. en dan heb je zoveel subparagrafen hier als je doelen onderscheidt <...> Ik 
denk nog steeds trouwens, S, maar dat het misschien nuttig is om het niet al te zeer in te 
dikken tot 2 of 3 doelen, omdat juist bij de vraag van ehm wordt een doel gediend? of kan 
het minder ingrijpend?, dat je ook sterk zit in de <...> in de marge van doelen, hè? 
[S] 152. Ja, anders krijg je 
[B] 153. Dat het dus handig is om dat toch zo gedifferentieerd mogelijk te bespreken. 
[S] 154. ja dan kan je, zegmaar, per paragraaf wel ingaan op samenhang van die 
doelen, dan weer als je het hebt over, over ehm 
[B] 155. Ja, want in eerste instantie zou ik niet zeggen het enige doel is de veiligheid 
van de samenleving beschermen, want dat ben je ook net iets te snel uitgesproken, denk ik 
bij die 
[S] 156. Ja, ja, oké 
[B] 157. bij die toets die je vervolgens toepast. 

S lijkt hier overtuigd, hoewel we niet weten wat ze in 152 en 154 verder had 
willen zeggen, maar er is geen tegenstribbelen te observeren. In 155 geeft B nog 
een tweede argument voor splitsing: anders ben je te snel uitgesproken. Daar 
zegt S het mee eens te zijn (claim). 
 Het addertje van de bronnen (B3) zit echter nog steeds onder het gras: 
 

[S] 158. Ja <...> Het is alleen, ik vind het alleen wel lastig waar ik me op moet baseren 
als ik het ga bespreken, zegmaar, op ehm <...> ja, gewoon, een beetje buitenland heb je 
dan, een paar Nederlandse gevallen kun je noemen (…) maar, en verder heb ik meer 
zegmaar die buitenlandse dingen waarin ook heel veel is geschreven over wat voor nega-
tieve effecten juist weer zou hebben en zegmaar niet 
[B] 159. Ja, die moet je er zeker bij betrekken, maar nogmaals zou ik ook hier zeggen 
per doel, wordt het doel gediend, dan heb je sommige argumenten die de kant op zullen 
gaan van "nee", maar er zullen ook argumenten, en die moet je zeker ook behandelen, 
waarvan (al beweerderlijk??) zou kunnen worden volgehouden dat het er op wijst, dat het 
doel daar op wél daardoor gediend wordt.  
[S] 160. Ja. 
[B] 161. Snap je? En dat is ook gewoon om je redenering scherp te houden. 
[S] 162. Dat begrijp ik wel, alleen ik heb het gevoel dat heel veel argumenten komen, 

                                                 
32  Een discussie die in de buurt komt van wat Van Rees (1999) en haar collega's van de UvA 

een rationele discussie noemen. 
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of afwegingen, die ik zelf, die ik zelf logischerwijs bedenk, of kan bedenken. 
[B] 163. Nou, dat is toch prachtig! Wat wil je nog meer? 
[S] 164. Oké, ik denk dat ik me altijd bij alles ergens op moet baseren, zegmaar, 
terwijl <...> 
[B] 165. Dat moet je doen als daar eh, als je daar een documentatie voor hebt, als je 
die niet hebt, dan is gewoon een logisch argument, als het een goed argument is, dan staat 
dat toch? dan kun je <…> (…) 

 
S geeft aan dat ze weinig informatie heeft om de vragen te beantwoorden en B 
reageert vergelijkbaar als in beurt 10333: S moet argumenten voor en tegen op 
een rijtje zetten (vergelijk redeneringen opzetten in 103) en de redenering scherp 
houden (vergelijkbaar met kritische distantie in 103?). 
 In 162 preciseert S wat ze als probleem ervaart (B4): dat ze argumenten en 
afweging zelf bedenkt. B vindt dat juist positief. Er was kennelijk geen shared 
cognition over een belangrijk criterium, namelijk wat deugdelijke informatie is om 
uitspraken in de scriptie op te baseren. Voor B volstaat een goed argument.  
 Een vergelijkbare interactie vond plaats aan het begin van dit gesprek. S zegt 
in beurt 18 dat ze bang is dat er aan het eind iets uitkomt wat misschien iedereen 
kan bedenken. B vindt dat niet a priori een probleem: Het gaat er in eerste in-
stantie om wat jij daarover kan bedenken (beurt 19) en hij schuift de definitieve 
oplossing vooruit: ik moet beoordelen of dat goed genoeg is of niet34 en ik heb 
geen aanleiding om wat ik gezien heb eh (beurt 19).  
 
Wanneer de evenredigheidsparagraaf wordt besproken, adviseert B wederom die 
verschillende doelen af te gaan (A4): 
 

[B] 167. Ja nou, nou let op, je moet bij die evenredige, déze paragraaf ook misschien 
weer zo specifiek mogelijk die verschillende doelen af <…> om wat je daarover hebt gecon-
cludeerd bij die, in je voorgaande paragrafen, over of het doel wel gediend kan worden of 
er met minder ingrijpende iets kan worden <…> kijk, bij die voorgaande gaat het namelijk 
meer om de doel-middel, waarbij het doel gewoon dat is, van die preventie enzovoort, en 
dat je gewoon kijkt naar het middel: Is het effectief?, terwijl hier ga je het bekijken in het 
licht van dat privacybelang, dat heb je daar bij het vorige nog niet betrokken  
[S] 168. jajaja, oké 
[B] 169. Anders gaat het door elkaar heen lopen 
[S] 170. En dan doe je dat dan weer per doel gewoon? 
[B] 171. Dat zou je per doel kunnen doen denk ik en dat, ik sluit namelijk niet uit, dat 
eh in de vorige je veel makkelijker tot de conclusie komt van nou dit doel kan er wel heel 
duidelijk mee gediend worden hè, in termen van efficiëntie gewoon; bewerkt een bepaald 
doel. Maar vervolgens is dan de vraag of dat opweegt tegen de inbreuk die gemaakt wordt 
op de privacy. Dat is echt een andere vraag. 
[S] 172. Ja, dat is ook zo, ja die vraag [door elkaar] die krijg je de hele tijd, alleen 
[B] 173. En daarom die laatste twee paragrafen, hoofdstukjes moet je echt uit elkaar 
houden <...> En dat bedoelde ik net met van dat moet je mechanisch doen, en zoveel 
mogelijk per doel <...> 
[S] 174. Ja dat begrijp ik wel <...> ik had alleen maar dat laatste de hele tijd in mijn 
hoofd [door elkaar] alles bij elkaar, in één keer 
[B] 175. Ja, maar dat is omdat je veel te snel door wil pakken naar de conclusie. 
[S] 176. oh jee, ja 
[B] 177. Maar rafel het nou maar eens keertje uiteen <...> (…)  

 
Het lijkt, gezien het voorgaande, niet nodig dat B voor de vierde keer zegt dat de 
toetsing 'per doel' moet gebeuren, maar uit de vraag van S in 170 is af te leiden 
dat die herhaling geen overbodige luxe is. De eensgezindheid die ik in 151-157 

                                                 
33  Daarvan is hij zich ook bewust, getuige het woord nogmaals. 
34  De begeleider profileert zich hier uitdrukkelijk als beoordelaar (Oost, 2004) en gatekeeper 

(Erickson & Schulz, 1982). 
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veronderstelde is toch niet volledig, althans deze geldt niet voor het hier bespro-
ken onderdeel van de toets. Dat blijkt ook uit beurt 174 waarin S voor het eerst 
expliciteert hoe zij het in haar hoofd had: alles bij elkaar. De interactie gaf hier-
voor al indicaties (vgl. de opmerking bij beurt 100), maar pas in beurt 174 wordt 
zeker wat S haar eigen ideeën waren en kunnen we concluderen dat deze discus-
sie inderdaad gevoerd wordt over een reëel verschil van inzicht. 

In 188 en 189 komen S en B tot dezelfde conclusie (agreement): S moet 
eerst maar eens aan de slag en B stelt het definitieve verdict uit tot een later 
tijdstip: 
 

[S] 188. Ik denk dat ik vooral de eerste twee <…> dingen gewoon <…> goed voor 
ogen heb zegmaar, wat ik moet doen en het laatste heb ik het gevoel dat, het is toch een 
beetje vaag zegmaar, van hoe gaat precies die afweging, maar ik denk als die andere twee 
dingen af zijn, dat ik dat dan beter in kan zien. 
[B] 189. Ja, maar daar ook geldt van eh probeer dat zo precies mogelijk te doen. En eh 
vind je dat op een gegeven moment onbevredigend, omdat je een gebrek aan documenta-
tie hebt, of je kan zelf niet overtuigende argumenten verzinnen, ja, dan, dan zien we dat 
wel en dan gaan we kijken hoe we dat eh kunnen verrijken of op een andere manier aan-
pakken. Kijk, eh, potentieel hè moet je je <…> houden aan die twee eerste eh dingen, 
vasthouden, en ik weet het is een donkere, eh zwarte, black box altijd, wat er gebeurt bij 
belangenafwegingen, subsidiariteit en evenredigheidstoetsen waarvan je alleen maar ziet 
wat er in gaat en je ziet wat er uit komt, maar wat daar binnen gebeurt, dat zie je niet. 
Maar ik zou je toch willen aanzetten dat nou eens een keertje doorzichtig te maken, zo 
goed mogelijk <...> en of dat lukt ten aanzien van elk van die dingen, elk volgens hun 
eigen argumentatie, ja, dat moet blijken <...> 

  
5.8.3 Beschouwingen 
De herhalingen in deze discussie zijn waarschijnlijk functioneel omdat ze leiden 
tot verschillende reacties van de andere spreker: B geeft meer argumenten of S 
specificeert haar problemen en ideeën. Wel is een interessante vraag of de dis-
cussie efficiënter had kunnen verlopen wanneer aan het begin duidelijk was ge-
weest wat de plannen van S waren. Hoe had zij in gedachten om alles bij elkaar 
te toetsen? Aannemelijk is dat dan naar voren was gekomen dat dat problemen 
oplevert, waarmee S mogelijk meer gemotiveerd zou raken voor een andere 
oplossing35, i.c. de door B voorgestelde toetsing per doel. Deze vorm van toetsing 
zou dan een probleem oplossen in plaats van veroorzaken, zoals nu in de ogen 
van S. 
 Althans: dit laatste neem ik aan. Doordat de student twee keer direct na 
probleem A (splitsing van doelen) probleem B (beperkte informatie) aan de orde 
stelt, is aannemelijk dat ze een verband ziet tussen beide problemen. Zo'n ver-
band zou kunnen zijn: als je maar weinig informatie hebt, kun je die beter niet uit 
elkaar trekken maar moet je ze juist bundelen.36 

In deze passages is ook het verschijnsel te zien dat al werd aangestipt aan 
het einde van §5.6.4: niet alle problemen van S worden opgelost binnen de 
tijdspanne van het gesprek. S geeft aan nog onzeker te zijn, maar B adviseert 
haar aan de slag te gaan en dan te kijken hoe ver ze met de gegeven aanwijzin-
gen komt. S denkt en hoopt zelf ook dat het duidelijker zal worden als ze ermee 
bezig is. Dit vooruitschuiven is potentieel risicovol: misschien heeft S niet alles 
goed begrepen, voert ze het niet goed uit of blijkt het niet goed te werken. Als S 
de vraag naar de effectiviteit van de wet niet kan beantwoorden, zou zelfs de hele 
scriptieopzet herzien moeten worden. 
                                                 
35  Vgl. §4.7.4: als studenten een probleem niet 'zien', zullen ze minder snel geneigd zijn een 

alternatieve handelwijze te accepteren. 
36  Vergelijk §4.7.4 waarin de mogelijkheid is geopperd dat de studente in case 1 (SW) op 

een vergelijkbare manier redeneert. 
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Tot slot nog enkele opmerkingen over begrippen als kritische distantie, het kriti-
sche gehalte hoog houden, een goed argument en redeneringen opzetten. In 
hoofdstuk 2 is besproken dat het concept scriptie niet altijd helder is en dat ook 
criteria vaak niet duidelijk (operationeel) worden omschreven.37 We lijken hier te 
maken te hebben met wat Koole en Ten Thije (1994) noemen institutional key 
words. Dergelijke institutionele sleutelwoorden hebben drie specifieke kenmerken 
(pp. 139-141): 
 
1 Shared knowledge. Institutionele sleutelwoorden representeren kennis die 

gedeeld wordt door qualified institutional actors. Actoren in de institutie wor-
den geacht die kennis te bezitten. Om die reden werkt kennis van de beteke-
nis van de woorden onderscheidend: institutional actors may be expected to 
know in order to be regarded als qualified actors (p. 140). Dit kenmerk kan 
verklaren dat de student in deze case niet ingaat op het begrip kritische dis-
tantie. De begeleider presenteert het begrip zonder uitleg, wat suggereert dat 
hij de betekenis bekend veronderstelt. Wanneer de student zou laten merken 
dat ze de portee niet volledig vat (bijvoorbeeld door te vragen wat B ermee 
bedoelt), loopt ze het risico gediskwalificeerd te worden als actor in de, aca-
demisch-juridische, institutie.  

 
2 Abstract frame. In de definitie van Koole en Ten Thije hebben institutionele 

sleutelwoorden niet a priori een vaste welomschreven betekenis. Het abstrac-
te frame krijgt concrete inhoud door het feitelijk gebruik van de woorden in 
de institutie. De slots (open plekken in het frame) worden op die manier ge-
vuld met propositional knowledge en action knowledge. Deze twee termen 
verwijzen naar hetzelfde type kennis als respectievelijk de begripsbepaling en 
procedurele bepaling in Oost en De Jong (1996), die onderdeel uitmaken van 
de expertisetheorie van een taak. Er zijn dus sterke overeenkomsten tussen 
de institutionele kennisbenadering van Koole en Ten Thije en de meer didacti-
sche van Oost en De Jong.38 In de interactie in deze case worden de slots van 
kritische distantie niet ingevuld. De student moet het doen met het abstracte 
frame. Zoals aangegeven is onzeker - op zijn minst niet waarneembaar - of 
de propositional knowledge en action knowledge gedeeld wordt. 

 
3 Institutional purpose. De precieze betekenis van het institutionele sleutel-

woord is resultaat van de combinatie van de elementen die de slots vullen. 
Deze combinatie is gebonden aan de institutie en heeft ook een specifieke 
functie in die institutie. Andersom is het woord ook one of the triggers for the 
construction of the knowledge connected to it (p. 141). Dit verschijnsel is te-
rug te vinden in onderwijskundige rapporten als De scriptie: een vak apart 
(Kwakernaak, 1999) en Gevraagd: academicus (M/V) (Holleman et al., 1999). 
Hierin probeert men de institutionele invullingen van 'scriptie' en 'academisch' 
te concretiseren. 

 

                                                 
37  Zie bijvoorbeeld het criterium (not) enough analysis dat door Hounsell (1987) en Chan-

nock (2000) is onderzocht (§2.2.3.1). 
38  Overigens is dit niet geheel verwonderlijk aangezien zowel Koole als Ten Thije hun linguïs-

tisch onderzoek regelmatig uitvoeren in een onderwijssetting (zie bijv. Ehlich, Rehbein, & 
Ten Thije, 1993; Koole, 2003). 
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Het concept 'institutioneel sleutelwoord' is dus relevant in interactie over acade-
mische taken. Het weerspiegelt ook de paradox die ik beschreef onder punt 5 van 
§2.1.3.2: studenten worden geacht een aantal begrippen te kennen en vaardig-
heden te beheersen (toetsfunctie van de scriptie), terwijl ze nog niet helemaal 
uitgeleerd zijn. Anders gezegd: ze zijn nog geen volledig gekwalificeerde actoren 
(want nog niet afgestudeerd), maar ze worden wel geacht concretiseringen van 
abstracte frames te kennen of zelfstandig te kunnen afleiden. En studenten lijken 
zich bewust van het risico gediskwalificeerd te worden wanneer ze hun scriptiebe-
geleider niet (durven te) vragen om nadere toelichting wanneer een begeleider 
een begrip gebruikt dat een institutioneel sleutelwoord zou kunnen zijn. De bege-
leider is immers ook de beoordelaar, de 'gatekeeper' die niet alleen na afloop van, 
maar ook gedurende het scriptieproces de sleutel beheert naar volwaardig lid-
maatschap van de academische institutie. Gezien deze rolverdeling moeten we de 
begeleider beschouwen als degene die in de positie is om communicatie over de 
betekenis van institutionele sleutelwoorden te openen. 
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6  Case 3: Bètadidactiek  
 
6.1 Inleiding 
 
Case 3 bevat data over een bètadidactisch afstudeeronderzoek. Bètadidactiek is 
een multidisciplinaire afstudeerrichting voor studenten met een vooropleiding in 
een bètadiscipline. Student en begeleider zijn op het moment van gesprek 1 een 
maand of negen bezig met het project en hebben al veel besprekingen gevoerd 
samen.  
 De opzet van dit hoofdstuk is vergelijkbaar met de vorige twee hoofdstukken. 
Na het beeld van betrokkenen, proces en onderwerp, volgen de samenvattingen 
van de scriptiegesprekken. In §6.4 is de interactie in grote lijnen geschetst en 
vanaf §6.5 wordt ingezoomd op een aantal opmerkelijke verschijnselen in deze 
case.  
 
6.2 Algemene beschrijving 
 
6.2.1 Verzameld materiaal 
 
Van deze case is het volgende materiaal verzameld: 
• scriptiegesprek 1 (75 minuten); 
• interview met B (50 minuten); 
• interview met S (25 minuten); 
• scriptiegesprek 2 (70 minuten); 
• interview met B (43 minuten); 
• interview met S (20  minuten); 
• eindinterview met B (65 minuten).  
Van scriptiegesprek 2 staat het eerste uur op band.1 De laatste 10 minuten zijn in 
grote lijnen te reconstrueren op basis van de aantekeningen die ik gemaakt heb 
tijdens het gesprek.2 Het was niet nodig om nog een derde gesprek op te nemen, 
omdat de totale opname van 2¼ uur voldoende materiaal bevat om de interactie 
van deze begeleider en student goed te beschrijven. De observatieaantekeningen 
van de laatste 10 minuten geven geen aanleiding te veronderstellen dat er in dat 
gespreksdeel noemenswaardig anders is gecommuniceerd dan in de delen waar 
wel opnames van zijn. Ook in vergelijking met de omvang van het materiaal van 
de andere cases was een derde gesprek niet nodig. Doordat de gesprekken in 
deze case langer duren, is er al meer materiaal dan van de twee gesprekken in de 
cases 2 (RGL) en 4 (LET). Zelfs is het maar een kwartiertje minder dan de drie 
gesprekken van case 1 (SW).  
 
6.2.2 De begeleider (V) 
De begeleidster in deze case is tussen de 30 en 40 jaar oud en heeft inmiddels 
enige ervaring met het begeleiden van afstudeerders in haar discipline: ik denk 
dat dit de vierde is, zegt ze in het eerste interview. Zelf is ze gepromoveerd op 
een puur bètaonderwerp. Daarvandaan heeft ze de overgang gemaakt naar het 
meer sociaal-wetenschappelijke onderzoek zoals dat uitgevoerd wordt binnen de 

                                                 
1  Naar later bleek. waren de microfoonbatterijtjes op dat moment leeg. 
2  Zie §3.6.1. Tijdens de gesprekken heb ik zoveel mogelijk genoteerd van wat er gezegd 

werd, hoe lang pauzes waren en wat er verder gebeurde en/of gedaan werd door de betrok-
kenen. 
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bètadidactiek. Ook afstudeerders moeten 'omgeschoold' worden van bèta- naar 
gammaonderzoeker. B ziet het als een belangrijke taak om de student daarbij 
een beetje structuur te bieden want uiteindelijk is het toch een soort eigen onder-
zoek, om z'n eigen weg te vinden en dat is nogal een hele grote stap voor iemand 
die in de bètafaculteit zijn opleiding heeft. B is niet helemaal zeker: bied je ie-
mand dan wel de goeie structuur, heb ik daar zelf wel voldoende beeld van?, 
vraagt zij zich af.  
 
6.2.3 De student (M) 
De student beaamt in de interviews dat hij die overgang van bèta naar gamma 
het grote probleem vindt. In zijn bètastudie heeft hij veel geschreven maar alleen 
practicumverslagen: een standaardrapport wat je al tachtig keer hebt gemaakt. 
Hij vindt het heel erg pittig om alles scherp te formuleren. De student heeft de 
begeleidster vooral nodig wanneer hij af en toe (…) door de bomen het bos niet 
meer ziet. Af en toe, zo zegt hij, ben je het effe helemaal kwijt. 
 De student heeft heel bewust gekozen voor de didactische afstudeerrichting 
en is zeer gemotiveerd. Tijdens een oriëntatieblok heeft hij ontdekt dat hij lesge-
ven en mensen begeleiden heerlijk vindt. Bovendien, zegt hij, is het leuk dat je 
gewoon met vrienden en kennissen over je afstudeeronderwerp kunt praten en is 
het heel positief omdat je er zelf heel veel aan hebt.  
 
6.2.4 Het proces 
Afstuderen bij Bètadidactiek is een lang proces met intensieve begeleiding. Een 
afstudeerproject duurt formeel één jaar. Deze student werkt 'op het instituut'  
aan dat project, een paar deuren bij de begeleidster vandaan, en ze spreken 
elkaar elke week wel een keer. Het aantal meer formele gesprekken is volgens B 
over het algemeen één keer zo om de twee, drie, vier weken. B zegt hier nog 
over: één keer in de week is wel heel veel, dat trek ik niet. Wat de organisatie 
betreft is dit proces dus typisch bèta. Inhoudelijk gezien niet. Dat is ook een 
groot probleem volgens zowel begeleider als student: afstudeerders bij deze 
vakgroep moeten eerst 'omgeschoold' worden tot sociale wetenschappers. Ze 
moeten zich een heel andere manier van onderzoek doen eigen maken dan ze 
gewend zijn in de laboratoria van de 'harde' bètawetenschap.  
 Op het moment dat de gesprekken worden opgenomen, is de student negen 
maanden bezig. Hij is een opzet aan het maken voor een experiment op een 
middelbare school. Student en begeleider hebben een verschillend beeld van 
wanneer het vermoedelijk afgerond zal zijn. Begeleider zegt in september: ik 
hoop (…) dat hij in maart de boel af kan ronden. De student is optimistischer en 
rekent twee dagen later voor: dan is het ehm de eerste week van november ehm 
interviews en dan is het eh, de rest van de maand denk ik uitwerken en dan 
december schrijven en klaar en even verderop: ik wil echt gewoon echt decem-
ber, eind december wil ik klaar zijn. Nou kan het best dat het een maand nog 
extra duurt maar eh liever december dan januari. De begeleidster blijkt een bete-
re voorspeller. Ze mailt in januari: het is nog niet af, het duurt nog wel minstens 
twee maanden. Uiteindelijk zal de scriptie begin juli gereed zijn, nadat B de druk 
heeft opgevoerd: ik vond dat het er 3 juli uiterlijk moest liggen. Het hele proces 
heeft dan anderhalf jaar geduurd in plaats van een jaar. 
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6.2.5 Het scriptieonderwerp  
De scriptie gaat over bètavakken in het voortgezet onderwijs en maakt deel uit 
van een breder onderzoeksterrein waarin men zich bezighoudt met de vraag hoe 
men in het voortgezet onderwijs beter kan aansluiten bij de voorkennis (intuïtieve 
noties) van de leerlingen. Deze student spitst het toe op onderwijs over de risico's 
van het wel of niet innemen van bepaalde stoffen (bijvoorbeeld medicijnen, alco-
hol). Hij wil uitzoeken of het bewust oproepen van voorwetenschappelijke kennis 
van de leerlingen hen helpt bij het ontdekken en onthouden van een risicosche-
ma. Zo'n schema heeft de vorm van een stappenplan. Daarmee kan iemand (een 
leerling of een risicomanager) risico's van bepaald gedrag inschatten, met name 
bij welke innamehoeveelheid de risico's te hoog worden (bijvoorbeeld: Bij welke 
hoeveelheden vitamine A dreigt een gevaarlijk tekort? Bij welke hoeveelheden 
een gevaarlijke overdosis?). In de conceptteksten die de student aanlevert in de 
fase waarin de opgenomen gesprekken plaatsvinden, staat de volgende hoofd-
vraag voor het onderzoek: Wat is een geschikte leerlijn voor leerlingen van 16/17 
jaar op het vwo voor het vak zodat ze de risico's van oraal ingenomen stoffen 
kunnen beschrijven opdat ze beargumenteerd kunnen aangeven of ze de stof 
innemen of niet en in welke mate. S formuleert hier direct twee deelvragen achter 
die van belang zijn: (1) Wat zijn de intuïtieve noties van leerlingen op het gebied 
van risico's van stoffen? (2) Welke onduidelijkheden zijn er bij leerlingen in het 
globale risicoschema waar in de leerlijn de nadruk op gelegd moet worden? 
 In het uiteindelijke verslag is de probleemstelling geformuleerd in de vorm 
van twee onderzoeksvragen, namelijk: (1) In welke mate kunnen bij leerlingen 
van 5/6 vwo intuïtieve noties ten aanzien van een karakteristieke werkwijze3 
gebaseerd op het stappenplan uit een risicopraktijk worden opgeroepen? (2) 
Welke aspecten van de karakteristieke werkwijze en het inhoudelijke thema be-
hoeven in toekomstig onderwijs nadere aandacht in het leerproces van de leerlin-
gen? 
 
6.3 Inhoud en structuur van de gesprekken  in grote lijnen 
 
6.3.1 Verloop gesprek 1 
 
Inleiding  
De gesprekken uit deze case zijn niet altijd even gemakkelijk te analyseren in 
thematische subscènes. Dat geldt met name voor het tweede deel van gesprek 1 
en het eerste deel van gesprek 2. Wat lastig is aan de analyse van gesprek 2, 
wordt verderop beschreven. In gesprek 1 wordt vanaf beurt 295 alles eigenlijk 
gezegd naar aanleiding van het onderwerp 'haalbaarheid van het experiment'. 
Subscènes worden in dat deel van het gesprek niet of nauwelijks gemarkeerd 
door de sprekers, waar dat bij de (hoofd)scènes wel gebeurt. Bij inhoudelijke 
analyse blijken er wel verschillende onderwerpen aan de orde te zijn. Wanneer 
het dan gaat om omvangrijke passages waarin een ander onderwerp duidelijk 
herkenbaar is en er niet sprake is van een monoloog van één van de sprekers, 
heb ik dat aangemerkt als een subscène, hoewel de sprekers het niet als subscè-
ne markeren. Daarbij is overigens dankbaar gebruik gemaakt van de kopieën van 
de teksten van S die besproken worden. Met name de aantekeningen daarop van 

                                                 
3 Dit begrip verwijst naar de risico-inschatting door middel van een schema zoals hierboven 

beschreven.  



168   Hoofdstuk 6 

 

 

B maakten het een aantal keren mogelijk preciezer te traceren welk onderdeel 
besproken werd.  
 
Het praatpapier 
De student heeft een tekst van 19 pagina's ingeleverd, die hij als volgt heeft 
gestructureerd: 
 

Inhoudsopgave (blz.1)4 
1 Inleiding (blz. 2) 

Motivatie – Problemen bij het schoolvak (blz. 3)  
Keuze van thema (blz. 4-5) 

2 Voorlopige probleemstelling (blz. 6) 
3 Methode (blz. 7-10) 
4 Resultaten en conclusies (blz. 11 – behalve titel een lege pagina)  
5 Bijlagen 
 5.1 Globaal stappenplan (blz. 12-13) 

5.2 Globaal stappenplan5 (blz. 14) 
5.3 Specifiek stappenplan voor vitamine A (blz. 15) 
5.4 Specifiek stappenplan voor Alcohol (blz. 16) 
5.5 Beginnen met algemeen vitamines → vitamine A (blz. 17) 
5.6 Alcohol (blz. 18) 

6 Literatuur (blz. 19) 

 
In gesprek 1 worden alleen pagina 2 tot en met 6 besproken (de eerste 40 minu-
ten) en paragraaf 5.3 (agendapunt 3, het tweede deel van het gesprek). Het 
Stappenplan is een schema voor risicomanagement dat S heeft ontwikkeld op 
basis van expertschema's die hij in de literatuur heeft gevonden. Die schema's 
heeft hij aangepast voor gebruik in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 
De verschillende stappenplannen vormen de basis voor de interviews die S in de 
experimenten zal houden met de leerlingen.  
 Bladzijde 2 tot en met 6 zijn als volgt onderverdeeld: 
 

1 Inleiding (33 regels)6 
Motivatie 
Problemen bij het schoolvak  
• onderwijs loopt achter op wetenschap (6 regels); 
• maatschappelijke kant van bètaonderwijs ver te zoeken (16 regels); 
• kloof tussen leefwereld leerlingen en bètaonderwijs (5 regels). 
Keuze van thema: veiligheid van stoffen (3 regels) 
• onderwijs loopt achter op wetenschap (11 regels) 
• maatschappelijke kant van bètaonderwijs ver te zoeken (10 regels) 
• kloof tussen leefwereld leerlingen en bètaonderwijs (6 regels) 
Keuze van thema: orale inname van voedsel en medicijnen (17 regels) 

2 Voorlopige probleemstelling (iets meer dan een half A4-tje met daarin een hoofdvraag en twee 
 deelvragen) 

 

                                                 
4  Titels zijn letterlijk overgenomen uit het stuk van S. Paginanummers zijn door mij toege-

voegd om een indicatie te geven van de lengte van de verschillende tekstdelen.  
5  Sic! 
6  Aanduidingen van de lengte (tussen haakjes) zijn van mij. 
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Overzicht scènestructuur en onderwerpen gesprek 1 

1 Agenda (1-36) 2.10  Structuur (201-205) 

1.1  Agenda (1-1) 2.11  Inhoud (205-226) 

1.2  Stand van zaken (2-20) 2.12  Inhoud (227-242) 

1.3  Agenda (20-36) 2.13  Afsluiting punt (243-284) 

2 Tekst van student (37-284) 3 Stappenplan van S (285-385)  

2.1  Inhoud (37-93) 3.1  Bedoeling (285-295) 

2.2  Structuur (93-149) 3.2  Haalbaarheid (295-342) 

2.3  structuur (149-152) 3.3 Verwachting experiment (342-
351) 

2.4  Formulering (153-157) 3.4  Haalbaarheid (351-364) 

2.5  Afsluiting punt (157-161) 3.5  Is het een interview (365-385) 

2.6  structuur (161-163) 4. Hoe nu verder  (385-408) 

2.7  inhoud (163-186) 5. Vervolgafspraak (409-409) 

2.8  inhoud (187-201) 6. Doel experiment (410-432) 

2.9  formulering (201-201) 7. Vervolgafspraak (433-492) 

 
Samenvatting gesprek 1 (75 minuten) 
 
Hieronder is het volgende weergegeven (meer details in §3.5.3): 
• (vet) onderwerp van de scène / eventueel de volgorde waarin het onderwerp 

is geagendeerd / eerste en laatste beurt van de scène (aantal beurten dat de 
scène telt); 

• (onderstreept) idem voor de subscène; 
• een samenvatting van wie iets zegt of doet (B of S), wat voor communicatieve 

handelingen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld vragen, uitleggen) en waar de 
uitingen over gaan (inhoud). Dit laatste zoveel mogelijk in woorden die B en S 
gebruiken. Echte citaten uit de gesprekken zijn gecursiveerd.  

 
1: Agenda / Agendapunt -- / Beurt 1-36 (36) 
1.1: agenda / Agendapunt -- / Beurt 1-1 (1) 
B vraagt S wat hij wil bespreken.  
1.2: stand van zaken / Agendapunt – / Beurt 2-20 (19) 
S vertelt waar hij mee bezig is geweest: met wat hij heeft ingeleverd, met de 
enquête, met de stukken die B had gegeven en met het interview. B vertelt wat 
ze wel en niet heeft gedaan en waarom: (1) de inleiding en de grote lijn goed 
bekeken want binnenkort zal iemand anders (W) die lezen en die moet het kun-
nen begrijpen, niet alle stukken ertussen (2) het eerste stukje van Vitamine A om 
een beeld te krijgen van hoe we dit het beste kunnen gaan doen. S heeft ook een 
opzet van het interview gemaakt maar die heeft B niet. 
1.3: agenda / Agendapunt – / Beurt 20-36 (17) 
S stelt voor het interview dan niet te bespreken. S legt uit dat het stappenplan 
niet precies hetzelfde is als het interview; wel de basis ervoor. B legt haar bedoe-
ling uit voor de bespreking van de inleiding: niet meteen om eerst heel lang7 over 
die inleidende tekst eh ehm verbeteringen eh aanbrengen, maar omdat hij naar 
iemand anders moet. Focus moet op laatste stuk liggen. S wil bij het begin begin-
nen. Zeker? Ja. 
2: Tekst van student / Agendapunt 1 / Beurt 37-284 (248) 
2.1: inhoud / Agendapunt 1 / Beurt 37-93 (57) 
B oppert een probleem: in de (hoofd- en deel-)vragen staan begrippen die niet 
eerder aan de orde zijn geweest. Ze suggereert aanvullende inhoud en een nieu-
we structuur voor dit tekstdeel. S stemt in met het voorstel; nu is een eerder 
                                                 
7  Dit wordt 40 minuten. 
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literatuurprobleem (waar moest die besproken worden) ook meteen opgelost. B 
wijst waar ze in de tekst van S de oplossing heeft opgeschreven. S parafraseert 
het voorstel, omarmt het door B genoemde criterium (logisch) en noteert hardop-
denkend de suggestie en dan kom je dus al gauw op dat stuk van …. B noemt een 
andere auteur (tevens medewerker). S vindt zijn verhaal moeilijk. Ga dan eens 
met hem praten, zegt B en ze vertelt hoe S hem zou kunnen benaderen. 
2.2: structuur / Agendapunt 1 / Beurt 93-149 (57) 
B oppert een probleem met de opbouw; die is wel verbeterd maar kan strakker. 
Waarom niet beginnen met de laatste zin? S erkent dat dat veel logischer is. B 
suggereert een andere verhaallijn voor de inleiding. Maar, zegt S, dat is het ver-
haal van jouw onderzoek. Hij vindt dat ook wel logisch omdat hij daar deel van 
uitmaakt. B vervolgt haar suggestie voor de tekst: een bepaalde redeneerlijn en 
zinnen in een andere volgorde zetten. S oppert een bezwaar. Op uitnodiging van 
B vertelt hij dat hij ook in andere stukken een volgorde wil van groot naar klein 
terwijl B andersom wil. B wil daar niet op vooruit lopen en merkt op dat er een 
breuk in de tekst zit en dat er nog een breuk zou komen met de volgorde die S 
wil. S noteert hardopdenkend probleem en oplossing van B. B legt uit dat je 
breekpunten kunt zien door op verwijswoordjes te letten; daar moet eigenlijk van 
tevoren iets over gezegd worden. S wijst er ook een paar aan, oppert mogelijke 
oplossingen en zegt dat hij er al op gelet had. B vindt dat ze het hier toch een 
keertje over moesten hebben. 
2.3: structuur / Agendapunt 1 / Beurt 149-152 (4) 
B oppert een probleem: in de inleiding niet meteen schrijven dat het gaat om 
interviews. Goed, zegt S en schrijft dat op. 
2.4: formulering / Agendapunt 1 / Beurt 153-157 (5) 
B oppert een probleem: van gróót belang is te stellig. B suggereert herformule-
ring en corrigeert de parafrase van S (verduidelijken) in: niet zo absoluut maken. 
2.5: afsluiting punt / Agendapunt -- / Beurt 157-161 (5) 
Dit waren de belangrijkste opmerkingen van B over bladzijde 1. S moet straks 
bepalen wat hij eerst gaat doen. S vindt het wel goed om weer eens met de tekst 
bezig te gaan. Niet te lang zegt B. 
2.6: structuur / Agendapunt 1 / Beurt 161-163 (3) 
B oppert de volgordekwestie: S mag het zo houden maar dan moet het een lo-
gisch verhaal zijn. Dat is het niet?, vraagt S, waarop B aangeeft wat haar voor-
keur is maar dat is een kwestie van opvatting. 
2.7: inhoud / Agendapunt 1 / Beurt 163-186 (24) 
B oppert een probleem: er moet een stukje bij over problemen bij het schoolvak. 
S veronderstelt dat dat redenen zijn waarom aan het schoolvak geklust wordt. 
Daar zijn ook andere krachten in het spel, zegt B; blijf denken vanuit weten-
schappelijke papers. B zoekt en geeft een aanvullend artikel. S begint de oplos-
sing te parafraseren, B vult aan, zoekt nog een artikel. S noteert de gegevens. Hij 
moet daar een paar zinnen over schrijven want nu staat opeens bam! en we 
hebben deze problemen. Kijk tot wat voor opbouw dat leidt. S schrijft de sugges-
tie op. 
2.8: inhoud / Agendapunt 1 / Beurt 187-201 (15) 
B doet suggestie: schrijf na de beschrijving van problemen nog een conclusie 
over de oplossingsrichtingen. Dat slaat een brug naar het vervolg: kijk dat heb-
ben we gedaan want. S vindt dat logisch en leuk en ook makkelijker voor de 
lezer. Ja, zegt B verbindende alineaatjes waarin je samenvat en vooruitkijkt. 
2.9: formulering / Agendapunt 1 / Beurt 201-201 (1) 
S moet van B iets anders verzinnen voor 'ver te zoeken'.  
2.10: structuur / Agendapunt 1 / Beurt 201-205 (5) 
B oppert een probleem: S noemt twee verschillende dingen onder één kopje. 
Maar ze vallen er allebei wel onder volgens S. Misschien, suggereert B, ziet S dat 
anders als hij dat eerste stukje geschreven heeft. 
2.11: inhoud / Agendapunt 1 / Beurt 205-226 (22) 
B oppert een probleem met het stuk waarin S beschrijft dat het onderzoek van 
doel is veranderd: dat vind ik een hele moeilijke (...) bewering. Wat voor doel 
hadden ze toen en hebben ze nu? vraagt B. S legt uitgebreid uit hoe door veran-
deringen in de samenleving (risicobewustzijn en media-aandacht) onderzoekspro-
cessen en –producten zijn veranderd: veiligheid staat daar voorop. Oké, zegt B, 
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maar je formuleert het ongenuanceerd; alsof alle onderzoekers vroeger alleen 
maar onverantwoord bezig waren. S meent dat er veel veranderd is onder druk 
van de publieke opinie; daardoor moeten onderzoekers meer aandacht besteden 
aan veiligheid. B suggereert er wat referenties bij te zoeken en noemt een titel, 
die S overneemt. Om nuance in je formulering te krijgen, helpt het soms te kijken 
hoe anderen het verwoorden. Dat doet B zelf ook vaak. S begrijpt de interpretatie 
van B, het staat er eigenlijk zo maar hij bedoelt het anders. 
2.12: inhoud / Agendapunt 1 / Beurt 227-242 (16) 
B suggereert S om niet alleen zijn eigen mening op te schrijven maar ook wat 
andere verstandige mensen op de wereld erover zeggen. S reageert met: ik denk 
het is míjn onderzoek. Maar, zegt B, geef wel aan dat er een zekere consensus is 
over bepaalde dingen. Dat is geen probleem voor S; hij heeft er al over gelezen, 
maar hij noemt die referenties ook al op blz. 1. Bekijk dan eens, suggereert B, 
welke daarvan te verplaatsen zijn. Dat zegt S te begrijpen. 
2.13: afsluiting punt / Agendapunt 1 / Beurt 243-284 (42) 
B vat samen wat de lijn van het verhaal zou moeten zijn, verwijst naar de voor-
beeld-paragraafnummering die ze erbij heeft geschreven. S schrijft het uitgebreid 
op8. Zowel B als S omschrijven de verschillende tekstdelen waarin verantwoord 
wordt en B trekt de verhaallijn door naar wat daarna komt. Daarbij wijst ze op 
een begrip waarvan ze hadden besproken dat dat eigenlijk eerder beschreven zou 
moeten worden. B stelt voor dat S een nieuwe uitlijn gaat maken die ze volgende 
keer kunnen bespreken. Dat vindt S goed; nu kunnen ze beter het interview zelf 
gaan bespreken. 
3: Stappenplan van S / Agendapunt 2 / Beurt 285-385 (101) 
3.1: bedoeling / Agendapunt 2 / Beurt 285-295 (11) 
B vertelt wat er volgens haar tijdens het experiment gaat gebeuren: op basis van 
het stappenplan over Vitamine A proberen uit te vissen wat leerlingen weten. 
Daarna leerlingen het plan van alcohol laten doorlopen. S vult aan: tussen vita-
mine A en alcohol zit een algemeen deel om te kijken wat leerlingen weten van 
algemene risico-inschatting (= stappenplan). B parafraseert de veronderstelling 
die we erin hebben. Volgens S staat die ook in de tekst en hij is het met B eens 
dat dat ook moet en dat dat kan in (B:) dat hele algemene ding over opvattingen 
over leren en onderwijzen. 
3.2: haalbaarheid / Agendapunt 2 / Beurt 295-342 (48) 
B oppert een probleem: we vragen wel heel erg veel van die eh leerlingen; is het 
wel haalbaar? Kunnen leerlingen geen hulpmiddelen krijgen, soort puzzelstukjes 
of zo? S laat een papier zien van een kaartjesspel dat ze al veel eerder bedacht 
hadden. S heeft ook over de haalbaarheid nagedacht en probeert in te schatten 
hoeveel tijd beantwoording van de vragen in het experiment gaat kosten. Voor 
een bepaalde vraag zal S de datasheets nog afmaken en hij vertelt hoe hij die wil 
gebruiken. B stelt hier een paar vragen bij en S vertelt uitgebreid wat hij de 
leerlingen op welke manier wil vragen en welke reacties mogelijk zijn. B herhaalt 
haar zorg dat het te veel is en stelt voor 1) een tijdsplan te maken en 2) het 
experiment eens uit te proberen, bijvoorbeeld met haar. Dat vindt S prima, maar 
dan wil hij wel eerst uitwerken wat hij net vertelde: wat mijn verwachtingen zijn 
van wat ze bij iedere vraag dan beantwoorden. B: op basis van eerst even doen 
kunnen we zien hoe lang het duurt. Langer dan drie kwartier kan niet i.v.m. con-
centratie leerlingen Dat snapt S.  
3.3: verwachting experiment / Agendapunt 2 / Beurt 342-351 (10) 
S heeft daar ook al over zitten denken (...) welke antwoorden wil ik nou horen. 
En hij probeert te verwoorden wat hij wel en niet verwacht van de leerlingen B 
stelt drie maal een verhelderingsvraag en parafraseert een paar keer wat S zegt: 
door de specifieke vragen moeten de leerlingen een besef krijgen van de algeme-
ne vragen in het stappenplan.  
3.4: haalbaarheid / Agendapunt 2 / Beurt 351-364 (14) 
B vraagt of S dat allemaal in één sessie wil doen. Nee, S wil niet de vragen horen 
maar de toepassing ervan op een volgend onderwerp (= alcohol). B stelt dan een 
tussenstap voor: reflectie op de doorlopen processen. Dat was S al van plan met 
de kaartjes: na elke stap een kaartje neerleggen waar die stap in algemene ter-

                                                 
8  In de vele langere pauzes die deze scène bevat. 
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men op staat. Dat vindt B heel directief; kun je leerlingen de kaartjes niet op 
volgorde laten leggen? Is dat, vraagt S, controleren wat ze onthouden hebben? 
Ja. S: maar daarvoor is toch de alcoholtestcase?! Ja en na de alcoholtestcase kun 
je leerlingen vragen of de volgorde klopt, suggereert B. S weet het niet, B ook 
niet. 
3.5: is het een interview / Agendapunt 2 / Beurt 365-385 (21) 
B oppert een probleem: blijft het wel een interview als leerlingen iets gaan doen; 
is het dan niet een hardopdenkprotocol of zo? S vindt ook: tweede deel is meer 
een overhoring; dan test je het schema en dus de tweede onderzoeksvraag of het 
een goede leerlijn is. Dan ben je volgens B met onderwijs bezig. Ze is bezorgd 
dat meetmethoden nu door elkaar lopen: hoe noemen we dit en hoe is deze data-
verzameling nu gekoppeld aan die onderzoeksvraag. Maar goed. 
4: Hoe nu verder / Agendapunt -- / Beurt 385-408 (24) 
S kan volgens B wel vast de activiteiten (...) ontwerpen wat we ermee bedoelen. 
S wil het eens helemaal uitschrijven in een draaiboek. B vindt dat een heel goed 
idee en vult aan: maak een inschatting van hoe lang het gaat duren; misschien 
moet je de leerlingen 2x laten komen of iets weghalen. En het op B uitproberen. 
Eerst op mezelf, zegt S. Volgens B zitten er nog heel veel gaten in, misschien niet 
in het hoofd van S. Nee, denkt S maar hij snapt dat niet alle denkstappen er 
duidelijk in staan. Is prioriteit één. Dat vindt B ook. 
5: Vervolgafspraak / Agendapunt -- / Beurt 409-409 (1) 
B vraagt wanneer ze weer zullen afspreken. 
6: Doel experiment / Agendapunt 2 / Beurt 410-432 (23) 
S denkt dat in het draaiboek alles op z'n plaats zal vallen. Leerlingen hoeven niet 
precieze doseringen te weten maar de afleidingsstappen begrijpen. B vult aan: je 
wilt weten welke voorkennis je op kunt roepen, welke redeneringen ze al kunnen 
toepassen en hoe je ze nog net een stapje verder kunt brengen. Maar vooral, vult 
S aan, kijken wat ze dan zelf doen (innemen) als ze gaan stappen want aan het 
NIGZ heb je dan niks. B komt terug op wat jij bedoelt: dat leerlingen daarover 
kunnen redeneren en hoe ze dat al kunnen. S refereert aan het onderzoek van B: 
ieder reageert anders op medicijnen, je moet weten waarom je een bepaalde 
dosering neemt. Daar moet volgens B de vraagstelling dan op gericht zijn. Ja, 
zegt S, want wat is het uiteindelijke doel van nou neem je dit of neem je 't niet. 
7: Vervolgafspraak / Agendapunt -- / Beurt 433-492 (60) 
B vraagt wanneer ze weer afspreken. Stelt voor volgende week. Dat vindt S heel 
krap maar hij wil ook een stok achter de deur hebben. B wil dat hij het draaiboek 
tot het einde toe afmaakt, desnoods niet overal in detail uitgewerkt. S recapitu-
leert (en schrijft op) dat hij dan het globale draaiboek moet maken en inleiding, 
motief moet verbeteren. Dan is een week te kort. Draaiboek moet eerst, zegt B. 
Is S het mee eens. Ze spreken af voor twee weken later: een inlevermoment en 
een gesprekstijdstip. S recapituleert nogmaals en schrijft op: dan bespreken we 
dus én draaiboek én inleiding, motief. Dat tussenstuk laten ze dan nog even 
zitten. Ja, zegt B; ze vindt het handig om dit met anderen door te spreken voor-
dat we nou in alle details gaan optimaliseren. Dat vindt S goed. 
 
6.3.2 Verloop gesprek 2 
 
Inleiding 
Een opmerking vooraf over het scenario van het tweede gesprek hieronder. Na 
het opstellen van de agenda duurt het tot beurt 240 voordat één der sprekers een 
duidelijke markering van het gespreksonderwerp geeft. Ook dan pas beginnen 
begeleider en student met de bespreking van wat ze in scène 1 als eerste 
agendapunt hebben vastgesteld. In het stuk tussen beurt 19 en 240 zijn niet de 
structurerende opmerkingen te vinden die zo behulpzaam zijn bij het maken van 
analyses, zoals in dit onderzoek. De sprekers richten dit gedeelte in als één grote 
scène. Voor een onderscheiding in subscènes, zoals hieronder, is dus meer geïn-
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terpreteerd9. Grotendeels op basis van subthema's bij het onderwerp 'probleem-
stelling'10, kon de grote scène in deelonderwerpen en dus subscènes gesegmen-
teerd worden. Anders gezegd: waar een 'bottom-up'-analyse weinig aanleiding 
gaf om onderdelen te onderscheiden in deze lange scène, is overgegaan op een 
meer 'top-down'-analyse op basis van kennis van het gesprekonderwerp (i.c. de 
probleemstelling).  
 
Het praatpapier 
De student heeft niet veel kunnen reviseren aan de tekst die hij twee weken 
daarvoor had ingeleverd. In gesprek 2 wordt op andere delen van diezelfde tekst 
(zie §6.3.1) ingegaan, te weten:  
• 2. voorlopige probleemstelling (blz. 6) 
• 5.1 globaal stappenplan 
Daarnaast heeft S een Draaiboek gemaakt voor de te houden interviews.11 In dit 
draaiboek van anderhalf A4-tje staan de vragen die S wil stellen aan de leerlin-
gen. Er zijn twee algemene vragen, waarna de vragen 3 tot en met 8 door S 
gekoppeld zijn aan de zes stappen van het stappenplan. 
 In het gesprek wordt regelmatig verwezen naar allerlei vragen. Voor de dui-
delijkheid: 
1 De probleemstelling is door de student als volgt beschreven:  
 

Hoofdvraag:  
Wat is een geschikte leerlijn voor leerlingen van 16/17 jaar op het vwo (…) zodat ze de 
risico's van oraal ingenomen stoffen kunnen beschrijven en beargumenteerd kunnen 
aangeven of ze de stof innemen of niet en in welke mate. 
Uit deze hoofdvraag zijn twee deelvragen van belang namelijk; 
1 Wat zijn de intuïtieve noties van leerlingen op het gebied van risico's van stoffen? 
2 Welke onduidelijkheden zijn er bij leerlingen in het globale risicoschema waar in de 
leerlijn de nadruk op gelegd moet worden? 

 
2 Daarnaast bestaat het Stappenplan uit vragen. 

                                                 
9  Vgl. §3.5.3, segmenteren in scènes en subscènes. 
10  O.a. te vinden in Oost (1999, pp. 67-69). 
11  Waarvan de vraag is of het wel interviews zijn (vgl. scène 3.5 van gesprek 1 en 2.3 van 

gesprek 2).  
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Overzicht scènestructuur en onderwerpen gesprek 2 

1 Agenda (1-19)  3.2  Kenmerken ppn
12

 (243-258) 

2 Probleemstelling (19-240)  3.3  Ppn solo of duo (259-269) 

 2.1 Vraag antwoord (19-30) 4 Structuur tekst /onderzoek (270-292) 

2.2  Strategie (31-36) 5 Stappenplan van S (293-334) 

2.3  Is het een interview (37-40)   5.1  Kaartje 1 (293-295) 

2.4  Onderzoeksfunctie (41-70)  5.2 Gebruik kaartjes (296-320) 

2.5  Strategie (70-96)  5.3  Kaartje 3 (321-321) 

2.6  Onderzoeksfunctie (97-99)  5.4  Kaartje 4 (321-323) 

2.7  Precisie (100-107)  5.5  Kaartje 5 (323-325) 

2.8  Werking experiment (108-132)  5.6  Hele schema (326-334) 

2.9  Datasheets (133-156)  5.7  Kaartje 6 (335-364 e.v.)13 

2.10  Werking experiment (157-188) 6 Draaiboek 

2.11  Evaluatie experiment (189-189) 7 Gebruik kaartjes 

2.12  Strategie (190-192) 8 Draaiboek 

2.13  Nut voor leerlingen (192-240) 9 Hoe nu verder? 

3 Draaiboek van S (241-269) 10 Vervolgafspraak 

3.1  Tijdsinschatting (241-243)  

 
Samenvatting gesprek 2 (70 minuten) 
 
1: Agenda / Agendapunt -- / Beurt 1-19 (19) 
B stelt voor een agenda te maken. S wil graag het draaiboek en specifieke stap-
penplan bespreken; of dat overeenkomt, de volgorde logisch is en of er nog 
steeds gaten zijn. Dat komt B goed uit want daar heeft ze naar gekeken. B voegt 
toe: werkafspraken maken, met name wat met W14 besproken zal worden. S 
vraagt dat aan het eind te doen. B wil het ook hebben over wat W dan te lezen 
krijgt. S sputtert wat tegen waarop B vraagt of hij dat bij afspraken wil stoppen. 
Ja. Dus eerst draaiboek, recapituleert B. Daarover is genoeg te zeggen volgens S. 
2: Probleemstelling / Agendapunt – / Beurt 19-240 (220) 
2.1: vraag antwoord / Agendapunt – / Beurt 19-30 (12) 
B heeft gekeken hoe draaiboek en stappenplan zich verhouden tot de onder-
zoeksvragen: geven die er antwoord op; past de vraag bij wat we aan het verza-
melen zijn of moet één van beide aangepast worden? S geeft antwoord: (onder-
zoeks)vraag 1 is wel te doen (...) dat die eigenlijk overal wel uitkomt: in het 
interview vraag je naar intuïtieve noties. 
2.2: strategie / Agendapunt – / Beurt 31-36 (6) 
Volgens B wil je dat niet zomaar weten maar om er op te kunnen voortbouwen in 
het volgende stukje. Er zit ook een stukje vakinhoudelijk ontwerp in. B vat sa-
men: in het draaiboek zitten 3 stukjes: vitamine A, samenvatting en alcohol. Dat 
klopt volgens S: eerste is deelvraag 1, tweede heeft geen speciaal doel en derde 
is om te zien waar leerlingen tegenaan lopen als ze in de praktijk met het risico-
schema werken.15 
2.3: is het een interview / Agendapunt – / Beurt 37-40 (4) 
B denkt dat er al een leerproces in gang gezet wordt; mag je het dan interview 
noemen? Zou een vraag zijn om met W te bespreken. Inderdaad, zegt S, het 
interview volstaat voor achterhalen intuïtieve noties, we willen eigenlijk iets meer. 
                                                 
12  Proefpersonen. 
13  Op dit moment in het gesprek – er is ongeveer een uur verstreken – hield de opnameap-

paratuur ermee op. Op basis van de aantekeningen van het gesprek, in combinatie met 
de kopieën van de door S ingeleverde tekst met de aantekeningen van B erop, is het ver-
volg (ca. 10 minuten) gereconstrueerd. Beurtnummers kunnen daarbij niet meer gegeven 
worden.  

14  W is een deskundige op het gebied van onderwijsonderzoek wiens advies ingeroepen zal 
worden (vgl. scène 1.1 en 1.3 in gesprek 1). 

15  Vergelijk deelvraag 2: Welke onduidelijkheden zijn er … 
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2.4: onderzoeksfunctie / Agendapunt – / Beurt 41-70 (30) 
B: wat willen we eigenlijk met de tweede vraag? Wat voor soort antwoord? Daar 
zou een ontwerp uit komen. Volgens S weet je twee dingen: wat leerlingen weten 
en of ze met het schema kunnen werken – dat zijn punten voor in de leerlijn. B 
denkt dat ze bezig zijn met een vakinhoudelijke uitwerking. Duidelijk moet wor-
den wat bedoeld wordt met een geschikte leerlijn, bijvoorbeeld vakinhoudelijke 
structurering. B haalt terug wat S gedaan heeft: de risk assessment procedure 
vertaald in onderwijs. Dat is ontwerpen. Dat klopt volgens S, en je wilt weten of 
dat functioneel, bruikbaar is. Dat staat toch eigenlijk in de vragen. B meent dat er 
een vraag tussen moet over de vakinhoudelijke / vakdidactische structurering en 
formuleert die vraag. Laatste vraag kan dan zijn volgens B: op welke manier kan 
ik daar zinvol op doorbouwen. S ziet dat zijn tweede vraag alleen gaat over on-
duidelijkheden en niet over of dat überhaupt functioneel is. 
2.5: strategie / Agendapunt – / Beurt 70-96 (27) 
S vraagt zich af of je dat laatste kunt staven als je geen andere ontwerpen hebt 
om mee te vergelijken. Is een bekend probleem, zegt B. We moeten beargumen-
teren, aannemelijk maken, dat het zinvol is of in ieder geval de fouten eruit kun-
nen halen. S herhaalt zijn vraag: om te beoordelen heb je toch vergelijkend ma-
teriaal nodig? B draait het om: stel dat de leerlingen je al die tijd wazig zitten aan 
te kijken. Dan, zegt S, is dat in ieder geval niet de geschikte leerlijn. S recapitu-
leert: de hoofdvraag klopt maar er ontbreekt een deelvraag. Daar zal hij iets op 
verzinnen maar dat beoordelen zint hem nog niet: daar ga ik nog wel even over 
nadenken. B suggereert om aan W te vragen hoe je die vraag dan goed formu-
leert. S: daar zal hij wel meer verstand van hebben. En S schrijft van alles op. 
2.6: onderzoeksfunctie / Agendapunt – / Beurt 97-99 (3) 
Voor B is het gevoel van hier wringt iets nu weg: als je het als een ontwerp ziet is 
het geen probleem dat er een leerproces in gang wordt gezet. 
2.7: precisie / Agendapunt – / Beurt 100-107 (8) 
S voorziet wel problemen met intuïtieve noties; die zijn er dan niet meer. B sug-
gereert een oplossing: beschrijven hoe je die kunt oproepen, activeren. 
2.8: werking experiment / Agendapunt – / Beurt 108-132 (25) 
S vindt het steeds lastiger worden. B nodigt hem uit: vertel. S recapituleert: 
vanaf de samenvatting gaat het niet meer om intuïtieve noties en hij oppert een 
mogelijk probleem: dat de leerlingen mee gaan praten in jouw straatje, is dat de 
bedoeling? B vraagt waar hij op doelt. Op stap 4 waar ze een waardeoordeel 
(norm) moeten geven. B vraagt verder. S is bang dat de leerlingen niet kritisch 
gaan nadenken maar de gegevens uit de datasheets gewoon overnemen (wat ook 
kan voor het vaststellen van een norm). 
2.9: datasheets / Agendapunt – / Beurt 133-156 (24) 
B vraagt wat er precies op de assen van de datasheets staat, of het gaat om 
hoeveelheden of concentraties en waarvan/waarin dan. S antwoordt. 
2.10: werking experiment / Agendapunt – / Beurt 157-188 (32) 
B haalt het eerdere punt terug van de sociaal wenselijke antwoorden. S probeert 
weer te verwoorden welk probleem hij ziet: eigenlijk is de norm gemakkelijk af te 
leiden uit de datasheets maar hij wil dat leerlingen eerst zelf bepalen wàt het 
veilige gebied is en tegelijk beargumenteren. B parafraseert, S bevestigt en 
vraagt zich af of hij die datasheets wel moet laten zien. Hij doet het omdat hij 
verwacht dat ze zelf te weinig weten van de effecten van vitamine A, maar tege-
lijk wordt het een inkopper voor de leerlingen B vraagt (twee keer) of het hem 
dan om de argumenten van de leerlingen gaat. Ja, zegt S maar ook dat ze zelf 
het idee hebben van hoe wordt zo'n norm nou bepaald. B stelt een ander per-
spectief voor: je bent bezig met het ontwerpen en testen van onderwijsactivitei-
ten. Helpt dat? Ja, zegt S, als het geen interview is maakt het allemaal niet zo-
veel meer uit. 
2.11: evaluatie experiment / Agendapunt – / Beurt 189-189 (1) 
B is benieuwd wat er uit komt; vindt het reuze leuk, spannend. 
2.12: strategie / Agendapunt – / Beurt 190-192 (3) 
S vraagt zich af hoe de alcoholcase er dan in past; een repetitie? B: in het hulp-
middel van die kaartjes kunnen leeractiviteiten zitten, bijvoorbeeld laat de leer-
lingen de kaartjes op volgorde leggen en na de alcoholtest vragen of ze de volg-
orde willen veranderen of niet. Dat kan gemakkelijk volgens S. 
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2.13: nut voor leerlingen / Agendapunt – / Beurt 192-240 (49) 
S oppert een probleem: ook al heb je een veilige norm, niemand houdt zich er-
aan. Daarom hebben ze juist voor alcohol gekozen. Dat vindt B ook zo leuk; dat S 
het persoonlijke en maatschappelijke uit elkaar trekt. S is bang dat leerlingen dan 
het schema nutteloos vinden want je doet er niks mee - en als het toch de vraag 
is of het experiment wel haalbaar is.... B vindt juist leuk dat die twee perspectie-
ven erin zitten. S herhaalt wat hij als risico ziet. B vraagt zich af of dat zo erg is: 
ook al zouden leerlingen zich niet aan de norm houden, dan kunnen ze het stap-
penplan toch wel snappen? Maar dan is dat stappenplan volgens S weggegooide 
tijd. B noemt als voorbeeld dat ze zelf nog zou moeten rijden; in die context 
houdt ze zich wel aan de norm. S: en als er een taxi zou staan? Ja, dan drinkt B 
wel. S concludeert dat er dus een strakke context moet zijn: één duidelijk voor-
beeld. B parafraseert en noemt dat een zinvolle opmerking; misschien rollerska-
ten als voorbeeld. En recapituleert de vraag van S: moet je nou wel of niet op die 
persoonlijke keuze ingaan. S herhaalt nog eens zijn zorg bij het uit elkaar trekken 
van het maatschappelijke en persoonlijke. Hij zou zelf niet eens goed weten 
waarom hij wel of niet hoeveel drinkt. B stelt voor dit even te parkeren want er is 
nog meer. Dat vindt S goed. 
3: Draaiboek van S / Agendapunt 1 / Beurt 241-269 (29) 
3.1: tijdsinschatting / Agendapunt 1 / Beurt 241-243 (3) 
B oppert een probleem: de tijdsinschatting ontbreekt. S beaamt dat hij dat had 
moeten doen. Moet hij niet vergeten van B. 
3.2: kenmerken ppn / Agendapunt 1 / Beurt 243-258 (16) 
B oppert een probleem: welke klas? Ze stelt voor: doe dan 5/6 VWO. S vraagt of 
je daar over na moet denken en dat ook in het verslag moet beschrijven. Ja, zegt 
B, dat moet beargumenteerd worden. Mag niet willekeurig? Nee, want je wilt bij 
een bepaalde groep iets bereiken. Is 16-17 jaar dan grof genoeg vraagt S. Ja, 
maar je kunt ook HAVO nemen. B recapituleert en beantwoordt de vraag: HAVO 
of VWO? B onderzoekt zelf VWO. Als S dat ook kiest, past het daar beter in. Klas 
5 of 6 maakt B niet veel uit, maar niet klas 4. Nee, die vindt S ook te jong. S 
vraagt nog eens of dat in de tekst moet terugkomen. Ja, zegt B, maar 16-17 jaar 
staat al in de hoofdvraag. Dat komt volgens S wel uit de lucht vallen. 
3.3: ppn solo of duo / Agendapunt 1 / Beurt 259-269 (11) 
B: in koppels laten werken of niet is een keuze. Eerder besproken: misschien wel 
verstandig (...) met twee leerlingen. S verwacht dan scherpere antwoorden om-
dat ze elkaar een beetje omhoog trekken. S denkt dat hij dat al beargumenteerd 
heeft, zoekt betreffende passage in zijn tekst, ziet dat het 'waarom' daar ont-
breekt. B vindt dat dat wel bij de methodebeschrijving behoort. 
4: Structuur tekst/onderzoek / Agendapunt -- / Beurt 270-292 (23)  
S is de weg kwijt in zijn tekst en wil graag over de indeling praten want die is na 
vorig gesprek veranderd. Onder conceptuele analyse staat het risicoschema uit de 
boeken en de samenvatting daarvan die S heeft gemaakt voor het experiment. 
Vraag van S: hoort dat bij methode of resultaat? B vraagt uitleg. S vertelt dat 
inleiding en motief vooraf gaan aan conceptuele analyse. Daarna komt de pro-
bleemstelling, maar dan? (...) Wat moet er nou in de methode want samenvatting 
risicoschema dat zijn toch eigenlijk resultaten. Dat beaamt B en als je dan een 
extra deelvraag hebt over vakdidactische structurering, past het daaronder als 
onderdeel van je ontwerp. S vindt dat handig, parafraseert de oplossing en 
schrijft van alles op. 
5: Stappenplan van S / Agendapunt 2 / Beurt 293-334 e.v. 
5.1: kaartje 1 / Agendapunt 2 / Beurt 293-295 (3) 
B: belangrijk is wat er precies op de kaartjes16 staat. Er staat stoffen terwijl het 
gaat om een stof en de mens terwijl het gaat om populaties, moet zijn: mensen. 
Kaartjes moeten duidelijk en aansprekend beschreven zijn. 
5.2: gebruik kaartjes / Agendapunt 2 / Beurt 296-320 (25) 
S wil bij de kaartjes een wit vel gebruiken waarop hij noteert wat de leerlingen 
antwoorden op zijn vragen. Hij wil dan ook de kaartjes laten zien dat ze hun 
eigen opmerkingen kunnen <…> eh relateren aan die kaartjes. B stelt voor om 

                                                 
16  De kaartjes worden tijdens het experiment gebruikt. Er zijn 6 kaartjes; daarop staan de 

stappen uit het stappenplan weergegeven (zonder nummering).  
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alle kaartjes neer te leggen en leerlingen te vragen welk kaartje bij een stap 
hoort. B moet denken aan een lessenreeks van collega K, zoekt het op en laat het 
S zien. S ziet dat leerlingen daar kaartjes van een puzzel moeten uitknippen en 
op volgorde leggen. Als het toch geen interview is, zou het kunnen, zegt S; hij zal 
erover nadenken. Anders vraag je voor de alcoholtest te veel van de leerlingen, 
denkt B, dan is het heel specifiek zonder een uitstapmogelijkheid (...) om alvast 
te gaan ordenen en eigenlijk vraag je dat wel. Dat beaamt S; ook dat het dan 
geen interview is geweest. B herhaalt dat het gaat om het oproepen van voor-
kennis als je het ziet als een ontwerp van leeractiviteiten en daarna daarop 
voortbouwen. Daarom is het belangrijk wat precies op de puzzelstukjes staat. 
5.3: kaartje 3 / Agendapunt 2 / Beurt 321-321 (1) 
B oppert een probleem: in stap 1 en 2 formuleert S in werkwoorden en in 3 niet. 
B stelt oplossing voor. 
5.4: kaartje 4 / Agendapunt 2 / Beurt 321-323 (3) 
B haalt terug dat ze heel lang niet snapte wat de verschillen in die stappen waren, 
dan zullen anderen het ook niet snappen. Prima zegt S. Nu gaat B die stappen 
snappen maar hoe krijg je het scherp. B herformuleert kaartje 4. 
5.5: kaartje 5 / Agendapunt 2 / Beurt 323-325 (3) 
B: op kaartje 5 staat ineens een vraag. B herformuleert kaartje 5. S snapt wat B 
bedoelt. 
5.6: hele schema / Agendapunt 2 / Beurt 326-334 (9) 
S vraagt of B nu het schema snapt. B beweert van wel, maar S mag het wel 
testen. Hoeft niet van S want de herformulering van B was precies wat hij be-
doelde; is nu dus wel duidelijk voor B. S zal nog iets weghalen. 
5.7: kaartje 6 / Agendapunt 2 / Beurt 335-364 e.v. 
B begrijpt kaartje 6 nog niet. Ze geeft aan hoe zij het interpreteert, S vult aan en 
probeert het verschil met kaartje 5 te verduidelijken: 5 is het bedenken van en 
beslissen over plannen om veiligheid/gezondheid te vergroten. Stap 6 is testen of 
het gewenst effect optreedt en eventueel iets bijstellen. Hier heeft S stappen uit 
het 'expertschema'  samengevoegd voor de leerlingen Dan moet S dat van B ook 
in werkwoorden weergeven. 
 

Op dit moment in het gesprek (vgl. §6.2.1) houdt de opnameapparatuur ermee op. Het 
volgende is op basis van mijn aantekeningen van het gesprek, te reconstrueren over het 
vervolg (ongeveer 10 minuten). 

 
[vervolg 5.7] B vraagt nog eens naar wat stap 6 precies is. S vertelt en zegt dat 
hij 5 en 6 nog even zal uitwerken. 
6: Draaiboek / Agendapunt 1 
B vraagt hoe ver S is met de tekst voor de openingen van het experiment. Als hij 
die niet kan vinden in kranten, kan hij zelf iets gaan verzinnen. 
7: Gebruik kaartjes / Agendapunt 2 
S moet maar eens aan K vragen hoe je zo'n puzzel moet maken. 
8: Draaiboek / Agendapunt 1 
B vraagt wat voor antwoord S verwacht van de leerlingen als hij vragen stelt over 
effecten en dosis. S antwoordt, maar B denkt dat vraag 3c en 4 niet duidelijk zijn 
en stelt alternatieve formuleringen voor. 
9: Hoe nu verder? / Agendapunt 3 
B signaleert dat het tijd is. S zegt dat hij wel weer genoeg informatie heeft. Ze 
hebben het idee dat de vragen nu overeenkomen met doelstellingen en stappen-
plan. B stelt voor dat S de onderzoeksvragen toch even aanpast, kijkt hoe het 
dan in elkaar grijpt en in twee A4-tjes een korte inleiding en de strategie be-
schrijft. Een soort samenvatting, parafraseert S. Ook stelt B voor dat S het stap-
penschema en de kaartjes herschrijft. S vindt dat pittig, maar het moet en komt 
goed. 
10. Vervolgafspraak / Agendapunt --  
B vraagt wat haalbaar is. S stelt een dag voor. Volgens B is het belangrijk dat het 
nu heel snel gaat. 
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6.4 Interactie in grote lijnen 
 
6.4.1 Inleiding 
In deze paragraaf zijn de bevindingen van de kwantitatieve interactieanalyses 
samengevat. Zie §8.2 voor meer details over het waarom en hoe van de variabe-
len onderwerp, structurering en spreektijdverdeling. In §8.3.3 en bijlage 3 zijn 
details, achtergronden en tabellen te vinden.  
 
6.4.2 Onderwerpen 
Dat in deze fase veel wordt gesproken over tekstinhoud en -structuur is op zich-
zelf niet verbazend, wel dat het de inleiding van de scriptie betreft. Daar dit 
tekstdeel de uitgangspunten van het onderzoek presenteert (aanleiding, doel, 
operationaliseringen e.d.), is het enigszins onverwacht dat daaraan nog zoveel 
aandacht besteed wordt wanneer het scriptieproces over de helft is. De verklaring 
ligt in het gegeven dat de tekst door een derde gelezen zal worden en dus ook 
voor een buitenstaander helder moet zijn.  

Ook is onverwacht dat er in gesprek 2 uitgebreid wordt gesproken over de 
onderzoeksstructuur (probleemstelling). Hier is sprake van een 'inhaalslag': door 
nieuwe informatie en inzichten kan de begeleidster de onderzoeksfunctie en 
daarmee de onderzoeksstrategie opnieuw definiëren. Dat in beide gesprekken 
veel wordt gesproken over de uitvoering van het onderzoek, is naar verwachting.  
 
6.4.3 Structurering van het gesprek 
De student heeft niet alleen in aantal woorden invloed op de agenda. Hij stelt ook 
onderwerpen en besprekingsvolgordes voor die door de begeleider worden over-
genomen.  
 Wat betreft (sub)scèneopeningen is de begeleidster vooral in gesprek 1 domi-
nant. In gesprek 2 opent de student een derde van het aantal (sub)scènes. Wan-
neer de tekst van de student (gesprek 1) en het draaiboek (gesprek 2) aan de 
orde zijn, opent B alle subscènes. Het inbrengen van onderwerpen door S gebeurt 
dus in de andere scènes. Een paar keer begint hij gewoon te praten over wat hij 
van plan is te doen. Voor het overige opent S (sub)scènes wanneer hij problemen 
ziet met iets wat B vertelt of voorstelt.  
 
6.4.4 Spreektijdverdeling 
In gesprek 1 spreekt de begeleider 58% van het totaal aantal woorden uit. Dit 
percentage valt hoger uit in (sub)scènes waarin de tekst van S wordt besproken, 
uitgezonderd een subscène (2.11)waarin B een inhoudelijke vraag stelt die S 
uitgebreid beantwoordt. Bij de onderwerpen 'stappenplan' en 'doel experiment' 
voert S de boventoon. De spreektijdverdeling verschilt ook per gespreksdeel: 
uitschieters naar boven van B zijn te vinden in het eerste deel van het gesprek, 
die van S in het tweede deel.  
 Gesprek 2 heeft een overall spreektijdverdeling die dicht bij 50:50 komt (53% 
voor B, 47% voor S), maar vrijwel elke (sub)scène wijkt substantieel af van die 
verdeling. B is meer aan het woord wanneer het draaiboek en het stappenplan 
worden besproken. In die scènes gedragen B en S zich op dezelfde manier als in 
scènes 'Tekst van S'. Wanneer S meer praat, is dat vrijwel altijd in termen van 
problemen die hij voorziet met het onderzoek. Die leiden dus niet alleen tot 
(sub)scèneopeningen, maar ook tot meer spreektijd. In scène 4 (62% S) leidt de 
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terughoudendheid van B tot nieuwe inzichten bij S: al pratend ontstaat bij S 
helderheid over de algehele structuur van zijn werk.  
 
6.5 Nader geanalyseerde verschijnselen: inleiding 
 
De keuze voor nader te analyseren verschijnselen in deze case vertoont parallel-
len met die in case 1 (SW). Ook in case 3 zijn de reacties van de student op 
handelingsvoorstellen van de begeleider interessant, vooral omdat in case 3 het 
tegenovergestelde gebeurt van wat in case 1 'aan de hand' is. De student in case 
3 laat zeer expliciet zien hoe hij boodschappen van de begeleidster begrijpt en 
verwerkt. 
 Het tweede item in case 3 is de manier waarop de begeleidster aansturing 
geeft aan de student. Dit item presenteer ik niet thematisch zoals in de andere 
cases, maar exemplarisch. In case 3 is namelijk minder duidelijk sprake van 
terugkerende thema's, zoals die wel te vinden zijn in case 1 (bijv. 'per studie 
bespreken?'), case 2 (privacyrecht) en case 4 (de Latijnse traditie). Op beide 
items blik ik hieronder vooruit. 
 
Het interessante aan deze case is dat er verschijnselen te observeren zijn die in 
andere cases niet of nauwelijks voorkomen. Er wordt veel 'meta' gecommuniceerd 
en de student speelt hierin een opvallend actieve rol. Met name is aan de uitingen 
van S veel af te leiden over hoe hij de boodschappen van B interpreteert. Dit in 
contrast met bijvoorbeeld case 1 waarbij het ontbreken van zicht daarop juist de 
aanleiding vormde voor nadere analyses (§4.5 e.v.). De vele parafrases en ver-
helderingsvragen van de student in case 3 zijn de moeite van nadere beschou-
wing waard omdat daaraan te zien is hoe dit interactionele gedrag werkt. Zo 
wordt uit de patroonanalyse zichtbaar dat de handelingen van de student vaak 
leiden tot concretiseringen en verhelderingen van B. Het gedrag van S heeft dan 
een positief effect op de helderheid van de communicatie.  
 Daarnaast is opvallend in vergelijking met andere cases dat de student veel 
opschrijft tijdens het gesprek. Dit praktische gegeven heeft invloed op de manier 
waarop de interactie zich voltrekt. Het leidt niet alleen tot segmentering van het 
gesprek (er wordt dan even niet doorgepraat), ook structureert het 'notuleren' de 
interactie doordat punten expliciet in een conclusie of revisieopdracht worden 
afgesloten.  
 Het derde verschijnsel dat observeerbaar is in het gedrag van de student, is 
op welke manier hij informatie verwerkt. Aan parafrases van S is te zien hoe hij 
boodschappen van B begrijpt, maar ook verwerkt hij boodschappen in de zin dat 
hij de consequenties ervan overweegt en evalueert. Dit kan leiden tot positieve 
gevolgtrekkingen, wanneer een probleem (soms nog een ander probleem) ermee 
opgelost is. Het kan echter ook leiden tot negatieve conclusies van S, wanneer er 
naar zijn idee een nieuw probleem ontstaat door een suggestie van B. Deze nieu-
we bezwaren blijken niet altijd even gemakkelijk te pareren te zijn voor de bege-
leidster. Hier is de 'onverwachte inbreng van de ander' te observeren die de com-
plexiteit van scriptiegesprekken kan verhogen (vgl. §4.6.4.1). 
 Ook de begeleidster speelt een actieve rol in het zichtbaar krijgen van de 
ideeën van S. Analyse van dergelijke passages leert evenwel ook hoe moeilijk dat 
kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer de student onduidelijk en/of dubbelzinnig blijft 
formuleren. Bijvoorbeeld doordat pas laat duidelijk wordt dat gediscussieerd 
wordt op basis van inadequate begrippen. Bovendien is te zien hoe het bewande-
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len van zijwegen de efficiëntie belemmert: daarna begint de discussie van voren 
af aan. Betreffende passages in deze case maken meer duidelijk over de condities 
waaronder het zoeken naar shared cognition meer en minder succesvol kan zijn.  
 
Item 2 in deze case is de aansturing door de begeleider (§6.7). Zoals gezegd, de 
presentatie daarvan is exemplarisch. Het gaat met name om de aansturing van 
het schrijfproces c.q. het schrijfproduct van de student. Dit schrijfproces wordt  in 
de interviews door zowel student als begeleider gekenschetst als problematisch. 
De oorzaak hiervan zoeken beide in de grote overgang van een 'harde' bètaoplei-
ding naar een meer sociaalwetenschappelijk afstudeerproject. Schrijfproblemen 
zoals die aan de orde komen in met name gesprek 1 van deze case, zijn dan ook 
deels te verklaren uit het nieuwe van het bètadidactische paradigma. Dat is een 
wonderlijke ontdekking volgens de begeleidster die zelf ook die overgang heeft 
moeten maken:  
 

B: ontzettend lastig om iemand in te werken in dit gekke vakgebied voor iemand met een 
bèta-achtergrond en ik heb zelf een bèta-achtergrond, ik heb zelf dat proces door moeten 
lopen dus ik weet hoe moeilijk het is en ik ben er niet helemaal uit hoe je dat het beste 
kunt doen dus dat vind ik gewoon moeilijk. Ik zie daar meer worstelingen mee, dus ik ben 
niet de enige in deze gang. 

  
De student heeft het over het grote probleem dat je in een vakgroep terechtkomt 
waar het allemaal anders is: wat ik irritant vind is dat je dát niet leert, zoals het 
hier gaat zeg maar, hoe je hier onderzoek doet. Er moet dus een grote sprong 
gemaakt worden.  
 Deze uitspraken van B en S moeten overigens in het licht bezien worden van 
de situatie die men in de bètadisciplines gewoon is. Kenmerkend in de 'sciences' 
is dat in de regel grote overeenkomst bestaat tussen de afstudeeropdracht en de 
taken die een student in het voortraject heeft uitgevoerd. Bovendien is een afstu-
deeronderzoek veelal onderdeel van een groter onderzoek waarvan de uitvoerder, 
veelal een aio of oio, de kaders heeft vastgesteld. In die situaties is de kloof die 
de student moet overbruggen kleiner dan in veel andere disciplines.17 Vanuit dit 
perspectief wordt de overgang door B en S als problematisch ervaren. In case 1 
(SW) en 4 (LET) verloopt deze overgang echter ook niet gemakkelijk. Aan de 
basisuitgangspunten van de onderzoeksparadigmata moet ook hier veel aandacht 
besteed worden. In de alfa- en gammadisciplines is het echter meer regel dan 
uitzondering dat de student in het scriptieproces voor het eerst individueel een 
onderzoek ontwerpt, uitvoert en rapporteert. Men 'weet' in deze disciplines dat dit 
een kloof is. 

Wat is dan precies het verschil tussen beide disciplines dat die overgang zo 
groot maakt? Student en begeleider refereren aan zowel schrijf- als onderzoeks-
aspecten. De student verwoordt de schrijfovergang als volgt:  
 

S: [schrijven in het bètacurriculum] het rapport zeg maar is een standaardrapport wat je 
al tachtig keer gemaakt hebt hier – wat bij wijze van spreken met één druk op de knop uit 
de computer komt rollen (...) en je tikt wat andere namen in en je bent klaar, maar [schrij-
ven in de bètadidactiek] dit is een hele andere manier van <…> ja van van het hele verhaal 
opschrijven, ja je doet eigenlijk alleen maar ja tikken, tikken, denken, denken, denken, 
tikken, denken, tikken, denken.  

 
Ook geeft S aan waar hij specifiek moeite mee heeft:  

                                                 
17  Zie bijvoorbeeld Nerad en Sands Miller (1997). 
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S: dat theoretische stuk daar blijf je constant mee bezig want dat moet gewoon scherp 
geformuleerd zijn, dat moet gewoon <...> eh duidelijk zijn (…) gewoon dat iedereen als-ie 
het leest zegt van "oh verrek ja, ja nee dat oh dat is ook leuk gedaan" en dan "oh dan komt 
dat eruit en dan ga je zo verder" en het moet gewoon heel scherp geformuleerd zijn en dat 
is gewoon, vind ik heel erg pittig. 

 
De moeilijkheden van S zijn samen te vatten als: precieze formuleringen (scherp) 
en een logische en overtuigende betooglijn.  
 
De begeleidster geeft de schrijfproblemen als volgt weer: 
 

B: dat de schrijfvaardigheid van mensen die uit de faculteit komen (...) niet altijd even 
soepel loopt en daar hebben we best wel een hele tijd op gewerkt om in ieder geval de ene 
zin logisch te laten voortbouwen op de andere en dat de alineaopbouw er ook is ehm, eh in 
het begin was er heel veel kretologie "tegenwoordig gaat men veel meer dit en dat", wat is 
"dat" dan? wat is "tegenwoordig"? en in contrast met wat? (...) van eh "alle onderzoekers 
op de wereld, bètaonderzoek, deden vroeger dit en nu doen ze dat", dat kun je niet zeg-
gen. Nou dat is daar een specifiek voorbeeld en daar stond het eerst vol mee met eh dat 
soort slechte overgangen (...) ik vind dat ze vrij weinig schrijfvaardigheid hebben in dat 
curriculum. 

 
Schrijfproblemen ziet B dus vooral met (1) coherentie (samenhang) in de tekst, 
(2) alineaopbouw18, (3) vaagheid en (4) te grote stelligheid (al te boude uitspra-
ken zonder onderbouwing).  
 Begeleider en student vertellen ook over verschillen in onderzoek: bètadidac-
tisch onderzoek gebeurt op een andere manier dan onderzoek in de harde weten-
schap waarin B en S beiden zijn opgegroeid. Die tegenstelling omschrijven ze als 
volgt: 
 
De Student: 
 

S:  
• [over bètaonderzoek] normaal is (...) dan ga je bepaalde typen proeven ga je doen en 

dat staat allemaal heel netjes beschreven en dat werkt allemaal precies hetzelfde, al-
leen je gebruikt andere stoffen  

• [over bètaonderzoek] kijk de onderzoeken die je gedaan hebt zegmaar, dat zijn ja 
practicum en ja dat is allemaal, na de ene stap komt de volgende stap en na de vol-
gende stap komt er,  

• [over bètadidactisch onderzoek] uiteindelijk sluit je dat af met een interview waaruit 
als het goed is de conclusies rollen en tot die tijd ja ik bedoel, ik zie het altijd als een 
experiment waar je geen resultaten in hebt, hè dan een opbrengst van nul en daar 
moet je dus nog eens een keer zesentwintig kantjes over schrijven waarom die op-
brengst dan nul is en met zo'n verslag kun je het een beetje vergelijken van dat je nu 
mee bezig en het laatste, de laatste stap die je doet zegmaar, dat is eigenlijk, ja dat 
daar komen de conclusies uitrollen, maar dat kun je niet doen zonder al het voorwerk 
wat erin zit en dat is heel erg wennen 

• [over bètadidactisch onderzoek] je bent hier alleen maar aan het nadenken, aan het 
praten en overleggen en je probeert ehm eh te bedenken wat leerlingen19 zouden kun-
nen zeggen en daar heb je het weer met andere mensen over en die denken er weer 
net iets anders over en dat is het grote bezwaar  

• [over bètadidactisch onderzoek, met name het maken van een goede onderzoeksopzet] 
het kost gewoon heel veel moeite en heel veel tijd omdat je constant ja, je moet ge-
woon weer terug iedere keer naar de tekst toe en dan hoor je weer iemand anders wat 
zeggen en dan denk je van 'ja daar zit ook weer wat in'. 

 

                                                 
18  Vanwege het voorafgaande en interpreteer ik alineaopbouw als een volgend item, hoewel 

het mogelijk is dat B met alineaopbouw hetzelfde bedoelt als wat ze daarvoor heeft ge-
zegd over de logische opeenvolging van zinnen.  

19  Leerlingen als proefpersonen in de door S te ontwerpen experimenten. 
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De Begeleidster: 
 

B:  
• [over bètaonderzoek] bètaonderzoek is heel anders, [over bètadidactisch onderzoek] ik 

heb al eens gezegd – ik vind dit veel moeilijker, echt veel moeilijker want ehm [over 
bètaonderzoek] ja wat deden we dan, dan ging je er eens over denken en op een ge-
geven moment dacht je 'ik ga wat meten' en dan ga je wat meten en dan, ja daar zit 
vast wel een structuur achter maar die blijft vaak heel impliciet ook tussen begeleider 
en student en begeleiders en AIO's (...) de hele onderzoeksopzet en de ideeën die er-
achter zitten, nou dat je misschien wel vanuit een bepaald paradigma denkt, ja dat 
blijft volledig impliciet  

• [over bètadidactisch onderzoek] en voor mij was dat dus heel wonderlijk, ja toch wel 
wonderlijke ontdekking van hé maar daar moet je wel heel erg goed over nadenken 

 
Begeleider en student geven hiermee aan dat in bètadidactisch onderzoek meer 
voorwerk gedaan moet worden voor gemeten kan worden. Voorwerk dat in de 
harde 'science' al door anderen gebeurd is of impliciet kan blijven. Dat voorwerk 
is te zien als het ontwikkelen van een onderzoeksontwerp of een probleemstelling 
in ruime zin: een onderzoeksvraag die het resultaat is van overwegingen omtrent 
de vakinhoudelijke inbedding van de vraag, de relevantie en precisie ervan en de 
mate waarin het in de vraag uitgedrukte onderzoeksdoel door een passende 
onderzoeksstrategie wordt 'gedekt' (naar Oost, 1999). In de beschrijving van het 
verloop van de gesprekken (§6.3) is te zien dat dit ook belangrijke gespreks-
thema's zijn voor deze student en begeleider.  
 Bovendien komen deze aspecten naar voren wanneer de inleiding van de 
student wordt besproken in gesprek 1. Hier gaat het immers om 'het verhaal' 
over de probleemstelling. De eerste twee geanalyseerde passages (§6.7.2 en § 
6.7.3) hebben hier betrekking op. Overige markante scènes waarin de aansturing 
van B te observeren is, betreffen een 'zuiver' formuleerprobleem (verwijswoor-
den, §6.7.4) en een volgordekwestie (§6.7.5) waarover B en S het niet eens zijn. 
 Aan deze vier passages is een paradox te zien in het gedrag van de begeleid-
ster die de moeite van een beschouwing waard is (§6.7.6). Enerzijds geeft zij in 
haar formuleringen ruimte aan de student om zijn eigen keuzes te maken. Dit 
gedrag is goed te beschrijven in termen van de beleefdheidstheorie van Brown en 
Levinson (1987). Conversationeel bezien kunnen deze handelingen geïnterpre-
teerd worden als acties om gezichtsverlies te verminderen of te voorkomen. De 
autonomie van de student (Brown en Levinson noemen dit de negative face) blijft 
in stand en kritiek (die een bedreiging vormt voor de positive face van de stu-
dent) wordt verzacht. Er zijn echter ook handelingen van B die hiermee contras-
teren. Zo verkleint ze de zelfbeslissingsruimte van de student door zeer precieze 
oplossingen te geven voor tekstproblemen en door bepaalde punten (meermalen) 
te herhalen.  
 Deze paradox representeert mijns inziens een dilemma dat typisch is voor de 
interactie in scriptiegesprekken. Enerzijds is de scriptie het werk van de student: 
dat vraagt om een zekere mate van autonomie. Anderzijds moet de begeleider in 
zijn/haar rol als beoordelaar de kwaliteit bewaken. Ten derde is expliciete scrip-
tieproceskennis nodig om de student te ondersteunen zonder de oplossing voor te 
zeggen. De ruimte tussen probleem en oplossing moet gekend worden om de 
student te kunnen helpen bij het meer autonoom oplossen van problemen. In 
deze case is dit dilemma goed in werking te zien.  
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6.6 Metacommunicatie en shared cognition 
 
6.6.1 Expliciete parafrases, claims en verwerkingen 
In deze case komt opvallend veel meer communicatief handelen voor dat de kans 
op shared cognition vergroot in vergelijking met wat er te zien is in de andere 
cases. Omdat het hier gaat om verschijnselen die met enkele specifieke passages 
geïllustreerd zijn, geef ik hieronder de beschouwingen steeds per fragment en 
niet, zoals in de meeste andere hoofdstukken in dit boek, aan het einde van alle 
beschrijvingen van een verschijnsel.  
 Met name de actieve rol van de student in de gesprekken is opmerkelijk. Ter 
illustratie een aantal kwantitatieve gegevens uit gesprek 1: 
1 In gesprek 1 geeft S 12 keer een parafrase en/of samenvatting van wat be-

sproken is (display of understanding20). 
2 Veertien keer is sprake van zichtbare verwerking door S, omdat hij verder 

doordenkt en -praat over suggesties van B. 
3 Expliciete claims van acceptatie of begrip komen 21 keer voor. 
Opgeteld zijn dit 47 expliciete reacties van S op boodschappen van B. Ter verge-
lijking: in gesprek 2 van case 1 (SW)21 zijn maar 7 van dergelijke S-uitingen te 
vinden.  

In het begin van de eerste tekstbesprekingsscène van gesprek 1 komen alle 
drie soorten reacties voor. Deze passage geeft een goed beeld van de manier en 
momenten waarop S zijn expliciete reacties geeft. Bovendien is te zien wat de 
(positieve) gevolgen zijn van de acties van de student in termen van verheldering 
van het probleem dat B oppert.  
 B heeft geconstateerd dat in de probleemstelling (hoofdstuk 2 in het stuk van 
S) begrippen staan die niet eerder aan de orde zijn geweest. Ze stelt een struc-
tuur voor waarin S die begrippen kan introduceren en refereert dan aan de lezer: 
 

[B] 43. de lezer die heeft dan al toch in globale lijnen gezien waar die vraagstelling over 
gaat en dat was ook weer even voor mij 
[S] 44. ja, dat eh ben ik eh zeker met je eens want daar hadden we het, daar hebben we 
het namelijk al een keer over gehad ehm hoe we dat doen met dat hele literatuur-eh-gedoe 
of we dat nou ervoor doen, erna doen, doen we dat als resultaten en dat hebben we toen 
gezegd nou laten we het voorlopig maar even laten staan maar dit is <…> ja, ik ben vóór 
[B] 45. oké, dus dat heb hier <…> in mijn eh treinkriebels

22
  

[S] 46. maar dat ehm  
[B] 47. heb ik hier bij gezet, twee-punt-één, twee-punt-twee, twee-punt-drie, nou ja goed, 
is maar even een suggestie maar om maar mee aan te geven eh hoe die opbouw eh zou 
kunnen zijn 
[S] 48. ja, want inleiding en motivatie dat is gewoon gewoon het eerste hoofdstuk en daar 
is dit goed voor om gewoon eh die dingen die wij als eh bekend verondersteld willen heb-
ben, die geef je aan 
[B] 49. ja, ja, zodat de lezer van buiten ook eh ehm op een gegeven moment de vraag-
stelling kan snappen 
[S] 50. ja het moet een logisch verhaal zijn eh het moet echt eruit komen, oké 
[B] 51. ja en daarin moeten dan tenminste toch die elementen die hier staan, in die vraag, 
uitgelegd zijn wat wij daar theoretisch onder  verstaan  
[S] 52. <…> dus ehm <…[schrijft op] …> en dat gaat dan om eh bijvoorbeeld het risico-
schema? 
[B] 53. ja 
[S] 54. en ehm intuïtieve noties? 
[B] 55. hmhm <…> 
[S] 56. [zegt hardop wat hij opschrijft] opvattingen van <…> vanuit <…> Bètadidactiek 

                                                 
20  Zie voor dit begrip §4.6.1 
21  Dit gesprek is 12 minuten korter dan BD1: 63 tegenover 75 minuten. Het verschil in 

expliciete studentreacties blijft evenwel substantieel.  
22  Kennelijk heeft B het stuk van S in de trein gelezen en geannoteerd.  
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Utrecht even grof gezegd, maar goed waar we mee bezig zijn van het centrum ja 
[B] 57. op de manier waarop je die intuïtieve noties mee moet nemen en zo. 

 
In dit korte fragment zijn de volgende interactionele studenthandelingen te 
zien23: 
• S claimt tweemaal expliciet acceptatie in beurt 44: ja, dat ben ik zeker met je 

eens en ja, ik ben vóór. 
• S verwerkt in beurt 44 zichtbaar de boodschap van B: hij realiseert zich een 

gevolg van de suggestie van B namelijk dat daarmee een probleem opgelost 
wordt dat nog was blijven liggen. 

• S verwerkt in beurt 48 en 50 zichtbaar de boodschap van B: hij expliciteert 
waarom hij de suggestie van B goed vindt en daarmee de criteria voor een 
goede inleiding. 

• S vat in beurt 52 en 54 de suggesties van B samen, met name de begrippen 
die hij moet uitleggen. 

• S vat in beurt 56 de suggesties van B samen, met name wat hij over die 
begrippen moet toevoegen. 

 
Vooral de displays van S (parafrases en zichtbare verwerking) worden gevolgd 
door reacties van B: 
• een extra argument in beurt 49 waarom die dingen aangegeven moeten wor-

den (met het oog op de begrijpelijkheid voor de lezer); 
• een concretisering in beurt 51 van wat bijdraagt aan een logisch verhaal 

(minimaal theoretische uitleg van elementen uit de vraagstelling); 
• bevestigingen – zij het minimaal – op parafrases in 53 en 55 (ja en hmhm); 
• in beurt 57 een invulling, c.q. concretisering van waar we mee bezig zijn. 
 
De displays van S verhogen hier de kans op shared cognition, omdat ze ertoe 
leiden dat B nauwkeuriger gaat formuleren. In beurt 41 legt ze weliswaar in detail 
uit hoe S de eerste twee hoofdstukken kan opzetten, het is pas na de elaboraties 
van S in beurt 50 dat B de criteria, en daarmee de redenen voor de revisie ont-
vouwt. Met zijn displays ontlokt S belangrijke informatie bij B. Op basis hiervan 
kan een aanbeveling voor studenten geformuleerd worden: laat zien hoe je de 
communicatie interpreteert, want dit kan ertoe leiden dat de begeleider zijn/haar 
ideeën concreter verwoordt. 
 Er is nog verschijnsel in werking te zien dat in andere cases nauwelijks waar-
neembaar is: materialisatie van de interactie in de vorm van aantekeningen door 
de student. Doordat de student tijdens het schrijven hardop zegt wat hij op-
schrijft, ontstaat segmentering en structurering van het gesprek. De bijdrage van 
de begeleidster is de segmentering mede te realiseren door niet door te praten 
wanneer de student schrijft. Dit gebeurt niet vanzelf, het is een bewuste keuze 
van B, zo blijkt uit interview 1: ik geprobeerd heb (...) de rust te nemen om ehm 
niet door te praten om hem dat op te laten schrijven. Pauzes, en daarmee seg-
mentering, zijn dus geen automatismen maar moeten gecreëerd worden door de 
sprekers.  
 Tijdens gesprek 1 wordt dit fenomeen ook één keer gethematiseerd. B vat 
nog eens haar structuurvoorstel samen, dan zegt S: 
 

                                                 
23  In paragraaf 6.7.2 is van deze scène ook de inhoud beschreven en de (aansturende) rol 

van B. 
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[S] 252. oh, nou moet ik even een nieuw blaadje  
[B] 253. ja, als ik te snel ga (...)  

 
Overigens gaat men hier in de case 4 (LET) heel anders mee om. De begeleidster 
(B2) vraagt zich in gesprek 2 na een lang dispuut af of de student het allemaal 
gaat onthouden: schrijf je dit op?. Dat doet de student niet want als je met zo'n 
heel onderzoek bezig bent is het helemaal niet zo moeilijk om te onthouden wat 
mensen er voor commentaar op hebben (beurt 64). De begeleidsters verbazen 
zich hierover maar B1 concludeert: maar goed je hebt gelijk, jij bent de architect 
dus wij moeten ons niet zo druk maken erover. (beurt 69). De keuze en verant-
woordelijkheid voor eventuele materialisering van de communicatie kan dus bij de 
student gelegd worden.  
 
Zoals aangekondigd, zal ik ook een passage weergeven waarin diepere verwer-
king door de student te zien is en waarin zichtbaar wordt waar dat toe kan leiden. 
Dit betreft fragmenten uit gesprek 2, scène 2.5 (vgl. §6.3.2). 
 De student heeft een stappenplan gemaakt voor risico-inschatting van de 
inname van stoffen. Hij zal op een middelbare school dit stappenplan gaan uit-
proberen met leerlingen. S gaat de leerlingen vragen stellen volgens dat stappen-
plan. Bijvoorbeeld: Wat weet je van de effecten van vitamine A?, een vraag bij 
stap 2 van het schema. De begeleidster heeft de suggestie geopperd het onder-
zoek te beschouwen als een 'ontwerponderzoek'. Binnen de lijn van een dergelijk 
onderzoek zou het stappenplan een onderdeel van het ontwerp zijn. De centrale 
vraag wordt dan of dat een bruikbaar, zinvol onderwijsontwerp is en daarmee een 
geschikte leerlijn – zoals S het in zijn probleemstelling had geformuleerd. Na een 
lange pauze (18 seconden), heeft S deze informatie gekoppeld aan wat hij als 
deelvragen in zijn tekst heeft staan. In die 18 seconden heeft S kennelijk een 
probleem ontdekt: 
 

[S] 70. maar hoe kan je dat <…> dat is inderdaad een hele goeie vraag, alleen: kun je dat 
<…> eh <…> staven? <…> want ik doe alleen dit <…> met het risicoschema, ik doe er 
verder niks, niks <…> niet een andere methode, of ik kan het niet vergelijken, ik kan alleen 
aan de hand van de gegevens uiteindelijk beoordelen van <…> nou ja heeft dit nou ge-
werkt en dan kan ik alleen maar heel voorzichtig zijn met uitspraken van nou ja in dit geval 
<…> onder deze conditie, in deze situatie heeft het gewerkt <…> maar mag je 't dan eh, 
mag je dan in een eh <…> een hoofdvraag c.q. deelvraag zetten, want je, je <…> doet er 
verder, ja, je beoordeelt alleen zegmaar je eigen onderzoek, maar je doet niet vergelijken 
met andere dingen dus je mag er eigenlijk niks over zeggen 
[B] 71. hm <…> binnen 
[S] 72. ja binnen je 
[B] 73. binnen 
[S] 74. wat ik net zei van binnen je eigen eh 
[B] 75. binnen dit stukje <…> ja 
[S] 76. maar dat, dat, dat kun je wel doen? 

 

S stelt hier twee keer de vraag hoe hij het ontwerp kan evalueren als hij geen 
vergelijkingsmateriaal heeft24. B beantwoordt deze vraag vanaf beurt 77: 
 

[B] 77. dat is eh waar wij allemaal tegenaan lopen met onze ontwerpen, hè <…> hier <…> 
ja 
[S] 78. ja dat 
[B] 79. ja, we willen natuurlijk naar kijken of, of ons, ons, onze ontwerp aan de gegeven 

                                                 
24  Vergelijk het probleem dat de student in case 2 (RGL) heeft met het bepalen van de 
effectiviteit van Wet X (§6.7). De reacties van beide begeleiders vertonen ook overeenkom-
sten: de student moet de evaluatievraag beantwoorden middels argumenteren, aannemelijk 
maken en dergelijke.  
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probleemsituatie voldoet, ja en dan beargumenteren we dat eh <…> ja dat <…> dat we dat 
op een zinvolle manier in onze ogen <…> eh <…> toch met een, in een klas met een stel 
leerlingen, met eh <…> voor de doelgroep waarvoor we het zoeken <…> dat, ja dat we het 
aannemelijk kunnen maken in eerste instantie <…> of in elk geval de, de, de fouten eruit 
kunnen halen van ja maar als je het zo doet, werkt het niet met deze groep leerlingen, met 
deze <…> 

 
Kennelijk vormt deze uitleg voor S nog geen bevredigend antwoord, want hij 
herhaalt zijn vraag in zowel beurt 80 als beurt 82. Daarop elaboreert B haar 
uitleg verder: 
 

[S] 80. ja op zich is het een hele simpele vraag, alleen <…> op het moment dat je dat 
schema gaat beoordelen <…> ja dan zou je toch vergelijkend materiaal moeten hebben, 
toch? <…> 
[B] 81. maar het ging mij

25
 niet om het schema te beoordelen <…> tenminste, dat klinkt, 

dat is heel zwaar aangezet 
[S] 82. ja eh <…> maar hoe zou je het dan 
[B] 83. is bruikbaar <…> mmm <…> kijk stel nou, laten we <…> laten we maar zeggen 
dat, dat, dat het als het, dat het niet bruikbaar is hè <…> dan, nou ja op grond van die 
interviews zouden we moeten <…> zeven interviews, zouden we moeten concluderen: ja 
maar <…> goed, misschien hebben we de verkeerde vragen gesteld, misschien niet goed 
genoeg uitgewerkt <…> is toch altijd een kwestie van hoe heb je dat uitgewerkt, maar 
<…> even aannemen dat we dat heel erg goed hebben uitgewerkt en daar komt uit dat 
leerlingen je gedurende al die tijd wazig zitten aan te kijken <…> zijn we dan op de goeie 
weg? <…> 
[S] 84. nee <…> en dan kom je wel bij de hoofdvraag uit: wat is een geschikte leerlijn? 
nou deze die wij nu hebben niet 
[B] 85. ja, precies dus dan zouden we nog goed naar de formulering van deze 

 
S gaat vervolgens mee in het subthema dat door B is ingebracht in beurt 85: de 
formulering van de vragen. Hij ziet dat de deelvragenstructuur niet volledig is 
omdat daarmee zijn hoofdprobleemstelling niet te beantwoorden is. Zijn probleem 
met de evaluatie is daarmee echter in zijn ogen nog niet opgelost, maar hij 
neemt zich voor er over na te denken: 
 

[S] 90. ja, ik zit alleen nog een beetje met, met de beoordeling daarvan dan, maar goed, 
daar ga ik nog wel even over nadenken <…> 

 
B stelt in beurt 91 voor om aan de externe deskundige (W) te vragen: op welke 
manier formuleer je dat nou? 
 De eerste uitgebreide reactie van B in beurt 79 vertoont tekenen van veel 
cognitieve activiteit: er vallen veel pauzes26 en er komen relatief veel herhalingen 
en herformuleringen in voor. Hieruit is op te maken dat B het antwoord op de 
vraag van S niet paraat heeft. B herkent de vraag wel omdat wij hier allemaal 
tegenaan lopen met onze ontwerpen. Toch lijkt de vraag B op dit moment te 
overvallen. Mogelijk doordat ze kort daarvoor uiterst geconcentreerd is geweest 
op het uitleggen van de consequenties van het (verse) inzicht dat het onderzoek 
een ontwerpfunctie heeft.  
 Na de twee herhalingen van de vraag van S, benadert B het probleem van S 
op een andere manier (beurt 83) en ze schetst de hypothetische situatie dat het 
ontwerp goed doordacht is maar de leerlingen niet reageren. Dit voorbeeld brengt 

                                                 
25  Sic! 
26  Vgl. Schilperoord (1996, pp. 6 e.v. en hoofdstuk 3) die concludeert dat pauses reflect 
cognitive processes. De door Schilperoord genoemde alternatieve psychosociale factoren 
(bijvoorbeeld spreekangst of stress) zouden relevant kunnen zijn als verklaring voor de pau-
zes van B, maar er zijn geen aanwijzingen dat eventuele stress een andere oorzaak zou 
hebben dan dat B de vraag van S niet kan beantwoorden dan met de nodige cognitieve in-
spanning. 
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de oplossing van het probleem van S echter niet dichterbij. Dat probleem is voor-
al relevant als het ontwerp wel (een beetje) werkt: Mag je dan zeggen dat het 
een geschikte leerlijn is? Misschien, zo hoor je S bijna denken, is er nog iets veel 
beters te ontwerpen. Uiteindelijk blijft S met het probleem zitten (beurt 90), maar 
hij zal er nog eens over nadenken.  
 Het is voor het zicht op de cognities gunstig wanneer de student boodschap-
pen actief verwerkt en de vervolggedachten ook uitspreekt. Als die gedachten 
evenwel in termen van een probleem of vraag zijn, kan dit de interactie complice-
ren. De begeleider zal de vraag willen beantwoorden27, maar is hier niet altijd op 
voorbereid. Dit kan leiden tot minder effectieve aansturing.  
 Kortom: gedrag van een actieve, open student kan de interactie verhelderen, 
maar ook compliceren. 
 
6.6.2 Hoe moeilijk en tijdrovend het kan zijn 
Het bereiken van shared cognition blijkt niet altijd eenvoudig. Twee voorbeelden 
uit gesprek 2 illustreren dat het veel tijd en inspanning kan vergen om helderheid 
te creëren over een probleem – als dat al lukt. Omdat het hier wederom gaat om 
relatief geïsoleerde passages, volgen de beschouwingen niet in aparte subpara-
grafen, maar direct na de beschrijvingen.  
 In het volgende voorbeeld is te zien dat de begeleidster zich bepaald niet 
onbetuigd laat als actieve metacommuniceerder. B en S praten in scène 2.8 en 
2.10 over de 'werking van het experiment' (vgl. §6.3.2). Ze buigen zich over de 
vraag wat er gaat gebeuren - met name op welke momenten de intuïtieve noties 
van de leerlingen achterhaald worden - en op welk moment een leerproces geïni-
tieerd wordt. S concludeert dat dat laatste het geval is wanneer de leerlingen in 
stap 4 gevraagd wordt om de eerste stappen c.q. de antwoorden op de eerste 
vragen, samen te vatten in een norm. Op dat moment komt S met een probleem:  
 

[S] 112. (...) dat ze zegmaar mee gaan praten in jouw straatje <… 8 sec. …> krijg je er 
ook niet uit, volgens mij, zou je dat eruit willen? 
[B] 113. (???) zou je 
[S] 114. ja eigenlijk wil je dat er graag uit hebben, maar volgens mij, dat ze mee gaan 
praten? 
[B] 115. nou nee, nee, nee, dat eh nee, ja, meepraten in jouw  <…> je bedoelt sociaal 
wenselijke antwoorden geven? 
[S] 116. hmhm, politiek correct 
[B] 117. politiek correct ? <…> ja, is dat, is dat niet zozeer als je hun mening boven 
tafel wil krijgen? <…> dan, dan heb je dat, maar wil je hier een mening boven tafel krij-
gen? <…> 
[S] 118. nee, meer een waardeoordeel <…> 
[B] 119. ja, maar waar zi-, welke vraag zit dat dan? <…> 
[S] 120. zes 
[B] 121. zes? 
[S] 122. [leest] Wat zou je op grond van deze gegevens kunnen zeggen over een norm 
waarin veilig en onveilig genoemd worden. <…> 
[B] 123. en dat hoort bij <…> stap vier? 
[S] 124. ja 
[B] 125. zal ik dat er even bij pakken 
[S] 126. voorlopige normstelling 
[B] 127. en jij zegt van is dat niet een waarde <…> in een term van normen en waar-
den <…> 
[S] 128. ja, nou ja, in termen van waarden? nee, nee de waarde meer van, van ehm 
<…> dat ze een <…> de gegevens die ze hebben, gaan beoordelen <…> 
[B] 129. ja <…> en in hoeverre kan daar die eh, kan daar sociaal wenselijke antwoor-
den een, een <…> storende factor zijn en <…> waar is dat het probleem. 

 

                                                 
27  Dit blijkt ook in deze studie 'natuurlijk' gedrag van begeleiders. 
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In de eerste beurten probeert B erachter te komen wat S bedoelt met mee gaan 
praten in jouw straatje. Ze oppert als synoniem sociaal wenselijke antwoorden 
geven. S gaat mee in dit spoor maar geeft een variant: politiek correct. B en S 
wisselen begrippen uit die ongeveer dezelfde betekenis hebben. Er is mogelijk 
'ongeveer' shared cognition over wat S als probleem voorziet.   
 B wijst S erop dat meepraten c.q. sociaal wenselijk c.q. politiek correct ant-
woorden alleen aan de orde is wanneer om een mening wordt gevraagd. Hierop 
volgt weer een begrippenuitwisseling: waardeoordeel (S), waarde <...> in een 
term van normen en waarden (B) en gegevens beoordelen (S). Nadat ze shared 
cognition hebben bereikt over het precieze punt waar het om gaat, keert B terug 
naar haar eerste synoniem en vraagt ze hoe en waar sociale wenselijkheid een 
probleem kan zijn. Tot op dit punt zijn begrippen uitgewisseld, maar is nog niet 
duidelijker geworden welk probleem S voorziet. 
 In beurt 130 begint S dat probleem meer concreet uit te leggen aan de hand 
van wat de leerlingen te zien krijgen in het experiment en wat ze daarmee moe-
ten doen: 
 

[S] 130. nou dat ze ehm <…> eh <…> zegmaar alle gegevens die aangeleverd zijn 
<…> zullen gebruiken, gewoon alles wat er is zegmaar, om eh een soort norm te krijgen en 
niet dat ze zelf gaan kijken van wat betekent, wat betekenen die gegevens over die effec-
ten nou <…> en op grond daarvan een norm stellen maar dat is meer zegmaar het gewoon 
copy-pasten naar wat, wat ik daarvoor heb laten zien, ik bedoel die datasheets van Vitami-
ne A met al die gegevens erop, dat kun je makkelijk copy-pasten en dan heb je ook een 
norm, maar dat wil je juist niet, je wilt ze juist <…> zelf kritisch laten kijken van wat, wat 
vind ik nou belangr-, of wat, wat lijkt mij nu belangrijk 
[B] 131. hmhm <…> zou je kunnen v-, ik begrijp niet zo heel erg goed, ten eerste wat 
ze aan copy-paste moeten kunnen gaan doen, maar dan zit je dus wel naar een <…> eh 
helemaal er diep in te duiken, jij laat ze tussen eh stap drie en stap vier, dus vraag 5 en 
vraag 6, dan zet (?) je datasheets effecten van Vitamine A geven, effecten laten zien <…> 
[S] 132. ja, en eh stap 3 vraag je, of eh vraag 5 vraag je eerst van hoe komt men aan 
gegevens over effecten van stoffen, en dan komt het woord dosis komt naar voren, ten-
minste, daar ga ik van uit <…> gelden deze dosis-effect-relaties, die komen dan naar 
boven, en op dat moment <…> praat je dus puur over de effecten en ik vraag me af of ze 
daar überhaupt effecten van kunnen noemen, of weten en daarom heb ik dus zo'n sheet 
erbij om in ieder geval een aantal effecten te laten zien, maar de stap daarna is dat ze dus 
<…> dosis en effect koppelen, dat ze zelf dus in de gaten houden van nou, na zoveel eh 
gaat het verkeerd, oké nou moet ik een norm maken, ik mag ook niet te weinig dus ik moet 
ergens in een <…> gebied zitten, maar op het moment dat je de effecten overneemt, heb 
je eigenlijk alle, dan heb je een hele uitgebreide norm zegmaar <…> dat is namelijk ge-
woon alle effecten die beschreven zijn want dat is <…> eh <…> ja dat is, dat is, dat is ook 
een norm <…> alleen wat wij willen is gewoon een <…> zegmaar gewoon een veilig stukje, 
dat schemaatje wat we in het begin eh, het begin hadden zegmaar, dat je eh <…> eh 
minimale niveau zegmaar en het maximale niveau en dat je hier tussen moet zitten. 

 
Wat S in beurt 130 en 132 duidelijk maakt, is dat stap 4 (een norm opstellen) 
niet veel vraagt van de leerlingen omdat die norm rechtstreeks af te leiden is uit 
de datasheets. S suggereert dat hij meer wil (of had gewild) van de leerlingen: 
zelf gaan kijken van (...) wat betekenen die gegevens over effecten nou en zelf 
kritisch (...) kijken van (...) wat lijkt mij nu belangrijk. Dit is echter niet strikt 
noodzakelijk om de vraag over de norm te beantwoorden. 
 Gezien deze uitleg is mee in jouw straatje gaan praten niet goed te begrijpen 
als omschrijving van het probleem. Eerder het tegenovergestelde: S verwacht dat 
de leerlingen zich er gemakkelijk van af zullen maken. Dit is geen vorm van soci-
aal wenselijk, laat staan politiek correct gedrag. Het eerste spoor lijkt dus een 
dwaalspoor.  
 Vervolgens slaat B een zijweg in waarvan ze begin en eind duidelijk markeert. 
Ze vraagt S wat er op de assen staat van de datasheets. In 157 haalt B het eer-
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dere gespreksonderwerp weer expliciet terug, daarbij nog steeds refererend aan 
haar eerste interpretatie van het probleem van S dat het gaat om sociaal wense-
lijke antwoorden28: 
 

[B] 157. ja, oké even terug naar die <…> eh, want daar kwamen, kwamen we er mee 
op van: jij bent bang voor sociaal wenselijke antwoorden  
[S] 158. ja want ik, want in stap 4 moeten ze namelijk, tenminste wil ik ze eigenlijk zelf 
een oordeel laten vellen over al die effecten, dat ze zelf dus de eh <…> de norm maken 
van oké, tussen deze hoeveelheden zit het goed <…> 
[B] 159. hmhm, dus je geeft ze 
[S] 160. en dat, dat staat in principe níet in de datasheet, nou ja, het staat er natuurlijk 
wel, er staan namelijk gegevens over als je te weinig hebt eh en te weinig is dan zoveel 
milligram per noem-maar-wat, dat geeft risico's en daar staat de ziekte bij, zo van wat je 
ervan zou kunnen krijgen maar ook bij als je teveel neemt, daar staan ook allemaal gege-
vens bij en ook welke ziekte wat-dan-ook, alleen er staat dus, wat er dus niet in staat is dat 
dat tussenstuk veilig is 
[B] 161. of gezond 
[S] 162. of gezond, of  
[B] 163. wenselijk <…> hmhm 
[S] 164. en dat is, dat is dus wat ze zelf eruit zouden moeten halen en dat zou je dus 
een norm kunnen noemen 
[B] 165. dus op grond van de gegevens die jij ze verstrekt, wil jij dat ze beargumente-
ren waarom dat een veilig gebied is 
[S] 166. nee, dat ze eerst zèlf bepalen wàt het veilige gebied is en tegelijkertijd bear-
gumenteren, maar op het moment dat ik zegmaar de effecten laat zien, de gegevens 
allemaal aanlever, dan stuur ik ze al <…> naar die norm toe, ik bedoel, het is zegmaar eh 
ik doe eh stap 1 tot en met 26 en stap 27 is zegmaar op de eerste knop drukken <…> 
[B] 167. oké, je zegt: ik programmeer ze een heel eind voor en 
[S] 168. eigenlijk wel 
[B] 169. dan hoeven ze alleen nog maar inkoppen 
[S] 170. eigenlijk doe ik dat omdat ik dus de gegevens laat zien en dat is ook dus de 
reden van: moet ik dat wel doen? en daarom zeg ik van: d'r komen sociaal wense-, d'r 
kunnen sociaal wenselijke antwoorden komen 
[B] 171. [mompelt een paar woorden onverstaanbaar] 
[S] 172. omdat je ze dus een bepaalde richting in douwt 
[B] 173. je zegt, je zegt van: ik, ik leg ze dit in de mond? 
[S] 174. ja, kijk, ik hoop natuurlijk dat ik <…> heel weinig hoef te zeggen over de 
effecten en dat ze zelf die ideeën wel hebben, hébben ze niet, maar goed, laten we dan nog 
even hopen dat ze dat wel hebben <…> dus je moet die effecten laten zien, nou en op dat 
moment <…> ja, dan douw je ze dus een bepaalde richting in <…> en niet dat dat erg is 
want je, je leert ze daar dus ook weer een bepaalde manier van, nou ja goed, gewoon je 
legt stap 4 uit van stap 3 naar stap 4, hoe komt dat en hoe werkt dat, dus dat is, het, het, 
het is niet erg of zo, maar het antwoord is eigenlijk logisch wat je krijgt en dat kun je ook 
haast niet <…> eh, daar kun je ook verder niks over zeggen want ik leg het ze eigenlijk in 
de mond <…> 

 
Twee parafrases van B worden door S herhaald: inkoppen (beurt 169 van B en 
180 van S)29 en in de mond leggen (beurt 173 van B en 174 van S). Dit is een 
aanwijzing voor shared cognition. Voorzichtigheid is bij dergelijke gevolgtrekkin-
gen geboden, zoals blijkt uit een andere herhaling in dit fragment. In beurt 170 
neemt S het begrip sociaal wenselijke antwoorden over van B. Hij meent zelfs dat 
hij dat zelf zo benoemd heeft (en daarom zeg ik van). Hiervóór is aangegeven dat 
de gebruikelijke betekenis van dit begrip geen adequate weergave oplevert van 
het probleem van S. Het is onwaarschijnlijk dat B en S dit begrip allebei op de-
zelfde ongebruikelijke manier interpreteren. Shared cognition in dezen is derhal-
ve, ondanks de herhaling van een begrip door de andere spreker, niet voor de 
hand liggend. Waar het gaat om de twee andere parafrases (inkoppen en in de 
mond leggen) ligt dat anders. Deze zijn meer in lijn met de uitleg die S geeft en 
dus is de kans groter dat hierover de ideeën gedeeld worden. Het uitwisselen van 

                                                 
28  B stelt deze dus niet ter discussie op basis van beurt 132 van de student. 
29  Zie verderop. 
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begrippen gebeurt ook in deze passage: veilig (S in beurt 160), gezond (B in 161 
en S in 162), wenselijk (B in 163). De bedoeling hiervan lijkt niet dezelfde als bij 
de andere voorbeelden. De intentie van B was in die gevallen weer te geven als: 
'bedoel je ...?'. Dat lijkt hier niet het geval; eerder is sprake van alternatieve 
begrippen. Of het ene begrip meer geschikt is dan het andere, wordt uit de inter-
actie niet duidelijk. Misschien is het om het even voor B en S. 
 Op het moment dat B de uitleg van S samenvat en parafraseert in de beurten 
167 en 169 en S deze parafrase overneemt in 174, is duidelijk welk probleem S 
voorziet. De verheldering heeft de nodige tijd en inspanning gekost. Is uit een 
beschrijving van de interactie af te leiden wat hiervoor mogelijke oorzaken zijn? 
Aanvankelijk zaten B en S op het verkeerde spoor van de sociaal wenselijke ant-
woorden, vervolgens heeft S in beurt 130 en 132 veel woorden nodig om het 
probleem uit te leggen. Daarna bewandelt B een zijpad. In beurt 157 zet ze het 
probleem weer op de gespreksagenda: ze vat haar oorspronkelijke interpretatie 
samen. Daarin is geen verwerking zichtbaar van de uitleg die S gaf vlak voor de 
'afslag' (130 en 132). S legt het probleem nogmaals uit. Dan volgt weer een korte 
uitwijking over veilig-gezond-wenselijk. In beurt 165 oppert B een interpretatie: S 
wil dus dat leerlingen de keuze beargumenteren? Voor zover ik zie, geeft S in het 
voorgaande geen aanleidingen voor die conclusie: hij heeft het over kritisch kij-
ken, beoordelen, afwegen, maar niet over argumenteren. S is in zijn antwoord 
dubbelzinnig. Aanvankelijk wijst hij de interpretatie van B af – nee, het gaat erom 
dat ze zelf de norm bepálen (met nadruk) - maar hij voegt toe dat leerlingen 
tegelijkertijd de keuze moeten beargumenteren. Daarop legt hij voor de vierde 
keer uit dat stap 3 weinig vraagt van de leerlingen als ze de gegevens van de 
datasheets hebben. Dit is het moment waarop de 'kloppende parafrases' van B 
volgen.  
 Een belangrijke factor voor de lengte van deze scènes kan zijn dat B zich een 
(woord)beeld vormt van wat S zegt en hier lang aan vasthoudt, ook als de uitin-
gen van S aanleiding geven om dat beeld bij te stellen. S is daarnaast niet helder 
in zijn bewoordingen: het meepraten in jouw straatje was geen adequate formu-
lering en ook in beurt 166 is hij niet duidelijk over het belang van het beargu-
menteren (dit punt komt terug). Tot slot zijn de uitwijkingen kennelijk niet bevor-
derlijk voor een vlot verloop: na de datasheets begint de discussie weer bij het 
beginpunt, en op veilig-gezond-wenselijk volgt de verwarring over al dan niet 
beargumenteren van de keuze.  
  
De scène is nog niet afgerond. B en S proberen uit te zoeken waarom het een 
probleem is. Wat wil S liever dat de leerlingen doen? B komt weer terug op het 
beargumenteren van de keuze:  
 

[B] 175. ja, maar wat je dan wel hoopt, wat, dat is welke argumenten hebben ze erbij 
[S] 176. ja, en dat, ja, de dat staat hier, dat staat hier, kijk want eh daar is het onveilig 
en eh daar is het onveilig 
[B] 177. en  
[S] 178. dus moet je er ertussenin 
[B] 179. en dat is wat je hoopt dat ze zeggen? 
[S] 180. dat is, dat hoop ik wat ze zeggen maar de norm zelf dat ze die ergens uithalen 
<…> dat, dat is ja, een beetje eh <…> schot voor open goal en inkoppen 
[B] 181. hmhm, maar het gaat jou om de argumenten die ze daarbij gebruiken 
[S] 182. maar ook 
[B] 183. en je hoopt dat ze dat op een serieuze 
[S] 184. maar ook dus zegmaar dat ze zelf het idee hebben van hoe wordt zo'n norm 
nou bepaald dus <…> argumenten zijn het allerbelangrijkste, maar ik loop, ik bedoel, ik 
vraag niet voor niks aan het begin van wat is een norm gewoon, helemaal vooraf zegmaar 
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van wat ìs nou een eh norm, en dan vraag ik hier van oké, maak maar eens een norm <…> 

 
De herhaling van de vraag of het om argumenten gaat in 175 en 181 (en eerder 
in 165) en de herhaalde afwijzingen van S (maar ook) duiden erop dat B een 
ander idee heeft over het doel van dit deel van het experiment dan S. Hoewel hij 
ook zegt dat argumenten het allerbelangrijkste zijn. Eerder geobserveerde ver-
schijnselen zijn hier waarneembaar: B houdt vast aan een idee en S is dubbelzin-
nig in zijn uitingen.  
 B wijzigt dan de strategie en vraagt hoe het eruit ziet als S het onderzoek als 
een ontwerponderzoek beschouwt.  
 

[B] 185. als ik hier nou eens met een hele andere blik naar zou kijken, hè, ik zou 
dezelfde dingen doen <…> ik noem dit even geen interview, maar ik zou zeggen: ik doe dit 
met groepjes leerlingen in de klas en ik hoop dat ze er wat van leren <…> dus dan zijn het 
gewoon onderwijsactiviteiten en dan ben ik bezig een ontwerp te maken van onderwijsacti-
viteiten <…> ehm, dan ga ik even weer terug hier naar toe, wat zijn we hier nou eigenlijk 
aan het doen? <…> ja, wij, ik we hebben, we <…> je bent allerlei stapjes aan het maken 
met een, een ontwerp van <…> van leeractiviteiten aan het neerzetten in de veronderstel-
ling dat leerlingen daar zinvol op kunnen <…> kunnen reageren en je test in wezen dan het 
ontwerp <…> en daarmee krijg je inzicht <…> in wat ze eigenlijk al kunnen <…> helpt dat 
om, als je er zo, zo naar kijkt <…> 
[S] 186. ja <…> het is inderdaad minder het idee van dat je dus een interview houdt 
<…> dus dan maakt het in principe ook niet zo veel uit 
[B] 187. nee! dan zit, dan zit je daar ook niet meer zo te worstelen <…>  
[S] 188. ja eh ja, nee dat, dat is <…> dat maakt allemaal niet zo veel uit <…> of je 
nou op eh <…> 

 
In zijn reactie refereert S aan de vraag of het nou wel of niet een interview is. De 
uitingen van S in beurt 186 en 188 duiden erop dat hij vindt (meent?) dat het 
probleem inderdaad opgelost is als je het als een ontwerp ziet. Dan maakt het 
namelijk niet zoveel meer uit. Hiermee is het punt afgehandeld: B en S lijken het 
eens.  
 
Samengevat verloopt de interactie als volgt: 
• S oppert een probleem. 
• Via vragen en suggesties van B wordt verhelderd wat het probleem precies is. 
• B vraagt (suggererend) wat S dan wél van de leerlingen wil, maar dit wordt 

niet helder. 
• B voert een nieuw perspectief op om het probleem te bezien. Zowel B als S 

komen tot de conclusie dat het geen probleem is.  
 
Er ontstaat dus uiteindelijk shared cognition over probleem en oplossing. Inhou-
delijk wil ik hier nog even nader op ingaan. Waarom het probleem niet relevant is 
als het onderzoek bezien wordt als een onderwijsontwerp, is mij namelijk niet 
duidelijk. S benadrukt een aantal keer dat hij van de leerlingen niet méér wil dan 
dat ze in stap 4 zelf een norm beredeneren. Zijn probleem zit in feite in de stap 
ervoor; die minimaliseert de cognitieve activiteit die bij stap 4 hoort. Als nu doel 
van het onderzoek is dat leerlingen leren alle stappen te doorlopen, dan leren ze 
stap 4 dus 'niet goed' want dat is in de constellatie van het experiment een 'schot 
voor open doel' geworden. Dat lijkt me in een ontwerponderzoek niet minder van 
belang dan in een voorkennisonderzoek (zoals B en S het onderzoek omschreven 
vóór gesprek 2), zeker aangezien S steeds opnieuw aangeeft dat hij die stap 4 
belangrijk vindt. Of is het inderdaad niet erg of zo, zoals S in beurt 174 zegt? Mij 
lijkt dat één mogelijkheid om uit dit dilemma te geraken: accepteren dat stap 4 is 
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uitgehold. Maar juist vanuit de optiek van een onderwijsontwerp had ik daar meer 
discussie over verwacht: Waarom is het niet belangrijk dat de leerlingen die stap 
leren zetten in een situatie waarin hij meer cognitieve activiteit vraagt? Een ande-
re oplossing wordt niet besproken, namelijk de datasheets bij stap 3 dusdanig 
veranderen dat ze niet direct leiden tot de uitkomst van stap 4. 
 
Tot slot van deze paragraaf nog een illustratie van het zoeken naar helderheid. 
Ondanks de voortdurende vragen van B blijft schimmig wat S precies wil met de 
vragen die hij heeft opgeschreven in het stappenplan: 
 

[S] 342. nee, dat is eh <…> ja ik heb daar ook al over zitten nadenken van ik bedoel 
toen ik deze vragen allemaal ging opschrijven en toen heb ik zelf ook wel een beetje geke-
ken van <…> welke antwoorden wil je nou horen maar ik eh het gaat mij niet zozeer om de 
antwoorden, ja tuurlijk wel, het gaat wel om de antwoorden, maar je probeert meer die 
<…> eh die verduidelijking naar <…> welke hoofdvraag kun je stellen <…> zodat dit 
doorlopen wordt en niet één tot en met zes, nee daar gaat het niet om, het gaat erom dat 
we net zoals een nou een risicomanager bijvoorbeeld, die die <…> loopt er <…> binnen vijf 
minuten doorheen en die kan bij iedere stap zegmaar een vraag zien, als ik deze vraag 
beantwoord en deze en deze en deze en deze dan heb ik een volledig risicoschema en dan 
weet ik precíes waar ik het over heb en dan weet ik precies wat veilig is en wat niet veilig is 
[B] 343. oké, je zegt dus dit zijn eigenlijk een soort intuïtieve vragen die bij iemand 
opkomen op het moment dat je ergens in jouw gev-, dus dat is jouw veronderstelling van 
eh <…> een soort intuïtieve vragen die 
[S] 344. ja dit zijn de vragen zegmaar, dit zijn de specifieke vragen om het <…> het 
algemene schema in je hoofd te hebben 
[B] 345. oké <…> dan zijn dit zijn dus niet de vragen voor leerlingen? 
[S] 346. jawel, ja <…> 'tuurlijk wel, want je moet iets uit zien te lokken, je moet ze je 
moet ze proberen uit te lokken om om om zelf eh eigenlijk zèlf deze vragen te stellen 
[B] 347. oké, maar dit zijn niet de interviewvragen? 
[S] 348. nee, nou die zijn, die zijn wat, die interviewvragen zijn wat algemener 
[B] 349. oké, bij jij wat jij, als ik jou goed begrijp zeg jij, met de interviewvragen denk 
ik dat het ìn leerlingen dit soort vragen oproept 
[S] 350. <…> nou dat vraag ik me af, ik denk niet dat ze bij deze vragen komen, maar 
eh <…> ja hoe moet je dat zeggen <3 sec.> deze vragen, als ik deze vragen zegmaar zou 
stellen bij leerlingen <…> zouden ze een idee kunnen krijgen over wat deze stap inhoudt 
<…> dus de algemene stap en op het moment dat ze het dan zelf moeten gaan toepassen 
zullen ze dit type vragen zelf stellen 
[B] 351. ja, dus wat jij, als ik jou als ik jou goed begrijp is <…> dat je in eerste instan-
tie niet verwacht dat ze dit type vragen dat die in hunzelf worden opgeroepen maar dat dat 
eh <…> na zo'n eerste ronde met vitamine A <…> dat ze zich wel dit soort vra-, een beeld 
vormen van dat dit soort vragen relevant zijn <…> en dat <…> dat wil je allemaal in <…> 
één sessie? 
[S] 352. nee nee goed ik hoef niet ik hoef niet te horen zegmaar welke vragen ze willen 
gaan stellen maar wel als we op het moment dat we alcohol bespreken, want alcohol dat 
zal ik niet op <…> op dezelfde manier doen van oké, wat is nou alcohol en wat en wat  en 
wat en wat en wat en wat, nee, ik zeg goed we hebben nu voor vitamine A hebben we 
ongeveer bepaald hoe het werkt om om een norm te stellen, nou goed als we nu eens over 
alcohol gaan praten. 

 
B vraagt en parafraseert elke beurt weer, maar de uitingen van S blijven contra-
dicties bevatten: 
• Leerlingen hoeven niet alle stappen te doorlopen, maar moeten wel alle vra-

gen beantwoorden, net als een expert doet.  
• De vragen zijn specifiek om het algemene schema in het hoofd te hebben. 

Wat bedoelt S hier? 
• Het zijn wel de vragen voor de leerlingen, maar die moeten ze zelf bedenken. 
• Het zijn niet de interviewvragen, maar op de parafrase van B dat de inter-

viewvragen de specifieke vragen zullen oproepen, antwoordt S ontkennend. 
• Leerlingen zullen niet op deze vragen komen, S zal ze (toch) geven en daarná 

zullen leerlingen dergelijke vragen gaan stellen, maar hij hoeft die vragen ook 
niet te horen. 
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In deze passages lijken de parafrases van B, met name in 349 en 351, correcte 
omschrijvingen van wat S beweerde. Maar wat S zegt, is óf niet precies wat hij 
bedoelt (onheldere verwoording) óf hij weet nog niet precies wat hij wil (onhelde-
re gedachten). In deze passage wordt zichtbaar dat de werking van metacommu-
nicatie beperkt kan zijn, en niet noodzakelijkerwijs leidt tot meer helderheid en 
dus meer shared cognition. 
 
6.6.3 Samenvatting 
Uit de analyses van de manier waarop B en S zich inspannen om shared cognition 
te bereiken, is het volgende af te leiden: 
• De student kan een belangrijke rol spelen in het vergroten van de zekerheid 

van shared cognition. 
• De student kan dit op eigen initiatief doen. 
• De student kan hiermee verhelderingen door de begeleider 'uitlokken'. 
• Het actief verwerken van informatie door de student kan leiden tot vragen of 

problemen die de begeleider verrassen en waar niet meteen optimaal op ge-
reageerd kan worden. 

• Het verhelderen van een probleem kan veel tijd kosten. 
• Het uitwisselen van begrippen leidt niet automatisch tot meer duidelijkheid. 
• Uitwijkingen in de discussie lijken niet bevorderlijk voor de efficiëntie ervan. 
• Te lang vasthouden aan een 'verkeerd' beeld verlengt de discussie. 
• Dubbelzinnige boodschappen vertroebelen de gedachtewisseling. 
• Wanneer een spreker vasthoudt aan dubbelzinnige boodschappen, verliest 

metacommunicatie zijn werking. 
 
Kortom: strategieën als displays en doorvragen kunnen in principe de zekerheid 
van shared cognition vergroten, maar dit werkt efficiënter naarmate sprekers (in 
dit geval S) meer eenduidige boodschappen uitzenden, en sprekers (in dit geval 
B) tijdig zien dat ze op een verkeerd spoor zitten. Bovendien bedreigen uitwijkin-
gen de efficiëntie van de discussie. Daarnaast kunnen displays van verwerking 
onverwachte nieuwe items genereren die de interactie (inhoudelijk) compliceren. 
 
6.7 Aansturing door de begeleider: dilemma's 
 
6.7.1 Inleiding 
De student moet in zijn afstudeerproject een grote sprong maken ten opzichte 
van de bètadiscipline waarin hij geschoold is. Met name moet hij leren de achter-
gronden van zijn onderzoek (de probleemstelling in ruime zin) te expliciteren, 
moet hij zelf een experiment ontwikkelen en moet hij dit alles rapporteren in een 
tekst waarvan het 'sjabloon' hem niet vertrouwd is. Hier is dus een hoop werk te 
doen. Voor de student, maar zeker ook voor de begeleider. 
 In de volgende paragrafen licht ik een aantal scènes uit de gesprekken, waar-
in aspecten van de schrijf-aansturing door de begeleider te zien zijn. De meeste 
tekstbesprekingen komen voor in het eerste gesprek. Agendapunt 1 van dat 
gesprek handelt in zijn geheel over de tekst van S. Dit gedeelte duurt ongeveer 
40 minuten. In gesprek 2 gaat B in op de tekst die op de 'kaartjes' staat en op 
een aantal formuleringen in het draaiboek. Dit zijn in totaal een kleine 10 beur-
ten, beduidend minder gespreksstof dus dan in gesprek 1. Vier markante scènes 
worden hieronder beschreven. 
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Drie van de vier passages (§6.7.2, 6.7.3 en 6.7.5) betreffen de rapportage 
van de structuur van het onderzoek. Hierin raken onderzoeksstructuur en tekst-
structuur elkaar. In §6.7.4 gaat het om een meer technisch schrijfprobleem (cor-
recte en heldere verwijzingen).  
 Ook in de navolgende analyses zijn enkele beschouwingen geïntegreerd in de 
beschrijving van ieder fragment. Dit hoofdstuk is afgesloten met een algemenere 
beschouwing van het dilemma waarvan het gedrag van de begeleidster getuigt.  
 
6.7.2 Begrippen niet geïntroduceerd 
Nadat de agenda is vastgesteld brengt B het eerste tekstprobleem ter tafel.  
 
[B] 37. <…> even kijken hoor want ehm <…> ja laat ik zeggen hoe ik het gedaan heb. Ik 
ben begonnen bij die vraag die hoofdvraag en de deelvragen en toen dacht ik ehm <…> ja 
daar staan bepaalde dingen in, in die vraag, die eigenlijk niet eerder aan de orde zijn geweest 
<…> dus dat is even een eh 
[S] 38. in de inleiding bedoel je? 
[B] 39. in de inleiding. Bijvoorbeeld; het globale risicoschema, daar heb ik hier dus heel flauw 
bijgezet "welk?" en intuïtieve noties van leerlingen, daar heb je in de inleiding iets heel korts 
over gezegd maar dat eh, dat zit er wel in, denk ik, maar hoef je het niet mee eens te zijn 
hoor, maar er zitten denk ik wel stukjes in over onze opvattingen over leren en onderwijzen 
dat je daar bij aan moet sluiten. 

 
B oppert een probleem met de tekst van S: in de onderzoeksvragen staan begrip-
pen die niet eerder aan de orde zijn geweest. Zoals het globale risicoschema en 
intuïtieve noties van leerlingen. B suggereert een oplossing voor het tweede punt: 
voeg iets toe over onze opvattingen. Dan stelt S een vraag: 
 
[S] 40. maar moet dat in een inleiding?  
[B] 41. nou ik dacht dat we dan zo - maar dat moet je maar zeggen hoor, is een suggestie 
van mij of we hier in dat voorafgaande stukje ehm, in dus in wat je, wat je een soort van 
theorie zou kunnen noemen, al die dingen aan de orde zouden kunnen laten komen en <…>  
ik probeer hier tot een suggestie te komen van eh de hè wat je hier zegt, laten we hier nou, 
eh de inleiding hebben, waar in héle algemene termen ingeleid is waar het over gaat dan dat 
je hier een soort tweede hoofdstukje van maakt, een tweede paragraafje waarin eh de pro-
blemen die er zijn met bètaonderwijs ehm vermeld worden is een soort oplossingsroute die we 
hebben bedacht of wat een deel van de oplossing zou kunnen zijn, dat je hier iets korts zou 
kunnen zeggen over opvattingen over leren en onderwijzen waar termen als leerlijnen en 
intuïtieve noties in een kort paragraafje daar toegelicht 

 
Interessant aan deze sequentie is dat S een zeer algemene vraag stelt (hij ge-
bruikt zelfs het onbepaalde lidwoord een) en B daarop een zeer concreet ant-
woord geeft. De inhoudelijke aansluiting van antwoord op vraag is aan de opper-
vlakte niet direct waarneembaar, maar reconstruerend kom ik tot de volgende 
interpretatie van het antwoord van B in termen van de vraag van S: ja, het hoort 
in het stuk dat S Inleiding en motivatie heeft genoemd, maar B stelt voor van het 
deel Motivatie een tweede hoofdstuk te maken en daar de betreffende passage 
toe te voegen, waarmee het dus niet meer in de Inleiding staat.  
 De algemene vraag van S suggereert dat het voorstel van B niet direct past in 
het beeld dat S heeft van een inleiding. Die beelden worden hier nog niet bespro-
ken. 
 Hierna komt B terug op het eerste begrip dat niet uitgelegd is: het globale 
risicoschema:   
 
en een ander puntje wat dus <…> hier in de ehm in dit stukje staat over hèt globale risico-
schema, toen vroeg ik mij af en misschien moet je daar nog eens een keer naar kijken, of we 
niet het, de grote lijn van die conceptuele analyse die we hier hebben gedaan over veiligheid 
van stoffen en dat stappenplan of we daar niet in hele algemene lijnen iets over kunnen 
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zeggen, dat je naar aanleiding van de vraagstelling die hier staat hier in details kunt uitwerken 
want ik vind namelijk dìt, hét globale risicoschema niet uit de lucht vallen 
[S] 42. nee, dat staat dan  
[B] 4330. de lezer die heeft dan al toch in globale lijnen gezien waar die vraagstelling over 
gaat en dat was ook weer even voor mij 
[S] 44. ja, dat eh ben ik eh zeker met je eens want daar hadden we het, daar hebben we het 
namelijk al een keer over gehad ehm hoe we dat doen met dat hele literatuur-eh-gedoe of we 
dat nou ervoor doen, erna doen, doen we dat als resultaten en dat hebben we toen gezegd 
nou laten we het voorlopig maar even laten staan maar dit is <…> ja, ik ben vóór. 

 
Waar S op het vorige punt niet reageerde (er viel ook geen pauze voor en een 
ander puntje wat), accepteert hij deze tweede suggestie enthousiast. Hij ziet dat 
daarmee ook een ander probleem wordt opgelost. Het gesprek gaat voort: 
 
[B] 45. oké, dus dat heb hier <…> in mijn eh treinkriebels  
[S] 46. maar dat ehm  
[B] 47. heb ik hier bij gezet, twee-punt-één, twee-punt-twee, twee-punt-drie, nou ja goed, is 
maar even een  suggestie maar om maar mee aan te geven eh hoe die opbouw eh zou kunnen 
zijn 
[S] 48. ja, want inleiding en motivatie dat is gewoon gewoon het eerste hoofdstuk en daar is 
dit goed voor om gewoon eh die dingen die wij als eh bekend verondersteld willen hebben, die 
geef je aan 
[B] 49. ja, ja, zodat de lezer van buiten ook eh ehm op een gegeven moment de vraagstel-
ling kan snappen 
[S] 50. ja het moet een logisch verhaal zijn eh het moet echt eruit komen, oké 
[B] 51. ja en daarin moeten dan tenminste toch die elementen die hier staan, in die vraag, 
uitgelegd zijn wat wij daar theoretisch onder verstaan  
[S] 52. <…> dus ehm <…[schrijft op] …> en dat gaat dan om eh bijvoorbeeld het risico-
schema? 
[B] 53. ja 
[S] 54. en ehm intuïtieve noties? 
[B] 55. hmhm <…> 
[S] 56. [zegt hardop wat hij opschrijft] opvattingen van <…> vanuit <…> B Bètadidactiek 
Utrecht even grof gezegd, maar goed waar we mee bezig zijn van het centrum ja 
[B] 57. op de manier waarop je die intuïtieve noties mee moet nemen en zo. 

 
In beurt 48 en 50 laat S weten hoe hij de suggestie begrijpt: hij geeft een dis-
play. Het interactiepatroon 'display S → concretisering B' is in §6.6 aan de orde 
geweest. Inhoudelijk gezien introduceert S met zijn displays nieuwe aspecten van 
het tekstprobleem. B heeft tot dat moment de volgende informatie gegeven: 
• waar het tekstprobleem zit (twee begrippen); 
• wat het probleem is (onvoldoende geïntroduceerd); 
• hoe het probleem opgelost kan worden (aanvullende inhoud in nieuwe struc-

tuur). 
In beurt 48 voegt S een reden toe voor de aanvullingen: omdat het gaat om het 
eerste hoofdstuk moet geëxpliciteerd worden wat je bekend veronderstelt. Als 
reactie hierop komt B met een belangrijke functie van de inleiding: deze moet 
ervoor zorgen dat de lezer de vraagstelling begrijpt. S formuleert hierop een 
criterium: het31 moet logisch uit het verhaal voortkomen. Dat criterium wordt 
daarna door B geoperationaliseerd tot: alle elementen uit de vraag moeten wor-
den uitgelegd. 
 Hiermee is de cirkel rond (vgl. beurt 37). De uiting van S in 48 leidt tot be-
langrijke extra informatie. B had de aanpak of procedurele bepaling (Oost 1999; 
Oost & De Jong, 1996) geschetst. Vanaf beurt 48 komen ook de functionele bepa-
ling (doel) en normatieve bepaling (criteria) over het voetlicht. Deze informatie is 
van belang omdat S daarmee beter in staat zal zijn om zijn eigen gedrag te stu-

                                                 
30  Dit fragment (tot en met beurt 55) is ook kort besproken in §6.6.1. 
31  Ik neem aan dat S doelt op de probleemstelling. 
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ren. Functie en criteria van tekstdelen zijn handvatten op basis waarvan inhoude-
lijke, structurele en zelfs stilistische keuzes kunnen worden gemaakt.32 
 Kortom: in dit fragment stuurt B aan op een oplossing en S op de reden van 
het probleem en de criteria voor de oplossing. De rol die B hier aanneemt is die 
van probleemsteller en -oplosser. S zal de suggestie van B moeten uitvoeren 
maar speelt geen rol in het bedenken van de oplossing. Ik kom hierop terug. 
 Over het effect is iets af te leiden uit de interviews. Met name heeft S het 
achterliggende principe van de oplossingssuggestie begrepen. In de tijd tussen 
gesprek 1 en 2 komt hij nog niet toe aan de revisie (een privé-kwestie), maar in 
interview 2 zet hij zijn plannen uiteen: hoofdvraag en deelvragen, daar begin ik 
mee (…) en overal bijkrabbelen waar nog informatie mist dus oké er komt een 
opmerking uit de lucht vallen, oké die opmerking moet ik dus uitleggen, oké dus 
dat komt in m'n stukje omschrijving erbij nou en zo bouw ik de tekst opnieuw op.   
 Na beurt 57 denkt S door over waar de aanvullende informatie over intuïtieve 
noties gevonden kan worden. Hij noemt auteur R, waarop B suggereert: mis-
schien ook wel iets over de manier waarop K daarover praat. S voorziet een pro-
bleem (moeilijk verhaal hoor) en B adviseert hem om eens met K te gaan pra-
ten.33 Ze geeft hiervoor zeer gedetailleerde aanwijzingen: 
 
[B] 73. (…) niet proberen dat hele proefschrift te gaan lezen <…> Weet je wat ook wel eens 
een keer handig kan zijn dus als je zegt ja K. ik probeer nou daar een stukje over te schrijven 
en jij zegt altijd van die verstandige dingen over, kan ik je daar een keer over spreken want 
hoe denk jij dat ik dat het beste hier zo wil ik daar wat over zeggen, vertel mij 's even kort of 
zo dan. Dat doe ik ook altijd, van 
[S] 74. nou 
[B] 75. welke bladzijden van je proefschrift moet ik dan lezen [lachen]. 

 
[B] 85. want eh als je als je K. er op doorvraagt en je bepraat het met hem dan kan hij dat 
wel behoorlijk duidelijk verwoorden dus eh eh, ja soms dan is-ie eh is het wat lastig om tot 
zijn eh teksten door te dringen en dan dan K. ik ben aan het worstelen met dit stukje, ehm 
geef 's even een paar kernwoorden in de goede volgorde, wat denk jij dat nu eerst moet, vind 
je nou dit of dat of, nee, maar dan moet je eerst daarover vertellen en dan zeggen oké, ik dus 
heb nu samengevat: ik vertel eerst hier wat over en dan zeg ik dat en dan zeg ik zus en dan 
zeg ik zo en als het dan eh, dat helpt mij altijd wel bij het schrijven van teksten, om er ge-
woon met hem over te praten 
[S] 86. we hebben natuurlijk al wel dat eh evaluatiegesprek gehad al, toen gaf hij ook al aan, 
zegmaar, ja een richting gaf hij aan, hij heeft niet veel gezegd daarover maar wel een richting 
aangegeven van zo en zo 
[B] 87. ja oké maar het helpt altijd, het helpt altijd als je een keertje, zo K. mag ik even wat 
aan je vragen 
[S] 88. ja dat is goed. 

 
Ook op dit punt neemt B volledig de rol op zich van het bedenken van de oplos-
sing. Er wordt niet meer gesproken over auteur R. Onuitgesproken blijft wat er 
mis is met het idee van S om zich daarop te baseren. 
 
6.7.3 Structuur  van de inleiding 
B introduceert een volgend punt in de inleiding van S:  
 
[B] 93. (...) Even kijken want ehm <…> misschien dat we dan eh nog 's die eh naar die 
opbouw van de inleiding eh kunnen kijken en eh ik vind zeker op een aantal plekken dat jouw 

                                                 
32  Vergelijk Galbraith en Rijlaarsdam (1999): direct writing towards communicative goals (p. 

94), en Lewin en Fine (1996): The elements within research texts should be determined 
by their communicative purposes, which combine to fulfil the overall purpose of the genre 
(p. 426).  

33  K is een collega van B en werkt op dezelfde gang als waar S met zijn scriptie bezig is (vgl. 
§6.2.4). 
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teksten echt behoorlijk opgeknapt zijn, da's echt, dat eh die eh exacter geformuleerd en eh 
helderder in de lijn, denk van nou misschien kunnen we een paar dingetjes doornemen ehm 
waarvan ik denk van nou hier kan, dan wordt, dan kunnen we het nog strakker maken 
[S] 94. ja prima 
[B] 95. en dat is ook niet altijd mijn beste kant hoor  
[S] 96. ja maar dat eh 
[B] 97. heb ik ook wel eens moeite mee 
[S] 98. we zijn nog niet klaar 
[B] 99. als <…> eh, eh, dan komt hier eh een heel stuk van het verhaal en dan plotseling in 
de laatste zin ehm zo van dat we dit allemaal doen, zeg jij dan, even mijn interpretatie, dat 
we dit allemaal doen komt omdat we een aantal problemen met het schoolvak hebben <…> 
Zie je dat? Helemaal aan het end. 
[S] 100.ja. 

 
B begint met een complimentje voor S: de tekst is al een stuk beter (positieve 
feedback). Vervolgens brengt ze voorzichtig iets naar voren: misschien (…) paar 
dingetjes (…) kunnen we nog strakker maken. B presenteert dus geen probleem, 
maar een mogelijkheid34, geeft aan dat dat niet haar beste kant betreft (dit ver-
schijnsel wordt in §6.7.6 nader beschouwd), duidt preciezer aan welk tekstpunt 
ze wil bespreken en controleert of S dat punt ook ziet. 

Wanneer S dit bevestigd heeft, suggereert B een revisie: 
 
[B] 101. Toen dacht ik op een gegeven moment van zullen we daar dan niet eens gewoon 
mee beginnen? 
[S] 102. daar begint het hele onderzoek mee, ja oké 
[B] 103. dan zit zo in de redeneerlijn op een gegeven moment een breuk en dan komt 
plotseling dan krijg je hier die eh die drie punten, dus zouden we hier niet eh nou eh je mag 
straks deze tekst van me hebben, ik heb hier wat bij gekriebeld, iets van de diverse analyses, 
nou dan kun je een aantal aanhalen hè, de analyse van V hè, maar er zijn ook nog wel wat uit 
de internationale literatuur van eh 
[S] 104. eigenlijk heel stóm inderdaad dat je dan een inleiding maakt en dan uiteindelijk 
als laatste zin gaat zeggen van, de motivatie voor dit onderzoek, dan ben je eigenlijk al be-
gonnen  
[B] 105. ja nou dat overkomt mij ook regelmatig dat ik er dit soort breekpunten in heb, 
daardoor zag ik, ik denk van goh, zouden we nou eens niet mee beginnen? En <…> eh <…> 
effe kijken, dan kun je dus in de volgende paragraaf worden die worden die nader beschreven 
zou je ook zoiets bij kunnen zetten daarvan en in de volgende paragrafen wat nader inzien en 
van daaruit zal beredeneerd worden dat we dit thema hebben gekozen en dan het thema, dan 
kun je vervolgens over het thema beginnen. 

 
S accepteert deze suggestie direct in 102. Hij laat die acceptatie vooraf gaan door 
een reden waarom het oké is, namelijk dat het onderzoek daarmee begint. We-
derom is het S die de gedachte achter de revisie expliciteert. B gaat hierop verder 
met een volgend punt in de tekst: op een gegeven moment zit er een breuk en 
(= want?) er duiken plotseling drie punten op. B meent dat die breuk geheeld 
wordt wanneer aan het begin van bladzijde 1 de drie punten worden geïntrodu-
ceerd die op bladzijde 2 staan.  
 In beurt 104 van S zien we in werking wat in §4.6.1 werd beschreven over 
het niet horen van uitingen. Terwijl B doorgaat met haar punt, is S kennelijk de 
vorige boodschap nog aan het verwerken. Althans: ervan uitgaande dat aan de 
uiting in 104 cognitieve activiteit voorafgaat. Aannemelijk is dat die plaatsvindt 
tijdens beurt 103 van B waarmee het risico ontstaat dat S die informatie niet 
volledig verwerkt. 
 B 'verzacht' de uitroep heel stóm van S en vervolgt haar suggestie. In het 
vervolg is weer actieve verwerking door S te zien:  
 
[S] 108. <…> ja maar dan ga ik dus zegmaar een soort copy-paste doen van jouw eh 

                                                 
34  Of een kans?  
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<…> begin van je onderzoek  
[B] 109. <…> als jij denkt dat ik daar wat verstandigs over opgeschreven heb dan eh 
[S] 111. nou ja goed het is een, het is een eh gedeelte van een groter onderzoek zegmaar 
en dus die motivatie daaruit van waarom we dat gaan doen, dat zal 't zelfde zijn, alleen ik ga 
een klein gedeelte daaruit doen 
[B] 112. ja precies (…) 
  
S formuleert als een bezwaar (ja maar dan) dat hij dan letterlijk overneemt wat 
in de onderzoeksrapportage van B staat. B vindt dit kennelijk niet zo'n punt en S 
erkent in 110 dat hun motivatie hetzelfde zal zijn als hij een deel van haar onder-
zoek uitvoert. 
 Hierin ligt een mogelijke verklaring voor de gedetailleerde oplossingssugges-
ties van B. Als voorschot op de beschouwingen: omdat het onderzoek van S 
ingekaderd is in het onderzoek van B, heeft B heel duidelijk omlijnde ideeën over 
de manier waarop dat kader beschreven moet worden.  
 
6.7.4 Verwijswoorden 
Het volgende punt betreft verwijswoorden. Dit komt tweemaal op naar aanleiding 
van de discussie over de structuur van de inleiding: 
 
[B] 121. oké, maar goed laten we er niet op vooruit lopen, misschien nu ehm <…> er zou, 
er zit hier wel een beetje een een breuk, want als jij zegt eh misschien dat die opmerking over 
dat lesmateriaal daar best na kan <…> ehm maar hier staat we eh hebben een thema <…> 
dat zeg jij in je eerste zin ook, dat is dit thema <…> en dan staat het vervolgens "hierin" dan 
zeg ik, kan ik heel flauw zijn 
[S] 122. ja waarin 
[B] 123. waarin, waarin dan, dus er moet ergens een opmerking tussen over, tussen van 
[S] 124. wat ga je doen 
[B] 125. dit is het thema en we maken we willen er onderwijs van maken <…> of het in 
ieder geval in het onderwijs aan de orde laten komen, dit thema is van belang voor <…> 

 
Opmerkelijk is dat S in beurt 122 en 124 B vóór is en haar uitingen afmaakt. De 
erop volgende uitingen van B zijn congruent met de invullingen van S. Hij weet 
dus al welk punt B wil maken voor het gemaakt is. 
 Vanaf beurt 131 thematiseert B het controleren van verwijswoordjes expliciet: 
 
[B] 131. er zit daar een breekpuntje en dat kun je zien ehm dat is misschien even een 
heel klein detail, maar dat eh ja daar moeten we toch een keertje naar kijken of die teksten, 
zoals je ze als je een tekst logisch opbouwt dus daarom ga ik hier in dit stukje daar even 
nauwer, dieper op in eh doe ik niet overal hoor 
[S] 132. (???)  
[B] 133. kijk het woordje, verwijswoordjes, hierin <…> en als je daarin, of als je, ook als 
je ze gebroe, hier bijvoorbeeld, hét interview, dat is, dat is een a eh 
[S] 134. welk interview 
[B] 135. ja, welk interview dan, dus het gebruik van dat soort woorden wat ergens naar 
verwijst, dat betekent dat daar eigenlijk van tevoren iets over gezegd moet worden dus ja dat 
is even zo'n algemeen iets 
[S] 136. verwijswoorden 
[B] 137. gebruik van hierin, daarin, of daardoor, of 
[S] 138. het onderzoek 
[B] 139. het, gebruik van een bepaald lidwoord kom je het ook tegen en dat is (???) 
[S] 140. ja dat is wel  
[B] 141. is ook op een ander plekje zo, hét globaal risico  
[S] 142. hét globale 
[B] 143. staat er ook bij welk, dat is ook zo'n voorbeeldje ervan. En hier bijvoorbeeld 
daarboven, dé intuïtieve noties, dus da's effe ja met het opschrijven van dat soort dingen, als 
je daar nou wat bewuster mee omgaat kom je tot een lo- makkelijker, beter, misschien tot 
een logischer opbouw 
[S] 144. ja de ene keer kan dat verduidelijking zijn dus wat je nou precies bedoelt of het 
vaag houden, een interview 
[B] 145. ja vaak los je dat op door inderdaad in plaats van "het" "een" neer te zetten of 
die  
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[S] 146. ja of inderdaad wat want ik heb met een heel aantal dingen je hebt daar, want 
we hebben het hier al een keer over gehad ik heb een heel aantal aangepast dat het wèl 
duidelijk is van oké, wat bedoelen we nu met een aantal zaken 
[B] 147. nou oké ik ga niet op allerlei dingen, ik heb het hier een keer als voorbeeldje 
gedaan omdat we het er toch een keertje 
[S] 148. ja prima 
[B] 149. over moesten hebben <…> eh <…>  en ik <…> een andere opmerking (…)  
 
B legt in 131-133-135 een handige procedure uit om te controleren of de opbouw 
van de tekst logisch is. S doet weer actief mee: hij vult in (beurt 134) en noemt 
een voorbeeld van een verwant verschijnsel (het bepaalde lidwoord). B grijpt 
terug op het eerste tekstprobleem dat S op die manier had kunnen opsporen. B 
vat samen in 143. In 144 is het S die de oplossing voorstelt die door B wordt 
bevestigd en geaccordeerd.  
 Dan volgt een uiting van S waarmee verklaard kan worden dat S weet welk 
punt B gaat maken voor het gemaakt is; het punt is namelijk al eerder bespro-
ken. B daarentegen suggereerde het tegenovergestelde wanneer ze in 131 zegt: 
daar moeten we toch een keer naar kijken. S heeft er ook al aan gewerkt, zegt 
hij.35 Dat verklaart mogelijk waarom B de tekst al exacter geformuleerd en eh 
helderder van lijn vindt (beurt 93). B gaat echter voorbij aan deze opmerking van 
S en herhaalt in 147-149 dat we het er toch een keertje over moesten hebben. 
 Opmerkelijk is niet zozeer dat de begeleidster niet (meer) precies weet wat 
wel en niet besproken is – dat is haast onvermijdbaar in zo'n lang traject – maar 
dat ze niet reageert op de indicaties van S dat ze een voor hem bekend punt 
bespreekt. Ze hoort wel wat S zegt. Ze herhaalt immers zijn woorden, werkt ze 
uit, of reageert inhoudelijk. Haar strategie van uitleg verschaffen over verwijs-
woorden zet ze evenwel door, hoewel de interrupties van S erop wijzen dat hij die 
kennis al heeft, de uitleg dus wellicht overbodig is en het tekstprobleem een 
andere oorzaak heeft dan kennisgebrek van S. Ook nadat S expliciet zegt dat de 
informatie niet nieuw is, houdt B vast aan het beeld dat ze het er toch een keertje 
over moesten hebben. Hierin is een vergelijkbare vasthoudendheid te zien als bij 
de sociaal wenselijke antwoorden en het beargumenteren van de norm die in 
§6.6.3 beschreven zijn.  
 De meest aannemelijke verklaring hiervoor is dat de concentratie van de 
begeleidster zo gericht is op het helder over het voetlicht brengen van wat ze de 
student mee wil geven, dat er onvoldoende ruimte is om alle signalen van de 
student goed op te vangen en te interpreteren. Eerder kwam reeds aan de orde 
dat de input van de ander in het gesprek een onvoorspelbare factor is die de 
cognitieve belasting verhoogt. Het negeren van een aantal aspecten van die input 
verlaagt het risico op overbelasting maar verhoogt het risico op inefficiëntie.  
 
6.7.5 De volgordekwestie 
Het vierde en laatste tekstpunt dat hier gepresenteerd wordt, betreft de volgorde 
van de drie punten op bladzijde 2 van de tekst van S. Het gaat om drie proble-
men met het schoolvak die de motivatie vormen voor het onderzoek. In tegen-
stelling tot de eerder besproken punten is hier sprake van een meningsverschil. 
Ook uit de andere cases zijn meningsverschillen geanalyseerd. Selectie van dit 
vierde tekstpunt maakt vergelijkingen mogelijk over hoe de verschillende koppels 
in het onderzoek de interactie vorm en inhoud geven als ze het niet met elkaar 
eens zijn.   

                                                 
35  Een vergelijkbaar verschijnsel komt voor in de case 4 (LET), §7.7.3. 
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[B] 161. (…) nou die volgordekwestie daar hebben het al een keer eerder over gehad, eh 
en ik heb ook gezegd ik eh ik vind het prima als je het zo houdt maar dan moet het een 
logisch verhaal blij-, zijn en   
[S] 162. dat is het niet? 
[B] 163. eh <…> nou ja mijn voorkeur blijft nog steeds van laten we nou eens bij die 
leefwereld van die leerlingen beginnen eh in plaats van die die wetenschap want ja, dat is 
maar voor een heel klein clubje van die leerlingen die ooit in die wetenschap doorgaan, dus 
wat is nou het grootste belang? Maar dat is een kwestie van opvatting. Ik ga niet lopen zeuren 
van dit moet dit moet perse anders maar elke keer als ik het weer lees denk ik, hè dat zou ik 
nou toch anders doen (…) [ander punt]. 

 
B geeft in haar uitingen veel ruimte aan S om zelf een keuze te maken: ik vind 
het prima als je het zo houdt (…) mijn voorkeur blijft (…) dat is een kwestie van 
opvatting (…) ik ga niet lopen zeuren. De aansturing is hier beduidend minder 
strak dan in de eerdere punten.  
 In beurt 163 geeft B aan dat ze het probleem dat S als eerste noemt, niet het 
belangrijkste vindt omdat het betrekking heeft op een selecte groep leerlingen. B 
refereert hierbij niet expliciet meer aan haar criterium een logisch verhaal, waar S 
de vraag over stelt36.  
 De eventuele logica van S komt in dit gesprek niet naar voren (misschien 
eerder over gehad), maar wel in het interview na afloop: 
 
S: op een gegeven moment eh ik doe in mijn inleiding, als een motief geef ik een aantal 
problemen aan binnen het schoolvak en dat heb ik opgebouwd vanuit het hele grote naar 
steeds kleiner, dus heel breed eerst de hele Bèta daar heb ik het eerst over, daarna ga ik naar 
eh het onderzoek en daarna ga ik naar het schoolvak dus een soort trechtervorm maken van 
oké dit is een heel groot probleem maar daar kan ik het niet over hebben, dat is veel te groot 
dus ik ga het wat inperken en dan ga ik het nog iets inperken tot ik uiteindelijk gewoon ja 
zegmaar aansluit bij mijn hoofdvraag, mijn hoofdvraag vind ik, tenminste persoonlijk vind ik, 
dat die er heel erg leuk uitrolt nu, alleen B die heeft zoiets van "ja maar het belangrijkste daar 
wil je het over hebben dus daar begin je mee", nou dat is een beetje dat dat, ja goed, ik 
bedoel, ik heb haar nog niet overtuigd en zij mij heeft mij nog niet overtuigd dus dat is leuk  
J: even een kleine patstelling? 
S ja, maar dat is, daar hebben we het de vorige keer hebben we dat er ook al een keertje 
over gehad en toen eh toen heb ik het ook niet goed opgeschreven want ik had zoiets van ja 
dat is onzin, ik bedoel, we hebben het altijd over een trechtervorm, je moet uiteindelijk, ja je 
moet je onderzoek gewoon inperken en nou, in dit stukje zegmaar, vind ik dat het relaxed 
naar voren komt, dus, nou ja en zij zegt eh dat het juist andersom moet, maar goed dat eh, 
daar moeten we het nog over hebben zegmaar (…)  

 
Er zit dus wel een logica achter het verhaal van S maar een andere dan B kenne-
lijk logisch vindt. S heeft goed begrepen wat het standpunt van B is en waarom 
ze die mening is toegedaan. Of dit ook andersom zo is, is niet helemaal zeker. B 
zegt in het eindinterview dat ze denkt dat S nog teveel denkt vanuit de ideeën die 
hij in zijn bètastudie heeft meegekregen: daar staat die wetenschap geheel voor-
op. S heeft die wetenschap echter in zijn verhaal niet voorop gezet omdat hij dat 
het belangrijkste vindt, maar omdat dat het 'grootste' gebied is in de trits van 
problemen. Shared cognition over de posities is zeker, over de argumenten is die 
betwijfelbaar. 
 In 183 komt B nog even terug op de volgordekwestie. Ze heeft S literatuur-
tips gegeven op basis waarvan hij de drie problemen in kan leiden: 
 
[B] 183. (?) en als je daar een inleidend stukje over schrijft van van eh een vier, vijf 
zinnen <…> dan zie je vanzelf wel hoop ik ehm waar deze vandaan komen en <…> nu is zoals 
het er nu staat opeens bam! en we hebben deze problemen <…>  dus misschien dat je dat je 

                                                 
36  Deze sequentie is vergelijkbaar met die in de beurten 39-41 die als eerste markante 

tekstscène is beschreven. 
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dat in kunt leiden en dan kijken tot wat voor eh voor een eh opbouw je daarin kunt komen, 
ja? daar ga ik niet over lopen zeuren dat het per se anders moet, moet je maar 's even naar 
kijken <…>  
[S] 184. misschien blijkt er wel uit, als je het in de algemene introductie zet dat het 
inderdaad handiger is om het andersom te doen 
[B] 185. it's up to you 
[S] 186. yes <…> [schrijft dingen op] 

 
Misschien, zegt B, stimuleert de literatuur tot het heroverwegen van de andere 
opbouw, wat S beaamt, maar wederom krijgt S de ruimte voor eigen keuze. 
 In het eindinterview wordt duidelijk wat het dilemma van B is. Over de volg-
orde van S zegt ze: ik was er niet gelukkig mee en ik was het er ook helemaal 
niet mee eens. Tegelijkertijd wil ze open blijven staan als het andersom zou moe-
ten zijn en zegt ze: ik wou niet zeggen "(…) draai het maar mooi om" en je zegt 
ook niet van het moet anders. Ze denkt niet dat het werkt: je kunt dat natuurlijk 
niet zeggen "sorry hoor maar hier zit je bij didactiek, wij draaien die dingen om 
dus zet ze maar in je hoofd andersom" ja, dat werkt zo niet denk ik. De spagaat 
ontstaat doordat B weliswaar tegen S zegt dat ze er niet over gaat lopen zeuren, 
maar in het interview ook aangeeft: ik blijf erop terugkomen.  
 
6.7.6 Samenvatting en beschouwingen 
In het voorgaande is geconstateerd: 
• Het probleempunt wordt steeds duidelijk aangegeven door B. 
• B geeft gedetailleerde oplossingen voor tekstproblemen. 
• Informatie over het waarom van probleem en oplossing (criteria en functie) 

wordt vaker door S ingebracht en vervolgens aangevuld door B. 
• Niet alle uitleg van B is nieuw voor S. 
• B geeft in haar uitingen veel ruimte voor eigen keuzes van de student, maar 

kan tegelijkertijd vasthoudend zijn in haar (negatieve) oordeel over die keuze. 
 
Het dilemma waar de vorige paragraaf mee is afgesloten, is een goed startpunt 
voor verdere beschouwingen. De paradox lijkt er een van ruimte versus richting: 
enerzijds lardeert B haar adviezen met 'ruimtecreërende' formuleringen, ander-
zijds geven haar voorstellen zeer precies de richting aan waarin S moet handelen 
c.q. schrijven, met als uiterste vorm het letterlijk 'voorschrijven' van de oplos-
sing. Ook herhaalt ze problemen met de tekst tot S het in de door haar gewenste 
richting heeft veranderd.  
 Deze paradox is goed te beschrijven in termen van de beleefdheidstheorie die 
Brown en Levinson (1987) hebben ontwikkeld op basis van ideeën van Goffman. 
Kopyko (1995) betoogt weliswaar op overtuigende wijze dat deze theorie niet alle 
interactioneel gedrag kan verklaren, onderzoek van Roberts (1992, 1994) de-
monstreert dat concepten uit die theorie zinvolle interpretaties opleveren van het 
gedrag van supervisors die besprekingen voeren met leraren in opleiding. Dat 
gedrag komt op belangrijke punten overeen met het gedrag van de begeleidster 
in deze case.  
 Kernbegrippen in de theorie van Brown en Levinson zijn: negative face, posi-
tive face, face-threatening acts (FTA's) en politeness strategies (pp. 59 e.v.). 
Brown en Levinson gaan uit van een 'model person' (MP) die ze omschrijven als: 
a wilful fluent speaker of a natural language, further endowed with two special 
properties – rationality and face (p. 58). Met rationality doelen ze op het vermo-
gen om vanuit doelen adequate middelen te beredeneren. Face verwijst  – ook in 
de Nederlandse taal – naar het gezicht (public self-image, p. 61) dat mensen 
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kunnen verliezen. Brown en Levinson betogen dat gezichtsbehoud in het belang is 
van beide gesprekspartners: Given that face consists in a set of wants satisfiable 
only by the actions (…) of others, it will in general be to the mutual interest of 
two MP's to maintain each other's face (p. 60). 
 De face bestaat uit two related aspects (p. 61). Met de negative face verwij-
zen Brown en Levinson naar de vrijheid om te handelen zonder dwang. Het woord 
negative is hier wat misleidend: het gaat niet om een negatief beeld (een slecht 
gezicht), maar om autonomie. Het behoud van die handelingsvrijheid (en dus van 
de negative face) is van mutual interest. De positive face is het positieve zelf-
beeld dat men graag bevestigd ziet door anderen (hier dus wel de te verwachten 
betekenis). Deze twee gezichten kunnen door verschillende acties bedreigd wor-
den. Acties waarmee begeleiders de negative face van studenten bedreigen, 
zijn37: opdrachten, verzoeken, suggesties, adviezen en herinneringen (remin-
dings) (p. 65). Bedreigingen van de positive face ontstaan door afkeuring, kritiek 
en onenigheid.  
 Brown en Levinson gaan ervan uit dat de modelmens face-threatening acts zal 
vermijden of het bedreigende effect wil verminderen. Dat verminderen gebeurt 
door middel van beleefdheidsstrategieën, zogeheten redressive action (p. 69), 
een soort compensatiestrategieën. Die kunnen gericht zijn op de positive face 
(positive politeness). In het geval van kritiek en dergelijke zal de spreker bena-
drukken dat de hoorder 'erbij hoort', dat spreker en hoorder the same zijn en/of 
er niet sprake is van een negative evaluation in general (p. 70). Met negative 
politeness kan een spreker de autonomie van hoorders proberen op peil te hou-
den. Relevante voorbeelden zijn: zichzelf wegcijferen, excuses voor de inbreuk, 
het bedekken (hedging) van de taalhandeling38 en softening mechanisms die de 
hoorder een ontsnappingsmogelijkheid bieden.  
 Elke vorm van kritiek (negatieve feedback) is een potentiële bedreiging van 
de positive face van de student. Elk advies, elke suggestie bedreigt zijn negative 
face. In scriptie-interactie zijn deze bedreigingen even frequent als in de supervi-
sory conferences die Roberts (1992; 1994) onderzocht. Bezien vanuit dit perspec-
tief zijn de uitingen van de begeleidster in case 3 te begrijpen: 
• wanneer kritiek doorklinkt (B in 93: nog strakker maken; S zelf in 104: stóm 

eigenlijk), uit B zich egalitaristisch: B zelf is daar ook niet zo goed in en mij 
overkomt dat ook regelmatig. Kortom: B en S zijn the same; 

• adviezen gaan gepaard met uitingen die de student ruimte verschaffen voor 
self-determination (Roberts, 1992, p. 291):  

  
39.  denk ik, maar hoef je het niet mee eens te zijn hoor 
 
41.   maar dat moet je maar zeggen hoor, is een suggestie van mij 
 
47.   nou ja goed is maar even een suggestie 
 
109. <…> als jij denkt dat ik daar wat verstandigs over opgeschreven heb 
 
161. ik vind het prima als je het zo houdt  
 
163. Maar dat is een kwestie van opvatting. Ik ga niet lopen zeuren van dit moet dit 

                                                 
37  In het vervolg beperk ik me tot die uitwerkingen van de theorie die relevant zijn voor de 

beschrijving van de paradox in het gedrag van B in deze case. 
38  Brown en Levinson gebruiken hier illocutionary force, een begrip uit de taalhandelingsthe-

orie van Austin en Searle dat niet verwijst naar de inhoud van de boodschap, maar naar 
de handelingsrelatie tussen spreker en hoorder die ermee wordt uitgedrukt en gecreëerd. 
Bijvoorbeeld, in oplopende mate van force: uitnodigen, verzoeken, opdragen, bevelen.  
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moet perse anders 
 
183. daar ga ik niet over lopen zeuren dat het per se anders moet, moet je maar 's 
even naar kijken. 

 
Juist de gedetailleerdheid van de suggesties van B maakt de grote hoeveelheid 
negative politeness39 logisch. Hoewel Roberts deze variabele niet onderzocht 
heeft, is aannemelijk dat de bedreiging van de negative face van S groter wordt 
naarmate het advies concreter en preciezer wordt geformuleerd. Anders gezegd: 
naarmate er meer sprake is van het voorzeggen van de oplossing. De ruimte voor 
het zelf bedenken van een (eigen) oplossing neemt immers af wanneer die ruimte 
al is ingevuld met een kant-en-klare oplossing van het door B geopperde pro-
bleem.  
 
De theorie van Brown en Levinson maakt met name beschouwingen mogelijk over 
het waarom van de verzachtende (softening) formuleringen van B en haar hed-
ging of the illucutionary force. Dit is echter slechts één element van de paradox. 
Hoe B komt tot de strategie van het precies voorschrijven van tekstoplossingen is 
met de beleefdheidstheorie niet verklaard, en ook niet te verklaren. Daarvoor 
moet het gedrag weer binnen de context van scriptie-interactie bekeken worden. 
 Het geven van gedetailleerde oplossingssuggesties is niet goed verklaarbaar 
uit wat B in interviews zegt over wat ze als haar taak ziet (vgl. §6.2.2): beetje 
structuur bieden (…) om z'n eigen weg te vinden en een klein beetje op weg 
helpen (…) de studenten op dat spoor zetten. B doet in de gesprekken veel meer 
dan dat: ze geeft precies aan hoe de tekst eruit moet zien. Mogelijk heeft B bij 
haar interviewuitspraken meer het onderzoeksontwerp dan het schrijven voor 
ogen gehad. In de aangehaalde gesprekspassages echter gaat het grotendeels 
over tekstdelen waarin de scheidslijn tussen onderzoeken en schrijven minder 
scherp is. Het betreft immers inleidende teksten waarin het onderzoeksontwerp 
wordt beschreven en verantwoord  
 Eerder is aangegeven dat B uitgesproken ideeën heeft over hoe die tekst eruit 
moet zien, waarschijnlijk doordat het onderzoek van S deel uitmaakt van haar 
eigen onderzoek en daardoor dezelfde achtergrond kent. Het lijkt erop dat S die 
achtergrond niet op zijn eigen manier c.q. in zijn eigen woorden hoeft te beschrij-
ven. Hij kan overnemen wat B in de marges van zijn tekst heeft opgeschreven of 
copy-pasten wat B in haar eigen publicatie heeft gerapporteerd (beurt 108-109). 
 Dat B woordelijk aangeeft hoe S zijn tekst moet veranderen, is wellicht te zien 
als een vorm van modeling: didactisch handelen in de vorm van het aanbieden 
van een gedragsmodel wat door de leerder kan worden geïmiteerd (Huibregtse, 
2001, p. 17). In dit geval is echter vooral sprake van modeling van het product 
en veel minder van een proces en dat strookt niet met de definitie die bijvoor-
beeld Lockhorst (2003) geeft van een modellerende leerdialoog: de leraar de-
monstreert een techniek, procedure of werkwijze (p. 81). Het imiteren dat de 
student als reactie op het model staan van B zou moeten doen, is niet veel meer 
dan overschrijven en daarvan is het leereffect beperkt. In ieder geval in deze 
case, zo blijkt. S moest namelijk na zijn afstudeerverslag nog een rapport schrij-
ven. B vindt daar weer dezelfde tekstuele moeilijkheden in, terwijl we dat aan de 
hand van zijn afstudeerverslag heel uitgebreid, heel duidelijk hadden doorgeno-
men. Ze vertelt dat S dat ook zag: helemaal aan het eind zei hij zelf ook van: ik 

                                                 
39  Uitingen zoals hierboven komen in beide gesprekken zeer frequent voor. In deze mate zijn 

ze in geen van de andere cases aanwezig.  
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heb hier toch bij mijzelf een enorme tekortkoming gezien. Als er een cursus 
schrijven is wil ik er nog wat aan doen. Als we uitgaan van het doel een student 
te leren hoe hij moet schrijven, dan is meer effect te verwachten van voordoen 
hoe je komt tot een bepaalde tekst dan voorzeggen hoe die tekst moet zijn. 
 Dit gedrag van B, de oplossing precies voorzeggen, lijkt dus niet zo functio-
neel in een proces dat tot doel heeft de student beter te leren schrijven. Het is 
evenwel verklaarbaar vanuit de context van haar gespreksvoorbereiding en haar 
visie op verantwoordelijkheden.  
 Productgerichtheid lijkt een direct gevolg te zijn van de manier waarop zij het 
materiaal van S bekijkt. In de interviews geeft ze een aantal malen op vergelijk-
bare manier aan hoe ze nadenkt over materiaal van de student: 
 
• stel dat het mijn onderzoek zou zijn, wat zou ik, hoe zou ik dat ingevuld hebben, wat 

zou ik zelf hebben gedaan 
 
• ik probeer mezelf een beeld te vormen –als, kijk je hebt iemand met iets wat je zelf niet 

doet, dat je zelf niet hebt gedaan, je probeert zo goed mogelijk mee te denken en voor-
dat ik met iemand ga praten, probeer ik mijzelf een beeld te schetsen van als ik dat nou 
zelf zou moeten doen, hoe zou dat er dan uitzien, hoe denk ik dat dat eruit zou moeten 
zien [J: en wat bedoel je met zelf doen?] zelf dat stukje onderzoek, plannen, zelf met 
die leerlingen gaan praten 

 
• als dit mijn eigen onderzoek zou zijn, als ik de student zou zijn, wat zou ik, hoe zou het 

er dan voor mij uitzien.  
 
Wederom gaan deze uitspraken meer over onderzoek doen dan over schrijven, 
maar de interactie van B over de teksten van S sluit naadloos aan op een derge-
lijke voorbereiding. Er is weinig reden om aan te nemen dat B zich totaal anders 
voorbereidt op tekstfeedback. De uitspraken van B duiden erop dat ze bij het 
doornemen van producten van S bedenkt hoe zij een probleem zou oplossen. Als 
ze een oplossing bedacht heeft, deelt ze die de student mee, althans in de twee 
opgenomen gesprekken. 

Een tweede punt dat kan leiden tot het voorzeggen van de oplossingen is van 
geheel andere orde, namelijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Deze 
begeleidster is lang niet de enige die het gevoel heeft als er een verslag ligt dan 
voel ik me er ook wat verantwoordelijk voor, da's ook een stukje van mij en dan 
wil je gewoon goed voor de dag komen. De kwaliteit van het eindproduct is van 
groot belang voor B en kan dus een belangrijke drijfveer zijn voor haar handelen. 
 
Had B op een andere manier kunnen aansturen op een goed eindproduct? Het 
kiezen van de mate van sturing is voor meer begeleiders een probleem. Ter illu-
stratie: in een scriptiebegeleidingscursus40 noemen zeven van de acht deelnemers 
(V) dit als een probleempunt.41 Als antwoorden op de vraag Wat vind / lijkt je 
moeilijk? En waarom?, antwoorden ze onder meer: 
 
1 Precies te bepalen (…) waar mijn taken beginnen en ophouden 
2 Het begeleiden van studenten die veel hulp nodig hebben en de mate van sturing die je 

als begeleider daarbij geeft (…) hoe ver ga je met het geven van aanwijzingen, waar 
houdt jouw verantwoordelijkheid op. Heb denk ik de neiging om voor de student in te 
gaan vullen. 

3 Twijfel of ik niet strakker de regie in handen moet nemen 

                                                 
40  Gegeven door mij, najaar 2002. 
41  De enige cursiste die dit punt niet als problematisch naar voren bracht, was een aio die 

net begonnen was met haar eigen onderzoek en nog geen ervaring had met het werken 
met studenten. 
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4 Een goede verdeling van verantwoordelijkheden 
5 Inschatting maken van de hoeveelheid sturing die ik studenten moet geven en er 

vervolgens op te letten om niet te veel te sturen. Ik ben geneigd om zelf controle over 
dingen te houden of werk uit handen te nemen en dat maakt studenten afhankelijk 
waardoor ik weer meer ga sturen enz (neerwaartse spiraal).  

6 Voorkomen dat ik zelf te veel ga doen 
7 Hoe ver gaat je bemoeienis? 

 
Vanwaar die neiging om de problemen van de student op te lossen? Functioneel is 
dit gedrag vooral als het niet nodig, niet nuttig, niet mogelijk of te tijdrovend is 
dat de student zelf de problemen oplost waarvan de begeleider vindt dat ze hoe 
dan ook opgelost moeten worden.: 
1 niet nodig, bijvoorbeeld omdat het geen (leer)doel is in het proces; 
2 niet nuttig, omdat de student er niet beter van wordt; 
3 niet mogelijk, omdat student of begeleider daarvoor competenties missen; 
4 te tijdrovend, omdat het om een eenmalig probleem gaat.  
In case 3 lijkt vooral de derde optie aan de orde, de optie die ook als belangrijk-
ste naar voren komt in onze scriptiebegeleidingscursussen. Niet zozeer omdat uit 
het materiaal is af te leiden dat de (leer/schrijf)competentie van S ten principale 
onvoldoende is, maar eerder omdat het niet eenvoudig is die competentie te 
verhogen. Verhoging ervan vraagt immers om expliciete kennis van het proces 
dat verbeterd moet worden, in casu kennis van het proces van schrijven in een 
academische onderzoekssetting, dat de student doorloopt. Die kennis doen scrip-
tiebegeleiders zelden op systematische wijze op. Eigen schrijf- en onderzoekser-
varing is veelal de peiler waarop die kennis berust. Welnu, wanneer weinig be-
kend is over de deelprocessen van een taak, is het moeilijk om bij het lezen van 
een studententekst vragen te beantwoorden als: Waarom heeft de student het op 
deze onbevredigende manier gedaan (vergelijk het zoeken naar de oorzaak in 
Roossink, 1990)?, Welke stappen zou hij anders moeten zetten om tot een beter 
resultaat te komen (kiezen van de maatregel)? Welke deelstappen kent zo'n 
proces? Wat is de functie van de deelstappen? Waarom hebben mensen moeite 
met bepaalde deelstappen? Tot welke gebreken leiden verkeerde stappen (of 
andersom: uit welke verkeerde stappen is een gebrek te verklaren)? Vervolgens 
kan de vraag beantwoord worden: Hoe kan ik het gesprek zo inrichten dat ik hem 
dat leer?  
 Zonder kennis van de taak (expertisetheorie, Oost & De Jong, 1996) valt er 
weinig méér over te brengen dan een (negatief) oordeel en een oplossing. De 
begeleidster van case 3 geeft zelf ook aan dat ze in die richting denkt: ik denk op 
het moment dat je je héél zeker voelt, dat je weer meer ruimte hebt voor didacti-
sche overwegingen in zo'n gesprek om met voldoende helikopter view te gaan 
kijken 'hé, hoe ga ik nou iemand zo ver krijgen dat dat uit hemzelf komt' maar op 
het moment dat je zelf net het licht hebt gezien van iets 'zo moeten we verder' 
dan ben je daar niet toe in staat. 
 Tot slot: uit het voorbeeld rond de verwijswoorden (§6.7.4) is af te leiden dat 
het uitleggen van een goede procedure (maatregel, deelstappen) niet per definitie 
een adequate didactische ingreep is. De begeleidster heeft hierover wel de beno-
digde proceskennis, maar het tekstprobleem wordt niet veroorzaakt doordat bij 
de student die kennis ontbreekt – zo blijkt uit zijn reacties op de uitleg. Wanneer 
een begeleider dergelijke signalen van kennis opmerkt, zou het probleem op-
nieuw 'onderzocht' moeten worden om te bezien welke oorzaak dan wel ten 
grondslag ligt aan de tekstgebreken van de student. 
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7  Case 4: Letteren  
 
7.1 Inleiding 
 
De vierde case van dit onderzoek komt uit de Faculteit en discipline Letteren. De 
student is aanbeland in de eindfase van het scriptieproces waarin concepthoofd-
stukken worden besproken. 
 Paragraaf 7.2 bevat een beeld van de betrokkenen, het proces en het scrip-
tieonderwerp, in §7.3 heb ik het verloop van de gesprekken samengevat weerge-
geven. Een algemeen beeld van het interactioneel handelen van de gesprekspart-
ners is te vinden in §7.4. Daarna wordt de beschrijving toegespitst op twee me-
ningsverschillen. 
 
In de gesprekken van deze case zijn twee begeleiders aanwezig in plaats van 
één, zoals in alle andere cases. Formeel zijn beide begeleiders even belangrijk; de 
student studeert namelijk af in een interdisciplinaire specialisatie waarin minimaal 
twee hoofdrichtingen vertegenwoordigd moeten zijn. Om die reden zijn beide 
begeleiders aanwezig bij alle scriptiegesprekken. Dit neemt niet weg dat in de 
analyses van deze case het vizier gericht is op één van beide begeleiders. Ik 
noem haar verder B1 of kortweg B. De belangrijkste reden daarvoor is dat ik haar 
benaderd heb met het verzoek om mee te werken aan het onderzoek. Zij is juist 
gekozen omdat ze zeer ervaren is (zie verderop). Met haar zijn ook de interviews 
na afloop gehouden. In de gesprekken blijkt ze een prominentere rol te spelen 
dan de andere begeleidster (B2). De gesprekken vormen daardoor uitstekend 
materiaal om het handelen van juist begeleidster B1 te beschrijven. Getalsmatig 
is haar aandeel uit te drukken in het aantal woorden dat ze uitspreekt in vergelij-
king met B2: in gesprek 1 is ongeveer 85% van de 'begeleiderwoorden' van B1, 
in gesprek 2 geldt dat voor 84% van de woorden van de begeleiders. Hiertegen-
over staat dus respectievelijk 15% en 16% van B2. Ook inhoudelijk gezien is het 
B1 die het meest een stempel drukt op de interactie, zoals in het vervolg te zien 
is.  
 Dat deze verdeling van spreektijd over beide begeleiders niet uitzonderlijk is, 
geeft de student aan in het interview na afloop van gesprek 1; ze geeft ook een 
reden daarvoor: het soort werk dat S bestudeert, ligt meer op het terrein van B1 
dan op dat van B2:  
 

J: is laten we zeggen de verdeling van eh van de spreektijd over zo'n gesprek, was dat nu 
zo ongeveer zoals dat altijd is, toch dat B1 meer aan het woord is dan 
S: [lacht] dan B2, ja dat is altijd zo 
J: dat is altijd zo 
S: en dat komt misschien ook wel omdat B1 meer ehm meer het is, x-literatuur is echt B1 
haar gebied, dus dit soort literatuur, en B2 houdt zich meer bezig met ja, andere dingen, 
die heeft zich beziggehouden met y en z (...) heb ik wel eens een cursus gedaan, dus echt 
een ander gebied, dus daardoor komt het misschien ook wel een beetje <...> 

 
7.2 Algemene beschrijving 
 
7.2.1 Verzameld materiaal 
Van deze case is het volgende materiaal verzameld: 
• scriptiegesprek 1 (70 minuten); 
• interview met B (13 minuten); 
• interview met S (20 minuten); 
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• scriptiegesprek 2 (71  minuten); 
• interview met S (21  minuten); 
• eindinterview met B (45 minuten).  
 
Dat na gesprek 2 geen interview heeft plaatsgevonden met de begeleidster, heeft 
een praktische oorzaak. Het bleek door haar volle agenda niet mogelijk om op 
redelijke termijn na het gesprek een afspraak te maken. 
 
7.2.2 De begeleider (V) 
Begeleidster 1 draait als (hoofd)docent/onderzoeker al lang mee in de universitai-
re wereld. Zoals ze zelf zegt: Je praat nu met een ouwe rot in het vak – ik doe dit 
al vijfentwintig jaar. Ze staat bekend om haar betrokkenheid bij onderwijszaken, 
is onder meer actief in het tutorensysteem en begeleidt daarin zowel studenten 
als tutoren. Waardering van studenten krijgt zij alom. Zelf geeft ze haar betrok-
kenheid bij onderwijs en studenten als volgt weer in het interview: ik denk dat we 
allebei1 heel eh onderwijsgericht zijn en eh ook veel waarde hechten aan de in-
teractie met de student.  
 De begeleidster wil de student de kans geven om zelf oplossingen te beden-
ken. Tijdens gesprek 1, bijvoorbeeld, blijkt dat de student, na de nodige worste-
lingen, een goede opzet voor haar scriptie heeft kunnen bedenken: de lijn van het 
verhaal is helder voor haar. B is daar opgelucht over want wij dachten nou als we 
zeggen 'we willen dat je het zó doet', dan zou het misschien iets sneller gaan 
maar dat is zonde van haar eigen inbreng omdat ze zo goed is, dus dan is het 
even aftasten en als dit moment er niet zou zijn dan moeten wij weer overleggen 
van hoe ver gaan we met haar de vrije hand te geven, maar nu kwam het van-
zelf. De bedoeling is dus dat S zoveel mogelijk zelf doet. B maakt daarbij wel de 
kanttekening dat dat bij zwakkere studenten niet altijd werkt of lukt en dat is 
misschien iets representatiever. In die gevallen is B véél directiever. Dat is niet 
nodig bij de student in deze case. 
 Deze student is heel kritisch over haar eigen werk, maar ook dat is niet repre-
sentatief; soms overschatten studenten zichzelf en dat vindt B lastig omdat je 
dan iemand een inzicht moet bijbrengen over zichzelf dat-ie niet hééft en wat je 
niet zomaar in een scriptie kan overdragen. Studenten kiezen niet altijd een 
onderwerp dat pást bij hun capaciteiten hè, dat is het punt. 
 De werkwijze van B komt naar voren in het eindinterview. Ze vertelt dat ze bij 
deze student in het begin wilde (...) achterhalen: is het omdat ze dat ook zo 
denkt of is het omdat ze slordig heeft geformuleerd en niet heeft stilgestaan bij 
de consequenties; nou dat is bij haar nooit het geval, snap je, en daardoor had ik 
ook het idee van nou ehm als ik als docent vind dat eh ik haar daarop moet wij-
zen, dan moet ik daar dus in de discussie telkens weer op terugkomen. Evenwel: 
in de voorbereiding van een scriptiegesprek richt B zich primair op de foute plek-
ken in de tekst: ik bereid alleen voor op grond van teksten die ik krijg en waarvan 
ik zeg van nou híer moet ik het over hebben, híer moet ik het over hebben (...) 
die dingen moeten (...) in ieder geval aan de orde komen en daarna is het los. 

 
7.2.3 De student (V) 
De begeleidster is heel erg te spreken over deze student. Ze is van bovengemid-
delde kwaliteit: het is een goede student, heel kritisch over zichzelf (...) ze ziet 
ook als er gaten zijn in haar kennis of als er zwakheden zijn (...) het is ook ie-

                                                 
1  Met we allebei doelt B1 op haar medebegeleidster B2 en zichzelf. 
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mand die goede ideeën heeft, heel kien, heel slim, dus niet representatief in de 
doorsnee scriptiestudent. Bovendien: ik vind dat ze helder kan schrijven en eh 
dat probleem heb ik dus met haar niet en ze is perfectionistisch, kritisch, eigen-
wijs, ongeduldig. 
 Belangrijkste leerpunt voor de student is volgens B dat ze minder anachronis-
tisch moet denken: teksten niet interpreteren vanuit de hedendaagse gedachte-
wereld, maar nagaan hoe men in die tijd tegen de wereld en tegen teksten aan-
keek. S weet dat B dat vindt maar noemt zelf ook een ander probleem: ik vind 
het vooral moeilijk om te zorgen dat (…) de structuur van de hele scriptie duide-
lijk is en dat er één hoofdlijn in zit dat je echt één onderzoek doet met één vraag 
en dat je niet te ver afdwaalt (...) en dat het voor de lezer ook straks duidelijk is 
wat ik precies aan het doen ben. Daarom vindt S het ook moeilijk om de inleiding 
te schrijven: ik had drie losse onderdelen en ik kon maar niet die onderdelen zo 
goed krijgen dat het één geheel vormde in de inleiding (...) ik zat ergens met een 
cirkelredenering (...) waar ik niet uit kwam (...) ik wilde het niet inleveren als ik 
er niet zelf tevreden over was.   
 
7.2.4 Het proces 
Officieel staat er bij Letteren 640 uur voor de eindscriptie maar in de praktijk 
doen de meeste studenten er langer over, bij deze specialisatie in ieder geval. B 
schrijft dat toe aan enthousiasme: de ervaring leert dat het toch hele gemoti-
veerde typen studenten zijn en (...) die zijn niet echt snel tevreden met wat ze 
gedaan hebben en (...) ze kiezen heel bewust voor deze specialisatie omdat ze 
helemaal ehm bevlogen zijn door het onderwerp, door die periode. Ook S zal er 
langer over doen, maar dat is volgens B niet zeldzaam dat het zo lang is. Volgens 
B is dat te wijten geweest aan perfectionisme: dat het dan goed moet zijn.  
 S is een maand of vier voor gesprek 1 begonnen met haar scriptie en al een 
eind op streek, maar ze heeft in de zomerperiode niet zo heel erg hard gewerkt, 
zegt ze. De begeleidster denkt dat het nu wel <…> binnen één, twee maanden af 
is hoor, ja want ze heeft al het voorwerk gedaan. De student zelf schat het op 
ongeveer hetzelfde. Ze zegt half september: ik wil ergens in november wel klaar 
zijn, maar dan moet ze naar eigen zeggen wel harder gaan werken. Uiteindelijk 
zal het maart worden; vier maanden later dus.  
 S vindt dat ze in de gesprekken die opgenomen worden meer echt ehm com-
mentaar krijgt dan in eerdere gesprekken. Ze noemt het meer inhoudelijk, waar-
mee ze kennelijk bedoelt dat het minder algemeen is dan voorheen. Toentertijd 
vonden ze dat ik soms te veel anachronismen erin had zitten en wezen ze niet 
echt aan van hier is het niet goed en daar is het niet goed en zo. In de opgeno-
men gesprekken komen meer tekstprobleemscènes voor dan in de voorgaande 
gesprekken. Dat was ook precies wat S hoopte van de gesprekken in deze fase: 
precieze aanwijzingen van hier dit moet je veranderen en dat moet je veranderen 
en dat zit nog niet helemaal goed en dat heb ik wel gekregen, ja.   
 
7.2.5 Het scriptieonderwerp  
S bestudeert een aantal verschillende versies van een middeleeuws werk waarin 
allerlei kennis is bijeengebracht, een soort encyclopedie (afgekort aangeduid met 
Sc.). S formuleert wat ze in de scriptie doet als volgt: ik heb dus vijf verschillende 
versies van die Sc., de Franse tekst, dus de oorspronkelijke tekst en dan zijn er 
twee Nederlandse vertalingen en twee Engelse en (...) in mijn hoofdstukken maak 
ik analyses van de Franse tekst om te kijken (…) hoe moeilijk of makkelijk dat (…) 
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die informatie is, dus wat het niveau is van de tekst zegmaar en daaruit kun je 
dus afleiden (…) voor wat voor publiek dat die Franse tekst geschikt is en dan 
vergelijk ik dat ehm met die andere vertalingen om te kijken van of die vertalin-
gen op een ander niveau zijn geschreven of misschien op een andere manier hun 
informatie proberen over te dragen want dan heeft dat ook consequenties waar-
voor die teksten geschikt zijn.  
 In de woorden van B: haar focus is: kan ze op grond van de manier waarop 
die kennis wordt overgedragen in die twee volkstalen iets zeggen over het pu-
bliek, over de manier waarop een auteur zijn materiaal aanpast aan het publiek.  
  
7.3 Inhoud en structuur van de gesprekken  in grote lijnen 
 
7.3.1 Inleiding 
De gesprekken in deze case zijn, in verhouding tot de andere gesprekken in dit 
onderzoek, moeilijk te volgen. Dit is geen kwestie van structuur, maar van in-
houd. De structuur van de gesprekken wordt over het algemeen expliciet gemar-
keerd en is meestal helder, de complexiteit is vooral inhoudelijk en wordt veroor-
zaakt doordat student en begeleiders midden in de analysefase zitten, een fase 
waarin er zeer vakinhoudelijk gewerkt en dus gepraat wordt. Een complicerende 
factor bij het soort onderzoek dat deze student uitvoert, is dat er teksten geana-
lyseerd worden waarvan verschillende versies bewaard zijn gebleven. Er zijn 
volledige handschriften maar ook fragmenten overgeleverd. Niet alleen de date-
ring van verschillende versies is niet eenvoudig, ook de relaties zijn moeilijk te 
achterhalen: het reconstrueren van verwantschappen tussen al die handschriften 
is waar speurderswerk. Ook in onderhavige gesprekken komt dit een aantal keren 
aan de orde. Deze passages zijn zo uitgebreid mogelijk weergegeven, maar zul-
len, zeker voor mensen die niet thuis zijn in dit vakgebied, niet altijd even ge-
makkelijk te begrijpen zijn.2  
 Daarbij komt dat de student verschillende vertalingen van de tekst met elkaar 
vergelijkt en deze vertalingen ook weer vergelijkt met andere varianten van de 
tekst. Om het nog even op een rijtje te zetten: 
• er is een Middelfranse Sc.;  
• de student vergelijkt daarmee twee Middelnederlandse vertalingen; 
• en twee Middelengelse vertalingen; 
• deze vijf versies vergelijkt ze nog met een Latijns werk dat veel overeenkom-

sten heeft met de Sc: dat is het E; 
• en met een ander Middelfrans werk dat erop lijkt: P&T; 
• en dan is nog een punt van discussie of S ook de Latijnse traditie in de verge-

lijking zal betrekken. 
 
Niet de volledige werken worden vergeleken, maar S selecteert drie onderwerpen 
die in alle werken voorkomen in vergelijkbare omvang en structuur. 
 Tot slot zit er een complexiteit in de bestudeerde tekst zelf. In een proloog 
wordt geschetst dat de auteur een boek in het Frans gevonden heeft dat hij de 
moeite waard vond om te vertalen en te bewerken. Dit is het kader van de raam-
vertelling. De vertelling zelf gaat over een koning die leefde in het jaar 847 na 

                                                 
2  Bij de analyses heb ik kunnen profiteren van mijn vooropleiding waarin ik kennis heb ge-

maakt met het Middelnederlandse deel deze interdiscipline. Ik kon echter niet alle redene-
ringen van de sprekers precies volgen zoals duidelijk wordt in diverse voetnoten bij § 7.3.1 
en § 7.3.2. 
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Noach.3 Hij laat een filosoof komen die hij alle vragen stelt waarop hij tot dan toe 
nooit een antwoord had kunnen vinden en de filosoof beantwoordde ze allemaal. 
Die vragen en antwoorden vormen de kern van het werk.  
 
7.3.2 Verloop gesprek 1 
 
Inleiding: Het praatpapier 
De student heeft een tekst ingeleverd van iets meer dan acht pagina's. Het gaat 
om Hoofdstuk 1- Inleiding. Het stuk begint met: De eerste paragraaf wil helaas 
nog steeds niet lukken, waarna S kort weergeeft dat ze daarin de aard van de Sc. 
wil beschrijven, de doelstelling van de Sc zoals die naar voren komt uit de proloog 
en dat je de tekst op twee 'niveaus' kunt bekijken. Tegen de tijd van gesprek 1 
heeft S deze paragraaf wel geschreven, maar de begeleiders hebben hem nog 
niet kunnen lezen (en door een printerstoring heeft S de tekst ook niet bij zich).  
 Op deze – nog niet geschreven - paragraaf volgt een §1.2 (ruim vijf pagina's) 
waarin S de geschiedenis schetst van de handschriften, vertalingen en drukken 
van de Sc. In §1.3 geeft S aan wat ze op welke manier wil onderzoeken in haar 
scriptie: ze wil uitzoeken wat er uit de verschillende versies van de tekst is af te 
leiden over het publiek waarvoor die versies bedoeld zijn. Daarbij richt S zich 
vooral op verschillen in het niveau van de tekst (moeilijkheidsgraad) die een 
indicatie zouden zijn voor het niveau van het beoogde lezerspubliek.  
   

Overzicht scènestructuur en onderwerpen gesprek 1 

1 Mailtjes S (1-36)  5.6  Structuur (113-115) 

 1.1  Mailtje 1 (1-25)  5.7  Inhoud (115-121) 

 1.2  Mailtje 2 (25-36)  5.8  Structuur (121-121) 

2 Agenda (37-37)  5.9  Algemeen (121-123) 

3 Tekst van student (37-69)  5.10  Inhoud (123-139) 

 3.1 Inhoud (37-61)  5.11  Hiaat (139-151) 

 3.2  Inhoud (61-68) 6 Hoe nu verder (151-267) 

 3.3  OIverig (69-69) 7 Vertaalproblemen (267-313) 

4 Proces (70-75) 8 Relatie handschriften (313-341) 

5 Tekst van student (75-151) 9 Vertaalproblemen (341-375) 

 5.1  Structuur (75-75)   9.1  Vertaalprobleem 2 (341-357) 

 5.2  Formulering (75-84)  9.2  Vertaalprobleem 3 (357-367) 

 5.3  Inhoud (85-89)  9.3  Vertaalprobleem 4 (367-375) 

 5.4  Inhoud (89-107) 10 Relatie handschriften (375-379) 

 5.5  Inhoud (107-113) 11 Vervolgafspraak (379-431) 

 
Samenvatting gesprek 1 (70 minuten) 
 
Hieronder is het volgende weergegeven (meer details in §3.5.3): 
• (vet) onderwerp van de scène / eventueel de volgorde waarin het onderwerp 

is geagendeerd / eerste en laatste beurt van de scène (aantal beurten dat de 
scène telt); 

• (onderstreept) idem voor de subscène; 
• een samenvatting van wie iets zegt of doet (B of S), wat voor communicatieve 

handelingen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld vragen, uitleggen) en waar de 

                                                 
3  Zoals S het beschrijft in haar inleiding. Het tweede citaat komt daar ook uit. 
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uitingen over gaan (inhoud). Dit laatste zoveel mogelijk in woorden die B en S 
gebruiken. Echte citaten uit de gesprekken zijn gecursiveerd.  

 
1: Mailtjes S / Agendapunt -- / Beurt 1- 36 (37) 
1.1: mailtje 1 / Agendapunt -- / Beurt 1-25 (25) 
B1 zegt dat twee mailtjes van S voor vandaag relevant zijn. Mailtje 1 ging over 
hulp bij (controle van) vertalingen van S die X4 niet wilde geven. Dat verbaast B; 
dat hoort niet. Ze zal het met X bespreken. Y wilde wel de vertaling controleren, 
zegt S. B vraagt of S nu problemen krijgt met het halen van haar deadline. Die, 
zegt S, is toch niet meer te halen en S moet ook nog andere studieonderdelen 
afronden. B2 vraagt wanneer S die wil afmaken. Dat weet S niet en ze vertelt wat 
ze precies moet doen. B2 schat dat in op twee weken werk. Ligt eraan hoe snel je 
werkt, zegt B1. 
Tweede punt in dit mailtje was of B een vertaling wilde bekijken. Dat heeft ze 
gedaan, zal zo besproken worden. 
1.2: mailtje 2 / Agendapunt -- / Beurt 25-36 (12) 
B refereert aan mailtje 2 met verschillende attachments. S had haar nieuwe inlei-
ding mee willen nemen, maar de apparatuur weigerde te printen. 
2: Agenda / Agendapunt -- / Beurt 37-37 (1) 
B stelt voor te kijken naar wat er wel is en daarna specifiek naar die vertaling. 
3: Tekst van student / Agendapunt 1 / Beurt 37-69 (33) 
3.1: inhoud / Agendapunt 1 / Beurt: 37-61 (25) 
B1 vraagt of B2 iets heeft over de inleiding; enige verwarring. S zegt dat het gaat 
om het eerste hoofdstuk. B2 oppert een probleem: als je iets onsystematisch 
vindt, moet je uitleggen volgens welke normen dat is of vergelijken met andere 
encyclopedieën5. S zegt dat iedereen dat schrijft en het is inderdaad in vergelij-
king tot andere. B1 oppert een probleem: dat moderne onderzoekers alfabetische 
of thematische ordening verwachten. S verwacht dat niet zelf, ze kent geen ande-
re encyclopedieën die een onderwerp behandelen en daar later nog eens op te-
rugkomen en dan nog eens. B1 vindt dat volgens moderne normen en denkt dat 
de auteur het wel systematisch vond. S vertelt wat ze over de proloog heeft 
geschreven in het stukje dat er niet is: de auteurs zeggen dat ze niet hebben 
gekozen voor een indeling in boeken dus meent S dat hun lezers wel zo'n indeling 
verwachtten. Dat is wel essentiële informatie, zegt B1, maar een volgende vraag 
is waarom zo'n verdeling in boeken niet nodig is. Volgens B1 omdat de wijze zijn 
antwoorden van God krijgt en dan heb je geen logica nodig. 'Wij' moeten dan die 
systematiek aanbrengen. S zegt dat ze daar andere dingen over geschreven heeft 
en stelt voor hier de volgende keer op terug te komen. Dat vindt B1 goed.  
3.2: inhoud / Agendapunt 1 / Beurt: 61-68 (8) 
B2 noemt een punt in de tekst van S: die vormeigenschappen zijn een bewuste 
keuze van de auteur. Kan de auteur niet een voorbeeld hebben gehad; de vraag-
antwoordvorm is toch een hele oude traditie? Ja, dat heeft S er ook bij gezet. Dan 
laten we dat?, vraagt B2. Ja, zegt S. 
3.3: overig / Agendapunt 1 / Beurt: 69-69 (1) 
B2 vond iets mooi maar weet niet meer precies wat. 
4: Proces / Agendapunt -- / Beurt 70-75 (6)  
S wil nog iets schrijven over verschillende niveaus van begrijpen en een plaatje 
zoeken. B1 meent dat S nu wel de structuur voor de scriptie te pakken heeft. Dat 
beaamt S: nu ze een korte samenvatting kon schrijven, kon ze ook het eerste 
stuk schrijven. B1 vindt het een goed kader voor de analyses; dat is een grote 
stap waar B1 blij mee is. Uit de tekst van S spreekt nu ook enthousiasme, B1 
heeft er vertrouwen in: dat gaat goed. 
5: Tekst van student / Agendapunt 1 / Beurt 75-151 (77) 
5.1: structuur / Agendapunt 1 / Beurt: 75-75 (1) 

                                                 
4  S vergelijkt in haar scriptie tekstvarianten in verschillende talen. S maakt zelf de vertalin-

gen, maar wil die graag laten controleren door experts op het gebied van de verschillende 
talen. X en Y zijn van die experts. Ook B1 en B2 hebben ieder hun eigen specialisatietaal, 
respectievelijk Middelnederlands en Middelengels.  

5  In §7.7 is deze scène nader geanalyseerd. 
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B1 stelt S voor het stuk over het Nederlandse werk hetzelfde te structureren als 
dat over het Engelse: ze mist nu een systematisch overzicht van handschriften en 
drukken. Ze stelt voor twee paragrafen te maken over de traditie (overlevering) 
van de teksten, om aan je publiek [te] laten weten. Maak twee tussenkopjes en 
presenteer vervolgens wat je als onderzoeksmateriaal hebt gekozen. Is S het 
hiermee eens? 
5.2: formulering / Agendapunt 1 / Beurt: 75-84 (10) 
B1 oppert een probleem: als je schrijft er is er één uitgegeven, vragen lezers zich 
af hoe het met de andere vier is. S denkt dat het met een komma op te lossen 
is6, maar als B1 vraagt of er verder niks is uitgegeven, ziet S dat dat niet zou 
kloppen. Bij doorlezen ziet B1 wel dat er meer zijn, maar je wordt even op het 
verkeerde been gezet. S vraagt zich af hoe ze die fout heeft kunnen maken. 
5.3: inhoud / Agendapunt 1 / Beurt: 85-89 (5) 
B1 oppert een probleem: S schrijft over twee handschriften, dat klopt niet. S 
denkt dat ze fouten heeft laten staan omdat ze zo lang met dat stuk bezig is 
geweest. Dat begrijpen de B's. S denkt dat ze het dan beter een poosje weg kan 
leggen. Maar, zegt B2 je wil het ook af hebben.  
5.4: inhoud / Agendapunt 1 / Beurt: 89-107 (19) 
B1 vindt dat S heel mooi vanuit de tekst zelf heeft verklaard waarom in Sc. be-
paalde onderwerpen ontbreken ten opzichte van langere versies van het werk. B1 
stelt een interpretatie voor van een fragment: astrologie verwijst misschien ook 
naar medische astrologie wat verklaart dat die medicijnen ontbreken. S zag wei-
nig astrologie in andere stukken7 over medicijnen, maar zal het nog eens nakij-
ken. Ja, zegt B1, dat zou ook moeilijk zijn voor de leek8. B2 verwijst naar het 
gebruik van het woord sotterie; de auteur gelooft er niet in. B1 herinnert zich één 
medisch voorbeeld gekoppeld aan maanstanden. Waren er meer in de Franse 
versie? S herinnert zich die niet, maar zal nog eens kijken, en beweert dat toch 
ook astrologie is weggelaten én heel ingewikkeld is. B1 legt uit dat ze de medi-
sche informatie alleen verwacht in boeken voor een beroepsgroep en niet voor 
leken. Maar het Frans is volgens S ook voor leken; ze zal het nakijken. B1: kijk of 
in het Frans die link medisch en astrologisch wordt gemaakt. Zou een extra hypo-
these kunnen opleveren. 
5.5: inhoud / Agendapunt 1 / Beurt: 107-113 (7) 
B1 oppert een probleem: overgeleverd in twee handschriften, dat klopt toch niet? 
S dacht van wel maar zal het nog eens nakijken. Dat zou S precies moeten be-
schrijven: hoeveel handschriften, vertalingen en tekstgetuigen en welke verwant-
schappen. B1 dacht niet dat er twee afschriften waren en noemt de twee inleidin-
gen waar S dat zou kunnen nazoeken. 
5.6: structuur / Agendapunt 1 / Beurt: 113-115 (3) 
B1 oppert een probleem: S noemt een handschrift maar dat heeft ze niet eerder 
in verband met de editeur genoemd. Dat kan volgens S. B1 raadt aan beide in het 
begin te noemen om verwijzing mogelijk te maken. 
5.7: inhoud / Agendapunt 1 / Beurt: 115-121 (7) 
B2 oppert een probleem: S schrijft dat ze letterlijke overeenkomsten verwacht 
wanneer de ene tekst een bewerking is van de andere. Een auteur kan toch ook 
gaan herschrijven; de tekst alleen als inspiratie gebruiken? Wat S raar vindt is dat 
de auteur de grote lijn overneemt, maar met net een ander woordje of in een 
andere volgorde. Waarom doet hij dat? Dat vindt B1 ook frappant. Het zou mooi 
zijn om te kijken of er een lijn zit in de wijzigingen door de auteur. S vraagt of ze 
dan contact zal zoeken met de groep die beide handschriften bestudeert. Zou 
kunnen, zegt B1, maar niet te veel tijd in steken. B2 bedoelde ook niet dat S het 
moet veranderen en B1 wijst erop dat S niet pretendeert een uitputtende analyse 
te geven.    
5.8: structuur / Agendapunt 1 / Beurt: 121-121 (1) 
B1 laat het Engels over aan B2. Die vindt het prima. B1 merkt op dat het nu beter 
loopt - B2 beaamt -, dat S op het goeie spoor zit en het broeden (...) zin had. B1 

                                                 
6  Waardoor de uitbreidende bijzin een beperkende bijzin zou worden. 
7  S bedoelt waarschijnlijk: in die langere (Franse) versie(s). 
8  Leken zijn de door B en S veronderstelde lezers waarvoor het werk (Sc) geschreven is. 
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vraagt B2 of de beschrijving van de Engelse versies compleet is. Ja, zegt B2. Ook 
zo doen voor het verhaal over de Nederlandse tekst, vindt B1. 
5.9: algemeen / Agendapunt 1 / Beurt: 121-123 (3) 
B1 merkt op dat de vraagstelling duidelijk wordt. S zegt dat er nog een stukje 
komt over de structuur van het hele werk. B1 spreekt haar vertrouwen uit: het 
komt goed.  
5.10: inhoud / Agendapunt 1 / Beurt: 123-139 (17) 
B2 heeft een vraagje over de eventuele hovelingen die volgens S publiek zouden 
kunnen zijn: geeft de tekst daartoe aanleiding, bijvoorbeeld directe aansprekin-
gen? Nee, maar S heeft de indruk dat de auteur soms over het hoofd van koning 
B. heen tegen het publiek spreekt, hoewel er nergens staat hoeveel mensen aan 
het gesprek deelnemen. Geen aansprekingen?, vraagt B2. Nee. Dan moet S die 
hovelingen eruit halen. Ja, dat vindt B1 ook een beetje link. 
5.11: hiaat / Agendapunt 1 / Beurt: 139-151 (13) 
B1 vindt dat S ergens de proloog moet beschrijven. Zit in het stuk dat niet uit de 
printer kwam en S vertelt dat daarin die hele geschiedenis van dat boek staat. 
Ook de status van die fictie duidelijk presenteren, zegt B1: Sc. is geïnspireerd 
door God, daarom een soort profeet en die communiceert niet als een encyclope-
die. Daarom is een associatieve vorm acceptabel. S verbaast zich over tekst E.: 
de leerling weet niet veel, maar wel precies wat moeilijke bijbelpassages zijn en 
heeft vragen gesorteerd in het hoofd zitten. Dat vindt S ongeloofwaardig en raar. 
Ja, zegt B1, dat doet de alwetende verteller en wij spelen het spel van de fictie 
mee, ook al is dat onzin. 
6: Hoe nu verder9 / Agendapunt -- / Beurt: 151-267 (117) 
B1 vraagt of S nog vragen heeft en ziet hoe ze het nu verder aan gaat pakken; 
ontbrekende stukjes aanvullen? Ja, S wil ook nog even verder zoeken naar een 
miniatuur van de hoofdpersonen in Sc. en naar aanleiding daarvan een stukje 
schrijven dat ze de tekst op twee niveaus gaat bekijken. En alvast opsturen wat 
ze nu geschreven had. En dan, vraagt B1, het middenstuk met de analyses dat 
even is blijven liggen? S vertelt dat ze Sc. heeft vergeleken met de E. en P&T en 
meent dat ze de Latijnse traditie10 kan laten vallen, omdat Sc. sowieso op lager 
niveau is dan die twee (volkstalige). B2 vraagt of P&T uit dezelfde periode is. S 
weet nog niet precies van wanneer die is. B1 stelt voor één Latijnse tekst als 
voorbeeld te gebruiken om de hele geschiedenis te laten zien: ook de letterlijke 
vertaling van het Latijn voor geschoolde niet-Latinisten en verschillende gradaties 
volkstalige bewerkingen. De Sc. is volgens B1 niet voor de geleerden, maar voor 
algemeen lekenpubliek. S heeft al één onderwerp bekeken: E. en P&T zijn daar-
over veel uitgebreider. S. stelt voor in de hoofdstukken die er nu liggen die 
teksten ernaast te leggen: dan is duidelijker wat in Sc. bedoeld wordt én zie je 
meteen de niveauverschillen. B1 denkt dat dingen weggelaten kunnen worden als 
je je lekenpubliek daar niet mee lastig wilt vallen – dat merkt ze in haar eigen 
lezingen. Ze stelt voor dat S die dingen op een rijtje zet van Latijn via woordelijke 
vertaling naar volkstaalbewerkingen. Er worden ook geen autoriteiten meer ge-
noemd, hè? Nee, volgens S kan dat ook niet want die komen erna. Dat is waar, 
zegt B1, maar kerkvaders, klassieke auteurs? Dat is S niet opgevallen bij de 
globale vergelijking; Sc. vertelt gewoon het bijbelverhaal. Ja, zegt B1, en dat de 
ware profeet nog moet komen. Dus dat wil S met de geleerde traditie doen? S 
legt uit dat ze een artikel over de Middeleeuwse ideeënwereld niet kon vatten 
zonder zich te verdiepen in Plato en Artistoteles en dat vindt ze te ver gaan als ze 
toch al weet dat dat een veel hoger niveau is dan de Sc. Maar, zegt B1, is goed 
om te verwijzen naar de ingewikkelder traditie als je wilt beweren dat iets gesim-
plificeerd is. Grappig vindt S het dat P&T volgens de proloog moeilijke woorden 

                                                 
9  In deze scène markeert geen der sprekers op enige plaats en op enigerlei wijze een thema-

overgang. Deze scène gaat eigenlijk in zijn geheel over de vergelijkende analyses die S gaat 
uitvoeren c.q. afmaken om haar hoofdvraag te beantwoorden. Er zijn wel wat deelonder-
werpen te onderscheiden, maar die komen niet precies ná elkaar voor; er wordt heen en 
weer gepraat over de keuze van vergelijkingsmateriaal, de methode van vergelijking, reeds 
gevonden uitkomsten, conclusies die er wel of niet uit zijn te trekken, de manier waarop S 
dit kan beschrijven c.q. inleiden en over ander materiaal dat licht kan werpen op de pro-
bleemstelling van S.  

10  Deze 'Latijnse traditie' blijkt een ingewikkeld gespreksonderwerp. Meer hierover  in §7.6. 
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uitlegt en ze daar het verhaal wél snapt. B1: prologen zijn interessant, daarin 
staan de bedoelingen van de auteur – als het geen retorische truc is.  
 B2 waarschuwt S: oppassen, de vergelijking met de twee andere werken is 
niet altijd even makkelijk. S wil ook alleen naar die teksten verwijzen. Summier 
houden, zeggen B1 en B2. S denkt met verwijzingen voldoende te kunnen laten 
zien dat de anderen op hoger niveau werken. Bovendien, zegt B2, kun je daar-
mee anachronismen voorkomen, want je verklaart door vergelijking met andere 
Middeleeuwse werken. 
 B1 stelt voor dat S een inleidend stukje schrijft over de status van de tradities 
E. en P&T, dat ze dat alleen gebruikt om iets te zeggen over het niveau van de 
tekst en de relatie tot het publiek, en dan verwijzen naar het publiek waarvoor E. 
en P&T zijn geschreven. Geeft vertalingen van S meer kleur. Ja, beaamt B2: meer 
traditie er omheen. 
 S vraagt of ze de Latijnse teksten er nog echt bij moet halen; ze heeft geen 
zin om Middeleeuwse wetenschappers te bestuderen, lijkt me dus niet nuttig. 
Hoeft ook niet volgens B1; verwijs naar het artikel waarin ze beschreven worden, 
kijk of je een Latijnse editie kunt vinden en geef één voorbeeld van een woord-
voor-woord-vertaling daarvan. Volgens S is in de Franse vertaling al wat weggela-
ten en gesimplificeerd, dan weet je ook niet meer wat Sc. weg heeft gelaten. B1: 
maar dat is belangrijk als stap naar de volkstaal in verschillende gradaties: het 
Franse publiek is geschoolder dan het Antwerpse. Hoe zit het met Duits en En-
gels? Niet uitputtend behandelen, zegt B1. 
 B2 vraagt naar de datering van de Engelse werken. Die is later dan de ande-
re, zegt S. B2: dan kan je er eigenlijk weinig van zeggen.11 Zeker wanneer er 
drukken verschijnen, zegt S, is de tekst toegankelijk voor breed publiek12.  En 
drukkers hebben er brood in gezien, voegt B1 toe. Daarom is de drukgeschiedenis 
belangrijk.  
 S komt met een theorie: omdat er alleen héle luxe handschriften bewaard zijn 
gebleven, denkt men dat het voor hele hoge edelen was geschreven, maar kan 
het ook zijn dat minder mooie handschriften verloren zijn gegaan, omdát ze 
minder mooi waren? Jazeker, zegt B1, we weten niet of wat bewaard is, repre-
sentatief is. S: zoveel drukken wijst op een ander publiek. B1 beaamt dit: dat is 
die nieuwe benadering van de handschriftelijke context erbij betrekken; men 
probeert daaruit af te leiden voor wie een werk aantrekkelijk moest zijn. S kan 
kijken of de handschriftelijke context van de Engelse tekst er nog licht op kan 
werpen. 
7: Vertaalproblemen / Agendapunt 2 / Beurt: 267-313 (47) 
Ze zoeken het punt op dat S niet snapte: het Franse "soutille". S heeft dat ver-
taald met fijn, maar volgens B1 was het zwart. S meent dat het verwijst naar 
alles wat een geest is: je kunt er doorheen kijken én voelen. Transparant?, vraagt 
B1, doorschijnend, doorzichtig? oppert B2. Nee, het is volgens S ook dat je er 
met je hand doorheen kunt gaan. B2: materieloos? Zij moet denken aan het 
Engelse subtle. B1 vraagt of S nergens een vertaling heeft gezien van vuil of 
zwart. Nee. Maar, zegt B1, in het Nederlands staat zwart, in het Engels dark en 
dat is een logische combinatie met blanche. S laat zien dat het Nederlands sowie-
so geen letterlijke vertaling is, in het woordenboek komt geen vertaling zwart 
voor en ook uit de tekst wordt duidelijk dat niet zwart wordt bedoeld. Misschien te 
vertalen met ijl? Dat vindt B2 een mooi woord. B1: goed vasthouden en vragen of 
Y13 die betekenis kent. Waarschijnlijk hadden de Nederlandse vertalers er ook 
moeite mee. 
8: Relatie handschriften / Agendapunt -- / Beurt: 313-341 (29) 
B1 haalt het punt aan dat in Sc. een niet bij de vraag passend antwoord staat. In 
het Engels klopt het wel. Volgens S komt alles uit de Nederlandse versie ook voor 
in het Engels; de laatste is uitgebreider. Weet S dat zeker?, vraagt B1. Jazeker: 
het Nederlands kán afgeleid zijn van het Engels, maar dan heeft de vertaler wel al 

                                                 
11  Deze redenering begrijp ik niet 
12  Sprekers wekken de indruk dat een en ander met elkaar te maken heeft, maar mijn 

kennis schiet tekort om een verband te kunnen bedenken. Het lijkt alsof het over één 
deelonderwerp gaat, alleen kan ik niet reconstrueren welk onderwerp dat kan zijn.  

13  Vgl. scène 1.1 in gesprek 1 over de vertaalhulp. 
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die zinnen omgevormd, dus het Nederlands kan ook een nieuwe vertaling zijn van 
het Frans. B1 weet dat er in de Nederlands bewerking fouten staan die niet in de 
Engelse versie voorkomen. S moet van B1 de relatie tussen die handschriften 
verduidelijken. Dat heeft S al in haar inleiding gezegd. 
9: Vertaalproblemen / Agendapunt 2 / Beurt 341-375 (35) 
9.1: vertaalprobleem 2 / Agendapunt 2 / Beurt: 341-357 (17) 
B1 leest het punt voor met de vertaalmoeilijkheid en geeft haar vertaling van hen 
ware alleene. S bedoelde dat ook maar haar eigen vertaling is misschien niet 
expliciet genoeg. B1 zal haar vertaling aan S meegeven, dan kan je het zo doen 
en legt uit dat de tekst verwijst naar verschillende doctrines in de kerk. Allereerst 
die van Anna, moeder van Maria, die zonder erfzonde was. Ten tweede de mens-
wording van God. S reageert met oh ja (...) op zo'n manier (...) goh, ja. Ten 
derde Maria ten hemelopneming  - die had S ook begrepen. Die doctrines hoefden 
volgens B2 niet uitgelegd te worden, want dat moet je gewoon onthouden zegt 
B1. 
9.2: vertaalprobleem 3 / Agendapunt 2 / Beurt: 357-367 (11) 
B1 kan het stukje over het vinden van manna, niet plaatsen. S denkt dat het 
verwijst naar een legende. Zou kunnen, nazoeken in de Apocriefen, stelt B1 voor. 
9.3: vertaalprobleem 4 / Agendapunt 2 / Beurt: 367-375 (9) 
B1 vertelt dat in een volgende zin wordt verwezen naar Maria als middelares voor 
de zondige mensheid en denkt daarom dat soene vertaald moet worden met 
verzoening. S: oh, op die manier ja. B1: denk aan de rol van Maria in Mariken 
van Nimwegen. S had vooral dit stuk inderdaad niet begrepen; wat soene bete-
kende. B1 ziet verband met al die Maria-mirakels. 
10: Relatie handschriften / Agendapunt -- / Beurt 375-379 (5) 
B1 vraagt over een door S geconstateerde gecontamineerde vraag, of ze heeft 
gekeken hoe dat in het Frans is. Nee, zegt S, stom. Nog even controleren dus, 
zegt B1. 
11: Vervolgafspraak / Agendapunt -- / Beurt: 379-431 (53) 
B2 stelt voor een volgende afspraak te maken. Nog een aparte voor het stukje 
dat er nu niet is?, vraagt B1. Hoeft niet van S. S zal het opsturen en B1 en B2 
beloven direct te mailen als er iets ernstigs mee mis is. S zal verder gaan met 
hoofdstuk 3. Dan gaan ze dat de volgende keer bespreken, stelt B1 voor. B1 
vraagt wanneer S wil afspreken. S stelt een bepaalde week voor. Dan moeten B1 
en B2 wel stukken hebben van te voren. B1 en B2 zoeken een moment waarop ze 
allebei kunnen en waarop S iets in zal moeten leveren. Dat moet volgens S tijd 
zat zijn. Als de printer het nog niet doet, kan S bij B2 binnenlopen. B1 zoekt de 
vertaling die ze S mee wil geven. S heeft nog niet alle opmerkingen van B1 op- of 
overgeschreven, dus ze krijgt de andere tekst ook mee. B1 wil volgende keer ook 
de (originele) tekst erbij – om te kunnen vergelijken. B2 tipt S nog over een 
specifieke uitverkoop in een boekhandel.  
 
7.3.2 Verloop gesprek 2 
 
Inleiding:  het praatpapier 
Het stuk dat S voor dit gesprek heeft aangeleverd, bevat wel de inleiding die ze in 
gesprek 1 nog niet had. De inleiding beslaat ongeveer drie pagina's. Daarnaast 
heeft S een deel van hoofdstuk 3 ingeleverd. Daarin beschrijft zij hoe in de Mid-
delfranse versie over 'de ziel' wordt geschreven. Dit vergelijkt S met de Middelne-
derlandse en Middelengelse vertalingen. S zal ook nog vorm en inhoud bekijken 
van betreffende passages in twee verwante werken: het E. (Latijn) en P&T 
(Frans). 
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Overzicht scènestructuur en onderwerpen gesprek 2 

1 Tekst van student (1-1)  5.9  Inhoud (211-251) 

2 Agenda (1-1)  5.10  Vertaling (251-251) 

3 Tekst van student (1-61)  5.11  Inhoud (251-283) 

4  Meta (61-69)  5.12  Formulering (283-283) 

5 Tekst van student (69-283) 6 Intermezzo (283- 287) 

 5.1  Vertaling (69-80) 7. Tekst van student (283-323) 

 5.2  Inhoud (81-83)  7.1  Hiaat (287-305) 

 5.3  Formulering (83-85)  7.2  Onderbouwing (305-309) 

 5.4  Inhoud (85-181)  7.3  Conclusie (309-312) 

 5.5  Inhoud (181-201)  7.4  Vertaaltechniek (313-323) 

 5.6  Formulering (201-201) 8 Vervolgafspraak (323-357) 

 5.7  Inhoud (201-207) 9  Afsluiting (357-387) 

 5.8  Formulering (207-211)  

 
Samenvatting gesprek 2 (71 minuten) 
 
1: Tekst van student / Agendapunt -- / Beurt 1-1 (1) 
B1 vindt de tekst van S qua toon goed. Nu is S bezig een geheel te maken en de 
vraagstelling daarin te verankeren. 
2: Agenda / Agendapunt -- / Beurt 1-1 (1) 
B1 heeft op twee manieren gekeken en stelt voor met die ogen <...> even [te] 
kijken: (1) hoe past het erin en (2) inhoudelijk. 
3: Tekst van student / Agendapunt ? / Beurt 1-61 (61) 
B1 duidt het punt aan waar ze een beetje over gevallen is, namelijk waar S 
schrijft: in tegenstelling tot de meeste encyclopedieën brengt de Sc. er geen 
systematische ordening in aan14. Probleem van B1 is (1) is het wel een encyclo-
pedie en niet een fontein of vraagbaak? en (2) weet je wel wat toen de norm was 
voor een systematische ordening? S refereert eraan dat dit vorige keer ook be-
sproken is en dat ze daar later in haar tekst op terugkomt als ze beschrijft hoe in 
de proloog staat dat het werk niet in boeken is verdeeld en ook niet in een andere 
volgorde. Daaruit blijkt toch dat de lezers dat zouden verwachten, vindt S. Mis-
schien heeft ze het niet duidelijk genoeg opgeschreven: ze wil geen oordeel 
(commentaar) geven, maar slechts aangeven hoe het is. S dacht niet vanuit 
moderne encyclopedieën en S weet vrij zeker dat ze toen ook een zekere orde-
ning verwachtten. Ze bekijkt het niet vanuit hedendaagse verwachtingen. B2 stelt 
voor de formulering af te zwakken door systematische en (verderop) volstrekt te 
schrappen en vraagt of B1 dat iets vindt. Ja, maar B1 vraagt zich af of de auteur 
het boek als een encyclopedie ziet; zegt hij dat ergens? Volgens S niet, maar 
komt dat überhaupt ooit voor? B1 noemt andere encyclopedieën, die hebben 
alfabetische of systematische ordening. B2 vraagt hoe die werken zichzelf noe-
men. Geen encyclopedie, zegt B1, maar Sc beschrijft een fictie waarbinnen een 
overzicht wordt gegeven. Volgens S staat in de proloog niet dat ze een overzicht 
willen geven. Het is een boek van wijsheden, zegt B1 en ze is het er mee eens 
dat de formulering wordt afgezwakt. B2 vraagt of het werkelijk zo chaotisch is. 
Dat wisselt, zegt S, sommige stukken niet, maar soms staat er midden in een 
antwoord iets wat er helemaal niet bij hoort. B1: we weten ook niet of misschien 
overschrijvers de fout in zijn gegaan, maar het voert te ver dat uit te zoeken.  
 B2 oppert een probleem met het eerste deel van de zin: de meeste encyclo-
pedieën is vaag. Kan S in een voetnoot verwijzen naar de werken die ze later 
bespreekt? Niet echt, zegt S, want het geldt maar voor één van beide: de andere 
is minder veelomvattend15. Op vragen van B2 antwoordt S dat die wel geordend 
is in boeken. B1 vraagt waar S dan aan denkt bij de meeste en noemt een paar 

                                                 
14  Zie hiervoor ook de nadere analyse in §7.7. 
15  In §7.7 staat meer over deze wellicht wat onheldere passage. 
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mogelijkheden. S voegt er één toe maar denkt ook aan minder allesomvattende 
werken. B1 parafraseert die als compendia en bespreekt het onderscheid. S be-
doelt dus beide? B1 herinnert S aan een college waarin ze in zo'n compendium de 
ordening zelf moesten aanbrengen omdat die er op het eerste gezicht niet was. 
Bovendien weet je niet hoe het boek gebruikt is, misschien hebben leraren er 
stukjes uit geselecteerd? S vindt dat het inderdaad in een andere volgorde lees-
baar is: veel herhaling van uitleg en nooit verwijzingen naar eerder al uitgelegd. 
Dus, zegt B1, het kan zijn dat lezers allerlei stukjes zelf selecteren en op die 
manier zelf ordenen. 
 B2 komt terug op de tekst van S en stelt voor in een noot een aantal voor-
beelden te noemen van encyclopedische werken en te verwijzen naar verderop in 
de tekst van S. Ja maar, dat legt S toch al in de volgende zin uit?! B2 wil dan 
voorbeelden van die chaos. S noemt nog: één vraag die komt wel drie keer voor. 
Dat is volgens B1 belangrijk als je een hypothese gaat presenteren over hoe het 
werk gefunctioneerd kan hebben; waarschijnlijk niet van A tot Z gelezen. Dat 
vindt B1 hele interessante gegevens en heel verhelderend dan weer. 
4: Meta / Agendapunt -- / Beurt 61-69 (9) 
B2 vraagt of S dit gaat onthouden want ze schrijft zo weinig op. Ja hoor, S vindt 
commentaar niet zo moeilijk te onthouden omdat ze zo met haar onderzoek bezig 
is. B1 neemt dat aan ook al verbaast ze zich als S de aantekeningen van B1 niet 
hoeft mee te nemen, maar goed je hebt gelijk, jij bent de architect dus wij moe-
ten ons niet zo druk maken erover. 
5: Tekst van student / Agendapunt ? / Beurt 69-283 (215) 
5.1: vertaling / Agendapunt ? / Beurt 69-80 (12) 
B1 leest een stukje voor uit de tekst van S over het doel van de Sc. S oppert dat 
ze misschien het Frans niet goed heeft begrepen. B1 denkt dat het niet gaat om 
eer en waardigheid maar om zielenheil. Volgens S allebei, dat blijkt met die vra-
gen over de vriendschap. B1 vraagt of het twee dimensies zijn. Dat bevestigt S. 
De B's parafraseren de uitleg van S; heeft S het zo geïnterpreteerd? Ja. B1 vraagt 
naar het Frans. S herhaalt de mogelijkheid dat ze het verkeerd vertaald heeft, 
maar ja is even afwachten.16 
5.2: inhoud / Agendapunt ? / Beurt 81-83 (3) 
B1 duidt een punt in de tekst aan. Kan ook weg, zegt S. Maar B2 vindt dat wel 
leuk en volgens B1 moet dat verduidelijken. 
5.3: formulering / Agendapunt ? / Beurt 83-85 (3) 
B2 snapt een zin niet; verwijst die naar waardigheid en eer? S antwoordt bevesti-
gend. B2: oké <...> oké <...> 
5.4: inhoud / Agendapunt ? / Beurt 85-181 (97) 
B1 leest een stuk voor uit de tekst van S waarin S beweert dat middeleeuwse 
encyclopedieën hun autoriteit ontlenen aan auteur of bronnen. Auteur is onbe-
kend, andere autoriteiten (bronnen) waren er nog niet, dus het steunt op het 
hoofdpersonage. B1 vraagt S of de fictie dat Sc. een door God begenadigd ie-
mand is, uit het geslacht van Noach niet voldoende autoriteit gaf. S beweert dat 
dat dan wel geloofwaardig gemaakt moest worden. B1 vraagt zich af of dat ook 
gold voor die tijd: zijn wij nu te veel bezig vanuit onze moderne gedachtewereld? 
Volgens S duidt de vorm van het werk erop dat het de bedoeling is dat je de fictie 
gelooft. B1 betwijfelt of dat nodig is; iedereen speelt het spel mee van de fictie. 
Dat betwijfelt S weer; ze zullen toch geloofd hebben dat Sc. een historisch figuur 
was? Volgens de B's was dat niet zo belangrijk. S refereert aan het boek waar Sc. 
zijn wijsheden uit zou hebben – wat klopt met de legende over Noach. B1 zegt 
dat het meer ging om geloven dan om bewijzen; publiek hoeft niet overtuigd te 
worden van de waarheid. S poneert het idee dat de auteur dat wel probeert, in 
tegenstelling tot de proloog van P&T waar met de fictie wordt gebroken. Oké, 
zegt S, overtuigen is niet nódig, maar de auteur doet het wel. Dan moet S dat 
van B2 hard maken (...) laten zien (...) met een citaat. S weet niet wat ze nog 
meer moet bewijzen dan ze al doet en ze parafraseert de redenering uit haar 
tekst. Misschien moet het anders, oppert B1: de vraag waarom Sc. is gekozen als 
leermeester / hoofdpersonage is niet te beantwoorden maar de voorgeschiedenis 

                                                 
16  In casu wachten op de vertaalcontrole van vakbroeders (vgl. de voetnoot bij beschrijving 

subscène 1.1, gesprek 1). 
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moet overtuigen binnen dat fictionele kader dat het betrouwbaar is. S verwijst 
naar haar voetnoot waarin ze ook de voordelen van de vorm schetst. Dat vindt B1 
een veel duidelijkere benadering; laat dus zien hoe de auteur voor zijn publiek 
een gezaghebbend vertelkader schetst. S vindt dat ze dat heeft laten zien met 
het enige wat je hebt, die twee stukjes van die proloog. Dan leidt volgens de B's 
de voetnoot alleen maar af. Kan dan voetnoot 4 ook weg?, vraagt S. B1 oppert 
dat S zich misschien te druk maakt over de anonimiteit van de auteur, dat kwam 
toen vaker voor. Maar meestal noemden ze volgens S dan wel een bron, dat 
gebeurt hier niet. B1 oppert de mogelijkheid dat de schrijver eens niet met lijsten 
van auteurs wilde aankomen en iets nieuws bedacht: zijn bron is God. Maar, zegt 
S, dan moeten de lezers dat wél geloven. Juist, zegt B1: geloven – is dus niet te 
bewijzen. S houdt vol: nergens in de Sc. wordt de fictie doorbroken. Voor B2 is 
geloofwaardig goed. Dat staat er toch?, zegt S. B1 denkt dat S het zich moeilijk 
maakt door zich als een moderne denker het hoofd te breken over de anonimiteit 
van de auteur; het gaat S er toch om dat de zegsbron geloofwaardig wordt ge-
presenteerd? S dacht dat ze dat ook opgeschreven had. De B's herhalen dat de 
voetnoten afleiden; die hoeven er niet eens bij van B1. S vraagt verbaasd of die 
andere ook niet hoeft. Nee, zeggen de B's. B2 begrijpt nu dat S bedoelt dat de 
schrijver Sc. geloofwaardig wil maken alsof hij echt bestaat heeft. Nee, zegt S, 
dat hij echt bestaan heeft, anders kan de wijsheid niet van God komen. Volgens 
B1 speelde het publiek de fictie mee, maar daarvan zijn geen getuigenissen dus 
dat weten we niet. S weet niet wat ze er dan van moet maken en blijft bij haar 
standpunt. Ze snapt niet waarom de B's dat niet vinden. De B's denken dat ze 
goedgeloviger zijn. 
5.5: inhoud / Agendapunt ? / Beurt 181-201 (21) 
B1 vraagt of B2 nog iets heeft en citeert de volgende zin uit de tekst van S over 
de vermoedelijke herkomst van de auteur: wat bedoelt S met het Latijnse Oos-
ten, mogelijk in Lyon? Dat heeft S overgenomen uit mijn bron, ze weet het ook 
niet. Maar het klopt niet volgens B1; Lyon ligt toch in Frankrijk? S stelt een her-
formulering voor maar B1 vindt dat S moet begrijpen wat de bron zegt. S: dat 
kan ik toch zelf ook niet gaan uitzoeken? B1 oppert twee mogelijke interpretaties 
maar S snapt het ook niet. De B's denken door. S heeft gelezen dat de schrijver 
een Frans dialect heeft dat voorkwam in het Heilige Land. Dan, vindt B2, moet S 
daar duidelijker over zijn. Of, zegt B1, expliciet de bron citeren, nu geeft S een 
parafrase. 
5.6: formulering / Agendapunt ? / Beurt 201-201 (1) 
B1 vindt een zin te lang en suggereert opbreken. 
5.7: inhoud / Agendapunt ? / Beurt 201-207 (7) 
B1 vraagt waar S het vandaan heeft dat de vertaler zo'n vijftig jaar zou zijn. S 
zoekt waar ze dat uit heeft. B1 leest het voor en ziet het. Ze vindt het goed dat S 
zich niet mengt in een discussie over bepaalde auteurschap.  
5.8: formulering / Agendapunt ? / Beurt 207-211 (5) 
B1 herformuleert een zin van S; dat bedoelt ze toch? Ja. Want S personifieert de 
epilogen. 
5.9: inhoud / Agendapunt ? / Beurt 211-251 (41) 
B1 roert aan waar S schrijft dat de ene Middelnederlandse vertaling nauwelijks 
dezelfde zinnen heeft als de andere17. Ja, S heeft haar algemene indruk nog 
getoetst aan een steekproefvergelijking: geen identieke zinnen te vinden. Dat 
vindt ze zelf ook raar. B1 oppert de mogelijkheid dat er een andere tekst aan ten 
grondslag ligt. Gek vindt S dat ze wel dezelfde selectie vragen hebben. B1 vraagt 
of er iets af te leiden is over vertaaltechnieken of bewerkingstechniek. Misschien, 
zegt S, hebben beiden dezelfde Franse legger gehad en deze afzonderlijk ver-
taald. Of toch op basis van een andere Nederlandse tekst, maar dan zijn alle 
zinnen veranderd. B1 vraagt zich af waarom de bewerker dat zou doen. Men tilde 
niet zwaar aan kopiëren dus hij heeft vast geen Nederlandse tekst voor zich ge-
had. S: maar dan is de proloog raar waarin gesuggereerd wordt dat de bewerker 
het vertaald heeft uit het Frans in het Nederlands én zelf een selectie heeft ge-

                                                 
17  Vergelijk de inleiding bij gesprek 1: dit is zo'n ingewikkelde passage over de relatie tussen 

verschillende handschriften en versies. 
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maakt. Dat kan toch niet in de Franse tekst hebben gestaan?! Vreselijk, vindt B2. 
Het is heel raar, zeggen S en B1. 
5.10: vertaling / Agendapunt ? / Beurt 251-251 (1) 
B1 laat het Engels over aan B2. Die zal daar nog naar kijken. 
5.11: inhoud / Agendapunt ? / Beurt 251-283 (33) 
B1 duidt een paragraaf aan in de tekst van S en zegt dat het gaat om het recon-
strueren van het lezerspubliek achter koning B. die in het verhaal de ontvanger is 
van de wijsheden van Sc. B1 citeert waar S beweert dat het boek niet expliciet 
opgedragen kan worden aan een tijdgenoot18 omdat de schrijver doet alsof het 
een eeuwenoude tekst is. B denkt dat dat wel kan omdat er verschillende lagen 
zijn, waarom kan dat volgens S niet? Dan zou blijken dat er een dertiende-
eeuwse figuur achter zit en de fictie doorbroken is. Maar, zegt B1, daar kan hij 
toch buiten treden? S: hij doet erg zijn best om dat te voorkomen, de fictie over-
eind te houden. B1 is het ermee eens dat het niet binnen de fictie kan, maar 
daarbuiten wel. Dat snapt S maar dan zou hij niet meer onzichtbaar zijn, terwijl 
hij verder alleen die fictie geeft. B1 parafraseert de theorie van S; die vindt B1 
heel zwaar; voor het publiek is het toch duidelijk dat er een dertiende-eeuwse 
auteur achter zit? S vraagt of B1 dat echt denkt; zij meent van niet. B2 noemt 
een andere raamvertelling: het zou haar niet verbazen als daar wel een opdracht 
bij zat, dat is heel normaal. B1 parafraseert nogmaals de theorie van S en S zegt 
nogmaals dat ze denkt dat het publiek wél in de fictie geloofde; hoe moeten ze 
weten of Sc. wel of niet bestaan heeft? B1 geeft haar tegenargument: het ge-
beurt vaker dat de fictie behouden blijft en het boek toch opgedragen wordt. S 
stelt voor dat-ie het niet kan te veranderen in dat hij ervoor gekozen heeft het 
niet te doen. B1 zegt: de opdracht kan verloren zijn gegaan maar er is geen 
bewijs dat het boek wél is opgedragen aan iemand. Dat is uitzonderlijk, het kón 
wel. B1 stelt voor het iets vrijer [te] formuleren dan zeggen dit kán niet. 
5.12: formulering / Agendapunt ? / Beurt 283-283 (1) 
B1 parafraseert een zin uit de tekst van S en voegt iets toe. 
6: Intermezzo / Agendapunt -- / Beurt 283-287 (5)  
We moeten een beetje afronden zegt B1; de tijd dringt. Heeft S nog brandende 
vragen? S hoopt dat haar verbeteringen op basis van het vorige commentaar 
goed zijn. B1 vindt de verhaallijn goed. 
7: Tekst van student / Agendapunt ? / Beurt 283-323 (41) 
7.1: hiaat / Agendapunt ? / Beurt 287-305 (19) 
B1 vraagt zich af of S nog gaat kijken hoe de volkstalige vertalingen zich verhou-
den tot het Latijn; dat zou toch moeten. S vertelt dat ze die andere twee teksten 
er naast wil leggen, dan kun je heel goed zien wat het niveauverschil is. B1 op-
pert dat S wil laten zien wat er gebeurt in die transmissie van Latijn naar 
volkstaal. Nee, zegt S, de vergelijking gebeurt met verschillende vertalingen 
onderling en met het E. en P&T. Daarmee het grote niveauverschil laten zien en 
het daarbij houden eigenlijk, is de bedoeling van S. En dan nog een conclusie 
schrijven. Slimme opmerking vindt B1 want die ontbrak nog. 
7.2: onderbouwing / Agendapunt ? / Beurt 305-309 (5) 
B1 vindt dat S sommige dingen beter uit moet leggen: Wat is precies (lager) 
niveau of levendiger? Waarom vergelijken met juist E. en P&T? S beantwoordt de 
laatste vraag: E. is een bron, P&T wordt altijd als verwant genoemd. Oké, zegt 
B1, precies uitleggen dan. 
7.3: conclusie / Agendapunt ? / Beurt 309-312 (4) 
Houdt S ook rekening met een voorlezer in plaats van zelflezend publiek?, vraagt 
B1. S dacht dat ze daar iets over had geschreven. Hou er rekening mee, zegt B1. 
7.4: vertaaltechniek / Agendapunt ? / Beurt 313-323 (11) 
B1 vraagt of S op basis van haar vergelijking iets kan zeggen over de techniek 
van de verschillende vertalers, bijvoorbeeld losser of letterlijker. Verschil is vol-
gens S sowieso dat het Engels een versvertaling is en het Nederlands proza. B1: 
en tussen verschillende Nederlandse handschriften? Lijkt S niet het belangrijkste 
in haar scriptie; zegt niets over het publiek. Kán wel, zegt B1, bijvoorbeeld sys-
tematisch simplificeren. Dat zal dan aan het slot komen, denkt S. 
8: Vervolgafspraak / Agendapunt -- / Beurt 323-357 (35) 

                                                 
18  Zo'n opdracht kan een indicatie zijn voor wie (welk soort lezers) het boek bedoeld is.  
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B1 vraagt wanneer S wil afspreken en wat ze nog meer moet doen. S wil andere 
studieonderdelen tussendoor doen. Wat wordt het volgende hoofdstuk? S vertelt 
welk vergelijkingsmateriaal ze wil (zoeken en) gebruiken. Wanneer is dat af? S 
stelt een bepaalde week voor. B1 kan pas een week later. B1 en B2 vergelijken 
hun agenda's en collegeroosters en bepalen een datum voor het gesprek en een 
inleverdatum voor S. 
9: Afsluiting / Agendapunt -- / Beurt 357-387 (31) 
Volgens B1 schiet het op nu; S heeft het moeilijkste gehad. S vraagt of er aan de 
rest van haar tekst nog iets moet gebeuren. Nee, zegt B1, maar neem mijn aan-
tekeningen mee voor de zekerheid. B1 suggereert S volgende hoofdstukken op 
dezelfde manier op te zetten, alleen moet je even kijken hoe je die Latijnse tradi-
tie erin verwerkt om het niveauverschil aan te geven. Dat klopt niet volgens S: E. 
is Latijn maar lager niveau dan de Franse P&T. Ja maar B1 bedoelt dat ze moet 
laten zien waarom dat lager niveau is. S zoekt nog iets van hoger niveau erbij 
voor de vergelijking in het volgende hoofdstuk. De B's suggereren een bepaald 
proefschrift voor literatuur(verwijzingen). S vindt het wel moeilijk om iets uit die 
artikelen te halen en is verbaasd dat de B's dat kleine stukje van nu goed vonden. 
Zo rot zijn we nou ook weer niet, zegt B2. 
 
7.4 Interactie in grote lijnen 
 
7.4.1 Inleiding 
In deze paragraaf zijn de bevindingen van de kwantitatieve interactieanalyses 
samengevat. In §8.2 zijn meer details gegeven over het waarom en hoe van de 
variabelen onderwerp, structurering en spreektijdverdeling. Paragraaf 8.3.4 en 
bijalge 4 bevatten meer details en achtergronden.  
 
7.4.2 Onderwerpen 
Naar aanleiding van de teksten van S wordt meer gesproken over de uitvoering 
van het onderzoek dan over de rapportage zelf. Met name gaat het om de conclu-
sies die S wel of niet mag trekken uit de data. Dit is te verklaren uit het soort 
onderzoek. Bij kwalitatief cultuur(historisch)onderzoek zijn analyse- en schrijfac-
tiviteiten meestal minder sterk van elkaar gescheiden dan in kwantitatief onder-
zoek. Anders gezegd: de analyseresultaten worden alleen gepresenteerd in lo-
pende tekst. Die tekst kan daarmee het voertuig worden om (eerst) over de 
analyses te praten. 
 
7.4.3 Structurering van het gesprek 
Agendering wordt volledig gedaan door B1. Ook vrijwel alle (sub)scèneopeningen 
(48 van de 49) komen voor rekening van de begeleider(s). S speelt dus nauwe-
lijks een rol in de structurering van het gesprek. Dit hangt mogelijk samen met 
de overvloed aan (sub)scènes over de tekst van S. Ook in andere cases worden 
dergelijke scènes meestal geopend door de begeleiders. 
 
7.4.4 Spreektijdverdeling 
In gesprek 1 zijn de begeleiders 67% van de 'tijd' aan het woord, in gesprek 2 
iets minder: 65%. Afwijkingen van deze overallcijfers zijn niet te verklaren uit 
interactionele verschijnselen als de manier waarop of de spreker door wie een 
scène wordt geopend. Onderwerpen geven meer aanknopingspunten. Begeleiders 
praten noemenswaardig meer wanneer in gesprek 1 vertaalproblemen aan de 
orde komen – een uitgesproken expertiseterrein van de begeleiders - en bij het 
maken van een vervolgafspraak. Dit laatste hangt simpelweg samen met het 
gegeven dat er twee begeleiders zijn en het even duurt voor ze in hun drukke 
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agenda's een moment vinden waarop ze allebei kunnen. Wanneer de student 
meer aan het woord is, wordt de inhoud van de tekst besproken. Deze redenering 
kan evenwel niet omgedraaid worden.  
 Gesprek 2 is gelijkmatiger wat betreft de spreektijdverdeling: uitschieters 
naar boven van begeleideraandeel maken maar 4% van het totaal aantal woor-
den uit. Wel is er een omvangrijke subscène (scène 5.9) waarin de student 60% 
van de woorden uitspreekt. Het gaat hier om een 'raadsel' dat ook de begeleiders 
niet kunnen oplossen. Zij zijn dus niet de uitgesproken experts in deze kwestie. 
 
7.5 Nader geanalyseerde verschijnselen: Inleiding  
 
Door de betrokkenen in dit proces worden twee zaken genoemd die zij zelf op-
merkelijk dan wel problematisch vinden. Op de eerste plaats is dat de (vermeen-
de) anachronistische manier van denken van S (B: haar enig probleem was te 
veel nog met moderne ogen kijken). S weet dat B dat vindt en ze zeggen beide 
dat dat punt veelvuldig aan de orde is geweest en nog steeds is. Uit het laatste 
mogen we concluderen dat dit probleem nog niet opgelost is: S is nog niet geheel 
vrij van anachronistische denken – althans niet in de ogen van B. Dit probleem 
komt in de opgenomen gesprekken aan de orde naar aanleiding van twee concre-
te tekstpunten:  
1 waar S schrijft dat de Sc. niet systematisch geordend is (gesprek 1, scène 3.1 

en gesprek 2, scène 3); 
2 waar S tekstkenmerken verklaart uit het feit dat de schrijver de fictie niet 

wilde doorbreken waar zijn lezers in moesten geloven c.q. geloofden; het gaat 
dan om het ontbreken van een 'opdracht' en de geloofwaardigheid van de his-
torische figuur Sc. (gesprek 2, scène 5.4 en 5.11). 

 
Het tweede punt is van een geheel andere orde, maar het eerste komt er wel in 
terug: er zijn meningsverschillen tussen B en S die vaak met de nodige strijd te 
lijf gegaan worden. Ook over dit punt zijn ze het wel eens, getuige de volgende 
uitspraken: 
 
• [B – Interview 1] ze was ook eigenwijs, hè, als we dit zeggen, zegt ze "Ja maar …!" en 

dat is heerlijk want ze wil haar eigen weggetje 
• [B – Eindinterview] waar ik mee heb zitten worstelen is ook eh om haar op bepaalde 

momenten ehm van haar eigen gedachten af te nemen en denken van god er zijn an-
dere manieren om ernaar te kijken (...) Dat heeft in het begin een paar hevige ge-
sprekken opgeleverd want het moet toch op een andere manier, want ik vind het niet 
acceptabel als je zegt 'ja maar eh volgens mij begrepen ze hier niets van want ik be-
grijp het niet', snap je?, terwijl ik denk 'nee!', hè, en ik moet zeggen zij bleef toch wel 
altijd zichzelf, ze gaf zich nooit meteen gewonnen, want het was altijd een strijd hè, je 
moest haar altijd kunnen overtuigen dat het zo was.  

• [S – Interview 2] het is altijd hetzelfde probleem dat we iedere keer al hebben dat ik 
ergens anders tegenaan kijk en dat het heel moeilijk is om ze te laten zien hoe dat ik 
er tegen aan kijk <…> en dan <…> en dat je het idee hebt dat je drie keer hetzelfde 
vertelt en dat het dan pas doordringt 

• [idem] maar het punt is ook gewoon dat je ehm <…> dat ik dan ook zo eigenwijs ben 
dat ik gewoon zelf dingen vind (…) van sommige dingen is het gewoon ook een kwestie 
van opvatting van <…> van het beeld wat je van de Middeleeuwers hebt en dat ver-
schilt gewoon per persoon nét ietsje dus dat speelt ook gewoon mee en dan heb ik 
geen zin om met die, alles volgens hun eh eh <…> denkpatroon het gewoon te bekij-
ken en dan  

 
In deze citaten is te zien dat B en S het erover eens zijn (shared cognition) dát er 
veel strijd is. Voor S is dit meer een probleem dan voor B. B vindt het leuk en 
prikkelend, terwijl S er een beetje moe(deloos) van wordt.  
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 De twee problemen anachronisme en strijd zijn zeer verschillende dimensies 
van de scriptie-interactie. Het eerste is te beschouwen als een (vermeend) vakin-
houdelijk competentiegebrek van S, terwijl het tweede een kenmerk is van de 
communicatieve situatie: shared cognition en eensgezindheid zijn niet vanzelf-
sprekend en áls ze tot stand komen is het met de nodige moeite.  
 De meningsverschillen in deze case zijn interessant, omdat noch B noch S 
zich gemakkelijk laat overtuigen. De afwikkeling van die meningverschillen kost 
dan ook een substantieel deel van de gesprekstijd. Eén opmerking van S in het 
bijzonder maakt nieuwsgierig naar het precieze verloop van deze scènes: dat je 
drie keer hetzelfde vertelt en dat het dan pas doordringt. Dit zou kunnen beteke-
nen dat het veel moeite kost om shared cognition te bewerkstelligen, waardoor 
de beslechting van het geschil minder efficiënt gebeurt dan mogelijk. 
 Voor nadere analyse zijn de twee meningsverschillen geselecteerd die zowel 
in gesprek 1 als gesprek 2 aan de orde komen.19 Die geschilpunten zijn: (1) het 
als dan niet bestuderen van de Latijnse traditie en (2) de al dan niet systemati-
sche ordening van de Sc. In het tweede meningsverschil komen de twee hierbo-
ven genoemde problemen samen: strijd over (vermeend) anachronistisch denken 
van S.   
 
7.6 Interactie rond meningsverschil 1: de Latijnse traditie  
 
7.6.1 Inleiding 
In de inleiding van dit hoofdstuk (§7.2.5) is aangegeven dat S in haar scriptie een 
aantal verwante teksten wil vergelijken om zo een hypothese te kunnen formule-
ren over de vraag voor wie (wat voor soort publiek) de tekst bedoeld is geweest 
die het hoofdonderwerp van haar scriptie is (de Sc.). S spitst de vergelijking toe 
op de manier waarop informatie overgedragen wordt. De teksten worden op 
grond daarvan gekarakteriseerd in termen van 'niveau' en het publiek navenant. 
Waar B en S het in de opgenomen gesprekken niet (meteen) over eens zijn, is de 
vraag of (c.q. in hoeverre) in het scriptieonderzoek de 'geleerde' of 'Latijnse 
traditie' meegenomen moet worden in de vergelijking. Uit onderstaande ge-
spreksfragmenten zal duidelijk worden dat S dat niet wil en B wel. Er is dus een 
verschil van mening over wat de vergelijkingsobjecten moeten zijn. Op welke 
manier nu wordt deze discussie gevoerd?  
 Waar het gaat om de manier waarop geargumenteerd wordt, zijn de ge-
spreksfragmenten over dit punt geïnterpreteerd vanuit de 'formele logica' van een 
onderzoek, omdat die aanknopingspunten biedt voor beslissingen over het wel of 
niet onderzoeken van deelaspecten. Uitgangspunt daarbij is dat een onderzoek 
één centrale vraag kent20 en dat alle beslissingen over wat er in het onderzoek 
wel of niet moet gebeuren, kunnen worden beredeneerd vanuit de precieze om-
vang van die vraag. De precieze omvang van een onderzoeksvraag is uit te druk-
ken in termen van een domein en een onderzoeksfunctie.21 Wanneer een onder-
zoekshandeling (beantwoording van een deelvraag) informatie oplevert die nodig 
is om de centrale vraag te kunnen beantwoorden, is deze onderzoekshandeling 
relevant. Wanneer dat niet het geval is, kan die handeling achterwege blijven. 
Het meningsverschil gaat over de vraag of een deelvraag over de Latijnse traditie 
relevant is of achterwege kan blijven.  
                                                 
19  Vergelijk case 1 (SW) en case 2 (RGL), waarin het herhaaldelijk terugkeren van gespreks-

onderwerpen ook is geïnterpreteerd als mogelijke indicatie van inefficiëntie. 
20  Vergelijk §7.2.3: dit is zeker ook het uitgangspunt van de student.  
21  Zie hiervoor Oost (1999, o.a. pp. 112 e.v.). 
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7.6.2 In gesprek 1 
In beurt 170, onderdeel van scène 6 over Hoe nu verder?, zet S uiteen hoe ze 
bedacht heeft de vergelijking te gaan uitvoeren. Ze refereert in beurt 172 expli-
ciet aan die hele Latijnse traditie; kennelijk is de mogelijkheid om die te onder-
zoeken al eerder aan de orde geweest.  
 

[B]22169. en dan komt automatisch die analyse in dat middenstuk als het ware, die drie 
onderwerpen 

[B2]  dus wat je eerder hebt eh  
[B1]  wat je ons hebt gegeven  
[B2]  en dat heeft nou gewoon even gelegen voor jou, daar ben je verder niet meer 
mee bezig geweest?  

[S] 170. ehm, met die andere hoofdstukken? nee, ik ben wel op zoek geweest naar ehm, 
ik heb er wel over nagedacht hoe ik dat wil gaan doen, ik heb eh het E. heb ik opgezocht en 
zitten te bekijken en ehm heb ik een andere, een andere encyclopedie, ook in dialoogvorm, 
dat is P&T en ehm het viel me op dat die allemaal op een ho-, op een hoger niveau ehm 
informatie overdragen dan de Sc. 
[B] 171. klopt 
[S] 172. dus toen bedacht ik van als ik ehm, de Sc. nou vergelijk met die teksten, dan 
hoef ik die hele Latijnse traditie er al niet eens bij te nemen, die wetenschappelijke traditie, 
omdat die nog een stap hoger is dus het al duidelijk is als je bewijst dat Sc. op een lager 
niveau staat dan die andere volkstalige teksten dan hoef je dat niet meer te bewijzen dat de 
wetenschappelijke nog een stap hoger is 

 
S heeft twee vergelijkingsobjecten bekeken (de E. en P&T) en op basis daarvan 
concludeert ze dat ze de Latijnse (wetenschappelijke) traditie niet nodig heeft. De 
redenering van S is dat andere versies al op 'hoger niveau' zijn dan de Sc. waar-
mee bewezen is dat Sc. op lager niveau is. Daarmee zou de centrale vraag van 
haar scriptie beantwoord zijn. 

B1 gaat hier niet zomaar mee akkoord. Althans, ze stelt enkele beurten later 
voor om toch iets met dat Latijn te gaan doen: 
 

[B] 177. (...) je kunt natuurlijk volstaan met één voorbeeldje hè, één Latijn 
[S] 178. maar 
[B] 179. om te laten zien maar wat er gebeurd is in die teksten, heb je een vrij letterlij-
ke vertaling van het Latijn hè dus dat is een heel interessant fenomeen: je hebt het Latijn 
dat is moeilijk, dat is voor Latijn-geschoolden, maar je krijgt een fase waarbij woordelijk 
wordt vertaald en dat is dan echt ten behoeve van mensen die het Latijn nog niet zo mach-
tig zijn dat ze eigenhandig zelf het Latijn kunnen lezen, begrijp je, maar het is dus wel een 
categorie die geschoold is, ik vergelijk onszelf daarmee, hè ik bedoel: ik kan Latijn veel 
makkelijker lezen via een Engelse vertaling maar als het móet dan zou ik met mijn woor-
denboek wel kunnen ploeteren om het ook zelf te doen maar ik doe liever toch dat Engels 
erbij en ik denk dat in de Middeleeuwen op een gegeven moment zo een situatie ontstond, 
je had de Latijnse geleerden die het lazen als O. maar je hebt ook mensen zoals B2 en ik 
die hebben nog hulp nodig en voor díe mensen krijg je die woordelijke vertaling en voor de 
leken krijg je dus nog in gradaties en dat gaat telkens in verschillende gradaties want de 
ene is weer toch geletterder dan de ander en het probleem is dus, het publiek van de Sc. is 
dat ècht een algemeen lekenpubliek hè dus de rijke burger, iemand in de stad die zegt van 
kom ik wil eh ingelicht worden over allerlei zaken of heb je daar ook toch al wat meer 
geleerde mensen onder, volgens mij gaat het om die eerste groep omdat het verschil 
waarschijnlijk heel groot is met wat ècht meer 
[S] 180. ja maar 
[B] 181. geleerde mensen zouden willen weten 

 

                                                 
22  Wanneer in de transcripten [B] staat, betekent dit dat B1 aan het woord is. Als B1 en B2 

elkaar afwisselen in wat als één begeleiderbeurt is gerekend, is voor de duidelijkheid de 
aanduiding [B1] gebruikt. 
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In 177 doet B1 een 'tegenvoorstel' dat ze presenteert als een niet erg omvangrijk 
werk: volstaan met suggereert dat het niet veel is, en waarmee volstaan kan 
worden formuleert B middels een verkleinwoord: één voorbeeldje.  
 B geeft ook aan wat het doel ervan zou zijn, namelijk laten zien wat er ge-
beurd is met die teksten. Dit is niet precies waar de centrale vraag over gaat. De 
vraag van S is meer toegespitst; daarvoor volstaat dat S laat zien dat de Sc. van 
een lager niveau is dan verwante teksten. Het is op zijn minst opmerkelijk dat B 
hier een ander (nieuw?) doel formuleert voor de scriptie van S. Ik kom hier later 
op terug. 
 Vervolgens beredeneert B voor wie die Latijnse werken bedoeld zouden kun-
nen zijn en voor wie de letterlijke vertalingen daarvan. B vindt dit een heel inte-
ressant fenomeen, maar het is van een andere orde dan wat S wil, namelijk laten 
zien dat de Sc. op een lager niveau lezers mikt dan een aantal vergelijkbare 
teksten. Dit achterliggende doel wordt hier niet expliciet ter discussie gesteld. 
 B herformuleert de onderzoeksvraag van S (het probleem is): waren lezers 
van Sc. algemene leken (rijke burgers) of meer geleerden? B denkt dat het om de 
eerste groep gaat. Deze parafrase van B past wél binnen de centrale vraag. 
 In deze passage probeert S twee keer (beurt 178 en 180) iets in te brengen, 
maar B praat door en S maakt de uitingen niet af. Beide keren gaat het om het 
begin van een tegenwerping: maar en ja maar. 

In 182 volgt wel een uitgebreidere beurt van S: 
 

[S] 182. ik heb dus al zitten kijken van wat schrijven ze bijvoorbeeld over de schepping 
van de ziel, die andere, die E. en die andere tekst en dan ehm valt het op dat ze dus veel 
meer informatie geven alleen al, maar ook dat, als je dat leest, dat het beter duidelijk 
wordt wat Sc. bedoelt en daarom dacht ik: als ik nou in mijn, in mijn hoofdstukken die ik 
nou al geschreven heb bij die stukken waar het niet duidelijk is, ook meteen die andere 
teksten erbij leg, dat maakt niet alleen duidelijk ehm wat, wat de Sc. 
[B] 183. met de oorspronkelijke ja ja 
[S] 184. bedoelt maar ook kun je dan meteen zien wat het verschil in niveau is tussen 
die teksten. 

 
S gaat hier niet direct in op wat B in de voorafgaande beurten heeft voorgesteld 
en uitgelegd. Ze gaat verder met waar ze in 170 en 172 begonnen was, namelijk 
vertellen wat ze op basis van een eerste vergelijking heeft bedacht over de ma-
nier waarop ze het aan zal pakken. S gaat niet in op het al dan niet gebruiken van 
de geleerde, Latijnse traditie, maar lijkt te willen aangeven dat ze met de twee 
uitgekozen teksten (E. en P&T) kan bereiken wat ze wil bereiken, namelijk het 
verschil in niveau (...) tussen die teksten laten zien. Bovendien helpen die twee 
teksten haar om interpretatieproblemen met de Sc. op te lossen doordat de twee 
andere werken uitgebreider zijn dan de Sc. 
 Op dat laatste verschijnsel gaat B in de volgende beurt (185) direct in. Ze 
geeft een mogelijke verklaring van de samenhang tussen uitgebreidheid van 
aangeboden informatie en niveau van het publiek: een kortere versie is geschik-
ter voor minder geschoold publiek. Dat zou een ondersteuning betekenen voor de 
hypothese dat de Sc. geschreven is voor leken.  
 

[B] 185. het gaat erom dat je waarschijnlijk dingen weglaat omdat je je publiek daar 
niet mee wil belasten ehm, ik, ik heb dat soms ook als ik een lezing moet houden dan is het 
afhankelijk van het publiek, voor collega's zal ik veel meer dingen uit willen leggen dan 
voor een minder geleerd publiek want dan denk ik: ik sla dit gewoon over, ik zeg gewoon 
dat het zo ìs en dan heb ik grote stappen gemaakt omdat ik denk: ze willen niet weten hoe 
dat komt, ze willen gewoon dóór in dat betoog en waarschijnlijk heb je een zelfde soort 
manier hè om je publiek te bereiken ook in deze fase bij het overdragen van kennis. Ik 
weet niet of dat klopt met wat jij gevonden hebt? (…)  
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Hierop neemt B de draad weer op van wat ze in 179 noemde: wat er gebeurd is 
in die teksten. De vraag komt aan de orde of er ook naar autoriteiten wordt ver-
wezen in de Sc. Dit is lastig te interpreteren. Gezien het onderwerp van gesprek, 
is aannemelijk dat het wel of niet refereren aan autoriteiten voor B (en S?) een 
indicatie is voor het niveau van de tekst, en daarmee voor het publiek waarvoor 
het bedoeld is.  
 

[B] 185. (...)  als je die dingen dus zo op een rijtje zet vanaf het moeilijke Latijn, het 
woordelijke vertaling naar het publiek 
[S] 186. ik heb 
[B] 187. want er worden ook geen autoriteiten meer genoemd hè? 
[S] 188. nee 
[B] 189. in de Sc. van  
[S] 190. nee maar in pr- 
[B] 191. "die zegt" 
[S] 192. dat kan natuurlijk ook niet want alle autoriteiten komen  
[B] 193. komen ná de tijd 
[S] 194. ja komen ná Sc. dus daar kan ie niet naar verwijzen [lachen] 
[B] 195. ja dat is waar ook, ja <...> maar in dat E. zijn ze er wel toch? <...> zijn daar 
wel 
[S] 196. eeehm 
[B] 197. ehm verwijzingen naar de kerkvaders naar de klassieke auteurs? hoe zit dat bij 
dat E. want dat is wel in de elfde eeuw door een Latijnse 
[S] 198. het is mij 
[B] 199. auteur ook 
[S] 200. niet opgevallen dat die erin zaten maar ik heb ook nog niet heel erg gedetail-
leerd zitten vergelijken 
[B] 201. hij zou wel verwijzingen naar de bijbel kunnen hebben en nu is het telkens 
[S] 202. maar dat dat doet ehm <...> Sc. vertelt het bijbelverhaal, hij zegt niet let-, het 
woord bijbel noemt hij niet maar 
[B] 203. nee, maar daarom hè dus dan zou hij niet 
[S] 204. hij verwijst naar de geschiedenis eigenlijk 
[B] 205. ja, ja en die Messias die nog moet komen, de ware profeet terwijl we allemaal 
weten dat het om Christus gaat hè maar dat noemt hij de ware profeet <...> oké dus dat is 
wat je zou willen doen met die geleerde traditie 

 
Bovenstaande passage is mij niet helemaal duidelijk. B heeft het in beurt 185 
over het op een rijtje zetten van de verschillende versies vanaf het Latijn.  Dit is 
het punt waarover S van mening verschilt met B. In beurt 186 wil S iets zeggen. 
Misschien haar mening daarover, maar daar komen we niet achter want B onder-
breekt haar en roert het nieuwe subthema van het aanhalen van autoriteiten aan. 
S gaat in dit subthema mee en beweert dat er geen autoriteiten genoemd wor-
den, waarschijnlijk ook niet in het E. Ook wordt er volgens S niet verwezen naar 
de bijbel. De uiting van B in 203 had misschien verheldering kunnen bieden over 
de redenering die ze hier opzetten: maar daarom hè dus dan zou hij niet. Die 
uiting wordt niet afgemaakt omdat S haar onderbreekt en haar zin afrondt.  
 In 205 markeert B een conclusie uit het voorgaande: dus dat is wat je zou 
willen doen met de geleerde traditie. Impliciet blijft waar B met dat naar verwijst. 
De uitingen van S tot dusver wijzen in de richting van 'weinig tot niets' (doen met 
de geleerde traditie). Uit de conversatie is niet af te leiden in hoeverre er shared 
cognition is over de mening van S betreffende wel/niet/hoe de Latijnse traditie 
onderzoeken.  
 
In het fragment dat hierop volgt wordt meer duidelijk over waarom S zich liever 
afzijdig houdt van de geleerde traditie; om die goed te begrijpen moet ze name-
lijk teruggaan naar de bronnen die daar weer achter liggen en dat voert te ver: 
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[B] 205. (...) <...> oké dus dat is wat je zou willen doen met die geleerde traditie 
[S] 206. want ik ben ook bezig geweest met dat artikel van ehm <...> N. de K. uit eh 
[B] 207. de Middeleeuwse ideeënwereld 
[S] 208. ja, maar daar snap ik zelf al niet altijd helemaal [lachen] dus dat lukt niet 
gewoon want 
[B] 209. (???) universiteit 
[S] 210. dan denk ik van, nee [lachen] maar ik heb gewoon het idee van ik moet meer 
weten van Aristoteles en Plato om dat te kunnen begrijpen wat hij bedoelt en ik heb geen 
zin om me daar nou, om me nou weer helemaal in, in die filosofen te gaan verdiepen dat is 
[B] 211. te ver 
[S] 212. gaat veel te ver als ik toch al weet dat eh, dat, dat die, dat ehm nou Thomas 
van Aquino op véél hoger niveau bezig is dan Sc, echt gigantisch veel hoger dan kijk je 
hoeft je niet in die materie te verdiepen 
[B] 213. nee, maar dat artikel is voor jou om te weten dát er dus een veel ingewikkel-
der traditie aan ten grondslag ligt zodat je daarnaar kan verwijzen hè want anders heb je 
geen vergelijk en dan kan je ook niet zeggen "dit is gesimplificeerd". 

 
B lijkt het met S eens te zijn dat het te ver voert om ook Plato en Aristoteles te 
bestuderen, ze is in beurt 211 S immers vóór met het uiten van die kwalificatie. S 
herhaalt in 212 nog eens (vgl. beurt 172) dat ze zich daar niet in hoeft te verdie-
pen, omdat dergelijke werken op veel hoger niveau zijn. B is het niet met die 
redenering eens: S heeft die traditie nodig om te kunnen zeggen of de Sc. is 
gesimplificeerd of niet. Dit is net even een ander argument dan B de vorige keer 
(in 179) gebruikte. In beurt 179 noemde ze om te laten zien wat er gebeurt in die 
teksten. In 213 daarentegen, geeft ze als argument voor het bestuderen van de 
Latijnse traditie: om te weten dat er een veel ingewikkelder traditie aan ten 
grondslag ligt [en te kunnen] zeggen: 'dit is gesimplificeerd´. Dit argument past 
wel in de redenering rond de hoofdvraag van S, maar is logisch gezien aanvecht-
baar. Om te kunnen zeggen dat de Sc. gesimplificeerd is, heeft S immers maar 
één werk nodig dat ingewikkelder is. Dat zou de E. of P&T kunnen zijn. S heeft 
niet op het oog om de hele traditie erbij te betrekken (vergelijk beurt 172).   
 
S gaat verder over wat ze gevonden heeft in (de proloog van) P&T: 
 

[S] 214. maar het leuke van P&T dat is dat die, dat die auteur die heeft dan, die heeft 
zijn dialoog of zijn boek ook in een dialoogvorm maar hij heeft wel een proloog eraan 
toegevoegd waaruit duidelijk blijkt dat hij het geschreven heeft en dan zegt-ie van dat ie eh 
als ik het goed begrijp zegt ie dat ie dus al die moeilijke woorden van die, van die filosofen 
uit wil leggen dus ehm en maar dit is 
[B] 215. ook wel eh 
[S] 216. maar die legt dat zelf, ehm, die, die, hem begrijp ik dus wel dus [lachen] ik 
weet niet 
[B] 217. hij bereikt zijn doel wel 
[S] 218. ja, ik weet niet 
[B] 219. het is echt heel interessant om die prologen te bestuderen omdat dáár eigen-
lijk de enige manier voor ons is om te achterhalen wat de bedoeling is en dan nog heb je 
het gevaar dat het een, een eh retorische truc is dat ze elkaar naschrijven en dat het niet 
echt zo hoeft te zijn maar dat geeft wel bepaalde inzichten. 

 
De samenhang tussen de bewering van B in 213 en die van S in 214 is op het 
eerste gezicht niet gemakkelijk te ontdekken. De opening van S (maar) sugge-
reert een reactie tegen het standpunt dat B uit in de voorgaande beurt, maar een 
inhoudelijke samenhang komt niet duidelijk naar voren. Een referentiële relatie 
kan evenwel – met het nodige voorbehoud - geïnfereerd worden door te zoeken 
naar thematische overeenkomsten en vervolgens de impliciet blijvende redeneer-
stappen te expliciteren.  
 B beweert dat S niet kan zeggen dat iets gesimplificeerd is wanneer ze niet 
vergelijkt met de ingewikkeldere traditie die aan het werk ten grondslag ligt. S 
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beweert dat de schrijver van P&T in zijn proloog aankondigt dat hij de moeilijke 
woorden (…) van die filosofen zal uitleggen en (beurt 216) dat zij het dan zelf ook 
begrijpt. De thematische samenhang lijkt te zitten in enerzijds de begrippen 
ingewikkelder, vergelijk, en gesimplificeerd in de uiting van B, anderzijds de 
begrippen moeilijke woorden en uitleggen in de uiting van S. Om echter te zien 
op welke manier de uiting van S een onderdeel is in de discussie die hier gaande 
is, moet meer gereconstrueerd worden van het 'argumentatieve schema' dat 
eronder kan liggen. Een mogelijkheid: 
 

• S wil in reactie op 213 beweren: ja, ik kan wel zeggen "dit is gesimplificeerd" 

• want: de schrijver beweert in zijn proloog dat hij moeilijke woorden gaat uitleggen 

• dus: hij zegt zelf dat het gesimplificeerd is 

• en bovendien: is het nu begrijpelijk voor mij 

• dus: het ís ook simpeler. 
 

Misschien willen de betrokkenen hele andere gedachten uitdrukken, maar die zijn 
niet te distilleren uit de interactie zoals die zich feitelijk ontrolt. S zet in 214 wel 
aan tot een (verbindende?) conclusie maar maakt die niet af: dus ehm en maar 
dit is. Mogelijk zijn S en B hier een coherente discussie aan het voeren, maar om 
de coherentie te ontdekken zijn zoveel transformaties (Van Rees, 1999, p. 43) 
nodig dat denkbaar is dat ook voor de betrokkenen de samenhang niet eenduidig 
is.  
 S zegt hierop twee maal ik weet niet (beurt 216 en 218). Wat weet zij niet? 
Wanneer we deze uitingen proberen te begrijpen vanuit het idee dat B en S dis-
cussiëren over de vraag welke informatie nodig is om een uitspraak te kunnen 
doen over of iets gesimplificeerd is of niet, dan zou de twijfel van de student 
betrekking kunnen hebben op de vraag wat de waarde is van haar argument in 
die discussie. Dat is ook de directe tekstuele omgeving waarin ze haar twijfels uit. 
Ook hier geldt weer: er wordt door geen van de sprekers ingegaan op de ik-weet- 
niet's van S. De discussie lijkt niet afgerond te worden, maar een andere kant op 
te gaan. B gaat in 219 in op het fenomeen van de proloog als belangrijke infor-
matiebron voor de bedoeling van de schrijver (met enig voorbehoud ten aanzien 
van retorische trucage), maar keert niet terug naar haar beginstandpunt, name-
lijk dat die Latijnse bronnen nodig zouden zijn voor een goede vergelijking.  
 
B2 neemt in 219 het woord over van B1 en waarschuwt S dat de vergelijking niet 
gemakkelijk zal zijn:  
 

[B] 219.  (…  dat geeft wel bepaalde inzichten) 
 [B2] ik zou wel oppassen denk ik om dan die, wat je nu zegt van dan eh in die drie 
centrale hoofdstukken dan ook stukjes E. en zo te vergelijken, het is niet altijd even mak-
kelijk dan en het wordt misschien ook een beetje 
[S] 220. maar misschien eerder ernaar verwijzen zo van ehm 
[B] 221.  [B2] ja, ik zou het wel heel beperkt houden,  
[S] 222. als ik iets niet begrijp van die tekst 
[B] 223.  [B2] summier 
[S] 224. van die tekst legt dat en dat uit gewoon het feit dat ik dat zeg, daar blijkt ook 
al meteen uit van dat, dat die tekst dus op veel hoger niveau werkt 
[B] 225.  [B2] ja bijvoorbeeld 
[S] 226. bijvoorbeeld omdat het daar wel uitgewerkt 

 
Opmerkelijk is dat waar B1 de vergelijking wil uitbreiden, B2 lijkt aan te sturen op 
een ingeperkte vergelijking: heel beperkt en summier. S stemt hiermee in en 
geeft aan dat ze de andere teksten er alleen naast zal leggen wanneer ze iets niet 
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begrijpt. Dit had ze overigens al aangegeven in 182: bij die stukken waar het niet 
duidelijk is.  
 Wat in de discussie tot nu toe niet helemaal duidelijk uit de verf komt, is de 
vraag in hoeverre uitleg nu een bewijs is voor een hoger of juist lager niveau van 
de tekst, en dus van het publiek. Drie keer wordt die samenhang geconcretiseerd 
als: hoe meer uitleg of informatie23, hoe hoger het niveau van het publiek. S 
suggereert dat in 18224, B beweert dat in 185 en S wederom in 224. Anderzijds is 
de P&T, die meer informatie geeft dan de Latijnse (geleerde) bronnen, eenvoudi-
ger te begrijpen dan die Latijnse bronnen. Hier lijkt de systematiek dus omge-
keerd. Geen van de sprekers gaat hier verder op in, maar wellicht hebben de ik-
weet-niet's van S betrekking op deze discrepantie. Nogmaals: de interactie zelf 
geeft hierover geen aanwijzingen. 
 
In beurt 227 zal B2 ingaan op een eerder besproken punt dat hiermee samen-
hangt: een vermeend anachronisme van S (zie hiervoor §7.7). In 229 neemt B1 
het weer over en geeft een suggestie voor hoe S dit moet oplossen.   
  

[B] 229.   (...) Je moet het opvangen door ehm <...> in een inleidend stukje je materi-
aal te beschrijven hè wat je gaat vergelijken en dan moet je dus even heel kort de status 
aangeven van wat is dat die E.-traditie en eh P&T bijvoorbeeld hè dat je even heel kort 
aangeeft ook hoe je het zal gebruiken in jouw vergelijking want je gaat niet systematisch 
altijd dat ernaast leggen maar alleen wanneer je een stukje schrijft over het niveau van de 
tekst en de relatie tot het publiek. Dán moet je natuurlijk kunnen overtuigen door te zeg-
gen: kijk als ik kijk naar een dergelijke tekst die de bron is geweest daar is het niveau 
anders en daar wordt geappelleerd aan een heel ander publiek wat, je weet dat het E. 
geschreven is voor het klooster, een geleerd geestelijk milieu, begrijp je, dus dan heb je 
het al geïntroduceerd en dan kan je als je gaat vergelijken, verwijzen; dan hoef je niet 
telkens weer daarop, dus dat is misschien een manier om het te doen dat lijkt me wel een 
goeie mogelijkheid om jouw vertaling wat meer kleur te geven te laten zien waarom je tot 
dat soort conclusies kan komen <...> 
 [B2]  ja, dus je hebt een beetje meer traditie er omheen dan, dan niet zo enkel 
alleen Sc. zegmaar, is wel goed denk ik hoor 
[S] 230. maar ehm moet ik er dan helemaal ook nog echt eh de Latijnse teksten erbij 
halen, nou ja de E. is, van die Franse heb ik nog geen editie kunnen vinden, die is er mis-
schien wel, maar wel de Franse vertaling, ik heb, dus dat is sowieso al in het Latijn, maar 
verder nog, ik, ik heb geen zin om echt in de, echt in de Middeleeuwse wetenschappers 
nog, dat kan 
[B] 231.  maar dat hoeft niet 
[S] 232. lijkt me dus niet nuttig 
[B] 233.  je moet dat artikel gebruiken uit dat boek van die L <...> weet je wel, dat ene 
artikel over het E. want hij bespreekt de hele traditie dus dan kan je daar naar verwijzen en 
dan kun je kijken of er een Latijnse editie is die makkelijk te bekijken is voor een voorbeeld 
waaruit je laat zien dat er een letterlijke woord-voor-woord vertaling is uit het Latijn en dan 
kán je eigenlijk volstaan met inhoudelijk je alleen te beperken tot die woord-voor-woord 
vertaling 
[S] 234. maar dat werkt niet helemaal omdat eh tenminste eh als ik afga op wat L. zegt 
die dan een, een editie heeft gemaakt van die Latijnse tekst en hij heeft ook nog de verta-
lingen ernaast gelegd en hij zegt dat die Franse vertaling die de auteur van de Sc. gebruikt 
heeft dat die al dingetjes weglaat dat die al eh <...> 
[B] 235.  gesimplificeerd 
[S] 236. gesimplificeerd heeft 
[B] 237.  als het ware 
[S] 238. dus dan is het ehm, dan weet ik ook niet meer wat Sc. weg heeft gelaten en 
wat niet 
[B] 239.  nee, maar dat betekent dus dat de stap dan gemaakt is naar de volkstaal hè 
want kijk je hebt dat, dat Latijn dat was voor een geleerd publiek en met de stap naar de 
volkstaal heb je gradaties, het Frans is misschien al iets, iets, eh meer dan de Sc. hè dus 

                                                 
23  B refereert in 185 aan uitleg, S in 214 ook, maar in 182 aan informatie. Er zijn geen 

aanwijzingen dat ze onderscheid maken tussen die twee begrippen.  
24  Althans, dat concludeer ik nu duidelijk is geworden dat S en B menen c.q. verwachten dat 

de E. en P&T voor hoger niveau publiek bedoeld waren dan de Sc en ook meer informatie 
geven. 
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dat is dus iets hoger niveau maar dat Franse publiek was ook geschoolder dan dat Ant-
werpse publiek, er is dus een gradatie en hoe dat Engelse publiek is, zijn ze er ook iets 
later er achteraan komen hobbelen? weet ik niet, of eerder? en hoe zit dat met het Duitse 
publiek?, dus in die volkstalige overdracht is er heel veel gradatie maar ik zou het niet 
uitputtend doen, je zou met één of twee voorbeelden kunnen laten zien en daarmee vol-
staan want anders eh ben je meer uit de hoofdlijn van je scriptie begrijp je, dus daar moet 
je een goeie <...> manier in vinden maar dat zal wel passen ja? <...> 
 [B2]  kijk het Engelse publiek, dat moet je natuurlijk in de gaten houden dat het om 
Engels gaat hè en dan is dat vrij vroeg toch nog, in de veertiende eeuw, als ik het goed 
onthouden heb hè, dertien <...> 

 
B1 suggereert S in een inleidend stukje uit te leggen hoe de vergelijking precies 
gestalte krijgt. Wanneer B dit concretiseert, formuleert ze evenwel een andere 
aanpak dan S deed in het voorgaande: alleen wanneer je een stukje schrijft over 
het niveau van de tekst en de relatie tot het publiek (beurt 229) tegenover als ik 
iets niet begrijp van die tekst van S (in 182 en 222). Klaarblijkelijk bestaat hier-
over geen shared cognition, maar het verschil wordt niet zichtbaar gesignaleerd 
of besproken.  
 Daarna legt B uit hoe S kan gaan overtuigen: laten zien dat het niveau anders 
is. Als S dan daarvoor heeft beschreven dat het E. voor een geleerd publiek be-
doeld is, kan ze volstaan met een verwijzing daarnaar. 
 Tot slot van haar beurt 229 geeft B1 een ander doel dat bereikt kan worden 
met die werkwijze. Niet alleen onderbouwing van de conclusie, maar ook jouw 
vertaling wat meer kleur te geven. Bij dit laatste lijkt B2 zich aan te sluiten in 
dezelfde beurt. Dit 'andere doel' is op z'n minst opmerkelijk, want niet gemakke-
lijk te plaatsen in termen van beantwoording van de onderzoeksvraag voor welk 
publiek de Sc. bedoeld is.25 Noch de gesprekken, noch de interviews geven een 
indicatie van een onderzoeksmatig belang van een 'kleurrijke' vertaling.  
 In 230 is te zien dat er mogelijk enige onduidelijkheid is over wat nu het 
Latijn is. De E., waarvan S al meermalen heeft aangegeven dat ze die in de ver-
gelijking wil betrekken, is immers een Latijnse tekst, maar hij lijkt geen exponent 
van de geleerde of wetenschappelijke traditie. Was dat zo geweest, dan had B 
niet voor hoeven stellen om die Latijnse traditie erbij te betrekken, daar S in 170 
al verteld heeft dat ze van plan is het E. in de vergelijking te betrekken. Edoch, 
deze E. is volgens B wel bedoeld voor een geleerd geestelijk milieu. Het is voor-
stelbaar dat S zich in 230 begint af te vragen of er nu wel of niet nog weten-
schappelijker werken bekeken moeten worden. Dat hoeft ook niet van B (231) of 
misschien toch wel (233)? S hoeft niet in de Middeleeuwse wetenschap te duiken, 
maar moet die traditie wel bespreken met verwijzing naar een artikel waarin die 
beschreven staat. En toch ook een Latijnse (wetenschappelijke) editie proberen te 
vinden en er één voorbeeld uithalen om dat te presenteren naast een woord-
voor-woord-vertaling. Dit voorstel deed B eerder in 177. S protesteert expliciet in 
234: dat werkt niet. S heeft begrepen dat er geen woord-voor-woord-vertaling 
bestaat; in de Franse vertaling worden al dingetjes weggelaten. In 238 lijkt S te 
beweren dat daarmee geen rechtstreekse band meer bestaat tussen het Latijn en 
de Sc. B stelt daar tegenover dat er verschillende gradaties zijn van volkstalige 
bewerkingen - dit kwam ook in beurt 179 al naar voren -, omdat het ene publiek 
geschoolder was dan het andere. Ze vraagt zich af hoe dat zat met het Engelse 
en Duitse publiek en besluit haar suggestie met de opmerking dat het niet uitput-
tend hoeft, dat S kan volstaan met één of twee voorbeelden omdat het anders uit 

                                                 
25  Vergelijk het uitgangspunt voor interpretatie zoals weergegeven aan het begin van deze 

paragraaf.  
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de hoofdlijn van je scriptie zou lopen. Dat is de derde keer dat deze boodschap 
gegeven wordt (na 177 en 233). 
 In 239 gaat B2 verder op een ingebed punt in het betoog van B1: de datering 
van de Engelse versie. Daarover wordt een en ander gezegd (vgl. de samenvat-
ting in §7.3), waarop S in beurt 258 een theorie zal opperen over de relatie tus-
sen de kostbaarheid van de handschriften en het beoogde publiek. Het punt van 
het wel of niet onderzoeken van Latijnse geleerde bronnen zal niet meer aan de 
orde komen in dit gesprek. 
 
7.6.3 Tussenstand 
Wat is er gebeurd in termen van het beslechten van een verschil van mening? Uit 
de laatste geciteerde beurt (239) is af te leiden dat B bij haar standpunt is geble-
ven: S moet wél Latijnse bronnen nazoeken en minstens één voorbeeld geven. 
Maar wat is het standpunt van S? In de laatste passage zegt ze dat ze geen zin 
heeft in de middeleeuwse wetenschappers (beurt 230). Het laatste dat ze over 
het punt zegt, is dat wat B voorstelt niet kan. Daarnaast is er geen indicatie dat S 
van standpunt zou zijn veranderd. Niet eens een minimaal 'akkoord' is in het 
gesprek terug te vinden. Er lijken dus nog weinig vorderingen te zijn gemaakt in 
de beslechting van het meningsverschil. 
 Ook de onderliggende redenering is niet uitonderhandeld: de redenering dat 
de Latijnse geleerde bronnen nodig zijn om vergelijkende uitspraken te kunnen 
doen. Deze redenering wordt niet expliciet bediscussieerd en ook daarin ontstaat 
geen beweging in de standpunten van B en S.  
 Verder valt op dat de gedachtewisseling erg veel herhaling van standpunten 
bevat, zonder dat er nieuwe argumenten worden aangedragen.   
  
7.6.4 In gesprek 2 
Gesprek 2 loopt ten einde, veel verschillende tekstpunten zijn besproken. De tijd 
dringt wanneer B1 het punt van de Latijnse bronnen nog eens aanroert: 
 

[B] 287.  (...)  het enige waarvan ik niet zeker is of dat er nog in kwam en misschien 
heb ik het niet zorgvuldig genoeg gelezen en staat er wel in, is dat je dus nu de volkstalige 
dingen die vergelijk je <…> hè, dus dat 
[S] 288. hmhm26 
[B] 289.  Engels, dat eeeh Nederlands, je hebt in het begin die twee, dan de Latijnse 
maar ik zie nog niet die link hè want 
[S] 290. maar 
[B] 291.  het moet er toch op uitkomen dat je zegt: hoe verhouden de volkstalige 
vertalingen zich nou eigenlijk tot die Latijnse; hebben ze een ander soort van inhoud ge-
kregen, dat komt er nog bij of? 
[S] 292. ja ehm <….> die die twee die ik daar genoemd die wil ik er in ieder geval 
bijnemen 
[B] 293.  dat E., ja 
[S] 294. ik denk dat ik bij dat stukje ehm <…> de behandeling van de eh schepping dat 
ik daar nog van die andere twee teksten er een eh <…> dat stuk over de schepping bij haal 
en ernaast leggen en dan zie, kun je heel goed zien wat het niveauverschil is 
[B] 295.  ja want dat heb je dan 
[S] 296. en dan vind ik dan, ja, ik denk, ik denk dat het met één vraag wel genoeg is 
[B] 297.  hmhm, om het niveauverschil aan te duiden hè want je wil laten zien dat er in 
die eh transmissie van het eh eh Latijnse naar volkstalige, dat dáár iets gebeurt 
[S] 298. nou niet zo zeer van het Latijn naar het volkstalige want <…> ik weet niet ik 
denk niet dat het daar zozeer iets mee te maken heeft, maar eh gewoon <…> ik kijk ge-
woon naar naar het verschil tussen, tussen die drie teksten en dan kijk ik 
[B] 299.  en met drie bedoel je ook de Latijnse tekst erbij of? 
[S] 300. eh, het E., P&T en de Sc. 
[B] 301.  de vertaling 

                                                 
26  Deze continueerbeurt had eigenlijk geschrapt moeten worden uit dit transcript.  
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[S] 302. en de Sc.en dus en <…> die eh, ik ik was er straks mee bezig aan de Sc. en 
die behandelt alles op een veel lager niveau dan die andere twee dus ik denk dat ik, ik wou 
dan gewoon of de schepping, na wat ik daar geschreven heb als voorbeeld die andere twee 
teksten daarnaast leggen en dan laten zien dat daar een heel groot, eh heel groot niveau-
verschil is en het daarbij houden eigenlijk 
[B] 303.  ja, oké 
[S] 304. dan moet ik dan nog verwerken in een conclusie natuurlijk 
[B] 305.  ja, want dat eh, een slimme opmerking, daar eh ontbrak het nog even aan 
(...)  

 
B noemt in 294 een doel (het moet er toch op uitkomen dat) van de scriptie van 
S: hoe verhouden de volkstalige vertalingen zich eigenlijk tot die Latijnse. In 
vergelijking met de eerder aangehaalde centrale vraag van S is dit weer een 
enigszins afwijkende invulling; het ging immers primair om de volkstalige versie 
in het Frans in relatie tot de Engelse en Nederlandse bewerkingen (vgl. §7.2.5) 
met als vraag daarbij voor welk publiek dat werk geschreven zou zijn. De verge-
lijking met een aantal andere werken (het E. en P&T) is een strategie om die 
vraag te beantwoorden. Gedacht vanuit een efficiëntiecriterium zou die strategie 
niet meer moeten behelzen dan nodig is voor beantwoording van de vraag. S 
gaat hier niet expliciet tegenin, maar refereert in 292 aan die twee die ik daar 
genoemd heb als vergelijkingsobjecten en legt vervolgens in 294 uit dat ze daar-
mee het niveauverschil goed kan zien. Hierin zijn de meningen herkenbaar die B 
en S ventileerden aan zowel het begin als aan het einde van gesprek 1.  
 In 297 oppert B een variant van het doel dat ze in 294 formuleerde: laten 
zien dat er in die (…) transmissie van het (…) Latijnse naar volkstalige, dat dáár 
iets gebeurt. Nu reageert S wel expliciet met een claim of disagreement. S denkt 
niet dat het [niveauverschil] daar [transmissie Latijn→volkstaal] zozeer iets mee 
te maken heeft. Waarom S meent dat die twee verschijnselen niet met elkaar te 
maken hebben, komt niet naar voren. S doet nogmaals uit de doeken dat ze 
alleen die drie teksten met elkaar wil gaan vergelijken. B vraagt even op welke 
drie werken S precies doelt27 waarop S herhaalt dat ze met de drie teksten het 
niveauverschil goed kan laten zien en dat ze het daarbij wil houden. De reactie 
van B is opmerkelijk: ja, oké. Een indicatie dat B van mening is veranderd: ze 
lijkt het eens met het standpunt van S om de Sc. alleen te vergelijken met het E. 
en P&T. 
 
Het pleit blijkt nog niet helemaal beslecht. Het ja, oké van B krijgt nog een 
staartje in 367: 
 

[B] 367.  (...) alleen moet je even kijken hoe je de Latijnse traditie erin verwerkt in die 
vergelijking want dat heb je hier dus nog niet kunnen doen en dat is wel, dacht ik, essenti-
eel <…> om dat niveau, dat je zegt dat het lagere niveau aan te geven, begrijp je? 
[S] 368. ja maar dat 
[B] 369.  daar moet je even goed op letten 
[S] 370. maar, maar het punt is 
[B] 371.  dat dat goed werkt 
[S] 372. dat heeft dus niet niet echt met het Latijn te maken want zoals P&T is volgens 
mij wat, dat is van hoger niveau dan het E. terwijl het E. in het Latijn is en eh P&T in het 
Frans dus het (???) wel, maar ik bedoel 
[B] 373.  ja, maar je moet wel duidelijk kunnen maken aan de hand van een voorbeeld 
eh waarom kan jij zeggen eh deze Sc. in de volkstaal is van lager niveau dat bedoel ik <…> 
[S] 374. nou moet ik alleen voor dat hoofdstuk over vriendschap moet ik inderdaad nog 
iets erbij zoeken <…> 

 

                                                 
27  Zo wordt dat ook voor ons duidelijk. 
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B vindt dus tóch dat de Latijnse traditie erin verwerkt moet worden. Ze geeft 
daarvoor het argument dat in gesprek 1 naar voren kwam in beurt 213: dat is 
nodig om vergelijkende uitspraken te kunnen doen over het niveau. Na twee 
pogingen van S om hier iets tegen in te brengen (ja maar dat en maar, maar het 
punt is), komt S met een nieuw, zeer belangrijk, tegenargument: Latijn staat niet 
gelijk aan hoog niveau want de Franse (dus volkstalige) P&T is van hoger niveau 
dan het E dat een Latijnse tekst is. Een belangrijke vooronderstelling in de rede-
nering van B blijkt onjuist te zijn. B corrigeert zichzelf vervolgens door de 'op-
dracht' aan S te versoepelen: S moet vooral voorbeelden hebben om dat lagere 
niveau van Sc. te kunnen duidelijk maken. Deze opdracht zal goed passen in de 
plannen van S, daartoe heeft ze immers het E. en P&T geselecteerd en bestu-
deerd. 
 
7.6.5 Beschouwingen 
B lijkt overstag te zijn in beurt 373, maar dat leek ze ook in 303. Dat het me-
ningsverschil is afgewikkeld ten gunste van het standpunt van S, kan slechts met 
de nodige voorzichtigheid geconcludeerd worden. Gezien het verloop van de 
gesprekken, kan S er ook niet helemaal zeker van zijn dat de 'Latijnse kwestie' 
van tafel is. Wel is er in gesprek 2 beweging gekomen in het standpunt van B. De 
reactie van B in beurt 303 is onmiskenbaar anders dan alle reacties daarvoor: ja, 
oké. Hoewel B er nog een keer op terugkomt in beurt 367. Vanaf het moment dat 
S duidelijk heeft gemaakt (c.q. kunnen maken) dat een Latijnse tekst niet nood-
zakelijkerwijs een hoger-niveau-tekst is dan een volkstalige, beperkt ook B zich 
tot de opdracht dat S moet laten zien dat de Sc. van lager niveau is. Het laatste 
argument van S (Latijn is niet per se van hoger niveau) lijkt doorslaggevend in de 
discussie. Een essentiële vooronderstelling in de redenering van B1 blijkt niet te 
kloppen. Logisch gezien is dan de stelling ook niet meer aanvaardbaar.  

Mogelijk had deze discussie bekort kunnen worden wanneer de student direct 
dit argument had ingezet. Waarom heeft ze dat niet gedaan? Er zijn verschillende 
oorzaken en redenen denkbaar:  
1 S had het in gesprek 1 nog niet zo scherp voor ogen. Ze had weliswaar een 

indruk van de E en P&T, maar was misschien nog niet zeker genoeg of de La-
tijnse E inderdaad op lager niveau stond dan de P&T. Het argument was nog 
niet beschikbaar voor S. 

2 Er was toch verwarring over wat die Latijnse traditie nu behelsde. S dacht dat 
het enkel ging om de geleerde traditie en niet zozeer om het Latijn. Het ar-
gument leek nog niet relevant. 

3 S meende dat wat ze wel zei overtuigend genoeg zou zijn, namelijk dat ze 
met de twee gekozen teksten al haar probleemstelling zou kunnen beant-
woorden. Het argument leek niet nodig. 

4 S wilde het argument al eerder noemen, maar werd geïnterrumpeerd (bij-
voorbeeld in gesprek 1, beurt 178 en 180). Het argument was beschikbaar, 
leek relevant en nodig, maar de interactie belemmerde uiting ervan.  

 
Al deze vier mogelijkheden hadden met helderder communicatie ondervangen 
kunnen worden. De eerste wanneer de vooronderstellingen van de redenering in 
het gesprek waren onderzocht. De tweede wanneer verhelderd was wat men 
precies verstond onder de Latijnse traditie. De derde wanneer bediscussieerd was 
waarom de argumenten van S al dan niet aanvaardbaar waren. De vierde ten 
slotte wanneer er genoeg ruimte gegeven was om alle argumenten naar voren te 
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brengen. Het belang hiervan is dat het meningsverschil vlotter afgehandeld had 
kunnen worden wanneer de discussie zich eerder had toegespitst op de onderlig-
gende redeneringen. En vlotter betekent efficiënter (vergelijk de probleemstelling 
van dit onderzoek). 
 Veronderstelling daarbij is wel dat de sprekers de intentie hebben om een 
rationele discussie (Van Rees, 1999) te voeren en zowel student als begeleider 
zich inspannen om helderheid daarin te creëren. Deze functionaliteit komt echter 
niet expliciet naar voren in de interviews met de begeleidster: haar prioriteit ligt 
in het overtuigen van S28 om de Latijnse traditie er wel bij te betrekken. Twee 
maal refereert B in de interviews aan deze 'Latijnse kwestie'. De eerste keer in 
het interview direct na afloop van gesprek 1. Op de vraag wie de toespitsing van 
het onderzoek bedacht heeft, antwoordt B dat dat vooral door S is gedaan: zij 
heeft de keuze gemaakt voor een focus op het publiek en ook bedacht hoe ze 
daarover uitspraken zou kunnen doen. Dan zegt B: 
 

en zij gaf ook telkens aan wat ze wel en niet wilde door te zeggen "dit wordt te veel", zoals 
ze zegt, "ik wìl niet in dat Latijn gaan zitten, ik wil gewoon door" nou dat is eh wat zij heel 
specifiek kan aangeven. 

 
De boodschap van S is dus overgekomen, in die zin is er sprake van shared cog-
nition. Gezien echter de opmerkingen van B in gesprek 2, is ze het er nog niet 
mee eens dat S de geleerde Latijnse traditie buiten beschouwing wil laten. Het 
kan ook zijn dat B dit in gesprek 2 vergeten is en ze dus opnieuw overtuigd moet 
worden. 
 De tweede referentie aan de Latijnse kwestie is te vinden in het eindinterview. 
De scriptie is afgerond, B is er zeer tevreden over en roemt de vasthoudendheid 
van de student: 
 

als ik zeg "ja ik wil dat je de geleerde traditie erbij bekijkt", dan zei ze ook: "ja maar dat 
kan ik niet, die hele geleerde traditie, dan ben ik het hele jaar bezig" en dat zij ook zei: "ik 
zoek een tekst waarvan ik denk dat dat zou kunnen" en dan deed ze dat, dus recht op haar 
doel af, zichzelf inperken en zeggen "nou, die ga ik gebruiken en níet die tien andere die je 
ook noemt", snap je, dat is haar gedecideerdheid en dat heeft eigenlijk eh geresulteerd in 
dat ze heel gedetailleerd naar de tekst zelf kon kijken en de vergelijking ook kon trekken 
en op grond daarvan, dus zonder veel externe gegevens. 

 
B heeft bewondering voor de doelgerichtheid van S en geeft ook aan dat die 
mede gezorgd heeft voor het goede resultaat. Terugkijkend naar de onderhande-
lingen die gevoerd zijn in de twee opgenomen gesprekken, moet gezegd dat B 
het S niet gemakkelijk heeft gemaakt. Negen keer spoort ze S aan om die geleer-
de traditie er wél bij te betrekken. Om daar weerstand aan te kunnen bieden, 
moet je als student sterk in je schoenen staan, en zeker zijn van je zaak.  
 Een verklaring voor het aandringen van B is te vinden in het eindinterview. B 
zegt namelijk ook: dat vind ik wel knap want ik denk dat ik zelf een beetje de 
neiging zou hebben om er heleboel dingen erbij te halen hè, om verschillende 
dingen naast elkaar te zetten. B reageert dus op de plannen van S vanuit hoe ze 
zelf het onderzoek zou aanpakken. Dit mechanisme is ook aanwezig in de reacties 
van de begeleidster in case 3 (BD), die de teksten van de student bekijkt vanuit 
de vraag hoe zij zelf het onderzoek zou gaan uitvoeren.  
 Daarenboven had B soms gehoopt dat ze het stiekempjes zou doen, maar 
nee, dat moet je ook maar accepteren en ik denk dat het daardoor toch eh heel 

                                                 
28  Vergelijk case 2 (RGL), § 5.6.4. 
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duidelijk is afgebakend. Observeerbaar is dat B S probeert te verleiden tot het 
oprekken van het domein van haar onderzoek. Nauwelijks zien we in de gesprek-
ken de bewondering die B heeft voor S haar doelgerichtheid. Dit gedrag is ook 
waar S 'het mee moet doen'. S krijgt wel de boodschap mee dat B graag wil dat 
ze bepaalde dingen doet, maar niet de boodschap van de bewondering van B. Dat 
maakt het voor de student nog minder eenvoudig om haar eigen lijn te volgen. 
Zeker voor deze student die in het eerste interview als probleem aangeeft: moei-
lijk om te zorgen dat je niet te ver afdwaalt. Daar is ze dan door haar vasthou-
dendheid toch goed in geslaagd, ook volgens de begeleidster.  
 
Samengevat 
• De discussie ontwikkelt zich vooral via het herhalen van standpunten. 
• De argumenten op zichzelf worden niet bediscussieerd. 
• Daardoor staat de redenering die leidt tot de standpunten ook niet ter discus-

sie. 
• B discussieert erg vanuit haar eigen voorkeur en werkwijze en maakt het 

daardoor voor S moeilijk om vast te houden aan de uitgestippelde scriptielijn. 
 
7.7 Besprekingen van meningsverschil 2: (Vermeende)  

anachronismen van S 
 
7.7.1 Inleiding 
Meningsverschil 2 is van een andere orde dan meningsverschil 1. Het eerste 
meningsverschil draait hoofdzakelijk om de omvang van het onderzoek: B en S 
zijn het niet eens over de vraag of bestudering van de Latijnse traditie nu wel (B) 
of niet (S) een noodzakelijk onderdeel vormt van het onderzoek. Het meningsver-
schil heeft dus te maken met het ontwerp van het onderzoek, meer precies het 
domein van de probleemstelling. 
 Bij meningsverschil 2 gaat het daarentegen om de interpretatie van de onder-
zoeksdata. In het paradigma van B is het de bedoeling dat je als onderzoeker de 
historische data interpreteert, evalueert en verklaart vanuit de wereld en de tijd 
van die data en niet vanuit de wereld van nu. B geeft hiervan een voorbeeld in 
het eindinterview: ik vind het niet acceptabel als je zegt 'ja maar eh volgens mij 
begrepen ze hier niets van want ik begrijp het niet'. Die (onjuiste) manier van 
denken, noemen de begeleiders anachronistisch. Dit punt is al herhaaldelijk aan 
de orde is geweest in de gesprekken die voorafgingen aan de gesprekken die in 
dit onderzoek zijn opgenomen. S heeft al vaker de kritiek gekregen dat ze teveel 
met een moderne blik kijkt naar de werken die ze bestudeert. Zoals aangegeven 
aan het begin van §7.5, vinden de begeleiders S anachronistisch op twee punten 
in de tekst die in de opgenomen gesprekken wordt besproken. In deze paragraaf 
wordt het eerste punt geanalyseerd: wanneer S beweert dat de Sc. niet systema-
tisch geordend is. S gaat hierover in discussie met de begeleiders: ze is het niet 
eens met de kritiek. Dit meningsverschil heeft betrekking op de uitvoering van 
het onderzoek, meer precies op de analyse van de verzamelde gegevens.  
 In de vorige paragraaf is geanalyseerd met in het achterhoofd de systematiek 
van het ontwerpen van onderzoek omdat het meningsverschil daar betrekking op 
had. In onderstaande paragraaf is dat niet aan de orde en moet er dus een ander 
interpretatiekader gevonden worden. Ik ben onvoldoende geschoold in deze Let-
terendiscipline om mij te wagen aan een vakinhoudelijke analyse. Daarom is 
gekozen voor een relatief eenvoudige logische analyse van de argumentatie in 
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termen van standpunten, argumenten en relaties tussen beide (Van den Hoven, 
1984).  
 
7.7.2 In gesprek 1 
Het eerste tekstpunt dat besproken wordt (vgl. de samenvattingen van §7.3), 
wordt in beurt 39 ingebracht door B2: 
 

[B] 39. (…) [B2] (…) <…> ja, je vindt hem onsystematisch dan moet je eigenlijk volgens 
mij zeggen volgens welke normen of je dat zelf of dat volgens jou is of vergeleken met 
andere eh encyclopedieën, encyclopedische werken <…> 
[S] 40. iedereen, iedereen die erover schrijft zegt altijd dat het onsystematisch is dus wat 
dat betreft ja, ik ben niet de enige die dat vindt, laat ik het zo zeggen laat ik het zo zeggen, 
maar <…> 
[B] 41. nee, maar 
[S] 42. het is inderdaad, vergeleken met andere encyclopedieën maar 
[B] 43. nee maar zelfs dan hè 
[S] 44. maar dat is, dat is ook wel <…> van 
[B] 45. zelfs dán als het een encyclopedie is, een encyclopedie, de verwáchting en dat is 
het probleem, moderne onderzoekers verwachten van een encyclopedie dat het alfabetisch 
is of dat het 
[S] 46. nee, ja, maar 
[B] 47. thematisch is 
[S] 48. dat verwacht ik niet eens maar ehm de, alle encyclopedieën die ík ken, die, daar 
zit een, daar zit vrij, daar zit toch altijd een logische volgorde in of in ieder geval ehm <…> 
ehm, behandelen ze per onderwerpje en komen ze later niet meer op datzelfde onderwerp 
nog een keer terug en de Sc. die kan eh, die behandelt dan een onderwerp en dan komt 
even later komt-ie weer op hetzelfde onderwerp weer terug en een eind verder nog eens 
een keer 
[B] 49. ja, ja, oké maar dan geef je het aan, het is volgens moderne normen, je verwach-
tingpatroon is: het gaat over een onderwerp en dat wordt systematisch je komt er niet op 
terug en dat is eigenlijk één van die terugkerende dingen hè, dat wij tekens hebben met eh 
het bekijken vanuit onze tijd naar dat werk, want ík denk dat volgens de auteur van de Sc. 
waarschijnlijk er wel systematiek is 
[S] 50. nou, in de dat, dat eh <…> dat kun je dus ook zien in het stukje wat ik nou nog 
niet, wat ik nou nog niet heb kunnen <…> [lacht] wat jullie nog krijgen van ehm, voor de 
Middeleeuwers is blijkbaar, die vinden het blijkbaar ook onsystematisch want in de ehm 
<…> in de proloog die een verantwoording die bij de tekst zijn, die zogenaamd zijn ge-
schreven door enkele meesters uit Toledo, maar eh daar wordt ook gezegd van dat zij 
ervoor hebben gekozen om er geen systematisch, of geen eh indeling in boeken in te 
maken omdat ze, omdat ze trouw wilden blijven aan dus, aan die ouwe tekst van Sc. en dat 
is een, dat is natuurlijk een heel maf verhaaltje, maar zij gaan er dus ook vanuit dat hun 
le-, die auteur gaat ervan uit dat zijn lezer verwacht dat het eh lo-, in een ja, beter volgens 
<…> logischere volgorde is ingedeeld in boeken en dergelijke en dat-ie dat, en hij verklaart 
waarom hij dat niet 
[B] 51. niet gaat doen 
[S] 52. gedaan heeft 
[B] 53. nou maar dat is dan hele essentiële informatie [door elkaar gepraat] 
[S] 54. ja, maar dat komt, dat staat er ook, dat komt er ook in [door elkaar gepraat] 
[B] 55. beargumenteren, ja, maar kijk dan nog hè, dan ga je weer één stapje terug dat 
zeg je: in de Middeleeuwen zelf waren mensen bezig met dit idee van geordend, in boeken 
verdelen, maar hun bron, Sc., blijkbaar niet, die deed het niet hè, die had zijn wijsheid op 
grond van de vragen van die koning en dat is dus natuur-, dat is die protofase hè dat heeft 
natuurlijk ook een betekenis, die hoefde dat niet en hoe zit dat zou, die is door God geïn-
spireerd <…> hè met zijn antwoorden dus dan heb je daar geen logica nodig, geen syste-
matiek en waarschijnlijk zou je kunnen zeggen als je dat in dat Middeleeuwse denkkader 
plaatste, dat alles een betekenis had maar dat het eigenlijk niet duidelijk is geworden, hoe 
dat allemaal is bedoeld, en dat wíj eh na de zondeval zou je kunnen zeggen, die systema-
tiek moeten gaan aanbrengen om het te begrijpen dus de grondslag voor de exegese, snap 
je? zoiets zou je natuurlijk ehm in dat kader kunnen verklaren, want waaróm heeft die Sc. 
daar geen behoefte aan? hij eh, snap je 
[S] 56. ja ik heb daar andere dingen over geschreven dus ik denk dat we er maar op 
moeten terugkomen de volgende keer 
[B] 57. ja, is goed 
[S] 58. als ik dat hele stuk gedaan heb en 
[B] 59. nee maar dat is een eh 
[S] 60. en misschien dat jullie het dan nog steeds vindt [lachen, door elkaar praten] 
[B] 61. ja, ja, is oké ja <...>  
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[B2]  een tweede punt was ehm (...)  

 
B2 stelt in 39 het eerste tekstbespreekpunt van dit gesprek aan de orde: wanneer 
S schrijft dat ze de Sc. onsystematisch vindt moet ze uitleggen met welke nor-
men ze tot die uitspraak is gekomen. B2 geeft 2 mogelijkheden: (1) of dat vol-
gens jou is en (2) of vergeleken met andere (…) encyclopedische werken. S gaat 
in 40 eerst in op de eerste mogelijkheid: nee, het is niet volgens haarzelf, maar 
iedereen die erover schrijft, zegt dat. B1 wil ertussen komen met een nee maar, 
maar S gaat door op de tweede mogelijkheid: het is ook vergeleken met andere 
encyclopedieën. Ze wil nog iets zeggen (maar), maar wordt onderbroken door B1: 
maar zelfs dan hè. B1 lijkt nog niet overtuigd; er is meer over te zeggen dan B2 
suggereerde in 39. S onderbreekt B weer, pauzeert en wordt bij de herneming 
weer onderbroken door B1 die in 45 haar redenering van zelfs dan afmaakt. Ze 
gaat niet in op de argumenten van S, maar brengt het punt naar voren van het 
anachronisme: moderne onderzoekers verwachten (…) dat. B kwalificeert dit ook 
expliciet als een probleem. S wil eerder reageren dan dat B haar zin afgemaakt 
heeft, maar B sluit haar zin toch af.  
 Hierna komt S met een nieuw argument op basis waarvan ze de tekst als 
onsystematisch heeft betiteld. Een argument dat ze ontleent aan kenmerken van 
de tekst zelf: onderwerpen staan niet bij elkaar maar komen meerdere keren 
terug in de tekst. B vindt dit volgens moderne normen, waarschijnlijk omdat het 
verspreid behandelen van onderwerpen duidt op het ontbreken van een themati-
sche ordening (vgl. beurt 47). B expliciteert dat echter niet. Ze refereert hierbij 
nogmaals aan het anachronistisch denken (bekijken vanuit onze tijd) en waar ze 
het in 45 nog presenteerde als een (algemeen) probleem van moderne onderzoe-
kers, presenteert ze het nu als één van die terugkerende dingen. Dit punt is al 
meer dan eens aan de orde geweest in de gesprekken die voorafgingen aan dit 
gesprek 1. 
 Vervolgens komt S in 50 met een vierde argument, gebaseerd op informatie 
uit de tekst, met name de proloog. Daarin vermeldt de schrijver expliciet dat het 
werk niet in boeken is verdeeld. S maakt hieruit op dat de lezers zo'n indeling wel 
verwachtten – anders had hij dat niet op hoeven schrijven. Dit vindt B hele es-
sentiële informatie maar daarmee is ze het nog niet eens met de conclusie van S. 
Beurt 55 is wat lastig te interpreteren, maar duidelijk wordt dat B meent dat het 
werk geen systematiek hoefde te hebben omdat de hoofdpersoon door God geïn-
spireerd was. De middeleeuwers begrepen deze ordening c.q. het gebrek eraan, 
en vonden het betekenisvol. Voor de hedendaagse mens is die ordening niet 
zomaar te begrijpen. B wil waarschijnlijk dat S probeert te verklaren waarom die 
Sc. daar geen behoefte aan heeft. S zegt vervolgens dat ze daarover andere 
dingen heeft opgeschreven in de tekst die ze niet meer kon printen (door techni-
sche problemen), en stelt voor het de volgende keer te bespreken. Dat vindt B 
goed.  
  
Deze discussie is als volgt te schematiseren: 
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• Standpunt S: de Sc. is niet systematisch geordend. 

• Kritiek B2: geef argumenten, b.v. (1) volgens wie, (2) vergeleken met wat. 

 • Argumenten S: (1) volgens iedereen, (2) vergeleken met andere encyclopedieën. 

• Kritiek B1: (3) dat is een moderne verwachting van een encyclopedie. 

  • Argument S: (3) kenmerk tekst: onderwerpen staan niet bij elkaar. 

• Kritiek B1: (3) dat is een moderne verwachting van een encyclopedie. 

   • Argument S: (4) aanwijzing in tekst: proloog rept van geen verdeling in 

boeken 

• Acceptatie B1: (4) is essentiële informatie 

• Acceptatie/kritiek B1 (5) de hoofdpersoon is door God geïnspireerd en 

heeft geen logica of systematiek nodig  

• Kritiek B1: (6) dan nog kan dit voor Middeleeuwers een betekenis hebben 

gehad. 

 
Van punt 5 van B1 is mij minder duidelijk hoe het precies in de discussie is te 
plaatsen. Met haar opmerking dat logica of systematiek niet nodig zijn, erkent B 
immers dat die niet in het werk zit. Dit komt overeen met het standpunt van S. 
De vraag is waar de kritiek van B1 zich precies op richt: is het standpunt van S 
niet acceptabel of is het dat wel mits goed verklaard?  
 
Het volgende en laatste fragment uit gesprek 1 over dit punt is een opmerking 
die B2 maakt midden in de discussie over het gebruik van Latijnse bronnen.29 Ze 
hebben het gehad over de verschillende versies van Sc. waar in de ene versie 
meer uitgelegd wordt dan in de andere en die ene versie dan ook begrijpelijker is 
voor S. Dan zegt B2: 
 

[B] 227. [B2] ja, je kunt daarmee ondervangen wat je in het begin een beetje deed van 
"ik vind dit rommelig" of ik snap niet waarom hij deze vraag stelt hè wat wij zeiden, dus 
een te anachronistische benadering, dan kun je zeggen nou dit lijkt allemaal hè, dit, dit ziet 
er niet erg logisch uit maar het is beter te begrijpen als je, als je weet wat de auteur wist 
hè dat er al een deel uit het E. komt, dan ben je die, dat anachronisme ook meteen kwijt, 
dat helpt, dat zou misschien kunnen helpen 
[S] 228. ja, ik weet niet of ik ze allemaal eh ik weet niet, je houdt dat altijd, je komt 
daar toch niet los van en ik heb ook geen zin om net te doen alsof ze er niet zijn. 

 
B2 refereert expliciet aan de te anachronistische benadering die leidt tot opmer-
kingen als 'ik snap dit niet' en geeft een manier aan om dat op te lossen. S kan 
aangeven dat dat voor de hedendaagse lezer weliswaar onbegrijpelijk is, voor de 
auteur van toen hoeft dat niet te gelden. Die kende immers ook de uitgebreidere 
bronnen30. De reactie van S is nogal duister. Doordat ze veel verwijswoorden 
gebruikt en zinnen niet afmaakt, is beurt 228 nauwelijks te interpreteren: Wie 
zijn ze? Wat wil S met ze allemaal gaan doen? Wat houd je altijd? Waar kom je 
niet los van? Wie zijn de ze die S niet wil negeren? Wellicht verwijst S met de 
eerste ze naar de verschillende versies van Sc. die ze niet allemaal wil onderzoe-
ken (vgl. §7.6). Of zijn het niet alle vragen? Moeilijk te zeggen.  
 

                                                 
29  Het fragment dat aangekondigd werd in §7.6.2. 
30  Een vraag voor mij is of dat dan ook automatisch voor de lézers geldt. 
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7.7.3 In gesprek 2 
Na een korte inleiding roert B1 het eerste tekstpunt aan in beurt 1 van het ge-
sprek: 
 

[B] 1. (...) <…> even kijken, inhoudelijk – had ik bij de tweede alinea <…> wanneer je 
begint met "dit is de raamvertelling" enzovoorts dan som je even op eh <…> wat het 
behandelt zoals zoveel middeleeuwse encyclopedieën, verscheidenheid en dan ga je verder 
en dan zeg je "maar in tegenstelling tot de meeste encyclopedieën brengt de Sc. er geen 
systematische ordening in aan" en daar ben ik eh ja een beetje over gevallen omdat ik 
denk <…> ehm het gebruik van het woord systematische ordening dat is natuurlijk vanuit 
een bepaalde eh norm hè die jij hebt van een encyclopedie moet systematisch zijn, aan de 
andere kant ehm <…> geef je ook weer aan dat het een <…> fontein is, een bron voor alle 
wetenschap en je hebt het ook wel omschreven als een soort vraagbaak, weet-je-wel en ik 
denk die twee dingen zijn dan toch wel een beetje tegenstrijdig want een vraagbaak hoeft 
natuurlijk niet systematisch te zijn en het probleem is vind ik als je systematische ordening 
noemt, weet je wel wat de middeleeuwse nórm is voor systematische ordening, snap je? 
dat is een beetje het gevaarlijke gebied, dus ik denk óf je moet dat omzeilen 
[S] 2. daar hebben we het de vorige keer ook over gehad 
[B] 3. ja, maar ehm 
[S] 4. ik dacht ik dat eh <…>  
[B] 5. [B2] volgens mij kom je daar 
[S] 6. ik kom daar later op terug 
[B] 7. [B2] ja 
[S] 8. als we dat stuk krijgen uit de proloog waarin waarin wordt gezegd dat het niet in 
een ander, dat het niet in boeken is ingedeeld en niet in een lo-, in een andere volgorde is 
gezet dus blijkbaar wel, ja, ik weet niet, ik <…> naar mijn idee blijkt daaruit dat de Middel-
eeuwers zoiets dus zelf ook een of dat de auteur verwacht van dat z'n <…> dat z'n publiek 
zegt van waarom is het toch niet, dat die er een bepaald systeem in verwa- en dat ze 
verwachten dat mensen gaan klagen van waarom zit het er niet in, of niet? 
[B] 9. nou ja, heb je het zo opgevat? <…> huhu <…> dus wat je probeert te doen 
[S] 10. maar ik heb het gevoel dat je hier dus eh, misschien heb ik het niet niet duidelijk 
ehm <…> niet duidelijk genoeg opgeschreven, maar <…> ehm <…> het het is ook niet 
mijn bedoeling om, het is het is geen commentaar van het moet <…> van eh het moet erin 
of zo, het moet een sy-, het moet systematisch geordend zijn maar ik probeer gewoon te 
zeggen van het ís het niet en eh <..> waarom dan eigenlijk niet en waar en eh <…> 

 
B1 is dus een beetje gevallen over de volgende zin in de tekst van S: in tegen-
stelling tot de meeste encyclopedieën brengt de Sc. er geen systematische orde-
ning in aan. De kritiek van B spitst zich toe op de volgende twee problemen:  
1 S hanteert de norm dat een encyclopedie systematisch moet zijn, maar is de 

Sc. wel te zien als een encyclopedie want S geeft ook aan dat het een fontein 
is, een vraagbaak, en dat is een beetje tegenstrijdig.  

2 Is wel duidelijk wat de middeleeuwse norm is voor systematische ordening? 
 
Meteen daarop, nog in dezelfde eerste beurt begint B met het suggereren van een 
oplossing: óf je moet het omzeilen. 
 Vervolgens refereert S eraan dat dit eerder is besproken (vgl. §7.7.2). S 
brengt iets in tegen de kritiek van B1: later in haar tekst zegt ze er nog iets over. 
Hierin wordt ze volledig ondersteund door B2. In beurt 8 legt S uit welk stuk ze 
bedoelt en welke gedachte erachter zit. In termen van de argumenten die in 
gesprek 1 naar voren kwamen, gebruikt S hier argument 4 over de proloog.31 
Daaruit maakt S op dat ook middeleeuwers systematiek verwachtten. Dit argu-
ment sluit met name aan op het tweede probleem van B: weet je wel wat de 
middeleeuwse norm is voor systematische ordening?  
 S zet haar standpunt niet met enorme kracht32 neer. Niet alleen komt de 
formulering vaak pas in twee keer rond, ook de pauzes en opmerkingen als ja, ik 

                                                 
31  Het enige van de vier door S gegeven argumenten dat in gesprek 1 door B expliciet als 

belangrijk werd geaccepteerd. 
32  Voor dit begrip zie Van der Mast (1999), p. 57 e.v.  
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weet niet en naar mijn idee geven aan dat S voorzichtig is. Tot slot vraagt S 
expliciet om bevestiging van haar idee: of niet? Hiermee creëert ze ruimte voor 
discussie.  
 B1 lijkt in 9 verbaasd over de interpretatie van S: nou ja heb je het zo opge-
vat?, waarop zij na een pauze begint met een parafrase van wat S probeert te 
doen. S onderbreekt – weer met de nodige omzichtigheid: ik heb het gevoel dat. 
Ook geeft S aan dat in haar tekst misschien niet duidelijk genoeg staat wat ze 
eigenlijk bedoelt, namelijk een beschrijving (het is het niet) te geven en verkla-
ring (waarom dan eigenlijk niet) in plaats van een evaluatie (niet (…) van het 
moet).  
 Het vervolg is interessant: 
 

[B] 11. ja, ja, dit is iets wat we telkens al een beetje hebben bespróken hè, ik denk dat dit 
[S] 12.  [interrumpeert] ja maar dit is volgens mij dus het, wat want al die andere geval-
len heb ik eigenlijk bijna allemaal weggehaald maar dit is eentje waarvan ik waarvan ik vrij 
zeker van ben dat Middeleeuwers dat <…> d'r ook in verwachtten die opbouw 
[B] 13. hmhm, dat ze dit ook als onsystematisch hebben ervaren, ja <…> 
[S] 14. maar wat mijn eh mijn beeld van de van een encyclope- van wat ik als ik zeg van 
dat een encyclopedie dat ik dat ik verwacht dat het systematisch opgebouwd is, dan is het 
ook niet, dan hangt het ook niet af van mij, van wat ik weet van modérne encyclopedieën 
maar ook van alle <…> dat komt ook door Middeleeuwse encyclopedieën die ik gelezen 
heb. 

 
In beurt 11 reageert B niet op de inhoud van wat S daarvoor gezegd heeft, al-
thans niet op S haar uitleg van het standpunt, hoewel S daar in beurt 8 juist om 
gevraagd heeft. In plaats daarvan uit B een soort meta-opmerking: dit hebben 
we vaker besproken. Ondanks dat in de uiting alleen verwezen wordt naar iets 
dat telkens al besproken is, en dus impliciet blijft waar B op doelt, reageert S 
onmiddellijk. Met enige stemverheffing33 interrumpeert ze B. Ook S expliciteert 
niet meteen waar ze het over heeft, maar het laatste deel van de uiting (vanaf 
dat middeleeuwers dat) verwijst wel naar 'interpreteren vanuit die tijd' (en dus 
niet anachronistisch). In beurt 14 komt dit sterker naar voren wanneer S spreekt 
van moderne encyclopedieën die niet de basis zijn voor haar standpunt.  
 S reageert heftig op de uiting van B in beurt 11 waarmee dit niet meer (al-
leen) een redelijke discussie is (Van Rees, 1999) over een verschil van mening. 
Hier is sprake van een strijd (vgl. §7.5): S voelt zich aangevallen en vindt dat 
niet terecht. 
 Niettemin is er nog het verschil van mening dat inhoudelijk geanalyseerd kan 
worden. S is het niet eens met de kritiek van B: ze vindt dat ze in dit geval niet 
anachronistisch denkt. B parafraseert in beurt 13 het standpunt van S. Waar-
schijnlijk is er dus shared cognition over wat het standpunt van S is. In de ver-
volgbeurt (14) benadrukt S nogmaals dat ze de Sc. niet vergelijkt met moderne 
encyclopedieën - wat anachronistisch zou zijn- , maar met de middeleeuwse. In 
dit laatste is argument 2 uit gesprek 1 herkenbaar: vergeleken met andere ency-
clopedieën.  
 Tot op dit punt in gesprek 2 zijn de standpunten van B en S duidelijk naar 
voren gekomen en ook de posities ten opzichte van die standpunten: S is het niet 
eens met het standpunt van B, net zo min als andersom. Wat betreft de argu-
mentatie: B beargumenteert in de eerste beurt waarom ze de tekstuitspraak van 
S niet acceptabel vindt. S reageert hierop door argumenten te geven waarom ze 
vindt dat de uitspraak in die zin wél gegrond is (i.c. argument 4 en 2 uit gesprek 
                                                 
33  Doordat in de transcripten geen paralinguistic features zijn opgenomen (vgl. §3.4.1), is 

dit niet zichtbaar in het transcript, maar het is duidelijk hoorbaar op de bandopname.  



Case 4: Letteren    241 

 

1). B heeft hierop alleen nog gereageerd met parafraserende controlevragen (dus 
je bedoelt …?) en met de 'beschuldiging' in beurt 11. Ze heeft de argumenten en 
betoogstappen van S nog niet inhoudelijk bediscussieerd. S heeft dus nog geen 
aanwijzingen wat er precies fout is aan haar redenering.  
 
In deze passage doen zich twee verschijnselen voor die een boeiend licht werpen 
op de aandachtspunten shared cognition en aansturing. Daarom laat ik hieronder 
even de analyse van het meningsverschil los voor een kort intermezzo. Het eerste 
opmerkelijke verschijnsel is dat S meteen weet waar B op doelt in beurt 11, on-
danks de implicietheid van de uiting (dit is iets wat). In het vervolg is ook geen 
enkele aanwijzing te vinden dat S dat verkeerd begrepen zou hebben: B 'beschul-
digt' S van anachronistisch denken. Er kan dus wel degelijk shared cognition zijn 
over een uiting zonder dat expliciet wordt gemaakt welke cognitie gecommuni-
ceerd wordt. In dit geval is dat mogelijk doordat dit onderwerp (anachronistisch 
denken van S) een steeds terugkerend thema is en daardoor onderdeel is gaan 
uitmaken van de 'common ground' van de sprekers die de verwachtingen over de 
interactie mede bepaalt. Dit verschijnsel is ook observeerbaar in andere tekstpro-
bleemscènes: een aantal malen komt voor dat B enkel een punt in de tekst aan-
duidt en S al reageert alsof B kritiek heeft op die passage. S geeft dus aan het 
noemen van een tekstpunt door B de betekenis 'dat tekstpunt is niet goed'. In 
deze constellatie van begeleider(s) en student is dat kennelijk een soort stan-
daardscène die ook in verkorte of impliciete vorm functioneert, althans in deze 
fase van het scriptieproces.  
 De tweede opmerking naar aanleiding van deze passage betreft de aanstu-
ring. In beurt 12 maakt S duidelijk dat ze niet alleen de eerdere kritiek van B op 
haar anachronismen heeft gehoord en begrepen, maar deze ook heeft geprobeerd 
te pareren middels tekstrevisies. De eerdere aansturingen van B zijn in de ogen 
van S effectvol geweest.34 Alleen meent S dat de kritiek in dit geval niet van 
toepassing is, omdat ze hier de veel besproken fout niet gemaakt heeft. Tegelijk 
horen we S zeggen dat ze serieus bezig is geweest om die fouten eigenlijk bijna 
allemaal te herstellen. S beweert hiermee dat ze meent iets geleerd te hebben. 
Wat B hiervan vindt, wordt niet bekend doordat ze niet reageert op deze bewe-
ring van S. Tot zover het intermezzo. 
 
In beurt 15 mengt B2 zich in de discussie; ze suggereert een oplossing: 
 

[B] 15.  [B2] als je "systematisch" eens weghaalt, je brengt, dan krijg je al een heel ander 
idee: "brengt de Sc. geen ordening aan", dat volgende stukje wel, "de structuur is eerder 
chaotisch" en dan "hoewel de tekst met schepping" enzovoort "is de volgorde van de vra-
gen daarin daar tussenin", en dan "volstrekt" zou ik ook weghalen, "willekeurig" dan heb je 
toch een contrast met je eh met die andere encyclopedieën die je hebt gezien hè, waar jij 
duidelijk wel ordening ziet maar dan is het niet zo <…> zo scherp als je het nu 
[S] 16. oké 
[B] 17. [B2] hier stelt, kan je dat, vind je dat iets? 
 [B1] ja, ja, en wat ik me afvraag is ehm ziet Sc. zichzelf als een encyclopedie? wordt 
door de auteur ooit gezegd dit "ik schrijf een encyclopedie"? is het duidelijk dat hij zich 
onder dat genre schaart eigenlijk? snap je wat ik bedoel? 

 
De oplossing die B2 voorstelt, behelst deleties op laag lexicaal niveau: S moet 
twee woorden schrappen: brengt de Sc. er geen systematische ordening in aan 
en is de volgorde van de vragen daar tussenin volstrekt willekeurig. De inhoud 

                                                 
34  Ook in case 3 (BD) komt zo'n passage voor wanneer S beweert dat hij veel verwijspro-

blemen heeft opgelost (§6.7.4). 
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van het verhaal van S zou daarmee niet veranderen, wel verzwakken deze ingre-
pen de stelligheid van de uitspraken. Nadat S hierop met een oké heeft gerea-
geerd, vraagt B2 wat je hiervan vindt. Uit de data is niet direct af te leiden of B2 
de vraag stelt aan B1 of aan S. Er zijn immers geen beelden waarop bijvoorbeeld 
een kijkrichting is te zien. Duidelijk is wel dat B1 de uiting van B2 behandelt als 
een vraag waarop zij kan reageren. Duidelijk is ook dat S niet antwoordt en B2 
dezelfde vraag niet nogmaals aan S stelt. In de interactie zoals die zich voltrekt, 
manifesteert zich de vraag als een vraag voor B1. Gezien de inleiding op dit 
tekstprobleem door B1 is de vraag van B2 ook verklaarbaar. B1 presenteerde het 
namelijk als een inhoudelijk probleem (beurt 1), terwijl de oplossing van B2 tek-
stueel is. B1 antwoordt op de vraag van B2 weliswaar dat ze het ja, ja iets vindt, 
maar onmiddellijk daarna wordt duidelijk dat B1 nog niet overtuigd is dat met de 
tekstuele suggestie van B2 het probleem is opgelost. B1 komt terug op het eerste 
punt waarom ze viel over de zin van S, namelijk de vraag of de Sc. wel te zien is 
als een encyclopedie. S reageert hierop: 
 
[S] 18. hmhm <…> ik vraag me af of iemand, of ze dat óóit doen, of schrijvers ooit zeg-
gen "ik schrijf" 
[B] 19. maar ehm 
[S] 20. "een encyclopedie"? 
[B] 21. kijk bij B.A. hè, als hij een encyclopedie die maakt, dan is het toch wel duidelijk, 
hij geeft een overzicht en dat zie je ook aan de inhoudsopgave van eh de hoofdstukken zijn 
ook eh bijvoorbeeld alfabetisch of wat dan ook dat als M. die doet dat wel hè, die gaat het 
gewoon alfabetisch doen dus ze hebben wel het idee eh hij presenteert een overzicht, 
gesystematiseerd, in een bepaalde volgorde 
 [B2] wat voor titel gebruiken zij daarvoor, wat voor genreomschrijving? 
 [B1] <…> niet, ze noemen zichzelf niet een encyclopedie, hè 
 [B2] nee, nee 

 
B1 geeft in 17 aan wat een bewijs zou kunnen zijn voor de aanname dat de Sc. 
gezien moet worden als een encyclopedie, namelijk dat de auteur dat met zoveel 
woorden zegt. S vraagt zich af of dat ooit gebeurt. B1 en B2 gaan vervolgens na 
hoe dat zit bij hen bekende encyclopedieën. Dat onderzoek is als volgt samen te 
vatten: 
 

De vraag is: wanneer mag je iets een encyclopedie noemen? 

B1: (1) als de auteur het zo noemt 

B1: BA is een encyclopedie want (2) hij geeft een overzicht en (3) het is alfabetisch geor-

dend 

B1: M is een encyclopedie want (3) het is alfabetisch geordend en (2) hij geeft een sys-

tematisch overzicht  

B2: [komt terug op de beginvraag] hoe noemen de auteurs hun werk? 

B1:  (1) ze noemen zich niet encyclopedie. 

 
Op dit moment is er reden om aan te nemen dat de twijfel van S in beurt 18 
terecht is. B noemt inderdaad geen encyclopedieën die zichzelf zo betitelen. Dat 
het dan wel een encyclopedie is, leidt B1 af uit de systematische ordening.  
 Met wat B1 hier ontdekt, was het probleem dat besproken wordt, wellicht op 
te lossen geweest. S zou iets kunnen opschrijven als: 'Encyclopedieën als die van 
BA en M hebben een duidelijk herkenbare systematische (of zelfs alfabetische) 
ordening van onderwerpen. Iets dergelijks ontbreekt bij de Sc.' Immers, B1 geeft 
aan dat systematische ordening een eigenschap is van een paar bekende middel-
eeuwse encyclopedieën.  
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De gedachtewisseling wordt voortgezet door B1: hoe noemen ze zich dan wél? 
 

(21). [B2]  nee, nee 
[B1]  ze zeggen, ze geven een overzicht van kennis <…> een spiegel, een 'specula' 

zoiets noemen ze wel hè, en eh <..> wat de Sc. doet is natuurlijk <…> in de fictie van er is 
een geleerde en die geeft antwoord op alle vragen dat is eigenlijk de fictie en eh uiteindelijk 
is het resultaat dat hij natuurlijk een een een overzicht geeft 
[S] 22. maar als je het gaat lezen dan begin je als je een boek gaat lezen, dan begin je 
met die, met die proloog die zogenaamd geschreven is door de meesters van Toledo en die 
hadden het dus echt over een boek waar, vertellen dan ook van wat het doel is van een 
boek van wat ze ermee willen bereiken en die zeggen ook inderdaad niet dat ze een over-
zicht willen geven 
[B] 23. nee, maar het is een boek van wijsheid 
[S] 24. een ander boek 
[B] 25. van wijsheden, hè, ja, ja dus in dat opzicht zeg je hij biedt een een eh in boekvorm 
kennis aan, aan die hij had op dat moment, dus voor ons ook wel ook wel een encyclopedi-
sche component <…> ja, maar ik ben het wel met je eens als je misschien dat op die 
manier formuleert, dan hou je het even open hè, dat je een dat je zegt het heeft dus geen 
system-, geen ordening nog zo lijkt het, eerder chaotisch <…> ja 

 
De andere werken reppen van het geven van een overzicht. Vervolgens berede-
neert B1 in 21 dat de Sc., binnen de fictie van de raamvertelling, natuurlijk een 
overzicht geeft. Met deze opmerking lijkt B1 eerder het standpunt van S te ver-
dedigen dan aan te vallen: ze geeft aan dat de Sc. vergelijkbaar is met andere 
encyclopedieën omdat het ook een overzicht biedt. Hierna is S weer aan de beurt: 
zij komt terug op het criterium 'wat zegt de schrijver zelf?' Die zegt (zeggen) níet 
dat het een overzicht is. Deze opmerking is nauwelijks meer te interpreteren 
binnen de posities van sprekers in de discussie. S ondergraaft hiermee namelijk 
de verdediging van B van het standpunt van S dat door B werd aangevallen. Dit is 
een signaal dat men met iets anders bezig is dan het verdedigen van het eigen 
beginstandpunt. Ik kom hier zo op terug.  
 B parafraseert de woorden van S: het boek heeft een encyclopedische com-
ponent omdat het kennis aanbiedt in boekvorm. Vervolgens omarmt B1 de tek-
stuele suggestie die B2 deed in beurt 15. Ze formuleert hem echter net even 
anders dan B2 deed35. Het verschil tussen de tekstuele oplossingssuggestie van 
B1 en B2 is dat B2 een verzwakking van het standpunt voorstelt, terwijl B1 het 
zoekt in het omzetten van de zin in een voorlopig standpunt (nog zo lijkt het).  
 
Tijd voor een tussenbalans. De aanvankelijke positie van B1 was dat er iets in-
houdelijks mis was met een zin in de tekst van S. Een oplossingsvoorstel van B2 
wordt aanvankelijk door B1 niet expliciet geaccepteerd. Bi vervolgt daarentegen 
de discussie. Aan het einde van die discussie is de positie van B1 veranderd: ze 
accepteert (met kleine variatie) het oplossingsvoorstel van B2.  
 Hoe is die meningsverandering tot stand gekomen? Niet door argumenten van 
S; B1 overtuigt zichzelf al redenerend, met enige hulp van B2, dat het wel of niet 
encyclopedie zijn niet af te leiden is uit wat een schrijver daarover zegt, maar uit 
de mate waarin de informatie systematisch geordend wordt gepresenteerd. Er is 
dus sprake van 'knowledge construction' bij B1 maar de inbreng van S hierbij is 
minimaal.  
 
Het bespreekpunt is nog niet afgerond. De volgende discussie gaat over de vraag 
in hoeverre de Sc. nu chaotisch is: 
 

                                                 
35  Uit die parafrase maak ik wel op dat B1 in ik ben het met je eens, B2 aanspreekt.  
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[B] 25. (…) 
[B2] zo heel erg chaotisch is het nou ook weer niet, toch?  

 [B1] want je kan het ordenen, je kunt 
[S] 26. nee, ja er zijn stukken die waar wel een logische volgorde in zit en dan zitten er 
weer stukken tussenin waar alles door elkaar zit gewoon en soms twee vragen naast elkaar 
die op elkaar aansluiten en dan weer iets anders ertussen wat er weer niks mee te maken 
heeft dat is eh 
[B] 27. hmhm, ja het beroerde is ook dat je niet weet wat de oorspronkelijke, als we van 
[S] 28. ja precies 
[B] 29. oorspronkelijke kunnen spreken, ordening is geweest hè omdat wij alleen de 
handschriftelijke eh overlevering hebben <…> en daar kan je natuurlijk al bij de overschrijf 
eh fase een bepaalde ordening hebben aangebracht die toevallig niet helemaal logisch meer 
is, hè, dat dat weten we niet, maar goed dat is natuurlijk niet aan de orde om dat uit te 
zoeken <…> ja. 

 
S geeft in beurt 26 aan wat zij chaotisch vindt in de Sc. Dit is vergelijkbaar met 
argument 3 in gesprek 1 waar S vertelde over onderwerpen die op verschillende 
plekken in de tekst aan de orde komen. Een argument dus dat is ontleend aan 
kenmerken van de tekst zelf.   
 Hierna komt B2 met een ander tekstkritiekpunt. Dit betreft een zin die vlak 
voor de tot hier besproken zin staat in de tekst van S. Het gesprek gaat evenwel 
eigenlijk door op het onderwerp dat hiervoor aan de orde is. Daarom is het nau-
welijks als een nieuw tekstpunt te karakteriseren36, maar onderstaand stukje is 
wat dat betreft niet helemaal helder: 
 

(29) [B2] en een ander punt is wat je hier misschien, want je hebt het hier "als zoveel 
Middeleeuwse encyclopedieën", hè dat is natuurlijk altijd vaag maar in het eh, later kom je 
daar vrij gedetailleerd op terug met dat E. en dat andere werk wat je had eh behandeld 
daar zou je dus <…> dat zou je wat minder vaag kunnen ehm kunnen <…> kunnen houden 
door in plaats van encyclopedieën daar of daar in ieder geval te verwijzen misschien naar 
een voetnoot hè zie bijv-, zie verder dat zijn er zo en zoveel 
[S] 30. ja maar dat is er maar eentje, want het, want het slaat alleen maar op P&T het eh 
E. is alleen maar theologisch dus dat is al veel minder allesomvattend als de Sc. 
[B] 31. [B2] maar wel geordend? 
[S] 32. ehm <…>  
[B] 33.  [B2] of logische geordend volgens jouw normen? 
[S] 34. ja, die heeft ook echt een indeling in drie boeken ja waar dan wel enige logica in zit 
inderdaad 
[B] 35. hmhm, maar als je hier Middeleeuwse encyclopedieën noemt, denk je dan aan die 
twee teksten of denk je aan 
[S] 36. nee, ik denk aan 
[B] 37. B.A, aan T, bedoel je dat soort encyclopedieën? 

[B2]  ja, V.  
[B1]  ja, V. van B.? 

[S] 38. ja aan zulke en aan eh M. denk ik bijvoorbeeld ook maar ja dat is vertaald, maar ja 
ik denk wel <…>  maar ook ehm <…> dat ze, dat zijn zegmaar de grote encyclopedieën 
maar je hebt dan ook nog werken die eh wat dan <…> ook gewoon van die summa's zijn 
van eh eh dan wel heel minder met alleen maar, net iets minder allesomvattend, net iets 
minder belangrijk en zo, als ehm 
[B] 39. en wat denk je dan? 
[S] 40. oh ehm, waar ik in cursus wel eens mee bezig ben geweest Proza Natuurkunde van 
(?) of eh het is de vraag of die nou <…> 

 
B2 refereert aan een zin die 5 regels staat boven het hiervoor besprokene. Over-
eenkomstig is dat het gaat om 'de Sc. in vergelijking met andere middeleeuwse 
encyclopedieën'; het thema is dus gelijk. Verschillend is dat wat er vergeleken 

                                                 
36  Aanvankelijk had ik dit gedeelte ingedeeld onder tekstpunt 1, bij gedetailleerdere analyse 

blijkt dit strikt genomen niet te kloppen. Er wordt immers een andere tekstpassage be-
sproken. Vanaf beurt 31 echter gaat het inhoudelijk gezien verder op het probleem van 1. 
Er is daarom sprake van een korte uitwijking. Reden om de eerste segmentering te hand-
haven. Dit is overigens de enige keer in de gesprekken van deze case dat (even) niet dui-
delijk is welk tekstpunt precies besproken wordt.  
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wordt. Dat wás 'mate van geordendheid', en dat is hier 'verscheidenheid van 
behandelde onderwerpen'.37 S reageert eerst op de concretisering van de sugges-
tie van B2 om de E en P&T als voorbeelden te noemen. Dat zijn geen goede voor-
beelden volgens S want het E. kent geen grote verscheidenheid aan onderwer-
pen.  
 In 31 duikt het vorige 'rhema' weer op: B2 vraagt naar de geordendheid van 
het E. S aarzelt even (komt de vraag onverwacht?) en geeft vervolgens ant-
woord. B1 komt in 35 weer terug op rhema 2. B1 leidt haar vraag in beurt 35 
namelijk in met: als je hier middeleeuwse encyclopedieën noemt. Die noemt S 
alleen in de zin 5 regels boven de zin die aanleiding was om probleem 1 op tafel 
te leggen (de zin die B2 aanduidt in beurt 29). In 'probleemzin 1' staat: (in te-
genstelling tot) de meeste encyclopedieën. De verdere afwikkeling echter is nau-
welijks te begrijpen wanneer we ervan uitgaan dat het gaat over 'verscheidenheid 
aan erin behandelde onderwerpen'. S noemt namelijk als voorbeelden juist ook 
werken die niet allesomvattend zijn, waaronder van die summa's. Nu kan dat nog 
een vergissing zijn van S die ze al pratend ontdekt en waardoor ze haar beurt 
afsluit met eh het is de vraag of die nou <…>. B1 echter refereert in de volgende 
beurt aan een ordeningsprincipe:  
 

[B] 41. ze hebben meestal een onderscheid tussen een encyclopedie die alles eh probeert 
samen te ballen hè of compendia, en een compendium gaat dan over één specifiek onder-
werp in hè, dus de Proza Natuurkunde zou je kunnen zeggen alle kosmologische aspecten, 
een encyclopedie daarvan, een overzicht en je hebt misschien een encyclopedie eh een een 
compendium gewijd aan de alchemie en dan heb je dus een, hè dus dat is een specifieke 
discipline weer en encyclopedieën zoals T., zoals B. E. die geven een heel groot overzicht 
hè, maar jij bedoelt dus beide soorten als ik het zo beluister, maar kijk bij de Proza Natuur-
kunde, daar hebben we toen ook een beetje zitten puzzelen, hè, van wat is nou een orde-
ningsprincipe? Is het een ordeningsprincipe want in die codex komen allerlei dingen achter 
mekaar eh, er zijn geen hoofdstukindelingen, weet je nog en toen hebben wij bedacht nou 
eh hij begint met de kosmos en dan daalt hij af naar de aarde noem-maar-wat, en dan 
komt het menselijk lichaam, dus wij hebben zelf een ordening aangebracht terwijl het in 
het handschrift niet duidelijk is snap je? en dat is het het moeilijke, hoe hebben zij dat 
gedaan, ehm hoe is dit gebruikt? Je kan je voorstellen dat aan de ene kant zo'n boek als de 
Sc. niet van A tot Z zo is gepresenteerd, snap je wat ik bedoel? en dat een leraar <…> de 
Zielenleer dan eruit licht en dan al die vragen hè behandelt en dan een andere keer eh over 
de kosmos en dat is het moeilijke, wij denken aan een <…> vorm in een codex als nou dat 
is het geheel geweest, zo is dat eh waarschijnlijk ook gebruikt en daar is soms het pro-
bleem dat we dat niet genoeg ku-, weten hè hoe we dat moeten zien, snap je? maar ik geef 
toe voor jou, jouw houvast is de volgorde in dat handschrift <…> hè, want   
[S] 42. in bijna  
[B] 43. als je  
[S] 44. in bijna alle handschriften is de volgorde ongeveer hetzelfde dus  
[B] 45. ja, dus dat hebben ze gebruikt, maar we weten niet hoe (…)  

 
B1 geeft in reactie op de uiting van S over summa's, inhoudelijke achtergrondin-
formatie over (het verschil tussen) encyclopedieën en compendia. Daarna para-
fraseert ze wat S heeft gezegd: jij bedoelt dus beide soorten als ik het zo beluis-
ter. Afgaande op wat S beweerde in 38 en 40 is dat waarschijnlijk een correcte 
parafrase. Niettemin lijken, juist na de uitleg van B1, die compendia geen goede 
voorbeelden te zijn van grote verscheidenheid aan onderwerpen. Er komt echter 
geen kritiek van B1 of B2 op deze vorm van illustreren. Al snel wordt aannemelijk 
dat B1 dat ook niet zo begrepen heeft, ze refereert namelijk aan een college 
waarin ook gepuzzeld werd met de vraag wat is nou het ordeningsprincipe? Ken-
nelijk ziet B1 dat als het onderwerp van gesprek. Verwarrend als dit gesprek 

                                                 
37  In navolging van Onrust, Verhagen en Doeve (1993, pp. 12 e.v.), kunnen we dit de 

rhema's  bij het thema noemen. 
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verloopt voor wat betreft het precieze gespreksonderwerp, is er behoorlijk risico 
op het ontbreken van shared cognition en dus op langs elkaar heen praten.  
 Zo'n ordeningsprincipe is soms niet zo gemakkelijk te ontdekken, zegt B. 
Vervolgens bespreekt ze een complicerende factor: je weet niet hoe het werk 
gebruikt is, misschien werd het tijdens gebruik geordend door iedere lezer voor 
zich. Dan volgt nog een complicerende factor, namelijk de onzekerheid of de 
beschikbare versie wel de in die tijd gebruikte is. Iets vergelijkbaars opperde B1 
in 29. Ook hier in 41 kwalificeert B1 dat als iets wat S niet hoeft uit te zoeken. S 
gaat hier nog wel even op in: de volgorde is in alle handschriften gelijk. Dus, 
concludeert B, men zal die volgorde wel gebruikt hebben. 
 B1 en S praten nog even door over hoe het werk gebruikt zou kunnen zijn 
geweest in die tijd. Dit gebeurt in redelijke eensgezindheid:  
 

[B] 45. (ja, dus dat hebben ze gebruikt, maar we weten niet hoe) ze dat hebben, eh in de 
praktijk hebben gebracht, we weten niet of ze beginnen met gewoon in het begin lezen en al 
die twaalfhonderd vragen doorlopen, en elke keer verder gaan met 
[S] 46. je kunt wel zeggen dat de schrijver er rekening mee heeft gehouden dat eh, dat je 
het eventueel in een andere volgorde leest want hij zegt hij v- <…> hij eh herhaalt steeds 
van alles en hij zegt nooit van 'dat heb ik eerder al uitgelegd' 
[B] 47. hmhm, ja dus hij gaat niet terugkoppelen? 
[S] 48. nee 
[B] 49. ja, en eh <…> je hebt soms het gevoel oh maar dat heb je al eerder gezegd en dan 
begint hij gewoon weer opnieuw dus dat zou kunnen aangeven dat je [S praat erdoor] 
[S] 50. en soms dat je op een bepaalde vraag eh, dat had ik ergens bij die Zielenleer ook 
van dat je dat je eigenlijk een volgende vraag die verderop in het boek zit erbij moet hebben 
om het helemaal te begrijpen dus ja 
[B] 51. <…> ja, dus het is ook mogelijk dat iemand die daar een eh onderwerp uit wil 
behandelen, zelf gaat selecteren of zelf zegt nou dan moet dat erbij en dat erbij, zoals 
eigenlijk jij nu doet, dat je zei ik drie onderwerpen gekozen, Zielenleer, Astrologie  en wat 
was dat andere? 
[S] 52. Vriendschap 
[B] 53. Vriendschap hè, en jij gaat nu kiezen en dan kom je tot een coherent geheel, dat je 
dat eh ja <…> ja <…> 

 
Dan neemt B2 het weer over: ze keert terug naar het punt waar het allemaal mee 
begon, namelijk die tekst van S: 
 

(53) [B2] we zitten met die tekst hè, ik denk toch dat je, je hebt nou eh ja B. genoemd en 
V. en nog een paar, als je dat nou dat in een noot zegt "zoals veel Middeleeuwse encyclo-
pedieën" en dan zet je daaronder bijvoorbeeld, hè dan weet je ook dat je dan is het ook 
duidelijk dat je die hebt gezien dat dat duidelijk is ehm en dan dat de Sc. waarvan je zegt 
die eerder chaotisch, daar ook een voetnootje dat je verwijst naar plaatsen verderop in je 
scriptie of of andere plekken waaruit dat blijkt zoals je dat nu uitlegt, dus dingen dan, 
[gericht tot B1:] vind je niet? dan wordt dat 

[B1] ja, ja 
[B2] dan krijgt dat 

[S] 54. ja maar 
[B] 55. wat meer substantie 
[S] 56. dat komt er toch ook meteen al achteraan van dat het <…> ik heb het idee dat ik 
in die volgende zin al aangeef van dat het, dat de volgorde min of meer chaotisch is 
[B] 57. [B2] ja, maar je hebt, je zegt, die chaos dat vind ik nog anders als een andere 
volgorde, is meer wat je nu zegt, twee vragen die op elkaar betrekking hebben waar iets 
tussen staat wat er niet mee te maken heb <…> heeft dát vind ik chaos, ik bedoel, als die 
volgorde een beetje, beetje door elkaar zit, dan kan de handschriftelijke overlevering zijn 
inderdaad omdat je toch niet zo heel veel (???) <…> ik zeg het nu overigens achterstevo-
ren, maar ik wil dat niet meteen chaos noemen [lacht] 
[S] 58. ja, er zijn ook vragen die gewoon, er is één vraag die komt wel drie keer voor 
eigenlijk dat is helemaal erg 
[B] 59. [B2] en daar heb je geen lijst voor nodig maar een aantal van die voorbeelden 
waarom we dat <…>  

[B1] hmhm, ja 
[B2] ben jij het daarmee eens? 
[B1] ja, maar dat moet je ook vasthouden wat je nu zegt, je zegt sommige vragen ko-
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men drie keer voor 
[S] 60. nou ik denk, van eentje weet ik het dus in ieder geval 
[B] 61. maar dat zijn hele duidelijke signalen misschien voor hoe het gefunctioneerd kan 
hebben snap je, dus dat zou ik nog even goed noteren want als jij eh een hypothese gaat 
eh presenteren van hoe kan zoiets gefunctioneerd hebben, dan zou je mogelijkheden 
moeten noemen dat je zegt nou eh is het iets dat van A tot Z zo is gepresent-, gelezen? of 
is het iets waarbij iemand de mogelijkheid heeft, als docent, als voorlezer of noem-maar-
wat als gebruiker om dingen te selecteren dan is dit wat je nu zegt dat sommige vragen 
verschillende keren voorkomen, misschien wel een indicatie dat je dat niet echt van A tot Z 
hebt gelezen en dat je gewoon ook kunt plukken, en ook dat je zegt eh de auteur koppelt 
niet telkens terug van "ik heb het je dit al verteld" hè, dus dat hij eigenlijk veronderstelt in 
de vorm zoals het er nu ligt dat het op verschillende manieren kan worden geraadpleegd, 
dat vind ik hele interessante gegevens die je kan gebruiken voor de vraag hoe heeft dit 
gefunctioneerd in de praktijk toch? want dat is toch wel eh heel verhelderend dan weer 
[B2] hm, nou heb ik het gevoel dat jij bij de promotie had38: onthoud je dit zo of eh? 

 
B1 stelt in 53 een nieuwe tekstuele oplossing voor aan S, namelijk in voetnoten 
een aantal voorbeelden geven die de uitspraken illustreren. Of dit in de plaats 
komt van het eerder voorgestelde schrappen van twee woorden, is niet duidelijk. 
B2 vraagt wederom (vgl. beurt 17) naar de mening van B1 (dit zal ze in 59 nog 
eens doen). B1 lijkt het een goed idee te vinden, want dan krijgt de tekst meer 
substantie. S is het er echter niet helemaal mee eens. Na een eerste poging ja 
maar in 54, zegt ze in 56 dat ze denkt dat dat er al staat in die volgende zin. De 
reactie van B2 hierop is niet glashelder. Dat geeft ze op het einde ook toe: ik zeg 
het nu overigens achterstevoren en ze maakt er een grapje over. Mogelijk wil B2 
duidelijk maken dat er een verschil is tussen chaos enerzijds en dat de vragen 
een beetje door elkaar staan anderzijds. S gaat in de volgende beurt niet in op dit 
onderscheid, maar noemt nog een voorbeeld van de manier waarop de vragen in 
het werk voorkomen. B2 lijkt dit een goed voorbeeld te vinden want ze stelt S 
voor nog een aantal van die voorbeelden te geven. Wat vindt B1 daarvan? Die 
vindt het laatste voorbeeld van S uit beurt 58 heel belangrijk. Op basis daarvan 
kan beredeneerd worden hoe het werk gefunctioneerd kan hebben en B1 illu-
streert dat. Dat moet S vasthouden.  
 Hierna roert B2 een punt van geheel andere orde aan: ze vraagt zich af of S 
dit allemaal onthoudt. Kennelijk ziet ze S geen aantekeningen maken. Het ge-
spreksonderwerp tekstpunt 1 zal niet meer terugkeren en is hiermee dus afge-
wikkeld.  
 
Voordat in de volgende paragraaf de eindstand wordt opgemaakt, nog een op-
merking over het laatste fragment hierboven. B1 heeft het in beurt 61 over de 
vraag hoe heeft dit gefunctioneerd in de praktijk. Die verschaft relevantie aan wat 
S als tekstkenmerken noemde: herhaling van vragen en niet terugverwijzen naar 
wat al beschreven is. Hierbij kan dezelfde vraag gesteld worden als in §7.6: In 
hoeverre sluit deze vraag aan op de centrale vraag van de scriptie van S? Op het 
eerste gezicht is het verband misschien niet helemaal duidelijk omdat een kern-
begrip uit de probleemstelling niet genoemd wordt, namelijk publiek. Anderzijds 
gaat het wel om wíe het boek gebruikt heeft. De hypothese van B1 zou tot de 
conclusie kunnen leiden dat er sprake is van twee publieksgroepen: (1) een ge-
leerde die het boek gebruikt om dingen uit te leggen aan (2) een minder geleerd 
publiek. Er is dus een verband te infereren met de centrale vraag, maar dit blijft 
impliciet in de communicatie. Shared cognition over dat verband (of een ander 
verband) is dan onzeker.  

                                                 
38  Ze hadden zich voorafgaand aan het gesprek verbaasd over een promovenda die niets 

opschreef van de vragen die haar gesteld werden. Zou ze alles onthouden? (Ja, zo bleek). 
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7.7.4 Beschouwingen 
Uit geen enkele uiting van S is af te leiden dat zij de mening van de begeleiders is 
gaan delen: in beurt 54 en 56 is ze er nog niet van overtuigd dat haar tekst het 
door de begeleiders geopperde probleem heeft en dat wordt niet meer gevolgd 
door enige uiting die als acceptatie of meningsverandering kan worden opgevat. 
Ook de begeleiders blijven bij hun standpunt. Binnen de looptijd van dit gesprek 
heeft de discussie dus weinig zichtbaar effect.  
 Uiteindelijk blijkt S dit tekstpunt wel dusdanig gereviseerd te hebben dat B1 
er tevreden over is. Er is dus een effect opgetreden, maar gedurende het gesprek 
is daar nog niets van waar te nemen. 
 De 'kosten' van de discussie zijn niet gering: men besteedt een kwartier aan 
de bespreking van dit punt en de emoties lopen op (stemverheffing S). Op grond 
hiervan is de interactie nog niet als efficiënt te bestempelen. 
 In het eindinterview heb ik B1 gevraagd waarom ze zoveel tijd hebben be-
steed aan dat ene zinnetje (wellicht twee zinnetjes, beurt 29-30). De begeleidster 
heeft hier redenen voor: 
 

ik probeer haar telkens eigenlijk ehm <…> op de gedachte te brengen dat je dat niet moet 
doen omdat je telkens die fout maakt om anachronistisch te interpreteren, snap je, en ook 
hier ehm met een afzwakkende formule, oké, en vooral ook omdat S die zichzelf blijft, ook 
zegt "nou, eigenlijk ben ik het er niet mee eens, wil ik het ook niet zo", maar dan heb ik 
telkens de neiging in me om haar te willen overtuigen, hè en dat ik het op verschillende 
manieren wil proberen dat te doen, dus dat als één niet helpt, denk ik, probeer ik het op 
een andere manier om haar te laten inzien eh je moet toch proberen om je te verdiepen in 
die denkwereld van die tijd eerst, de ideeën die men had over wat is een encyclopedie. 

 
B wil S ervan overtuigen – linksom of rechtsom – dat ze niet anachronistisch 
moet denken. In dat laatste is duidelijk de functie te herkennen van gatekeeper 
(Erickson & Shultz, 1982): de begeleidster bewaakt de poort naar een voldoende 
voor de scriptie (vgl. het citaat hieronder). B gaat ook in op de vraag waarom ze 
het zo belangrijk vindt dat studenten niet anachronistisch denken:  
 
• ik denk dat ik daar - niet bewust hoor, want eh – dat ik waarschijnlijk onbewust toch 

telkens wil proberen haar van dat hele belangrijke ínzicht eh te laten doordingen omdat 
ik toch vind eh als je nu al zover bent dat je een scriptie schrijft en hier afstudeert, is dat 
toch één van de grondbeginselen die je moet hebben geleerd, snap je, dus waarschijnlijk 
ben ik daardoor [lacht] een beetje (…) doorgeslagen eigenlijk.  

• misschien is het ook wij hier in Utrecht toch telkens daar op hebben willen wijzen hè, bij 
de studenten, van pas op, het is heel makkelijk om vanuit onze tijd een oordeel te vellen 
dat ze toen zo dom, naïef en eh gek waren en simpel, maar dat is heel anders als je kunt 
nagaan waarom ze tot die gedachten kwamen en eigenlijk wat voor ehm wat voor moge-
lijkheden ze hadden, dan is je respect natuurlijk ook toegenomen en anders, en dat was 
toch één van de doelen van (…) het Historisch-Letterkundig onderwijs om studenten dat 
bij te brengen, om te voorkomen dat ze later in de toekomst daar fouten over maken.  

• dat ís inderdaad een manier om te kijken en om kennis te maken met andere werelden 
en persoonlijk heb ik daar een affiniteit mee omdat ik ook vind dat dat de basis van bij-
voorbeeld een multiculturele samenleving, hè, ik vind dat verschrikkelijk belangrijk dat 
eh een Marokkaan weet waarom een Nederlander het zus doet en een Chinees ook 
waarom een Surinamer zus handelt en dat je gewoon eh kan begrijpen dat hij boos 
wordt als je dát zegt, of die dat je, dat je met eten zo moet zijn, omdat je respect hebt 
voor die gedachtewereld en ik had het gevoel: eigenlijk doe je dat ook met de studenten. 

 
Uit deze citaten wordt een uitgesproken visie van B zichtbaar: het is te gemakke-
lijk om vanuit de eigen tijd het verleden te veroordelen. Je moet daarentegen 
proberen dat verleden te begrijpen vanuit de kennis over dat verleden, net zoals 
het van belang is om andere culturen te proberen te begrijpen vanuit die andere, 
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en niet primair vanuit je eigen cultuur. Ze geeft aan dat dat 'typisch Utrechts' is 
en hanteert het als minimale standaard voor S.  
 Een vraag nu is of B dit doel ook op een efficiëntere manier had kunnen be-
reiken: met minder kosten en meer baten. Voor de beantwoording van die vraag 
is het interessant ook de twee andere meningsverschillen in gesprek 2 te bekijken 
waarbij vermeende anachronismen aan de orde zijn. Deze zijn niet in de vorige 
paragraaf gepresenteerd, maar wel samengevat in §7.3.3. Tezamen bevatten 
deze drie (sub)scènes ruim 57% van het aantal woorden in gesprek 2.39 Scène 3 
vormt 20% van het gesprek, scène 5.4 vormt 27% en scène 5.11 beslaat 11% 
van gesprek 2.  
 Scène 3 is de scène die in de vorige paragraaf uitgebreid is beschreven. De 
andere subscènes gaan over tekstfragmenten waarin S beweert dat de auteur 
bepaalde keuzes heeft gemaakt om de fictie niet te doorbreken. In 5.4 gaat het 
om de redenering van S dat de auteur het verhaal zo geloofwaardig mogelijk 
moest maken omdat de wijze hoofdpersoon (Sc) geen bekende autoriteit is. Le-
zers moesten volgens S geloven dat het verhaal van het oude boek met de wijs-
heden van de afstammeling van Noach - bovendien rechtsreeks geïnspireerd door 
God - echt waar was. De begeleiders betwijfelen of die lezers dat echt geloofden. 
In scène 5.11 wordt iets vergelijkbaars besproken, maar daar gaat het om het 
wel of niet opdragen van het werk aan een tijdgenoot. Wederom beweert S dat 
de auteur dat niet kon doen dan op straffe van het doorbreken van de fictie. Naar 
de mening van de begeleiders had de auteur dat op 'het andere niveau' van het 
niet-fictionele best kunnen doen; dat kwam toen vaker voor. 
 Er zijn interessante verschillen tussen enerzijds scène 5.11 en anderzijds 
scène 3 en 5.4. Allereerst is er een belangrijk verschil in de afronding van de 
scènes. In 5.11 komen B en S wél tot overeenstemming, waar dat in 3 niet zicht-
baar is en in 5.4 zelfs zichtbaar afwezig is, getuige de laatste beurten van deze 
scène: 
 

[S] 178. maar aan de andere kant, ik blijf erbij dat-ie zich alleen op God kan <…> 
[B] 179. beroepen 
[S] 180. kan beroepen als als het publiek gelooft dat-ie, dat-ie het via Sc. heeft dat die 
Sc. bestaat <…> ja [lacht] ik weet niet waar, ik snap niet, ik snap werkelijk niet waarom 
jullie dat 
[B] 180. je kán het 

[B2]  Wij zijn goedgeloviger dan iedereen (?) 
[B1]  wat? 
[B1]  hmhm, wij nemen het aan, ja, oké <…> goed zal ik, zullen we even verder 
gaan [tegen B2] daar heb jij verder niks eh (…) 

 
De formuleringen ik blijf erbij dat en ik snap werkelijk niet waarom jullie dat, 
maken duidelijk dat S niet van mening is veranderd. Bovendien is er geen shared 
cognition ontstaan over waarom de begeleiders een andere mening zijn toege-
daan. In scène 5.11 daarentegen doet S in haar laatste beurt een revisievoorstel 
dat in de beurt daarop door B1 wordt overgenomen: 
 

[S] 282. maar misschien moet ik schrijven dat-ie het, misschien moet ik niet schrijven 
dat-ie het niet kan, maar dat-ie ervoor heeft gekozen om het niet te doen <…> in ieder 
geval <…> dat 
[B] 283. (???) wij geen enkel bewijs hebben (…) en het is meer de formulering dat je 
zegt: nou hij, hij kan het niet gedaan hebben (…) ik zou het iets vrijer formuleren dan 
zeggen van dit kán niet <…> ja? (…) [nieuw subonderwerp → nieuwe subscène]. 

                                                 
39  Gesprek 2 kent in totaal 26 (sub)scènes. De overige punten worden dus beduidend sneller 
afgehandeld (vgl. ook §8.6.1).  
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Een tweede verschil is de manier waarop de discussie gevoerd wordt. In 5.11 
vraagt B1 naar de mening van S en parafraseert ze het standpunt van S een paar 
keer: 
 

[B] 251. (…) aan de ene kant is een auteur die zegt kijk wat ik je vertel dat heb ik uit een 
oud boek en dat is zo en zo en zo, maar diezelfde auteur kan toch zeggen: ik draag dit 
verhaal op aan eh Hendrik de Derde, ik noem maar op. Waarom kan dat niet volgens jou? 
 
[B] 269. ja oké, dus jouw theorie is eigenlijk (…) 
 
[B] 277. (…) maar jij zegt eh jouw uitgangspunt is (…) 

 
Bovendien markeert ze twee keer de posities in de discussie: 
 

[B] 265. ik ben het met je eens dat hij dat niet binnen die ene fictie kan doen (…) maar 
(…)  
 
[B] 281. maar mijn tegenargument is, dat gebeurt wel vaker (…)  

 
De discussie in scène 5.11 is ook helderder, waarschijnlijk mede door de parafra-
seringen en structuurmarkeringen van B.  
 Het derde verschil dat ik hier wil bespreken, is dat S in scène 5.4, net als in 
5.11, een revisievoorstel doet, maar dat dit voorstel door de begeleiders niet 
expliciet wordt geaccepteerd. Van het alternatief dat B2 vervolgens voorstelt 
(aanvullen met citaten), begrijpt S niet hoe ze dat voor elkaar moet krijgen. Het 
voorstel van S is bijna letterlijk hetzelfde als dat in scène 5.11. S had geschre-
ven: dan moet hij zijn publiek ervan overtuigen. In beurt 110 en 112 stelt ze 
voor: misschien is het dan niet nodig en moet ik eruit halen inderdaad van dat 
het nódig is om het publiek ervan te overtuigen (vgl. beurt 282 hiervoor). Tot dit 
punt heeft het meningsverschil 27 beurten 'geduurd'. Er zullen er nog 70 volgen. 
B2 vindt dat S dit moet hard maken in haar tekst met een citaat en zo, maar S 
weet niet wat ze erbij moet, zou moeten halen dan dat ik hier heb (beurt 116). 
Ze geeft de argumenten uit haar tekst weer en zegt nogmaals: ik weet niet wat ik 
nog meer voor bewijs aan zou kunnen voeren dat-ie (beurt 124). B2 heeft liever 
een citaat (125), maar S weet niet wat voor citaat (126).  
 Een vierde verschil en vijfde verschil openbaren zich in deze fase van de 
discussie: tussen beurt 112 en 139 van scène 5.4. Net als in scène 3 wordt er 
regelmatig door elkaar gepraat en verheft S haar stem. Deze keer tijdens de 
beweringen (een aantal maal) dat ze dat toch geschreven heeft. S maakt nog 
eens duidelijk dat ze niet weet wat ze er dan wel van moet maken (beurt 170) en 
blijft bij haar standpunt. Op het moment dus dat het revisievoorstel van S niet 
door de begeleiders (met name B2) wordt geaccepteerd, weet de student niet 
meer hoe ze het probleem moet oplossen en op die momenten verheft ze haar 
stem. 
 Het vijfde verschil is dat in deze fase een nieuw probleem opduikt (in casu 
afleidende voetnoten) dat zo uitgebreid besproken wordt dat er een nieuwe dis-
cussie ontstaat binnen de discussie. B1 gaat namelijk in beurt 127 over op een 
andere strategie. Ze noemt een voetnoot van S en zegt dat de vraag waarom de 
auteur Sc als leermeester heeft gekozen eigenlijk niet een goeie vraag is. S werpt 
tegen dat dat maar zo'n klein voetnootje is en dat ze eigenlijk wil laten zien dat 
de vorm ook voordelen heeft (namelijk overtuigen van de authenticiteit van het 
'oude boek'). Vervolgens gaat het gesprek verder over welke voetnoten er al dan 
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niet uit moeten40. In 139 begint de discussie over de zich onzichtbaar makende 
auteur opnieuw.  
 Nog een verschil tussen scène 3 en 5.4 enerzijds en 5.11 anderzijds  is dat in 
de eerste twee expliciet aan anachronismen wordt gerefereerd, terwijl zo'n ver-
wijzing in 5.11 ontbreekt. In scène 5.4 in de beurten 91 (B1: teveel bezig vanuit 
onze moderne gedachtewereld) en 153 (B1: dat ik telkens het gevoel heb dat je 
jezelf in de weg staat door als een moderne denker te denken). 
 Ten zevende: scène 5.11 is beduidend korter dan 3 en 5.4. Het meningsver-
schil wordt dus niet alleen beslecht, maar ook sneller beslecht. Tot slot komt 
scène 5.11 niet alleen ná scène 3 en 5.4 (dat spreekt voor zich), maar begint hier 
ook de tijd te dringen, zoals B zegt in de laatste beurt van de scène: we moeten 
een beetje afronden want om kwart voor vier heb ik een volgende afspraak (beurt 
283).  
 Samengevat zijn de verschillen: 
 
Scène 3 en 5.4 Scène 5.11 

Niet afgerond met een oplossing  Wel afgerond met overeenstemming 

De discussie bevat weinig metacommunicatie  B stelt vragen, parafraseert en markeert de 
discussiestructuur; discussie is helder 

(scène 5.4:) Het revisievoorstel van S wordt 
niet geaccepteerd door B; het revisievoorstel 
van B is niet goed uitvoerbaar voor S 

Het revisievoorstel van S wordt wel geaccep-
teerd door B 

Op momenten wordt door elkaar gepraat en 
verheft S haar stem 

De discussie wordt niet emotioneel 

Ingebed wordt een nieuw discussiepunt 
opgevoerd 

De discussie heeft betrekking op één verschil 
van mening 

Het item 'anachronisme' komt ter sprake Er wordt niet gerept van 'anachronismen' 

Scènes zijn erg lang: 2614 en 3569 woorden Scène is korter: 1497 woorden 

Scènes spelen zich af in de eerste helft van 
het gesprek 

Scène is aan het einde van het gesprek en de 
tijd dringt 

 
Deze verschillen zijn te vertalen in termen van risico's voor de efficiëntie van de 
afhandeling van meningsverschillen. In deze case lijkt dit risico minder te zijn 
wanneer: 
• er momenten zijn waarop standpunten en posities geëxpliciteerd worden; 
• de student begrijpt hoe ze een probleem moet oplossen en de begeleiders 

deze oplossing accepteren; 
• de discussie geconcentreerd blijft op één geschilpunt41; 
• niet verwezen wordt naar anachronistisch denken van de student42; 
• de discussie niet te lang duurt. 
 
Dit laatste punt lijkt een cirkelredenering op te leveren, maar wanneer gebleken 
zou zijn dat lange discussies wel tot een goed einde gebracht worden en korte 
niet, zou de conclusie zijn geweest dat een lange discussie minder risico in zich 
draagt op inefficiëntie.  
 
Nog een korte beschouwing over het laatste verschijnsel: het dringen van de tijd. 
Dit lijkt vooral in het nadeel van de student te werken. Na een kort intermezzo 
                                                 
40  Een discussie die overigens, getuige interview 2 met de student, door S niet begrepen 

wordt. Ze snapt niet goed wat er nu mis was met die voetnoten. 
41  Vergelijk case 3 (BD) waarin uitwijkingen de efficiëntie van de discussie niet lijken te 

bevorderen (§6.6.2). 
42  Dit lijkt op S te werken als de spreekwoordelijke rode lap op de stier. 
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(scène 6) bespreekt B1 nog een aantal wat algemenere zaken rond de tekst van 
S. In scène 7.2 gaat S inhoudelijk in op een vraag van B terwijl B al met een 
volgend punt begint (beurt 306). In de daarop volgende beurt kan S haar zin c.q. 
bezwaar niet voltooien (beurt 308): 
 

[B] 305. (…) belangrijk vind ik ook dat als je zegt: je hebt twee werken uitgekozen, dat 
je even uitlegt: hoe kom je tot die keuze, dat je laat zien: dit is niet zomaar willekeurig, 
snap je; zijn het twee bronnen die genoemd zijn bijvoorbeeld eh in dat onderzoek eh naar 
de Sc. altijd dat het E. daarvan eh deel uitmaakt en <…> eh dat andere van eh P&T, snap 
je, dus die twee keuzes even verantwoorden, ehm <…> nog even naar de inhoud, dat is  
[S] 306. dat weet ik niet, ik heb wel ergens geschreven dat ik ze gekozen heb omdat ze 
allebei <…> [geblader] of heb ik dat er weer uitgelaten, ja het zijn in ieder geval ook altijd, 
maar maar in principe <…> het zijn gewoon twee teksten die ik tegen ben gekomen, het E. 
is inderdaad een bron maar die andere ben ik ook gewoon tegengekomen omdat andere 
mensen daar ook steeds vergeleken  
[B] 307. hmhm, ja dus dan moet je ook zeggen dat uit het onderzoek steeds twee, 
deze twee teksten naar voren komen als eh vergelijkingsmateriaal dus daarom gebruik je 
dat, dat mag, hè maar eh in ieder geval moet dat verantwoord zijn dat je zegt van waarom 
deze twee, misschien zijn er nog vijftien andere 
[S] 308.  ja dat is ook zo, maar 
[B] 309.  ja, dus dat je even aangeeft, precies leg maar even uit waarom deze twee, met name 
<…> even kijken, had ik hier nog <…> hier een stuk (…) 

 
Iets vergelijkbaars gebeurt in scène 7.4: 
 

[B] 313.  ja en als laatste had ik nog een opmerking: kun je ook nog iets zeggen op 
grond van zo'n vergelijking waarbij je heel nauwkeurig die volkstalige teksten afzet, over 
de vertaaltechniek die typerend is voor de Middelnederlandse vertalers of die typerend is 
voor de Middelengelse vertalers, kan je daar iets over zeggen omdat je natuurlijk op heel 
eh <…> gedetailleerde manier vergelijkt hè, is het zo dat de ene iets losser is, is het zo dat 
de ene veel letterlijker vertaalt begrijp je, kan je daar iets over zeggen, misschien moet dat 
nadat je die drie hoofdstukken hebt gehad want dan heb je veel meer greep op ze en heb 
je telkens over hun schouders meegekeken want dat is ook heel waardevol dat je iets kan 
zeggen over de manier waarop ze vertalen <…> en dat het verschillend is bijvoorbeeld of 
misschien identiek <…> 
[S] 314.  nou de verschi-, ehm sowieso is er natuurlijk een heel groot verschil tussen de 
Engelse en de Nederlandse teksten omdat de Engelse in versvorm is dus dan, dan veran-
dert het sowieso al 
[B] 315.  ja en Comburg en Oxford bijvoorbeeld? Comburg en Van Tol <…> kun je daar 
ook iets over zeggen, wat doet Comburg altijd of meestal en hoe verschilt hij van zijn 
collega? <…> dat is ook wel interessant en jij komt natuurlijk iets dichterbij omdat je 
telkens heel gedetailleerd kijkt, dat heb ik als opmerkingen erbij maar qua verhaal. 

 
B en S spreken nog even door over dit punt, maar duidelijk wordt dat B de pun-
ten sneller wil afronden dan S. Zowel in de beurten 305, 309 als in 315 begint B 
met een ander onderwerp terwijl S de vragen van B nog gaat beantwoorden.43  
 Hieruit is af te leiden dat de student zeker zoveel baat heeft bij een efficiënte 
gespreksvoering als de begeleiders en het dus zinvol is als de student hieraan een 
actieve bijdrage levert. Als de student bij de eerste meningsverschillen eerder 
had toegegeven en een 'bestand had afgekondigd', was er op het einde meer tijd 
geweest om op de laatste vragen van B in te gaan. Daar had S zelf haar voordeel 
mee kunnen doen. Uit de interactie blijkt immers dat ze die punten uitgebreider  
wil bespreken dan de tijd, c.q. de agenda van B1, op dat moment toelaat. In 
termen van risico's is dit als volgt te formuleren: door lang op de eerste punten te 
blijven 'hangen' heeft ook S geriskeerd dat voor andere belangrijke punten min-
der tijd resteerde. 

                                                 
43  S behandelt deze vraag dus als een 'gewone' vraag. Uit de reactie van B wordt evenwel 

duidelijk dat B het niet als een nu-te-beantwoorden-vraag had bedoeld, maar als een 
vraag waar S later (thuis) een antwoord op moet bedenken.  
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8  Kwantitatieve analyses van de  
interactie 
 
8.1  Inleiding  
 
In de hoofdstukken 3 tot en met 7 heb ik de werking van scriptie-interactie met 
name kwalitatief beschreven, verklaard en geëvalueerd. Daarnaast zijn in dit 
onderzoek enkele interactiekenmerken van het hele corpus meer kwantitatief 
geanalyseerd. Deze analyses zijn gerapporteerd in onderhavig hoofdstuk en in de 
bijlagen 1 tot en met 4.  
 Het kwantificeren van interactiekenmerken genereert de volgende aanvullin-
gen op de kwalitatieve analyses: 
• objectiveringen van indrukken over de (relatieve) frequentie van een aantal  

interactiekenmerken; 
• vergelijkingen van die interactiekenmerken in (sub)scènes, gesprekken en 

cases; 
• uitspraken over (statistische) samenhangen tussen verschillende kwantitatief 

beschreven interactiekenmerken. 
Kortom: kwantitatieve analyses leiden met name tot een global characterization 
of interactional situations (Peräkylä, 2004). 
 In een aantal opzichten verschillen deze kwantitatieve analyses van de kwali-
tatieve analyses die in de voorgaande hoofdstukken zijn gepresenteerd vanaf elke 
vijfde paragraaf. Nu worden uitspraken worden over het hele corpus, in casu alle 
(sub)scènes, in plaats van over een selectie van gespreksfragmenten, maar deze 
uitspraken hebben slechts betrekking op een beperkt aantal interactiekenmerken. 
Kenmerken allereerst die als oppervlakkig gekenschetst kunnen worden omdat ze 
zonder grondige inhoudelijke analyses waarneembaar zijn. De tweede beperking 
is dat het gaat om kenmerken die zonder al te veel validiteitproblemen kwantita-
tief te operationaliseren zijn (vgl. §8.2.4). 
 
In eerste instantie zijn twee variabelen onderzocht (een uitgebreidere beschrij-
ving en verantwoording is te vinden in de §8.2): 
1 de mate van aandacht voor diverse deelaspecten van het scriptieproces; 
2 de mate van dominantie van begeleider en student in het gesprek. 
Beide variabelen zijn een uitvloeisel van de eerste globale analyses van het mate-
riaal.  
 Variabele 1 kwam naar voren in relatie tot de fase waarin de scriptieprocessen 
zich bevinden. Soms werd opmerkelijk veel aandacht besteed aan onderwerpen 
waarvan ik had verwacht dat ze een 'gepasseerd station' zouden zijn. Soms aan 
onderwerpen die nog niet zo relevant leken. Dit riep de vraag op in hoeverre 
algemene modellen over het verloop, c.q. de fases van een scriptieproces in dit 
corpus herkenbaar zijn. Wat van die modellen is wel en niet terug te vinden in 
deze werkelijkheid en zijn daarvoor aannemelijke verklaringen te vinden? 
 De tweede variabele, dominantie in het gesprek, kwam reeds als mogelijk 
invloedrijk naar voren in de empirische exploratie van het vooronderzoek. In de 
minder succesvolle variant (§2.3.2.3) is de begeleider veel meer aan het woord 
en ook degene die de problemen inbrengt. In het hoofdonderzoek is dominantie 
uitgewerkt in twee subvariabelen: structurering (wie bepaalt de agenda en brengt 
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de onderwerpen op welke manier in) en spreektijdverdeling (hoeveel procent van 
de woorden worden door de begeleider en hoeveel door de student uitgesproken). 

Samengevat is van alle (sub)scènes van de negen gesprekken het volgende 
beschreven: 
1 Hoeveel wordt er gesproken over welke deelaspecten van het scriptieproces 

(onderwerpen)? 
2 Hoe dominant is elk van de sprekers: 

2a Wie van de sprekers draagt hoeveel en welke onderwerpen op welke 
manier aan (structurering)? 

2b  Hoeveel zeggen begeleider en student wanneer (spreektijdverdeling)? 
 
Samenvattingen van de uitkomsten zijn, behalve in §8.3, ook te vinden in §9.1.2. 

Voor ik in de volgende paragraaf een toelichting geef hierop, enkele methodo-
logische opmerkingen. Dit kwantitatieve deel van het onderzoek is evenzo explo-
ratief als het kwalitatieve. Dit is te illustreren aan de hand van één van de domi-
nantievariabelen: spreektijdverdeling. Het aantal woorden dat begeleider en 
student uitspreken, is zonder problemen te tellen1, er zijn echter geen interpreta-
tiemodellen.2 Moeten we uitgaan van een 50:50-verdeling als standaard of kent 
deze context een heel ander soort verdeling? Om aan de metingen betekenis te 
verlenen, moet op verschillende manieren het materiaal geëxploreerd worden. 
Dat gebeurt door de (sub)scènes van een case met elkaar te vergelijken en de 
cases onderling te vergelijken. Zo levert het materiaal een relatieve standaard op. 
Ook worden de uitkomsten, met name afwijkingen van het gemiddelde beeld in 
gesprek of case, geïnterpreteerd met behulp van het 'kwalitatieve materiaal', in 
casu de gesprekstranscripten.  
 Hier krijgen de analyses kenmerken van een 'grounded theory study'. Wat in 
het kader van dit onderzoek kwantitatief wordt genoemd heeft dus - enigszins 
opmerkelijk wellicht - overeenkomsten met, zoals Cresswell (1998) het om-
schrijft: één van de vijf tradities in kwalitatief onderzoek. Overeenkomstig is dat 
analyses in eerste instantie gericht zijn op beschrijving in algemene categorieën. 
De volgende stap is de zogenaamde axial coding (Cresswell, 1998, p. 57): sa-
menhangen tussen verschijnselen worden gezocht. Zo zal ik steeds bekijken in 
welke (sub)scènes de spreektijdverdeling afwijkt van het gemiddelde beeld om 
vervolgens te trachten die afwijkingen te verklaren uit bijvoorbeeld causal condi-
tions, context, intervening conditions en consequences (ibid.). Door steeds cate-
gorieën te vergelijken met data ('constant comparative'), kunnen verklarende 
hypotheses worden opgesteld.  
 Cresswell spreekt ook van een 'zigzag' process. Hij verwijst hiermee met 
name naar zigzaggen tussen dataverzameling in het veld en data-analyse, waar 
ik vooral zigzag van kwantitatieve naar kwalitatieve data en terug. Deze zigzag-
beweging is nodig om de werkelijkheid in het oog te kunnen houden die met de 
getallen gerepresenteerd wordt. Getallen werpen licht op de werkelijkheid maar 
kunnen ook verblinden. Een voorbeeld. In gesprek 1 van case 2 (RGL) komt een 
scène voor waarin de student dominant lijkt: ze brengt zelf het onderwerp in en is 
93% van de 'tijd' aan het woord. Een blik op het transcript leidt evenwel tot de 
tegenovergestelde conclusie. In zijn 7% wijst de begeleider namelijk de inbreng 
van de student af. Daarop keert hij terug naar het vorige gespreksonderwerp 

                                                 
1  Voor de relatie tussen (spreek)tijd en aantal woorden, zie §8.2.3. 
2  Ik heb geen ander onderzoek gevonden waarin de relatieve spreektijd op deze manier wordt 

gemeten. 
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waarmee de door de student geïnitieerde scène is afgesloten. Bij de interpretatie 
van de kwantitatieve data is dus voorzichtigheid geboden.  
 
8.2 Methodes 
 
8.2.1 Basis voor berekeningen 
De basis voor de berekeningen bestaat uit de volgende elementen: 
1 De rekeneenheid is de verdeling in scènes en subscènes zoals die ontwikkeld 

is voor de scenario's (zie §3.5.2 en de paragrafen 3 van ieder casehoofdstuk). 
Uitspraken over de interactie worden dus gedaan op het niveau van 
(sub)scènes. De segmentering heeft daarmee een hoger aggregatieniveau 
dan in de kwalitatieve analyses waar voornamelijk gekeken is naar (sequen-
ties van) beurten. Segmentering in (sub)scènes heeft als voordeel dat het 
aantal segmenten per gesprek (gemiddeld 25) overzichtelijk genoeg is voor 
interpreterende exploraties. Tegelijkertijd bevat het hele corpus met 225 
(sub)scènes een voldoende substantieel aantal om berekeningen op uit te 
voeren. Een nadeel kan zijn dat details binnen een scène verloren raken, bij-
voorbeeld kleine subonderwerpjes (tussendoortjes) die niet als aparte 
(sub)scènes zijn gekarakteriseerd. Uitspraken over de interactie zijn dus glo-
baler dan in de kwalitatieve analyses het geval is.  

2 Er is wederom gebruikgemaakt van de gesprekstranscripten zonder de conti-
nueerbeurten. 

3 Van elke beurt zijn de woorden geteld. Aanduidingen van gebeurtenissen in 
de transcripten zijn vanzelfsprekend niet meegeteld, bijvoorbeeld "[lachen]", 
"[B1]", "[door elkaar gepraat]". Halve (c.q. niet afgemaakte) woorden tellen 
als één woord. 

4 Van ieder gesprek zijn per (sub)scène zowel de woorden van student als die 
van de begeleider bij elkaar opgeteld. 

 
8.2.2 Variabele 1: Aandacht voor verschillende deelaspecten  
De eerste variabele waar mee gerekend is, is het aantal woorden dat in ieder 
gesprek besteed wordt aan verschillende (deel)onderwerpen. De scenario's3 ma-
ken duidelijk waarover gesproken wordt, deze geven echter weinig indicatie van 
hoevéél er over de verschillende onderwerpen wordt gepraat. In de eerste analy-
ses waren twee zaken opgevallen: (1) er wordt weinig gesproken over het proces 
zelf en (2) onderwerpen komen soms onverwacht summier of uitgebreid aan de 
orde gezien het moment in het scriptieproces.  
 Om te kunnen onderzoeken hoeveel woorden aan welk soort onderwerpen 
worden besteed, zijn de casusspecifieke onderwerpomschrijvingen uit de scenari-
o's niet bruikbaar want niet onderling vergelijkbaar. Voor deze analyses is de 
inhoud van de (sub)scènes opnieuw gecategoriseerd en wel in termen van alge-
mene onderdelen of aspecten van een scriptieproces. Dit is gebeurd op basis van 
de scenario's. Bij twijfel sloeg ik er de gesprekstranscripten op na. De segmente-
ring in (sub)scènes laat hier zijn sporen na of – preciezer gezegd – wist sporen 
uit. Elke (sub)scène wordt omschreven naar wat de belangrijkste inhoud is. Losse 
opmerkingen tussendoor, bijvoorbeeld meer persoonlijke terzijdes, lossen op in 
de (sub)scèneaanduidingen. 
 De categorisering is deels deductief, deels inductief vastgesteld. Een toelich-
ting volgt hieronder. De onderwerpen zijn als volgt ingedeeld (zie Tabel 8.1): 

                                                 
3  Beschreven in de paragrafen 4.3, 5.3, 6.3 en 7.3. 
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Tabel 8.1 

Categorisering van (sub)onderwerpen 

 
Hoofdonderwerp Subonderwerp 

Structuur Onderzoek 

Uitvoering 

Inhoud 

Structuur 

Formulering 

Rapportage 

Afwerking 

Rapportage/ Onderzoek Structuur 

Proces Organisatie 

Gesprek 

Overig Overig 

 
Tabel 8.1 is als volgt tot stand gekomen: 
• In de rechterkolom staan de mogelijke subonderwerpen bij ieder hoofdonder-

werp. 
• De eerste indeling van de hoofdonderwerpen is op basis van de twee hoofdac-

tiviteiten in een scriptieproces, namelijk onderzoeken en schrijven (deductief). 
• Soms kon niet uitgemaakt worden of een (sub)scène over het onderzoek ging 

of over het schrijven. Dan ging het in ieder geval altijd over de structuur (het 
enige subonderwerp dat bij beide voor kan komen), maar niet met zekerheid 
was vast te stellen of men sprak over de structuur van het onderzoek en/of 
over de structuur van de tekst (de scriptie). Dit leidde tot inductie van het 
derde hoofdonderwerp. 

• Het onderscheid tussen enerzijds subonderwerp structuur van onderzoek en 
anderzijds uitvoering van onderzoek, berust op het idee dat onderzoek doen 
twee hoofdactiviteiten kent (deductie), namelijk het ontwerpen van het on-
derzoek en het uitvoeren ervan. In navolging het structuurmodel van Oost 
(1999) voor het ontwerpen van onderzoek, gebruik ik hier het begrip struc-
tuur voor alles wat te maken heeft met hoe het onderzoek vormtechnisch in 
elkaar zit: de inbedding van de onderzoeksvraag in het vakgebied, de rele-
vantie van de vraag, het precieze domein (de exacte omvang) van de vraag, 
de uitwerking van de vraag in deelvragen en strategieën en de samenhang 
tussen deze vier aspecten. Eenvoudig gezegd, hoort bij structuur alles wat te 
maken heeft met het stellen van vragen. Bij uitvoering gaat het om het be-
antwoorden van vragen. Hieronder valt gespreksstof als onderzoeksinstru-
menten, mogelijke informatiebronnen, analyse(technieken) van data, etc. 

• De subonderwerpen bij rapportage zijn wederom deductief afgeleid en geïn-
spireerd op het standaardwerk Leren Communiceren van Steehouder e.a. 
(1992). Ik noem een onderwerp inhoud wanneer gesproken wordt over kwali-
teit of selectie van argumentatie en informatie. Structuur verwijst naar de 
volgorde van tekstonderdelen en/of de samenhang tussen tekstonderdelen. 
Met formulering doel ik op besprekingen van stijl en taalgebruik en onder af-
werking vallen zaken als interpunctie, kopjes, lay-out, spelling en vormgeving 
van literatuurverwijzingen. 

• Bij organisatie is inductief een onderscheid gecreëerd tussen de organisatie 
van het proces (aantal overleggen, manier van overleg, verslaglegging e.d.) 
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en de organisatie van het gesprek zelf. Onder dit laatste vallen uitingen over 
de agenda, samenvattingen tussendoor en dergelijke.  

 
Tot zover de categorisering van de onderwerpen. Zoals gezegd interpreteer ik die 
in het licht van de fase van het scriptieproces omdat er zich in die zin opmerke-
lijkheden voordeden. Voor het exploreren van onderwerpen in relatie tot scriptie-
fase, is gebruikgemaakt van het gegeven dat de onderzochte koppels zich in 
verschillende stadia van het scriptieproces bevinden (vgl. §3.2). In oplopende lijn 
van gevorderdheid: 
 

(prille begin) SW1 → SW2 → (begin) SW3 & RGL1 → RGL2 → (half gevorderd) BD1 → 

BD2 → (gevorderd) LET1 → LET2 

 
De verwachting is dat in de verschillende gesprekken verschillende deelaspecten 
van het scriptieproces benadrukt zullen worden. Dit nu impliceert bepaalde ver-
wachtingen over wanneer welke deelaspecten aan de orde zijn. Die verwachtin-
gen zijn het resultaat van 20 jaar contact met scriptietheorie en –praktijk. Con-
frontatie tussen de werkelijkheid in de cases en de verwachtingen kunnen, via 
verklaringen van overeenkomsten en verschillen, nieuw licht werpen op beide.  
 Wat zijn nu die verwachtingen over hoe scriptieprocessen in de tijd georgani-
seerd worden? Onderzoeken en schrijven zijn de twee hoofdactiviteiten van een 
scriptieproces, beide in ruime zin: het gaat niet alleen om de uitvoering, maar 
ook om bijvoorbeeld de planning van het onderzoeken en schrijven. Beide activi-
teiten zijn niet altijd strikt gescheiden en/of te scheiden. Zo zal de structuur van 
het onderzoek de structuur van de tekst beïnvloeden. In andere gevallen wordt 
vanuit de tekststructuur een onderzoeksstructuur ontworpen. Niettemin biedt 
deze tweedeling in scriptiehandelingen de mogelijkheid om een aantal preferente 
volgordes te beschrijven. Zo kan er pas geschreven worden wanneer er iets on-
derzocht is (of een onderzoek ontworpen is). De preferente volgorde is dan in 
algemene zin: eerst onderzoeken, dan schrijven.  
 Ook over onderwerpen binnen de twee hoofdhandelingen kunnen verwachtin-
gen geformuleerd worden. Bij zowel onderzoek als rapportage zal eerst gesproken 
worden over inhoud en structuur en vervolgens over de uitvoering. Anders ge-
zegd: in de eerste fasen zal naar verwachting meer gesproken worden over plan-
ning(en), later meer over uitvoering(en). Daarnaast, of wellicht in combinatie 
hiermee, zullen besprekingen van het geheel (de grote lijn) voorafgaan aan be-
spreking van onderzochte en gerapporteerde delen.  
 Tot slot het gespreksonderwerp 'Organisatie', en dan met name het subon-
derwerp 'Organisatie van het proces'. De verwachting is dat hiervoor met name 
aandacht zal zijn aan het begin en aan het einde van het proces. Aan het begin 
zullen afspraken gemaakt worden en wensen en verwachtingen besproken wor-
den. Wanneer het proces eenmaal loopt, zal de organisatie minder prominent aan 
de orde komen om weer terug te keren in de eindfase wanneer bijvoorbeeld de 
(formele) afronding relevant wordt. 
 Schematisch is dat als volgt weer te geven. 
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Met deze eenvoudige voorstelling van zaken ga ik voorbij aan verschillende nuan-
ces die beschreven zijn naar aanleiding van schrijfprocesonderzoek. Zo lieten 
Hayes en Flower al zien dat schrijven geen lineair maar een cyclisch proces is 
waarbij op verschillende momenten gepland wordt. Deze gedachte is door onder-
zoekers verder uitgewerkt (zie ondermeer Rijlaarsdam & Van den Bergh, 1996). 
Bijvoorbeeld is antwoord gezocht op vragen over verschillende verschijningsvor-
men van dat cognitieve planningsproces (Bereiter & Scardamalia, 1987), over 
niveaus en duur van plannings- of denkactiviteiten (Schilperoord, 1996) en over 
de invloed van planningsmomenten op de kwaliteit van het geschrevene (Breet-
velt, Van den Bergh, & Rijlaarsdam, 1994). Voor de vraag echter naar de 'timing' 
van onderwerpen in een scriptieproces is een grofmaziger model nodig. Zo'n 
model hoeft niet te beschrijven wat de variante timing is van cognitieve deelpro-
cessen in schrijfopdrachten die binnen een half uur afgerond zijn4, hoe interes-
sant op zichzelf ook met het oog op de ontwikkeling van een betere schrijfdidac-
tiek5. In onderhavig onderzoek gaat het om omvangrijker schrijfprocessen met 
een looptijd van minimaal een maand (soms oplopend tot twaalf maanden) waar-
in onderzoek plannen en uitvoeren de basis vormt. Bovendien beschouw ik niet 
de cognitieve processen van schrijvers, maar de interactie over het proces. 
 Ook binnen deze grote processen kunnen we, zoals gezegd, geen strikte 
lineariteit van onderzoeken en schrijven veronderstellen; in het ene soort onder-
zoek nog minder dan in het andere. Onderzoeken en schrijven gaan vaak hand in 
hand in meer hermeneutisch, 'analytisch' of essayistisch (kwalitatief) onderzoek 
zoals dat voorkomt in disciplines als Geschiedenis, Filosofie, Rechtsgeleerdheid en 
Letterkunde. De scheidslijn tussen onderzoeken en schrijven is over het algemeen 
scherper in kwantitatief-empirisch onderzoek zoals dat in de gamma- en bètawet-
enschappen dominant is.  
 Toch zal naar verwachting ook in minder lineaire processen enige segmente-
ring van het werk herkenbaar zijn. De onderwerpskeuze zal in die globale zin 
beschouwd worden: Wordt inderdaad in processen die zich in de beginfase bevin-
den meer aandacht besteed aan de structuur c.q. de opzet van het onderzoek, in 

                                                 
4  De empirische situatie die meestal aan de orde is in dat type schrijfprocesonderzoek (zie 

ook Oost & De Jong, 1996). 
5  Zie diverse bijdragen in bundels als Rijlaarsdam, Van den Bergh en Couzijn (1996a, 1996b) 

en Ransdell en Levy (1999). 
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de middenfase vooral aan de uitvoering van het onderzoek, en verplaatst de 
aandacht zich naar het einde toe meer in de richting van de rapportage? 
 
Welke vragen over de onderwerpen worden op welke manier beant-
woord? 
1 Allereerst de vraag hoeveel woorden besteed worden aan welke onderwerpen. 

Met het aantal woorden per (sub)scène is dat gemakkelijk weergegeven in 
een tabel.  

2 Vervolgens wordt aangegeven wat het relatieve belang is van de onderwerpen 
in termen van spreektijd. Per subscène is uitgerekend hoeveel procent het 
aantal woorden uitmaakt van het totaal aantal woorden in het gesprek. Ver-
volgens worden de percentages van alle subscènes met hetzelfde deelonder-
werp bij elkaar opgeteld, waarna ook per hoofdonderwerp opgeteld kan wor-
den hoeveel procent van de woorden daaraan besteed worden. 

3 De uitkomst vergelijk ik met de verwachtingen op basis van het model hier-
voor en indicaties over de fase van het scriptieproces.  

4 Wanneer bepaalde (deel)onderwerpen onverwacht veel of weinig aan de orde 
komen, probeer ik dat te verklaren met gegevens uit het gespreks- en inter-
viewmateriaal van de case.  

 
8.2.3 Variabele 2: Dominantie in de gesprekken 
Dominantie is geoperationaliseerd in twee subvariabelen: 
• 2a inbreng in de structurering van het gesprek; 
• 2b aandeel van de sprekers in het aantal woorden in de verschillende (sub)-

scènes. 
 
De mogelijkheden van twee andere subvariabelen zijn ook onderzocht: (1) beurt-
lengte en (2) frequentie en spreiding van continueerbeurten. Daarmee zou de 
dynamiek van dominantie in het gespreksverloop beschreven kunnen worden. In 
§8.2.4 bespreek ik hoe het komt dat deze variabelen, gegeven het tijdsbestek 
van dit onderzoek, onvoldoende valide geoperationaliseerd konden worden en dus 
afvielen. 
 
Variabele 2a: Structurering van het gesprek 
Bij deze variabele gaat het om de vraag wie hoeveel inbreng heeft in de ge-
spreksagenda en wie hoeveel en welke onderwerpen op welke manier inbrengt in 
het gesprek. Tezamen moet dit een antwoord geven op de vraag wie van de 
sprekers een dominante rol vervult als structureerder van het gesprek door te 
bepalen waarover gesproken wordt. 
  
Welke vragen worden op welke manier beantwoord over de gespreks-
structurering? 
1 De eerste vraag is: Welke spreker heeft hoeveel inbreng in de agendering? 

Deze vraag wordt in eerste instantie beantwoord door te bekijken wie de 
meeste woorden uitspreekt in de (sub)scène(s) met als onderwerp 'Agenda'. 
Wanneer hierover één der sprekers zwijgt, dan is zeker dat de ander het 
woord voert over de agenda. Wanneer dat niet het geval is, kijk ik naar de 
scène zelf om te zien hoeveel student en begeleider werkelijk inbrengen in de 
agendering. 
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2 De tweede vraag is: Welke spreker opent hoeveel scènes? Omdat de 
(sub)scènes zijn gesegmenteerd op basis van het onderwerp (zie §3.5.3), is 
het altijd zo dat in een nieuwe (sub)scène een nieuw (sub)onderwerp wordt 
aangesneden – anders zou het niet als nieuwe (sub)scène zijn aangemerkt. 
Daarmee is degene die een nieuwe (sub)scène opent dus altijd degene die het 
nieuwe onderwerp aan de orde stelt. De vraag 'Wie brengt welke onderwer-
pen in?' wordt dan ook beantwoord door aan te geven wie iedere (sub)scène 
opent.  

  Achterhalen wie van de sprekers een (sub)scène opent, is eenvoudig met 
de gegeven samenvattingen; daarin is immers aangegeven in welke beurt een 
(sub)scène begint. In alle transcripten zijn de begeleiderbeurten oneven ge-
nummerd en de studentbeurten even. Wanneer een scène begint met een on-
even beurtnummer is de begeleider de opener, wanneer hij begint met een 
even nummer is hij geopend door de student.  

3 In vervolg hierop worden afwijkingen van het totaalbeeld verklaard. De mees-
te (sub)scènes blijken geopend te worden door de begeleider. Is te begrijpen 
waarom de student bepaalde (sub)scènes opent? Is er bijvoorbeeld sprake 
van prangende vragen of problemen? 

4 Het laatste aspect van de structurering betreft de vraag hoe de scènes wor-
den geopend. Op twee manieren heeft dit te maken met dominantie. Aller-
eerst is de ene soort opening meer inhoudelijk ingevuld dan de andere: zo 
laat een vraag ruimte aan de ander om inhoud ter tafel te brengen. Wanneer 
een spreker daarentegen opent met een voorstel, dan geeft de opener ook in-
houd aan de opening. Daarenboven leek er in sommige gesprekken een ver-
band te zijn tussen de manier waarop de scène wordt geopend en de spreek-
tijdverdeling (zie daarvoor hieronder). In concreto: een aantal keren was de 
inbreng van de student in een (sub)scène groter dan gemiddeld wanneer die 
(sub)scène begon met een vraag van de begeleider. Op basis van de data (in-
ductief) zijn drie verschillende soorten openingen onderscheiden: (1) een 
vraag, (2) een probleem, (3) een voorstel, mening of standpunt.6 Daar is een 
categorie (4) overig aan toegevoegd voor (sub)scèneopeningen die moeilijk 
interpreteerbaar waren.  

 
Variabele 2b: Spreektijdverdeling 
Bij de spreektijdverdeling gaat het om de vraag wie wanneer hoeveel aan het 
woord is in vergelijking met de andere spreker. Ik gebruik daarvoor weliswaar de 
term tijd, feitelijk is niet in tijd maar in aantal woorden gemeten. Daarvoor heb ik 
vooral praktische redenen: wanneer de gesprekken eenmaal getranscribeerd zijn, 
kost het veel minder tijd om de woorden te tellen dan van elke beurt de exacte 
tijd te meten. Natuurlijk is het zo dat korte woorden minder spreektijd vragen 
dan lange woorden, maar deze onnauwkeurigheid zal geen belangrijke invloed 
hebben op de onderlinge verdeling van de spreektijd omdat nergens de ene spre-
ker structureel langere woorden lijkt te gebruiken dan de andere. Ik abstraheer 
hiermee ook van eventuele verschillen in spreektempo.  
 
Welke vragen worden op welke manier beantwoord over de spreektijd-
verdeling? 
1 Hoe groot is het aandeel (in %) van elke spreker in elke subscène? Dit is weer 

een simpele rekensom: het gaat om het percentage dat het aantal woorden 

                                                 
6  In het vervolg afgekort tot 'voorstel'. 
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van de student (en begeleider) uitmaakt van het totaal aantal woorden van 
iedere subscène. Percentages worden steeds afgerond tot hele getallen.  

2 Vervolgens is de overallverdeling berekend. Dit is niet het gemiddelde van de 
percentages van de subscènes omdat de subscènes zeer verschillend van 
lengte zijn. Soms wordt er heel kort over een onderwerp gesproken, soms 
heel lang. Dit varieert van een subscène van vijf woorden (omdat de andere 
spreker niet meegaat in het voorgestelde onderwerp en meteen een ander 
onderwerp aansnijdt) tot scènes van meer dan 3000 woorden waarbij het niet 
mogelijk bleek om subonderwerpen te onderscheiden. Voor de overallverde-
ling zijn om die reden alle woorden van student en begeleider in het gesprek 
opgeteld. 

3 Ook bij deze variabele is de vervolgvraag: Welke (sub)scène(s) wijken af van 
het gemiddelde beeld? We komen maar weinig (sub)scènes tegen waarin stu-
dent en begeleider exact hetzelfde procentuele aandeel hebben als in de 
overallverdeling. (Sub)scènes worden als afwijkend beschouwd als de spreek-
tijdverdeling minimaal 10% afwijkt van de overallverdeling. Deze (sub)scènes 
bleken ook voor het overgrote deel te vallen buiten de marges waarbinnen 
het statistische gemiddelde ligt7. Alleen grensgevallen van 9, 10 of 11% val-
len nu eens binnen dan weer buiten die marges. Veiligheidshalve zijn die in de 
regel niet als afwijkend beschouwd. 

4 Om afwijkingen te verklaren zijn uit de data twee hoofdfactoren afgeleid. Na 
de eerste analyses kon ik twee oorzaken voor afwijkingen van de spreektijd-
verdeling hypothetiseren. De eerste factor is het onderwerp waarover gespro-
ken wordt. Daarbij gaat het, in tegenstelling tot variabele 1, niet in eerste in-
stantie om het soort onderwerp, maar om de vraag 'van wie' het onderwerp 
is. In een aantal gevallen namelijk lijkt het logisch dat één van de sprekers 
uitgebreider het woord neemt omdat aannemelijk is dat die spreker deskundig 
of verantwoordelijk is aangaande dat onderwerp. Hij of zij heeft er dan meer 
over te zeggen, zowel letterlijk als figuurlijk. In lijn met conversatieanalyti-
sche uitgangspunten moeten we die redenering ook omdraaien: door meer te 
zeggen over een onderwerp, profileert een spreker zich ook als de expert 
en/of de verantwoordelijke. De sprekers creëren hiermee ook de rollen ten 
opzichte van elkaar.  

De tweede factor is de interactionele vorm van de (sub)scène. Een eerste 
indruk was dat de student meer gaat vertellen wanneer de begeleider daartoe 
expliciet uitnodigt middels een vraag. Bij de interactionele vorm in relatie tot 
spreektijdverdeling is dan ook met name gekeken naar de variabelen scèneo-
pener en soort scèneopening. Een ander geobserveerd verschijnsel is dat de 
student meer gaat vertellen wanneer hij/zij zelf de scène opent met een pro-
bleem. Deze samenhangen zijn ook statistisch geëxploreerd, zie hiervoor 
§8.5. 

 
8.2.4 Beurtlengte en continueerbeurten 
Het is helaas niet gelukt om binnen het tijdsbestek van dit onderzoek een meer 
dynamische maat te ontwikkelen voor dominante woordenstromen op momenten 
in het gesprek. De gemiddelde beurtlengte per (sub)scène leek daar aanvankelijk 
geschikt voor, maar de segmentering in (sub)scènes leidt ertoe dat beurtlengtes 
te veel 'uitgemiddeld' worden om een goed beeld te geven van de dynamiek in 
het gesprek. Een voorbeeld: in scène 2.11 van het eerste gesprek van case 3 

                                                 
7  Waarbij het betrouwbaarheidinterval voor het gemiddelde gesteld is op 95%. 
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(BD) tellen de beurten van de student gemiddeld 51 woorden. Dat is veel verge-
leken met het overallgemiddelde van 22 woorden per beurt, maar in de score van 
51 wordt niet zichtbaar wat écht opvallend is, namelijk dat de student in deze 
scène twee extreem lange beurten krijgt en neemt: beurt 210 met 260 woorden 
en beurt 220 met 196 woorden. De scène kent echter ook zeven zeer korte stu-
dentbeurten van 1 tot en met 9 woorden. Deze korte beurten doen de extremen 
verdwijnen in het gemiddelde.  
 Mijn conclusie is dat voor de beschrijving van dit soort gespreksdynamiek een 
andere segmentering nodig is: namelijk een segmentering op beurtniveau. Om 
echter te zien welke beurtlengtes binnen gesprekken, cases en het totale corpus 
als afwijkend betiteld kunnen worden, zouden de woorden van alle 2933 beurten 
onder de loep genomen moeten worden, hetgeen binnen het kader van dit onder-
zoek wat disproportioneel werd bevonden. 
 
Een andere weg om gespreksdynamiek te beschrijven is via de 'continueerbeur-
ten'. Bij het schrappen van die beurten uit de transcripten (vgl. §3.4.1) viel op 
dat ze niet altijd gelijkelijk verdeeld zijn over de gesprekken. Periodes met veel 
continueerbeurten achter elkaar van één der gesprekspartners wisselen zich af 
met periodes waarin minder continueerbeurten voorkomen en/of evenveel voor 
beide sprekers. Vervolgens heb ik geprobeerd de spreiding van die continueer-
beurten in een grafiek weer te geven. De gedachte erachter is dat een spreker die 
alleen continueert, op dat moment geen inhoudelijke, slechts conversationele 
inbreng heeft in het gesprek. Dat maakt de ander tot woordvoerder en in die zin 
op dat moment inhoudelijk dominant over de ene spreker. 
 Een nog niet opgelost probleem is echter de schaal waarin die beurten uitge-
zet worden. Ik heb grafieken gemaakt met eenheden van 10 beurten, maar 
daarmee is de lengte van die gesprekseenheden niet zichtbaar. Hierdoor boet de 
dynamische representatie aan kwaliteit in; die 10 beurten kunnen immers kort of 
lang duren. 
 Deze optie bespreek ik hier omdat hij beloftevol is. Voor de gesprekken van 
case 1 (SW) en case 3 (BD) heb ik dergelijke grafieken gemaakt. Opmerkelijk is 
met name dat de gespreksdynamische verschillen tussen de drie gesprekken in 
case 1 (SW) (zie §8.3.1 en bijlage 1), ook in die grafieken zichtbaar zijn. Dit 
terwijl daarin verschijnselen zijn afgebeeld (continueerbeurten) die helemaal niet 
voorkomen in de transcripten op basis waarvan de dynamiek beschreven is. Dit 
zou kunnen betekenen dat frequentie en spreiding van continueerbeurten even 
goed wijst op dominantie als structurering en spreektijdverdeling (en wellicht 
beurtlengte) en dus een even relevante empirische variabele kan zijn in het theo-
retische concept gespreksdominantie.  
 Hier ligt dus nog een schone taak voor de toekomst. Het lijkt de moeite waard 
verder te onderzoeken hoe de frequentie en spreiding van continueerbeurten 
meer valide gerepresenteerd kan worden.  

 
8.2.5 Vergelijkingen 
De interactiekenmerken van de onderzochte gesprekken worden met elkaar ver-
geleken. Dat gebeurt op drie niveaus: 
1 vergelijking van (sub)scènes binnen een gesprek; 
2 vergelijking van gesprekken binnen een Case; 
3 vergelijking van Cases binnen het corpus.  
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Vergelijkingen op niveau 1 en 2 zijn gerapporteerd in Bijlage 1 tot en met 4 en in 
§8.3. In die besprekingen komen ook al enkele vergelijkingen op niveau 3 voor. 
Deze zijn 'cumulatief' en lineair: de beschrijving van de interactie in case 2 bevat 
vergelijkingen met die in case 1, case 3 wordt op aspecten vergeleken met case 1 
en 2 en case 4 met 1, 2 en 3. 
 In een tweede vergelijkingsronde (gepresenteerd in §8.4) worden de gege-
vens van alle cases nogmaals naast elkaar gezet en in hun geheel beschouwd. Zo 
zal bekeken worden in hoeverre de omvang van de besprekingen van de diverse 
deelonderwerpen de fasering weerspiegelt die is weergegeven in het model dat in 
§8.2.2 gepresenteerd is. Ook overeenkomsten en verschillen tussen de manier 
van structurering zullen beschouwd worden: de inbreng van student en begelei-
der in de agendering, inbreng in de onderwerpkeuze (scèneopeningen), en het 
soort openingen waarvan student en begeleider zich bedienen in de verschillende 
gesprekken en cases. Tot slot komt de spreektijdverdeling aan bod.  
 
Vergelijkingen hebben twee doelen:  
1 beschrijvingen interpreteren: via vergelijking met andere scores betekenis 

verlenen aan bijvoorbeeld het gegeven dat een begeleider in een gesprek 
73% van het totaal aantal woorden van dat gesprek uitspreekt (en de student 
dus 27%); 

2 mogelijke verklarende samenhangen exploreren: via vergelijking achterhalen 
of bijvoorbeeld de ogenschijnlijke samenhang tussen een vraag van een bege-
leider en meer woorden van de student ook in andere (sub-)scènes, gesprek-
ken en cases te observeren is.  

 
Verschillen tussen interactiekenmerken worden verklaard uit de fase waarin de 
processen zich bevinden, uit andere interactiekenmerken of uit casusspecifieke 
omstandigheden. 
   
8.2.6 Samenhangen 
Een aantal verklaringen voor verschillen en overeenkomsten is vervolgens statis-
tisch beschreven. Op de eerste plaats is de samenhang berekend tussen de twee 
dominantievariabelen: 
1 samenhang tussen (sub)scèneopener en spreektijdverdeling; 
2 samenhang tussen soort (sub)scèneopening en spreektijdverdeling. 
 
Een mogelijk sterke verklarende factor voor de variatie in dominantiekenmerken 
die uit de exploraties naar voren komt (vgl. doel 2), is het soort scène. Met name 
wanneer scènes georganiseerd worden rond fragmenten van de tekst van de 
student, lijken de gemeten interactiekenmerken te verschillen van scènes waarin 
dat niet het geval is. Samenhangen die hier betrekking op hebben, zijn ook statis-
tisch beschreven:  
3 samenhang tussen scènetype en (sub)scèneopener; 
4 samenhang tussen scènetype en soort (sub)scèneopening; 
5 samenhang tussen scènetype en spreektijdverdeling. 
 
8.2.7 Analyses van tekstprobleemscènes 
Uit de analyses van de samenhang tussen scènetype en dominantievariabelen, 
komt – kort gezegd – naar voren dat scènes van het type 'bespreking van de 
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tekst van de student' meer op elkaar lijken dan op andersoortige scènes. Tekst-
besprekingsscènes vormen dus een redelijk homogene verzameling scènes. 
 Uit de kwalitatieve analyses rijst ook een beeld op van de manier waarop die 
scènes worden ingericht, een beeld van wat er gebeurt na de opening. De indruk 
is dat zo'n scène vaak verloopt volgens het volgende patroon: de begeleider wijst 
een punt aan in de tekst van S, zegt wat er niet goed aan is en suggereert een 
oplossing (ik zou … of zou je niet …). De student reageert hier al dan niet op. 
 Deze indruk is nader onderzocht omdat er overeenkomsten lijken te zijn met 
de manier waarop andere problemen worden besproken in de onderzochte scrip-
tiegesprekken. In de kwalitatieve beschrijvingen is regelmatig te observeren dat 
begeleiders oplossingen suggereren zonder goed uit te zoeken hoe de student 
erover denkt of waardoor het probleem wordt veroorzaakt. Kwantitatieve analy-
ses kunnen dat beeld nuanceren of versterken. Daarom zijn van een selectie uit 
de voorkomende tekstprobleemscènes alle uitingen gecodeerd. Van die uitingen 
zijn vervolgens frequenties en patronen berekend. Hiervoor is een andere metho-
de gebruikt dan voor de analyse van onderwerpen en dominantie. Een gedetail-
leerdere beschrijving van de werkwijze is opgenomen in de inleiding van de para-
graaf waarin ook de uitkomsten van de analyses zijn beschreven (§8.6.1).  
 
8.3 Kwantitatieve analyses per case 
 
In de nu volgende paragraaf zijn de uitkomsten van de kwantitatieve analyses 
van iedere case samengevat. Deze samenvattingen wijken op punten af van de 
beschrijvingen van de 'interactie in grote lijnen' in de paragrafen 4.4, 5.4, 6.4 en 
7.4. Beide hebben namelijk een ander doel. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 is 
een beeld geschetst van de manier waarop de gesprekken georganiseerd worden. 
Het gaat daarbij om interactiekenmerken die niet direct uit de scenario's (§3 van 
de hoofdstukken 4 t/m 7) naar voren komen. Hoofddoel daarvan is, te beschrij-
ven hoe de gesprekken in iedere specifieke case verlopen. 
 In het kader van onderhavig hoofdstuk 8 zijn de beschrijvingen van de inter-
actie in iedere case een opstap naar beschouwingen over het hele corpus: be-
schouwingen over besproken onderwerpen in relatie tot de scriptiefase en be-
schouwingen over rollen en dominantie in de gesprekken. Van deze interactie-
kenmerken zijn verschillen en overeenkomsten tussen de cases beschreven 
(§8.4). Een tweede beschrijving is die van analyses van samenhangen tussen de 
onderzochte variabelen (§8.5). Met name deze laatste analyses leiden soms tot 
een ander perspectief op de data dan in de paragrafen 4 van de casehoofdstuk-
ken. 
 In §8.2 is aangegeven dat de data op verschillende niveaus zijn beschreven 
en verklaard: op (sub)scèneniveau, gespreksniveau en caseniveau. Met name 
beschrijvingen en verklaringen van het algemene beeld en de afwijkingen daar-
van, zijn inductief gevormd op basis van exploraties en vergelijkingen van indivi-
duele gevallen, in casu (sub)scènes. In de volgende paragrafen beperk ik me tot 
een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van die analyses. De rappor-
tage van de totstandkoming hiervan is als bijlagen toegevoegd. In die bijlagen is 
te lezen waarop de samengevatte observaties en verklaringen gebaseerd zijn. 
Voor details over alle (sub)scènes, voor achtergronden, overwegingen en over-
zichtstabellen per case verwijs ik graag naar de bijlagen 1 tot en met 4. 
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8.3.1 Interactie in Case 1 (SW) 
 
8.3.1.1 Onderwerpen 
De verwachting is dat in gesprek 1 veel wordt gesproken over de organisatie van 
het proces en dat in alle gesprekken vooral de structuur van het onderzoek aan 
de orde komt. Afwijkingen van die verwachting zijn: 
1 In gesprek 1 wordt al veel gesproken over de uitvoering van onderzoek, met 

name over hoe S de artikelen leest en wat ze eruit haalt. 
Verklaring: het model is te grofmazig. In SW1 is de bespreking van de uitvoe-
ring relevant omdat gesproken wordt over de uitvoering van het ontwikkelen 
van een onderzoeksstructuur. Bovendien is de onderzoeksmethode daarvoor 
identiek aan de methode voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen: 
literatuuronderzoek. Dat maakt dat het moeilijker te onderscheiden is of ge-
sproken wordt over de uitvoering van het stellen van vragen en/of de uitvoe-
ring van het beantwoorden van vragen (vgl. §8.2.2).  

2 In gesprek 2 wordt meer gesproken over de organisatie van het proces dan in 
gesprek 1. 
Verklaring: een inhaalmanoeuvre van B. Tijdens interview 1 realiseert B zich 
dat ze een aantal belangrijke randvoorwaarden (wederzijdse verwachtingen 
over wie wat doet) en criteria (i.c. zelfstandigheid) niet aan de orde heeft ge-
steld in gesprek 1. Dat doet ze alsnog in gesprek 2.  

3 In gesprek 2 is meer aandacht voor rapportage dan voor onderzoek. 
Verklaring: de inbreng van S. In gesprek 2 brengt de student veel onderwer-
pen in. Kennelijk heeft zij al in een vroeg stadium behoefte om schrijfaspec-
ten te bespreken. De begeleidster heeft draagt dergelijke onderwerpen niet 
vaak aan in deze fase. 

 
8.3.1.2 Structurering van het gesprek 
Aan de agendering wordt weinig aandacht besteed. In gesprek 1 wordt niet ge-
sproken over een agenda. In gesprek 2 en 3 vraagt B waar S het over wil hebben. 
S antwoordt en die onderwerpen wordt meteen besproken.  

De tweede vraag bij het aspect 'structurering' is de vraag wie welke (sub)-
scènes opent. Het algemene beeld over de drie gesprekken is dat B meer 
(sub)scènes opent dan S: 61% tegenover 39%. In dit opzicht is B dus dominant 
ten opzichte van S. Overeenkomsten en verschillen met dit beeld zijn: 
1 Gesprek 1: Alleen in scène 1 over de literatuur domineert B het gesprek door 

vier van de vijf subscènes te openen. Zij brengt subonderwerpen in door het 
stellen van vragen aan S. In de overige scènes is het aantal openingen gelij-
kelijk verdeeld en is er geen dominantie van de ene spreker ten opzichte van 
de andere. 

2 Gesprek 2: De student opent in dit gesprek meer (sub)scènes dan gemiddeld: 
47% van het totale aantal (sub)scènes van gesprek 2. Het overgrote deel 
hiervan is beschreven onder de noemer 'Vragen student'. In het tweede deel 
van het gesprek neemt B het initiatief over in de onderwerpen 'Hoe nu verder' 
en 'Verwachtingen proces'.  

3 Gesprek 3: De student opent meer (sub)scènes bij het onderwerp 'Literatuur'; 
daarover oppert ze vragen en problemen. Wanneer op ongeveer een derde 
van het gesprek de 'Tekst van de student' onderwerp van bespreking is, wordt 
B de dominante scèneopener.  
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Samengevat:  
• De verhouding tussen het aantal S-openingen en het aantal B-openingen wijkt 

in gesprek 2 af van het gemiddelde beeld: B is minder dominant. 
• S opent vooral (sub)scènes wanneer zij vragen heeft of problemen (voor)ziet; 

haar dominantie als structureerder manifesteert zich in een rol als vragenstel-
ler en probleembrenger. 

• B opent vooral (sub)scènes wanneer zij over een onderwerp meer van de 
student wil weten, wanneer het gaat over hoe het verder moet en wanneer de 
tekst van de student besproken wordt: B is dominant als informatieverzame-
laar, als wegwijzer voor wat er komen gaat en als tekstbespreker. 

 
De tweede vraag bij de scèneopeningen, is: Op welke manier openen student en 
begeleider de (sub)scènes: met een vraag, probleem of voorstel? Het algemene 
beeld is als volgt weer te geven. Scèneopeningen van S bestaan voor meer dan 
de helft (52%) uit vraagopeningen. De overige openingen zijn gelijkelijk verdeeld 
over probleem- en voorstelopeningen. Bij S overheerst dus de inhoudelijk gezien 
minst dominante openingsvorm. Bij de openingen van B liggen die verhoudingen 
anders. De inhoudelijk meest dominante vorm overheerst hier: 59% van het 
aantal B-openingen zijn voorstelopeningen. Probleemopeningen komen het minst 
vaak voor: 11%. Voor vraagopeningen – de inhoudelijk minst dominante vorm – 
resteert 28%8.  
 
Overeenkomsten en verschillen met het algemene beeld:  
1 Gesprek 1: Het aandeel vraagopeningen in het totaal aantal openingen van B 

is het grootst in gesprek 1. In dit opzicht domineert B dit gesprek inhoudelijk 
niet zo sterk.  

2 Gesprek 2: Het aantal vraagopeningen van S is in gesprek 2 het grootst (13 
van de 14 S-openingen). In andere gesprekken komen relatief meer andere 
S-openingen voor. Waar de student interactioneel gezien het meest dominant 
is als structureerder van het gesprek, is zij inhoudelijk gezien het minst domi-
nant. 

3 Gesprek 2 en 3: In het tweede en derde gesprek opent B (sub)scènes vaak 
met een voorstel: respectievelijk 62% en 68% van het totaal aantal B-
openingen in die gesprekken (36% in gesprek 1). De inhoudelijke dominantie 
van B neemt dus toe gaandeweg de gesprekken.  

4 Gesprek 3: Slechts één van de tien scèneopeningen van B is er één in de 
vorm van een vraag. S opent opvallend meer met problemen dan in de ande-
re twee gesprekken (vijf van de tien tegenover één van de vijf in gesprek 1 
en één van de veertien in gesprek 2). 

 
Samengevat: 
• S profileert zich in het soort scèneopeningen vooral als vragensteller, met 

name in gesprek 2. In het openingspatroon is de invloed van S op het gesprek 
meer thematisch dan inhoudelijk. 

• B profileert zich in haar scèneopeningen vooral - en in de loop van de drie 
gesprekken steeds duidelijker - als voorsteller, c.q. oplosser. Daarmee drukt B 
inhoudelijk steeds sterker een stempel op de gesprekken.  

 

                                                 
8  Eén opening (2%) valt in de categorie overig. 



Kwantitatieve analyses van de interactie  267 
 

 

8.3.1.3 Spreektijdverdeling 
De spreektijdverdeling in de drie gesprekken is weergegeven in Tabel 8.2. 
 
Tabel 8.2 

Overallverdeling van de spreektijd in de drie gesprekken van Case 1 (SW) 

 
 Woorden B (%) Woorden S (%) 

Gesprek 1 55 45 

Gesprek 2 60 40 

Gesprek 3 74 26 

 
Gaandeweg de drie gesprekken is B meer aan het woord. Een vergelijkbaar op-
gaand patroon als bij het soort scèneopeningen: gaandeweg meer voorstellen. Dit 
bevestigt het beeld van stijgende dominantie van B in de loop van de drie ge-
sprekken. 
 
In gesprek 1 is de spreektijdverdeling sterk onderwerpgebonden. Afwijkende 
subscènes binnen één scène hebben namelijk allemaal een afwijking in dezelfde 
richting: óf meer woorden van de student, óf meer woorden van de begeleider. 
Inhoudelijke thema's (scènes) waarover de spreektijdverdeling noemenswaardig 
afwijkt van het overallbeeld, zijn: 
• 'Literatuur' en 'Scriptieonderwerp' zijn onderwerpen waarover de student 

meer aan het woord is. Haar woordaandeel is in beide scènes 69%. Tezamen 
vormen deze onderwerpen 25% van het aantal woorden van gesprek 1. 

• Bij het onderwerp 'Hoe nu verder' (scène 3) is de begeleider meer aan het 
woord: 72% van het aantal woorden van die scène wordt uitgesproken door 
B. Scène 3 beslaat 56% van het gesprek.  

 
In gesprek 2 is op scèneniveau minder variatie te zijn dan in gesprek 1. Sterke 
afwijkingen komen slechts voor in vier scènes die tezamen maar 7% van gesprek 
2 beslaan. Binnen scènes zijn wel afwijkingen te vinden, maar die hangen niet 
samen met het onderwerp. Een (sub)onderwerp als 'structuur hoofdstuk 3' dat 
drie keer besproken wordt kent spreektijdafwijkingen in beide richtingen: de ene 
keer praat de student veel, de andere keer de begeleider. De spreektijdverdeling 
in de subscènes kent een eigen dynamiek die niet goed te duiden is in termen van 
inhoud of interactionele kenmerken. 
 
Het eerste dat opvalt bij de spreektijdverdeling van gesprek 3 is dat het aandeel 
van de begeleider zoveel groter is dan in de gesprekken 1 en 2. In zijn geheel is 
gesprek 3 dan ook als een afwijking te beschouwen ten opzichte van gesprek 1 en 
2. In gesprek 3 duikt een nieuw onderwerp op waarin de begeleider dominant is 
in de zin van woordaandeel: 'De tekst van de student'. Dit onderwerp beslaat 
49% van het gesprek en de begeleidster neemt hier gemiddeld genomen 77% 
van het aantal woorden voor haar rekening. Daarbinnen bevinden zich 9 subscè-
nes (tezamen 18% van het gesprek) waarin het woordaandeel van de begeleid-
ster hoogtes bereikt van 85% tot 100%. De student is meer aan het woord wan-
neer ze met problemen komt, in gesprek 3 zijn dat 'Literatuurproblemen' (scène 
1, 17% van het gesprek). 
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 Overeenkomend met gesprek 1 en 3 tenslotte is dat B uitgebreid spreekt over 
het onderwerp 'Hoe nu verder': 78% van het aantal woorden. Dit onderwerp 
vormt 33% van het totale gesprek.  
 
Samengevat geeft dat het volgende beeld van de spreektijdverdeling bij onder-
werpen die een substantieel deel van de gesprekken uitmaken: 
• B praat meer over 'Hoe nu verder: in de gesprekken 1, 2 en 3 respectievelijk 

72, 67 en 78% van het aantal woorden over dit onderwerp, dat respectieve-
lijk 55, 16 en 33% van de gesprekken 1, 2 en 3 beslaat. 

• B praat meer over de 'Tekst van S' (49% van het gesprek 3): 77% begelei-
deraandeel. 

• S praat meer over 'Literatuur' (17% van gesprek 1): 69% van het aantal 
woorden van die scène. 

• S praat meer over het 'Scriptieonderwerp' (19% van gesprek 1): 69% van 
het aantal woorden van die scène. 

 
8.3.2 Interactie in Case 2 (RGL) 
 
8.3.2.1 Onderwerpen 
Daar het scriptieproces zich in de beginfase bevindt, is de verwachting dat er 
vooral wordt gesproken over onderzoek, met name over de structuur ervan. Ook 
aandacht voor de organisatie van het proces mag verwacht worden.  
 In grote lijnen komt de werkelijkheid in de gesprekken overeen met de ver-
wachting. Lichte afwijkingen zijn: 
1 In gesprek 2 is aandacht voor de uitvoering. 

Verklaring: het model is te grofmazig. Er wordt gesproken over informatie-
bronnen die de student kan raadplegen. Dit is logisch aangezien S al zal gaan 
beginnen met het beantwoorden van vragen.  

2 In beide gesprekken wordt weinig gesproken over het proces.  
Verklaring: mogelijk is dit gebeurd in het allereerste gesprek dat B en S had-
den (en dat niet bij de onderzoeksdata zit). 

 
8.3.2.2 Structurering van het gesprek 
De agendering wordt volledig door de begeleider gedaan. Hij vervult hierin een 
zeer dominante rol. 
 
De begeleider is de dominante scèneopener, met name in gesprek 1. De begelei-
der neemt 80% van het aantal (sub)scèneopeningen voor zijn rekening. Van de 
drie scèneopeningen door de student wordt er bovendien maar één gehonoreerd 
door de begeleider in de zin dat hij ingaat op het punt dat S inbrengt.  
 In gesprek 2 is het beeld anders. De student opent dertien (sub)scènes (35% 
van het totaal). Deze studentopeningen komen niet in alle scènes, c.q. bij alle 
onderwerpen voor. De begeleider is de exclusieve opener in scènes over de 'A-
genda', de 'Structuur van de scriptie' en de 'Tekst van de student'. 

De verschillen tussen gesprek 1 en 2 manifesteren zich ook in de manieren 
waarop (sub)scènes geopend worden. De sterke structurerende rol van de bege-
leider in gesprek 1 kent een pendant in inhoudelijk dominante soorten opening: 
Tien van de twaalf openingen bestaan uit een voorstel (83%). In gesprek 2 vor-
men voorstelopeningen 62% van het geheel (15 van de 24 scèneopeningen van 
B).  
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 De student opent in gesprek 1 niet met voorstellen, maar twee maal met een 
vraag, een keer met een probleem. In gesprek 2 daarentegen zijn vraag- en 
probleemopeningen tezamen nog maar krap in de meerderheid ten opzichte van 
voorstelopeningen (zeven tegenover zes).  
 
8.3.2.3 Spreektijdverdeling 
De spreektijdverdeling in de twee gesprekken is weergegeven in Tabel 8.3. 
 
Tabel 8.3 

Overallverdeling van de spreektijd in de twee gesprekken van Case 2 (RGL) 

 
 Woorden B (%) Woorden S (%) 

Gesprek 1 70 30 

Gesprek 2 63 37 

 
In gesprek 1 is de begeleider dominanter als woordvoerder dan in gesprek 2. Op 
alle onderzochte dominantievariabelen is hetzelfde beeld te zien: in gesprek 1 
heeft de begeleider de teugels strak in handen, in gesprek 2 laat hij ze wat vie-
ren. Dit is te verklaren uit de blokkade van de student waar de begeleider haar in 
gesprek 1 middels sterke sturing doorheen wil trekken (vgl. §5.6.4). In gesprek 2 
is dat probleem weggewerkt en krijgt en neemt de student meer ruimte.  

Sterke afwijkingen van de overallverdeling van de spreektijd, hangen in deze 
gesprekken samen met de onderwerpen, maar ook met de rollen in de interactie: 
• De begeleider spreekt over het algemeen minder dan gemiddeld wanneer het 

gaat over het 'Strafrechtaspect'. Dat is niet primair het expertiseterrein van 
deze begeleider, maar van een tweede begeleider.  

• De begeleider spreekt aanmerkelijk meer wanneer de 'Tekst van de student' 
aan de orde is. 

• In scènes waarin het gaat over de te volgen werkwijze, komen regelmatig 
subscènes voor met hoge begeleideraandelen. 

• De begeleider spreekt meer waar het gaat om de 'Agenda'; hij heeft en krijgt 
de rol van voorzitter.  

• De student praat meer wanneer B haar daartoe uitnodigt met een vraag en B 
de rol van vragensteller vervult. 

• Het aandeel van de student is ook groter wanneer zij een probleem oppert dat 
ze (eens of vaker) eerder ter tafel heeft gebracht. 

 
8.3.3 Interactie in Case 3 (BD) 
 
8.3.3.1 Onderwerpen 
Het scriptieproces van case 3 is, in de woorden van B: over de helft. Dan wordt 
naar verwachting vooral gesproken over de uitvoering van het onderzoek en over 
rapportage, met name over delen van de tekst. Formulering en afwerking kunnen 
nu aandacht krijgen. 

De werkelijkheid komt in de volgende opzichten niet overeen met de verwach-
ting: 
1 In gesprek 1 komt uitgebreid inhoud en structuur van de inleiding aan de 

orde. Voor de uitvoering van onderzoek is minder aandacht. 
Verklaring: de tekst van S krijgt een externe lezer. Dat is aanleiding om de 
presentatie van de grote lijn van het onderzoek kritisch te evalueren. 
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2 In gesprek 2 wordt onverwacht lang gesproken over de structuur van het 
onderzoek (onderzoeksfunctie van de probleemstelling). 
Verklaring: een inhaalmanoeuvre van B. De begeleidster heeft extra informa-
tie gekregen op basis waarvan ze concludeert dat de centrale vraag anders 
bezien kan worden. Dit lost een aantal structuurproblemen op. 

 
8.3.3.2  Structurering van het gesprek 
De student praat mee over de agenda die ook expliciet en gezamenlijk vastge-
steld wordt. 

Wat betreft (sub)scèneopeningen is het volgende te zien. De begeleider is de 
dominante scèneopener in gesprek 1: zij opent 21 van de 24 (sub)scènes (84%). 
De student opent geen subscènes wanneer zijn tekst wordt besproken. Wel in het 
onderwerp 'Agenda' en wanneer zijn 'Stappenplan' ter sprake komt. Verder voert 
hij met succes het onderwerp 'Doel experiment' op, dat voor hem niet helemaal 
duidelijk is.  
 In gesprek 2 is het aantal studentopeningen groter: 8 van de 24 (sub)scènes 
worden geopend door de student (33%). Studentopeningen komen voor in allerlei 
scènes behalve wanneer zijn 'Draaiboek' wordt besproken. Bij het ´Stappenplan´ 
is het aantal Studentopeningen beperkt. 'Draaiboek' en 'Stappenplan' worden in 
dit opzicht interactioneel behandeld als een 'Tekst van de student'.  

De kwantitatieve dominantie in termen van het aantal openingen loopt in deze 
case niet helemaal parallel met het soort openingen van de begeleider. B opent in 
gesprek 1 meer (sub)scènes dan in gesprek 2, maar in gesprek 2 is het aandeel 
voorstelopeningen veel groter (62% tegenover 38% in gesprek 1). De inhoudelij-
ke sturing lijkt groter in gesprek 2. 
 De student manifesteert zich in gesprek 2 met zijn openingen vooral als ie-
mand die problemen oppert – in veel gevallen problemen die hij voorziet met de 
voorstellen van B.  
 
8.3.3.3 Spreektijdverdeling 
De verdeling van de spreektijd in beide gesprekken van case 3 is te vinden in 
Tabel 8.4. 
 
Tabel 8.4 

Overallverdeling van de spreektijd in de twee gesprekken van Case 3 (BD) 

 
 Woorden B (%) Woorden S (%) 

Gesprek 1 58 42 

Gesprek 2 53 47 

 
Afwijkingen van het overallbeeld zijn in gesprek 1 zowel onderwerpgebonden als 
samenhangend met interactionele kenmerken: 
• De begeleider heeft de overhand bij bespreking van de 'Tekst van de student' 

met 70% van het aantal woorden. Alle subscènes hierbinnen worden geopend 
door de begeleider. Slechts één van de dertien met een vraag: dat is ook de 
enige subscène waarin de student meer praat dan de begeleider (51%).  

• De student komt ruim boven zijn gemiddelde uit bij de onderwerpen 'Stap-
penplan' (60% van het aantal woorden) en 'Doel experiment' (72% woord-
aandeel van S). De laatste scène wordt geopend door de student.  
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In gesprek 2 is opmerkelijk dat het 'Stappenplan' het domein is van de begeleider 
(63% aandeel van B). De bespreking van een onderwerp wordt dus in deze case 
interactioneel niet altijd identiek georganiseerd. Voor het overige zijn in gesprek 2 
dezelfde mechanismen observeerbaar als in gesprek 1: 
• B heeft de overhand in scènes over het 'Draaiboek'. 
• S praat meer in subscènes die hij zelf opent (veelal met een probleem) en 

wanneer de begeleider hem met vragen uitnodigt te vertellen.  
 
8.3.4 Interactie in Case 4 (LET) 
 
8.3.4.1 Onderwerpen 
De student in deze case is flink over de helft en levert concepthoofdstukken aan. 
Er zal dan naar verwachting vooral gesproken worden over de rapportage van 
delen. 

Deze verwachting komt niet uit. De uitvoering van het onderzoek staat cen-
traal in zowel gesprek 1 (69% over onderzoeksuitvoering) als gesprek 2 (73% 
over onderzoeksuitvoering). 
Verklaring: het type onderzoek. In het soort hermeneutisch of interpretatief on-
derzoek dat de student uitvoert, worden analyseresultaten veelal gepresenteerd 
in lopende tekst. Conceptteksten zijn daardoor de eerste mogelijkheid om uitvoe-
ring en uitkomsten van de analyses te bespreken en kunnen daarmee in eerste 
instantie een voertuig zijn om over de uitvoering van het onderzoek te praten.  
 
8.3.4.2 Structurering van het gesprek 
De student levert geen bijdrage aan de agendering. Hierin is B dominant. 

Wat betreft (sub)scèneopeningen kan ik kort zijn. De student opent in ge-
sprek 1 één van de 26 (sub)scènes. In gesprek 2 worden alle 23 (sub)scènes 
geopend door B. 
 In de openingspatronen lijkt deze case sterk te verschillen van de andere 
cases, maar dit is deels schijn. De gesprekken in case 4 namelijk bestaan in 
overgrote meerderheid uit scènes naar aanleiding van de 'Tekst van de student'. 
Ook in andere cases wordt dit soort scènes meestal door de begeleiders geopend. 
Hetzelfde geldt voor scènes over 'Hoe nu verder'.  
 Daarnaast kent gesprek 1 van case 4 een aantal subscènes over vertaalpro-
blemen die alle door B worden geopend. Hiervoor is een eenvoudige verklaring: S 
had die problemen vooraf gemaild aan B. Daarmee heeft S feitelijk al een ope-
ningszet gedaan die vraagt om een reactie van B. 

Het soort openingen is binnen de scènes 'Tekst van de student' gevarieerder 
dan in de andere cases. Met name komen daarin meer vraagopeningen voor. 
Inhoudelijk gezien tempert dat de structurele dominantie die de begeleiders ten-
toonspreiden in het aantal scèneopeningen. 
 
8.3.4.3 Spreektijdverdeling 
Gesprek 1 en 2 ontlopen elkaar niet veel in de spreektijdverdeling, zoals te zien is 
in Tabel 8.5. 
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Tabel 8.5 

Overallverdeling van de spreektijd in de twee gesprekken van Case 4 (LET) 

 
 Woorden B (%) Woorden S (%) 

Gesprek 1 67 33 

Gesprek 2 65 35 

 
In deze case zijn niet zoveel sterke afwijkingen van het overallbeeld te observe-
ren: de spreektijdverdeling schommelt veelal rond het gemiddelde. Waar sprake 
is van variatie, is dit niet te duiden op basis van de onderzochte interactieken-
merken. De student gaat bijvoorbeeld niet stelselmatig meer praten wanneer een 
scène door de begeleiders wordt geopend met een vraag. Onderwerpen lijken wel 
een factor te zijn, met name op de dimensie 'deskundigheid over onderwerpen': 
• Begeleiders praten meer over 'vertaalproblemen'. Dit is de specifieke experti-

se van de begeleiders waar de student ook om gevraagd heeft. 
• Als de student meer gaat praten is het wanneer de inhoud van haar tekst 

wordt besproken; dit verschijnsel is echter niet omkeerbaar.  
• Wanneer in gesprek 2 een raadselachtig verschijnsel in de door S bestudeerde 

teksten aan de orde komt, is S meer aan het woord dan de begeleiders 
(60%). S is hier de expert inzake de verschillende versies van de teksten die 
ze bestudeert.  

 
De begeleiders domineren dus de gesprekken doordat ze gemiddeld ongeveer 
tweederde van 'de tijd' aan het woord zijn. Die dominantie wordt sterker wanneer 
ze specifieke expertise hebben over een bepaald onderdeel. Hij kan dalen wan-
neer inhoudelijke zaken besproken worden waarop de student door haar onder-
zoek meer zicht heeft. Dan wordt ze als expert behandeld en meer aan het woord 
gelaten. Dat woord neemt de student ook en daarmee profileert ze zich ook als 
deskundige.  
 
8.4 Vergelijkingen van de Cases 
 
Hieronder worden de interactiekenmerken van de cases met elkaar vergeleken. 
Daarbij houd ik dezelfde indeling aan als in de vorige paragraaf. Eerst komen de 
gespreksonderwerpen aan de orde in relatie tot de fases van het scriptieproces. 
Vervolgens worden de dominantievariabelen in de verschillende cases met elkaar 
vergeleken: de structurering van de gesprekken en de spreektijdverdeling.  
 
8.4.1 Onderwerpen 
Hieronder heb ik in Tabel 7.6 de omvang weergegeven van de verschillende on-
derwerpbesprekingen in de gesprekken. Omdat SW3 en RGL1 in een vergelijkbaar 
stadium van het scriptieproces gevoerd worden, is SW3 hierin niet afgebeeld. Dit 
creëert een zuiverder tijdslijn. 
 Voor de overzichtelijkheid is het aantal subonderwerpen bij Rapportage te-
ruggebracht van vier naar twee: (1) inhoud en structuur en (2) formulering en 
afwerking. 
 



Kwantitatieve analyses van de interactie  273 
 

 

Tabel 8.6 

Percentage woorden dat aan de diverse onderwerpen wordt besteed in de verschillende ge-

sprekken 

 
 SW1 SW2 RGL1 RGL2 BD1 BD2 LET1 LET2 

O-G  3 4 1 1 3 3 1 4 

O-P 6 16 2 12 11 -- 17 10 

R-F+A -- 7 -- 3 1 -- 2 -- 

R-I+S 9 37 -- 33 49 6 8 3 

O/R-S -- 9 34 -- -- -- -- -- 

O-U 37 12 15 5 18 37 69 73 

O-S 45 16 49 46 16 52 1 6 

Noot. O-G = Organisatie-Gesprek; O-P = Organisatie-Proces; R-F+A = Rapportage-
Formulering+Afwerking; R-I+S = Rapportage-Inhoud+Structuur; O/R-S = Onder-
zoek/Rapportage-Structuur; O-U = Onderzoek-Uitvoering; O-S = Onderzoek-Structuur. 
 
Op het eerste oog vertoont deze tabel weinig overeenkomsten met het model uit 
§8.2.2 – dat ik hier nog even herhaal: 

Proces- organisatie

Rapportage
GEHEEL
Inhoud & Structuur

Onderzoek

Structuur Uitvoering

Scriptieproces

Begin Midden                         Eind

G
e
sp

re
k
st

ij
d

DELEN
Formulering & 
Afwerking

 
In de vorige paragraaf en in Bijlage 1 tot en met 4 zijn per case verklaringen 
gegeven voor verschillen tussen enerzijds de werkelijke hoeveelheid woorden per 
deelaspect van het scriptieproces en anderzijds de aandacht die volgens het 
model verwacht mocht worden. Deze verklaringen worden hieronder samengevat 
en waar mogelijk aangevuld met beschouwingen naar aanleiding van verschijnse-
len in de andere cases.  
 
Structuur van het onderzoek 
Bij nadere beschouwing verschillen beide plaatjes niet totaal van elkaar. Om te 
beginnen de aandacht voor de structuur van het onderzoek. In grote lijnen is er 
in de beginfase inderdaad veel aandacht voor en gaandeweg de gesprekken 
neemt die af. Onderbrekingen van die lijn worden gevormd door SW2 waarin de 
student grotendeels de gespreksstof bepaalt en door BD2 waarin sprake is van 
een inhaalslag (vgl. §8.3.1.1): op het moment dat er nieuwe inzichten ontstaan 
waarmee ontwerpproblemen kunnen worden opgelost, komt de onderzoeksopzet 
opnieuw aan de orde.  
 
 



274  Hoofdstuk 8 

 

Uitvoering van het onderzoek 
Wat betreft de uitvoering van onderzoek zijn de verschillen met het model groter. 
In de beginfasen wordt er meer over gesproken dan verwacht. Ik neig ertoe dit 
niet toe te schrijven aan situationele bijzonderheden, maar aan het model dat te 
grofmazig is. Ook kwesties immers rond het beantwoorden van onderzoeksvragen 
(vergelijk §8.2.2) zijn al relevant in de beginfase. Zeker wanneer die, zoals in 
SW1, besproken worden in termen van 'hoe lees je de artikelen, wat haal je eruit 
en hoe leg je die informatie vast'. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald 
lijkt hier een passend devies omdat literatuurverwerking ook de methode zal zijn 
om de onderzoeksvragen te beantwoorden.  
 Een tweede beschouwing over de onverwacht grote aandacht voor onder-
zoeksuitvoering in de gesprekken in beginfases van het scriptieproces, heeft 
betrekking op de omvang van die processen. In Case 1 (SW) en Case 2 (RGL) is 
die omvang relatief bescheiden met studiebelastingen van respectievelijk 160 en 
320 uur. Dit betekent dat alle deelprocessen navenant kort zullen zijn. De uitvoe-
ring kan daardoor al in het tweede of derde begeleidingsgesprek op de agenda 
komen.  

Aan de aandacht voor de uitvoering van het onderzoek kan op de tweede 
plaats geobserveerd worden dat die in grote lijnen wel toeneemt in de loop van 
de acht gesprekken om in LET2 het maximum van 73% te bereiken. Toch is op-
gemerkt dat de verhoudingen tussen enerzijds Case 3 (BD) en anderzijds Case 4 
(LET) niet geheel naar verwachting zijn: in Case 3 (BD) was meer aandacht voor 
de uitvoering verwacht, in Case 4 (LET) minder. Anders gezegd: in vergelijking 
met het model waren de scores bij Case 3 verwacht in Case 4 en andersom. 
 In Case 3 is de uitvoering van het onderzoek als gespreksonderwerp mogelijk 
weggedrukt door recente ontwikkelingen die urgentie verleenden aan andere 
onderwerpen, in casu de rapportage van de onderzoeksstructuur in de inleiding 
en ten tweede de onderzoeksfunctie van probleemstelling.  
 De hoge pieken in Case 4 (LET) zijn in §8.3.4.1 toegeschreven aan de aard 
van het onderzoek die ertoe leidt dat (de uitvoering van) dat onderzoek wordt 
besproken naar aanleiding van conceptteksten waarmee die besprekingen in de 
'rapportagefase' plaatshebben.  
 Daarnaast is een andere interpretatie mogelijk: de processen in Case 3 (BD) 
en Case 4 (LET) zijn minder ver gevorderd dan aanvankelijk leek. Dit wordt ge-
staafd door gegevens over de data waarop de scriptie uiteindelijk wordt ingele-
verd: veel later dan voorspeld. Hierin is een eerder gesignaleerd verschijnsel 
herkenbaar: zowel studenten als begeleiders neigen ertoe het tempo van scriptie-
processen te overschatten. Een interessante gedachte is of deze overschatting 
medeveroorzaker is van de wijdverbreide vertraging van scriptie- en promotie-
processen. Problemen met de onderzoeksopzet en de eerste versie leiden volgens 
een aantal onderzoekers tot die vertragingen (Oost, 1999). Overschatting van het 
tempo kan samengaan met onderschatting van die problemen. Dit kan tot gevolg 
hebben dat noch student noch begeleider problemen rond onderzoeksopzet en 
eerste versie diepgaand en adequaat genoeg onderzoeken en oplossen, wat leidt 
tot procesvertragingen.  
 
Rapportage 
Over de spreiding van de aandacht voor rapportageonderwerpen is in het voor-
gaande het volgende aan de orde geweest. De student in Case 1 (SW) heeft in 
een vroeg stadium (gesprek 2) veel behoefte aan informatie over hoe ze moet 
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rapporteren. In Case 3 leidt de externe lezer tot extra aandacht voor de rappor-
tage. De gespreksstof in Case 4 nodigt uit tot een aanvullende beschouwing.  
 Dat in deze Case (LET) zo weinig over rapportage wordt gesproken kan liggen 
in de competentie van de student. De begeleidster verheugt zich er in het inter-
view over dat de student zo goed kan schrijven. Dat is niet altijd het geval: bij 
sommige andere studenten moet de begeleidster veel meer aandacht besteden 
aan wat en hoe de student verslag moet leggen. Het is denkbaar dat de tekst van 
de student weinig aanleiding geeft om de rapportage aan de orde te stellen: er is 
weinig mis mee. 
 Deze redenering impliceert een fenomeen dat na alle analyses typerend lijkt 
voor scriptie-interactie. Er wordt hoofdzakelijk gesproken over of naar aanleiding 
van wat fout gaat (problemen). Scriptie-interactie bestaat grotendeels uit her-
stelwerkzaamheden. Negatieve feedback is dan ook frequenter dan positieve 
feedback9. Deze probleemgerichte aanpak zou een bedreiging kunnen vormen 
voor het (zelf)vertrouwen van de student. Er is immers veel meer aandacht voor 
wat niet goed of moeilijk is, dan voor wat de student wel goed kan en doet. Hier-
van blijkt echter weinig in de onderzochte gevallen. Geen van de studenten is na 
afloop van de gesprekken verontrust. De meesten hebben veel vertrouwen in een 
goed vervolg. Voor de studente uit Case 4 (LET) geldt dit nog het minst. Zij heeft, 
zeggen zowel begeleidster als de student zelf, een behoorlijke dosis zelfkritiek en 
is erg perfectionistisch. De onzekerheid van deze student lijkt echter niet zozeer 
veroorzaakt te worden doordat ze te weinig positiefs te horen krijgt, maar door-
dat de oordelen van haar begeleidsters haar verrassen. De ene keer wordt iets 
afgekeurd waarvan de student niet begrijpt wat er fout aan is, de andere keer 
vinden begeleiders iets goed (positieve feedback) waarvan de student de kwaliteit 
betwijfelde. Positieve feedback kan dus ook onzeker maken als de beoordelings-
systematiek (criteria) voor de student niet helder is. 
 
Organisatie 
Over het 'organisatie'-element tot slot is het volgende op te merken. De ge-
spreksorganisatie is behoorlijk constant: in zes van de acht weergegeven ge-
sprekken besteedt men hieraan 3% of 4% van het aantal woorden. Bij RGL1 en 
LET1 is dat iets minder: 1%.  
 Op het aandeel procesorganisatie is weinig peil te trekken. Case 1 (SW) vari-
eert van 6% tot 16%, Case 2 (RGL) kent 2% en 12%, Case 3 (BD) 11% en 0. 
Alleen in Case 4 lijkt dat aandeel gelijkmatig hoog: 17% en 10% Dit laatste komt 
vooral voort uit het gegeven dat er twee begeleiders zijn waardoor de organisatie 
van vervolggesprekken, inleverdata en dergelijke meer tijd in beslag neemt. 
 Binnen de cases variëren de percentages maar zeker is wel dat de meeste 
procesorganisatie gebeurt onder de noemer van het maken van een vervolgaf-
spraak.10 In twee gevallen ontbreken die passages: in SW3 (niet in de grafiek 
opgenomen) en in BD2. Bij BD2 bleek de apparatuur tien minuten voor tijd ge-
stopt te zijn, in SW3 zette de begeleidster de opname stil op het moment dat 
(vermoedelijk) de vervolgafspraak werd gemaakt. In beide gevallen blijft de 
procesorganisatie op nul steken. Opmerkelijk is overigens dat de begeleidster van 
Case 1 (SW) kennelijk het idee had dat het maken van een vervolgafspraak niet 

                                                 
9  Complimentjes en andere vormen van positieve feedback komen wel voor (zie bijv. 

§8.6.2), maar dit zijn in de regel incidentele uitingen die zelden een zelfstandige 
(sub)scène vormen. 

10  Hierbij is eenzelfde opmerking te maken als bij de positieve feedback: in deze analyses op 
(sub)scèneniveau vallen losse organiserende uitingen buiten het blikveld. 
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meer echt bij het gesprek hoort, terwijl uit de analyses blijkt dat die scènes be-
langrijke structurerende informatie bevatten. 

Samengevat leidt de confrontatie tussen werkelijkheid (grafiek) en model tot 
de volgende beschouwingen: 
• Het onderzoeksontwerp vraagt inderdaad de meeste aandacht in de scrip-

tieprocessen die aan het begin staan. Uitzonderingen daarop ontstaan wan-
neer de student veel gespreksonderwerpen aandraagt (case 1) en wanneer 
dat ontwerp midden in het proces heroverwogen kan en moet worden (case 
3). 

• De uitvoering van onderzoek kan relatief vroeg aan de orde komen in 
minder omvangrijke scriptieprocessen (case 1 en 2) en/of wanneer de metho-
de voor het ontwikkelen van de probleemstelling dezelfde is als die voor de 
beantwoording ervan (case 1). De uitvoering van onderzoek kan relatief laat 
aan de orde komen bij meer interpretatief onderzoek waarin resultaten (al-
leen) in lopende tekst worden gepresenteerd (case 4). 

• De aandacht voor de rapportage neemt gaandeweg de fases toe. Uitzonde-
ringen hebben mutatis mutandis dezelfde oorzaken: de student brengt vroeg-
tijdig rapportageonderwerpen in (case 1) en er is overvloedig aandacht voor 
ontwerpaspecten (case 3). Een derde uitzondering kan verklaard worden uit 
de competentie van de student: omdat die goed schrijft is er over rapportage 
niet veel te bespreken (case 4). 

• Aandacht voor de gespreksorganisatie is stabiel, maar beperkt tot enkele 
procenten van het totaal aantal woorden van een gesprek. 

• De procesorganisatie komt vooral aan de orde wanneer afspraken worden 
gemaakt voor de volgende bespreking. 

 
8.4.2 Structurering 
De eerste dominantievariabele die onder de structurering valt, is de mate waarin 
sprekers de gespreksagenda bepalen. Dat kunnen zij doen door de agendering 
zelf, en door het openen van (sub)scènes en daarmee het opvoeren van 
(sub)onderwerpen. De manier waarop (sub)scènes worden geopend, kan verschil-
len in de mate waarin die opening ook inhoudelijk is ingevuld: meer inhoudelijk 
dominerend (voorstelopening) of minder inhoudelijk dominerend (vraagopening).  
 
Agenda 
Wat betreft de agendering zijn er verschillen tussen de cases. De volgende vari-
anten zijn gevonden: 
• B bepaalt de agenda, S brengt niets in (case 2 en 4). 
• B stelt de agenda voor, S praat erover mee (case 3). 
• Er wordt geen agenda vastgesteld (case 1, gesprek 1). 
• B vraagt wat S wil bespreken en dat wordt meteen besproken (case 1, ge-

sprek 2 en 3). 
 
Sommige begeleiders (case 2 en 4) zijn in de agendering dominanter dan andere 
(case 1 en 3). Het belang van dit verschil lijkt evenwel marginaal, omdat de 
agendering zelf een marginale rol blijkt te spelen in de organisatie van de negen 
gesprekken. De agenda's kennen meestal twee punten, soms drie. Dat is weinig 
voor gesprekken van gemiddeld ongeveer een uur.11 De structurering van het 
gesprek komt voornamelijk tot stand binnen de twee of drie grote onderwerpen, 

                                                 
11  Vergelijk §3.3.1. 
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dominantie in structurering is dus beter af te leiden uit de andere variabelen die 
gemeten zijn op het niveau van deelonderwerpen.  
  
Scèneopeners 
Over het gehele corpus genomen, openen de begeleiders 75% van de 225 
(sub)scènes. De verdeling per case is weergegeven in Tabel 8.7.  
 
Tabel 8.7 

Aantal (sub)scèneopeningen van begeleider en student per Case 

 
 Case 1 (SW)  Case 2 (RGL)  Case 3 (BD)  Case 4 (LET) 

 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Begeleider 46 61  36 69  37 76  48 98 

Student 29 39  16 31  12 24  1 2 

 
Om te beginnen: alle begeleiders openen beduidend meer (sub)scènes dan hun 
studenten. Alle begeleiders zijn dus dominante aanleveraars van gespreksonder-
werpen en vervullen daarmee een belangrijke rol als structureerder van de ge-
sprekken op deelonderwerpniveau.  
 Op dit aggregatieniveau is een opmerkelijke stijgende lijn te zien in het aantal 
onderwerpen dat begeleiders aandragen van case 1 naar case 4.12 Deze lijn volgt 
de lijn van de gevorderdheid van de processen. De verschillen tussen de cases 
zouden hiermee kunnen samenhangen: gaandeweg het proces brengt de student 
minder onderwerpen in en heeft de begeleider meer inbreng in de (thematische) 
organisatie van het gesprek.  
 Hoewel we geen algemene conclusies kunnen trekken uit het beperkte aantal 
cases in dit onderzoek, is dit een opmerkelijke tendens. Modellen gaan namelijk 
veelal uit van een tegenovergestelde beweging: de student krijgt gaandeweg het 
scriptieproces meer autonomie en de sturing door de begeleider neemt af (zie 
bijvoorbeeld het 'scaffolding'-model van Vygotsky; Oost, 2004; Oosterhuis-Geers, 
1996). Dit geldt dus niet voor de manier waarop de interactie wordt gestructu-
reerd: de sturing door de begeleider in de vorm van het aandragen van gespreks-
onderwerpen neemt toe. Mogelijk ligt de verklaring – wellicht: misvatting – in de 
beschouwing van een scriptieproces als één (leer)proces terwijl in een scriptiepro-
ces een proces van afnemende sturing steeds opnieuw kan beginnen wanneer de 
student andere taken gaat uitvoeren. Zo zou een student inmiddels, in meer of in 
mindere mate, losgelaten kunnen zijn bij de dataverzameling en –analyse, maar 
zit de begeleider de student weer dichter op de huid wanneer de eerste concept-
tekst wordt ingeleverd.  
 Bekijken we de cijfers een niveau lager, per gesprek, dan kan bovenstaande 
verklaring gepreciseerd worden (Tabel 8.8).  
 
Tabel 8.8 

Aantal begeleideropeningen (%) per gesprek 

 
SW1 SW2 SW3 RGL1 RGL2 BD1 BD2 LET1 LET2 

69 53 65 80 65 84 67 96 100 

 

                                                 
12  Deze verschillen blijken significant (χ2= 21,7; df = 3; p < .001). 
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De begeleidster in case 1 (SW) schommelt rond haar eigen gemiddelde, en die 
van case 4 (LET) ook, maar cases 2 (RGL) en 3 (BD) kennen uitschieters. In RGL1 
is die eerder verklaard uit de omstandigheid dat de student is vastgelopen en er 
de begeleider veel aan gelegen is haar erdoor te trekken: hij neemt de regie in 
handen. De uitschieter in BD1 echter lijkt dezelfde grond te hebben als de hoge 
scores in case 4 (LET): er wordt in gesprek 1 van case 3 (BD) vooral puntsgewijs 
gesproken naar aanleiding van de tekst van de student. Wanneer dit in RGL2 en 
SW3 gebeurt, schiet het aantal begeleideropeningen ook omhoog. Deze uitschie-
ters worden in die gevallen echter uitgemiddeld, doordat er meer andersoortige 
(sub)scènes zijn.13  
 
Soort scèneopeningen 
Hoe verhoudt de thematische dominantie van de begeleiders (veel scèneopenin-
gen) zich tot inhoudelijke dominantie die samenhangt met het soort opening? In 
Tabel 8.9 staat hoe de drie soorten openingen verdeeld zijn over het totale aantal 
(sub)scèneopeningen van elk der vier begeleiders. 
 
Tabel 8.9 

Aantal verschillende soorten begeleideropeningen in verhouding tot het totaal aantal begelei-

deropeningen per case 

 
 Case 1 (SW)  Case 2 (RGL)  Case 3 (BD)  Case 4 (LET) 

 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Vraag B 13 29  7 19  8 22  15 33 

Probleem B 5 11  4 11  11 30  9 20 

Voorstel B 27 60  25 69  18 49  21 47 

Totaal B 4514 100  36 100  37 100  4515 100 

 
Bij alle begeleiders vormen de voorstelopeningen de meerderheid. Bij de begelei-
ders van case 1 en 2 ook de absolute meerderheid. In dit opzicht is het openings-
gedrag van de begeleiders eveneens dominant te noemen.  
 Verschillen tussen begeleiders zijn er ook, maar de oplopende lijn in aantal 
scèneopeningen (Tabel 8.7) is bij het soort openingen niet terug te vinden. Bege-
leiders die relatief veel scènes openen, openen niet automatisch meer met de 
inhoudelijk meest dominante soort opening. Integendeel: de begeleidsters van 
case 4 openen verreweg de meeste scènes (98% van het totaal aantal openingen 
in de twee gesprekken), maar in vergelijking met de andere begeleiders het 
meest met een vraag (minst dominant) en het minst met een voorstel (meest 
dominant).16 De begeleider van case 2 opent niet extreem vaak, maar is wat 
betreft soort opening het wel meest dominant. Bij hem treffen we het grootste 
aandeel voorstellen aan (69%) en het kleinste aandeel vragen (19%).  
 Veel openen betekent dus niet automatisch veel inhoudelijke sturing. Anders 
gezegd: er zijn mogelijkheden voor begeleiders om de thematische structuur van 
het gesprek te controleren en tevens de bespreking van die strak geregisseerde 

                                                 
13  Vergelijk ook §8.5.2 
14  De (ene) opening van de categorie overig zit hier niet bij en laat ik verder ook buiten 

beschouwing, omdat de categorie te weinig scores telt (i.c. vijf) om mee te rekenen. 
15  In deze case kwam drie keer een begeleideropening overig voor: die openingen zijn hier 

niet meegerekend (zie vorige voetnoot). 
16  Dat en hoe dit invloed heeft op de spreektijdverdeling, laten de analyses in §8.5.1 zien.  
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punten 'open' te gooien met een vraag. Het soort opening is een variabele die 
niet gestuurd wordt door het 'numerieke openingsgedrag' van begeleiders.  
 
Het soort openingen van de studenten is ook bekeken. De gegevens staan in 
Tabel 8.10. 
 
Tabel 8.10 

Aantal verschillende soorten studentopeningen in verhouding tot het totaal aantal studentope-

ningen per case 

 
 Case 1 (SW)  Case 2 (RGL)  Case 3 (BD)  Case 4 (LET) 

 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Vraag S 15 52  5 31  2 18  0 -- 

Probleem S 7 24  5 31  5 45  0 -- 

Voorstel S 7 24  6 37  4 36  1 100 

Totaal S 29 100  16 100  1117 99  1 100 

 
De verhoudingen liggen hier anders dan bij de begeleiders. De sterke voorkeur 
voor voorstelopeningen bij begeleiders, is bij studenten niet observeerbaar. De 
kleine aantallen laten verder weinig interpretatie toe. Slechts dat het openingsge-
drag van de studenten niet alleen numeriek minder dominant is dan dat van 
begeleiders, maar ook voor wat betreft het soort openingen.  
 
8.4.3 Spreektijdverdeling 
In Tabel 8.11 is de spreektijdverdeling in de negen gesprekken weergegeven. De 
gesprekken zijn oplopend gerangschikt naar begeleideraandeel. 
 
Tabel 8.11 

Spreektijdverdeling in de verschillende gesprekken 

 
  Gesprek Woorden B (%) Woorden S (%) 

7 BD2 53 47 

1 SW1 56 44 

6 BD1 58 42 

2 SW2 60 40 

5 RGL2 63 37 

9 LET2 65 35 

8 LET1 67 33 

4 RGL1 70 30 

3 SW3 74 26 

                                                 
17  Eén scèneopening minder (overig) dan feitelijk. 
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Zoals alle onderzochte begeleiders meer scènes openen dan hun studenten, zo 
praten ze ook allemaal meer dan hun studenten. Over alle gesprekken samen is 
de gemiddelde spreektijdverdeling berekend op 63%-37%. De relatieve stan-
daard (vgl. §8.1) is dus dat begeleiders een kleine tweederde van het aantal 
woorden uitspreken en de student eenderde. Alleen in case 3 (BD) is het begelei-
deraandeel in beide gesprekken lager. 
 Opmerkelijk is verder dat het begeleideraandeel in case 4 (LET) rond het 
gemiddelde ligt, terwijl daar twee begeleiders aanwezig zijn. Ik had verwacht dat 
dit ertoe zou leiden dat in deze case de begeleiders meer aan het woord zouden 
zijn dan in andere cases (twee weten meer dan één), maar dat is niet het geval. 
De student in case 4 is niet per definitie minder aan het woord dan de studenten 
in case 1 en 2.  

In de vorige paragrafen zijn verklaringen geopperd voor afwijkende spreek-
tijdverdelingen in (sub)scènes binnen gesprekken. Een inhoudelijke verklaring die 
in alle casebesprekingen voorkomt, is dat er kennelijk onderwerpen zijn waarover 
één van de sprekers 'meer te zeggen heeft'. Dat kan in de onderzochte gevallen 
herleid worden tot beide betekenissen: 
• De spreker heeft meer verstand van het onderwerp. Bijvoorbeeld de begelei-

ders in case 1 (SW) en 2 (RGL) die beter weten hoe de student te werk moet 
gaan, en de begeleiders in case 4 die expert zijn in vertaalproblemen. Ook 
bijvoorbeeld de student in case 3 (BD) over het doel van het experiment of de 
student in case 4 (LET), wanneer het gaat over de inhoud van haar tekst c.q. 
de door haar bestudeerde teksten. 

• De spreker is degene die verantwoordelijk is voor het onderwerp. Bijvoorbeeld 
de studenten voor het scriptieonderwerp in case 1 (SW), voor het strafrecht-
aspect in case 2 (RGL) en voor het stappenplan in gesprek 1 van case 3 (BD). 

 
Daarnaast heb ik interactionele verklaringen gegeven voor afwijkende spreektijd-
verdelingen: 
• De student praat meer als hij/zij een scène zelf opent met een probleem 

(case 1, 2 en 3). 
• De student praat meer als de begeleider daartoe uitnodigt middels een vraag 

(case 1, 2 en 3). 
 
Tot slot is er een belangrijk patroon dat in alle cases observeerbaar is en zowel 
interactioneel als inhoudelijk beschouwd kan worden: 
• De begeleider praat meer wanneer de tekst van de student wordt besproken. 

Deze verklaring is te beschouwen als interactioneel omdat het gaat om een 
bepaalde organisatie van het gesprek (er ligt een tekst op tafel die de input 
vormt van de bespreking). Anderzijds is de tekst ook te zien als een onder-
werp. Een onderwerp waar de begeleider zich wellicht verantwoordelijk voor 
voelt en waarover de begeleider deskundigheid wordt toegekend. 

 
Geanalyseerd is of de laatste drie factoren statistisch samenhangen met spreek-
tijdverdeling wanneer het hele corpus (sub)scènes daarin wordt betrokken. De 
uitkomsten hiervan zijn te vinden in de volgende paragraaf (§8.5).  
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8.5 Samenhangen  
 
8.5.1 Samenhangen tussen dominantievariabelen onderling 
In de analyses en interpretaties van de interactiekenmerken (bijlage 1 t/m 4, 
§8.3 en §8.4) zijn ideeën ontwikkeld over mogelijke samenhangen tussen die 
kenmerken. Op het niveau van de (sub)scènes is berekend in hoeverre variabelen 
samenhangen met andere variabelen.  
 Uit eerdere analyses komt naar voren dat degene die de (sub)scène opent, in 
die scène vaak ook het meest aan het woord is (meer aan het woord dan in de 
scènes die hij/zij niet opent). Tabel 8.12 maakt duidelijk dat die indruk klopt.  
 
Tabel 8.12 

Aandeel in aantal woorden bij verschillende (sub)scèneopeners 

 
Opener (sub)scène Aantal % Woorden B (%) Woorden S (%) 

Begeleider 167 74 72 28 

Student 58 26 50 50 

Totaal 225 99 66 34 

 
De begeleiders openen 74% van de (sub)scènes en nemen daarin gemiddeld 72% 
van de woorden voor hun rekening. Opent de student de beurt dan zakt dat aan-
deel naar 50%.   

Variantieanalyse maakt duidelijk dat meer dan 15% van de variantie in 
spreektijdverdeling wordt verklaard door degene die de (sub)scène opent (η = 
.40; F =42.0; df =1, 223; p < .001).  
 
Verder is nagegaan of de indruk juist is, dat: 
• de student meer gaat praten wanneer de begeleider opent met een vraag; 
• de student meer gaat praten wanneer de student opent met een probleem. 
De spreektijdverdeling is in Tabel 8.13 eerst uitgesplitst naar type opening en 
vervolgens in Tabel 8.14 naar type opening per spreker. De categorie overig is 
daarbij buiten beschouwing gebleven, omdat de aantallen zo klein zijn. 
 
Tabel 8.13 

Spreektijdverdeling naar type opening 

 

Soort opening  Aantal %* Woorden B (%) woorden S (%) 

Vraagopening 66 29 55 45 

Probleemopening 45 20 63 37 

Voorstelopening 109 48 74 26 
* Percentage in kolom 3 is het aandeel van dat type opening in het totaal 
aantal openingen. 
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Tabel 8.14 

Spreektijdverdeling naar (sub)scèneopener en type opening 

 

Soort opening per opener Aantal %* Woorden B (%) Woorden S (%) 

Begeleideropeningen 

Vraagopening B 45 68 55 45 

Probleemopening B 27 60 73 27 

Voorstelopening B 91 83 80 20 

Studentopeningen 

Vraagopening S 21 32 55 45 

Probleemopening S  18 40 48 52 

Voorstelopening S 18 17 53 53 

Totaal 220    
* Percentage in kolom 3 opening is het aandeel van iedere opener (B of S) in het totaal aantal 
openingen van dat type: percentages S-openingen van een bepaald type en percentages B-
openingen van dat type vormen samen 100%. 

 
Uit nadere berekeningen is het volgende af te leiden: 
• De spreektijdverdeling verschilt significant per soort opening: 13% van de 

variantie in spreektijdverdeling wordt verklaard door het type opening (η = 
.36; F = 16.4; df = 2, 217; p > .001). 

• Wanneer de begeleider de scène opent, verschilt naargelang het soort ope-
ning, de spreektijdverdeling significant (F = 26.0; df = 2, 160; p < .001). 

• De verschillen bij begeleideropeningen komen volledig voor rekening van de 
vraagopeningen: vraag - probleem (p < .001) en vraag – voorstel (p < .001). 
De indruk dat studenten meer gaan praten wanneer de begeleider een 
(sub)scène opent met een vraag, kan dus kwantitatief onderbouwd worden. 

• Wanneer de student opent, maakt het voor de spreektijdverdeling niet uit hoe 
(F =.7; df =2, 54; p = .5). De indruk klopt dus niet dat studenten meer gaan 
praten wanneer zij openen met een probleem. 

• Vervolgens is gekeken hoeveel variantie in de spreektijdverdeling kan worden 
verklaard wanneer de soorten openingen in twee andere groepen worden ver-
deeld: (1) probleem- en voorstelopeningen door B en (2) vraagopeningen 
door B en openingen door S. De verklaarde variantie ligt dan op 30% (η = 
.55; F = 92,4; df = 1, 218; p > .001). 

 
Samengevat leidt dit tot de conclusie dat het voor de spreektijdverdeling verschil 
maakt of de begeleider een (sub)scène opent of de student.18 Wanneer de bege-
leider een (sub)scène opent is de begeleider gemiddeld ongeveer driekwart van 
de tijd aan het woord. Wanneer de student opent, is die verdeling gemiddeld 
50:50. Er is één soort opening die variatie geeft in dit beeld en dat is wanneer de 
begeleider de (sub)scène opent met een vraag. In dat geval is de verdeling het-
zelfde als wanneer de student opent (50:50). Dit wijkt significant af van de 
spreektijdverdeling met begeleideropeningen van het type voorstel of probleem.  
 Om een student meer te laten praten, liggen er voor de begeleiders in dit 
onderzoek dus twee kansen. Allereerst door de student de ruimte te bieden om 
subonderwerpen aan te dragen en ten tweede door een (sub)scène te openen 
met een vraag. In geval van een ander doel: de kans dat de student niet teveel 

                                                 
18  Het relatief geringe aantal afwijkingen van de spreektijdverdeling in case 4 (§8.3.4.4) kan 

dus ook teruggevoerd worden op gebrek aan variatie in scèneopeners (de student opent 
slechts één van de 49 (sub)scènes in deze case).  
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gaat praten, is het grootst wanneer de begeleider de onderwerpen aandraagt in 
de vorm van een probleem of voorstel.  

Bij nadere beschouwing is eigenlijk het meest opmerkelijk dát er zo'n sterk 
verband is tussen (sub)scèneopeningen en de spreektijdverdeling; er kan tijdens 
zo'n (sub)scène immers nog zoveel gebeuren dat invloed heeft op de spreektijd-
verdeling. Voorstelbaar is bijvoorbeeld een patroon waarbij de begeleider opent 
met een voorstel, de student reageert en de begeleider vervolgt met een vraag 
waarop de student uitgebreid antwoord geeft. Kennelijk komen dergelijke varian-
ten in het onderzochte materiaal niet vaak genoeg voor om het verband tussen 
opening en spreektijdverdeling noemenswaardig te verzwakken. De (sub)scène-
opening is dus voor de spreektijdverdeling van die (sub)scène belangrijker dan 
we op voorhand konden vermoeden.  
 
8.5.2 Samenhang dominantievariabelen en type (sub)scène 
Uit de analyses is het beeld naar voren gekomen dat de interactie rond de 'Tekst 
van de student' anders is dan in andersoortige scènes. Met name lijkt de begelei-
der in dergelijke scènes19 dominanter te zijn.  

Allereerst is gekeken naar de samenhang tussen de opener van een 
(sub)scène en het type (sub)scène (Tabel 8.15). Klopt de indruk dat de begelei-
der in tekstprobleemscènes meer (sub)scènes opent dan in andersoortige 
(sub)scènes; dat het percentage B-openingen in tekstprobleemscènes hoger is 
dan in andersoortige (sub)scènes? 
 
Tabel 8.15 

(Sub)scèneopeners per type (sub)scène 

 

 Degene die de (sub)scène opent  

 Begeleider  Student Totaal 

Type scène  

 Tekst student 69  4 73 

 Anders 98  54 152 

Totaal 167  58 225 

 
De 69 begeleideropeningen in tekstscènes vormen 95% van het totaal aan ope-
ningen in die scènes (73). Bij andere scènes ligt het begeleideraandeel in de 
scèneopeningen op 64%. Dit verschil blijkt significant (χ2 = 23.3; df = 1; p < 
.001).  

Vervolgens is gekeken of de indruk klopt dat tekstprobleemscènes vaker wor-
den geopend met een probleem of voorstel dan andersoortige (sub)scènes, en 
minder vaak met een vraag dan andersoortige (sub)scènes. Berekend is 'waar' 
zich de verschillende soorten openingen bevinden: hoeveel procent van de vraag-
openingen, van de probleemopeningen en van de voorstelopeningen komt in 
tekstscènes voor en hoeveel in andersoortige scènes? Vervolgens is met een 
binomiale toetsing nagegaan of die percentages significant afwijken van de ver-
houding tussen het aandeel tekstscènes (32%) en andersoortige scènes (68%) in 
het hele corpus. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 8.16. 
 

                                                 
19  Die ik in het vervolg ook wel aanduid als 'tekstscènes', 'tekstbesprekingsscènes' of 'tekst-

probleemscènes'. 
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Tabel 8.16 

Verschillende soorten (sub)scèneopeningen in twee typen (sub)scènes 

 
 Tekstscènes  Andere scènes 

 N %1  N % 

Vraagopeningen 12 18  54 82 

Probleemopeningen 21 47  24 53 

Voorstelopeningen 38 35  71 65 

Totaal 71 32  149 68 
1   Per type opening: het percentage van dat type opening van het totaal aantal openingen van 
dat type in de twee soorten scènes  

 
Het percentage vraagopeningen in tekstscènes (18%) wijkt significant af van het 
percentage tekstscènes in het hele corpus (32%) (p < 0.5). Voor het percentage 
probleemopeningen geldt hetzelfde (p < .03). Voorstelopeningen komen niet 
significant vaker voor in tekstscènes (p = .23). In dit opzicht bleek de indruk dus 
niet te kloppen. 
 
Als derde en tot slot is de spreektijdverdeling in samenhang met het 
(sub)scènetype nader beschouwd. De indruk is dat de begeleider in tekstscènes 
een groter aandeel heeft in het totaal aantal woorden dan in andersoortige 
(sub)scènes. Dit beeld komt ook naar voren in een statistische beschrijving. In 
tekstscènes is het gemiddelde woordaandeel van de begeleider 76%. In ander-
soortige scènes is dat 15% minder: 61%. Spreektijdverschillen binnen tekstscè-
nes blijken significant kleiner dan tussen tekstprobleemscènes en andersoortige 
scènes (η = .31; F = 23; df = 1, 223; p < .001).  

Samengevat zijn de uitkomsten van deze exploraties als volgt weer te geven: 
• Tekstprobleem(sub)scènes worden in het corpus vaker door de begeleider 

geopend dan andere scènes. De begeleider is hierin dus een dominantere 
scèneopener. 

• Tekstprobleemscènes worden minder vaak geopend met een vraag dan an-
dersoortige (sub)scènes. 

• Het aantal probleemopeningen in tekstprobleemscènes is groter dan in andere 
(sub)scènes. 

• Het aandeel voorstelopeningen is in beide typen (sub)scènes vergelijkbaar.  
• In tekstprobleem(sub)scènes praat de begeleider meer dan in andere scènes.  
 
In de onderzochte cases wijkt de interactie in tekstprobleemscènes dus in vier 
opzichten af van de interactie in andere cases. Met name is de begeleider in der-
gelijke (sub)scènes dominanter als (sub)scèneopener en woordvoerder.  
 
8.6 Tekstprobleemscènes 
 
8.6.1 Inleiding 
In §8.5.2 komt naar voren dat de begeleiders tekstbesprekingsscènes meestal 
openen (veelal met een probleem of voorstel) en in die scènes ook meer aan het 
woord zijn dan gemiddeld in andersoortige scènes. Een aantal tekstbesprekings-
scènes is nader geanalyseerd om meer te weten te komen over hoe ze verder 
verlopen (na de openingszet) en welke rollen begeleider en student erin vervul-
len. 



Kwantitatieve analyses van de interactie  285 
 

 

 In onderhavige analyses is een bepaald soort tekstbesprekingsscène beschre-
ven, namelijk scènes waarin expliciet gesproken wordt naar aanleiding van een 
probleem in een bepaalde passage in de tekst van de student. Expliciet doordat 
de passage wordt aangeduid met een paginanummer en/of een nadere indicatie 
van het punt in de tekst (bijvoorbeeld: regel 2 of waar je zegt van …). Scènes dus 
die betrekking hebben op kleinere tekstfragmenten. De indruk is dat die veelal 
volgens eenzelfde patroon verlopen (vgl. §8.2.7): de begeleider wijst een punt 
aan in de tekst van de student, vertelt wat er mis mee is en geeft aan hoe het 
beter kan. Dit lijkt te gebeuren zonder dat de ideeën van de student naar voren 
komen en zonder dat de oorzaak van het probleem wordt besproken. Deze twee 
kenmerken zijn ook geobserveerd bij de manier waarop andere problemen aan de 
orde worden gesteld. Tekstprobleemscènes lenen zich goed voor kwantitatieve 
analyses, juist omdat het gaat om een tamelijk homogene verzameling gespreks-
fragmenten. Door die analyses kunnen de indrukken over tekstprobleemscènes 
worden geobjectiveerd en de observaties van andere probleemscènes worden 
aangevuld in nuancerende dan wel bevestigende zin.  
 Op de volgende drie vragen is een antwoord gezocht:  
1 Wat wordt er gezegd (welke thema's komen hoe vaak aan de orde)?  
2 Hoe zijn de thema's verdeeld over de sprekers (wie zegt wat)?  
3 Op welke manier krijgt de interactie gestalte (welk soort uitingen komen in 

welke volgorde voor en hoe reageert men op elkaar) en zijn daarin patronen 
herkenbaar?  

Kort gezegd gaat het om de vragen wat, wie en hoe.  
 
Uit de tekstprobleemscènes is een selectie gemaakt voor gedetailleerde analyse. 
In case 4 (LET) is dit scènetype het meest prominent aanwezig; aan de hand van 
deze scènes ben ik dan ook begonnen met de ontwikkeling van de analysemetho-
de. Vooral in gesprek 2 wordt naar aanleiding van tekstfragmenten gesproken. In 
dat gesprek komen 16 tekstbesprekingsscènes voor.20 Vier daarvan zijn buiten 
beschouwing gebleven. Drie scènes (scène 3, 5.4 en 5.11) omdat het aanroeren 
van het probleem leidt tot een relatief lang uitgesponnen meningsverschil.21 Een 
vierde scène (scène 5.9) viel af omdat daar bij nader inzien niet sprake is van een 
probleem maar van een 'raadsel': begeleiders en student verwonderen zich ge-
zamenlijk over een bepaald fenomeen in het onderzoeksmateriaal en komen tot 
de conclusie dat ze dit niet kunnen verklaren. Het is geen kwestie die opgelost 
moet worden. Alle resterende 12 tekstprobleemscènes uit gesprek 2 van case 4 
zijn geanalyseerd.  
 Uit Case 3 (BD) zijn de eerste zes tekstprobleemscènes van gesprek 1 gese-
lecteerd voor analyse (subscènes 2.1 tot en met 2.6). De scènes in case 3 duren 
gemiddeld langer dan die in case 4. De zes scènes in de BD-Case bevatten even-
veel uitingen als de twaalf in de LET-case (zie voor het begrip uiting hieronder).  
 Uit case 2 konden alle tekstprobleemscènes geanalyseerd worden. Het gaat 
om de subscènes 10.1 tot en met 10.8 die tezamen ongeveer de helft van de 
uitingen bevatten van de andere twee selecties. De scènes Tekst student in case 
1 (SW) zijn in merendeel algemeen van aard en refereren niet of nauwelijks aan 

                                                 
20  Scène 1 uit dit gesprek is ook aangeduid met Tekst student maar betreft een algemene 

opmerking over de hele tekst.  
21  De analyse van die scènes is kwalitatief gebeurd (zie § 7.5, § 7.6 en § 7.7) omdat de afwik-

keling van meningsverschillen zowel inhoudelijk als interactioneel van een geheel andere 
orde lijkt dan de bespreking van een ('gewoon') tekstprobleem. 
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specifieke tekstpassages. Ze vallen daarmee buiten de definitie van tekstpro-
bleemscène die voor dit analyseonderdeel is gehanteerd.  
 
Om te beschrijven hoe de scènes verlopen zijn de verschillende soorten uitingen 
in de scènes onderscheiden. Elke beurt is sowieso als segment aangeduid, maar 
ook binnen beurten van één spreker zijn segmenten onderscheiden, namelijk 
wanneer de spreker een ander onderwerp aanroert of iets anders 'doet' (vgl. 
Houtkoop & Koole, 2000, p. 136).  
 Beschrijven wat de spreker doet en daarmee het ontwikkelen van een lijst 
met categorieën om de uitingen aan te duiden, is inductief gebeurd met dien 
verstande dat door de aard van het onderwerp van de scènes, in casu problemen, 
zich al gauw vaste schema's van deelonderwerpen opdrongen. Bij het onderwerp 
'Probleem', bijvoorbeeld, zijn uitingen herkenbaar als verwoordend wat (precies) 
het probleem is, waarom het een probleem is, waardoor het probleem veroor-
zaakt wordt, hoe het probleem opgelost moet/kan worden. Een deel van de uitin-
gen werd dus thematisch geduid. Andere uitingen waren beter te beschrijven in 
meer interactionele termen zoals vragen, antwoorden, tegenwerpen, bevestigen 
en parafraseren. Voor de beschrijving van het begeleidergedrag zijn geen didacti-
sche termen gebruikt omdat niet op voorhand duidelijk is of dat gedrag geïnter-
preteerd kan worden vanuit een vooronderstelde onderwijs- of leerfunctie (zie 
ook §3.5.1).  
 De categorieënlijst is als volgt tot stand gekomen. Inductie en deductie com-
binerend, heb ik eerst alle uitingen van de tekstprobleemscènes van gesprek 2 
van case 4 (LET) geanalyseerd en beschreven. Vervolgens is de lijst met alle 
daarin gebruikte beschrijvingen van de uitingen 'opgeschoond'. Een voorbeeld 
van het opschonen is het samenvoegen van handelingen in een overkoepelende 
categorie, zoals: tegenwerpen, afwijzen, corrigeren, alternatieven voorstellen die 
als één soort uiting zijn gecategoriseerd, omdat het allemaal varianten zijn van 
een negatieve reactie op wat een ander zegt. Hetzelfde gebeurde met de positie-
ve tegenpool die vertegenwoordigd bleek door vier verschillende handelingsom-
schrijvingen: bevestigen, accepteren, goedkeuren en erkennen. Ook zijn vijf 
verschillende soorten vragen samengevoegd tot twee categorieën, te weten ver-
helderingsvraag en verantwoordingsvraag. Dit bij wijze van voorbeeld; het voert 
wat ver om de beschrijving en verantwoording van alle categorieën hier op te 
nemen.  
 Na deze reconstructie resteerden 22 soorten uitingen. Daarmee zijn de zes 
probleemscènes van case 2 te lijf gegaan. De onderscheiden typen uitingen ble-
ken zondermeer geschikt om ook deze probleemscènes te beschrijven. De analy-
se leverde nog drie nieuwe typen op: (23) aanzet tot een uiting (niet interpre-
teerbaar), (24) verwoordt criterium en (25) spreekt over proces (meta). Voor 
zeer particuliere uitingen is nog de categorie (99) overig ontwikkeld. Codering 
van de tekstprobleemscènes uit case 2 (RGL) leverde geen nieuwe categorieën 
op. Het resultaat hiervan is de coderingslijst in Tabel 8.17. 
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Tabel 8.17 

Categorieën bij de analyse van tekstprobleemscènes 

 
Code Omschrijving handeling 

1 Verwoordt aspect; type probleem (b.v. Inhoud) 

2 Verwoordt status bespreking of opmerking (b.v. Is maar een opmerking in de marge, 
ik weet het ook niet maar) 

3 Verwoordt punt; vindplaats probleem/bespreekpunt, locus; citeren of parafraseren 
van de tekst waarin het voorkomt  

4 Verwoordt dat het een probleem is (b.v. Ik zit ermee dat) 

5 Verwoordt wat het probleem is; betwijfelt uitspraak S; aard van het probleem; wat er 
fout is 

6 Verwoordt waarom het een probleem is 

7 Verwoordt wat de oorzaak van het probleem / de fout is 

8 (S) verdedigt de tekstuitspraak / geeft reden / verantwoording 

9 Verwoordt een oplossing / aanpak / verbeteringsvoorstel 

10 Verwoordt reden voor aanpak of positieve kenmerken / gevolgen van de oplossing 

11 Verwoordt positieve evaluatie 

12 Verwoordt reden voor positieve evaluatie 

13 Verwoordt verhelderingsvraag / neutrale informatievraag / vraagt herkenning 

14 Verwoordt verantwoordingsvraag 

15 Verwoordt antwoord 

16 Werpt tegen, wijst af, corrigeert, stelt alternatieve interpretatie voor 

17 Verwoordt reden voor tegenwerping 

18 Bevestigt, accepteert, keurt goed, erkent 

19 Verwoordt reden voor acceptatie 

20 Verwoordt twijfel 

21 Parafraseert / interpreteert / concretiseert / vat samen 

22 Leest voor (uit bron) 

23 Aanzet tot een uiting (niet interpreteerbaar) 

24 Verwoordt criterium 

25 Spreekt over het proces (meta) 

99 Overig / niet interpreteerbaar / niet codeerbaar 

  
Alle uitingen in de geselecteerde tekstprobleemscènes zijn eerst 'met de hand' 
gecodeerd en vervolgens ingevoerd in het programma MEPA22. De uitingen zijn 
allemaal doorlopend genummerd en gecodeerd volgens het hierboven gegeven 
schema. Ook is aangegeven wie de uiting doet (B of S) en is de uiting zelf opge-
nomen: korte uitingen letterlijk uit de transcripten zonder continueerbeurten, 
langere uitingen geparafraseerd. In totaal zijn op deze manier 566 uitingen ver-
werkt. De aantallen per case zijn weergegeven in Tabel 8.18. 
 
Tabel 8.18 

Aantal geanalyseerde uitingen en tekstprobleemscènes per Case 

 
Case Aantal tekst- 

probleemscènes 
Aantal 

uitingen 
1 (RGL) 9 110 
2 (BD) 6 250 
3 (LET) 12 206 

 

                                                 
22  MEPA staat voor Multiple Episode Protocol Analysis en is ontwikkeld door dr. G. Erkens 

van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. 
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Met behulp van MEPA zijn geavanceerde kwantitatieve analyses mogelijk, zoals 
lag-sequentiële analyses waarin zichtbaar wordt welk soort uitingen elkaar in de 
tijd opvolgen. Met het ontwikkelde codeersysteem blijken dergelijke analyses 
echter niet zinvol, eenvoudigweg omdat er te veel verschillende categorieën zijn 
in vergelijking met de totale 'sample' van uitingen; daardoor is er meer verschil 
dan overeenkomst in de manier waarop uitingen elkaar opvolgen (zie ook 
§8.6.4). Bij lag-sequentiële analyses is veelal sprake van slechts drie verschillen-
de soorten uitingen (zie bijv. Karasavvidis, 1999, p. 60). Een belangrijker reden 
echter om niet alle mogelijkheden van MEPA te gebruiken, is dat met een aantal 
eenvoudiger bewerkingen de drie hiervoor gepresenteerde vragen beantwoord 
kunnen worden. Hieronder wordt beschreven wat de antwoorden zijn. 
 
8.6.2 Besproken thema's 
De hierover geformuleerde vraag is: Wat wordt er gezegd (welke thema's komen 
hoe vaak aan de orde)? Tabel 8.19 geeft de absolute en relatieve frequenties van 
het voorkomen van de verschillende soorten uitingen in de onderzochte tekstpro-
bleemscènes uit de drie cases. 
 
Tabel 8.19  

Frequentie van verschillende soorten uitingen in tekstprobleemscènes  

 
Code Omschrijving Aantal % 

1 Aspect 10 2 

2 Status 30 5 

3 Punt/vindplaats 37 7 

4 Dat het een probleem is 13 2 

5 Wat het probleem is 44 8 

6 Waarom het een probleem is  10 2 

7 Oorzaak probleem 6 1 

8 S verdedigt tekst 7 1 

9 Oplossing/aanpak 93 16 

10 Reden oplossing/aanpak 47 8 

11 Positieve evaluatie 14 2 

12 Reden positieve evaluatie 1 0 

13  Verhelderingsvraag 31 5 

14 Verantwoordingsvraag 8 1 

15 Antwoord 27 5 

16 Tegenwerping 21 4 

17 Reden tegenwerping 11 2 

18 Acceptatie 68 12 

20 Twijfel 9 2 

21 Parafrase 20 4 

22 Voorlezen (uit bron) 3 1 

23 Aanzet tot uiting 18 3 

24 Criterium 14 2 

25 Proces (meta) 20 4 

99 Overig 4 1 

Totaal  566 100 

 
Uitingen waarvan de frequentie eruit springt, zijn handeling 9 (16%: verwoordt 
een oplossing, aanpak, verbeteringsvoorstel) en handeling 18 (12%: bevestigt, 
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accepteert, keurt goed, erkent). Dit zijn in alle cases de meest voorkomende 
soorten uitingen, al verschillen de frequenties onderling (zie Tabel 8.20). 
 
Tabel 8.20 

Frequenties (%) van handeling 9 en handeling 18 in de drie Cases 

 
Case 9 verwoordt oplossing etc.) 18 (bevestigt etc.) 

2 (RGL) 16 12 

3 (BD) 18 16 

4 (LET) 14 8 

 
Een aantal categorieën is juist zeer infrequent of casusspecifiek. Uiting 12 (ver-
woordt reden voor positieve evaluatie) komt maar één keer voor, uiting 19 (ver-
woordt reden voor acceptatie) komt niet voor23 en uiting 22 (leest voor uit bron) 
komt alleen voor in case 4 (LET). 

Aan de getallen is een en ander te observeren over waar meer en minder 
aandacht aan wordt besteed in de onderzochte tekstprobleemscènes. Allereerst:  
er wordt veel aandacht besteed aan het aanduiden van het probleem. De catego-
rieën die verwijzen naar die handeling zijn uiting 1, 3, 4, 5, en 6. Tezamen vor-
men ze met 114 stuks 21% van het totale aantal uitingen. Men getroost zich dus 
de nodige moeite om het probleem te verwoorden. Op grond van deze cijfers zou 
het niet verbazend zijn wanneer in een groot aantal gevallen het idee gedeeld 
wordt (shared cognition) dat er problemen zijn met bepaalde fragmenten in de 
tekst van de student.  

Het tweede dat opvalt, is dat er veel aandacht besteed wordt aan het geven 
van oplossingen (9); dit is de meest voorkomende uiting. Dit is des te opvallender 
als we daar de frequentie tegenover zetten van uiting 7: verwoordt wat de oor-
zaak van het probleem/de fout is. Dit gebeurt maar zes keer op het totaal van 
566 uitingen, en deze categorie is - na weglating van categorie 12, 19 en 22 (zie 
hiervoor) - de minst voorkomende uiting na categorie 99 (niet te interpreteren), 
die ik vier keer moest gebruiken. Het lijkt erop dat men bij tekstproblemen veel 
meer oplossingsgericht is dan oorzaak(verklarings-)gericht.  

Het feit dat er veel wordt bevestigd en geaccepteerd (uiting 18), kan duiden 
op consensus; een weinig conflictueuze interactie. Als we de verschillen tussen de 
cases op een rijtje zetten, dan wordt dat beeld bevestigd. In case 4 (LET) moeten 
de sprekers hun meningen het meest 'bevechten' (vgl. §7.5). Daar komt uiting 18 
minder vaak voor dan in de andere cases: 8% tegenover 12% in case 2 (RGL) en 
16% in case 3 (BD). De frequentie van de tegenpool (16: werpt tegen, wijst af, 
corrigeert, stelt alternatieve interpretatie voor) is spiegelbeeldig: 6% in case 4 
(LET), 4% in case 2 (RGL) en 2% in case 3 (BD). 
 
8.6.3 Verdeling van uitingen over de sprekers 
In het vorige is besproken welke soorten uitingen in welke frequentie voorkomen 
in tekstprobleemscènes. De volgende vraag is: Wie zegt wat? In concreto: Hoe 
zijn de verschillende thema's verdeeld over de sprekers? Zijn er uitingen die het 
domein zijn van één der sprekers en valt daaruit af te leiden dat de sprekers 
verschillende rollen vervullen? Of speelt ieder een zelfde soort rol in tekstpro-
bleemscènes?   

                                                 
23  Deze is dan ook deductief afgeleid toen uiting 17 (reden tegenwerping) geïnduceerd was. 
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 In Tabel 8.21 is weergegeven hoe de verschillende soorten uitingen verdeeld 
zijn over de sprekers; een soort spreektijdverdeling, evenwel niet op basis van 
het aantal woorden, maar gesegmenteerd op het niveau van het type uiting.  
 
Tabel 8.21 

Frequente van verschillende soorten uitingen in tekstprobleemscènes  

 
Code Omschrijving Totaal B S % B % S 

1 Aspect 10 9 1 90 10 

2 Status 30 30 0 100 -- 

3 Punt/vindplaats 37 35 2 95 5 

4 Dat het een probleem is 13 12 1 92 8 

5 Wat het probleem is 44 35 9 80 20 

6 Waarom het een probleem is  10 10 0 100 -- 

7 Oorzaak probleem 6 1 5 17 83 

8 S verdedigt tekst 7 0 7 -- 100 

9 Oplossing/aanpak 93 73 20 78 22 

10 Reden oplossing/aanpak 47 33 14 70 30 

11 Positieve evaluatie 14 10 4 71 29 

12 Reden positieve evaluatie 1 1 0 100 -- 

13  Verhelderingsvraag 31 23 8 74 26 

14 Verantwoordingsvraag 8 8 0 100 -- 

15 Antwoord 27 6 21 22 78 

16 Tegenwerping 21 9 12 43 57 

17 Reden tegenwerping 11 5 6 45 55 

18 Acceptatie 68 33 35 49 51 

20 Twijfel 9 1 8 11 89 

21 Parafrase 20 8 12 40 60 

22 Voorlezen (uit bron) 3 3 0 100 -- 

23 Aanzet tot uiting 18 9 9 50 50 

24 Criterium 14 12 2 86 14 

25 Proces (meta) 20 15 5 75 25 

99 Overig 4 1 3 25 75 

Totaal  566 382 184 67 33 

 
De eerste observatie is dat de uitingen van het type 1 tot en met 6 vooral het 
domein van de begeleider zijn. Deze uitingen hebben allemaal betrekking op het 
probleem. Hieruit is af te leiden dat het vooral de begeleider is die in tekstpro-
bleemscènes de problemen op tafel legt. Dit blijkt in alle drie onderzochte cases 
het geval te zijn.  
 Evenwel: ook de student brengt problemen te berde: negen keer komt bij de 
studenten uiting 5 voor (20% van de uitingen type 5). In welke situaties komt de 
student met een probleem? Wat gebeurt er wanneer de student handeling 05 
uitvoert? In zeven van de negen gevallen benoemt de student een probleem naar 
aanleiding van iets dat de begeleider gezegd heeft, meestal een oplossingssug-
gestie. Het zijn dus 'ingebedde problemen'; ze komen ook niet voor aan het begin 
van een tekstprobleemscène. Bovendien blijken ze bij geen van de studenten in 
meer dan één scène voor te komen. De student in case 2 (RGL) oppert één keer 
een probleem in scène 9, de student in case 2 (BD) vier keer in scène 1, en de 
student in case 4 (LET) twee keer in scène 6. 
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 De overige twee probleemuitingen van een student zijn gevallen wanneer de 
student in Case 2 (BD) eigenlijk 'voorzegt' of invult wat de begeleidster zal gaan 
zeggen. Beide keren in probleemscène 2: 

 
B: (...) en dan staat het vervolgens "hierin", dan zeg ik, kan ik heel flauw zijn  
S: ja, waarin 
 
B: (...) hier bijvoorbeeld, "hèt interview", dat is, dat is een a eh  
S: welk interview 

 
S maakt de uiting van B af en is daarmee degene die verwoordt wat het probleem 
is. 

Een tweede observatie is dat de meeste oplossingsvoorstellen van de begelei-
der komen: 79% van het totaal, een aandeel dat 12% hoger is dan het aandeel 
van de begeleiders in het totale aantal geanalyseerde uitingen (67%). 
 Ten derde valt op dat het de begeleider is die de vragen stelt (uitingen 13 en 
14) en de student die antwoordt (15) en verdedigt (8). Het is de student die 
relatief veel tegenwerpt (16) én accepteert (18). Het is vooral de student die 
parafraseert (21) en het is de student die verreweg de meeste twijfels uit (20). 

Uit deze observaties komt een beeld naar voren van de rollen die de ge-
sprekspartners spelen in de tekstprobleemscènes. Het initiatief ligt bij de begelei-
der en de student handelt vooral in reactie op wat de begeleider zegt. 
 Beschrijven we dit in termen van discourse identity (Zimmerman, 1998; 
Koole, 2003) dan is opmerkelijk dat de begeleider de rol vervult van problem 
teller (Jefferson & Lee, 1981), maar kennelijk zonder de rol van advice seeker.24 
Sterker nog: de begeleider is vaker dan de student de advice giver (uiting 9). De 
begeleider verenigt dus twee complementair geachte identiteiten in één persoon. 
In die zin wijkt deze vorm van institutionele conversatie af van wat Jefferson en 
Lee observeren in 'ordinary talk'.  
 
8.6.4 Patronen in sequenties van uitingen 
De laatste vraag die aan de orde komt, is: Op welke manier krijgt de interactie 
gestalte (welk soort uitingen komen in welke volgorde voor en hoe reageert men 
op elkaar) en zijn daarin patronen herkenbaar? MEPA biedt de mogelijkheid om 
'patterns' weer te geven van opeenvolgende coderingen. Daarmee zouden bij-
voorbeeld adjacency pairs (Houtkoop & Koole, 2000, p. 75) aan het licht komen. 
Nu wreekt zich echter het grote aantal van 25 verschillende categorieën uitin-
gen.25 Daardoor is het aantal variaties van twee opeenvolgende uitingen groter 
dan het aantal gelijkenissen. In case 2 (RGL) zijn er 78 verschillende patronen op 
een totaal van 109 patronen, in case 3 (BD) 127 verschillende patronen op een 
totaal van 249 patronen en in case 4 (LET) 144 verschillende patronen op een 
totaal van 205. Met de codering zijn patronen dus onvoldoende waarneembaar.  
 Meer patroonmatigs wordt zichtbaar wanneer alle uitingen van het type 'in-
formatie over het probleem' worden samengevoegd tot één nieuwe categorie. Het 
gaat dan om de uitingstypen 1 tot en met 6 die voor dit doel opnieuw zijn geco-
deerd als categorie 0. Daarbij is ook een extra onderscheid toegevoegd, namelijk 
de 'uiter', bijvoorbeeld: 0B en 0S. Een inhoudelijke reden om deze uitingen op die 
manier te hercoderen, is dat er descriptief onderzoek gedaan is naar de manier 
waarop 'professionals' hun adviezen communiceren aan cliënten (Heritage & Sefi, 

                                                 
24  Zie voor deze termen ook de beschouwingen in §4.7.4 over case 1 (SW). 
25  Vergelijk de laatste alinea in §8.6.1. 
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1992; Maynard, 1991; Vehviläinen, 2001). Uit die onderzoeken26 komt naar voren 
dat adviseurs na het benoemen van een probleem een reactie van de cliënt ont-
lokken.  
 Met deze gewijzigde codering blijken er meer patronen te zijn van twee op-
eenvolgende uitingen die een zekere frequentie hebben. In Tabel 8.22 zijn de zes 
patronen weergegeven die tien keer of meer voorkomen. In totaal zijn er 251 
verschillende patronen.  
 
Tabel 8.22 

Sequenties van twee uitingen met een frequentie van ≥ 10 in tekstprobleemscènes  

 
Frequentie Patroon 

47 0B → 0B27 

28 0B → 9B 

22 9B → 0B 

16 9B → 10B 

13 13B → 15S 

10 9B → 18S 

Noot. 0 = (1) aspect, (2) status, (3) punt/vindplaats, (4) dat het een probleem is, (5) wat 
het probleem is, (6) waarom het een probleem is; 9 = oplossing/aanpak; 10 = reden oplos-
sing/aanpak; 13 = verhelderingsvraag; 15 = antwoord; 18 = acceptatie. 

 
Uit de eerste rij van de tabel is af te leiden dat begeleiders vaak verschillende 
aspecten van het probleem achter elkaar verwoorden: combinaties dus van as-
pect (soort probleem), status opmerking, vindplaats, dat het problematisch is, 
wat het probleem is en/of waarom het een probleem is. Dit is de begeleider in de 
rol van problem teller.  
 Een goede tweede is de combinatie probleem (0B) → oplossing (9B), een 
bevestiging van de dubbelrol van de begeleider: na het vertellen van het pro-
bleem geeft hij/zij ook meteen een advies.  
 Vervolgens wordt na het voorstellen van een oplossing regelmatig (22 keer) 
weer een aspect van het probleem benoemd door de begeleider. Laten we MEPA 
patronen van drie opeenvolgende handelingen genereren, dan zien we deze se-
quentie (0B → 9B → 0B) inderdaad verschijnen als tweede met een frequentie 
van 12 keer, na de meest frequente 0B → 0B → 0B (17 keer).  
 Op de vierde plaats staat de opeenvolging van oplossing (9B) → reden voor 
de oplossing (10B). Net als bij het probleem beperkt een begeleider zich niet tot 
het benoemen - in dit geval van de oplossing -, maar wordt er nog een aspect 
van belicht, namelijk wat er positief is aan de voorgestelde aanpak. 
 Opmerkelijk is dat in deze vier meest frequente patronen (tezamen 113 
stuks; 20% van de 565 sequenties) nog geen sprake is van adjacency pairs. Alle 
zijn het immers patronen binnen de beurt van één spreker en geen opeenvolgen-
de uitingen die door twee verschillende sprekers worden geproduceerd (Houtkoop 
& Koole, 2000, p. 75)28.  

                                                 
26  Uitvoeriger beschreven in §4.7.4.  
27  MEPA geeft de patronen in omgekeerde volgorde. Voor het leesgemak heb ik ze in tempo-

rele volgorde gepresenteerd. 
28  Begeleiders doen gemiddeld ook meer verschillende uitingen in één beurt dan studenten. 

De kans op patronen binnen een beleiderbeurt is dus groter dan de kans daarop in een 
studentbeurt. Ter indicatie: éénuitingbeurten beslaan 47% van de begeleiderbeurten en 
71% van de studentbeurten. Begeleiders doen in 24% van de beurten meer dan drie ui-
tingen; bij de studenten gebeurt dat in slechts 2% van de beurten.  
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 Hierop volgen in frequentie het 'klassieke' aangrenzende paar vraag (B) → 
antwoord (S) en de combinatie oplossing (B) → acceptatie (S) '(zie voor deze 
laatste §4.6 waarin de 'reception of advice' wordt besproken).  
 In vergelijking met de patronen die beschreven zijn door Heritage en Sefi 
(1992), Maynard (1991) en Vehviläinen (2001) valt op dat de begeleiders in case 
2, 3 en 4 bij de bespreking van problematische tekstfragmenten de student vaak 
niet aan het woord laten voor een oplossing wordt voorgesteld.  
 
8.6.5 Samenvatting 
Nadere analyse van het verloop van een aantal tekstprobleemscènes heeft een 
aantal algemene interactiekenmerken aan het licht gebracht. Deze zijn als volgt 
samen te vatten: 
1 (Wat) Er wordt veel gesproken over problemen en oplossingen, weinig over 

oorzaken. Er worden daarnaast veel bevestigende en accepterende uitingen 
gedaan (consensus)  

2 (Wie) De begeleider speelt een dominante rol als probleembrenger en -oplos-
ser. De begeleider initieert, de student reageert. 

3 (Hoe) (Kenmerken van) probleem en (kenmerken van) oplossing worden 
veelvuldig in één beurt door de begeleider geuit, zonder tussenkomst van de 
student. 
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9  Conclusies en slotbeschouwingen  
 
9.1 Samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek 
 
Als opmaat naar de afrondende beschouwingen, vat ik hieronder eerst de belang-
rijkste uitkomsten van het onderzoek samen. De samenvatting begint met een 
korte weergave van de verschijnselen die door de kwalitatieve analyses naar 
boven zijn gekomen. Daarna volgen de belangrijkste resultaten van de kwantita-
tieve analyses. 
 Wat geldt voor samenvattingen van de analyses hieronder, geldt ook voor de 
rest van dit slothoofdstuk: de rijkdom van het gespreksmateriaal wordt enorm 
gereduceerd. De samenvattende beschouwingen die nu volgen verhouden zich tot 
de analyses als een recensie tot een film of toneelstuk (vgl. §3.6). Ze geven een 
indruk van wat er aan te beleven valt, maar ze kunnen die beleving moeilijk 
vervangen. Hopelijk maakt mijn recensie lezers die achteraan beginnen, nieuws-
gierig naar wat er in de hoofdstukken hiervoor te beleven is.   
 
9.1.1 Uitkomsten van de kwalitatieve analyses  
Case 1 (SW) 
Verschijnsel 1: Interactiepatronen rond handelingsvoorstellen van de begeleider 
Daarin ontbreekt veelal een expliciete acceptatie of afwijzing van de student. Met 
name reageert de student vaker niet dan wel op het handelingsaspect van het 
voorstel (ga X doen). In plaats daarvan gaat de student in op een ingebed (in-
houdelijk) detail van het voorstel, verandert ze van onderwerp of gaat ze in op 
wat ze tot dan toe gedaan heeft. Veel van de voorstellen van B worden door S 
niet uitgevoerd; expliciet geaccepteerde voorstellen voert S iets vaker uit dan 
voorstellen waarop ze niet gereageerd heeft. Het lijkt daarmee onverstandig dat 
de begeleidster in deze Case de interactie rond handelingsvoorstellen als succes-
vol afgehandeld beschouwt wanneer de student het voorstel niet expliciet accep-
teert of afwijst. 
 
Verschijnsel 2: Interactiepatronen rond problemen die geopperd worden door 
student of begeleidster over verzameling en verwerking van literatuur 
De begeleidster reageert zeer gevarieerd op problemen van de student: doorvra-
gen, begrip tonen, meeleven, oplossingen aandragen. Opmerkelijk genoeg blijft 
op een aantal punten de student haar probleem herhalen; zowel bij problemen 
die ze zelf ingebracht heeft als bij problemen die ze oppert naar aanleiding van 
voorstellen van de begeleidster (die een oplossing bieden voor een probleem dat 
de begeleidster heeft met het werk van de student). Ook wanneer er zeer concre-
te, heldere en op het oog zeer werkbare oplossingen worden aangereikt door de 
begeleidster. In de interactie blijft onuitgesproken en daardoor onduidelijk wat de 
student precies wel en niet gedaan heeft en waarom de student haar vraag of 
probleem maar blijft herhalen.  
 
Case 2 (RGL) 
Verschijnsel 1: Interactieproblemen rond een probleem van de student met de 
selectie en verwerking van literatuur 
De student weet niet hoe ze de informatie over privacyrecht onder controle kan 
krijgen. De begeleider doet haar een suggestie aan de hand, de student herhaalt 
nog een paar keer haar probleem, de begeleider houdt vast aan zijn suggestie en 
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S gaat die uitvoeren. De begeleider is vooral bezig S ervan te overtuigen dat ze 
zijn suggesties opvolgt. Weliswaar doorbreekt ze vervolgens haar schrijfblokkade, 
het probleem rond privacyrecht heeft ze nog niet bevredigend op kunnen lossen. 
Wanneer de begeleider in gesprek 2 doorvraagt over wat precies haar probleem 
is, ontstaat een doorbraak: de begeleider doet een andere suggestie die meer in 
lijn is met wat de student in het eerste gesprek noemde. Student en begeleider 
communiceerden vóór die doorbraak niet vanuit hetzelfde perspectief: de student 
vanuit het perspectief van de onderzoeksstructuur (constellatie van deelvragen en 
–antwoorden), de begeleider vanuit het perspectief van de precieze afbakening 
van de probleemstelling (wat hoort er wel en niet bij).  
 
Verschijnsel 2: Interactiepatronen rond de uitwerking van het kader (en daarmee 
de structuur) van de scriptie 
Begeleider stelt een werkwijze voor, de student stelt veel vragen, de begeleider 
herhaalt de instructie (met kleine variaties). De student voert de instructie uit, 
maar de begeleider is er niet helemaal tevreden over. De begeleider heeft zich 
niet helemaal helder uitgedrukt in gesprek 1 (wellicht door de variaties in de 
herhalingen) óf hij is van mening veranderd. 
 
Verschijnsel 3: Interactiepatronen rond een 'opdracht' van de begeleider en een 
probleem van de student 
De student doet een voorstel (doelen samennemen in de analyse) waar de bege-
leider het niet mee eens is. Dit punt komt vier keer terug, maar de herhalingen 
lijken functioneel omdat er steeds nieuwe gezichtspunten blijven komen. Het blijft 
echter het probleem van de begeleider; de student ziet geen problemen met haar 
eigen voorstel.  

Wel ziet ze problemen met het tekort aan informatiebronnen: ze weet niet 
hoe ze vraag naar de effecten van de wet moet beantwoorden. In zijn suggesties 
is de begeleider niet erg concreet en hij verschuift het oordeel naar later. De 
student moet eerst uitproberen hoe ver ze met deze instructie komt. 
 
Case 3 (BD) 
Verschijnsel 1: Frequente metacommunicatieve interactiepatronen  
Zowel student als begeleidster parafraseren veel, vragen door en vatten samen. 
Dit leidt vaak tot verhelderende toevoegingen van de ander. Vooral lokt de stu-
dent met zijn parafrases extra informatie uit bij de begeleidster. Evenwel, het lukt 
niet altijd om vlot shared cognition te bewerkstelligen. Dan worden er begrippen 
uitgewisseld zonder dat de betekenis ervan geëxpliciteerd wordt, worden zijwe-
gen bewandeld waarna de discussie weer opnieuw begint of wordt te lang vastge-
houden aan aanvankelijke misinterpretaties. Bovendien blijkt de student niet 
altijd in staat zijn ideeën helder en consistent te verwoorden; hij lijkt op meerde-
re gedachten te hinken en dit wordt niet opgehelderd. Tot slot is geobserveerd 
dat expliciete verwerking door de student kan leiden tot onverwachte vragen c.q. 
problemen die niet onmiddellijk goed te beantwoorden c.q. op te lossen zijn door 
de begeleider.  
 
Verschijnsel 2: Interactiepatronen rond de tekst van de student 
Wanneer de begeleidster problemen oppert met de tekst van de student, geeft ze 
ook meteen een zeer gedetailleerde oplossing. Een oplossing die de student 
woordelijk kan overnemen. Tegelijkertijd worden die oplossingen gepresenteerd 
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met veel ruimtegevende formuleringen. Hier lijken de rollen van de begeleider als 
productbeoordelaar en als procesbegeleider moeizaam te combineren. In een 
geval waarin de begeleidster meer procedurele informatie geeft, blijkt die infor-
matie bekend bij de student. Er wordt niet uitgezocht hoe het komt dat de stu-
dent het dan toch niet goed heeft gedaan. 
 
Case 4 (LET) 
Verschijnsel 1: Interactiepatronen rond een meningsverschil over de omvang van 
het onderzoek 
De begeleidster vindt dat de student de Latijnse traditie in haar onderzoek moet 
betrekken, de student vindt van niet. De discussie strekt zich uit over de twee 
gesprekken en pas aan het einde van gesprek 2 lijkt de begeleidster vrede te 
hebben met de plannen van de student. In de tussentijd zijn verschillende argu-
menten voor en tegen ter tafel gekomen. Opvallend is dat de begeleidster vaak 
niet inhoudelijk ingaat op de argumenten die de student aanvoert (wat daar fout 
aan is) en niet altijd argumenteert vanuit het bereik van de overeengekomen 
centrale vraag van het onderzoek. Eveneens dat het lang duurt voor de student 
met het sterkste argument komt; het argument dat een belangrijke vooronder-
stelling in de redenering van de begeleidster ondergraaft.  
 
Verschijnsel 2: Interactiepatronen rond een meningsverschil over de interpretatie 
van de student 
Ook hier wordt weinig gedaan om de argumenten van de student inhoudelijk te 
bediscussiëren. Scènes rond meningsverschillen van dit type (over vermeend 
anachronistisch denken  van de student) waaieren uit naar onderliggende of 
nieuwe problemen. Eventuele meningsveranderingen van de begeleider komen 
niet zo zeer tot stand door de inbreng van de student maar door het denken van 
de begeleidster dat plaatsvindt tijdens de besprekingen.   
 
9.1.2 Uitkomsten van de kwantitatieve analyses  
 
Over de bespreking van de diverse deelaspecten van de scriptie in relatie tot de 
fase waarin het gesprek gevoerd wordt, is het volgende geconstateerd: 
• Het onderzoeksontwerp vraagt inderdaad de meeste aandacht in de scrip-

tieprocessen die aan het begin staan. Uitzonderingen daarop ontstaan wan-
neer de student veel gespreksonderwerpen aandraagt (case 1) en wanneer 
dat ontwerp midden in het proces heroverwogen kan en moet worden (case 
3). 

• De uitvoering van onderzoek kan relatief vroeg aan de orde komen in 
minder omvangrijke scriptieprocessen (case 1 en 2) en/of wanneer de metho-
de voor het ontwikkelen van de probleemstelling dezelfde is als die voor de 
beantwoording ervan (case 1). De uitvoering van onderzoek kan relatief laat 
aan de orde komen bij meer interpretatief onderzoek waarin resultaten (al-
leen) in lopende tekst worden gepresenteerd (case 4). 

• De aandacht voor de rapportage neemt gaandeweg de fases toe. Uitzonde-
ringen hebben mutatis mutandis dezelfde oorzaken: de student brengt vroeg-
tijdig rapportageonderwerpen in (case 1) en er is overvloedig aandacht voor 
ontwerpaspecten (case 3). Een derde uitzondering kan verklaard worden uit 
de competentie van de student: omdat die goed schrijft is er over rapportage 
niet veel te bespreken (case 4). 
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• Aandacht voor de gespreksorganisatie is stabiel, maar beperkt tot enkele 
procenten van het totaal aantal woorden van een gesprek. 

• De procesorganisatie komt vooral aan de orde wanneer afspraken worden 
gemaakt voor de volgende bespreking. 

 
De wijze van structurering van de gesprekken is als volgt samen te vatten: 
• Gespreksagenda's beperken zich tot twee of drie onderwerpen en segmente-

ren het gesprek slechts in onderdelen van een half uur of langer. Agendering 
speelt daardoor alleen op zeer globaal niveau een rol in de structurering van 
het gesprek. 

• Alle begeleiders openen meer (sub)scènes dan hun studenten. Alle begelei-
ders zijn dus dominante aanleveraars van gespreksonderwerpen en vervullen 
daarmee een belangrijke rol als structureerder van de gesprekken op deelon-
derwerpniveau. 

• Hoe verder gevorderd het scriptieproces, hoe groter het aandeel begeleider-
openingen.  

• Relatief grote aantallen begeleideropeningen zijn te verklaren uit het 'in han-
den willen houden' van het gesprek (case 2), maar vooral uit het gegeven dat 
in die gevallen de tekst van de student wordt besproken (alle cases). 

• Bij alle begeleiders vormen de voorstelopeningen de meerderheid. In dit 
opzicht is het openingsgedrag van de begeleiders eveneens dominant te noe-
men.  

• Als studenten (sub)scènes openen doen ze dat vaker met een vraag of pro-
bleem dan met een voorstel. Studentopeningen zijn dus inhoudelijk minder 
dominerend dan begeleideropeningen. 

 
Uitkomsten over de spreektijdverdeling in de gesprekken, zijn de volgende: 
• Gemiddeld genomen spreken begeleiders 63% van het totaal aantal woorden 

uit, studenten dus 37%. 
• Verschillen in spreektijdverdeling zijn te verklaren uit het soort onderwerp en 

uit andere interactiekenmerken. Men praat meer bij meer deskundigheid over 
een onderwerp of bij meer verantwoordelijkheid voor het onderwerp. Samen-
hangen met andere interactiekenmerken zijn statistisch beschreven.  

 
De volgende statistische samenhangen zijn gevonden: 
• 30% van de variantie in spreektijdverdeling kan worden verklaard uit de 

combinatie van scèneopener en soort opening. Begeleiders praten meer (on-
geveer 75% van het aantal woorden) in (sub)scènes die ze zelf openen met 
een probleem of voorstel. Begeleiders praten minder (ongeveer 50%) in 
(sub)scènes die ze openen met een vraag en in (sub)scènes die worden geo-
pend door de student. 

• Tekstbesprekingsscènes worden significant vaker (95% van het aantal sub-
scènes) door de begeleider geopend dan andere scènes (64%). De begeleider 
is hierin dus een dominantentere (sub)scèneopener. 

• Vraagopeningen komen significant minder (18%) voor in tekstprobleemscènes 
dan in andersoortige scènes (82%); de totaalverhouding tekstprobleemscè-
nes-andere scènes is 32%-68%. 

• Probleemopeningen komen in tekstprobleemscènes significant meer voor 
(47%) dan in andere scènes (53%). 
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• Het aandeel voorstelopeningen in beide typen (sub)scènes (35%-65%) wijkt 
niet significant af van de totaalverhouding tekstscènes – andere scènes. 

• In tekstscènes praat de begeleider significant meer (gemiddeld 76% van het 
aantal woorden) dan in andere scènes (61%).  

 
Van een steekproef uit de tekstprobleemscènes zijn alle uitingen gecodeerd. 
Vervolgens is met het programma MEPA1 berekend hoe deze scènes zijn opge-
bouwd. De bevindingen zijn: 
• Er wordt veel gesproken over problemen en oplossingen, weinig over oorza-

ken. Er worden daarnaast veel bevestigende en accepterende uitingen gedaan 
(consensus).  

• De begeleider speelt een dominante rol als probleembrenger en -oplosser. De 
begeleider initieert, de student reageert. 

• (Kenmerken van) probleem en (kenmerken van) oplossing worden veelvuldig 
in één beurt door de begeleider geuit, zonder tussenkomst van de student. 

  
9.2 De grootste bedreiging van de efficiëntie 
 
De probleemstelling van dit onderzoek is: 

Op welke manier kunnen welke interactiepatronen in scriptiegesprek-
ken de efficiëntie van het scriptieproces bedreigen of bevorderen? 

Het geheel overziend, kom ik tot de conclusie dat de interactie in de onderzochte 
gesprekken niet altijd optimaal is. Er gaat nogal eens iets mis: student en bege-
leider begrijpen elkaar niet goed of worden het niet (gemakkelijk) met elkaar 
eens. Oorzaak daarvan is veelal een combinatie van onhelder taalgebruik en 
communiceren vanuit verschillende perspectieven: verschillende vragen, proble-
men, redeneringen of kennis. Lang niet altijd wordt op zulke momenten op een 
efficiënte manier uitgezocht wat er precies aan de hand is. Dit leidt ertoe dat de 
verwarring lang blijft bestaan en de problemen in het scriptieproces niet op een 
efficiënte manier worden afgehandeld. In de volgende paragrafen illustreer en 
verklaar ik deze mechanismen meer in detail. Daarna volgt een beschouwing van 
verschillende middelen om de interactie in te richten: de mogelijke voordelige 
gevolgen maar ook eraan verbonden risico's en daaruit voortvloeiende condities 
voor efficiëntie, zoals die af te leiden zijn uit de geanalyseerde sequenties. Hier-
onder schets ik de geobserveerde problemen en oplossingen in grote lijnen. 

Dat onbegrip, misverstanden, meningsverschillen en verwarring optreden in 
scriptiegesprekken, is niet vreemd. Het voeren van een scriptiegesprek vraagt 
van beide sprekers enorme cognitieve inspanningen. De materie is veelal zeer 
complex (schrijven over wetenschappelijk onderzoek), er is onverwachte input 
van de ander en de gesprekspartners moeten steeds hun rollen en posities ten 
opzichte van elkaar bepalen. Intussen tikt de klok door. Het risico op verwarring 
en langs elkaar heen praten, is inherent aan dergelijke complexe institutionele 
interactie.  

Gelukkig gaat er ook een hoop goed. Juist dit contrast geeft zicht op de ver-
schillen in de werking van meer en minder succesvolle interactiepatronen. Op 
basis van de analyses kunnen langs die weg condities afgeleid worden waaronder 
verschillende interactiepatronen de efficiëntie van het proces belemmeren of juist 
bevorderen. Het onderzoek geeft dus aanknopingspunten voor optimalisering. Op 

                                                 
1  MEPA is de afkorting van Multiple Episode Protocol Analysis en is ontwikkeld door dr. G. 

Erkens van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. 
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de eerste plaats zijn er mogelijkheden voor de sprekers om helderder te commu-
niceren. Kort gezegd kan dat door minder abstract te formuleren en door meer-
voudige boodschappen beter te segmenteren. Op de tweede plaats kan meer, 
vaker en beter gecontroleerd worden hoe boodschappen ontvangen worden door 
de ander (hoe adequaat de interactie is). Wanneer deze ontvangst niet optimaal 
blijkt te zijn, kan beter onderzocht worden waar het probleem precies zit en 
waardoor het veroorzaakt wordt. Hoe goed dit kan werken, komt het meest preg-
nant naar voren in case 2 (RGL), waar doorbraken ontstaan in de oplossing van 
studentproblemen (niet dan) nadat de begeleider de student uitnodigt haar idee-
en te verwoorden.  
 Om te concretiseren op welke manier de efficiëntie van scriptieprocessen 
bedreigd kan worden, geef ik hieronder een overzicht van markante bedreigingen 
die in de bestudeerde cases niet of niet efficiënt zijn 'uitgezocht' door de ge-
sprekspartners. Het interactiepatroon dat in dergelijke risicovolle situaties fre-
quenter voorkomt is herhaling van zetten. Studenten herhalen hun vragen, bege-
leiders herhalen hun antwoorden, uitleg, oplossingssuggesties en argumenten. Dit 
leidt zelden tot een vlotte afwikkeling van het probleem in kwestie. Aannemelijk is 
de veronderstelling dat dit komt doordat niet nader onderzocht wordt welke pro-
blemen de stagnatie veroorzaken. Daardoor kunnen die onderliggende problemen 
onvoldoende worden verminderd of opgelost. 
 
Voorbeelden van onvoldoende onderzochte bedreigingen van de efficiëntie: 
Case 1 (SW) 
• wanneer niet duidelijk wordt waarom de student niet op de juiste plaats en de 

juiste manier literatuur zoekt; 
• wanneer niet duidelijk wordt waarom de student ondanks heldere adviezen 

van de begeleider haar problemen en vragen blijft herhalen. 
Case 2 (RGL)  
• wanneer pas laat duidelijk wordt waarom de student informatie meent nodig 

te hebben over het privacyrecht; 
• wanneer pas in tweede instantie duidelijk wordt waarom de student bang was 

dat de bespreking van het toetsingskader te groot zou worden; 
• wanneer niet duidelijk wordt hoe de student van alle doelen van Wet X tege-

lijk wil bekijken of ze bereikt worden. 
Case 3 (BD) 
• wanneer niet duidelijk wordt waardoor de student vaagheden in zijn tekst niet 

heeft opgelost; 
• wanneer niet duidelijk wordt wat er precies fout is aan de volgorde waarin de 

student 'problemen met het vak' wil beschrijven. 
Case 4 (LET) 
• wanneer pas laat duidelijk wordt waarom de student de Latijnse traditie niet 

meent te hoeven onderzoeken; 
• wanneer (voor de student) niet duidelijk wordt waarom ze anachronistisch 

denkt. 
Dit beeld van het niet goed uitzoeken van wat er aan de hand is, wordt bevestigd 
in de analyses van tekstprobleemscènes (§8.6). Daarin wordt hoofdzakelijk ge-
sproken in termen van problemen en oplossingen. Slechts 6 van de 566 onder-
zochte uitingen betreffen de oorzaak van een probleem. Daarvan is er één uitge-
sproken door een begeleider.  
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9.3 Verklaringen voor (het voortbestaan van) verwarring 
 
In de voorgaande hoofdstukken zijn diverse verklaringen de revue gepasseerd. 
Hieronder beschouw ik deze en aanvullende verklaringen in onderlinge samen-
hang. Doel ervan is te komen tot wat Doyle (1995) noemt: provisional models 
that seem to account, in at least a limited fashion, for how things work (p. 97). 
Een dergelijk model is meer gericht op understanding dan op objective truth. In 
die onderlinge samenhang blijkt het niet altijd mogelijk of zinvol om de twee 
hoofdproblemen te scheiden, in casu dát verwarring optreedt en dat die onvol-
doende wordt verhelderd en verholpen. Daarom zal ik ze in het vervolg niet in 
aparte (sub)paragrafen bespreken. 
 In algemene zin is de meeste verwarring in de geobserveerde gesprekken te 
verklaren uit onhelder taalgebruik en uit het feit dat sprekers niet vanuit hetzelf-
de perspectief communiceren (langs elkaar heen praten). In dit laatste is de 
verklaring van Hounsell (1987) voor onbegrepen feedback, te herkennen (vgl. 
§2.2.3.1): het ontbreekt student en docent aan een commonality of interpretation 
(…) the premises underlying the two disparate conceptions are not shared or 
mutually understood (p. 114). 
 Dat onbegrip, misverstanden en dergelijke niet altijd op een efficiënte manier 
worden bestreden, kan verschillende oorzaken of redenen hebben: 
• het risico wordt niet opgemerkt; 
• de risico's worden onderschat; 
• het wordt niet nuttig geacht erop in te gaan; 
• men is niet in staat het probleem goed te verhelderen c.q. op te lossen. 
Deze verklaringen werk ik in onderstaande paragrafen uit. 
 
9.3.1 Geen oog voor de risico's  
Om te beginnen een reactie van de begeleider van case 2 na lezing van hoofdstuk 
5. Hij is verrast over de veelheid van misverstanden die mogelijk zijn in gesprek-
ken (…) waarvan men zich zo onbewust is.  

Het bewust opmerken van mogelijke misverstanden, onenigheid en wat dies 
meer zij, vergt aandacht, opmerkzaamheid. Aandacht met name voor de uitingen 
van de gesprekspartner - of het ontbreken ervan (bijvoorbeeld bij de student in 
Case 1, SW). De verantwoordelijkheid voor het opmerken van risico's, ligt niet a 
priori bij de begeleider (vgl. Case 3, BD), maar uit de analyses komt wel naar 
voren dat begeleiders zich op verschillende manieren profileren als gesprekslei-
ders: ze hebben de grootste inbreng in de structurering van de gesprekken en ze 
praten het meest. Het zou wel bij die rol passen om het gesprek ook op coheren-
tie te controleren. Anderzijds schuilt in die dominantie van de begeleider ook een 
belangrijke verklaring voor de gebrekkige aandacht voor signalen van onbegrip 
en dergelijke. De begeleider is namelijk een zeer actieve 'zender' in de interactie. 
Een zender bovendien met een boodschap, zo komt uit de analyses naar voren.  

Eén van de kernpunten is mijns inziens dat veel begeleidersgedrag als persu-
asief is te kenschetsen: men is primair gericht op het overtuigen van de ander, in 
casu de student. In alle onderzochte cases komen scènes voor die alleen vanuit 
die communicatieve functie te begrijpen zijn. Bovendien geven de begeleiders van 
case 2 en 4 expliciet aan dat dit overtuigen een rol speelt in hun scriptiegesprek-
ken: 
 

Case 2 (RGL): 
• het probleem is dat je het moet zien te verkopen 
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• ik proef de hele tijd dat ze nog niet overtuigd is  
 
Case 4 (LET): 
• dan heb ik telkens de neiging in me om haar te willen overtuigen, hè en dat ik het op 

verschillende manieren wil proberen dat te doen; 
• hoe zorg ik dat ik overtuig dat het anders moet. 

 
Dit persuasieve oogmerk heeft op verschillende manieren en via verschillende 
tussenliggende factoren invloed op het niet nader onderzoeken van een probleem 
en speelt ook in de volgende verklaringen een belangrijke rol. Voor wat betreft 
het niet opmerken van bedreigingen van de efficiënte van de communicatie, is 
van belang dat de concentratie op het brengen van een overtuigende boodschap 
bij de begeleider de aandacht voor het zenden verhoogt en die voor het ontvan-
gen verlaagt. Het zij nogmaals gezegd: het gaat vaak om inhoudelijk complexe 
boodschappen waarbij die concentratie nodig is. Zo merkte de begeleidster van 
case 4 pas bij lezing van de tekstfragmenten in hoofdstuk 7 op, dat de student, 
zoals ze zei, 'de hele tijd probeert iets te zeggen, maar dan praat ik gewoon 
door'. Zij verklaart dit verschijnsel bij haarzelf ook in termen van aandacht: 'dan 
ben je zo bezig om dat verhaal duidelijk en helder over het voetlicht te krijgen 
dat je dat niet merkt'. Deze verklaring is ook zeer aannemelijk voor de besproken 
passage van case 3 (BD) over de verwijswoorden (§6.7.4). De begeleidster is zo 
geconcentreerd op het uitleggen van de procedure om de structuur van de tekst 
te controleren, dat ze niet opmerkt dat de student in zijn uitingen laat zien dat hij 
die kennis al heeft.  
.  
9.3.2 Onderschatting van risico's en overschatting van effecten  
Dat ook de zeer ervaren begeleiders van case 2 en case 4 verrast zijn door de 
spiegel die de analyses hen voorhoudt, wijst erop dat ze de risico's van de com-
municatie onderschatten en/of de effecten van hun interactie overschatten.  

Het onderschatten van risico's is het beste te omschrijven in termen van de 
student. Begeleiders lijken niet altijd voldoende rekening te houden met de mo-
gelijkheid dat: 
• de student iets niet begrijpt of anders begrijpt dan de begeleider bedoelt; 
• de student iets niet kan op de manier waarop het de begeleider voor ogen 

staat;  
• de student iets anders vindt dan de begeleider, c.q. een ander standpunt 

heeft; 
• de student iets anders wil dan de begeleider; 
• door een andere oorzaak hun oplossing niet aansluit bij het probleem van de 

student. 
De eerste twee situaties kunnen het gevolg zijn van zowel onhelder taalgebruik 
als verschil in perspectief. De laatste drie wijzen exclusief in de richting van per-
spectiefverschillen tussen student en begeleider.  

Ook het risico op deze onderschattingen lijkt groter wanneer begeleiders 
vooral communiceren vanuit een persuasief doel. Aan de interactie is te zien dat 
begeleiders die de student willen overtuigen, ook overtuigd zijn van hun eigen 
standpunt. Of dat standpunt nu een probleem behelst (anachronismen in case 4), 
een probleemverklaring (filosofische interesse in case 2), een oplossing (de struc-
tuur van de inleiding in case 3) of een werkwijze (literatuurverzameling en –
verwerking in case 1). Deze standpunten worden - letterlijk - niet ter discussie 
gesteld. Hiermee profileren de begeleiders zich enerzijds als expert, anderzijds als 
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beoordelaar. In de volgende paragrafen worden deze rollen nader belicht en in 
verband gebracht met risico-onderschatting. 
 Overschatting van de effecten van communicatie manifesteert zich het duide-
lijkst in de herhalingspatronen. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 zijn ze ruim-
schoots voorbijgekomen, met name het herhalingspatroon: S oppert een pro-
bleem → B suggereert een oplossing → S herhaalt het probleem → B herhaalt de 
oplossing (etc.). Het begeleidergedrag is alleen functioneel te duiden wanneer we 
ervan uitgaan dat ze menen dat met het 'geven van boodschap x' het gewenste 
effect bereikt kan worden (i.c. dat de student begrijpt, accepteert, wil en kan wat 
de begeleider voorstelt). In de onderzochte gesprekken blijkt de kans op dit effect 
niet groter te worden naarmate een boodschap vaker herhaald wordt. Althans 
niet waarneembaar binnen de tijdspanne van twee gesprekken. Daaruit conclu-
deer ik dat het 'geven van boodschap x' in die gevallen niet de meest adequate 
taalhandeling is. De begeleiders evenwel blijven er kennelijk in geloven. Ook dit 
gedrag hangt mijns inziens samen met de rol van expert en beoordelaar. 
 
9.3.2.1 De begeleider als expert 
De begeleider als expert weet waar een probleem door veroorzaakt wordt en hoe 
het opgelost moet worden. De rol van de ander in de interactie is die van ontvan-
ger van de boodschap en de ideeën van de student lijken niet zo relevant voor de 
deskundige begeleider. Deze expertrol past de begeleider: hij/zij moet immers de 
student helpen, ondersteunen bij de scriptie en dat veronderstelt dat de begelei-
der op bepaalde gebieden meer kennis en ervaring heeft dan de student. Ook 
studenten verwachten deskundigheid van de begeleider. Aannemelijk echter is 
dat de expert minder aandacht heeft voor signalen van de ontvanger omdat hij 
overtuigd is van de juistheid van de boodschap. Dit kan leiden tot inefficiëntie.   

In de onderzochte cases blijkt immers dat de experts de situatie niet altijd 
goed inschatten: privacyrecht moet in case 2 toch meer aandacht krijgen dan de 
begeleider aanvankelijk benadrukt, en het onderzoeken van de Latijnse traditie 
blijkt toch niet echt nodig te zijn in case 4. In deze gevallen duurt het erg lang 
voordat hierover shared cognition ontstaat. In beide gevallen hebben de begelei-
ders van meet af aan een duidelijke mening over de kwestie, maar hun perspec-
tief op de kwestie verschilt van het perspectief dat de student heeft. Pas wanneer 
de begeleiders dit studentenperspectief overnemen, kunnen ze hun aanvankelijke 
overtuiging loslaten en meegaan in de redeneringen van de student. Risico's op 
inefficiëntie ontstaan dus wanneer de expertise van de begeleider niet optimaal 
blijkt te passen bij het probleem of de redenering van de student en er veel tijd 
overheen gaat voor de begeleider zijn eigen expertperspectief loslaat. 
 Ook in de cases 1 (SW) en 3 (BD) zijn voorbeelden te vinden van niet-
optimale deskundigheid, maar deze begeleidsters zijn zich zeer bewust van hiaten 
in hun deskundigheid:  
 

Case 1 (SW):  
• zo'n scriptie, ja dat vind ik vaag (…) ik merk wel inderdaad wat S dan vraagt – wat is 

een probleemstelling - ik denk dan, ja, dat moet je dus wel weten, gewoon, als docent 
en dat moet je wel gewoon kunnen zeggen 

 
Case 2 (BD): 
• dat op sommige essentiële stukken <...> ik net niet voldoende erboven kan staan en 

kan zien wat er dan voor onderzoeksmatigs speelt 
• [waarom er een externe expert wordt ingeschakeld] dat is iets waar ik zelf nog niet 

helemaal goed grip op heb en ja dan is het ook moeilijk om feedback te geven. 

.  
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In gesprek 1 van case 1 (scène 6.7) vertelt de student dat ze haar tekst schrijft 
met alle artikelen om me heen. Dit vindt de begeleidster een goede manier. Op 
dat oordeel is wel wat af te dingen. Juist die werkwijze leidt vaak tot knip-en-
plakteksten die niet meer zijn dan aaneenschakelingen van citaten (vgl. §1.2). 
Bovendien stimuleert de werkwijze niet tot het bedenken en doordenken van een 
eigen structuur en het kritisch verwerken van artikelen.2 In case 3 is het duide-
lijkste voorbeeld de herziening van de onderzoeksfunctie van de probleemstelling. 
In interview 1 is de begeleidster ervan overtuigd dat het geen ontwerpvraag is. 
Niet lang daarna komt ze tot de slotsom dat de student wél een ontwerpvraag 
beantwoordt.  

De begeleidsters in deze cases hebben veel minder ervaring met scriptiebege-
leiding dan de begeleiders van case 2 en 4. De laatsten twijfelen ook wel eens of 
ze een bespreking goed hebben aangepakt (de student op een goede manier 
geholpen hebben), maar niet observeerbaar over hun inhoudelijke of procedurele 
expertise. Bij meer ervaren begeleiders is mogelijk het risico op onderschatting 
van de risico's groter dan bij minder ervaren begeleiders.  
 
9.3.2.2 De begeleider als beoordelaar c.q. gatekeeper 
De begeleider profileert zich in de overtuigingsfunctie ook als beoordelaar; zelfs 
als gatekeeper (Erickson & Schultz, 1982). De begeleider weet wat goed en fout 
is en is ook degene die gerechtigd is dat oordeel te vellen. Daarmee wordt de 
mening van de student minder relevant. Deze rol hebben niet alleen de onder-
zochte begeleiders: in de meeste instituties is de scriptiebegeleider minimaal 
medebeoordelaar van die scriptie. In hoofdstuk 2 is al aan de orde geweest dat 
een scriptieproces meerdere functies heeft (leerproces, werkproces en toets) en 
de spelers dus verschillende rollen (moeten) vervullen.3 De beoordelaarsrol is 
onlosmakelijk verbonden met de scriptiebegeleider. Ik wil hier iets uitgebreider op 
deze kwestie ingaan, omdat uit het onderzoek duidelijker wordt hoe dit gegeven 
de werking van de interactie kan beïnvloeden. Bovendien blijkt er nogal eens 
sprake te zijn van een rolconflict.  
 In het gedragspatroon dat ik hier bespreek (de student willen overtuigen van 
een bepaalde oplossing door deze te herhalen) is de beoordelaar aan het werk die 
vindt dat de student iets niet goed doet en die zijn best doet de student in de 
gewenste richting te manoeuvreren. Deze laatste omschrijving heeft connotaties 
met 'directief' of 'sturend' gedrag. Deze termen gebruik ik puur descriptief en niet 
in evaluerende zin (noch positief noch negatief). Het herhalen van suggesties, 
argumenten en dergelijke is een vorm van directief gedrag. Dit in tegenstelling 
tot een alternatief als 'uitzoeken wat er aan de hand is' dat eerder exploratief4 is. 
Het opmerkelijke nu dat naar voren komt uit de interviews, is dat de begeleiders 
in een gesprek weliswaar willen overtuigen (case 2 en 4), maar dat ze in algeme-
ne zin eigenlijk liever niet te veel willen sturen. Ter illustratie een aantal citaten 
uit de interviews: 

 
Case 1 (SW):  
• mijn intentie is dat zij de leiding neemt 
• dat ik harder moest trekken aan haar en eigenlijk is dat niet mijn stijl ook en daardoor 

had ik ook zo'n ontzettend ontevreden gevoel over. 
 

                                                 
2  Juist één van de problemen die de begeleidster heeft met de uiteindelijke scriptie van de 

student (zie §4.5). 
3  Zie ook Oost (2004, pp. 24-25). 
4  Lockhorst (2003, p. 81). 
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Case 2 (RGL): 
• vertellen hoe die 't doen moet. Nou, zo ben ik niet dat ik dat als voorkeurswijze doe 

(…) ik vind dat het product het product van de student moet blijven ook in de zin van 
het moet hun eigen ding blijven en daarbij moeten ze dus ook de eigen verantwoorde-
lijkheid blijven voelen en in die zin hou ik er niet van om ze gewoon te vertellen hoe ze 
't moeten doen 

 
Case 3 (BD): 
• uiteindelijk is het toch een soort eigen onderzoek, om z'n eigen weg te vinden 
• daar een heel stuk van zichzelf in moet kunnen stoppen en dan ga ik dan iemand 

anders' onderzoek doodslaan door te zeggen "nee ik wil het zo hebben" 
 
Case 4 (LET): 

• wij wilden dan natuurlijk niet zeggen "je moet het zó doen". 

 
Tegelijk beseffen de begeleiders dat ze zich misschien niet op de door hen zelf 
geprefereerde wijze gedragen hebben: 
 

Case 1 (SW):  
• het is ook mijn valkuil om eruit te sléuren wat erin zit en keihard voor te gaan werken  
• dat ik erop bleef hameren  
 
Case 2 (RGL): 
• ik ben dus een beetje bang dat ik S heb verteld hoe ze het moet doen  
• (niet geprobeerd het te brengen als van zou je het niet gewoon zus of zo doen) maar ik 

weet niet of ik daarin geslaagd ben  
 
Case 3 (BD): 
• [over tekst/draaiboek S] ik had er overal werkwoorden van gemaakt (…) had ik hier 

van gemaakt  
• ik blijf erop terugkomen  
 
Case 4 (LET): 
• [over het lang door blijven gaan over één zinnetje in de tekst van S] waarschijnlijk ben 

ik daardoor [lacht]) een beetje doorgeslagen eigenlijk. 

 
Dit verschil tussen droom en daad hangt mijns inziens samen met de beoorde-
laarsrol. Het dilemma wordt mooi verwoord door de begeleidster van case 1: ik 
zie mezelf meer als procesbegeleider maar aan de andere kant <…> ja dat is niet 
helemaal natuurlijk mijn taakopvatting want ik wil wel dat er een bepaalde kwali-
teit uit komt. Ook in case 3 komt dit dilemma naar voren bij de 'volgordekwestie' 
(zie ook §6.7). Enerzijds vindt de begeleidster dat echt een opvattingenkwestie, 
dat was gewoon mijn persoonlijke voorkeur om dat om te draaien en daar had ik 
ook best argumenten voor maar ik wilde open blijven staan voor de argumenten 
als het andersom zou moeten zijn en ze wil het onderzoek ook niet doodslaan 
door te zeggen "nee ik wil het zo hebben". Anderzijds was ze er niet gelukkig mee 
en bleef ze erop terugkomen. Ook hier: de begeleidster wíl niet zeggen dat het 
anders móet, maar zolang het niet anders is, is ze niet tevreden. Ze wil niet voor-
schrijven hoe het moet, maar accepteert ook de oplossing van de student niet. De 
poort wordt streng bewaakt. Dit is ook op te maken uit opmerkingen van de 
begeleidster van case 4: het moet toch op een andere manier, want ik vind het 
niet acceptabel als je zegt 'ja maar eh volgens mij begrepen ze hier niets van 
want ik begrijp het niet', snap je?, terwijl ik denk 'nee! (…) dan moet ik daar dus 
in de discussie telkens weer op terugkomen, als dat nog niet zo is. 
 Een andere oorzaak van het dilemma wordt gevormd doordat begeleiders zich 
medeverantwoordelijk kunnen voelen voor de kwaliteit van het eindproduct. De 
begeleidster van case 3 is hier expliciet over: da's ook een stukje van mij en dan 
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wil je gewoon goed voor de dag komen5. Mogelijk functioneren begeleiders ook 
als wat Van der Mast (1999) opiniedragers noemt. Van der Mast omschrijft hen, 
in navolging van Ducrot, als personen die zich door de uiting heen (moeten) 
uitdrukken, zonder dat hen daadwerkelijk woorden worden toegeschreven; ze 
'praten', maar alleen in die zin dat een (deel van een) uiting hun standpunt of 
houding weergeeft en niet noodzakelijkerwijs hun woorden (p. 48).  
 Kortom: de begeleider wil de student eigenlijk niet teveel sturen, maar vindt 
iets niet goed c.q. vindt dat iets op een bepaalde manier gedaan moet worden, is 
daar zeer van overtuigd, vindt het bij zijn/haar rol horen om te zorgen dat dat 
ook zo gebeurt en probeert de student daarvan te overtuigen door die boodschap 
herhaaldelijk te brengen.  
 
9.3.2.3 De student 
In deze paragraaf over onderschatting van risico's en overschatting van het effect 
van herhaling, wil ik de rol van de student nog belichten. Vervult de student een 
te begrijpen rol in de perspectiefverschillen en de herhalingspatronen?  
 Als de student geen perspectief of eigen gedachten zou hebben, dan zou er 
geen perspectiefverschil of verwarring ontstaan. Wat gebeurt er dan wanneer een 
begeleider probeert de student ergens van te overtuigen? De begeleider is op-
perst geconcentreerd bezig een ingewikkelde kwestie (oplossing, redenering etc.) 
uit te leggen aan de student. De student is opperst geconcentreerd aan het pro-
beren die redenering te volgen. Zo'n verwerking kost tijd en in de transcripten is 
een aantal malen duidelijk te zien dat de student dergelijke verwerkingstijd ook 
nodig heeft en neemt terwijl de begeleider doorgaat met de expositie. Op dat 
moment 'sporen' de cognities van spreker en luisteraar niet meer met elkaar. De 
spreker (i.c. de begeleider) bereikt een ander punt in de gedachtegang terwijl de 
luisteraar (i.c. de student) eigen gedachten produceert naar aanleiding van een 
eerder punt. Het denken van de student kan dus perspectiefverschillen veroorza-
ken.  
 Aan interactiepatronen leveren studenten hun bijdrage vooral door het herha-
len van hun vragen of protesten.  De vragende student formuleert de potentiële 
bedreigingen. Herhaling ervan is benadrukking van de bedreiging: er is nog 
steeds iets aan de hand. Zolang de begeleider de reactie op vraag of probleem 
herhaalt, maakt men meestal geen of weinig vorderingen. Dit patroon wordt door 
de onderzochte studenten zelden doorbroken. Dergelijk gedrag strookt met het 
beeld dat oprijst uit de kwantitatieve analyses: de begeleiders drukken een 
zwaarder stempel op de gesprekken dan de studenten door hun dominantere rol 
als structureerder en spreker (§8.4). Het actief doorbreken of problematiseren 
van een interactiepatroon door de student wordt mogelijk als 'institutioneel onge-
past' beschouwd. 
 Een uitzondering op dit gedrag is te vinden in case 3 (BD), gesprek 1, scène 
6. De begeleidster wil een vervolgafspraak maken, maar de student brengt nog 
een onderwerp in en doorbreekt daarmee het structureringsinitiatief van de bege-
leider. Verrassend is niet dat dat juist in deze case gebeurt. Deze student is im-
mers relatief veel aan het woord en zeer actief als metacommunicator (§6.6.1). 
 De protesterende student, ten tweede, kan net zo volhardend zijn als de 
begeleider (case 1: onderliggende mechanismen; case 2: doelenkwestie; case 3: 
volgordekwestie; case 4: Latijnse traditie). In die gevallen is er sprake van gelijke 
doelen: ook de student wil overtuigen en niet meteen het eigen standpunt prijs-

                                                 
5  Vergelijk §6.7.2. 
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geven. Daarmee behandelt de student – in die specifieke kwestie – de begeleider 
niet als de unieke expert en beoordelaar. Wanneer de discussie zich niet verder 
ontwikkelt, bijvoorbeeld doordat men argumenten blijft herhalen en/of de onder-
liggende logica niet bespreekt, kan een patstelling ontstaan. Nogmaals: de onder-
zochte studenten grijpen niet actief in om die patstelling te doorbreken. Verwar-
ring en herhaling worden dus inderdaad door beide sprekers interactioneel tot 
stand gebracht. 
 
9.3.2.4 Tot slot 
Het onderschatten van bedreigingen van scriptieprocessen, kwam in een ander 
verband aan de orde in §8.4.1 naar aanleiding van de gespreksonderwerpen. De 
processen lijken minder gevorderd dan de begeleiders menen. Mogelijk wordt de 
omvang van scriptieproblemen onderschat. 
 Een incident uit onze praktijk6 maakt duidelijk dat dit een reële optie is. Een 
collega adviseert een vakgroep die het uitloopprobleem van afstudeerscripties wil 
gaan aanpakken. Ze beginnen heel 'low profile' met een bijeenkomst waarin 
studenten kunnen praten over hun ervaringen. Een zeer ervaren begeleidster van 
de vakgroep is hierbij aanwezig, evenals de collega. Na afloop van de eerste 
bijeenkomst ventileert de begeleidster haar bezorgdheid: ze is geschrokken van 
de hoeveelheid problemen die de studenten ervaren bij hun afstudeerwerk. Ze 
had niet gedacht dat studenten het zó moeilijk vonden. Onze collega daarente-
gen, die talloze scriptieschrijvers heeft meegemaakt in groepsverband en indivi-
dueel, heeft weinig nieuws gehoord op de bijeenkomst. Zoals ze zegt: "Het waren 
de bekende verhalen". 
 Deze anekdote leert dat scriptiebegeleiders kennelijk niet automatisch goed 
zicht hebben op wat de studenten meemaken tijdens een scriptieproces. Dat mijn 
collega daar een beter beeld van heeft, komt waarschijnlijk doordat wij ten op-
zichte van studenten (in cursussen en individueel) geen institutionele beoorde-
laarsrol hebben. Daardoor kunnen de studenten opener zijn; wij spelen geen rol 
in de eindafrekening. Onderschatting van de problemen zou dus een gevolg kun-
nen zijn van de rollenconstellatie van het doorsnee scriptieproces waarbij de 
begeleider door zijn tweede functie als beoordelaar minder problemen te zien 
krijgt.  
 
Een tweede afsluitende beschouwing: de overschatting van herhaling als middel 
om de student te overtuigen, is géén gevolg van een eenzijdig handelingsreper-
toire van de onderzochte begeleiders. Alle begeleiders vertonen namelijk ook 
alternatief gedrag. In alle gesprekken zijn passages te vinden waarin de begelei-
ders exploratief bezig zijn in de zin dat ze proberen de ideeën van de student te 
ontdekken. Begeleiders lijken echter niet zo gemakkelijk over te stappen van de 
ene rol (beoordelaar; dirigent; probleemoplosser) naar de andere (begeleider; 
probleemonderzoeker). Als ze eenmaal in de dirigentenrol zitten, komen ze daar 
binnen een scène kennelijk niet gemakkelijk uit. Het gebeurt welgeteld drie keer: 
een keer in case 1 (§4.7.2) en twee keer in case 2 (§5.6.2 en 5.6.3). Op die 
momenten begint de probleemoplosser maar neemt de probleemonderzoeker het 
over. Betreffende wendingen zijn respectievelijk: nou ik vind, wat vind jij het 
mooist? eerst even vragen hoe jij het (case 1); dat kan dus aan het licht komen 
zodra je dus met die toetsing bezig gaat, met name in het licht van de alg <…> 

                                                 
6  Dat wil zeggen: de praktijk bij de taakgroep Didactiek van Academische Vaardigheden van 

het IVLOS. 
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kijk, nee laat ik het anders zeggen. Waarom zou het algemeen persoonlijkheids-
recht daarin betrokken moeten worden? (case 2); want eh daarbij, nou ja verzin 
zelf eens wat daar allemaal aan de orde moet komen <…> volgens jou (case 2). 
 Wat wel regelmatig gebeurt is dat een begeleider een scène begint als pro-
bleemonderzoeker en na het 'onderzoek' een oplossingssuggestie geeft. In deze 
volgorde komt de omschakeling dus vaker voor. Dit patroon is ook herkenbaar in 
de samenhangen tussen de interactiekenmerken: wanneer de begeleider een 
scène opent met een vraag, is de student beduidend meer aan het woord dan 
wanneer de scène door de begeleider is geopend met een probleem of een voor-
stel. Het lijkt hiermee een kwestie van 'mentale instelling' te zijn: wanneer de 
begeleider in de spreekhouding is, schakelt hij niet zo gemakkelijk over op een 
luisterhouding.   

Overigens manifesteert dit verschijnsel zich het meest nadrukkelijk in de in-
teractie rond tekstprobleemscènes (§8.6). Begeleiders communiceren in dergelij-
ke scènes veelal volgens het patroon: probleem aanwijzen → aspect van het 
probleem benoemen → oplossing voorstellen → aspect van het probleem benoe-
men of reden voor oplossing geven. Dit veelal zonder tussenkomst van uitingen 
van de student. Deze scènes worden niet vaak geopend met een vraag en de 
bijdrage van de student is - en blijft - beperkt: gemiddeld 24% van het aantal 
woorden, tegenover gemiddeld 39% in andersoortige scènes. 
 
9.3.3 Probleemonderzoek is niet nuttig   
De derde mogelijke verklaring voor het laten voortbestaan van (potentiële) pro-
blemen, is dat begeleiders of studenten het niet nodig of nuttig vinden om het 
probleem nader te onderzoeken op het moment dat het ter sprake komt. Daar 
kunnen goede redenen voor zijn. Eén daarvan is genoemd in de bespreking van 
case 2 (RGL): niet alle problemen zijn grondig te onderzoeken (en op te lossen) 
binnen het tijdsbestek van een scriptiegesprek. Er moeten keuzes gemaakt wor-
den. 
 Bovendien is het niet altijd effectief om alle problemen die een student ziet 
opdoemen met interactie te proberen te voorkomen. Soms is het beter dat de 
student eerst aan het werk gaat en probeert er zo ver mogelijk mee te komen. 
Dit stelt de begeleider in case 2 een aantal keren voor aan de student. Ook in 
case 1 is dit aan de orde: de student moet eerst meer literatuur gaan zoeken en 
dan zien of de problemen minder worden. 
 Voordeel daarvan kan zijn dat de student zelf probeert problemen op te los-
sen. Niet alleen is aannemelijk dat de student hiervan iets leert dat nuttig is voor 
het verdere verloop van het scriptieproces, ook kan dit het zelfvertrouwen en het 
werkplezier van de student vergroten. Dit laatste is te zien in case 1. Aanvanke-
lijk vindt de student het vervelend dat ze (naar haar idee) van de begeleider geen 
duidelijke opdrachten meekrijgt. Als blijkt dat ze zelf toch in staat is om een 
eerste inleiding met aantal vragen te produceren, is ze aangenaam verrast. In de 
woorden van de student: eerst dacht ik ja hallo zeg effe gauw wat ik moet doen, 
maar nu ik gewoon begonnen ben vin ik dat wel eh, wel beter want dan is het wel 
meer van mijzelf la-ma-zeggen (beurt 276, gesprek 2).  Daarnaast kan die zelf-
werkzaamheid leiden tot een proces en een product waaraan veel beter te obser-
veren is waar de problemen precies zitten. Deze strategie past de begeleider in 
case 2 toe wanneer de student in gesprek 2 vragen heeft over hoe ze de keuze 
voor een definitie van privacyrecht moet verantwoorden. Dan zegt de begeleider: 
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[B] 71 Ja weet je wat het probleem is (…) dat ik niet helemaal zeker weet wat daar het 
probleem van zou zijn. Dus ik wil eigenlijk eerst op schrift zien dat je daarmee werkt en dat 
je dit probleem tegenkomt, om te zien van ga je daar op een goeie manier mee om, is dat 
acceptabel voor jezelf al schrijvende en is dit acceptabel gewoon vanuit het perspectief van 
een wetenschappelijk verantwoord werkstuk. 

 
Het probleem wordt dus 'vooruitgeschoven' naar een ander moment waarop het 
(eventuele) probleem zich in een concretere vorm manifesteert en daardoor beter 
onderzocht kan worden.  
 
9.3.4 Beperkte mogelijkheden voor probleemanalyse 
De vierde factor betreft de mogelijkheden die er zijn voor begeleiders en studen-
ten om onderliggende scriptieproblemen nader te onderzoeken. Die kunnen be-
perkt worden door het risico op gezichtsverlies en door de competentie van de 
student en/of die van de begeleider. 

Wanneer problemen goed uitgezocht worden, kan gezichtsverlies dreigen. 
Zo'n onderzoek kan bedreigend zijn voor de autonomie van de student (de nega-
tive face)7. Een illustratie hiervan is te vinden in case 1. Tot in gesprek 3 blijft 
onduidelijk wat de student precies gedaan heeft in de bibliotheek. Daardoor wordt 
niet helder waar haar problemen met de literatuurverzameling precies door ver-
oorzaakt worden. Ze beweert weliswaar dat ze in de elektronische zoeksystemen 
op termen heeft gezocht, maar andere uitingen van de student leiden tot gerede 
twijfel hieromtrent. Om hier duidelijkheid over te krijgen, zou de begeleider de 
student dicht op de huid moeten gaan zitten en daarmee de autonomie (negative 
face) van de student bedreigen. De begeleider zou daarmee een rol krijgen als 
een ouder die voor het eten aan het kind niet alleen vraagt of het zijn handen 
heeft gewassen, maar ook zegt: laat eens zien dan. Dergelijke taalhandelingen 
kunnen gemakkelijk begrepen worden als tekenen van wantrouwen.  

Dit is waarlijk een dilemma in scriptie-interactie, omdat het laten bestaan van 
dergelijke onduidelijkheden de efficiëntie van het proces ernstig kan bedreigen. 
De oplossingssuggesties van een begeleider kunnen dan immers niet goed toege-
sneden worden op de feitelijke kenmerken van het probleem. Anderzijds zijn er 
talloze voorbeelden in het materiaal te vinden waarbij het doorvragen naar het 
probleem verhelderend werkt en een belangrijke stap is in de richting van een 
goede bespreking en vervolgens oplossing van het probleem. Daarenboven zijn er 
vele gesprekspassages die zo onhelder blijven (zie de verschillende scenario's van 
de gesprekken) dat de effectiviteit en daarmee efficiëntie in het geding is. In de 
afweging van de risico's op gezichtverlies ten opzichte van de risico's op onhelde-
re interactie, ligt ruimte voor meer handelen dat gericht is op verheldering. 
 Dan de competentiebeperkingen die het verhelderen van problemen kunnen 
belemmeren; om te beginnen die van de student. Uit de analyses komt naar 
voren dat de studenten in de cases 1 (SW) en 3 (BD) weliswaar vlot praten, maar 
ook zeer onnauwkeurig, onhelder en/of inconsistent. Voorbeelden in §6.6.2 ma-
ken duidelijk dat het onderzoeken van het probleem van de student uit case 3 
slechts moeizaam of niet tot verheldering leidt. Ook van case 1 zijn dergelijke 
voorvallen beschreven. De studenten in case 2 (RGL) en 4 (LET) komen aanvan-
kelijk niet met de meest heldere uitleg c.q. argumentatie van de kwestie onder 
bespreking. Dergelijke studentfactoren compliceren het verhelderen van onderlig-
gende problemen. Als dit niet te keren blijkt, vormt één van de oorzaken van de 

                                                 
7  In §6.7.2. is de beleefdheidstheorie waarin deze begrippen een centrale rol spelen, uitge-

breider beschreven.  
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verwarring, namelijk onhelder taalgebruik, een structurele bedreiging voor de 
efficiëntie van het scriptieproces.  

Het adequaat onderzoeken van scriptieproblemen veronderstelt echter ook 
een relevant 'onderzoekskader' bij begeleiders. Daarmee doel ik op kennis van de 
academische onderzoeks- en schrijfprocessen die de student moet doorlopen. 
Relevante vragen in dat kennisbestand, zijn bijvoorbeeld:  
• Wat betekent het om een goede probleemstelling te formuleren? (Vergelijk 

eerder gegeven citaten van begeleidsters uit Case 1 en 3 die dit niet gemak-
kelijk vinden). 

• Welke houvasten zijn er om een onderzoeksstructuur of inhoudsopgave te 
ontwerpen? (Hier gaat de begeleider van case 2 niet op in; hij suggereert die 
structuren in concreto). 

• Hoe bepaal je welke informatie wel en niet nodig is in de scriptie?8 (De stu-
denten in Case 2 en 4 lijken hier beter weg mee te weten dan hun begelei-
ders). 

• Hoe kun je op een goede manier teksten plannen, schrijven, controleren en 
reviseren? (Vergelijk de opmerking hiervoor naar aanleiding van case 1 over 
het schrijven met alle artikelen 'om je heen'. De begeleidster in case 3 sugge-
reert wel een procedure voor het controleren van de structuur van de tekst). 

 
In het onderzoek wordt bevestigd wat onze ervaring is in zowel student- als bege-
leidercursussen: kennis van de verschillende deelprocessen, met name kennis 
over criteria, controlemiddelen en procedures, is vaak impliciet of ontbreekt.  

Dat begeleiders dergelijke proceskennis ontberen, is overigens ook verklaar-
baar. De meeste docenten worden noch zijn geschoold in scriptiebegeleiding. In 
de praktijk doet men kennis en ervaring op door het werk van en met studenten, 
en door eigen onderzoeks- en schrijfwerk. Daarnaast is een factor dat scriptiebe-
geleiders hun rol ook - wellicht vooral - vervullen vanuit hun inhoudelijke experti-
se. De systematiek van de processen hoort niet a priori tot hun deskundigheids-
terrein.  
 Dit ontbreken van proceskennis zou ook een verklaring kunnen zijn voor 
begeleidersgedrag dat ten opzichte van 'het probleem onderzoeken' aan het 
andere einde van het spectrum staat: de werkwijze of oplossing voorzeggen. Dit 
gebeurt nadrukkelijk in case 3 (BD) waar de begeleidster de juiste formuleringen 
ook in de marges van de tekst van de student schrijft. De begeleider van case 2 
(RGL) is terecht een beetje bang dat ik S heb verteld hoe ze het moet doen. 
Wanneer kennis over de onderliggende processen ontbreekt, is het moeilijk om 
de precieze oorzaken van een probleem te achterhalen en te begrijpen. Daardoor 
ontbreekt de kennis die het de begeleider mogelijk kan maken de student te 
helpen zelf de problemen op te lossen. 
 
9.4  Risico's en kansen van verschillende gedragspatronen  
 
9.4.1 Inleiding 
Op basis van de hiervoor gegeven beschouwingen kan een meer algemene waar-
schuwing geformuleerd worden voor zowel begeleiders als studenten die scriptie-
gesprekken voeren: overschat de effecten van communicatie niet, met name de 
effecten van communicatie in de vorm van 'vertellen'. In het vooronderzoek 

                                                 
8  Vergelijk ook de meest genoemde problemen in de enquête van het vooronderzoek: 

selecteren en ordenen/structureren (§2.2.2). 
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kwam dit punt al naar voren en vormde het de reden om twee opeenvolgende 
gesprekken in het onderzoek op te nemen (vgl. § 2.4). Uit de gespreksanalyses 
van het hoofdonderzoek is af te leiden dat die overschatting een wijder verbreid 
fenomeen is.  
 Als belangrijkste oorzaken waardoor communicatie minder effect heeft dan 
waarschijnlijk wordt aangenomen door de actoren, zijn naar voren gekomen: 
1 De luisteraar produceert ook gedachten, wat ten koste kan gaan van de con-

centratie op de boodschap van de ander.  
2 De spreker is geconcentreerd op het spreken, wat ten koste kan gaan van de 

aandacht voor uitingen en signalen van de ander. 
3 Er is geen shared cognition over belangrijke onderliggende aspecten (verschil-

lende perspectieven, onhelder taalgebruik) wat ertoe leidt dat de aansturing 
niet optimaal is. 

 
Dat deze factoren een belangrijke rol kunnen spelen in scriptiegesprekken komt 
doordat scriptieprocessen complex zijn. Daardoor is er veel om over na te denken 
(vgl. oorzaak 1 en 2 hierboven) en zijn onderliggende aspecten belangrijk om de 
problemen goed te begrijpen, te bespreken en op te lossen (oorzaak 3). 

Het overschatten van de effecten van communicatie kent een pendant in het 
onderschatten van mogelijke problemen. In het voorgaande is aangegeven dat 
die reëel zijn; studenten en begeleiders weten niet alles, begrijpen, kunnen en 
willen niet alles. Daarenboven weten, begrijpen, vinden, kunnen en willen student 
en begeleider niet altijd hetzelfde. Dit kan de efficiëntie van het proces bedreigen. 
Het is dus zaak goed in te schatten of problemen dreigen en als dat zo is, de 
problemen adequaat te analyseren (vgl. §9.3).  
 Hieronder zullen verschillende middelen daarvoor op hun merites beschouwd 
worden. Welke concrete manieren zijn er om risico's in te schatten en te bezwe-
ren? Daarbij gaat het in de regel niet om zeer geavanceerde procedures of me-
thodieken, maar om relatief eenvoudige middelen waarvan de meeste ook door 
de onderzochte begeleiders uitgebreid worden toegepast. Aanbevelingen voor 
begeleiders als de onderzochte richten zich dan ook met name op frequentie, 
timing en concrete toepassingen van die algemene middelen. Deze preciseringen 
kunnen worden gedaan doordat de gespreksdata indicaties geven van de condi-
ties waaronder de middelen werkzaam zijn. Dat het daarbij veelal gaat om stra-
tegieën die al ingezet worden, zie ik vooral als een voordeel. In §3.1 is het belang 
aangegeven van een goede analyse van de context waarin gehandeld wordt, 
onder meer omdat analyse van die context zicht geeft op de mogelijkheden en 
beperkingen van alternatieve handelingspatronen. Hoe dichter nu de aanbevelin-
gen aansluiten op handelingen die in de onderzochte gesprekken daadwerkelijk 
voorkomen, hoe meer kans er is dat suggesties uitvoerbaar, passend en functio-
neel zijn binnen de context waarin gehandeld wordt. 
 Bij aanbevelingen voor studenten ligt die verhouding gecompliceerder. De 
handelingsvrijheid van studenten in scriptiegesprekken lijkt meer onderhevig aan 
beperkingen dan die van begeleiders. Dat studenten herhalingspatronen niet 
doorbreken (zie §9.3.1.3), is hier een voorbeeld van. Voor alternatief studenten-
gedrag is dus moeilijker te voorspellen of het institutioneel passend zou zijn9.  
 In de afwegingen zal ook aandacht besteed worden aan de vraag hoe het 
bedreigingsrisico zich verhoudt tot andere risico's. Gezien het criterium efficiëntie 

                                                 
9  Vergelijk Levinson (1992, p. 71): constraints on the personnel and the roles they may 

take.  



312    Hoofdstuk 9 

 

gaat het dan bijvoorbeeld om de tijdsinvestering die gepaard gaat met het uit-
zoeken van bedreigingen. Daarnaast komen risico's aan de orde als gezichtsver-
lies en het kwijtraken van de structuur van het gesprek. Een belangrijke vraag 
wordt daarmee: Hoe verhoudt het risico op onnodig of onverantwoord tijd-, struc-
tuur-, en gezichtsverlies zich tot het risico op onopgemerkte of ongeneutraliseer-
de bedreigingen?  
 
9.4.2 Risico-inschatting 
Bedreigingen onderzoeken veronderstelt dat de bedreigingen opgemerkt en on-
derkend zijn. Inmiddels is duidelijk dat in scriptie-interactie continu gevaren op 
de loer liggen: dit is inherent aan de communicatieve situatie.10 In de volgende 
paragraaf (§9.4.3) ga ik nader in op situaties waarin student of begeleider expli-
ciet uitdrukken dat er een probleem is door een probleem te benoemen of een 
vraag te stellen. Op basis van de analyses kunnen we evenwel ook concluderen 
dat er efficiëntiebedreigende situaties zijn die niet als zodanig gemarkeerd wor-
den. Die bespreek ik in onderhavige paragraaf. 
 Uit de analyses komen de volgende situaties naar voren als meer riskant voor 
de efficiëntie van het scriptieproces: 
1 wanneer belangrijke boodschappen onhelder en abstract zijn; 
2 wanneer belangrijke boodschappen meervoudig of gelaagd zijn; 
3 wanneer geen zicht is op hoe de luisteraar de boodschap verwerkt. 
 
Als hoogriskant kan een situatie aangemerkt worden waarin een spreker belang-
rijke (2) meervoudige boodschappen (1) in abstracte vorm aanbiedt zonder dat 
(3) de interactie indicaties geeft van hoe die boodschappen worden begrepen. 
Een (1) abstracte (2) enkelvoudige boodschap of een concrete heldere meervou-
dige boodschap is minder riskant. Daarenboven kan een abstracte gecompliceer-
de boodschap effectief overgebracht blijken wanneer (3) de ontvanger blijk geeft 
van een begripvolle interpretatie. Anders gezegd: de drie factoren kunnen ieder 
voor zich de bedreigingen van de ander verminderen of vergroten.  
 De verhouding tussen de drie factoren is te illustreren met een korte passage 
uit gesprek 2 van case 2 (RGL). De begeleider zegt in beurt 227: (…) "X's Law"11 
dat moet je wel op de Engelse manier spellen, dus dat is 'X-apostrof-s'. De stu-
dent reageert in de volgende beurt met oké waarop de begeleider een volgend 
punt aanroert. Omdat het gaat om een concrete boodschap die betrekking heeft 
op één bepaald aspect van de tekst van de student en de oplossing helder wordt 
verwoord (inclusief de reden van de oplossing), is het niet hoogriskant om het 
oké van de student te behandelen als een volle acceptatie-vorm (Houtkoop-
Steenstra, 1987, p. 210). De drie factoren zijn verder te concretiseren. 

De eerste twee factoren zijn vooral relevant waar het gaat om handelingssug-
gesties van begeleiders; de meest frequente uiting in tekstprobleemscènes 
(§8.6), maar ook in andere scènes hoogfrequent. Riskant in verband met (1) 
onheldere, abstracte boodschappen, is met name het gebruik van institutionele 
sleutelwoorden12. In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat veel begrippen rondom het 
fenomeen scriptie onduidelijk zijn of voor meererlei interpretatie vatbaar. Voor-
beelden zijn diepgang (case 1), kritische distantie en uiteenzetten (en dergelijke) 
(case 2), scherp formuleren (case 3) en anachronistisch en een vertaling meer 

                                                 
10  Ook in dit opzicht blijkt er een parallellie tussen gewoon en taalverkeer. 
11  Wet X wordt door de student met de Engelse benaming aangeduid in haar scriptie.  
12  Meer informatie over dit fenomeen in §5.8.3. 
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kleur geven (case 4). Kenmerkend voor institutionele sleutelwoorden is dat ze 
van belang geacht worden voor volwaardige deelname aan de institutie maar 
tegelijk in zichzelf geen concrete 'propositional knowledge' en 'action knowledge' 
bevatten; deze moet door actoren ontdekt c.q. geleerd worden. Voor scriptiepro-
cessen zit riskante abstractie in juist die twee aspecten: de precieze betekenis of 
inhoud (propositional knowledge) is niet bekend bij de student of de begrippen 
zijn open voor verschillende handelingen (action knowledge). Als de begeleider in 
case 1 suggereert om een skelet te maken is dit voor de student geen vertrouwd 
begrip; ze heeft nooit schema's gemaakt. Als een student iets in de scriptie moet 
uiteenzetten, beschrijven, of uitwerken, dan zijn er verschillende manieren om 
dat te doen (case 2). Het risico dat de student een andere weg gaat bewandelen 
dan de begeleider voor ogen staat, is daarmee groter dan wanneer een hande-
lingsvoorstel concreter is.  
 Om dit risico in te schatten, zouden begeleiders zich ten eerste af moeten 
vragen hoe groot de kans is dat de studenten de inhoud kennen van de abstracte 
begrippen, ten tweede hoe groot de kans is dat de twee typen kennis van de 
student overeenkomen met de betekenis die het begrip voor de begeleider heeft. 
Hierbij zou men bedacht moeten zijn op optimisme (vergelijk eerder). Vervolgens 
kunnen begeleiders nagaan welke concrete kenmerken (criteria) en handelingen 
(procedures) zij voor ogen hebben met de begrippen die ze willen gebruiken. 
Abstracte criteria kunnen via voorbeelden worden geconcretiseerd. Voorbeelden 
uit andermans werk, maar mogelijk ook fragmenten uit de tekst van de student 
waarin iets wel goed uitgewerkt en beschreven is. Een functionele bepaling13 kan 
ook verhelderend werken. Daarmee wordt immers aangegeven waar een hande-
ling voor dient en toe moet leiden.  

Ook de student kan hierin een rol spelen. De student zou zich af kunnen vra-
gen of door de begeleider gebruikte begrippen voldoende concreet zijn om mee 
aan de slag te gaan. Zo niet, dan kan de student om verheldering vragen. Echter: 
dit is een actie met een hoog risico op gezichtsverlies; actoren in de constitutie 
worden immers geacht de institutionele sleutelwoorden te kennen en de begelei-
der is tevens beoordelaar van de student14. Daarnaast kan doorvragen van de 
student ook leiden tot gezichtsverlies van de begeleider. Dit risico ontstaat wan-
neer het de begeleider niet lukt om het begrip dusdanig te concretiseren dat de 
student ermee aan het werk kan gaan.  

Wat betreft meervoudige, gelaagde boodschappen zit het risico vooral in 
complexe begeleidersuggesties die in één woordenstroom worden uitgesproken. 
Uit het feit dat luisteraars soms 'blijven haken' aan een onderdeel van de bood-
schap (voorbeelden bij de studenten in case 1 en case 3), is af te leiden dat er 
tijd en ruimte nodig is om elementen uit de boodschap te verwerken. Is die er 
niet, dan is het risico groot dat het vervolg van de uiting niet meer adequaat 
verwerkt wordt.  
 Dit risico kan eenvoudig verkleind worden door (korte) pauzes in te lassen 
tussen elementen van een boodschap. Dit veronderstelt dat de begeleider zich 
ervan bewust is dat de boodschap gelaagd is en ook weet uit welke lagen de 
boodschap bestaat.  

                                                 
13  Zie Oost en De Jong (1996, p. 219). 
14  In onze praktijk (vgl. §9.2.3.4) krijgen we zeer regelmatig vragen van studenten over 

feedback van begeleiders: Wat zouden ze precies bedoelen met 'niet-wetenschappelijke 
taal', 'Viva-taal' of 'meer betogen'? Om er enkele te noemen.  
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Het bewust inlassen van een (korte) pauze is een mes dat aan meerdere kan-
ten snijdt. Het geeft de luisteraar de gelegenheid de boodschap te verwerken, 
maar ook de spreker om de reactie van de luisteraar te peilen (factor 3). Het 
inlassen van zo'n pauze zal er op zichzelf al toe leiden dat de spreker zijn concen-
tratie even verlegt van zijn eigen verhaal naar de luisteraar. Uit de analyses komt 
naar voren dat die concentratie op de ander geen vanzelfsprekendheid is in scrip-
tiegesprekken. De oorzaak hiervoor is, zoals aangegeven, dat sprekers vaak 
geïnvolveerd zijn met het bedenken en overbrengen van overtuigende en veelal 
complexe verhalen, wat veel cognitieve inspanning vraagt.  
 De pauze doorbreekt dus het spreekpatroon. In de pauze kunnen verschillen-
de dingen gebeuren. Ik loop de opties langs. Allereerst: de student zwijgt. Wat 
zegt dat? Misschien precies waarvoor de pauze bedoeld is: de student verwerkt 
de boodschap. Onduidelijk is dan wel hóe de boodschap wordt verwerkt. 
 Een tweede veelvoorkomende uiting is een minimale continueerder als hmhm, 
ja of oké. Conversatieanalisten hebben verschillende conversationele 'betekenis-
sen' gevonden voor deze woordjes, voor de vragen rond risico-inschatting is 
vooral hun onderlinge overeenkomst van belang. Aannemelijk is weliswaar dat de 
student hiermee uitdrukt dat de begeleider verder kan praten, dit zegt echter 
weinig tot niets over hoe de student de boodschap heeft begrepen. 
 De derde mogelijkheid is een 'claim of understanding' van de student: ja, ik 
begrijp het of dat snap ik. Aangenomen dat de student deze bewering doet in de 
overtuiging dat hij/zij de boodschap meent begrepen te hebben, geeft een claim 
meer informatie over de ontvangst dan een continueerder. Ook hier blijft evenwel 
onuitgesproken hoe de boodschap is begrepen. 
 Meer zekerheid biedt een 'display of understanding', bijvoorbeeld een parafra-
se ingeleid door dus je bedoelt …? In het onderzoeksmateriaal zijn verschillende 
voorbeelden te zien van de werking van zo'n display; het geeft de begeleider de 
mogelijkheid interpretatieverschillen te corrigeren (case 1-SW) of concretiserin-
gen te geven (case 3-BD). 
 Een vierde mogelijkheid tot slot, is dat de student in de pauze met een be-
zwaar of probleem komt: ja (dat begrijp ik), maar …. Hierin wordt zichtbaar dat 
er 'iets aan de hand is': er ligt een potentiële bedreiging op tafel. Zie hiervoor 
verder §9.4.3. 
 
In termen van risico-inschatting kan factor 3 (zicht op verwerking van de bood-
schap) nu nader geconcretiseerd worden. Pauzes laten vallen geeft de student de 
gelegenheid een reactie te geven en de begeleider om de concentratie te verleg-
gen naar de student. Hoe minder inhoud de reactie van de student heeft, hoe 
groter de onzekerheid over de verwerking van de boodschap en daarmee bestaat 
er meer risico dat de boodschap anders wordt verwerkt dan hij door de zender is 
beoogd.  
 Zoals het voorbeeld uit case 2 over de spelling van X´s Law duidelijk maakt, 
is die onzekerheid minder bedreigend als het gaat om een concrete, eenvoudige 
boodschap. Er worden in scriptiegesprekken evenwel vaker abstracte en/of inge-
wikkelde boodschappen gegeven. Bijvoorbeeld over het hoe en waarom van het 
bestuderen van onderliggende mechanismen (case 1-SW), over de structuur van 
en verhouding tussen effectiviteitstoets, evenredigheidstoets en proportionali-
teitstoets (case 2-RGL), over de vraag wat voor onderzoeksfunctie de probleem-
stelling heeft (case 3-BD) of over de interpretatie van het ontbreken van een 
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opdracht (case 4-LET). In dergelijke situaties lijkt het wel riskant om continueer-
ders en claims als een volle acceptatie-vorm te behandelen.  
 Een alternatief voor die behandeling is het stellen van een vraag. Een bege-
leider kan in reactie op de uiting van de student iets vragen als: Begrijp je wat ik 
bedoel? Uit de data komt naar voren dat ook zo'n gesloten vraag kan leiden tot 
een display van de student. Meermalen is te zien dat de student in reactie op zo'n 
gesloten vraag een parafrase geeft. Ook kan, zoals gezegd de student met een 
bezwaar komen. Het stellen van een controlevraag kan dus essentiële extra in-
formatie opleveren waarmee het risico op ineffectieve communicatie kan worden 
ingeschat. Meer over het stellen van vragen in de volgende paragraaf (§9.4.3.4). 

Ook voor dit risico enkele opmerkingen over een mogelijke rol van de student. 
De studentes in case 1 (SW), 2 (RGL) en 4 (LET) blijken terughoudend in het 
spontaan produceren van displays of understanding. Ook in de gesprekken die ik 
heb bijgewoond tijdens het vooronderzoek (§2.3) komen weinig displays voor. Dit 
in tegenstelling tot de rol die de student in case 3 (BD) vervult (zie §6.6.1). De 
student kán in principe dus een actieve rol spelen en ook ongevraagd zicht geven 
op hoe de boodschap is verwerkt, maar dit lijkt een uitzonderlijke situatie. 'Proac-
tiviteit' in dit opzicht is kennelijk niet gebruikelijk en wordt mogelijk beschouwd 
als een institutionele constraint voor de student.  
  
Met het oog op de risicoafweging is een belangrijke vraag wat het betekent voor 
de spreker en het gesprek om pauzes in te lassen, al dan niet gecombineerd met 
een uitnodiging tot display. Hiervoor is betoogd dat het bedenken en vertellen 
van een ingewikkeld verhaal veel cognitieve inspanning vereist. Het onderbreken 
van dit verhaal kan de concentratie op het verhaal verminderen. Anders gezegd: 
er is een risico dat de begeleider de draad van het verhaal kwijtraakt. Dit risico 
wordt des te groter wanneer de student een ja maar-respons geeft. Uit de analy-
ses komt naar voren dat discussies minder efficiënt kunnen worden wanneer er 
zijwegen bewandeld worden. Dat kan gemakkelijk gebeuren bij een ja maar-
constructie van de student. De volgende risico's moeten tegen elkaar afgewogen 
worden: 
1 Hoe groot is het risico voor de begeleider dat hij de draad van het verhaal 

kwijtraakt? Hoe erg is dat? 
2 Hoe erg is het dat de student ergens blijft 'haken' aan de boodschap? 
3 Hoe erg is het dat het gesprek een zijsprong maakt? 
4 Hoe erg is het dat er mogelijk onverwachte input komt (moeilijke vragen of 

problemen)? 
 
Eigenlijk geldt voor alle vier deze risico's dat ze met enige metacommunicatie 
beter beheersbaar kunnen worden. Dit gebeurt een enkele keer in de geobser-
veerde gesprekken maar niet vaak. Een voorbeeld is te vinden in case 2, wanneer 
de student in beurt 114 wil praten over het privacyrecht en de begeleider in 115 
reageert met: nee, daar kom ik straks even op terug, maar ik wil eventjes deze 
vraag toch afwerken (…). Op deze manier15 kan de lijn van het gesprek behouden 
blijven terwijl belangrijke opkomende punten ook – op een later moment en in 
alle rust - besproken worden. Eventueel kunnen punten die nog terug moeten 
komen even opgeschreven worden. 
 Risico 1 dat de begeleider de draad van het verhaal kwijtraakt zal in veel 
gevallen niet opwegen tegen risico 2 dat de student het verhaal niet goed kan 

                                                 
15  Het door cabaretière Sanne Wallis de Vries op hilarische wijze geparodieerde 'parkeren'. 
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verwerken. Immers, wat is het nut van het vervolg van dat verhaal als de student 
in gedachten bij iets anders is, bijvoorbeeld  een bezwaar (risico 4)? Het vermij-
den van het eerste risico is alleen functioneel wanneer belangrijker is dat de 
begeleider het verhaal tot een goed einde brengt, dan dat de student dit verhaal 
helemaal kan volgen. Deze denkfunctie voor de begeleider blijkt overigens zeker 
een rol te spelen. Uitingen van de student kunnen iets nieuws bevatten waarover 
begeleiders aan het denken gezet worden. Maar dan gaat het meestal om interac-
tie waarbij een probleem (tegenargument, bezwaar) op tafel komt.  
 
9.4.3 Reageren op (potentiële) problemen  
Studenten reageren regelmatig op een wijze die duidt op een potentiële bedrei-
ging voor de efficiëntie van het scriptieproces: de student zwijgt, stelt een vraag,  
oppert een probleem of oppert een tegenwerping. De volgende vijf reacties van 
begeleiders zijn in het onderzoeksmateriaal te observeren: 
1 de uiting negeren; 
2 een antwoord of oplossing geven; 
3 het probleem vooruitschuiven; 
4 uitleg vragen; 
5 samen het probleem onderzoeken en/of oplossen. 
 
Deze vijf reactievormen kennen elk hun voor- en nadelen. Ik vat ze samen in 
Tabel 9.1 en bespreek een aantal punten daarna wat uitgebreider. 
 
Tabel 9.1 

Succeskansen van verschillende begeleiderreacties op problemen van de student 

 
 Tijdwinst op 

korte termijn 
Behoud 

gespreks-
structuur 

Oplossing 
probleem 

korte termijn 

Oplossing 
probleem 

lange termijn 

Negeren ++ ++ -- -- 

Antwoord of oplossing 
geven 

+ +/- ++ - 

Probleem vooruitschuiven + + +/- - 

Doorvragen - - + + 

Samen analyseren / 
oplossen 

-- - + ++ 

++ = zeer hoge kans; + = hoge kans; +/- gemiddelde kans; - lage kans; -- zeer lage kans. 

 
In algemene zin is in Tabel 9.1 te zien dat de risico's van tijd- en structuurverlies 
omgekeerd evenredig zijn aan de kansen voor probleemoplossing.  
 
9.4.3.1 Negeren  
Maximale tijd- en structuurwinst op korte termijn worden bereikt door het pro-
bleem te negeren. Hiervoor kan gekozen worden wanneer het gaat om een niet 
erg belangrijk probleem. Anders gezegd: een probleem dat weliswaar door de 
student genoemd wordt, maar het verloop van het proces niet noemenswaardig 
zal belemmeren. De vraag is alleen: op basis waarvan wordt dat door wie beoor-
deeld? Hierin schuilt wederom het risico van onderschatting van studentproble-
men. Bovendien kan het voordeel van de tijd- en structuurwinst teniet gedaan 
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worden wanneer de student het probleem of de vraag niet kan 'loslaten'16. Nege-
ren is daarmee al met al te kwalificeren als een riskante handeling.  
 
9.4.3.2 Een antwoord op oplossing geven  
Een antwoord of oplossing geven (optie 2) kan zeer efficiënt zijn. In de onder-
zochte gesprekken komt dit een paar keer voor, bijvoorbeeld in case 1 (SW), 
gesprek 3. De student vraagt in beurt 100: (…) wat is effe een normaal woord 
voor 'implications' (…) ik kan er echt niet opkomen. De begeleidster geeft het 
antwoord: implicaties. Hiermee is dit probleem vlot opgelost. Overigens is zelfs 
hier een alternatief denkbaar dat ook effect zou kunnen hebben voor de langere 
termijn. De student kan bijvoorbeeld gewezen worden op de mogelijkheid om 
dergelijke vragen zelf te beantwoorden door in een woordenboek te kijken; een 
vorm van het probleem vooruitschuiven.  
 Ook de oplossingen voor de vertaalproblemen in case 4 (LET), gesprek 1, zijn 
hier goede voorbeelden van. De begeleidster vertelt hier ook bij hoe en waarom 
ze tot die vertaaloplossingen is gekomen. Wanneer dergelijke vertalingen centraal 
zouden staan in de scriptie van de student, zou meer langetermijneffect wellicht 
gewenst zijn, maar de scriptie is eerder historisch letterkundig dan taalkundig van 
aard, en de vergelijking van inhoud en vorm van de onderzochte werken is be-
langrijker dan het vertaalambacht.  
 De cruciale afweging bij het geven van een antwoord of oplossing, lijkt hier-
mee de vraag of het gewenst is dat er ook op langere termijn een effect op-
treedt.17 Anders gezegd: of het nuttig, nodig en mogelijk wordt geacht dat de 
student leert zelf dergelijke problemen op te lossen. Daarvoor zou minimaal vol-
daan moeten worden aan de condities dat de student er lering uit wil en kan 
trekken. Met andere woorden: de student moet (intrinsiek) gemotiveerd zijn om 
meer te leren dan de oplossing van het concrete probleem. Daarenboven moet de 
student in staat zijn uit de gegeven oplossing ook de oplossingsmethodiek af te 
leiden. De kansen daarop verschillen voor de twee manieren van oplossingen 
geven die in de onderzochte gesprekken zijn aangetroffen.  
 Er kan onderscheid gemaakt worden tussen minder en meer geëlaboreerde 
oplossingen. De suggestie kan beperkt blijven tot een uitkomst, maar begeleiders 
expliciteren ook zeer regelmatig hun eigen oplossingsproces18. Op die laatste 
manier demonstreren begeleiders het denken in de discipline en wordt voor de 
studenten zichtbaar wat deugdelijke sociaalwetenschappelijke, juridische, bètadi-
dactische, dan wel mediëvistische redeneringen zijn. Dit is een vorm van 'mode-
ling' van de paradigmatische logica waarmee er kansen ontstaan dat de student 
de oplossingsmethodiek kan afleiden. Sterker dan zo ('kansen') kan ik dit niet 
formuleren. Uit de analyses komen immers ook de beperkingen van deze vorm 
van didactisch handelen onmiskenbaar naar voren: 
• de student in case 1 (SW) neemt niet de redenering over waarmee ze haar 

problemen met literatuur kan oplossen; 
• de student in case 2 (RGL) heeft op basis van de uitleg in gesprek 1 nog niet 

het probleem van de structuur van haar scriptie kunnen oplossen; 
• de student in case 3 (BD) heeft zijn tekst nog niet zo (hecht) gestructureerd 

als de begeleidster hem voorgespiegeld heeft in de gesprekken; 

                                                 
16  Vergelijk het eerder besproken 'blijven haken' aan een element van de boodschap. 
17  Vergelijk de loodgieters in §1.1. 
18  Al dan niet onder het motto 'samen een het werk gaan', vgl. § 9.4.3.5. 
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• de student in case 4 (LET) kan nog niet op dezelfde manier als haar bege-
leidsters beredeneren of ze al dan niet anachronistisch denkt.  

 
Momenten waarop het geven van een oplossing of antwoord niet efficiënt is, zijn 
ook te vinden in het onderzoeksmateriaal, namelijk wanneer uit herhaling van 
vraag of probleem duidelijk wordt dat het probleem naar het idee van de student 
niet adequaat opgelost is. Op basis hiervan kunnen twee aanvullende condities 
worden geformuleerd: het moet een adequaat antwoord c.q. adequate oplossing 
zijn  die (dus) niet vaker dan twee keer gegeven hoeft te worden.19  

 
9.4.3.2 Het probleem vooruitschuiven  
Mogelijkheid 3 om te reageren op door de student geopperde vragen en proble-
men, is het vooruitschuiven van het probleem naar een later tijdstip. Deze optie 
kwam al aan de orde in §9.3.3. Belangrijk voordeel hiervan is - net als bij nege-
ren - tijd- en structuurwinst op korte termijn. Ook van dit patroon zijn twee vari-
anten aangetroffen: vooruitschuiven binnen het gesprek en vooruitschuiven naar 
een volgend gesprek. De functie van beide verschilt. De eerste variant levert 
vooral winst op in termen van gesprekscoherentie en –concentratie. Men kan zo 
punten stuk voor stuk afhandelden en loopt ook minder risico dat vergeten wordt 
het eerste punt af te ronden doordat er iets tussenkomt dat de aandacht verlegt.  
 De tweede variant gaat veelal gepaard met een opdracht voor de student: 
eerst meer literatuur zoeken op de voorgestelde manier (case 1); dit eerst maar 
eens opschrijven (case 2); eerst een draaiboek maken (case 3); eerst dat nieuwe 
stuk uitprinten (case 4). Dit is een goede optie wanneer het probleem te abstract 
dreigt te worden en niet goed geïnterpreteerd kan worden. Het vooruitschuiven 
met een opdracht leidt er immers toe dat eventuele problemen in een meer con-
crete, gematerialiseerde en door de student bewerkte vorm zichtbaar worden. 
Wanneer de student ergens nog niet echt aan gewerkt heeft, maar het lijkt hem 
of haar moeilijk, dan kan het efficiënt zijn om de student eerst iets te laten ma-
ken.  
 Deze tweede vorm van vooruitschuiven blijkt ook door studenten voorgesteld 
te kunnen worden. In de hiervoor gegeven voorbeelden komen de studenten van 
case 3 en 4 zelf met het idee om het punt verder te bespreken op basis van 
nieuw concreet materiaal. In gesprek 1 van case 3 (BD) zijn twee 'zorgpunten' 
van de begeleidster besproken: de haalbaarheid van het experiment en de relatie 
tussen onderzoeksactiviteiten en onderzoeksvragen. Deze problemen worden nog 
niet opgelost in het gesprek. Dan stelt de student voor (beurt 386): wat ik eh, ga 
doen <…> is hoe ik het in mijn hoofd heb 's helemaal uitschrijven (…) van oké we 
doen het zo en (…) wat ik eigenlijk ermee wil bereiken (…) dat we zegmaar een 
draaiboek hebben (…). Het voorstel van de student in case 4 (LET) sluit de be-
spreking in gesprek 1 af over het vermeende anachronisme 'geen systematische 
ordening'. De student zegt (beurt 56-58, vgl. §7.7.2): ik heb daar andere dingen 
over geschreven dus ik denk dat we er maar op moeten terugkomen de volgende 
keer (…) als ik dat hele stuk gedaan heb. In beide gevallen worden de voorstellen 
geaccepteerd door de begeleiders.   

                                                 
19  Een eenmalige herhaling kan nuttig zijn wanneer de student het de eerste keer niet 

helemaal goed heeft kunnen volgen. Vaker herhalen blijkt de effectiviteit van de bood-
schap niet te verhogen, vgl. §9.3.2. e.v. 
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 Risico's kent dit vooruitschuiven ook. Voorwaarde is dat de student enig idee 
heeft wat er moet gebeuren20 en dat de opdracht een beperkte omvang heeft, 
waardoor het risico op uitgebreide omwegen te overzien is. Anders gezegd: de 
tijd tussen opdrachtgeving en feedback moet beperkt blijven (vgl. ook Mettes en 
Pilot, 1980).  
 
9.4.3.3 Doorvragen  
De vierde manier om te reageren op een opkomend probleem is om verheldering 
vragen. De winst hiervan kan spectaculair kan zijn. De oorzakelijke keten die 
hiertoe leidt, is: het stellen van een vraag brengt de begeleider in de 'luisterhou-
ding' en de student in de 'vertelhouding' (vgl. §8.5.1). Hierdoor krijgt de begelei-
der beter zicht op ideeën, plannen en ervaringen van de student waardoor de 
begeleider adequater kan reageren. Deze reeks komt ook naar voren uit de on-
derzoeken van Heritage en Sefi (1992), Maynard (1991, 1992) en Vehviläinen 
(2001). Hierin wordt duidelijk dat het juist met het oog op effectiviteit van de 
persuasie nuttig is de meningen van de geadviseerde te achterhalen. Vehviläinen 
heeft hiervoor twee argumenten.21 Ten eerste kan het advies beter toegesneden 
worden op het probleem van de geadviseerde waarmee de kans vergroot wordt 
dat het advies wordt opgevolgd. Het tweede argument is dat de adviseur in de 
argumentatie kan verwijzen naar de inbreng (uitingen) van de geadviseerde. 
Daarmee is het probleem onderzoeken middels vragen een goed alternatief voor 
de herhaling van de oplossing die zo vaak voorkomt. Zeker ook met het oog op 
overtuigingsdoelen (vgl. §9.3.1 e.v.). Dat begeleiders in hun rol als expert en 
beoordelaar deskundige adviezen proberen te geven en de minimale norm hante-
ren, is begrijpelijk en nuttig, maar de uitwerking ervan in de interactiepatronen 
laat meer en vaker variatie toe dan in het onderzoeksmateriaal te zien is.  

Uit het onderzoeksmateriaal zijn ook voor deze handeling condities af te lei-
den. Het is riskant voor de structuur van het gesprek om verhelderingsvragen te 
stellen 'tussen de bedrijven door'. Daarmee kan het oorspronkelijke gesprekson-
derwerp van de scène op de achtergrond raken en blijven. Het vooruitschuiven 
van het probleem naar een ander moment is in die zin een betere optie.  

Het is riskant om verheldering te vragen met gesloten vragen als je bedoelt 
sociaal wenselijke antwoorden geven? (case 3-BD). Het risico van dergelijke 
vragen is algemener van aard, namelijk het risico om overhaast te interpreteren. 
Open vragen lijken sneller tot helderheid te leiden, bijvoorbeeld Wat lijkt je daar 
zo moeilijk aan? (case 2-RGL).  
 Hier direct aan verwant is een derde conditie: de student moet de tijd krijgen 
om zijn gedachten te verwoorden. Uit het onderzoek komt namelijk ook duidelijk 
naar voren dat studenten vaak moeite hebben om hun gedachten goed en helder 
onder woorden te brengen. Ook bij goede tot uitstekende studenten is dus enig 
geduld van begeleiders nodig en eventueel een extra aanmoediging. 
 Tot slot een vierde, maar zeker niet de onbelangrijkste, conditie voor een 
goede werking van vragen stellen: de begeleider moet goed (kunnen) luisteren 
naar en adequaat (kunnen) reageren op de antwoorden van de student. Dit zal 
voor een begeleider gemakkelijker zijn naarmate hij meer expliciete kennis heeft 
van scriptieprocessen en beter weet waardoor problemen in de verschillende 

                                                 
20  Vergelijk de in §2.1.3.2 aangehaalde uitspraak van een studieadviseur: de studenten (…) 

krijgen dan als antwoord van een docent: "kom terug als je een concreet voorstel hebt", 
maar dat vinden ze juist zo moeilijk.   

21  Vergelijk de beschouwingen §4.7.4. 
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deelprocessen veroorzaakt kunnen worden. Een begeleider zal beter kunnen 
sturen wanneer hij in staat is om de uitingen van de student te evalueren in 
termen van meer of minder efficiënte werkwijzen voor de scriptie. 
 Een voorbeeld. In case 2 (RGL), gesprek 1, nodigt de begeleider de student in 
beurt 1 uit te vertellen wat je nog meer hebt gelezen en gedaan (vgl. §5.6.2). De 
student vertelt dit en zegt daarbij: anders kan ik het zegmaar nergens aan op-
hangen. Gezien het verdere verloop van de interactie had de begeleider er waar-
schijnlijk beter aan gedaan door te vragen op die uitspraak van de student. Zo 
had hij zicht kunnen krijgen op het perspectief van de student: hoe zij wat aan 
het privacyrecht wilde ophangen. 
 Een ander voorbeeld is te vinden in case 1: De begeleidster vraagt de student 
hoe ze het lezen aanpakt. De student vertelt: ( …) dan ga ik het gewoon onder-
strepen want 't is gewoon om te kijken, wat, wat er nou is en eh (…) dan dacht ik 
ja dan kan ik beter eerst een vraagstelling bedenken voordat ik natuurlijk in een 
bepaald onderwerp ga lezen (…). De student vertelt verder en de begeleidster 
reageert pas op het punt dat hierna komt. Wetende dat het lezen in de beginfase 
vaak ongericht gebeurt, zou een begeleider door kunnen vragen op wat de stu-
dent dan onderstreept, wat ze bedoelt met wat er nou is en hoe ze meent een 
vraagstelling te kunnen bedenken zónder die artikelen te lezen (het lezen heeft 
immers in de beginfase als doel om tot een eerste globale vraag te komen). Deze 
conditie herbergt daarmee een extra risico van het stellen van verhelderingsvra-
gen: mogelijk kan de begeleider niet adequaat reageren op de uitleg van de 
student wat riskant is met het oog op gezichtsverlies.  
 
9.4.3.4 Samen analyseren en/of oplossen 
Tot slot de meest tijdrovende, maar ook de meest effectvolle optie in termen van 
het slechten van barrières: samen met de student het probleem onderzoeken en 
proberen op te lossen. Ook dit gebeurt in de opgenomen scriptiegesprekken. Er 
zijn vele voordelen verbonden aan deze werkwijze. Allereerst is de kans groot dat 
hij aanvullend zicht geeft op hoe de student denkt, wat hij wel en niet aan kan en 
waar zich precies problemen voordoen. De begeleider kan hier onmiddellijk op 
reageren22. In de regel ziet de gemiddelde scriptiebegeleider zijn scriptant niet 
aan het werk, maar ziet hij alleen de resultaten van dat werk in papieren vorm en 
krijgt hij daar tijdens het gesprek soms nog informatie over. Dit leidt ertoe dat 
aansturing gebeurt op basis van producten en verhalen. Welke processen zich 
afspelen, blijft verborgen voor het oog van de begeleider, terwijl kennis daarvan 
essentieel kan zijn om problemen te diagnosticeren. Deze optie heb ik in het 
eindinterview voorgelegd aan de begeleidster van case 1 voor het probleem van 
'te weinig uit de artikelen halen'. Zij deed mij nog een goede reden aan de hand: 
het biedt de mogelijkheid bij te sturen bij deeltaken waarvan het moeilijk is pre-
cies uit te leggen wat je van de student verwacht, zoals met diepgang literatuur 
verwerken. Ook de studentenpendant kan een goede reden zijn om de samen-
aan-het-werkstrategie toe te passen: wanneer de student niet goed in staat blijkt 
het probleem helder te verwoorden. Een fenomeen dat in de onderzochte ge-
sprekken zeer frequent observeerbaar is. 
 De begeleider van case 2 (RGL) geeft weer andere redenen om de strategie 
toe te passen. Hij zoekt in gesprek 2 samen met de student de inhoudsopgave uit 
en zegt daarover in het interview: ik had gehoopt dat ze er zelf mee kwam, maar 
omdat ze er niet mee kwam (…) en ze eigenlijk nog steeds aan het malen is over 

                                                 
22  Vergelijk ook het interactiepatroon in gesprek 7 (TW) uit het vooronderzoek, §2.3.2.2. 
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<…> hoe het nu verder moet, dacht ik van ja, nu moet je gewoon pen en papier 
erbij nemen en gewoon eens kijken van wat zijn die punten. De begeleider wil de 
student hiermee helpen uit het 'malen' te geraken door concreet aan het werk te 
gaan. Interessant is dat hij zijn keuze afzet tegen het alternatief 'vooruitschuiven 
naar een volgend gesprek': dan zijn er twee dingen mogelijk, van stuur haar naar 
huis met die opdracht <…> maar dat vind ik zelf niet efficiënt, dus dat is volstrekt 
egoïstisch, maar ik heb niet het doel om negen of tien bijeenkomsten te hebben. 
Deze begeleider neemt tijdverlies op korte termijn voor lief om zo op langere 
termijn tijdwinst te boeken, met name doordat het reductie van het aantal ge-
sprekken mogelijk maakt23.  
 
Ook voor deze optie zijn een aantal condities van belang. Als eerste: om het 
hierboven beschreven effect te bereiken van zicht op de (competentie van de) 
student, is nodig dat de student substantiële inbreng heeft in het gezamenlijke 
proces. Dit is in de onderzochte cases niet altijd het geval. In scène 7 van case 1 
(SW), gesprek 3 oppert de student een probleem (beurt 128): ja, ik weet niet (…) 
goed hoe ik nou verder moet. De begeleidster reageert daarop met: laten we 
eens gaan kijken (…) als we nou (…) samen eens een begin maken daaraan. De 
begeleidster neemt van deze scène 78% van het aantal woorden voor haar reke-
ning.  Er wordt dan ook meer zichtbaar van de competentie en werkwijze van de 
begeleidster dan van die van de student. In case 2 (RGL) is iets vergelijkbaars te 
zien. In gesprek 2 gaan ze samen een inhoudsopgave maken. De begeleider 
introduceert de scènes 4 en 6 met: als we nu een volgend hoofdstuk aan het 
ontwerpen zijn. In deze scènes is de begeleider respectievelijk 79% en 73% van 
de 'tijd' aan het woord.  
 Deze conditie is dus een belangrijke: wat begeleiders presenteren als 'samen' 
– en naar hun beleving misschien ook 'samen' is – kan feitelijk bestaan uit veel 
voordoen en voorzeggen van de begeleider en is daarmee eerder een vorm van 
'modeling' dan van collaborative working. Dit is ook te herkennen in een uitspraak 
van de begeleidster in case 3. Ze omschrijft de totstandkoming van het idee om 
de leerlingen kaartjes op volgorde te laten leggen als: op de een of andere ma-
nier kwamen we er al bij om … In de gesprekken is te zien dat de begeleidster 
vier maal dit idee voorstelt en de student een beetje lauw reageert. Ook hier lijkt 
er dus bij de begeleider meer gevoel van gezamenlijkheid te zijn dan direct uit de 
gespreksvoering is af te leiden.  
 Verder geldt voor het efficiënt samenwerken dezelfde conditie als voor het 
doorvragen: de begeleider moet adequaat kunnen reageren op wat de student 
laat zien. Hierbij is wederom proceskennis van essentieel belang. 
 Een derde conditie waaronder deze werkwijze efficiëntiebevorderend kan zijn, 
is dat hij wordt toegepast op cruciale onderdelen van de scriptie. De werkwijze is 
immers tijdrovend en in het gemiddelde scriptieproces is er geen tijd om hem op 
elk onderdeel in te zetten.24 Wat zijn nu onderdelen die belangrijk zijn voor een 
vlot verloop van een scriptieproces? Ook uit de data van dit onderzoek komt naar 
voren dat de structuur van het onderzoek (en/of de structuur van de tekst) hier-
toe in ieder geval behoort. Dit is immers het onderdeel dat over alle cases bezien 
het meest uitvoerig aan de orde komt en waar ook de meeste problemen mee 
zijn. Daarnaast is uit case 1 (SW) te leren dat het ook zinvol kan zijn voor litera-

                                                 
23  Dit lijkt mij overigens helemaal niet egoïstisch. De student heeft minstens zoveel baat bij 

efficiëntie als de begeleider. 
24  Afgezien van de vraag of dat gewenst zou zijn. 
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tuurverzameling en –verwerking (bijvoorbeeld even samen achter de computer 
gaan zitten en/of een kort artikel doornemen). De strategie kan ook goed toege-
past worden voor het herschrijven van teksten, is mijn eigen ervaring, maar dit 
komt in de onderzochte cases niet voor (vgl. ook §8.6)25.  
 
9.4.4 Middelen rond het gesprek 
Tot dusver zijn middelen beschouwd die binnen een scriptiegesprek kunnen wor-
den ingezet. Het onderzoek geeft evenwel ook aanleiding om nog kort voorbij die 
gespreksgrenzen te kijken. Dan doemen vragen op rond gespreksvoorbereiding, 
rond materialiseringen van de interactie, rond mogelijkheden om het beoorde-
laarsaspect anders te organiseren en rond kennisuitbreiding. 
 
9.4.4.1 Gespreksvoorbereiding 
In paragraaf 6.7.6 is een relatie gelegd tussen de gespreksvoorbereiding van de 
begeleidster in case 3 (BD) en haar interactiepatronen. In deze voorbereiding 
denkt de begeleidster vooral in termen van het gewenste resultaat of product: 
'Hoe zou ik het doen?'. Bij het stappenplan heeft ze, ter voorbereiding op gesprek 
2, ook het product verbeterd: dus ik had er overal werkwoorden van gemaakt 
Interview 2). Dit maakt logisch dat er tijdens de gesprekken veel gesproken 
wordt over oplossingen.  
 Verschillende uitspraken van de begeleidster van case 4 (LET) bevestigen het 
voorkomen van een dergelijke productgerichte voorbereiding in termen van de 
mening van de begeleider zelf. Naar aanleiding van de lang uitgesponnen discus-
sie over de al dan niet 'systematische ordening' (gesprek 2, scène 3), vraag ik in 
het eindinterview hoe de begeleidster de gesprekken voorbereidt. Ze vertelt: in 
de fase waarin ik het [de tekst van S] lees, dan maak ik wat kriebels in de kant-
lijnen (…) waarschijnlijk in dit geval had ik 'anachronistisch' geschreven met een 
uitroepteken en dat ik dan tijdens het gesprek daarop kom. Ik vraag of ze ook 
nadenkt over hóe ze dat dan aan de orde zal stellen. Nee dat doet ze niet: ik 
bereid alleen voor op grond van de teksten die ik krijg en waarvan ik zeg van nou 
hier moet ik het over hebben. Vervolgens leg ik haar de vraag voor wat er ge-
beurd zou kunnen zijn als ze haar kritiekpunt anders gebracht had omdat het 
meteen aanval-verdediging wordt. Bijvoorbeeld met een vraag aan de student om 
erachter te komen wat er achter die tekst zit. Na enige tijd concludeert de bege-
leidster: dat is wel een goeie om te onthouden, ja, dat je niet meteen begint 
vanuit jezelf, waarom jij het niet goed vindt, maar meer van eh waarom de stu-
dent denkt dat hij of zij dat zo moet opschrijven, ja ja, dat lijkt me wel een goeie 
tip <…> maar weet je, ik moet je eerlijk bekennen dat ik daar nooit <..> echt 
goed over nadenk, hoe ik een gesprek aanga. Ze geeft aan dat ze dat wel doet 
als ze, als tutor, gesprekken voert met studenten over persoonlijke problemen. 
 Probleemanalyse ontbreekt dus al vaak in de voorbereiding van het gesprek. 
Dit is volkomen in lijn met de bespreking in tekstprobleemscènes: er wordt alleen 
over problemen en oplossingen gesproken, niet over oorzaken. De gerichtheid in 
de voorbereiding weerspiegelt zich in de gespreksonderwerpen. Het beter onder-
zoeken van problemen zou in de interactie vermoedelijk meer aandacht krijgen 
wanneer in de voorbereiding ook in termen van oorzaken van problemen wordt 
nagedacht.  

                                                 
25  Mogelijk is proceskennis over tekstrevisie bij de gemiddelde begeleider onvoldoende 
uitgewerkt, om dit deelproces aan te pakken via samen analyseren en oplossen. 
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 Ook hiervoor leveren de onderzoeksdata een conditie. In case 2 (RGL) heeft 
de begeleider zeker nagedacht over de oorzaken van het vastlopen van de stu-
dent (vgl. §5.5). Ze is te veel geïnteresseerd in algemene vragen die niet leiden 
tot een werkbaar scriptieplan. Het gedrag van de student echter geeft weinig 
aanwijzingen voor deze verklaring. De begeleider stelt zijn verklaring evenwel 
niet bij. Hij lijkt er weinig rekening mee te houden dat de oorzaak een andere is 
(vgl. §9.3.2). Mogelijk heeft ook de begeleidster in case 3 (BD) van te voren 
bedacht dat de structuurproblemen in de tekst van de student ontstaan zijn door-
dat hij niet weet dat en hoe hij die structuur kan controleren (via de verwijswoor-
den). Wanneer dit veronderstelde kennisgebrek in het gesprek niet de oorzaak 
blijkt te zijn, past zij haar interactie hier niet op aan.  
 Kortom: gespreksvoorbereiding in termen van problemen (in het onderzoek of 
de tekst van de student) en oplossingen, stimuleert niet tot het nader onderzoe-
ken van die problemen tijdens het gesprek. Wanneer begeleiders wel hebben 
nagedacht over mogelijke oorzaken van problemen, moeten ze tijdens het ge-
sprek oog hebben voor het, reëel blijkende, risico dat die verklaring niet klopt.   
 
9.4.4.2 Materialiseringen 
In het voorgaande is naar voren gekomen dat in scriptiegesprekken veel informa-
tie verloren gaat door de zware cognitieve belasting die het voeren van de ge-
sprekken vereist. Opvallend nu is dat de studenten in case 1, 2 en 4 weinig aan-
tekeningen maken tijdens de gesprekken. Dit verhoogt ook nog het risico dat na 
afloop vergeten wordt wat wél goed is ontvangen tijdens het gesprek. In case 4 
(LET) wordt dit expliciet besproken (vgl. §6.6.1): de begeleidsters zijn bezorgd 
dat de student het allemaal niet zal onthouden, maar de student stelt hen gerust 
(beurt 64): het [is] helemaal niet zo moeilijk om te onthouden wat mensen er 
voor commentaar op hebben. Waarop de begeleidsters de verantwoordelijkheid 
bij de student leggen. In deze case wordt dus het risico besproken en wordt op 
basis daarvan een keuze gemaakt. 
 In case 3 (BD) is een bijkomend voordeel te zien van een notulerende stu-
dent. Wanneer de begeleider daarvoor de tijd geeft (zie §6.6.1), ontstaan als 
vanzelf de in §9.4.2 gesuggereerde verwerkingspauzes.  

Er is echter nog een vorm van materialisatie die in de onderzochte gesprek-
ken niet of nauwelijks wordt ingezet, en dat is materialisatie in de vorm van 
schriftelijke verslaglegging. In case 1 (SW) vraagt de begeleidster hier wel om, 
maar ze houdt er niet zo strak aan vast: laat het een beetje lopen wanneer de 
student er niet toe komt. Het door de student laten maken en inleveren van zo'n 
gespreksverslagje kan belangrijke voordelen hebben. De student zal eerder ge-
neigd zijn aantekeningen te maken tijdens het gesprek (met als gevolg verwer-
king op dat moment en segmentering van het gesprek). Met het uitwerken van 
die aantekeningen zal de student nog eens het gesprek moeten overdenken en 
ontdekken welke passages wel en niet duidelijk waren. Wanneer het verslag 
vervolgens naar de begeleider wordt opgestuurd (gemaild), kan de begeleider 
zien hoe de student de boodschappen heeft begrepen (iets dat in de gesprekken 
niet altijd lukt) en eventueel correcties of specificaties aanleveren. Het verslag 
heeft dan dezelfde werking als de in §9.4.2 besproken display of understanding. 
Een laatste voordeel is dat hierdoor gearchiveerd wordt wat wel en niet op welke 
manier besproken is. De student kan hier op terugvallen, maar ook voor de bege-
leider kan zo'n archief efficiëntiebevorderend werken. In de gespreksvoorberei-
ding kan de begeleider bekijken of en hoe punten c.q. problemen eerder aan de 
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orde zijn geweest en zo nodig een alternatieve strategie voorbereiden voor 'uitleg 
geven over het probleem'. Bijvoorbeeld zich voornemen om tijdens het gesprek 
uit te zoeken hoe het komt dat dat probleem nog niet opgelost is. Daarmee is te 
voorkomen dat punten onnodig worden herhaald.  
 
9.4.4.3 Het beoordelaarsaspect 
Uit de analyses komt naar voren dat het gegeven dat de begeleider ook de be-
oordelaar is, niet altijd een positief effect heeft op de interactie. Een interessante 
vraag is of die risico's verkleind kunnen worden met een andere organisatie van 
het proces. Wanneer studenten ook (op bepaalde momenten) begeleid zouden 
worden door mensen die niet direct de scriptie gaan beoordelen, zou dat kunnen 
leiden tot meer openheid van de kant van de student over wat als moeilijk wordt 
ervaren26. Ook zou dat kunnen leiden tot opener discussies wanneer die andere 
begeleider niet direct belang heeft bij of belangstelling voor wat de student pre-
cies wel en niet gaat doen. Ten derde geeft minder inhoudelijke expertise (wat te 
verwachten valt van 'andere begeleiders') meer ruimte voor aandacht voor de 
onderliggende logica en processen. Medestudenten (peers, vgl. Van den Berg 
2003) zouden hier ook een rol in kunnen spelen mits ze geschoold zijn of worden 
in het adequaat reageren op wat hun medestudent denkt, vindt, vertelt en 
schrijft.  
 Deze mogelijkheden geef ik vooral ter discussie. In een recent gevoerde elek-
tronische discussie van experts die zijn aangesloten bij de EATAW27, wordt over-
duidelijk dat de academische wereld ook in dit opzicht verdeeld is. Voorstanders 
van het inschakelen van mensen die niet per definitie inhoudelijk deskundig zijn 
op het onderwerp van onderzoek, benadrukken met name nut en noodzaak van 
wat ik hierboven steeds 'proceskennis' heb genoemd. Daarnaast zijn er fervente 
tegenstanders die menen dat begeleiding zonder vakinhoudelijke expertise niet 
zinvol kan zijn.  
 
9.4.4.4 Kennisuitbreiding 
Met het vorige punt is de overgang gemaakt naar het laatste middel buiten de 
interactie zelf dat ik wil bespreken. Bij veel middelen voor risico- en probleem-
analyse is naar voren gebracht dat de werking ervan beter zal zijn als daarbij 
expliciet gebruik gemaakt kan worden van kennis van relevante deelhandelingen 
in een scriptieproces. Met name kennis over veelvoorkomende handelingsproble-
men en de oorzaken die daaraan ten grondslag kunnen liggen. Dat die kennis 
nuttig is en ook snel tot resultaat kan leiden, is te zien in case 3 (BD). De bege-
leidster had in gesprek 1 nog slechts een gevoel van <…> er lopen een paar 
onderzoeksdingen door elkaar maar daar heb ik niet helemaal grip op (interview 
1). Anders gezegd: de begeleidster evalueert de onderzoeksstructuur als 'nog niet 
helemaal goed', maar heeft geen kader om die intuïtie te preciseren en te verkla-
ren. Enige uitleg over het structuurmodel van de probleemstelling (Oost, 1999) 
maakte het haar mogelijk de vinger op de zere plek te leggen. De winst van dit 
korte leerproces van de begeleidster is spectaculair. Doordat de onderzoeksfunc-
tie duidelijker is geworden, kunnen verschillende problemen met de onderzoeks-
strategie opgelost worden.  
 De discussies in case 2 over de structuur van de scriptie en die in case 4 over 
de Latijnse traditie, hadden mijns inziens helderder en sneller afgewikkeld kunnen 

                                                 
26  Vergelijk het in §9.3.2.4 beschreven incident. 
27  European Association of the Teaching and Tutoring of Academic Writing.  
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worden wanneer begeleiders en studenten scherper hadden gediscussieerd vanuit 
de logica van de probleemstelling. Met name vanuit de samenhang tussen centra-
le vraag, beoogde einduitspraak en een daarbij passende deelvragenstructuur28. 
 'Begeleiders en studenten', schreef ik. Tijd- en kwaliteitswinst in de interactie 
zou vooral geboekt kunnen worden als béide gesprekspartners de problemen 
kunnen beschouwen en bespreken vanuit eenzelfde vruchtbaar referentiekader 
(perspectief). Meer shared cognition in termen van een gedeeld begrippenappa-
raat en gedeelde kennis over onderzoeks- en schrijfprocessen29, zou verwarring 
kunnen verminderen. Problemen met die processen kunnen dan ook efficiënter 
besproken, geanalyseerd en afgewikkeld worden. 
 
9.5  Terugblik op het onderzoek 
Ter afsluiting blik ik hieronder nog een keer terug op het onderzoek. Met name ga 
ik in op de inhoudelijke vragen en veronderstellingen die in hoofdstuk 2 aan de 
orde zijn geweest. In §9.5.2 beschouw ik de gekozen methodes in relatie tot de 
uitkomsten van het onderzoek. Daarna komt aan de orde welke nieuwe vragen 
het onderzoek opgeroepen heeft. 
  
9.5.1 Inhoudelijke terugblik  
In hoofdstuk 2, met name §2.1.3, is ondermeer betoogd waarom het onderzoek 
zich niet richt op curriculumveranderingen en het afdwingen van consensus over 
door begeleiders te hanteren criteria. Desondanks is daar, nu de uitkomsten 
bekend zijn, wel iets over te zeggen. Inderdaad: er is meer aan de hand dan 
gebrekkige vaardigheden van de student, het is geen sinecure om studenten goed 
aan te sturen bij zo'n complexe taak en het schrijven van papers blijkt de studen-
ten van case 1 en 2 onvoldoende voorbereid te hebben op het maken van een 
scriptie. Studenten zouden wel beter voorbereid kunnen worden op de taak, maar 
zo'n voorbereiding zou alleen zijn vruchten afwerpen wanneer die in overeen-
stemming is met de visie van de begeleider op onderzoeks- en schrijfprocessen. 
Immers: niet helder communiceren vanuit verschillende perspectieven die impli-
ciet blijven, blijkt een belangrijke belemmering voor de efficiëntie van het scrip-
tieproces. Mijn aanvankelijke scepsis tegen het afdwingen van consensus onder 
begeleiders (§2.1.3.3) wil ik op basis van de uitkomsten van het onderzoek nuan-
ceren. Consensus in de vorm van een gedeeld begrippenkader om scriptieproces-
sen mee te analyseren, zou mogelijk en profijtelijk moeten zijn. Wanneer studen-
ten bovendien in hun voortraject dit begrippenapparaat leren kennen en gebrui-
ken, zijn ze niet alleen beter voorbereid op het proces dat ze moeten doorlopen, 
maar ook op de interactie erover. Dan komt in zicht wat volgens Cannon-Bowers 
en Salas (2001) een belangrijk voordeel is van shared cognition: interpret cues in 
a similar manner, make compatible decisions, and take appropriate action (p. 
196).   
 In het hoofdonderzoek is bevestigd te zien dat shared cognition, aansturing 
en afwikkeling van problemen belangrijke noties zijn om de werking van interac-
tie te begrijpen. Met name geeft de manier waarop de interactie zich op die di-
mensies voltrekt, inzicht in wat reële bedreigingen zijn van de efficiëntie van de 
interactie in het licht van de efficiëntie van het scriptieproces. Inzicht ook op de 

                                                 
28  Vergelijk de observatie dat in alle cases de onderzoeksstructuur een belangrijk tot zeer 

belangrijk bespreekpunt is.  
29  Vgl. de task-specific knowledge en task-related knowledge bij Cannon-Bowers en Salas 

(2001, pp. 196-197), §2.1.3.4. 
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enige vraag uit §2.4 die in het voorgaande nog niet beantwoord is: Maakt het uit 
wie een probleem oppert? Hoe komt dat en wat gebeurt ermee? Nee, dat maakt 
niet direct uit voor de efficiëntie: inefficiëntie ontstaat wanneer de problemen niet 
gedééld worden en het lang duurt voor men elkaars gezichtspunt begrijpt en tot 
overeenstemming kan komen. Dit is in de onderzochte cases onafhankelijk van de 
vraag 'wiens probleem' het is. Studenten delen niet zo maar problemen die bege-
leiders zien in de werkwijze c.q. de teksten van de student: het ontbreken van 
bespreking van onderliggende principes (case 1, SW), het niet splitsen van doelen 
in de uitvoering van de verschillende toetsen (case 2, RGL), een verkeerde pre-
sentatievolgorde van problemen met het schoolvak (case 3, BD) en anachronis-
tisch denken (case 4, LET). Andersom komt dit gebrek aan shared cognition 
evengoed voor. De onderzochte begeleiders begrijpen bijvoorbeeld niet of niet 
meteen waarom de student problemen heeft met: het zoeken van literatuur (case 
1, SW), het afperken van privacyrecht (case 2, RGL), het evalueren zonder ver-
gelijkingsmateriaal (case 3, BD) en het onderzoeken van de Latijnse traditie (case 
4 LET).  
 De vraag die hier nog beantwoord moet worden is op welk domein de conclu-
sies betrekking hebben of kunnen hebben: In hoeverre zijn de uitkomsten speci-
fiek voor of beperkt tot bepaalde kenmerken van de onderzochte cases? In para-
graaf 3.2 is die vraag vooruitgeschoven naar het moment waarop meer duidelijk 
zou zijn over wat relevante factoren blijken te zijn voor de efficiëntie van interac-
tie over scriptieprocessen. Dat moment is nu gekomen. De te bespreken kenmer-
ken zijn respectievelijk scriptiefase, ervaring van de begeleider, gender en disci-
pline c.q. soort onderzoek. 
 De scriptiefase lijkt invloed te hebben op de interactie maar vooral via de 
intermediërende variabele 'soort scène'. Gaandeweg de scriptieprocessen wordt 
meer gesproken naar aanleiding van conceptteksten van de student. In dergelijke 
besprekingen neemt de dominantie van de begeleider toe. Ook de focus op het 
oplossen van problemen neemt toe ten koste van aandacht voor het exploreren 
van problemen. Meer ervaring van de begeleider, ten tweede, kan leiden tot 
sterkere overtuigingen, maar die blijken niet per definitie in lijn te zijn met de 
probleemervaringen of de (soms goed blijkende) ideeën van de studenten. Over 
het genderaspect durf ik geen uitspraken te doen. In alle analyserondes is er 
geen aanleiding geweest om dit aspect nader te beschouwen – mogelijk doordat 
mijn kennis over dit onderwerp het 'borreltafelniveau' niet ontstijgt. Het aspect 
discipline of type onderzoek vraagt nauwkeuriger beschouwing. 
 In de onderzochte cases ontbreekt een 'echte bètacase'. In hoeverre beperkt 
dat het bereik van de conclusies? Ik bespreek drie punten waarop een gemiddeld 
bèta-afstudeerproject markant afwijkt van gemiddelde afstudeerprojecten in alfa- 
en gammawetenschappen: (1) een duidelijk onderzoekskader voor de student, 
(2) veel contact tussen student en begeleider, ook tussentijds en informeel en (3) 
veel overeenkomst tussen de afstudeeractiviteiten van de student en de student-
activiteiten in het voorafgaande curriculum.  
 Het eerste bètakenmerk geldt ook voor de onderzochte bètadidactische case. 
In dat opzicht kan die case ook andere bètagevallen representeren. De student 
participeert in een onderzoeksproject van de begeleidster, zoals ook duidelijk 
wordt uit de bespreking van de inleiding van de scriptie: de student kan, zoals hij 
zelf (enigszins verbaasd) zegt een soort copy-paste doen van jouw eh <…> begin 
van je onderzoek (gesprek 1, beurt 108). Ook de student in case 1 heeft in prin-
cipe een duidelijk onderzoekskader: ze schrijft haar scriptie immers binnen het 
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kader van het onderzoek van een aio. Het onderzoek van de student van case 4 is 
zeer verwant aan het onderzoek van de begeleidster, maar de student heeft wel 
een heel eigen invalshoek gekozen voor de bestudering van de middeleeuwse 
tekst. Maken de gespreksanalyses nu meer duidelijk over de manier waarop dit 
duidelijke onderzoekskader de interactie beïnvloedt? Er zijn geen aanwijzingen in 
het onderzochte materiaal dat de student hierdoor minder onderzoeksproblemen 
kent. Het kost de studenten in case 1 en 3 evenveel moeite om zich dat onder-
zoekskader eigen te maken als het de student in case 4 kost om het zelf te be-
denken. Op een andere manier evenwel lijkt sprake van een negatieve invloed. 
Niet doordat er een duidelijk onderzoekskader is, maar doordat er de begeleiders 
veel aan gelegen is dat de studenten zich daarnaar voegen. In dit opzicht is na-
melijk opmerkelijk dat de begeleider van case 2 (RGL), die het minste inhoudelijk 
belang heeft bij het onderzoek van de student, het meest gericht is op een effici-
ent verloop van het scriptieproces. Hij laat zich leiden door de wens van de stu-
dent om de scriptie 'rond de kerst' af te hebben en niet door wat hij graag onder-
zocht wil zien. Iets wat duidelijk meespeelt in de interactie van de begeleidsters 
van case 3 en 4. In case 1 ligt de verhouding anders omdat de begeleidster niet 
zelf het onderzoek uitvoert waar de student haar scriptie over maakt. 
 Het tweede verschil tussen enerzijds alfa en gamma en anderzijds bèta, is 
dat bèta-afstudeerders veelal samen met hun begeleider in een lab aan het werk 
zijn en veel, zo niet dagelijks, contact hebben. Ook in dit opzicht is case 3 een 
bètacase. Dit verklaart mogelijk de actieve rol van de student in deze case. Bij 
frequente contacten en samen aan hetzelfde project werken, is er kans dat stu-
dent en begeleider op gelijkwaardiger niveau gaan functioneren. Het blijkt even-
wel niet a priori te leiden tot zoveel meer shared cognition, dat problemen ge-
makkelijker en sneller verhelderd en opgelost kunnen worden dan in cases waar-
bij dat contact minder frequent is. Mogelijk werkt contactfrequentie zelfs ave-
rechts: problemen kunnen ook morgen opgelost worden. Vergelijk wederom case 
2 (RGL) waarin de begeleider niet meer gesprekken wil dan strikt noodzakelijk en 
om die reden op een bepaald moment overgaat tot het doelgericht samen werken 
aan een inhoudsopgave.  
 Het derde punt is de aansluiting van het voorbereidend curriculum op het 
afstudeerwerk. In dit opzicht wijken alle cases af van wat men gewoon is in de 
bètadisciplines. Bekend is dat onderzoeksprojecten in de bètavakken gemiddeld 
minder uitloop kennen dan die in de andere studierichtingen (Oost, 1999, pp. 2-
7). Als dit komt doordat bètastudenten minder problemen of bekendere proble-
men tegenkomen bij het afstuderen, dan zou dat betekenen dat probleemverhel-
dering en –oplossing, waar in de onderzochte cases de meeste optimaliserings-
mogelijkheden liggen, een minder prominente rol hoeft te spelen in de interactie. 
Dit is evenwel een voorzichtige voorspelling die alleen door nader onderzoek op 
zijn merites beoordeeld kan worden. 
 
Tot slot van deze inhoudelijke terugblik: het onderzoek bevestigt dat de proble-
matiek rond scriptieprocessen complex is (§2.1.3.1), maar maakt bovenal duide-
lijk dat de interactie over die processen uiterst complex is. Het voeren van een 
helder, gestructureerd, adequaat scriptiegesprek is voor zowel student als bege-
leider een enorme opgave. Het vraagt uiterste concentratie en veel cognitieve 
inspanning.  
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9.5.2  Methodologische terugblik  
In directe aansluiting op het vorige: ook het analyseren van scriptiegesprekken 
vraagt opperste concentratie en veel cognitieve inspanning. Het was de moeite 
waard, wat mij betreft. De veronderstelling dat een nauwkeurig inzicht in de 
interactiepatronen alleen ontstaat door zeer gedetailleerde descriptieve analyse 
van die interactie, is terecht geweest. Dit maakt ook nauwkeurige beschouwingen 
mogelijk, waarbij steeds weer kan worden teruggekeken naar de descripties. 
Deze manier van beschrijven, geïnspireerd op uitgangspunten van de Conversa-
tieanalyse (§3.5.4.2), leidt er ook toe dat de weergaven van de gesprekken een 
zekere onontkoombaarheid krijgen. Dit werd me vooral duidelijk uit de reacties 
die de begeleiders gaven na lezing van 'hun' hoofdstuk. Allen vonden de analyses 
zowel verrassend als leerzaam. Waar men in de interviews nog wel eens defensief 
reageerde wanneer ik voorzichtig suggesties deed (alleen als erom gevraagd 
was), ontbraken dergelijke reacties op de schriftelijke presentatie. Ook al hadden 
begeleiders soms aanvullingen (waar ook om gevraagd was).  
 Het gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses heeft ertoe 
geleid dat een aantal particuliere observaties ook op hun omvang en spreiding 
beschreven kon worden. Dit heeft meer zekerheid gegeven over de waarde van 
de particuliere observaties. Omdat kwalitatieve analyses voorafgingen aan kwan-
titatieve, kon vrij specifiek bepaald worden welke variabelen de moeite van het 
berekenen waard leken. 
 Waar in de analyses veel vragen onbeantwoord moesten blijven, is bij de 
intentionele verklaringen van de betrokkenen (waarom gedragen ze zich zo?). 
Ook evaluaties door de studenten zijn niet nauwkeurig onderzocht (hoe verwar-
rend of verhelderend vinden zij de interactie?). Dat is spijtig, maar een gevolg 
geweest van het exploratieve karakter van het onderzoek in combinatie met de 
tijd die het heeft gekost om de interactie nauwkeurig te analyseren en de precie-
ze knelpunten te lokaliseren. Op dat moment zou het gesprek voor de betrokke-
nen te lang geleden zijn geweest om zich voor de geest te kunnen halen waarom 
ze toen precies zo gehandeld hebben of wat ze er precies van vonden. Voor goed 
gebruik van alternatieve methodes als een 'discourse-based' interview (vgl. bijv. 
Erickson en Schultz, 1982 en Van der Mast, 1999), was een helder analysekader 
vooraf nodig geweest.  
 
9.5.3  Vragen voor de toekomst 
Uit het voorgaande komen al enkele mogelijkheden voor vervolgonderzoek naar 
voren. Een interessante vraag zou zijn hoe scriptiegesprekken in bètadisciplines 
verlopen. Met name zou uit een vergelijking van dergelijke gesprekken met de 
gesprekken die nu onderzocht zijn, duidelijk kunnen worden welke (interac-
tie)problemen in bètagesprekken ontbreken en hoe het komt dat die ontbreken.  

Op de tweede plaats kunnen, met de nu gevonden resultaten, wel gespreks-
opnamen gevolgd worden door discourse-based interviews. Op die manier kan 
meer inzicht ontstaan in de beweegredenen van begeleiders en studenten waar-
mee de gevonden conclusies aangescherpt of genuanceerd kunnen worden. Gel-
den er nog meer condities voor het gedrag in deze interactionele setting? In 
hoeverre is er sprake van het niet opmerken en/of het bewust negeren van pro-
blemen of bedreigingen? In hoeverre speelt de mate van proceskennis een rol in 
beslissingen om problemen niet dieper uit te spitten? Welke 'institutional cons-
traints' gelden er voor het gedrag van de student en volgens wie? Is nader te 
bepalen op welk niveau welke cognities meer of minder gedeeld worden? 
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 De beschrijvingen die dit onderzoek hebben opgeleverd, maken vergelijkingen 
mogelijk met interactie in andere institutionele settings (vgl. §3.5.1). Hoe ver-
houden zich de gevonden interactiepatronen tot bijvoorbeeld individuele leerdia-
logen in het voortgezet onderwijs? Zijn er parallellen met arts-patiëntgesprekken, 
waarin immers ook 'problem telling', probleemanalyse en -diagnose en oplos-
singsvoorstellen een rol spelen? Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen 
de manier waarop meningsverschillen in scriptiegesprekken worden afgewikkeld 
en de strategieën die geobserveerd zijn in andersoortige formele of informele 
discussies?  

Verder zou ik nog willen wijzen op de mogelijkheden die de conversatieanaly-
se biedt om nauwkeuriger te kijken naar de beurtovernamepatronen in deze 
gesprekken. Zoals aangegeven in §3.4.1, heb ik dit slechts op globaal niveau 
bekeken omdat er geen aanwijzingen waren dat deze factor, die het onderzoek 
zou compliceren, van eminent belang was voor beantwoording van de probleem-
stelling. Evenwel kan analyse van pauzepatronen en continueerbeurten (vgl. 
§8.2.4) meer licht werpen op het verloop van passages met veel verwarring en 
langs elkaar heen praten. Het vóórkomen van dit verschijnsel kon ook met iets 
globalere transcripten geobserveerd worden. Wat we echter nog niet weten is op 
welke manier precies sprekers indicaties geven dat ze iets willen zeggen, dat ze 
wel of niet horen wat de ander zegt, dat ze het verhaal van de ander 'maar over 
zich heen laten komen', dat ze interrumperen, etc. 
 Dit onderzoek heeft een exploratief karakter gehad en heeft inzicht gegeven 
in het soort interactiepatronen dat voorkomt in scriptiegesprekken en in mogelij-
ke samenhangen tussen interactioneel gedrag en de helderheid van de gesprek-
ken. Verondersteld is dat de helderheid van de communicatie op zichzelf en de 
mate van verheldering van de besproken problemen, de efficiëntie beïnvloeden. 
Dergelijke samenhangen zouden nader empirisch onderzocht moeten worden. 
Leveren andere interactiepatronen inderdaad noemenswaardige winst op in ter-
men van tijd en kwaliteit? Welk condities gelden nog meer voor het effectief en 
efficiënt communiceren in dergelijke interactie? Vervolgens ligt er de vraag welke 
interventies geschikt zijn om het gedrag van betrokkenen te optimaliseren. 
 En dan zijn er nog de tientallen wonderlijke fragmenten en fragmentjes in de 
gesprekken die binnen het kader van dit onderzoek niet geanalyseerd zijn, bij-
voorbeeld omdat ze te particulier waren. En is er nog zoveel meer te observeren 
aan de besproken gesprekspassages dan ik binnen het gekozen kader van effici-
entie van het scriptieproces heb gedaan. Maar ja, je moet een keer ophouden. In 
der Beschränkung ….  
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Bijlage 1: Interactiekenmerken van case 1 (SW) 
 
1.1 Overzichtstabellen 
 
Tabel 1.1 
Interactiekenmerken Case 1 (SW) - Gesprek 1 
 

 
Scène 

Onderwerp/ 
subonderwerp  

Aantal 
woorden 

% van 
gesprek 

 
Thema1 

Sub-
thema2) 

Wie 
opent 

Soort 
opening3) 

Woorden 
B (%) 

Woorden 
S (%) 

1 Literatuur         

 1.1 Soort materi-
aal 

254 4 O S B 3 33 67 

 1.2 Aanpak mate-
riaal 

116 2 O U B 1 21 79 

 1.3 Inhoud mate-
riaal 

340 6 O S S 3 51 49 

 1.4 Aanpak mate-
riaal 

105 2 O U B 1 22 78 

 1.5 Inhoud mate-
riaal 

123 2 O S B 1 15 85 

2 Scriptieonderwerp        

 2.1 Gewone 
woorden 

417 7 O S S 3 24 76 

 2.2 Emotie-
woorden 

201 3 O S B 1 37 63 

 2.3 Aanpak mate-
riaal 

23 0 O S B 1 48 52 

 2.4 Emotie-
woorden 

517 9 O S S 3 33 67 

3 Hoe nu verder        

 3.1 Schrijven & 
lezen 

691 12 O U B 3 64 36 

 3.2 Vraagstelling 815 14 O S S 1 60 40 

 3.3 Eerste hoofd-
stuk 

564 9 R I S 2 70 30 

 3.4 Lezen & vast-
leggen 

787 13 O U B 3 89 11 

 3.5 Vervolg-
stappen 

482 8 O U B 3 80 20 

4 Vervolg-
afspraak 

347 6 Org P B 2 51 49 

5 Afsluiting 198 3 Org G B 2 35 65 

 
1  O=Onderzoek; R=Rapportage; R/O=Rapportage en/of Onderzoek; ORG=Organisatie; Ov=Overig. 
2 S=Structuur; U=Uitvoering; I=Inhoud; F=Formulering; A=Afwerking; P=Proces; G=Gesprek; Ov=Overig. 
3  1 = Vraag; 2 = Probleem; 3 = Voorstel, mening, standpunt; 4 = Overig of niet interpreteerbaar. 
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Tabel 1.2 
Interactiekenmerken Case 1 (SW) - Gesprek 2 
 

 
Scène 

Onderwerp/  
Subonderwerp  

Aantal 
Woorden 

% van 
Gesprek 

 
Thema1) 

Sub- 
Thema2) 

Wie 
Opent 

Soort 
Opening3) 

Woorden 
B (%) 

Woorden 
S (%) 

1 Tentamen 211 2 Ov Ov. B 1 27 73 

2 Agenda 59 1 ORG G B 1 49 51 

3   Vragen student         

 3.1 Omvang scriptie 1054 9 R I S 1 46 54 

 3.2 Verwijzen bron 338 3 R A S 1 68 32 

 3.3 Methodehoofdstuk 533 5 R I S 1 48 52 

 3.4 Structuur scriptie 307 3 R S B 3 56 44 

 3.5 Literatuurverwijzing 432 4 R A S 1 60 40 

4 Intermezzo 314 3 ORG G B 3 84 16 

5 Vragen student         

 5.1 Vraagstelling 1 1026 9 O S S 1 60 40 

 5.2 Vraagstelling 2 553 5 O S S 1 63 37 

 5.3 Structuur  
hoofdstuk 3 

999 9 R S S 1 50 50 

 5.4 Verwerking litera-
tuur 

77 1 O U S 1 96 4 

 5.5 Structuur  
hoofdstuk 3 

86 1 R S S 1 3 97 

 5.6 Verwerking litera-
tuur 

359 3 O U B 3 77 23 

 5.7 Hoeveelheid litera-
tuur 

128 1 O U S 1 55 45 

 5.8 Structuur  
hoofdstuk 3 

492 4 R S S 1 80 20 

 5.9 Inhoud literatuur 479 4 O U S 1 26 74 

6  Hoe nu verder 239 2 O U B 3 59 41 

7 Structuur hoofd-
stuk 3 

113 1 R S B 3 89 11 

8 Verwachtingen 
proces 

971 8 ORG P B 3 68 32 

9 Hoe nu verder         

 9.1 Vooraf inleveren 125 1 ORG P B 3 100 0 

 9.2 Logboekje 172 1 ORG P B 3 93 7 

 9.3 Inhoudsopgave 547 5 R/O S B 3 82 18 

 9.4 Uitvoeren 69 1 O U B 3 46 54 

 9.5 Tijdsplanning 209 2 O S B 1 59 41 

 9.6 Inhoudsopgave 294 3 R/O S S 2 50 50 

 9.7 Hoe nu verder 144 1 R/O S B 1 28 72 

10 Vragen student 551 5 R S S 1 75 25 

11 Verwachtingen 
proces 

227 2 ORG P B 1 29 71 

12 Vervolgafspraak 453 4 ORG P B 1 67 33 

 
1  O=Onderzoek; R=Rapportage; R/O=Rapportage en/of Onderzoek; ORG=Organisatie; Ov=Overig. 
2 S=Structuur; U=Uitvoering; I=Inhoud; F=Formulering; A=Afwerking; P=Proces; G=Gesprek; Ov=Overig. 
3  1 = Vraag; 2 = Probleem; 3 = Voorstel, mening, standpunt; 4 = Overig of niet interpreteerbaar. 
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Tabel 1.3 
Interactiekenmerken Case 1 (SW) - Gesprek 3 
 

 
Scène 

Onderwerp/  
Subonderwerp  

Aantal 
Woorden 

% van 
Gesprek 

 
Thema1) 

Sub- 
Thema2) 

Wie  
Opent 

Soort  
Opening3) 

Woorden 
B (%) 

Woorden 
S (%) 

1  Literatuur 

 1.1 Te weinig litera-
tuur 

120 1 O U B 4 56 44 

 1.2 Fysieke proble-
men 

708 6 O U S 2 40 60 

 1.3 Te weinig litera-
tuur 

431 4 O U S 2 71 29 

 1.4 Fysieke proble-
men 

59 0 O U B 3 80 20 

 1.5 Boek onvindbaar 436 4 O U S 2 84 16 

 1.6 Te weinig litera-
tuur 

229 2 O U S 2 64 36 

2  Plan student 154 1 O U S 3 16 84 

3 Agenda 26 0 ORG G B 1 42 58 

4  Tekst van stu-
dent 

1940 16 R/O I B 2 77 23 

5  Literatuur 80 1 O U B 1 75 25 

6  Tekst van stu-
dent 

        

 6.1 Hoe nu verder 84 1 R Ov B 3 85 15 

 6.2 Structuur 27 0 R S B 3 100 0 

 6.3 Onderbouwing 229 2 R I B 3 77 23 

 6.4 Uiterlijke struc-
tuur 

357 3 R A B 3 81 19 

 6.5 Begrippen 187 2 R F B 2 71 29 

 6.6 Structuur 262 2 R S B 3 86 14 

 6.7 Schrijfstijl 168 1 R F B 3 40 60 

 6.8 Vraagstellingen 396 3 R F B 3 86 15 

 6.9 Literatuur 58 0 O S S 3 71 29 

 6.10 Vraagstellingen 379 3 O S B 3 90 10 

 6.11 Begrippen 72 1 R F S 1 26 74 

 6.12 Inhoud discussie 308 3 R I B 3 100 0 

 6.13 Begrippen 116 1 O S B 3 100 0 

 6.14 Selectie informa-
tie 

339 3 O U S 3 71 29 

 6.15 Inhoud artikel 259 2 O U S 3 6 94 

 6.16 Structuur 436 4 R S B 3 95 5 

 6.17 Afwerking tekst 163 1 R A B 2 65 35 

 6.18 Structuur 114 1 R S B 3 98 2 

7  Hoe nu verder 4000 33 O S S 2 78 22 

 
1  O=Onderzoek; R=Rapportage; R/O=Rapportage en/of Onderzoek; ORG=Organisatie; Ov=Overig. 
2 S=Structuur; U=Uitvoering; I=Inhoud; F=Formulering; A=Afwerking; P=Proces; G=Gesprek; 
Ov=Overig. 
3  1 = Vraag; 2 = Probleem; 3 = Voorstel, mening, standpunt; 4 = Overig of niet interpreteerbaar. 
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1.2 Onderwerpen 
 
Hoeveel woorden worden besteed aan welke onderwerpen? Het aandeel van de 
verschillende (sub)thema's in ieder gesprek van deze case is weergegeven in 
Tabel 1.4. 
 
Tabel 1.4 

Verdeling van aantal woorden in de gesprekken van case 1 (SW) over de verschillende soorten 

onderwerpen; in percentages van het totaal aantal woorden van het gesprek 

  
Thema Subthema Gesprek 1 Gesprek 2 Gesprek 3 

Onderzoek Structuur 45 16 37 

 Uitvoering 37 12 24 

Onderzoek totaal 82 28 61 

Rapportage Inhoud 9 14 5 

 Structuur -- 23 7 

 Formulering -- -- 4 

 Afwerking -- 7 1 

Rapportage totaal 9 44 24 

Onderzoek / Rapportage -- 9 16 

Organisatie Proces 6 16 -- 

 Gesprek 3 4 -- 

Organisatie totaal 9 20 -- 

Overig -- 2 -- 

Totaal 100 1031 101 

 
Verwachting 
Omdat deze scriptiegesprekken plaatsvinden aan het begin van het scriptiepro-
ces, is de verwachting dat er relatief veel wordt gesproken over hoe dat proces 
zal gaan, en dat het eerst vooral zal gaan om het onderzoek en pas in latere 
instantie over de rapportage.  
 
Werkelijkheid 
Om te beginnen het praten over het proces. Dit is, tegen de verwachting in, in 
gesprek 2 uitgebreider dan in het eerste gesprek. Verklaarbaar is dat wel. In het 
interview met de begeleidster na afloop van gesprek 1 is uitgebreid gesproken 
over wat voor studenten vaak onduidelijk is in een scriptieproces en wat dus 
mogelijke gespreksonderwerpen zijn in de beginfase. Daaronder vallen onder-
meer metaonderwerpen zoals organisatie, verwachtingen, criteria en dergelijke. 
De begeleidster realiseert zich dat ze een aantal van die onderwerpen nog niet 
aan de orde heeft gesteld in gesprek 1 en doet dat in gesprek 2 alsnog. Het was 
dus een soort inhaalmanoeuvre van de begeleidster als gevolg van haar reflectie 
over het gesprek naar aanleiding van het interview. 
 Ook voor wat betreft de verhouding onderzoek versus rapportage komt de 
verwachting maar ten dele uit. Weliswaar wordt er in het eerste gesprek veel 
meer gesproken over onderzoeksaspecten (82% van het aantal woorden) dan 
over aspecten van de rapportage (9%) en is het verschil in het derde gesprek 
aanmerkelijk kleiner (61% tegenover 24%), de verhoudingen in het tweede ge-

                                                 
1  Afwijkingen van 100% zijn het gevolg van het afronden van alle percentages van de sub-

scènes. 
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sprek zijn niet volgens verwachting. In gesprek 2 wordt immers meer over rap-
portage gesproken (44%) dan over onderzoek (28%). Deze uitschieter is wel te 
duiden: de organisatie van gesprek 2 verschilt van de andere twee gesprekken. 
Het zijn voor een groot deel (64% van het aantal woorden) de vragen van de 
student die richting geven aan het gesprek. In die scènes komt 43 van de 44% 
'rapportagewoorden' voor (overigens ook 23 van de 28% 'onderzoekswoorden'). 
Kennelijk heeft de student in deze fase al behoefte aan informatie over hoe ze het 
onderzoek moet presenteren, waar de begeleidster dit onderwerp slechts mini-
maal initieert en ik het ook nog niet zo prominent verwacht had. 
 Hieraan is te zien dat de gespreksorganisatie invloed kan hebben op de ge-
spreksinhoud. In dit geval doordat student en begeleider klaarblijkelijk verschil-
lende wensen hebben omtrent de gespreksstof. De student praat (en denkt) in de 
beginfase meer in termen van een schrijfproces dan van een onderzoeksproces.
 Opmerkelijk tot slot is de score van 37% op het onderwerp 'Uitvoering van 
onderzoek' in gesprek 1: dat is veel. Bij nader inzien schuilt hierin een coderings-
probleem. Het gaat hier om subscènes waarin gesproken wordt over doe de stu-
dent de artikelen leest, wat ze eruit haalt en hoe ze die informatie rapporteert 
voor zichzelf. Dit is te karakteriseren als gespreksstof over informatiebronnen en 
analysestappen in de data-analyse.2 Het nader inzien heeft betrekking op het doel 
van deze stappen. Dat is in dit geval het afleiden van relevante onderzoeksvra-
gen. Deze onderwerpen zouden beter gekarakteriseerd kunnen worden als 'uit-
voering van (de ontwikkeling van) de structuur van het onderzoek'. Of, in termen 
van §8.2.2: 'gespreksstof over het beantwoorden van vragen ten behoeve van 
het stellen van vragen'. De onderscheidingen in het model zijn dus in dit geval te 
grofmazig. 
 De onduidelijkheid van de categorie 'Uitvoering van onderzoek' hangt in dit 
geval ook samen met het gegeven dat de methode voor het ontwerpen van de 
structuur dezelfde is als de methode voor de beantwoording van de vragen in de 
ontworpen structuur, namelijk: literatuuronderzoek. Daarmee worden gespreks-
onderwerpen als 'Aanpak materiaal' (scène 1.2 en 1.4) en 'Schrijven & lezen' 
(scène 3.1) en 'Lezen & vastleggen' (scène 3.4) polyinterpretabel. Ze kunnen 
betrekking hebben op ontwerpactiviteiten maar ook op uitvoeringsactiviteiten.  
 
1.3 Structurering van het gesprek 
 
1.3.1 Agendering 
Er wordt in deze case weinig aandacht besteed aan de agendering van het ge-
sprek. Die aandacht is er in het eerste gesprek helemaal niet. In de gesprekken 2 
en 3 is hij er in de vorm van een vraag van de begeleider aan de student: Waar 
wil S het over hebben? Daarop antwoordt S steeds met een gespreksonderwerp 
dat vervolgens onmiddellijk besproken wordt. In gesprek 2 gebeurt dat aan het 
begin, in gesprek 3 pas in de derde scène, beurt 51 en 52.  
 
1.3.2 Scèneopeners 
Het tweede onderdeel van de structurering heeft betrekking op de vraag wie van 
de sprekers hoeveel en welke (sub)scènes opent. Anders gezegd: Wie brengt 
hoeveel welke (sub)onderwerpen in? In tabel 1.5 zijn de aantallen weergegeven.  
 

                                                 
2  Vergelijk de omschrijvingen in §8.2.2. 
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Tabel 1.5 

Aantal student- en begeleideropeningen in case 1 (SW) 

 
 Gesprek 1  Gesprek 2   Gesprek 3  Totaal 

 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Student 5 31  14 47  10 34  29 39 

Begeleider 11 69  16 53  19 66  46 61 

Totaal 16 100  30 100  29 100  75 100 

 
Op basis van de totaalcijfers is te zien dat de begeleidster behoorlijk wat vaker 
een (sub)scène opent dan de student: 46 tegenover 29 keer. Over het geheel 
genomen is het daarmee de begeleider die in dit opzicht de belangrijkste rol 
speelt in de structurering van het gesprek. Interessant evenwel zijn de scènes die 
niet verlopen volgens dit gemiddelde beeld. De openingen verschillen namelijk 
per gesprek: de student heeft soms een meer gelijkwaardige rol als structureer-
der van het gesprek. Zijn de verschillen in die rollen als 'spelbepaler' te begrijpen 
wanneer nauwkeuriger wordt gekeken naar de rolverdeling per scène en daarbij 
het gespreksonderwerp (vgl. vorige paragraaf) betrokken wordt?  
 Het verschil tussen het aantal openingen van student en begeleider in gesprek 
1 komt vooral door scène 1 waarin de literatuur besproken wordt. In scène 2, 3, 
4 en 5 is het respectievelijk 2-2, 3-2, 1-1 en 1-0 voor de begeleider. Wat gebeurt 
er in scène 1? De eerste opening (vgl. de in §4.3 geschetste scenario's) is een 
positieve evaluatieve opmerking van B, de overige subscènes 1.2, 1.4 en 1.5 
worden door B ingezet met een informatieve vraag aan S. B structureert hier dus 
door middel van verschillende vragen. 
 In gesprek 2 zijn de scènes 3 en 5 duidelijk de scènes waarin de student het 
initiatief heeft. Vreemd is dat niet: het zijn de scènes die benoemd zijn als Vragen 
student. B biedt in scène 2 ('Agenda') de mogelijkheid voor S om punten in te 
brengen. Dat doet S vervolgens in de scènes 3 en 5. S neemt de structurering 
van het gesprek over en B gaat hierin mee. Dat dit geen voetnoot in het gesprek 
is, is te zien aan de verdeling van spreektijd over de onderwerpen: de 'Vragen 
student' vormen 66% van die spreektijd. In het grootste deel van dit gesprek is 
het dus de student die nieuwe onderwerpen aansnijdt. Ze vervult daarmee een 
belangrijke rol in de structurering van het gesprek. 
 Gesprek 3 oogt weer anders. Aanvankelijk draagt S meer gespreksthema's 
aan dan B. Dit is weer begrijpelijk: het overkoepelende thema van scène 1 is 
'Literatuurproblemen', wat vooral neerkomt op de problemen die S heeft onder-
vonden bij het verzamelen van literatuur. Het is de student zelf die de verschil-
lende problemen benoemt en daarmee nieuwe subscènes instigeert. In scène 6 is 
het de begeleider die nadrukkelijk de onderwerpen ter tafel brengt. Dit is het deel 
waarin de tekst van de student wordt besproken (49% van het totaal aantal 
woorden). Hier bepaalt de begeleider welke deelthema's daarover besproken 
worden. S 'onderbreekt' die lijn twee keer met een vraag en twee keer met een 
mening waar B alle vier keren op zal reageren. 
 Samenvattend: weliswaar is het 'over het geheel genomen' vaker de begelei-
der die onderwerpen ter tafel brengt dan de student, het beeld is zeer gevarieerd 
als we het 'over de delen nemen'. In gesprek 1 is het aantal scèneopeningen 
redelijk gelijkmatig verdeeld over beide sprekers. In gesprek 2 heeft de student 
gedurende een groot deel van het gesprek de leiding in handen. In gesprek 3 is 
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het weer de begeleider die gedurende de helft van het gesprek de dominante 
onderwerpbepaler is.  
 
1.3.3 Soort openingen 
Ook het soort openingen verschilt per gesprek (zie Tabel 1.6). 
 
Tabel 1.6 

Soorten openingen van begeleider en student in case 1 (SW) 

 
 Vraag  Probleem  Voorstel  Overig 

 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Gesprek 1            

 Student 1 20  1 20  3 60  -- -- 

 Begeleider 5 45  2 18  4 36  -- -- 

Gesprek 2            

 Student 13 93  1 7  -- --  -- -- 

 Begeleider 6 27  -- --  10 62  -- -- 

Gesprek 3            

 Student 1 10  5 50  4 40  -- -- 

 Begeleider 2 11  3 16  13 68  1 5 

Totaal            

 Student 15 52  7 24  7 24  -- -- 

 Begeleider 13 28  5 11  27 59  1 2 

 
In gesprek 2 opent de student de scènes met vragen of (één keer) met een pro-
bleem. In de andere gesprekken doet ze vaker een voorstel. In gesprek 3 komen 
relatief de meeste probleemopeningen voor. Ook de begeleidster opent gevari-
eerd: in gesprek 1 veel met vragen, in 2 en 3 vooral met voorstellen. In het over-
allplaatje zien we de student vooral als vragensteller en de begeleider als voor-
steller wat betreft de opening van (sub)scènes. De student profileert zich hiermee 
als iemand met kennisgebrek en/of informatiebehoefte, de begeleidster als ex-
pert. Met dien verstande dat die rollen niet in elk gesprek even prominent naar 
voren komen.  
 
1.4 Spreektijdverdeling 
 
De eerste vergelijking die we kunnen maken is die van de spreektijdverdeling in 
de drie gesprekken. Net als bij de structurering, is ook bij de spreektijdverdeling 
variatie te zien in de gesprekken (zie Tabel 1.7).  
 
Tabel 1.7 

Overallverdeling van de spreektijd in de drie gesprekken van case 1 (SW) 

 
 Woorden B (%) Woorden S (%) 

Gesprek 1 55 45 

Gesprek 2 60 40 

Gesprek 3 74 26 
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In alle gesprekken uit de begeleider meer woorden dan de student, maar de 
verhoudingen verschillen. In gesprek 1 liggen de spreektijd van B en S het dichtst 
bij elkaar: er is een verschil van 10%. Dit verschil is in gesprek 2 tweemaal zo 
groot: 20% meer woorden van de begeleider dan van de student. In gesprek 3 
ten slotte, is het verschil meer dan twee keer zo groot als in 2: 48%. Gaandeweg 
de eerste fase van dit scriptieproces is de begeleider dus steeds meer aan het 
woord.  
 Leggen we deze cijfers naast de verschillen in de structurering, dan is nog 
niet te observeren dat de dominante rol die de student daarin vervulde in het 
tweede gesprek, weerspiegeld wordt in het aandeel in de woordenstroom. De 
student wierp meer onderwerpen op dan in gesprek 1, maar is daarmee kennelijk 
niet automatisch meer aan het woord. Wel is er overeenstemming tussen het 
aandragen van veel onderwerpen door de begeleider in gesprek 3 en haar domi-
nantie in de hoeveelheid woorden.  
 
1.4.1 Spreektijdverdeling in gesprek 1 
Ook bij de spreektijd is gekeken hoe die verdeeld is binnen de gesprekken, per 
(sub)scène. Van de 16 (sub)scènes in gesprek 1 wijken er 11 meer dan 10% af 
van het overallbeeld van de spreektijdverdeling. Het komt niet voor dat binnen 
één (hoofd)scène zowel student als begeleider op subscèneniveau een afwijking 
hebben in dezelfde richting. In scène 1 en 2 is het steeds de student die meer 
praat dan gemiddeld, in scène 3 is alleen de begeleider in een aantal subscènes 
meer aan het woord. De spreektijdverdeling lijkt daarmee vooral onderwerpbe-
paald, zoals ook Tabel 1.8 laat zien. Hierin is de spreektijdverdeling op scène- 
c.q. onderwerpniveau weergegeven. 
 
Tabel 1.8 

Spreektijdverdeling op onderwerpniveau in gesprek 1, case 1 (SW) 

 
Scène Onderwerp  % van gesprek Woorden B (%) Woorden S (%) 

1 Literatuur 6 31 69 

2 Scriptieonderwerp 19 31 69 

3 Hoe nu verder 56 72 28 

4 Vervolgafspraak 6 51 49 

5 Afsluiting 3 35 64 

Overall  100 55 45 

 
Alleen bij onderwerp 4 ('Vervolgafspraak') lijkt de spreektijdverdeling op het 
overallgemiddelde van dit gesprek. Bij de andere onderwerpen wijkt het daar 
noemenswaardig (meer dan 10%) van af. De eerste twee onderwerpen zijn voor-
al het spreekdomein van de student: zij is globaal tweederde van de tijd aan het 
woord, tegen de begeleider éénderde. Na die twee onderwerpen verandert de 
spreektijdverdeling op radicale wijze. Het gesprek wordt zo ingericht dat de stu-
dent eerst veel kan vertellen over wat ze aan literatuur gevonden heeft en wat ze 
daarin aantrof en over wat ze ziet aan en vindt van mogelijke scriptieonderwer-
pen. Vervolgens neemt B het roer over; hoe het verder gaat c.q. wat S nu 
moet/kan gaan doen, is een onderwerp waarvan B de woordvoerder is. De 
spreektijdverdeling verschilt dus niet alleen sterk per gesprek, maar - in ieder 
geval in gesprek 1 - ook sterk per onderwerp. 
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1.4.2 Spreektijdverdeling in gesprek 2 
Hoe is de spreektijdverdeling in gesprek 2? Aan de spreektijdverdeling van de 
verschillende (sub)scènes is ook te zien dat gesprek 2 een andere dynamiek heeft 
dan gesprek 1. In de grote onderwerpen 'Vragen student' (scène 3, 5 en 10; 66% 
van het gesprek) en 'Hoe nu verder' (scène 6 en 9; 16% van het gesprek) komen 
subscènes voor waarin de student bovengemiddeld veel én bovengemiddeld wei-
nig het woord voert. Binnen de onderwerpen is dus meer variatie dan in gesprek 
1, maar per onderwerp gerekend is die verdeling weer gelijkmatiger doordat de 
afwijkingen elkaar compenseren in het gemiddelde. Dit is zichtbaar in de naar 
onderwerp gecomprimeerde Tabel 1.9.  
 
Tabel 1.9 

Spreektijdverdeling op onderwerpniveau in gesprek 2, case 1 (SW) 

 
Scène Onderwerp  % van gesprek Woorden B (%) Woorden S (%) 

1 Tentamen  2 27 72 

2 Agenda  1 49 51 

3, 5, 10 Vragen student 66 57 43 

4 Intermezzo 3 84 16 

6, 9 Hoe nu verder 16 67 33 

7 Structuur H3 1 89 11 

8, 11 Verwachtingen proces 10 60 40 

12 Vervolgafspraak 4 67 33 

Overall   60 40 

 
De spreektijdverdeling van de twee grootste onderwerpen 'Vragen student' en 
'Hoe nu verder' valt binnen een marge van 10% van de totaalverdeling van 
60:40%. Sterkere afwijkingen hiervan worden gevormd door de onderwerpen 1, 
2, 4 en 7. Dat de student veel aan het woord is tijdens het eerste onderwerp, is 
logisch; B nodigt haar met een open vraag uit te vertellen hoe het tentamen is 
gegaan dat S nog moest doen. De 'Agenda' (onderwerp 2) is zeker zozeer het 
terrein van de student als van de begeleider zoals is aangegeven in de subpara-
graaf 'Structurering'. Onderwerp 4 ('Intermezzo') wordt weer grotendeels door B 
verwoord: zij neemt het initiatief om tussentijds samen te vatten. De bijdrage 
van S bestaat uit een kleine aanvulling daarop. Gespreksonderwerp 7, tot slot, is 
eigenlijk een reprise door B van iets dat in scène 5 een paar keer aan de orde 
kwam, namelijk de vraag volgens welke structuur de verschillende artikelen in de 
tekst (het beoogde hoofdstuk 3 van de scriptie) verwerkt moeten worden. B 
neemt het initiatief om dit nog één keer op een andere manier de revue te laten 
passeren, namelijk door een voorbeeld te laten zien (vgl. §4.3.2). Deze scène 
wordt geïnitieerd en geleid door B.  
 
1.4.3 Spreektijdverdeling in gesprek 3 
De spreektijdverdeling in gesprek 3 kent op subscèneniveau, net als gesprek 1, 
een spreektijdverdeling die sterk onderwerpgebonden is. In scène 1 ('Literatuur') 
bevinden zich alleen uitschieters naar boven van de student. In scène 6 ('Tekst 
van student') schiet de student in drie subscènes flink uit, maar deze vormen 
tezamen slechts 2% van het gesprek. Daar staan negen subscènes tegenover 
waarin de begeleidster 85 tot 100% van het aantal woorden voor haar rekening 
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neemt (samen 18% van het gesprek). Segmentering naar onderwerp laat dit 
beeld ook zien (Tabel 1.10). 
 
Tabel 1.10 

Spreektijdverdeling op onderwerpniveau in gesprek 3, case 1 (SW) 

 
Scène Onderwerp  % van gesprek Woorden B (%) Woorden S (%) 

1 Literatuurproblemen 17 61 39 

2 Plan student 1 16 84 

3 Agenda 0 42 58 

4, 6 De tekst van S 49 77 23 

5 Literatuur 1 75 25 

7 Hoe nu verder 33 78 21 

Overall   74 26 

 
De laatste drie onderwerpen (de laatste vier scènes) hebben een spreektijdverde-
ling die in de buurt komt van de totale spreektijdverdeling, met dien verstande 
dat het aantal woorden van B nog iets hoger ligt dan gemiddeld ten opzichte van 
het aantal woorden van S. In de eerste drie onderwerpen, die tezamen een kleine 
18% vormen van het totale gesprek, liggen de verhoudingen dan ook anders. S is 
relatief meer aan het woord over de problemen die ze ondervonden heeft bij het 
zoeken naar literatuur; de verhouding hier (61%:39%) is vergelijkbaar met die 
bij 'Vragen student' in gesprek 2 (57%:43%) waar het ook ging om de problemen 
die S al werkend was tegengekomen. S neemt en krijgt ook de ruimte om te 
vertellen wat ze van plan is (onderwerp 2) en heeft evenals in de andere twee 
gesprekken evenveel te zeggen over de agenda als B.3 
 De laatste drie onderwerpen, die meer dan 82% van het gesprek beslaan, 
worden grotendeels verwoord door de begeleider. Een vergelijkbare verhouding 
komt in gesprek 1 voor wanneer het gaat om de vraag 'Hoe nu verder' 
(72%:28%). Er zijn dus onderwerpen waarbij de begeleidster uitgebreid het 
woord neemt. In de scenario's (§4.3) komt naar voren dat dat woord vooral be-
staat uit uitleg. B legt uitgebreid uit wat ze van de zaken (i.c. de tekst van S) 
vindt en hoe zij vindt dat S verder moet werken. Dit zijn kennelijk de onderwer-
pen waarop zij aan het vertellen gaat en de bijdrage van de student relatief be-
perkt is. De verschillen zijn in Tabellen 1.11 en 1.12 samengevat. 
 
Tabel 1.11 

Onderwerpen waarover de begeleider van case 1 (SW) het meest te vertellen heeft 

 
Onderwerp Gesprek Woorden B (%) Omvang onderwerp 

(% van totale gesprek) 

Hoe nu verder 1 72 55 

 2 67 16 

 3 78 33 

Structuur H.3 2 89 1 

Tekst van S 3 77 49 

Literatuur 3 75 1 

 

                                                 
3  Waarmee ik alleen iets beweer over het aantal uitgesproken woorden en niet over feitelijke 

zeggenschap. 
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Tabel 1.12 

Onderwerpen waarover de student van case 1 (SW) het meest te vertellen heeft 

 
Onderwerp Gesprek Woorden B (%) Omvang onderwerp 

(% van totale gesprek) 

Literatuur 1 69  17  

Scriptieonderwerp 1  69  19  

Tentamen 2 72  2  

Plan S 3 82  1  
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Bijlage 2: Interactiekenmerken van case 2 (RGL) 
 
2.1 Overzichtstabellen  
 
Tabel 2.1 
Interactiekenmerken Case 2 (RGL) - Gesprek 1 

 
Scène Onderwerp/ 

subonderwerp  
Aantal 

woorden 
% van 

Gesprek 
Thema1) Sub- 

Thema2) 
Wie 

opent 
Soort 

opening3) 
Woorden 

B (%) 
Woorden 

S (%) 

1 Agenda 85 1 ORG G B 3 100 0 

2 In de tussen-
tijd 

299 4 O U B 1 26 74 

3 Vraagstelling 323 4 O S B 3 77 23 

4 Strafrecht-
aspect 

100 1 O S S 2 7 93 

5 Vraagstelling         

5.1 Analyse 
vragen 

1017 14 O S B 3 77 23 

5.2 Bronnen 565 8 O U B 3 79 21 

5.3 Methodiek 193 3 O U B 3 84 16 

5.4 Alg. Persoon-
lijkheidsrecht 

891 12 O S S 1 60 40 

5.5 Verhouding 
vragen 

284 4 O S B 3 73 27 

 6 Strafrecht-
aspect 

392 5 O S B 1 59 41 

 7 Privacytoets 43 1 O S S 1 19 81 

 8 Strafrecht-
aspect 

573 8 O S B 3 72 28 

 9 Hoe nu verder 2276 30 R/O S B 3 77 23 

10 Tijdsplanning 295 4 R/O S B 3 74 26 

11 Vervolg-
afspraak4 

163 2 ORG P B 3 69 31 

 
1  O=Onderzoek; R=Rapportage; R/O=Rapportage en/of Onderzoek; ORG=Organisatie; Ov=Overig. 
2 S=Structuur; U=Uitvoering; I=Inhoud; F=Formulering; A=Afwerking; P=Proces; G=Gesprek; 
Ov=Overig. 
3  1 = Vraag; 2 = Probleem; 3 = Voorstel, mening, standpunt; 4 = Overig of niet interpreteerbaar. 
 

                                                 
4  De "Slot"-scène is op de een of andere manier aan de aandacht ontstapt bij het invoeren 

van de gegevens. Dit ontdekte ik pas toen de meeste berekeningen waren uitgevoerd. Om-
dat de omvang van de herstelwerkzaamheden omgekeerd evenredig zou zijn aan de om-
vang van de gemiste scène (15 beurten, 366 woorden, ongeveer 4,5% van het gesprek), 
heb ik het maar zo gelaten. 
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Tabel 2.2 
Interactiekenmerken Case 2 (RGL) -Gesprek 2 
 

Scène Onderwerp/  
subonderwerp  

Aantal 
woorden 

% van 
gesprek 

 
Thema1) 

Sub- 
thema2) 

Wie 
opent 

Soort 
opening3) 

Woorden 
B (%) 

Woorden 
S (%) 

1 Agenda 49 1 ORG G B 3 100 0 

2 Toetsingskader 191 2 R I S 2 54 46 

3 Hoe nu verder         

 3.1 Relevantie uit-
komst 

304 4 O S B 1 52 48 

 3.2 Privacyrecht 170 2 O S S 3 49 51 

 3.3 Proportionaliteit 619 7 O S B 1 49 51 

 3.4 Alg. persoonlijk-
heidsrecht 

448 5 O S B 1 51 49 

4 Volg. hoofdstuk         

 4.1 Inbreuk 52 1 R I B 3 100 0 

 4.2 Privacybegrip 378 4 R I S 1 51 49 

 4.3 Bronnen 314 4 O U S 1 72 28 

 4.4 Effecten wet 103 1 R I B 3 67 33 

5 Tekst van student 116 1 R F B 2 86 14 

6 Volg. hoofdstuk         

 6.1 Proportionaliteit 65 1 R I B 3 100 0 

 6.2 Aantal doelen 114 1 O S S 3 66 34 

 6.3 Vragen bij doelen 246 3 O S B 3 98 2 

 6.4 Doeltreffendheid 
wet 

263 3 O S S 2 79 21 

 6.5 Subsidiariteit 195 2 R S S 1 58 42 

 6.6 Doeltreffendheid 
wet 

93 1 O S S 2 12 88 

7 Structuur scriptie         

 7.1 Structuur 164 2 R S B 3 63 37 

 7.2 Aantal doelen 551 6 O S S 3 69 31 

 7.3 Inhoud per doel 129 1 O S S 3 72 28 

 7.4 Aantal doelen 144 2 O S B 3 78 22 

 7.5 Doeltreffendheid 
wet 

265 3 O S S 2 49 51 

 7.6 Evenredigheid 410 5 R I B 3 83 17 

8 Strafrechtaspect         

 8.1 2e begeleider 143 2 ORG P S 3 22 78 

 8.2 Eindafweging 240 3 O S B 1 75 25 

 8.3 Is wet straf 178 2 R I S 3 60 40 

 8.4 Relevantie uit-
komst 

412 5 O S B 3 39 61 

 9 Structuur scriptie 136 2 R I B 3 78 22 

10 Tekst van student         

 10.1 Bronverwijzing 107 1 R A B 3 100 0 

 10.2 Literatuur 90 1 O U B 2 80 20 

 10.3 Spelling 25 0 R A B 3 96 4 

 10.4 Spelling 106 1 R A B 2 45 55 

 10.5 Inhoud 18 0 R I B 2 100 0 

 10.6 Inhoud 182 2 R I B 3 84 16 

 10.7 Inhoud 591 7 R I B 3 79 21 

 10.8 Inleiding 182 2 R I B 3 69 31 

11 Vervolgafspraak 837 10 ORG P B 1 50 50 
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1  O=Onderzoek; R=Rapportage; R/O=Rapportage en/of Onderzoek; ORG=Organisatie; Ov=Overig 
2 S=Structuur; U=Uitvoering; I=Inhoud; F=Formulering; A=Afwerking; P=Proces; G=Gesprek; 
Ov=Overig 
3  1 = Vraag; 2 = Probleem; 3 = Voorstel, mening, standpunt; 4 = Overig of niet interpreteerbaar 
 
2.2 Onderwerpen 
 
Wat is het relatieve belang van de onderwerpen in termen van spreektijd? Een 
beeld van het aandeel van de verschillende (sub)thema's in ieder gesprek van 
deze case is geschetst in Tabel 2.3.  
 
Tabel 2.3 

Verdeling van aantal woorden in de gesprekken van case 2 (RGL) over de verschillende soor-

ten onderwerpen; in percentages van het totaal aantal woorden van het gesprek  

 
Thema Subthema Gesprek 1 Gesprek 2 

Onderzoek Structuur 49 46 

 Uitvoering 15 5 

Onderzoek totaal 64 51 

Rapportage Inhoud -- 29 

 Structuur -- 4 

 Formulering -- 1 

 Afwerking -- 2 

Rapportage totaal -- 36 

Onderzoek / Rapportage 34 -- 

Organisatie Proces 2 12 

 Gesprek 1 1 

Organisatie totaal 3 12 

Totaal 1015 100 

 
Verwachting 
Gezien de fase waarin dit proces zich bevindt – tamelijk aan het begin - verwacht 
ik meer onderzoeksonderwerpen dan rapportageonderwerpen, en enige aandacht 
voor de organisatie van het proces.  
 
Werkelijkheid 
Inderdaad: in gesprek 1 wordt er niet over rapportage sec gesproken. Wel wordt 
43% van het gesprek gewijd aan de structuur van het werk waarbij niet goed is 
vast te stellen of het om de structuur van het onderzoek gaat en/of de structuur 
van de scriptie. Dat dit niet goed uit elkaar te halen is, is niet geheel onverwacht 
daar we te maken hebben met gesprekken binnen Rechtsgeleerdheid. In die 
discipline wordt over scripties vooral gesproken in termen van 'schrijven': (aspi-
rant-)juristen zullen in het kader van scripties niet gauw het woord 'onderzoek' in 
de mond nemen. In gesprek 2 komt de rapportage uitgebreider ter sprake, maar 
voornamelijk in termen van inhoud; het meest aan onderzoek verwante onder-
werp. Wat betreft het spreken over schrijven, komen deze gesprekken overeen 
met de verwachting. 
 Onderzoek is het meest besproken onderwerp in zowel gesprek 1 als 2. In 
beide gesprekken worden ook meer woorden besteed aan de structuur van het 

                                                 
5  Afwijkingen van 100% zijn het gevolg van het afronden van alle percentages van de sub-

scènes. 
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onderzoek dan aan de uitvoering ervan. Dit is naar verwachting. De uitvoering 
van het onderzoek krijgt in gesprek 1 wellicht iets meer aandacht dan verwacht, 
maar dat is begrijpelijk wanneer we zien dat het grootste deel dan gaat over de 
bronnen die S kan gebruiken om haar vragen te beantwoorden. Een aspect van 
de uitvoering waarvan het logisch is dat er in een vroeg stadium over gesproken 
wordt. In die zin is nuancering van het model (§8.2.2) mogelijk. 
 De organisatie van het proces komt in gesprek 1 helemaal niet aan de orde. 
In gesprek 2 wel. Voor een klein deel gaat het dan over de tweede begeleider. 
Het grootste deel wordt besproken onder de vlag van de vervolgafspraak. Dan 
wordt namelijk vooruit gekeken naar het hele tijdpad. Overigens is de organisatie 
van het proces mogelijk besproken in het allereerste gesprek dat student en 
begeleider hadden. Van dat gesprek is echter geen opname.  
 
2.3 Structurering van het gesprek 
 
2.3.1 Agendering 
Zoals in Tabel 2.1 en 2.2 te zien is, levert de student geen bijdrage aan de scènes 
'Agenda'. De agendering wordt dus volledig door de begeleider gedaan.  
 
2.3.2 Scèneopeners 
Wie hoeveel (sub)scènes opent in gesprek 1 en 2, is weergegeven in Tabel 2.4. 
 
Tabel 2.4 

Aantal student- en begeleideropeningen in case 2 (RGL) 

 
 Gesprek 1  Gesprek 2  Totaal 

 Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Student 3 20  13 35  16 31 

Begeleider 12 80  24 65  36 69 

Totaal 15 100  37 100  52 100 

 
In gesprek 1 opent de begeleider verreweg de meeste (sub)scènes: 80 %. Van de 
drie (sub)scènes die de student opent, zijn er twee bijzonder kort doordat de 
begeleider niet doorgaat met het door S aangedragen onderwerp. In scène 4 
opent de student over het strafrechtaspect, maar de begeleider gaat na een korte 
reactie weer verder met het daarvoor besproken onderwerp (de 'Vraagstelling') – 
zonder verdere toelichting, maar wel ingeleid door maar goed. In de tweede korte 
scène, scène 7, wijst B de themaverandering van S ('Privacytoets') expliciet af 
omdat het vorige onderwerp ('Strafrechtaspect') naar zijn idee nog niet afgerond 
is. De meest succesvolle poging van de student om iets op de gespreksagenda te 
krijgen, is te vinden in scène 5.2. De begeleider gaat uitgebreid in op haar vraag: 
En dat algemene persoonlijkheidsrecht?. Al met al ontstaat het beeld dat de be-
geleider gesprek 1 dirigeert en daarbij de touwtjes strak in handen houdt. 
 In gesprek 2 opent de student veel meer scènes dan in gesprek 1: 13 tegen-
over 3. Ook gaat het hier om langere scènes: tezamen maken ze 33% van het 
gesprek uit. De door de student geopende scènes in gesprek 1 daarentegen be-
slaan slechts 10 % van het totale gesprek. De openingen van S komen in veel 
verschillende scènes voor, maar niet in scène 1 ('Agenda'), 5 ('Tekst van stu-
dent'), 9 ('Structuur scriptie') en 10 ('Tekst van student'). Dat de agenda het 
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domein is van de begeleider werd al aangegeven in §2.2.1. Wanneer gesproken 
wordt over de tekst van de student, is de begeleider de unieke scèneopener. Dat 
de student niet opent in scène 9 is niet meer dan toevallig. Het is een korte scène 
(2%) die niet bestaat uit subscènes, maar de structuur van de scriptie was eerder 
het hoofdonderwerp van scène 7; daarin opent de student drie van de zes sub-
scènes. Over dit onderwerp dragen student en begeleider dus ongeveer evenveel 
subscènes aan. Al met al zijn de openingen wel in merendeel voor de begeleider, 
ook in gesprek 2: 65% tegenover 35% studentopeningen.  

Is het verschil tussen gesprek 1 en 2 te duiden? Met andere woorden: kunnen 
we begrijpen waarom de begeleider in gesprek 1 minder ruimte geeft aan de 
student om het gesprek mede te structureren? Ja, daarvoor lijkt wel een verkla-
ring aanwezig. In het eerste gesprek namelijk is de student duidelijk vastgelopen: 
ze heeft de hele zomer dikke boeken gelezen maar geen letter op papier gekre-
gen (vgl. hoofdstuk 5). Deze impasse moet doorbroken worden en wel zo snel 
mogelijk in de ogen van de begeleider. Hij heeft ook uitgesproken ideeën over 
wat er fout is gegaan, waardoor dat komt en hoe het opgelost moet worden. 
 In het tweede gesprek blijkt dat de impasse grotendeels doorbroken is: er zijn 
nog wel wat problemen voor de student, maar zij heeft in ieder geval een hoofd-
stuk geschreven. Aannemelijk is dat de begeleider daardoor meer gerust is over 
het proces en de student meer ruimte kan en wil geven.  
 
2.3.3 Soort openingen 
Ook in deze case is onderzocht op welke manier de verschillende (sub)scènes 
geopend worden (zie Tabel 2.5).  
 
Tabel 2.5 

Soorten openingen van begeleider en student in case 2 (RGL) 

 
 Vraag  Probleem  Voorstel  Overig 

 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Gesprek 1            

 Student 2 67  1 33  -- --  -- -- 

 Begeleider 2 17  -- --  10 83  -- -- 

Gesprek 2            

 Student 3 23  4 31  6 46  -- -- 

 Begeleider 5 21  4 17  15 62  -- -- 

Totaal            

 Student 5 31  5 31  6 37  -- -- 

 Begeleider 7 19  4 11  25 69  -- -- 

 
De rolverdeling zoals die naar voren komt uit het aantal openingen per spreker, 
wordt bevestigd in dit overzicht. De begeleider opent in gesprek 1 vooral met 
voorstellen, een type opening dat inhoudelijk het sterkst sturend is. In gesprek 2 
is dat type opening minder prominent en opent de begeleider vaker met een 
vraag of probleem. 
 Bij de student is het tegenovergestelde waarneembaar. Waar zij in gesprek 1 
slechts opent met een vraag of probleem (in de sporadische scènes die zij opent), 
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doet ze in gesprek 2 ook regelmatig een voorstel. Vraag- en probleemopeningen 
zijn nog maar krap in de meerderheid.  
 
2.4  Spreektijdverdeling 
 
2.4.1 Spreektijdverdeling in gesprek 1 
In gesprek 1 spreekt B 70% van de woorden uit, S 30%. Gegeven de 10%-
marges wijken de volgende (sub)scènes af van het overallbeeld:  
a (sub) scènes waarin de begeleider meer dan 80% aan het woord is en de 

student minder dan 20%: de begeleider is meer aan het woord dan gemid-
deld; 

b (sub) scènes waarin de student begeleider meer dan 40% aan het woord is en 
de begeleider minder dan 60%: de student is meer aan het woord dan ge-
middeld. 

 
Van de 15 (sub)scènes vallen er 9 binnen de marges van de normale spreektijd-
verdeling in dit gesprek. Zes vallen erbuiten. Daarvan horen er twee tot categorie 
a en vier tot categorie b. De (sub)scènes 1 en 5.3 vallen in categorie a. De scènes 
2, 4, 6 en 7 vallen in categorie a.  

Wat gebeurt er in deze (sub)scènes dat de afwijkingen kan verklaren? Om te 
beginnen bespreek ik de twee scènes waarin de begeleider meer aan het woord is 
dan gemiddeld en de student minder. 
 In scène 1 zwijgt de student: de begeleider neemt 100% van het aantal 
woorden voor zijn rekening. Dit is de scène waarin de agenda wordt vastgesteld. 
In het voorgaande is al geconstateerd dat agendering inderdaad een onderdeel is 
waarin de begeleider de hoofdrol vervult. Deze verdeling is te begrijpen vanuit de 
gespreksrol die de begeleider op zich neemt. 
 Ook in scène 5.3 is de begeleider meer dan gemiddeld aan het woord: 84% 
tegenover het gemiddelde van 70%. Deze scène gaat over de te volgen metho-
diek. Kort gezegd komt het erop neer dat de begeleider deze methodiek uit de 
doeken doet. De student beaamt vooral. Dit zou erop kunnen duiden dat dit on-
derwerp door de gesprekspartners wordt gezien als primair het expertiseterrein 
van de begeleider.  
 
Het tweede soort afwijkende spreektijdverdeling is te vinden in (sub)scènes waar-
in de student meer dan 40% van het aantal woorden van die (sub)scène uit-
spreekt. Het eerste voorbeeld daarvan is scène 2 met 74% woordaandeel voor de 
student. In deze scène wordt de student expliciet uitgenodigd om iets te vertel-
len: horen wat je in de tussentijd gedaan hebt. 
 Voorbeeld twee is scène 4: 93% van de woorden komen van S; deze scène is 
besproken in §2.2.2. De student begint met het opperen van een probleem maar 
B reageert hier nauwelijks op en gaat verder met het vorige bespreekpunt waar-
mee een nieuwe (sub)scène wordt geopend. Daardoor is zijn bijdrage aan deze 
scène minimaal en de spreektijdverdeling dus tegengesteld aan de gemiddelde.  
 In scène 6 zit de student net boven de marge met 41% van het aantal woor-
den. In deze scène, over het strafrechtaspect van de scriptie, uit B minder woor-
den dan gemiddeld maar wanneer we alle (sub)scènes over dat strafrechtelijk 
aspect samennemen en daarvan de spreektijdverdeling berekenen, komt de 
verhouding uit op 61% : 39%.  Dat is net minder dan 10% verschil ten opzichte 
van het gemiddelde, maar in zowel scène 4 als 6 is de student meer aan het 
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woord dan gemiddeld. Scène 6 wijkt wel af van de standaardverdeling, maar niet 
zeer sterk. Ook een sterkere afwijking zou evenwel verklaarbaar zijn. Het straf-
rechtelijk aspect van de scriptie is iets waar deze begeleider niet direct bij betrok-
ken is; daarvoor is een tweede begeleider gezocht. Het is geen onderwerp waar-
voor de begeleider inhoudelijk verantwoordelijk is en hij geeft ook aan dat straf-
recht niet zijn specifieke deskundigheidsterrein is. Bij de andere inhoudelijke 
punten heeft de begeleider een scherp beeld van wat er moet gebeuren; in de 
bespreking van de vraagstelling (scène 3 en 5) neemt B 73% van de woorden 
voor zijn rekening. Ik voerde dit punt ook op bij de bespreking van scène 5.3. Bij 
het strafrechtelijk aspect heeft B dat scherpe beeld niet: het is de keuze van de 
student om haar scriptie ook strafrechtelijk te maken en B kan haar niet vertellen 
hoe dat precies zou moeten. Aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van 
de relatief bescheiden bijdrage van de begeleider.6  
 Tot slot afwijkende scène 7 met een woordaandeel voor S van 81%. Deze 
scène is ook besproken bij de structurering. S probeert hier een onderwerp aan 
de orde te stellen maar dat wordt door B niet gehonoreerd. Hier zien we mutatis 
mutandis hetzelfde als in scène 4. 
 
Samengevat zijn hierboven de volgende gedachten gevormd over afwijkingen in 
(sub)scènes van meer dan 10% ten opzichte van de spreektijdverdeling van het 
hele gesprek:  
1 Wanneer de begeleider een bepaalde gespreksrol geheel voor zijn rekening 

neemt, neemt hij ook alle woorden voor zijn rekening waar die rol mee ver-
vuld wordt.  

2 Naarmate de begeleider meer deskundigheid heeft over en/of meer verant-
woordelijkheid heeft/neemt voor een bepaald onderwerp, praat hij er meer 
over; bij minder deskundigheid en/of verantwoordelijkheid is de student meer 
aan het woord. 

3 Wanneer de student wordt uitgenodigd om te vertellen, stijgt haar woordelijk 
aandeel in het gesprek. 

4 Wanneer de student zonder succes een bespreekthema opvoert, daalt in die 
scène het woordelijk aandeel van de begeleider. 

 
De eerste twee verklaringen zijn gebaseerd op het idee dat het gespreksonder-
werp invloed heeft op de verdeling van de spreektijd: dat sprekers zich verschil-
lende onderwerpen 'toe-eigenen'. Dit type verklaring kwam ook aan de orde bij 
case 1 (SW). In verklaring 3 en 4 is het de interactionele ontwikkeling die invloed 
heeft: het soort uiting waarmee de subscène begint en de 'meegaandheid' van 
een spreker. Verklaring 4 overigens heeft minder te maken met de gespreksdy-
namiek dan met de situaties waarin de spreektijdverdeling geen goede afspiege-
ling vormt van dominantie en de cijfers dus niet voor zichzelf spreken (vgl. §8.1). 
Tot zover de spreektijdverdeling in gesprek 1 van case 2. Tijd voor gesprek 2.  
 
2.4.2 Spreektijdverdeling in gesprek 2 
De overallverdeling in gesprek 2 is: B spreekt 63% van het totale aantal woorden 
uit, S 37%. De student is in gesprek 2 meer aan het woord is dan in gesprek 1. 
Hiermee volgt de spreektijdverdeling de tendens die was te zien in het verhoogde 
aantal scèneopeningen door de student in gesprek 2 ten opzichte van gesprek 1. 
De hypothese werd geopperd dat de begeleider in gesprek 1 de touwtjes strak in 

                                                 
6  Met de nadruk op relatief: hij spreekt ook hier meer woorden uit dan de student. 
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handen houdt omdat hij de student door de barrière wilde trekken waar ze tegen-
aan gelopen was. Nu die barrière geslecht is, kan hij de student meer ruimte 
geven. De spreektijdverdeling bevestigt deze redenering: in gesprek 2 is het 
woordaandeel van de student groter dan in gesprek 1 (respectievelijk 37% te-
genover 30% in gesprek 1). 
 Afwijkende (sub)scènes zijn er wederom in twee varianten: 
a De begeleider is meer dan 73% aan het woord en de student minder dan 

27%: de begeleider is meer aan het woord dan gemiddeld. 
b De student is meer dan 47% aan het woord en de begeleider minder dan 

53%: de student is meer aan het woord dan gemiddeld. 
 
Er vallen meer (sub)scènes niet dan wel binnen de marges van wat in dit gesprek 
'normaal' is. Tien (sub)scènes zijn normaal, in 16 (sub)scènes is de begeleider 
substantieel meer aan het woord dan gemiddeld, in 11 (sub)scènes de student. 
Hieronder zullen niet alle 27 afwijkende (sub)scènes stuk voor stuk worden be-
sproken, maar gegroepeerd naar scène of onderwerp. 
 Van categorie a ((sub)scènes waarin de begeleider meer aan het woord is dan 
gemiddeld) zijn drie subsoorten gevonden: (1) scènes waarin de begeleider uit-
eenzet hoe de student te werk moet gaan, (2) scènes waarin de begeleider de 
tekst van de student bespreekt en (3) overige scènes.   
 Scènes waarin de begeleider uiteenzet hoe de student te werk moet gaan (1), 
zijn vergelijkbaar met scène 5.3 in gesprek 1 die hiervoor beschreven is als dat 
de begeleider de methodiek uit de doeken doet. Iets dergelijks gebeurt in gesprek 
2 in de scènes 4.1 (100% B7), 6.1 (100% B) en 6.3 (98% B) waarin de begelei-
der uitlegt hoe het 'Volgende hoofdstuk' opgezet moet worden. Waar het gaat om 
de gehele 'Structuur scriptie' zien we de begeleider veel praten in scène 7.4 (78% 
B), 7.6 (83% B) en 9 (78% B). Dit betreft in totaal 6 van de 16 afwijkende scè-
nes van type a. 
 Scènes waarin de begeleider de tekst van de student bespreekt, springen er 
duidelijk als afwijkend uit. Van de negen subscènes waarin de tekst van de stu-
dent wordt besproken (scène 5 en de scènes 10.1 t/m 10.8) vallen er zeven 
binnen categorie a. Dat zijn scène 5 (100% B) en de subscènes 10.1 (100% B), 
10.2 (80% B), 10.3 (96% B), 10.5 (100% B), 10.6 (84% B) en 10.7 (79% B). 
Subscène 10.8 is gemiddeld (69% B) en in subscène 10.4 (45% B) over 'Tekst 
van student' is de student meer dan gemiddeld aan het woord (ik bespreek deze 
subscène, 10.4, verderop). Met deze zeven subscènes opgeteld bij de vorige zes, 
zijn dertien van de zestien scènes besproken waarin de begeleider veel aan het 
woord is.  
 Bij de restcategorie overig hoort allereerst scène 1 (100% B) waarin blijkt 
dat, net als in gesprek 1, de agendering door de begeleider wordt gedaan. Reste-
ren nog subscènes 6.4 (79% B) en 8.2 (75% B). Hieronder zal besproken worden 
dat de dominantie van de begeleider in deze scènes enigszins onverwacht is. 
Deze scènes hebben namelijk kenmerken die voor het overige juist leiden tot 
meer woorden van de student. 
 Overigens worden alle 16 subscènes van categorie a geopend door de bege-
leider. Hieronder zal blijken dat dat niet geldt voor de scènes waarin de student 
meer aan het woord is. Dit versterkt het idee dat er samenhang is tussen het 
openen van een scène en het voeren van de boventoon. 

                                                 
7  Met '100% B' bedoel ik: in deze (sub)scène wordt 100% van het aantal woorden uitgespro-

ken door de begeleider 
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Scènes waarin de student meer aan het woord is dan gemiddeld zijn er in vier 
'soorten': (1) scène 3, (2) scènes waarin de student met een probleem komt, (3) 
scène 8 over het strafrecht en (4) overige scènes.  
 In alle subscènes van scène 3 is de student meer aan het woord dan gemid-
deld: 3.1 (48% S), 3.2 (51% S), 3.3 (51% S) en 3.4 (49% S). Uit deze cijfers 
wordt nogmaals duidelijk dat meer aan het woord wordt afgezet tegen de gemid-
delde spreektijdverdeling in dit gesprek (37% S) en niet tegen de spreektijd van 
de begeleider in een scène. Is er iets inhoudelijks of interactioneels op te merken 
aan deze subscènes waardoor het relatief grote aandeel van de student begrijpe-
lijk is? De inhoud ('Hoe nu verder') zou met evenveel reden het domein van de 
begeleider als van de student genoemd kunnen worden. Dat is zo in gesprek 1 
(77% B) en ook vergelijkbare onderwerpen zoals hoe de student te werk moet 
gaan, worden grotendeels ingevuld door de begeleider. Uit het onderwerp is het 
dus niet goed verklaarbaar. De interactionele vorm is daarentegen wel een moge-
lijke factor. Drie van de vier subscènes worden namelijk geopend door een vraag 
van de begeleider. In gesprek 1 was te zien dat zo'n vraag in scène 2 en scène 6 
ook leidde tot meer woorden van de student. Deze verhouding is vrij regelmatig. 
In beide gesprekken samen komt het zeven maal voor dat de begeleider een 
(sub)scène opent met een vraag. Zes van die zeven (sub)scènes zijn scènes 
waarin het aandeel woorden van de student 10% boven het gemiddelde uitkomt. 
Alleen scène 8.2 in gesprek 2 vormt hierop een uitzondering. 
 Het tweede type scène waarin de student meer spreekt dan gemiddeld is de 
(sub)scène waarin de student met een probleem komt. Van dit type komen er 
drie voor: 4.2 (49% S), 6.6 (88% S) en 7.5 (51% S). In scène 4.2 vraagt de 
student zich af hoe diep ze moet ingaan op het begrip privacyrecht.8 Ook in de 
scènes 3.2 en 3.3 komt dit deelonderwerp ter sprake. Daar spreekt de student 
eveneens vrij uitgebreid. Het lijkt erop dat de student iedere keer wat meer ruim-
te neemt en krijgt om het probleem dat haar dwarszit uit te leggen wanneer het 
nog niet opgelost is. Iets vergelijkbaars is te zien in scène 6.6 en 7.5. Al eerder, 
in scène 6.4 (21% S), heeft de student aangegeven dat het haar moeilijk lijkt om 
de doeltreffendheid van de wet te bepalen (vgl. §5.8). Hierover heeft ze kennelijk 
geen uitsluitsel gekregen want in 6.6 en 7.5 stelt ze dit probleem nogmaals aan 
de orde. Nu neemt (en krijgt) ze er meer tijd voor. Alle drie deze scènes worden 
overigens ook door de student geopend: zij brengt zelf dit onderwerp in. 
 Ten derde scène 8 over het strafrechtaspect. In de bespreking van gesprek 1 
noemde ik dit het onderwerp van de student. Het is de keuze van de student om 
in twee richtingen af te studeren en de begeleider laat haar dan ook voornamelijk 
het woord over deze kwestie. Dat de student meer spreekt in de scènes 8.1 (78% 
S) en 8.4 (61% S), is dan ook niet onverwacht. Wel onverwacht is dat dat niet 
geldt voor de andere subscènes over het strafrechtaspect: de scènes 8.2 (25% S) 
en 8.3 (40% S). Met name 8.2 gedraagt zich niet naar verwachting. Immers, de 
begeleider opent met een vraag, maar dat leidt niet tot meer woorden van de 
student. Bovendien zal de student in antwoord op die vraag vertellen dat ze een 
probleem heeft. Ook dat blijkt geen voldoende voorwaarde voor een groter aan-
deel van de student. Het is in dit geval aanleiding voor de begeleider om wat 
uitgebreider zijn ideeën te geven over probleem en oplossing. Ook scène 8.4 
wordt gedomineerd door uitleg van de begeleider over hoe de student het aan 
moet pakken: een handelwijze die inderdaad over het algemeen niet leidt tot 

                                                 
8  In hoofdstuk 5 is geïllustreerd dat dit een groot probleem is voor de student. 
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meer woorden van de student. In beide gevallen is de uitleg van de begeleider 
niet strikt beperkt tot het strafrechtaspect dat de student aan de orde stelt. Dat 
aspect wordt door de begeleider gebruikt als opstapje naar iets algemenere ad-
viezen. 
 Tot nu toe zijn 9 van de 11 uitzonderingen besproken. Rest allereerst scène 
10.4 (55% S) waarin de student ineens uitgebreider ingaat op een door de bege-
leider geconstateerd tekstgebrek, in dit geval veel fouten in de werkwoordsspel-
ling. De student vertelt dat ze de regels wel kent maar het waarschijnlijk niet 
goed genoeg gecontroleerd heeft. De laatste uitzonderlijke scène is scène 11 
(50% S) waarin de vervolgafspraak wordt gemaakt. De inbreng hierin van de 
student is fors. Zij moet aangeven wanneer ze weer iets af denkt te hebben. 

In de analyses van de afwijkingen van de spreektijdverdeling in gesprek 2 
komen de eerste drie verklaringen terug die naar voren kwamen uit de analyses 
van gesprek 1: 
1 Wanneer de begeleider een bepaalde gespreksrol geheel voor zijn rekening 

neemt, neemt hij ook alle woorden voor zijn rekening waar die rol mee ver-
vuld wordt.  
• Dit gebeurt in gesprek 2 ook voor de agendering. 

2 Naarmate de begeleider meer deskundigheid heeft over en/of meer verant-
woordelijkheid heeft/neemt voor een bepaald onderwerp, praat hij er meer 
over; bij minder deskundigheid en/of verantwoordelijkheid is de student meer 
aan het woord.  
• Hierop komen in gesprek 2 ook uitzonderingen voor, in twee subscènes: 

wanneer de begeleider naar aanleiding van een onderwerp waarover hij 
minder verantwoordelijkheid c.q. expertise heeft, in meer algemene zin 
gaat bespreken.  

3 Wanneer de student wordt uitgenodigd om te vertellen, stijgt haar woordelijk 
aandeel in het gesprek. 
• Ook dit verschijnsel is in gesprek 2 een aantal malen waarneembaar. 

 
Twee aanvullende verklaringen zijn bovendien gevonden voor afwijkende spreek-
tijdverdelingen: 
4 Wanneer de tekst van de student punt voor punt wordt besproken, gaat de 

begeleider over het algemeen beduidend meer praten. 
5 Wanneer de student een probleem oppert en dat niet voor de eerste keer 

doet, stijgt haar woordaandeel. 
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Bijlage 3: Interactiekenmerken van case 3 (BD) 
 
3.1 Overzichtstabellen 
 
Tabel 3.1 
Interactiekenmerken Case 3 (BD) - Gesprek 1 
 
Scène Onderwerp/  

Subonderwerp  
Aantal 

woorden 
% van 

gesprek 
 

Thema1) 
Sub- 

thema2) 
Wie  

opent 
Soort  

opening3) 
Woorden 

B (%) 
Woorden 

S (%) 

1 Agenda         

 1.1 Agenda 26 0 ORG G B 1 100 0 

 1.2 Stand van 
zaken 

585 5 ORG P S 4 55 45 

 1.3 Agenda 430 3 ORG G S 3 65 35 

2 Tekst van 
student 

        

 2.1 Inhoud 1246 10 R I B 2 71 29 

 2.2 Structuur 1302 10 R S B 2 69 31 

 2.3 Structuur 57 0 R S B 2 86 14 

 2.4 Formulering 176 1 R F B 2 88 12 

 2.5 Afsluiting punt 95 1 ORG P B 3 68 32 

 2.6 Structuur 135 1 R S B 3 97 3 

 2.7 Inhoud 812 6 R I B 2 89 11 

 2.8 Inhoud 303 2 R I B 3 79 21 

 2.9 Formulering 43 0 R F B 3 100 0 

 2.10 Structuur 72 1 R S B 2 67 33 

 2.11 Inhoud 1096 9 R I B 1 49 51 

 2.12 Inhoud 355 3 R I B 3 66 34 

 2.13 Afsluiting punt 898 7 R S B 3 68 32 

3 Stappenplan         

 3.1 Bedoeling 583 5 O S B 3 46 54 

 3.2 Haalbaarheid 1489 12 O U B 2 35 65 

 3.3 Verwachting 
experiment 

436 3 O S S 3 32 68 

 3.4 Haalbaarheid 391 3 O U B 1 45 55 

 3.5 Is het een 
interview 

519 4 O S B 2 53 47 

 4 Hoe nu verder 383 3 O U B 3 52 48 

 5 Vervolgafspraak 5 0 ORG P B 1 100 0 

 6 Doel experi-
ment 

511 4 O S S 3 28 72 

 7 Vervolgafspraak 672 5 ORG P B 1 52 48 
 
1  O=Onderzoek; R=Rapportage; R/O=Rapportage en/of Onderzoek; ORG=Organisatie; Ov=Overig 
2 S=Structuur; U=Uitvoering; I=Inhoud; F=Formulering; A=Afwerking; P=Proces; G=Gesprek; 

Ov=Overig 
3  1 = Vraag; 2 = Probleem; 3 = Voorstel, mening, standpunt; 4 = Overig of niet interpreteerbaar 
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Tabel 3.2 
Interactiekenmerken Case 3 (BD) - Gesprek 2 
 
Scène Onderwerp/  

Subonderwerp  
Aantal 

Woorden 
% van 

Gesprek 
 

Thema1) 
Sub- 

Thema2) 
Wie 

Opent 
Soort 

Opening3) 
Woorden 

B (%) 
Woorden 

S (%) 

1 Agenda 317 3 ORG G B 3 67 33 

2 Probleemstelling         

 2.1 Vraag antwoord 279 3 O S B 1 71 29 

 2.2 Strategie 377 4 O S B 3 68 32 

 2.3 Is het een inter-
view 

411 4 O S B 3 73 27 

 2.4 Onderzoeksfunctie 1073 11 O S B 3 74 26 

 2.5 Strategie 661 7 O S S 2 48 52 

 2.6 Onderzoeksfunctie 142 1 O S B 3 99 1 

 2.7 Precisie 83 1 O S S 2 48 52 

 2.8 Werking experi-
ment 

732 7 O U S 2 26 74 

 2.9 Datasheets 231 2 O U B 1 52 48 

 210 Werking experi-
ment 

891 9 O U B 1 33 67 

 2.11 Evaluatie experi-
ment 

108 1 O S B 3 100 0 

 2.12 Strategie 344 3 O S S 1 72 28 

 2.13 Nut voor leerlin-
gen 

1670 17 O S S 2 33 67 

3 Draaiboek van S         

 3.1 Tijdsinschatting 24 0 O U B 2 63 38 

 3.2 Kenmerken ppn 358 4 O U B 2 70 30 

 3.3 Ppn solo of duo 252 3 O U B 3 56 44 

4 Structuur tekst 
/onderzoek 

599 6 R S S 2 38 62 

5 Stappenplan van 
S 

        

 5.1 Kaartje 1 179 2 O U B 3 95 5 

 5.2 Gebruik kaartjes 644 6 O U S 3 44 56 

 5.3 Kaartje 3 213 2 O U B 2 100 0 

 5.4 Kaartje 4 149 1 O U B 3 95 5 

 5.5 Kaartje 5 77 1 O U B 3 88 12 

 5.6 Hele schema9 180 2 O U S 1 17 83 
 
1  O=Onderzoek; R=Rapportage; R/O=Rapportage en/of Onderzoek; ORG=Organisatie; Ov=Overig 
2 S=Structuur; U=Uitvoering; I=Inhoud; F=Formulering; A=Afwerking; P=Proces; G=Gesprek; Ov=Overig 
3  1 = Vraag; 2 = Probleem; 3 = Voorstel, mening, standpunt; 4 = Overig of niet interpreteerbaar 
 
 
3.2 Onderwerpen 
 
Een beeld van het aandeel van de verschillende (sub)thema's in ieder gesprek 
van deze case, is te vinden in Tabel 3.3. 
 

                                                 
9  In scène 5.7 weigert de opnameapparatuur. Van de resterende 10 minuten van het gesprek 

zijn dientengevolge geen kwantitatieve gegevens beschikbaar. 
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Tabel 3.3 

Verdeling van aantal woorden in de gesprekken van case 3 (BD) over de verschillende soorten 

onderwerpen; in percentages van het totaal aantal woorden van het gesprek  

 
Thema Subthema Gesprek 1 Gesprek 2 

Onderzoek Structuur 16 52 

 Uitvoering 18 37 

Onderzoek totaal 34 89 

Rapportage Inhoud 30 -- 

 Structuur 19 6 

 Formulering 1 -- 

 Afwerking -- -- 

Rapportage totaal 50 6 

Onderzoek / Rapportage -- -- 

Organisatie Proces 11 -- 

 Gesprek 3 3 

Organisatie totaal  14 3 

Totaal 9810 98 

 
Verwachting 
Het is niet zondermeer duidelijk in welke fase van het scriptieproces de student in 
deze case zit. Op het moment van de gesprekken is hij negen maanden bezig met 
zijn afstudeeronderzoek dat een formele looptijd heeft van één kalenderjaar 
(fulltime). Vanuit die optiek zou de student op driekwart van het traject kunnen 
zitten, maar er is enige vertraging opgetreden. De inschatting van de begeleidster 
is dat er nog ongeveer een half jaar nodig is. De student is optimistischer (verge-
lijk §6.2). Ik houd het op de duiding van de begeleidster in het interview: hij is 
wel over de helft. Dan wordt naar verwachting vooral gesproken over de uitvoe-
ring van het onderzoek en over rapportage van tekstdelen. Formulering en afwer-
king kunnen aandacht krijgen. 
 
Werkelijkheid 
In gesprek 1 wordt het meest gesproken over de tekst die de student heeft inge-
leverd en dan met name over de inhoud en structuur van de tekst. Dit is des 
verrassender aangezien het hier de inleiding van de scriptie betreft. Hierin pre-
senteert de student de afleiding van de centrale vraag in termen van de relevan-
tie ervan: er is een serieus probleem, diverse onderzoekers hebben suggesties 
aangedragen die mogelijkheden bieden om oplossingen te ontwerpen en te toet-
sen. Onverwacht nu is dat de presentatie van de grote lijn van het onderzoek in 
dit relatief vergevorderde stadium nog zo veel inhoudelijke en structurele bespre-
king behoeft. Vaker namelijk gebeurt dit in de beginfase, zoals ook te zien is in de 
cases 1 en 2. 
 De belangrijkste aanleiding voor deze uitgebreide tekstbespreking ligt in een 
contextgegeven: de tekst zal door iemand anders gelezen gaan worden en dit 
geeft extra noodzaak tot heldere rapportage. Zoals de begeleidster het formuleert 
in beurt 9: dan is het misschien ook wel goed dat we (…) die inleiding wat helder-
der hebben want dan gaat het er niet alleen maar om dat wij tweeën snappen 
waar het over gaat, maar dan moet ook iemand anders snappen waar het over 

                                                 
10  Afwijkingen van 100% zijn het gevolg van het afronden van alle percentages van de 

subscènes. 
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gaat. De tekst is kennelijk tot op dit moment vooral behandeld als een interne 
rapportage voor student en begeleider11 en niet als een publieksversie. Op het 
moment dat de tekst wel op die manier wordt bekeken, blijkt er veel over te 
zeggen te zijn: er mankeert een en ander aan.  
 Er wordt minder gesproken over de uitvoering van onderzoek dan verwacht. 
Dit kan een direct gevolg zijn van het feit dat in het gesprek veel tijd besteed is 
aan de rapportage die, om hiervoor genoemde redenen, prioriteit krijgt. 
 
Gesprek 2 is verrassend omdat daarin meer dan de helft van de tijd wordt ge-
sproken over de structuur van het onderzoek. Dit onderwerp had ik minder pro-
minent verwacht in een proces dat over de helft is. Student en begeleider bespre-
ken de basisstructuur van het onderzoek. Bijvoorbeeld: de onderzoeksfunctie 
(Oost, 1999) van de centrale vraag (wat voor soort vraag wordt beantwoord in 
het onderzoek?). De begeleidster heeft hierover nieuwe gedachten gevormd en 
deelt die met de student. In de periode tussen het eerste en tweede gesprek 
heeft bij de begeleidster het idee postgevat dat het onderzoek van de student het 
best gezien kan worden als een 'ontwerponderzoek'. In het eerste interview is ze 
die mening nog niet toegedaan12; het is dus een nieuwe visie op het onderzoek 
die de begeleidster aan het begin van gesprek 2 voorlegt aan de student. Deze 
visie blijkt een aantal inhoudelijke en structurele problemen op te lossen; het lijkt 
daarom een goede zet om het onderzoek te beschouwen als een ontwerp.  
 Opmerkelijk is dan wel dat dit belangrijke aspect - de onderzoeksfunctie - pas 
zo laat in het scriptieproces wordt besproken. Een verklaring ligt voor het opra-
pen: door de informatie-uitwisseling in het interview na afloop van gesprek 1 en 
door aanvullende informatie die door de begeleidster gezocht bleek te zijn, heeft 
de begeleidster op een andere manier kunnen reflecteren op het onderzoek dan 
ze tot dan toe gedaan heeft (voortschrijdend inzicht). Dit leidde tot een nieuwe 
visie die ze niet eerder ontwikkeld kón hebben omdat daarvoor de benodigde 
kennis ontbrak of nog niet toepasbaar was. 
 Dat in dit tweede gesprek ook een groot deel van de tijd wordt gesproken 
over de uitvoering van het onderzoek (37% van het totale aantal woorden), is 
logisch in deze fase van de strijd. 

Afwijkingen van de verwachtingen zijn dus vooral verklaarbaar uit specifieke 
omstandigheden in deze case. Het feit dat de tekst van de student door een an-
der gelezen gaat worden, leidt tot extra aandacht voor inhoud en structuur van 
de inleiding. Nieuwe kennis van de begeleidster leidt tot een nieuwe visie op de 
probleemstelling waardoor deze opnieuw uitgebreid op de agenda komt. Hierin is 
een iteratief proces herkenbaar: dezelfde onderzoeks- en schrijfsegmenten keren 
op verschillende momenten in het proces terug. 
 
3.3  Structurering van het gesprek 
 
3.3.1 Agendering 
In gesprek 1 bestaat de agendering uit drie subscènes. Daarin spreekt de bege-
leider 628 woorden uit, de student 413. De verhouding is daarmee: 60% voor de 
begeleider, 40% voor de student. In gesprek 2 is die verhouding respectievelijk 

                                                 
11  De student zegt twee keer (beurt 28 en 34) dat ze de tekst expres een tijd [hebben] laten 

liggen. 
12  Ik vraag B wat voor soort onderzoek het is. Na haar antwoord vraag ik: jaja, dus het is 

geen ontwerponderzoek?. B: nee. J: oké. B: nee, het gaat echt om voorkennisonderzoek 
(…) 



356  Bijlagen 

 

67 en 33%. De student in deze case kan, net als die in case 1 (SW), meepraten 
over de agenda, wat in case 2 niet het geval is. 
 In verhouding tot de inbreng van deze student bij andere onderwerpen, is die 
bij de agenda wat minder. In de overallverhouding spreekt de student namelijk 
42% (gesprek 1) en 47% (gesprek 2) van het totaal aantal woorden uit. Met 
name in gesprek 2 brengt de student dus meer in over andere onderwerpen dan 
over de agenda. 
 De tussentijdse afsluitingen (scène 2.5 en 2.13 in gesprek 1) worden vooral 
door de begeleider verwoord: in beide gevallen een verhouding van 68%:32%. In 
deze subscènes dus relatief meer woorden van de begeleider dan in het totale 
gesprek.  
 Samengevat: de student heeft zeker iets in te brengen in de agendering van 
het gesprek, maar in de andere onderwerpen nog meer.  
 
3.3.2 Scèneopeners 
Wie opent hoeveel(sub)scènes? (Tabel 3.4) 
 
Tabel 3.4 

Aantal student- en begeleideropeningen in case 3 (BD) 

 
 Gesprek 1  Gesprek 2  Totaal 

 Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Student 4 16  8 33  12 24 

Begeleider 21 84  16 67  37 76 

Totaal 25 100  24 100  49 100 

 
In gesprek 1 is de begeleider de dominante opener: minder dan een vijfde van de 
(sub)scènes wordt geopend door de student. In gesprek 2 ligt die verhouding 
anders: daar opent de student veel vaker, namelijk een derde van het aantal 
(sub)scènes. Gesprek 1 kent minder studentopeningen dan de vijf gesprekken die 
hiervoor besproken zijn. De 33% studentopeningen in gesprek 2 zijn vergelijk-
baar met de percentages studentopeningen in de drie gesprekken van case 1 
(SW) en in gesprek 2 van case 2 (RGL).  

Welke scènes worden geopend door de student en verschillen die scènes in-
houdelijk, interactioneel of anderszins van de (sub)scènes die door de begeleider 
geopend worden?  In gesprek 1 opent de student twee subscènes van de agen-
dascène (1.2 en 1.3). De opening van 1.2 is een logisch vervolg op de vraag van 
de begeleidster, die het einde van de vorige scène blijkt te zijn. Dat de volgende 
scène als een aparte subscène is aangemerkt, komt doordat de student in zijn 
reactie op de vraag van B (waar zullen we het over hebben?) over een ander 
onderwerp gaat praten (wat ik gedaan heb de afgelopen dagen). Strikt genomen 
geeft de student dus geen inhoudelijk coherent antwoord op de vraag van de 
begeleidster. Hoe dan ook komt er een ander subonderwerp ter tafel. Vandaar de 
subscènegrens. De student heeft dus in scène 1.2 de agenda van tafel gepraat, 
maar dit is tijdelijk. Hij zet de agenda in scène 1.3 zelf weer op de kaart. De 
andere twee openingen komen veel verder in het gesprek voor. De student initi-
eert de onderwerpen 'Verwachting van het experiment' (3.3) en 'Doel van het 
experiment' (6). 
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 In het grote agendapunt 'Tekst van student' (51% van het totaal aantal woor-
den) ligt het initiatief volledig bij de begeleidster: zij roert alle punten aan. 
  In gesprek 2 is het aantal studentopeningen dus groter. De openingen komen 
verspreid over het gesprek voor in de hoofdonderwerpen 'Probleemstelling', 
'Structuur tekst/onderzoek' en 'Stappenplan'. Alleen wanneer het door S ingele-
verde 'Draaiboek' ter sprake komt, zijn de openingen volledig voor de begeleid-
ster. Het draaiboek lijkt wat betreft de openingen te functioneren als een 'Tekst 
van student'. Alle studentopeningen in scène 2 (vijf stuks) en de opening van 
scène 4, bestaan eruit dat de student naar aanleiding van iets dat B geopperd 
heeft een probleem formuleert met een ander maar verwant aspect. Hij levert 
hiermee een essentiële bijdrage aan de inhoud van de bespreking omdat hij 
nieuwe subonderwerpen aandraagt over de probleemstelling.  
 De opening in subscène 5.2 is vergelijkbaar met die van 3.3 en 6 in gesprek 
1: de student zet zonder expliciete uitnodiging uiteen wat hij voor ideeën of plan-
nen heeft.  
 Subscène 5.6, ten slotte, is een hele bijzondere omdat de student hier expli-
ciet vraagt aan de begeleidster of ze zijn stappenplan nu wel goed begrijpt. Der-
gelijke studentvragen komen verder in dit corpus niet voor. 
 
3.3.3 Soort openingen 
Een beeld van het soort openingen van student en begeleider is vervat in Tabel 
3.5. 
 
Tabel 3.5 

Soorten openingen van begeleider en student in case 3 (BD) 

 
 Vraag  Probleem  Voorstel  Overig 

 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Gesprek 1            

 Student -- --  -- --  3 75  1 25 

 Begeleider 5 24  8 38  8 38  -- -- 

Gesprek 2            

 Student 2 25  5 62  1 12  -- -- 

 Begeleider 3 19  3 19  10 62  -- -- 

Totaal            

 Student 2 17  5 42  4 33  1 8 

 Begeleider 8 22  11 30  18 49  -- -- 

 
Hoewel interpretaties van dergelijke kleine aantallen riskant zijn, is er een en 
ander te observeren. De student opent in gesprek 1 vooral met voorstellen, in 
gesprek 2 met problemen. Hij introduceert nieuwe onderwerpen zelden in de 
vorm van een vraag.  
 De begeleidster opent gevarieerd in gesprek 1, in gesprek 2 zijn de voorstel-
openingen dominant over de andere typen. 
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3.4 Spreektijdverdeling 
 
3.4.1 Spreektijdverdeling in gesprek 1 
Over heel gesprek 1 bezien, spreekt de begeleider 58% van de woorden uit, 
tegen de student 42. Deze verhouding lijkt op die in de eerste twee gesprekken 
van case 1 (SW). Daar waren de verhoudingen begeleider-student respectievelijk: 
55%-45% en 60%-40%. De begeleider van case 2 (RGL) heeft een groter aan-
deel in de woordenstroom dan die van onderhavige case, namelijk 70% in ge-
sprek 1 en 63% in gesprek 2. Tot dusver lijkt de inbreng van de student in case 3 
(BD) dus behoorlijk groot te zijn.  

Welke (sub)scènes wijken af van het overallbeeld? Bijna alle (sub)scènes wij-
ken af, waarmee dat overallbeeld dus nauwelijks representatief is voor hoe de 
spreekverhoudingen liggen in dit gesprek. Slechts 5 van de 25 subscènes vallen 
binnen de marges van 10% afwijking ten opzichte van het overallbeeld  
 De spreektijdverdeling geconvergeerd naar (hoofd)scèneniveau, geeft meer 
zicht op algemenere tendensen (zie Tabel 3.6).  
 
Tabel 3.6 

Spreektijdverdeling op scèneniveau in gesprek 1, case 3 (BD) 

 
Scène Onderwerp  % van gesprek Woorden B (%) Woorden S (%) 

1 Agenda 8 60 40 

2 Tekst van student 51 70 30 

3 Stappenplan 27 40 60 

4 Hoe nu verder 3 52 48 

5 Vervolgafspraak 0 100 0 

6 Doel experiment 4 28 72 

7 Vervolgafspraak 5 52 48 

Overall   58 42 

 
Algemeen gesproken is het woordaandeel van de begeleider in scène 1 en 2 gro-
ter dan in het overallbeeld. In de scènes 3, 4, 6 en 7 is die kleiner. Scène 5 is een 
uitschieter naar boven, maar dit is een extreem korte scène (vijf woorden) en de 
100% van de begeleider heeft een zeer specifieke oorzaak. De student gaat na-
melijk niet mee in het door de begeleider geopperde punt.13 De begeleider vraagt 
in scène 5 wanneer ze weer zullen afspreken, maar de student antwoordt hier 
niet op; hij begint daarentegen over het doel van het experiment. Kennelijk wil 
hij het gesprek nog niet afronden. 

(Hoe) zijn die afwijkingen van het overall beeld te verklaren? De 'Tekst van 
student' (scène 2) is een onderwerp waarover vooral de begeleider het woord 
voert. Dit is een tendens die ook zichtbaar was in case 1 en 2. Er is gekeken of de 
spreektijdverdeling verschilt naar gelang het besproken tekstaspect, maar dat is 
niet waarneembaar. Het enige wat daarin opvalt is dat het woordaandeel van de 
student in de twee subscènes over de formulering laag is, respectievelijk 12% en 
0%. Bij de vier subscènes over inhoud loopt de range van 11% tot 51 % en bij 
besprekingen over de structuur van 3% tot 33%. Er is één uitschieter binnen 
scène 2: in subscène 2.11 is het woordaandeel van de begeleidster nog geen 
50%. In deze scène is een interactioneel verschijnsel zichtbaar dat ook in case 2 

                                                 
13  Vergelijk de verklaring van het grote studentaandeel in scène 4 en 7 van gesprek 1, case 

2 (RGL). 
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gepaard ging met meer woorden van de student. De begeleidster oppert welis-
waar een probleem met de tekst, maar laat dat kritiekpunt volgen door een in-
houdelijke vraag (in de trant van hoe zit dat dan?) waarop de student uitgebreid 
antwoordt. 
 Het 'Stappenplan' (scène 3) is meer het domein van de student. Dit geldt ook 
voor het subonderwerp 'Doel experiment' (scène 6). In beide scènes praat de 
student, zowel gevraagd als ongevraagd, over wat er precies in het experiment 
kan en moet gebeuren. 
 Tot slot kan opgemerkt worden dat de pieken van beide sprekers zich in ver-
schillende delen van het gesprek bevinden, wanneer we de uitzonderlijke scène 5 
(zie hiervoor) buiten beschouwing laten. De pieken van de begeleidster zitten 
allemaal in het eerste deel van het gesprek, die van de student in het tweede 
deel. Een dergelijke verdeling over het gesprek kwam alleen eerder voor in ge-
sprek 1 van case 1 (SW), maar daar lagen de verhoudingen precies andersom: de 
student nam het voortouw in het begin van het gesprek, de begeleidster name 
het halverwege over van de student. Zo'n verdeling over het gesprek lijkt hier-
mee een toevallige variant te zijn; ik kan er geen goede verklaring voor vinden.  
 
3.4.2 Spreektijdverdeling in gesprek 2 
Begeleider en student kruipen in gesprek 2 naar elkaar toe wat betreft woordaan-
deel: de verhouding in gesprek 2 is 53%:47% tegen 58%:42% in gesprek 1. 
Daarmee komt dit tweede gesprek het dichtst in de buurt van een 50:50-
verdeling van alle tot nu toe besproken gesprekken.  

Welke (sub)scènes wijken af van het overall beeld? Het aantal afwijkingen is 
in dit gesprek nog groter dan in gesprek 1: slechts 2 van de 24 subscènes vallen 
ruim binnen de 10%-marges. Ook hier moeten er dus behoorlijke verschillen zijn 
tussen de scènes en/of binnen de scènes. Voor het vervolg zijn wederom de 
spreektijdverdelingen gecomprimeerd naar het niveau van de (hoofd)scènes (zie 
Tabel 3.7).  
 
Tabel 3.7 

Spreektijdverdeling op scèneniveau in gesprek 2, case 3 (BD) 

 
Scène Onderwerp  % van gesprek Woorden B (%) Woorden S (%) 

1 Agenda 3 67 33 

2 Probleemstelling 70 51 49 

3 Draaiboek van S 7 64 36 

4 Structuur tekst/onderzoek 6 38 62 

5 Stappenplan 14 63 37 

Overall   53 47 

 
(Hoe) zijn die afwijkingen van het overallbeeld te verklaren? In Tabel 3.7 is te 
zien dat de begeleider de overhand heeft in de scènes 1, 3 en 5. Haar aandeel is 
minimaal 10% groter dan in het overall beeld. Het gaat dan om de 'Agenda', het 
'Draaiboek' en het 'Stappenplan' van de student. In de scènes 3 en 5 gedragen 
begeleider en student zich op een vergelijkbare wijze als in de scènes 'Tekst van 
de student': de begeleidster is degene die de meeste subscènes opent (in deze 
(sub)scènes met een voorstel of een probleem) en degene die het meest aan het 
woord is.  
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 Opmerkelijk is dat het onderwerp 'Stappenplan' in gesprek 2 andere spreek-
tijdverhoudingen kent dan in gesprek 1 het geval was. In gesprek 1 had de stu-
dent met 60% een beduidend groter aandeel in dit onderwerp dan in gesprek 2 
(37%). Hoewel begeleider en student in beide gevallen over structuur en uitvoe-
ring van het onderzoek spreken, worden deze scènes interactioneel verschillend 
georganiseerd. Kennelijk is dat stappenplan een onderdeel van de tekst dat tot 
verschillende gesprekspatronen kan leiden. Lezing van de scènes14 leert dat het 
stappenplan in eerste instantie (gesprek 1) een gezamenlijk onderwerp is, terwijl 
het in gesprek 2 een onderwerp is waarover de begeleidster zich als expert en 
beoordelaar manifesteert.  
 In scène 4 is de student dominant wat betreft woordaandeel: niet alleen 
spreekt hij meer dan 10% meer dan overall, ook spreekt hij absoluut gezien meer 
woorden uit dan de begeleidster. Wat is dit voor een scène? De student oppert 
een probleem: hij is de draad nu kwijt en vraagt zich af of zijn 'risicoschema' 
gezien moet worden als onderdeel van de methode of als onderzoeksresultaat. 
Een groot deel van deze scène bestaat eruit dat de student, na een vraag van de 
begeleider, recapituleert hoe zijn onderzoeksverslag in elkaar zit en wat hem 
daarvan wel en niet duidelijk is. De begeleider treedt hierin naar de achtergrond 
en de student komt zelf op het idee dat het door hem ontwikkelde risicoschema 
eigenlijk een resultaat is. Daar is de begeleidster het mee eens en ze plaatst dit 
binnen het eerder ontwikkelde idee van het ontwerponderzoek. De student is heel 
blij met deze oplossing. De terughoudendheid van de begeleidster is effectvol: de 
student krijgt en neemt niet alleen de ruimte om zijn probleem te formuleren 
maar ook om oplossingen te bedenken die de begeleidster vervolgens (positief) 
kan evalueren.  
 De meest omvangrijke scène, scène 2 (maakt 70% van het gesprek uit), 
heeft een verhouding die dichtbij de overallverhouding komt (51%:49%), maar 
wat voor het hele gesprek geldt, is natuurlijk ook waar voor deze scène: de 
spreektijdverhoudingen in de verschillende subscènes wijken substantieel af van 
de overallverhouding. Scène 2 heeft 13 subscènes. Om een beeld te schetsen van 
hoe de verhoudingen liggen in de subscènes, beperk ik me in de bespreking ver-
der tot de wat grotere subscènes: subscènes die meer dan 5% van het gesprek in 
beslag nemen. Dan gaat het om vijf subscènes, te weten de subscènes 2.4, 2.5, 
2.8, 2.10 en 2.13. Alleen in subscène 2.4 (11% van het gesprek) is de begeleid-
ster numeriek dominant over de student: haar aandeel in het totaal aantal woor-
den van die subscène is 74%. De subscène gaat over de onderzoeksfunctie (i.c. 
de ontwerpfunctie van het onderzoek) en ook in een kleinere scène die hierover 
gaat (2.6; 1% van het gesprek) is zij dominant: 99%. De begeleidster neemt 
over dit deelonderwerp de rol van 'instructeur' op zich: ze stelt een oplossing voor 
en legt uit wat die oplossing inhoudt en voor gevolgen heeft.  
 In de andere grotere subscènes van scène 2 is de student de dominante 
woordvoerder: 52% in 2.5, 74% in 2.8, 69% in 2.10 en 67% in 2.13. Deze sub-
scènes gaan respectievelijk over de strategie (7% van het gesprek), tweemaal 
over de werking van het experiment (7% en 9%) en over het nut voor de leerlin-
gen (17%). De subscènes 5, 8 en 13 worden alle geopend door de student: hij 
oppert een probleem. Subscène 2.10 wordt geopend met een vraag van de bege-
leidster, maar daarmee brengt ze het punt van de werking van het experiment 
weer terug op de agenda, nadat ze een uitstapje heeft gemaakt over de datas-
heets. De begeleidster vraagt nogmaals wat voor S het probleem is. Al met al 

                                                 
14  Voor de lezer mogelijk via de samenvattingen in §6 3.  
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kunnen we dus stellen dat de vier subscènes waarin de student de boventoon 
voert, alle gaan over problemen die hij ervaart met het onderzoek. Die problemen 
hebben betrekking op de probleemstelling in ruime zin. Bij de strategie vraagt de 
student zich af hoe hij kan komen tot een evaluatieve uitspraak over het experi-
ment wanneer hij geen vergelijkingsmateriaal heeft. Bij zowel werking van het 
experiment als nut voor de leerlingen voorziet de student problemen met het 
bereiken van de beoogde doelen en dus met de relevantie van het experiment.  
 In dit gesprek lijkt het er op dat de student vooral het woord krijgt en neemt 
wanneer hij problemen voorziet. Dat is immers ook het geval in scène 4 die hier-
boven besproken werd. En in scène 2.7 die niet besproken werd omdat hij maar 
1% van het totale gesprek beslaat. Edoch: de student opent deze subscène met 
een probleem en heeft een woordaandeel van 52%. 
 
Samengevat:  
• De spreektijdverhouding van het gehele gesprek is niet representatief voor de 

spreektijdverhouding van alle (sub)scènes; slechts een fractie van de subscè-
nes heeft een verhouding die binnen de 10%-marges valt. 

• Het onderwerp 'Tekst van de student' is vooral het domein van de begeleid-
ster: zij opent de subscènes en is het meest aan het woord. Dit geldt ook voor 
het onderwerp 'Draaiboek'. Overeenkomst tussen die onderwerpen is dat er 
gesproken wordt naar aanleiding van een product dat de student heeft ingele-
verd. 

• Het 'Stappenplan' kent twee verschillende interactionele patronen: in gesprek 
1 is de student het meest aan het woord, in gesprek 2 de begeleidster. 

• De momenten dat de student (relatief) veel aan het woord is, zijn de momen-
ten waarop de begeleidster hem vraagt om een toelichting en/of de momen-
ten waarop de student een probleem voorziet en bespreekt. 
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Bijlage 4: Interactiekenmerken van case 4 (LET) 
 
4.1 Overzichtstabellen 
 
Tabel 4.1 
Interactiekenmerken Case 4 (LET) - Gesprek 1 
 

Scène Onderwerp/  
Subonderwerp  

Aantal 
Woorden 

% van 
Gesprek 

 
Thema1) 

Sub- 
Thema2) 

Wie 
Opent 

Soort 
Opening3) 

Woorden 
B (%) 

Woorden 
S (%) 

1 Mailtjes S         

 1.1 Mailtje 1 757 6 ORG P B 3 62 38 

 1.2 Mailtje 2 179 1 ORG G B 3 29 71 

 2 Agenda 24 0 ORG G B 3 100 0 

3 Tekst van stu-
dent 

        

 3.1 Inhoud 749 6 O U B 2 51 49 

 3.2 Inhoud 73 1 R I B 1 78 22 

 3.3 Overig 19 0 R F B 3 100 0 

 4 Proces 224 2 ORG P S 3 70 30 

5 Tekst van stu-
dent 

        

 5.1 Structuur 265 2 R S B 3 100 0 

 5.2 Formulering 289 2 R F B 2 62 38 

 5.3 Inhoud 139 1 R I B 2 52 48 

 5.4 Inhoud 774 6 O U B 3 77 23 

 5.5 Inhoud 218 2 R I B 2 86 14 

 5.6 Structuur 122 1 R S B 2 78 22 

 5.7 Inhoud 432 4 O U B 2 77 23 

 5.8 Structuur 127 1 R S B 3 100 0 

 5.9 Algemeen 79 1 O S B 3 68 32 

 5.10 Inhoud 222 2 O U B 1 48 52 

 5.11 Hiaat 465 4 O U B 3 58 42 

 6 Hoe nu verder 3440 28 O U B 1 58 42 

 7 Vertaalproblemen 788 6 O U B 3 63 37 

 8 Relatie  
handschriften 

506 4 O U B 4 62 38 

9 Vertaalproblemen         

 9.1 Vertaalprobleem 
2 

537 4 O U B 3 93 7 

 9.2 Vertaalprobleem 
3 

126 1 O U B 2 75 25 

 9.3 Vertaalprobleem 
4 

378 3 O U B 3 87 13 

10 Relatie  
handschriften 

130 1 O U B 1 70 30 

11 Vervolgafspraak 1141 9 ORG P B 3 83 17 
 
1  O=Onderzoek; R=Rapportage; R/O=Rapportage en/of Onderzoek; ORG=Organisatie; Ov=Overig 
2 S=Structuur; U=Uitvoering; I=Inhoud; F=Formulering; A=Afwerking; P=Proces; G=Gesprek; Ov=Overig 
3  1 = Vraag; 2 = Probleem; 3 = Voorstel, mening, standpunt; 4 = Overig of niet interpreteerbaar 
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Tabel 4.2 
Interactiekenmerken Case 4 (LET) - Gesprek 2 
 
Scène Onderwerp/  

Subonderwerp  
Aantal 

Woorden 
% van 

Gesprek 
 

Thema1) 
Sub- 

Thema2) 
Wie 

Opent 
Soort 

Opening3) 
Woorden 

B (%) 
Woorden 

S (%) 

 1 Tekst van 
student 

64 0 R F B 3 100 0 

 2 Agenda 57 0 ORG G B 3 100 0 

 3 Tekst van 
student 

2614 20 O U B 2 69 31 

 4 Meta 447 3 ORG G B 1 85 15 

5 Tekst van 
student 

        

 5.1 Vertaling 415 3 O U B 4 61 39 

 5.2 Inhoud 31 0 R I B 4 65 35 

 5.3 Formulering 30 0 R F B 1 97 3 

 5.4 Inhoud 3569 27 O U B 1 66 34 

 5.5 Inhoud 494 4 O U B 1 60 40 

 5.6 Formulering 26 0 R F B 2 100 0 

 5.7 Inhoud 173 1 R I B 1 94 6 

 5.8 Formulering 45 0 R F B 3 96 4 

 5.9 Inhoud 924 7 O U B 1 40 60 

 5.10 Vertaling 33 0 ORG P B 3 100 0 

 5.11 Inhoud 1497 11 O U B 3 63 37 

 5.12 Formulering 40 0 R F B 3 100 0 

 6 Intermezzo 101 1 ORG G B 1 63 37 

7 Tekst van 
student 

        

 7.1 Hiaat 400 3 O S B 1 43 57 

 7.2 Onderbouwing 304 2 R I B 3 76 24 

 7.3 Conclusie 135 1 O U B 1 67 33 

 7.4 Vertaaltechniek 386 3 O S B 1 78 22 

 8 Vervolgafspraak 660 5 ORG P B 1 69 31 

 9 Afsluiting 656 5 ORG P B 3 54 46 
 
1  O=Onderzoek; R=Rapportage; R/O=Rapportage en/of Onderzoek; ORG=Organisatie; Ov=Overig 
2 S=Structuur; U=Uitvoering; I=Inhoud; F=Formulering; A=Afwerking; P=Proces; G=Gesprek; 
Ov=Overig 
3  1 = Vraag; 2 = Probleem; 3 = Voorstel, mening, standpunt; 4 = Overig of niet interpreteerbaar 
 
 
4.2 Onderwerpen 
 
Wat is het relatieve belang van de onderwerpen in termen van spreektijd? Tabel 
4.3 geeft een beeld van het aandeel van de verschillende (sub)thema's in ieder 
gesprek van deze case: 
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Tabel 4.3 

Verdeling van aantal woorden in de gesprekken van case 4 (LET) over de verschillende soor-

ten onderwerpen; in percentages van het totaal aantal woorden van het gesprek 

  
Thema Subthema Gesprek 1 Gesprek 2 

Onderzoek Structuur 1 6 

 Uitvoering 69 73 

Onderzoek totaal 70 79 

Rapportage Inhoud 4 3 

 Structuur 4 -- 

 Formulering 2 0 

 Afwerking -- --- 

Rapportage totaal 10 3 

Onderzoek / Rapportage -- -- 

Organisatie Proces 17 10 

 Gesprek 1 4 

Organisatie totaal 18 14 

Totaal 9815 96 

 
Verwachting 
De student in deze case is in ieder geval aangeland in de laatste helft van het 
scriptieproces. Ze levert concepthoofdstukken aan. De verwachting is daarmee 
dat er vooral gesproken zal worden over de rapportage en wellicht nog over de 
uitvoering van het onderzoek. 
 
Werkelijkheid 
In de gesprekken wordt hoofdzakelijk gesproken over de uitvoering van het on-
derzoek: in gesprek 1 maakt dat 69% van het gesprek uit, in gesprek 2 nog 
meer: 73%. De rapportage is dus minder onderwerp van bespreking dan ver-
wacht. De conclusie kan zijn dat het proces minder ver gevorderd is dan het lijkt. 
Anderzijds is hierin mogelijk te zien wat in §8.2.2 is opgevoerd: in meer interpre-
tatieve of hermeneutische vormen van onderzoek zijn onderzoeks- en schrijfpro-
cessen niet altijd even goed te onderscheiden. Dat lijkt in deze case het geval. De 
presentatie van data-analyses (onderzoeksproces) gebeurt in de vorm van con-
cepthoofdstukken (schrijfproces). Vanuit die optiek is het logisch dat naar aanlei-
ding van teksten ook onderzoeksaspecten besproken (moeten) worden.  
 Om te zien of dat hier ook aan de hand is, is nader uitgezocht welke onder-
werpen in de verschillende gesprekken van het corpus aan de orde komen in 
(sub)scènes die benoemd zijn als 'Tekst van student'. De onderzochte paren 
vullen deze scène niet hetzelfde in, zoals Tabel 4.4 laat zien.  
 

                                                 
15  Afwijkingen van 100% zijn het gevolg van het afronden van alle percentages van de 

subscènes 
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Tabel 4.4 

Percentage van het totaal aantal woorden dat wordt uitgesproken over (sub)onderwerpen bij 

'Tekst van student' in alle cases.  

 
 Onderwerpen in scènes "tekst van student" 

 R-I R-S R-F R-A O-S O-U ORG-P 

SW 3 5 7 8 4 4 5 -- 

 R = 24 O = 9  

RGL 2 11 -- 1 2 -- 1 -- 

 R = 14 O = 1  

BD 1 30 12 1 -- -- -- 7 

 R = 43 O = 0  

LET 1 4 4 2 -- 1 22  

 R = 10 O = 23  

LET 2 3 -- -- -- 6 73  

 R = 3 O = 79  

Noot. Alleen opgenomen voor de gesprekken waarin (sub)scènes voorkomen die benoemd zijn 
als 'Tekst van de student'. 
R=Rapportage; O=Onderzoek; ORG=Organisatie; I=Inhoud; S=Structuur; F=Formulering; 
A=Afwerking; U=Uitvoering; P=Proces. 

 
In Tabel 4.4 wordt inderdaad zichtbaar dat in case 4 de tekst van de student 
meer een voertuig is om over onderzoek te praten dan over schrijven. In de 
andere cases is dat veel minder het geval. Daar spreekt men naar aanleiding van 
de teksten meer over rapportageaspecten. In case 4, met name in gesprek 2, 
leidt de tekstbespreking vooral tot discussies over de manier waarop de student 
de gegevens analyseert. Nog concreter: over de conclusies die de student wel of 
niet mag trekken uit de data.  
 
4.3 Structurering van het gesprek 
 
4.3.1 Agendering 
Zoals verderop bij spreektijd te zien is, levert de student geen bijdrage aan de 
scènes agenda. De agendering wordt dus volledig door de begeleider gedaan.  
 
4.3.2 Scèneopeners 
De scèneopeningen in deze case wijken af van wat de manier waarop dat in de 
andere cases georganiseerd wordt. De rol van de student hierin is te verwaarlo-
zen, zoals te zien is in Tabel 4.5.  
 
Tabel 4.5 

Aantal student- en begeleideropeningen in case 4 (LET) 

 
 Gesprek 1  Gesprek 2  Totaal 

 Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Student 1 4  -- --  1 2 

Begeleider 25 96  23 100  48 99 

Totaal 26 100  23 100  49 100 

 
Het algemene beeld is zeer eenduidig: de begeleiders openen de (sub)scènes en 
brengen dus de (sub)onderwerpen in. Er is slechts één uitzondering: scène 4 in 
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gesprek 1. De student vertelt hier op eigen initiatief wat ze van plan is nog te 
gaan doen.  
 Het is in deze case eerder aan de orde om het algemene beeld te verklaren 
dan de uitzondering. Dit algemene beeld wijkt sterk af van hoe het er in de ande-
re cases aan toegaat. Er is een mogelijke verklaring daar ook in een ander opzicht 
de gesprekken in deze case afwijken van de andere. Er wordt namelijk meer dan 
in de andere cases gesproken naar aanleiding van de teksten van de student. 
Tabel 4.6 geeft een overzicht van het aantal (sub)scènes 'Tekst van student' in de 
verschillende cases: 
 
Tabel 4.6 

Aandeel (sub)scènes 'Tekst van student' in het gehele gesprek in alle cases 

 
 Aantal 

subscènes 
Aantal 

(sub)scènes 
Tekst van S 

(Sub)scènes 
Tekst van S 

(%) 

Case 1 (SW) 75 19 25 

Case 2 (RGL) 52 8 15 

Case 3 (BD) 49 13 27 

Case 4 (LET) 49 32 65 

 
Ook in de andere cases worden de meeste subscènes 'Tekst van student' geopend 
door de begeleider. Bij zowel RGL als BD is dat zo in alle gevallen. Alleen in SW3 
opent de student subscènes van dit type en wel 4 van de 19. Het gegeven dat de 
begeleiders van case 4 zoveel scènes openen, kan dus samenhangen met het 
gegeven dat er veel wordt gesproken naar aanleiding van de tekst van de stu-
dent, een gespreksvorm waarbij in alle cases de begeleider degene is die de 
overgrote meerderheid van de bespreekpunten aandraagt. 
 
4.3.3 Soort openingen  
Het overzicht van de soorten scèneopeningen in Tabel 4.7 wijkt af van de eerdere 
tabellen. Het is niet nodig studentopeningen op te nemen (de ene opening is een 
voorstel). Wel is het zinnig om het openingsgedrag van de twee begeleiders apart 
te beschrijven (Tabel 4.7). Zo is te zien of dat gedrag noemenswaardig verschilt. 
 
Tabel 4.7 

Soorten openingen van begeleider 1 en begeleider 2 in case 4 (LET) 

 Vraag  Probleem  Voorstel  Overig 

 Aantal %  Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Gesprek 1            

 Begeleider 1 2 10  6 30  11 55  1 5 

 Begeleider 2 2 40  1 20  2 40  -- -- 

Gesprek 2            

 Begeleider 1 9 43  2 10  8 38  2 10 

 Begeleider 2 2 100  -- --  -- --  -- -- 

Totaal            

 Begeleider 1 11 27  8 20  19 46  3 7 

 Begeleider 2 4 57  1 14  2 29  -- -- 
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Begeleidster 1 opent het grootste deel van de 48 begeleideropeningen: 41 stuks 
(85%). Over het geheel genomen heeft B1 een voorkeur voor voorstelopeningen, 
B2 voor vraagopeningen. In gesprek 2 echter heeft dat type openingen ook de 
overhand bij B1. 
 Opmerkelijk in deze case is dat 10 van de 11 vraagopeningen van de begelei-
ders voorkomen in (sub)scènes 'Tekst van student'. In de andere cases is slechts 
één keer zo'n combinatie te vinden (case 3, scène 2.11). Dit verklaart mogelijk 
het verschil tussen het openingsgedrag van B1 in gesprek 1 en gesprek 2: in 
gesprek 1 wordt slechts 33% van het gesprek georganiseerd rond de tekst van de 
student, in gesprek 2 is dat 83%.  
 Ten opzichte van de andere cases zijn er dus verschillen en overeenkomsten 
in de (sub)scènes naar aanleiding van de tekst van de student. Gelijk is dat de 
scènes (voornamelijk) door de begeleiders worden geopend. Verschillend is dat in 
case 4 deze scènes veel vaker worden geopend met een vraag en dat hierin meer 
wordt gesproken over onderzoek dan in andere cases.  
 
4.4 Spreektijdverdeling 
 
4.4.1 Spreektijdverdeling in gesprek 1 
Over de hele linie spreken de begeleiders 67% van het aantal woorden uit, te-
genover de student 33%. Daarmee zijn de begeleiders 4% meer aan het woord 
dan het overall beeld van alle cases tezamen. De gesprekken met meer inbreng 
van de begeleider, zijn gesprek 3 in case 1 (SW) en gesprek 1 in case 2 (RGL) 
waarin de begeleideraandelen respectievelijk 74% en 70% zijn.  

Welke (sub)scènes wijken af van het overall beeld? (Sub)scènes waarin het 
begeleideraandeel ruim 10% afwijkt van het algemene beeld, zijn te vinden in 
Tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8 

(Sub)scènes in gesprek 1, case 4, waarin het begeleideraandeel ruim boven de 77% uitkomt  

 
(Sub)scène Onderwerp - subonderwerp % woorden B % van hele gesprek 

2 Agenda 100 0 

3.3 Tekst S - overig 100 0 

5.1 Tekst S – structuur 100 2 

5.5 Tekst S – inhoud 86 2 

5.8 Tekst S – structuur 100 1 

9.1 Vertaalprobleem - 2 93 4 

9.3 Vertaalprobleem – 4 87 3 

11 Vervolgafspraak 80 9 

 
Deze scènes maken tezamen 21% van het gesprek uit, iets meer dan een vijfde 
deel dus.  

(Sub)scènes waarin het studentaandeel groter is, dat wil zeggen ruim meer 
dan 43% zijn in Tabel 4.9 aangegeven. 
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Tabel 4.9 

(Sub)scènes in gesprek 1, case 4, waarin het studentaandeel ruim boven de 43% uitkomt 

 
(Sub)scène Onderwerp – subonderwerp % woorden S % van hele gesprek 

1.2 Mailtjes S - 2 71 1 

3.1 Tekst S - inhoud 49 6 

5.3 Tekst S – inhoud 48 1 

5.10 Tekst S – inhoud 52 2 

 
In 10% van het gesprek is de student dus meer dan gemiddeld aan het woord. 
Dit is relatief ten opzichte van het overall beeld. In twee van de vier subscènes 
(1.2 en 5.10) praat de student ook absoluut gezien meer dan de begeleider.  

(Hoe) zijn die afwijkingen van het overallbeeld te verklaren? De subscènes 
waarin de student helemaal niet aan het woord komt (aandeel B = 100%) zijn 
bijzonder kort. Gezamenlijk vormen deze vier (sub)scènes maar 3% van het hele 
gesprek. Een te verwaarlozen hoeveelheid.  
 De dominantie van de begeleiders wanneer het gaat om vertaalproblemen 
vormt een substantiëler deel van het gesprek. Deze dominantie is verklaarbaar 
uit de expertise van de begeleiders ten opzichte van die van de student. De stu-
dent heeft de begeleiders expliciet gevraagd om hulp bij de vertalingen en aan-
gegeven welke stukjes tekst voor haar moeilijk te vertalen waren. De begeleiders 
nemen de handschoen op en geven in hun spreekbeurten hun deskundige visie op 
hoe die passages vertaald kunnen worden. Het grotere woordaandeel van de 
begeleiders is logisch vanuit hun rol als expert die kennis heeft die de student 
ontbeert, maar wel nodig heeft. 
 Dat de begeleiders dominant zijn in de scène waarin de vervolgafspraak wordt 
gemaakt, is een gevolg van het feit dat er hier twee begeleiders aanwezig zijn. Zij 
hebben beiden drukke agenda's en een groot deel van deze scène bestaat eruit 
dat de begeleiders onderling moeten overleggen wanneer zij het volgende ge-
sprek kunnen inplannen. Dit heeft geen inhoudelijke of interactionele oorzaak, 
maar is eenvoudig verklaarbaar uit de manier waarop de begeleidingsgesprekken 
georganiseerd zijn: beide begeleiders zijn altijd aanwezig. 

Vervolgens de subscènes waarin de student meer te zeggen heeft. Is dit ver-
klaarbaar uit de interactionele vorm en/of het soort onderwerp? In de andere 
cases komt het regelmatig voor dat het studentenaandeel groter is wanneer de 
student de scènes zelf opent óf de begeleider de scène opent met een vraag. Bij 
de vier scènes hierboven zit niet de ene scène die door de student wordt geo-
pend. Ook een begeleideropening met een vraag kan in dit geval geen goede 
verklaring vormen. Alleen 5.10 wordt geopend met een vraag; 1.2 met een voor-
stel en 3.1 en 5.3 met een probleem.  
 Het onderwerp is mogelijk wel een factor. De drie niet-organisatorische sub-
scènes waarin de student bovengemiddeld veel aan het woord is, gaan alle over 
de inhoud van de tekst. De redenering is echter niet omkeerbaar. Dat is in Tabel 
4.8 te zien aan scène 5.5 met een groot woordaandeel van de begeleiders (86%), 
maar ook in de overzichtstabellen 4.1 en 4.2. Ook de scènes 3.2, 5.4 en 5.6 gaan 
over de inhoud van de tekst, maar daarin is het aandeel van de begeleiders fors - 
hoewel vallend binnen de 'gemiddelde' spreektijdverdeling - met respectievelijk 
78%, 77% en 77%.  
 In de spreektijdverdelingen van alle (sub)scènes over de inhoud van de tekst 
van de student (in het vervolg afgekort tot: 'Inhoud tekst S') is evenwel een 
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lichte tendens zichtbaar die enig belang verschaft aan deze thematische factor. In 
totaal maken deze scènes 22% van het gesprek uit. De scènes 'Inhoud tekst S' 
met een 'normale' spreektijdverdeling beslaan tezamen 11% van het aantal 
woorden. De helft van de scènes 'Inhoud tekst S' kent dus een 'normale' spreek-
tijdverdeling. Scènes van dit type waarin de student meer praat, beslaan 9% van 
het totale gesprek; dit is iets minder dan de helft van de 22% 'Inhoud tekst S'-
scènes. Voor de scènes waarin de begeleiders meer aan het woord zijn, resteert 
dus 2%; binnen de verzameling 'Inhoud tekst S' een kleine 10%. 
 Binnen dit scènetype liggen de verhoudingen van de spreektijdverdelingen 
dus anders dan binnen het gehele gesprek. In het gehele gesprek immers zijn de 
begeleiders 21% van de tijd bovengemiddeld veel aan het woord, de student 
10%, terwijl 69% van het gesprek gemiddeld is. Voor 'Inhoud tekst S'-scènes 
liggen die percentages op respectievelijk 9%, 41% en 50%. 
 De afwijkingen zijn ook als volgt te beschrijven. De onderwerpen waarover de 
begeleiders bovengemiddeld veel spreken, zijn in meerderheid (19 van de 21%) 
ándere onderwerpen dan de inhoud van de tekst van de student. De onderwerpen 
waarover de student bovengemiddeld veel spreekt, betreffen in meerderheid wél 
de inhoud van de tekst (9% van de 10%). 

 
4.4.2 Spreektijdverdeling in gesprek 2 
De algehele spreektijdverdeling is vergelijkbaar met die in gesprek 1; het aandeel 
van de begeleiders ligt 2% lager: 65% (voor de student dus 35%). Welke 
(sub)scènes wijken af van het overall beeld? De volgende (sub)scènes hebben 
begeleiderpercentages die ruim boven de +10%-marge liggen (zie Tabel 4.10). 
 
Tabel 4.10 

(Sub)scènes in gesprek 2, case 4, waarin het begeleideraandeel ruim boven de 75% uitkomt 

  
(Sub)scène Onderwerp – subonderwerp % woorden B % van hele gesprek 

1.2 Tekst S - formulering 100 0 

2 Agenda 100 0 

4 Meta 85 3 

5.3 Tekst S - formulering 97 0 

5.6 Tekst S - formulering 100 0 

5.7 Tekst S – inhoud 94 1 

5.8 Tekst S – formulering 96 0 

5.10 Tekst S – vertaling 100 0 

5.12 Tekst S – formulering 100 0 

 
Opmerkelijk aan deze verzameling scènes is dat het in de regel zeer korte scènes 
zijn. Ze maken tezamen slechts 4% van het gesprek uit.  
 
Er zijn maar twee subscènes waarin het studentaandeel overtuigend boven de 
+10%-marge is (zie Tabel 4.11).  
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Tabel 4.11 

(Sub)scènes in gesprek 2, case 4, waarin het begeleideraandeel ruim boven de 75% uitkomt 

 
(Sub)scène Onderwerp –subonderwerp % woorden S % van hele gesprek 

5.9 Tekst S – inhoud 60 7 

7.1 Tekst S – hiaat 57 3 

 
In 10% van het gesprek is de student dus meer dan gemiddeld aan het woord, 
ook in absolute zin meer dan de begeleiders.  

(Hoe) zijn die afwijkingen van het overallbeeld te verklaren? Ook in dit ge-
sprek is er op het oog geen samenhang te zien tussen de spreektijdverdeling en 
de manier waarop de scène geopend wordt. Vraagopeningen komen voor in alle 
varianten van spreektijdverdeling. 
 Er is een behoorlijk aantal scènes waarin de spreektijdverdeling afwijkt van 
het overallbeeld, maar zeker de extreme varianten maken zo'n klein deel uit van 
het gesprek dat dit leidt tot de conclusie dat het gesprek behoorlijk consistent is 
in de manier waarop de spreektijd verdeeld is over begeleiders en student.  
 Wel valt er nog iets op te merken over scène 5.9. Deze (sub)scène heeft 
enige omvang (7% van het totale gesprek) en heeft een uitzonderlijk hoog stu-
dentaandeel in de woorden (60%). Wanneer geanalyseerd wordt wat er in deze 
subscène gebeurt, dan wordt zichtbaar dat we te maken hebben met een ook in 
een ander opzicht uitzonderlijke subscène. Hij onderscheidt zich van de andere 
(sub)scènes omdat hier weliswaar over de tekst van de student wordt gesproken, 
echter niet in termen van een (tekst)probleem, maar in termen van wat ik een 
'raadsel' genoemd heb. De student heeft iets geobserveerd aan de verschillende 
versies van het werk dat ze analyseert. De begeleidster merkt op dat dat toch 
een bijzonder verschijnsel is en vraagt de mening van de student over een aantal 
mogelijke verklaringen. Deze leveren geen van alle een consistente verklaring op 
en de gezamenlijke conclusie is dan ook dat het een raadselachtig verschijnsel is 
(vgl. ook §7.3.3). In deze subscène zien we student en begeleiders in andere 
rollen in vergelijking met de (meeste) andere scènes. De begeleiders weten de 
oplossing niet, waardoor de 'expertrol' niet aan de orde is die veelal gepaard gaat 
met meer woorden. Het is de student die in dezen de expertrol krijgt toebedeeld 
en aanneemt. Ook in termen van beoordelaarsrol is deze scène te beschrijven. 
Niet de begeleiders beoordelen de (tekst van de) student, maar de student be-
oordeelt de hypotheses van de begeleiders. Dit gaat kennelijk gepaard met een 
andere verdeling van wie het woord doet.  
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Summary 
 
 
1 Introduction  
This study was set up because of a specific problem with the reading-to-write 
dimension of academic writing: using and processing literature (theory) in a mas-
ter's thesis. Master students experience difficulties in the selection, analysis and 
transformation of literature into a text. Supervisors are often not content with the 
results. They complain about an abundance of quotations, 'patchwork', and so on. 
 
2 Pilot Study: Exploration of the Problem 
In a pilot study, problems with academic writing in general, and, more specific, 
problems concerning the use of literature, were explored. Analyses of descriptive 
as well as prescriptive studies, and the results of a small survey led to the conclu-
sion that our study had best be focused on the interaction between student writ-
ers and their supervisors. The following arguments for that choice emerged from 
the pilot study: 
• Using / processing literature within academic writing is a major problem ac-

cording to several authors. 
• Instructions for this task are obscure and varied. 
• In the academic world, even within the disciplines, hardly any consensus can 

be found on what a good master's thesis looks like. 
• The process of writing a master's thesis appears to be multifunctional: from 

the student's perspective it might be a learning process, as well as a working 
process, and an examination. 

• It's unclear what a student is allowed to learn, what the student should learn, 
what the student should do, and what he/she should demonstrate? 

• Tutors attribute problems mainly to the writers' incompetence or to the stu-
dents' personal problems. 

• Writers complain about insufficient guidance and about the tasks and re-
quirements being vague. 

Interaction between student writers and supervisors offers an opportunity to 
clarify good procedures to fulfil several parts of the task, goal and function of 
activities within the task, and the criteria used in the evaluation of the process 
and the product. The presupposition in this study is that form and content of the 
interaction may influence the efficiency of the writing process of the student since 
this interaction might lead, in a less or more efficient way, to (1) less or more 
shared cognition about the task and (2) less or more adequate support to the 
student. 
 Some conferences between students and supervisors have been audiotaped in 
order to explore the viability of using research material like this. Global analyses 
lead to the following conclusions: 
• audiotapes generate relevant information: they demonstrate how students 

and supervisors communicate; how they treat this kind of conversational 
situations; 

• conversations can be analysed quantitatively as well as qualitatively; 
• quantitative analyses give general impressions; interpretations are not yet 

possible, unless one is able to compare the data with a standard or with other 
data; 

• to observe patterns in the interaction, more detailed analyses are needed; 
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• in the data yet two patterns could be observed: (1) Sp1 raises a problem. 
gives explanations, St listens, and (2) St raises a problem, Sp asks a question 
/ gives a small assignment, St tries to solve the problem, Sp evaluates the so-
lution en gives some clues; 

• based on these differences, ideas can be developed on how 'thesis interaction' 
'works': different patterns of interaction lead to different activities of the ac-
tors and for that reason to more or less visibility of the knowledge, opinions, 
attitudes and abilities of the student; 

• the actors involved tend to overestimate the effect of the interaction: the risk 
of misunderstandings is higher than the actors appear to acknowledge.  

 
 
3 Main Study: questions and methods 
 
3.1  Research questions 
The global analyses of the conferences in the pilot study yielded new insights. 
This is why we decided to continue this track in the main study. In this study, the  
interaction between student writers and supervisors will be examined, as it takes 
place in real life. Its main goal is to generate detailed and precise descriptions of 
what is going on in thesis interaction that might explain why academic writing 
processes like these, are less or more efficient. This will be achieved by analysing 
a number of cases. The central question in this study is: 

In what way might which interaction patterns in thesis conferences threaten 
or advance the efficiency of the thesis process?  

 
Presuppositions which render relevance to this question are:  
• The interaction between student and supervisor may be important in clarifying 

the student's task. 
• The fact that uncertainty and misunderstanding exist, indicates that the inter-

action does not fulfil its function in an optimal way.  
• If obscurity and misunderstanding arise in the interaction, or if they are not 

coped with adequately, the risk of an inefficient process increases. 
• The interaction may be optimised.  
 
The research questions are:  
1 What forms and contents of thesis conferences are there? (description) 
2 What are the main similarities and differences within and between these con-

ferences? (comparison) 
3 Why do the actors act as they do? (explanation) 
4 Which actions seem to have a positive effect? Which actions have a negative 

effect on the efficiency? (evaluation) 
5 What causes these effects? (explanation) 
6 How could the conferences be improved? (prediction) 
 
In several aspects the interaction under study, differs from interaction studied 
before. No empirical models have been found so far describing face-to-face dyadic 
communication in higher education concerning a task as complex as writing a 
thesis. This task, after all, covers the development of a research plan, the gather-
ing and analysis of research data, and the presentation in a written text. Another 

                                                 
1  Sp refers to the Supervisor; St refers to the Student. 
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characteristic is that the communication does not take place on the job, but af-
terwards. Consequently, direct observation of the strategies used by the student 
are not possible. Information about the student's work, experiences, abilities, 
thoughts and so on, will have to be inferred from oral reports and written prod-
ucts delivered by the student. Finally, students have to solve several problems for 
which 'model solutions' (algorithms) are not available.  
 For these reasons, it would be risky to predict which aspects of the communi-
cation will influence the efficiency, and to select relevant aspects in advance. That 
is why the interaction has been described in a more open way. Based on these 
descriptions, ideas have been developed on perspectives suitable for more de-
tailed analyses. This reveals an understanding of the 'location' and form of (po-
tential) problems. Moreover, the institutional context becomes visible, which, 
among other factors, generates the constraints within which the communication 
takes place. These constraints should be taken into account when postulating 
opportunities for optimising the interaction.  
 
3.2 Research data  
 
Four cases have been explored. They can be typified as follows: 
 

 1 2 3 4 

Discipline  Social Sciences 

(SS) 

Law Studies (LS) Science Educa-

tion (SE) 

Liberal Arts (LA) 

Age supervisor  25-35 45-55 30-40 50-60 

Gender super-

visor 

F M F F 

Gender student F F M F 

Stage thesis 

process  

First start Start Halfway (ad-

vanced) 

Final  

Experience 

supervisors 

with thesis 

supervision 

Little experience Much experience Some experience Much experience 

Level student 

(estimated by 

supervisor) 

Good Good Adequate Excellent 

 All cases 

Participation Voluntary 

Characteristics 

of supervisors  

Involved with as well as interested in problems with academic writing. 

Consider their teaching task as an important one. Very friendly for stu-

dents. Are unafraid of being observed.  

 
The following data were gathered:  
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1 2 3 4 

SS: Social Sciences LS: Law Studies  SE: Science Education LA: Liberal Arts 

- Conference 1 

- Interview with St 

- Interview with Sp 

- Conference 2 

- Interview with St 

- Interview with Sp 

- Conference 3 

- Interview with Sp 

after the thesis had 

been finished  

- Conference 1 

- Interview with St 

- Interview with Sp 

- Conference 2 

- Interview with St 

- Interview with Sp 

 

- Conference 1 

- Interview with St 

- Interview with Sp 

- Conference 2 

- Interview with St 

- Interview with Sp 

- Interview met Sp 

after the thesis had 

been finished 

- Conference 1 

- Interview with St 

- Interview with Sp 

- Conference 2 

- Interview with St 

- Interview with Sp 

after the thesis had 

been finished 

 
3.3 Processing of the research data  
The conferences have been transcribed literally. Mistakes, repetitions, unfinished 
sentences, bad grammar and so on, have not been corrected. However, paralin-
guistic features such as pitch and volume, have not been reported in the tran-
scriptions. Neither has overlap in turn taking sequences been presented in a 
vertical (simultaneous) way. Moreover, for further analysis, turns have been 
deleted from the transcripts which just consist of a continuer like hum (hum), 
yeah of okay. Generally spoken, more than half of the turns are turns of that 
kind.   
 
3.4  Analyses of the research data  
All of the nine audiotaped conferences have been partitioned into scenes and sub 
scenes. This division is based on the content of the conversation. Every (sub) 
scene has been described in terms of the (sub) topic, whether or not this topic 
had been put on the agenda, and in terms of the turns in which the scene begins 
and ends. Furthermore, all (sub) scenes have been summarised into a 'scenario', 
which describes: 
• the person who does/ says something (the actor: St of Sp); 
• the kind of speech acts performed by the actor (e.g. ask, explain, propose);  
• the content of the utterance (what the utterance is about). 
 
The main part of this study, however, consists of a detailed description of se-
lected passages from the conferences. Based on the first analyses, fragments 
have been selected which are relevant in that they may help to answer the re-
search question because they shed light on how efficiency can be threatened or 
stimulated. The second criterion for selection was that the excerpts should not be 
idiosyncratic to that case. The selections from the nine conferences can be char-
acterised as follows: 
• striking examples of less or more shared cognition; 
• striking examples of less more proper guidance for the student; 
• striking patterns in dealing with problems; 
• striking patterns in dealing with disagreement. 
 
These excerpts are described, explained (for as far as possible) and evaluated. 
The following principles from the field of Conversation Analysis have guided the 
descriptions: 
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• utterances have been described al parts of sequences of utterances; 
• speakers' actions rather than their intentions, have been described;  
• features of the speakers and the institutional setting are not treated as mean-

ingful unless speakers explicitly refer to these properties; 
• interaction is perceived as a phenomenon that is created by both speakers; 
• context and interaction are reciprocally related to each other: the context 

influences the interaction, while interaction creates the context. 
 
Explanations have been explored in several ways,. Each type of explanations has 
its weaknesses, therefore combinations of explanations have been explored: 
explorations on the basis of intentions expressed by the actors, of observable 
causal relationships, of contextual features, of theoretical notions and of knowl-
edge derived from our experiences at the Writing Centre of the Utrecht Univer-
sity.  
 An evaluation of the interaction was, in the first place, based on the empirical 
data collected in this study. These data do not always give clear indications, for 
example when the actual effect lies beyond the scope of the audiotaped data. 
Since no empirically based normative models are available, we induced a model 
from the data. Presuming that the behaviour is functional, which presuppositions 
underlie this functionality? Secondly: are the presuppositions plausible and con-
sistent with regard to the expressed intentions of the speakers and the character-
istics of the task and the task environment. Explanations, hence, return as a 
construct in the evaluations.  
 
Apart from these qualitative analyses, some aspects of the data were analysed in 
a more quantitative way. Of all 225 (sub) scenes two aspects were described -  
which I will explain afterwards:  
1 the amount of words dedicated to the different aspects of the research proc-

ess, the writing process and the organisation of the process; 
2 the way in which, and the extent to which, actors are dominant in the conver-

sation. 
  
1 The attention paid to different aspects of making a thesis, was compared to a 
model which represents expectations about stages of the process in which those 
aspects will be discussed more or less extensively. Roughly spoken, this model 
predicts that at the start of the process, the structure of the study (the research 
plan) will be the 'hot topic'. Subsequently, the implementation of the gathering 
end analysis of the research data will get more attention. From halfway on, the 
writing aspects will be discussed more extensively.  

Each conference represents a particular stage and can be compared to the 
model.  
 
2 Dominance in the conversation has been measured by the following variables: 
• the influence of speakers on the agenda setting (structuring);  
• the extent to which both speakers introduce new (sub) topics (structuring); 
• the way in which both speakers introduce new (sub) topics (adding less or 

more content into the introduction of the topic); 
• the balance of the amount of words spoken by the student and that spoken by 

the supervisor (distribution of speaking time). 
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For every case, global characterisations of the structuring and the distribution of 
speaking time, were calculated. Deviations of particular scenes and/or confer-
ences are explained tentatively. Subsequently, all descriptions and explanations, 
were compared to each other. Some relationships were described statistically. 
One specific kind of scene has been described in a more detailed way: scenes in 
which the student's text is being discussed point by point.  
 
4 Case 1: Social Sciences  
 
The student has just started the thesis, which will be based on a literature study. 
After finishing this thesis, the student will participate in an empirical study by a 
PhD student, who has offered the research subject and a number of research 
papers. In conference 1, the supervisor (who is not the PhD student) asks the 
student about potentially interesting research topics to be found in the papers. 
They select a provisional topic: the effect of using 'emotional words' on the well-
being of people with a chronic disease. The supervisor proposes some next steps 
to the student. In conference 2, the student appears to have looked at some 
theses of fellow students. She has tried to formulate some research questions and 
has started writing her Introduction. These activities have evoked several ques-
tions which the student raises in the course of the conversation. She asks about 
the length of the thesis, about the layout of her references, and about how to 
structure the information into the written text. Conference 3 starts with the prob-
lems the student has faced in her search for more literature. Student and super-
visor go on discussing the student's text in a global way. The main criticism ex-
pressed by the supervisor concerns the absence of information on how and why 
the expression of emotions influences the well-being of the patient. 
 In the end, the supervisor is not fully content with the quality of the students' 
thesis. Particularly the level of gathering and processing the information found in 
the literature is fairly mediocre, according to the supervisor. These aspects of the 
tasks have been discussed thoroughly during the conferences, but the interaction 
has apparently not had the effects which the supervisor had in mind. Analysis of 
the conversation indicate that this ineffectiveness is not completely surprising. 
The student might be rather open in expressing her questions and doubts, but it 
is not clearly perceptible how she processes the suggestions the supervisor gives. 
To a majority of the proposals and advices, the student does not respond explic-
itly in a way which implicates acknowledgement of the advice. On the contrary, 
the student changes the subject, reacts on a detail embedded in the proposal, or 
repeats what she has done up till that moment. Furthermore, she repeats her 
questions and problems, even when the supervisor has demonstrated compas-
sion, has asked for more background information on the problem, and has offered 
practicable solutions.  
 The data indicate that the interaction is insufficiently effective. Not observ-
able, however, is what exactly is going on in this conversation. Neither the stu-
dent nor the supervisor explicitly refers to the fact that shared acknowledgement, 
understanding and agreement cannot be perceived in the interaction. At a certain 
point, the supervisor exchanges her strategy of explaining for a strategy of show-
ing an example. Also, she switches to solving a problem in collaboration with the 
student. However, the final results (i.e. the thesis itself) show that the student 
has not been able and/or willing to adopt the suggestions offered by the supervi-
sor.   
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 The crux here is that the interaction does not suggest full understanding and 
acceptance by the student, but, at the same time, it remains unclear why the 
interaction is not successful. We cannot observe what the student's actual re-
sponses to the advices are. Presumably, this is one of the causes of an inefficient 
guidance of the thesis writing process.  
 
5  Case 2: Law Studies  
 
The student in this case investigates whether or not a foreign law (to be called: 
Law X), would be in accordance with the right to privacy as statutory in the Neth-
erlands. A few months before conference 1, the student and the supervisor have 
talked about the research subject. The student should have written the first chap-
ter of her thesis, but she didn't manage to do so. The student has read more and 
more books and papers on the right to privacy. However she could not cope with 
the information, since she has been unable to determine which information to 
select and how to incorporate that into her argument. This is the problem the 
supervisor intends to solve during conversation 1. 
 Both in conference 1, and in conference 2, the issue is being addressed of 
what to find out about the right of privacy. In conference 1, the supervisor tries 
to convince the student that it will be sufficient if the student shows that this right 
would be threatened by a law like Law X. The student thinks she should, above 
that, find out how severe this violation would be, but the supervisor repeats this 
is not necessary. 
 The analyses of the conversation show that the student and the supervisor 
communicate from a different perspective. The supervisor's frame is that of the 
delineation of the main research question, while the student is occupied with the 
problem of what elements are required for answering that question. This differ-
ence is not discussed by the speakers. In conference 2, the conversation on this 
issue, develops in a different way. The student initiates the subject, saying that 
she still thinks she should examine the right to privacy more thoroughly. This 
indicates that the problem which the student has mentioned in conference 1 still 
exists. In contrast to his behaviour in conference 1, the supervisor talks along 
with the student's issue i.e. the strategy to be followed in answering the main 
research question. The supervisor infers the student should indeed discuss the 
'nature' and the 'extent' of the violation of the right on privacy involved in Law X. 
In this interaction pattern, the ideas of the supervisor align with the student's 
perspective. Consequently, the solutions offered by the supervisor match the 
problems raised by the student. The difference between the interaction in confer-
ence and that in conference 2, confirms the importance of shared perspectives for 
an efficient problem solving process when discussing a master's thesis. 
 A second issue that is bothering the student, is how to describe the legal 
frame for examining Law X. She fears her description will become "too long". The 
supervisor explains several times how the student can handle this problem, but in 
conference 2 the student's text appears to be not fully in line with the expecta-
tions of the supervisor. The text, however, is consistent with the instructions once 
given by the supervisor. The student's description of the frame of examination 
corresponds with at least one of the suggestions, the supervisor has offered in 
conference 1. Consequently, the supervisor's instruction has not been optimal.  
 The last issue that was analysed, is a difference of opinion about how to treat 
the goals in Law X in the examination. The supervisor thinks this should be done 
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step by step. The student should determine for every goal of Law X separately, 
whether it can be reached, whether better alternatives are available to reach that 
goal ('subsidiarity'), and whether the violation of the right to privacy is in propor-
tion to every goal. Several times, the student mentions the problem that specific 
information on every particular goal is not available. In response, the supervisor 
emphasizes the differences between the goals: this is why the effectiveness, the 
subsidiarity and the proportionality will not be equal for every goal. The solutions, 
however, to the problem the student raises, do not contain specific 'action knowl-
edge'. According to the supervisor, the student should consider the information 
available, with "critical distance", build a "logical argument", and "establish criti-
cism to a high degree". These advices do not seem to convince the student, for 
she repeats her problem three times. In the end, the student remains in doubt, 
yet hoping that things will get clearer when actually elaborating the examination 
of Law X.  
 
6  Case 3: Science Education 
 
A final project in the Science Education course takes one year. The student in this 
case has started his project nine months ago. He is about to carry out some 
empirical experiments in a high school. In these experiments, the student wants 
to explore whether high school students are able to use a risk assessment proce-
dure for reflecting upon the risks involved in taking substances like for example 
vitamin A or alcohol.  

An external expert will read the student's text and give advice about the re-
search plan. For that reason, this introductory text is discussed extensively during 
conference 1. Besides the student's design of the experiment itself is an impor-
tant issue. In conference 2 the speakers discuss, both (once again) the design of 
the experiment and how to characterise the main research question. Acoording to 
the supervisor the aim of the study is to develop and test a design of science 
education in high school.  

In this case, much more 'metacommunication' can be observed than in the 
other cases. The student plays an active role as 'metacommunicator': he asks for 
explanations, offers paraphrases, writes down the supervisor's proposals, and 
checks his interpretations of the supervisor's messages. In this way, he fre-
quently elicits complementary and more specific information from his supervisor. 
The amount of shared cognition is made visible. Nevertheless, the data show that 
reaching clarity can be a difficult and time-consuming process. Impeding factors, 
in this respect, appear to be: (1) sticking too long to (synonyms of) concepts or 
words which are inadequate representations of the intended denotation, (2) leav-
ing the central point of the conversation, and (3) using language in an inconsis-
tent and obscure manner.  

The second issue which I examined is the way in which the supervisor guides 
the student towards a proper written text. The student's writing process is rather 
problematic: writing a hard job for him, and the supervisor is not satisfied with 
the quality of the student's texts. His writing experience does not go beyond 
writing lab reports, which have a standard form and are easy to apply over and 
over again. It is remarkable that the supervisor, in the conversation, points at 
what is wrong in the text and at how these problems can be solved, while the 
student initiates issues like the communicative goals of different parts of the text 
and/or the criteria being used to evaluate the text. The solutions the supervisor 
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proposes are very detailed. She even reformulates sentences for him. In what she 
says, however, the supervisor offers a lot of 'room' to the student to make his 
own decisions. This type of interaction shows an important dilemma in discussing 
theses: the supervisor wants to give autonomy to the student, but at the same 
time, the supervisor is the 'gatekeeper' who watches over the standard, who 
might even feel responsible for the quality of the product. Consequently, the 
supervisor sometimes has to disapprove of the text and, by doing that, deprive 
the student from the freedom to do it in his own particular (insufficient) way. As a 
result of this dilemma, the illocutionary dimension of the utterance is ambiguous: 
should or could the student act upon the supervisor's proposals?  
 
7  Case 4: Liberal Arts 
 
The research of the student in this case consists of a comparison of different 
mediaeval texts. She wants to find out who the intended readers were of the 
English, French and Dutch versions of a particular mediaeval text. The student 
has been puzzling over how to answer this question, and she is about to solve 
this problem. Her Introduction is discussed in conference 1, her chapter 3 in 
conference 2. 
 Two main problems have been mentioned in the interviews by both the stu-
dent and the supervisor. These problems can be traced in the conferences. In the 
first place, despite mutual respect and sympathy, a lot of 'struggle' and dispute  
goes on between the student and the supervisor, and neither of them is easy to 
convince. Secondly, a problem concerning the content is being acknowledged by 
both speakers: the student is inclined to consider the mediaeval texts from a 
contemporary perspective, which they refer to as 'anachronistic' thinking. These 
two problems meet when a dispute arises on an anachronism in the student's 
text.   
 In both conferences one of the issues at stake is whether or not to incorpo-
rate the so called Latin tradition into the comparison. The student considers this 
will not be necessary, while the supervisor thinks the Latin versions of the text 
are interesting too. Only by the end of conference 2 is the supervisor reconciled 
to the idea of excluding the Latin tradition. Several causes can be inferred from 
the data as to why this takes so much time: (1) statements are being repeated, 
(2) at some points no clarity exists on how utterances contribute to the dispute, 
(3) neither the arguments themselves are being discussed, nor (4) the warrants 
underlying the reasoning. Moreover, the supervisor's argumentation is not based 
upon the scope of the central research question. Her arguments why the Latin 
tradition is interesting are not directly derived from the research goal, as it is 
described in the student's research question. It is not till the end of conference 2 
that the student makes clear that an important presupposition in the supervisors 
reasoning is untenable. At this moment, the supervisor, indeed, changes her 
point of view.  
 Besides, extensive discussions arise about the student's (alleged) anachro-
nisms. Only one of the three discussions on this topic ends in agreement. The 
discussion that is settled successfully deviates from the other two discussions in 
several aspects: (1) opinions and positions are made explicit, (2) the discussion 
remains clear and (3) sticks to one point of difference, (4) the student proposes a 
solution to the problem which is accepted by the supervisor, (5) explicit refer-
ences to anachronism are absent and (6) the discussion takes half the time con-
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sumed in the other disputes. As was observed in case 3, leaving the central point 
of the discussion, threatens the efficiency of the conversation: when the discus-
sion of the main point is resumed, several statements and arguments are re-
peated that had been uttered already.   
 
8 Quantitative analyses of the interaction 
 
8.1  Interaction in Case 1 (SS)  
Subjects 
Most striking in this case is the frequent discussion of writing aspects as early as  
conference 2. The student puts this subject on the agenda, rather prominently, by 
means of the questions she asks. When the supervisor is the initiator in the con-
versation, more research-related subjects arise. 
Dominance  
The supervisor opens 61% out of the (sub) scenes and is, in this respect, the 
dominant structuring actor. In particular, she opens scenes when she wants to 
hear more on a subject from the student, when they talk about 'what's next', and 
when the student's text is being discussed. In this way the supervisor presents 
herself as an inquirer, as a guide for what follows, and as a reviewer of the stu-
dent's text. The student opens scenes when she (fore)sees problems. Her domi-
nant role in the structuring process of the conversation is the role of a questioner 
and a problem teller.  
 In general the supervisor utters more words than the student, but the amount 
differs in the three conferences. In conference 1, the supervisor's share is 55%, 
in conferences 2 this is 60%, in conference 3 it is 74%. The distribution of the 
speaking time depends on the subject being discussed. The supervisor relatively 
talks more on the issues ' What's next' and 'the student's text'. The student talks 
more when the literature is being discussed, as well as the thesis subject.  
 
8.2  Interaction in Case 2 (LS)  
Subjects 
The subjects are as expected in the first stage of a thesis process. The speakers 
predominantly talk about the structure of the research.  
Dominance  
The supervisor plays the most dominant structuring role, especially in conference 
1. He sets the agenda autonomously, and introduces 80% of the subjects. In 
conference 2, this is 'only' 65%. In conference 2 the student has an equal share 
in openings when the conversation is about 'what's next' or about what the next 
chapters will look like. However, openings in scenes on the agenda and on the 
student's text are exclusively made by the supervisor.  
 In conference 1 70% of the total amount of words are the supervisor's, in 
conference 2 his share is 63%. Also in this respect, the supervisor is more domi-
nant in conference 1 than in conference 2. Deviations seem to depend on the 
subject as well as on the conversational roles. The supervisor talks less about the 
issue of criminal law, which is likely to be the domain of expertise of the second 
supervisor. His share increases noticeably when they talk about the agenda, 
about the student's text, and about what's next. When the supervisor invites the 
student to talk, she talks more extensively in that scene. Moreover, the student 
becomes more 'wordy' when she raises a problem that has been discussed before.  
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8.3  Interaction in Case 3 (SE)  
Subjects 
The subjects in these conferences are not all as expected in a thesis process of 
which the greater part is supposed to be completed. In conference 1 more atten-
tion is paid to the written presentation of the research plan, than to the imple-
mentation of the research. In conference 2 the goal of the study is discussed 
more extensively than expected.  
Dominance  
In contrast with the other cases, this student has actual influence on the agenda. 
He proposes subjects and preferable sequences for handling these subjects, which 
are accepted by the supervisor.  
 When it comes to opening patterns, the supervisor is rather dominant in 
conference 1: 84% of the scenes are being opened by her. In conference 2, the 
student has a greater share in the openings: a third part of the total amount of 
scenes. The supervisor opens all of the scenes concerning the student's text and 
the so-called 'scenario' of the experiment. When the student opens, he either just 
starts talking about his plans, or he raises new problematic topics in response to 
utterances of the supervisor.  
 With respect to the dominance in terms of speaking time, the supervisor in 
this case is the least dominant. Consequently, the student in this case talks more 
than his colleagues in the other cases. The supervisor is talking dominantly when 
discussing the student's text, the scenario, and the risk assessment scheme (only 
in conference 2). The student exceeds his average amount of words in the discus-
sions on the goals of the experiment, and on the risk assessment scheme (only in 
conference 1). Furthermore, the student talks more when he opens the scene, 
and when he is being invited to talk by a supervisor's question. 
 
8.4  Interaction in Case 4 (LA)  
Subjects 
When talking about the student's text, mostly research-related subjects occur. 
Particularly, the student's data analyses seem to be discussed as and when they 
are presented in a full text. This is not unusual in more qualitative types of re-
search.    
Dominance  
The agenda is set exclusively by the supervisor. The student opens only one out 
of the 49 scenes involved in the two conferences. As a result, the student's con-
tribution to the structuring of the conversation is marginal.  
 About one third of the words, is the student's. No remarkable differences exist 
between the two conferences. Moreover, fewer deviating scenes can be found in 
this case with respect to the distribution of speaking time. When they occur, they 
depend on the subject, in particular on the distribution of know-how. The supervi-
sor talks more about translation issues. The student dominates discussions on the 
specific data: the texts she is studying.  
 
8.5  Comparison of the cases 
The actual attention being paid to the different subjects, compared with the ex-
pectations for the different stages of the processes, can be described as follows: 
• The research design is indeed a more important issue in the cases which 

just have been started (case 1 and case 2). Exceptions occur when the stu-
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dent raises more writing issues (case 1), and when the design needs to be re-
considered halfway through the process (case 3). 

• The implementation of the research can become an issue in an early 
stage, when the thesis processes are relatively short (case 1 and case 2), 
and/or when the method of developing the design is equal to the method of 
the research itself (i.e. literature study in case 1). Implementation can be im-
portant in an advanced stage, when the results of qualitative analyses are not 
being reported unless in draft chapters (case 4).  

• The amount of talking about writing increases gradually over the different 
stages represented in the four cases. Exceptions can be explained in a similar 
way as I did above: the student prematurely introduces writing issues (case 
1), or abundant attention is being paid to design issues (case 3). Finally, 
when the student is a good writer, the reporting doesn't need to be discussed 
thoroughly (case 4). 

• The attention paid to the organisation of the conversation is equal in all 
cases, though limited to only a few percent of the total amount of words. 

• The organisation of the thesis process, predominantly, is being discussed 
in the final scene(s), when the student and the supervisor look ahead at their 
next meeting. 

 
The way in which the structure of the conversation is being established, can 
be summarised as follows: 
• The agenda's only cover the two or three main topics of the conference. Thus, 

only segments of half an hour (or longer) are being pre-structured by the 
agenda. Lower level structuring is being established by the opening patterns. 

• All supervisors open more scenes than their students. Consequently, all su-
pervisors play a dominant role in introducing topics into the conversation. 

• The more advanced the processes are, the more supervisors' openings can be 
observed. 

• Relatively high rates of supervisors' openings can be found when the supervi-
sor is eager to be in control of the conversation (case 2, conference 1), and 
when the student's text is being discussed (all cases). 

• The majority of the openings, for all supervisors, consists of proposals. So, 
with respect to the content, the supervisors' opening patterns are dominant 
too. 

• When students open a scene, they more often ask a question or raise a prob-
lem. These kind of openings include less referential content than openings 
consisting of a proposal.  

 
Results of the calculations on the distribution of speaking time, show that: 
• On the average, supervisors utter 67% of the total amount of words.  
• Differences in this distribution can be explained from the topic and from 

other features of the interaction. Speakers talk more when the have specific 
expertise on the subject, or when they feel responsible for that issue. 

Correlations between several features of the interaction have been described 
statistically (see next paragraph).  
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8.6  Correlations between interaction variables 
In the first place I measured the correlations between the two variables of domi-
nance: 
1 the correlation between the person who opens the scene and the distribution 

of the speaking time; 
2 the correlation between the type of opening and the distribution of the speak-

ing time. 
Secondly, correlations have been calculated between the different variables of 
dominance and the type of the scene (i.e. discussion of the student's text versus 
other scenes): 
3 the correlation between the type of the scene and the person who opens the 

scene; 
4 the correlation between the type of the scene and the type of opening (i.e. 

problem, question or proposal); 
5 the correlation between the type of the scene and the distribution of the 

speaking time. 
 
The following correlations have been found: 
• 30% of the variance within the distribution of speaking time can be explained 

by a combination of the opener and the opening type. Supervisors talk more 
(on the average 75% of the words) in scenes which are opened by them-
selves with a proposal or a problem. Students relatively talk more (about 
50%) when the supervisor opens the scene with a question or when they 
open the scene themselves 

• 'Text scenes' are opened significantly more often by the supervisor (95% of 
the text scenes) than other scenes (64% of the other scenes are being 
opened by the supervisor). In opening frequencies in text scenes, the supervi-
sor is more dominant. 

• Out of the total sum of 225 scenes, 32% is a text scene. This amount has 
been taken as a standard for exploring the distribution of the three opening 
types in the two different scenes: 
• Openings by means of a question are significantly less frequent in text 

scenes (18%) than in other scenes (82%). 
• Openings by means of a problem can be found significantly more often in 

text scenes (47%) than in other scenes (54%). 
• No significant differences were found in the proposal openings, in propor-

tion to the distribution of text scenes in the corpus: 35% proposal open-
ings occur in the 32% text scenes. 

• In text scenes the supervisor talks significantly more (76%), in comparison 
with the words spoken by the student, than in other scenes (supervisors' 
share, averagely, 61%). 

 
A specific kind of text scene has been investigated in more detail: scenes in which 
the student's text is being discussed point by point (clause by clause) as opposed 
to text scenes which comprise larger parts of the student's text, or even the text 
as a whole. All utterances in a sample out of these scenes have been analysed, 
using the MEPA program 2. The results are: 

                                                 
2  MEPA stands for Multiple Episode Protocol Analysis and has been developed by Dr. G. 

Erkens, Utrecht University, Department of Social Sciences.  
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• What are the utterances about? A lot of utterances concern problems and 
solutions, whereas talk about causes (of the problems) appears to be ex-
tremely rare. Furthermore, many utterances can be found expressing ac-
knowledgement, acceptance, and the like (consensus). 

• Who says what? The supervisors frequently combine problem telling behav-
iour with problem solving behaviour. Moreover, supervisors initiate, students 
respond.  

• Which patterns are to be found? (Features of) the problem and (features of) 
the solution appear with a relatively high frequency in one supervisor turn, 
without any interference whatsoever by the student. 

 
9  Conclusions and final remarks 
 
The central question in this study is: In what way might which interaction pat-
terns in thesis conferences, threaten or advance the efficiency of the thesis proc-
ess? Reviewing all the data being observed, I infer that the interaction is not 
always adequate. More than once, things go wrong: misunderstandings rise be-
tween students and supervisors, agreement is not always established in an effi-
cient way. This seems to be caused by a combination of unclear language and 
speakers communicating from different perspectives, i.e. unshared questions, 
problems, reasoning or knowledge. Several examples demonstrate that actors do 
not investigate efficiently what exactly goes wrong in the interaction. As a result, 
confusion continues to exist and the problems faced in the thesis process are not 
dealt with efficiently.  
 
Explanations 
The regular occurrence of misunderstanding and confusion is not surprising. The 
data clearly show that talking about mater theses is a complex task that requires 
a high amount of cognitive effort and concentration – on the part of the student 
as well as the supervisor. The topics themselves are complicated: problems con-
cerning designing, implementing and reporting a scientific research project. Be-
sides, speakers have to deal with unexpected, even surprising, input by the other 
speaker, and speakers are concerned with defining their roles in the relationship 
with the other one. In the meantime, the clock keeps ticking. The risk of confu-
sion and miscommunication seems to be inherent to this complex institutional 
talk, in which the actors are speakers and listeners, but thinkers as well. 
 More specific reasons can be induced from the data: (1) risks are not being 
perceived or are being underestimated, (2) speakers think it is not useful to pur-
sue a threat, or (3) speakers lack the ability to clarify and solve the problem 
properly.  
 
Supervisors appear not to perceive every risk and threat to the efficiency of the 
interaction. Presumably this is connected with the role they assume in the con-
versation. The supervisors observed in this study tend to be focused on persuad-
ing the student. Thus, they are more likely to be concentrated on sending a con-
vincing message than on perceiving the response of the receiver. 
 This persuasive objective can be seen in the strong beliefs the supervisors 
show in the discussions. They don't seem to be inclined to reckon with the possi-
bility that the student could have different thoughts or wishes, or that the student 
perceives a problem from a different point of view.  
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 Furthermore, supervisors overestimate the effectiveness of explanation and 
instruction. Utterances of that kind are being repeated regularly, even though the 
data show that the effectiveness does not increase when something is being said 
for the third or fourth time. Supervisors rarely change an 'explanation mode' into 
an 'investigation mode' (finding out what's going on). In this kind of persuasive, 
instructive communication, we see the supervisor playing the role of an expert 
and assessor (examiner). Even though the supervisors indicate, in the interviews, 
that they prefer to offer the student some room, freedom and autonomy, at the 
very moment the student's performance doesn't meet the standard, the supervi-
sors usually respond with strongly directive behaviour.  
 Students actively contribute to the repetition patterns, in particular by repeat-
ing their questions and problems. They rarely break through these patterns. The 
supervisors' dominance in terms of structuring the conversation and the amount 
of speaking time probably reflects the less dominant role the student is supposed 
to play.  
 Thirdly, misunderstandings are allowed to continue because the speakers 
don't want to pursue on an issue, for example because the issue is not important 
enough to put the coherence of the conversation at risk. Also, situations occur in 
which speakers postpone a problem to a next meeting, so the student will, in the 
meantime, have the opportunity to work on the problem and concrete results can 
be discussed.  
 Finally, speakers may fear clarification because it can be unwanted or difficult 
to establish clarity. Clarification might be a face threatening activity, and in this 
way unwanted, since the speakers might be too compelling. As a result of this the 
hearer's autonomy (negative face) would be at risk. Difficulties can arise when 
answers or solutions stay unclear or when they evoke new difficult problems. This 
can happen when the speakers lack the ability to communicate clearly, or when 
supervisors lack explicit knowledge of the (problematic aspects of the) processes 
the student is engaged in.  
 
Risks and opportunities inherent to the observed patterns  
The risk of confusion and unshared cognitions, phenomena which threaten effi-
ciency, increases when (1) important messages are obscure and abstract, (2) 
important messages are multiple and stratified, and (3) it is not known how the 
hearer processes the message.  
 
1 Suggestions offered by supervisors, which generally are important to the 

students, may be obscure or abstract, particularly if the exact propositional 
knowledge is not familiar to the student, or if concepts can refer to different 
types of action knowledge. Optimism is a real danger: students and supervi-
sors ought to take into account that the possible abstractness and vagueness 
of concepts may frustrate applying those concepts in real thesis life. The stu-
dent's work can be supported by actual information on (vivid examples of) cri-
teria, goals, and strategies applicable in the thesis writing process.  

 
2 Multiple messages bear the risk of not completely being processed by the 

hearer. In some cases the information just seems too voluminous to grasp it 
all. In other cases, we see that the hearer misses some elements of the mes-
sage because he is thinking through a previous element. If a speaker left 
more (short) pauses in between the elements of his message, this would pro-
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vide the hearer with more processing time, while, concurrently, the speaker 
can observe, or even illicit, the listener's response. 

 
3 Action proposals suggested by the supervisors more than once appear to be 

misunderstood by the students. Several examples have been found of the ef-
fectiveness of asking for a 'display of understanding'. Students explain how 
they interpret a message and supervisors use the opportunity to acknowledge 
or correct the students' displays. If a new problems arises speakers can de-
cide whether to solve it on the spot (taking the risk of losing the central is-
sue), or to return to the problem later on. The latter option is very rare in the 
data. 

 
Apart from this situation in which risks are present but problems not yet directly 
perceptible, I estimated the risks and opportunities of different interaction pat-
terns observed when misunderstanding, confusion or disagreement actually arise 
in the conferences. These features can be described as follows: 
 
Chances of success attributed to different responses of supervisors to student problems  

 Gain of time 
in the short 

term  

Preservation 
of a coherent 
conversation  

Solution of 
the problem in 
the short term 

Solution of 
the problem in 
the long term 

1. Neglecting ++ ++ -- -- 

2. Offering an answer or 
a solution 

+ +/- ++ - 

3. Postponing the prob-
lem 

+ + +/- - 

4. Asking questions - - + + 

5. Solving or analysing 
the problem collabo-
ratively  

-- - + ++ 

++ = very high chances; + = high chances; +/- average chances; - low chances; -- very low 
chances. 

 
1 By neglecting the problem, speakers may gain time and maintain the coher-

ence of the conversation on condition that the other person doesn't keep 
thinking about the problem and that it concerns a minor problem. All in all 
this strategy seems rather hazardous. 

  
2 Offering an answer or a solution can be efficient, provided that the answer or 

the solution is an adequate one. When the response of the hearer indicates 
the contrary, it appears to be useless to repeat the message over and over 
again. When an answer or a solution actually is adequate, this specific prob-
lem can be solved. A supervisor elaborating his problem solving strategy, thus 
modelling academic thinking in the discipline, will be more likely to provoke 
an effect in the longer term, although the data show counterexamples in 
which the students do not (or cannot) follow the cognitive processes demon-
strated by the supervisor.  

 
3 Postponing the problem to a later moment in the conference offers the oppor-

tunity to both maintain coherence and deal with the problems one by one. 
Postponing a problem to a next meeting is usually combined with an assign-
ment for the student to try to tackle the problem. This can be highly profitable 
because the student's work generally yields more specific information (e.g. a 
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written text) which provides a more solid basis for sharpened observations 
and analyses of the particular features of the problem. Efficiency, though, can 
be threatened if the assignment is too broad or too large, or when the student 
has no clear conception on how to fulfil the assignment. In circumstances like 
these the student might be working too long in the wrong way or direction. 

 
4 The result of clarification of a problem by means of asking questions will be 

that the supervisor gets a 'listening position' whereas the student gets a 'tell-
ing position' (cf. 8.6). This can result in a clearer view of the students' ideas, 
intentions and experience, which provides a more solid basis for responses 
and guidance. It appears to be hazardous to ask those questions on minor de-
tails, since the coherence of the conversation may get lost. Moreover, the use 
of 'open' questions (what.. ? how …? etc.) is more efficient than asking ques-
tions that can be answered by a yes or no. A third condition for a positive ef-
fect of clarifying questions, is that the other speaker is taking and is given 
enough time to answer them. This condition particularly concerns answering 
time for the student: the data very clearly show that it is difficult for the stu-
dents to express their thoughts clearly and fluently. Finally, the supervisor 
must be able to evaluate the student's answers in a proper way, preferably in 
terms of good and poor conceptions of the thesis process.  

 
5 Solving the problem together can be rather time-consuming but very effective 

as well (and thus, in the end, efficient too). The supervisor can observe how 
the student thinks and acts, and will receive the information necessary for an 
accurate guidance of the process. Collaboration, more specifically, can be 
profitable (1) if aspects are difficult to be communicated because of their ab-
stract nature, (2) if it concerns a major problem which will return during the 
thesis process unless it is solved properly, and/or (3) if the students do not 
manage to get to work with a certain task. In the cases examined in this 
study, collaboration occurs (and is being marked as such by the supervisors), 
but the supervisors appear to be uttering about three quarters of the words in 
those scenes. In actual practice collaboration tends to become modelling. 

  
Some additional ways of improving the efficiency of student-supervisor interaction 
may be considered. These ways go beyond the scope of the actual talk going on 
in thesis conferences. If supervisors, in preparing a conference, were to consider 
more extensively the potential causes of problems, it is more likely they would 
take more time, during the conference, to clarify and explain problems – which 
would provide them with more specific information to build their supervision on. A 
risk observed in the data, is that supervisors do not question their interpretation, 
even though the actual interaction indicates that it is a misinterpretation.  
 Secondly, materialisation of the conference seems useful, in particular by a 
student taking notes and making a report of the conference. Case 3 shows that 
taking notes is a natural way for segmentation of the conversation (cf. pauses). 
Moreover, a report can be considered as a display of understanding – which the 
supervisor can acknowledge or correct. Finally, the collection of the student's 
reports will become an archive in which one can look up whether or not an issue 
has been discussed before (efficiency).  
 The examiner's role of the supervisor can impede the efficiency because of 
the strong orientation this seems to generate upon persuasion and features of the 
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product (the written text). It would be interesting to consider alternative interac-
tion modes in which a 'tutor' is not the examiner. 
 Finally: the data suggest that the efficiency of the interaction could be in-
creased when students as well as supervisors could talk on the basis of a shared 
frame of reference. This frame should present coherently interrelated knowledge 
on scholarly research and writing processes. A shared frame like that could im-
prove the problem solving processes in master's thesis conferences.  



Samenvatting 
 
 
1 Inleiding  
Dit onderzoek vindt zijn aanleiding in problemen met literatuurverwerking in 
academische scripties. Studenten vinden dat vaak moeilijk, weten niet hoe ze het 
goed aan moeten pakken. Begeleiders zijn niet altijd tevreden over de resultaten; 
ze klagen over aaneenschakelingen van citaten, knip-en-plakwerk en dergelijke.  
 
2 Vooronderzoek: probleemverkenning  
In een vooronderzoek heb ik de problematiek van academisch schrijven in het 
algemeen en literatuurverwerking in het bijzonder, nader onderzocht. Bestudering 
van descriptieve en prescriptieve literatuur en de uitkomsten van een kleine 
enquête leidden tot de conclusie dat het onderzoek het best toegespitst kan wor-
den op de interactie tussen scriptieschrijvers en –begeleiders. Belangrijkste rede-
nen daarvoor zijn: 
• er blijkt weinig duidelijkheid te bestaan over functies, criteria en werkwijzen 

bij (deeltaken van) academische scripties; 
• er blijkt weinig eensgezindheid te bestaan over functies, criteria en werkwij-

zen; 
• deze onduidelijkheid en variatie lijkt een belangrijke oorzaak van studentpro-

blemen; 
• de betrokkenen neigen ertoe de oorzaken voor (onderzoeks- en) schrijfpro-

blemen buiten zichzelf te zoeken.  
In de interactie liggen mogelijkheden voor scriptieschrijver en begeleider om te 
verhelderen wat een goede manier is om de (deel)taak uit te voeren, wat de 
functie ervan is en welke criteria gehanteerd worden bij de beoordeling ervan. De 
vooronderstelling in het onderzoek is dat vorm en inhoud van de interactie de 
efficiëntie van het scriptieproces van de student positief en negatief kunnen beïn-
vloeden omdat ze op meer of minder efficiënte wijze leiden tot (1) meer of min-
der shared cognition over de taak en (2) meer of minder adequate aansturing van 
de student.  
 Een aantal scriptiegesprekken is opgenomen om dit type onderzoeksmateriaal 
zowel inhoudelijk als methodologisch te exploreren. Uit globale analyses hiervan 
heb ik het volgende geconcludeerd: 
• audioregistraties zijn zeer informatief: er is goed uit af te leiden hoe studen-

ten en begeleiders communiceren; hoe ze 'invulling geven' aan deze contact-
momenten; 

• gesprekken kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd worden;  
• kwantitatieve analyses geven globale indrukken, maar kunnen pas geïnterpre-

teerd worden wanneer er vergelijkingsmateriaal is; 
• om interactiepatronen te observeren zijn gedetailleerdere analyses van uitin-

gen nodig; 
• er zijn verschillende interactiepatronen zichtbaar, bijvoorbeeld: (1) B1 oppert 

een probleem, legt uit, S luistert en (2) S oppert een probleem, B geeft een 
opgave, S probeert de opgave op te lossen, B evalueert de oplossing en geeft 
tips; 

                                                 
1  B verwijst ook in het vervolg naar Begeleider; S naar Student. 
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• de verschillende interactiepatronen maken eerste beschouwingen mogelijk 
over hoe scriptie-interactie 'werkt': verschillende interactievormen leiden tot 
verschillende activiteiten en daarmee ondermeer tot meer of minder zicht op 
wat de student weet, vindt, kan en wil; 

• het effect van de interactie is niet goed te voorspellen op basis van verwach-
tingen van betrokkenen: er is meer risico op onbegrip en misverstanden dan 
zij zich realiseren. Voor indicaties van het effect is informatie uit of over ver-
volggesprekken nodig. 

 
3 Hoofdonderzoek: vragen en werkwijze 
 
3.1 Onderzoeksvragen 
Het bekijken en naluisteren van de scriptiegesprekken uit het vooronderzoek 
leverde al belangrijke nieuwe inzichten op. Daarom is besloten deze lijn in het 
hoofdonderzoek voort te zetten en interactie tussen scriptieschrijvers en begelei-
ders zoals die zich in de werkelijkheid voltrekt, nader te onderzoeken. Het hoofd-
doel is om nauwkeurig te beschrijven wat zich in scriptie-interactie afspeelt dat 
zou kunnen verklaren waardoor scriptieprocessen meer of minder efficiënt verlo-
pen. Dit gebeurt door analyse van een aantal cases. De centrale vraag van het 
onderzoek is:  

Op welke manier kunnen welke interactiepatronen in scriptiegesprekken 
de efficiëntie van het scriptieproces bedreigen of bevorderen?  

 
Vooronderstellingen die deze probleemstelling relevant maken, zijn:  
• De interactie tussen student en begeleider kan een belangrijke functie vervul-

len in de verheldering van de studententaak. 
• Het (blijven) bestaan van onduidelijkheden wijst erop dat de interactie die 

functie niet optimaal vervult. 
• Wanneer in en door de interactie onduidelijkheid, verschillen van inzicht en 

misverstanden ontstaan of niet adequaat worden verholpen, loopt men een 
verhoogd risico op een inefficiënt scriptieproces. 

• Er liggen optimaliseringsmogelijkheden in de interactie. 
 
Leidinggevende deelvragen van het onderzoek zijn: 
1 Welke vorm(en) en inhoud(en) kennen scriptiegesprekken? (beschrijven) 
2 Wat zijn belangwekkende overeenkomsten en verschillen binnen en tussen 

gesprekken? (vergelijken) 
3 Waarom wordt er op die manier gehandeld? (verklaren) 
4 Wat werkt goed en wat niet? (evalueren) 
5 Waarom werkt iets goed of minder goed? (verklaren) 
6 Hoe zou het beter kunnen? (voorspellen) 
 
Er zijn geen empirisch gefundeerde (descriptieve) modellen gevonden van één-
op-één-gesprekken in het Hoger Onderwijs over een complexe taak als het zelf-
standig ontwerpen en rapporteren van academisch onderzoek (een 'probleem' 
bovendien waarvan de juiste oplossing niet vooraf vaststaat) waarbij in de regel 
niet tijdens de taakuitvoering gecommuniceerd wordt maar op basis van produc-
ten van die taakuitvoering. Daardoor is niet op voorhand bekend welke aspecten 
van de interactie op welke manier relevant zijn met het oog op de efficiëntie van 
het scriptieproces. Daarom is de onderzochte scriptie-interactie zo open mogelijk 
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beschreven waarbij per geval is bekeken welke invalshoeken zinvol zijn om die 
interactie gedetailleerder te analyseren. Deze beschrijvingen en analyses leveren 
niet alleen inzichten op over waar en hoe zich problemen voordoen, ook komt zo 
het kader naar voren waarbinnen eventuele aanbevelingen geformuleerd kunnen 
worden. Een kader van wat kennelijke bedoelingen, mogelijkheden en rollen zijn 
in scriptiegesprekken.   
 
3.2 Onderzoeksmateriaal 
Vier cases zijn onderzocht. Ze hebben de volgende kenmerken: 
 

 1 2 3 4 

Studierichting  Sociale Weten-

schappen (SW) 

Rechtsgeleerd-

heid (RGL) 

Bètadidactiek 

(BD) 

Letteren (LET) 

Leeftijd B 25-35 45-55 30-40 50-60 

Sekse B  V M V V 

Sekse S  V V M V 

Fase scriptie-

proces  

Prille begin Begin  Halfgevorderd 

(over de helft) 

Vergevorderd 

(eindfase) 

Ervaring B met 

scriptiebegelei-

ding 

Weinig ervaring  Veel ervaring Enige ervaring  Veel ervaring 

Niveau S 

(inschatting B) 

Goed Goed Behoorlijk Uitstekend 

 Alle cases 

Deelname Vrijwillig 

Soort begelei-

der 

Betrokken bij scriptieproblematiek, ziet docententaak als een belangrijke 

taak, is zeer studentvriendelijk en niet bang om te laten zien wat hij/zij 

doet 

 
Het volgende materiaal is verzameld: 
 

1 2 3 4 

SW: Sociale Weten-

schappen 

RGL: Rechtsgeleerd-

heid 

BD: Bètadidactiek LET: Letteren 

- Scriptiegesprek 1 

- Interview met S 

- Interview met B 

- Scriptiegesprek 2 

- Interview met S 

- Interview met B 

- Scriptiegesprek 3 

- Interview met B na 

afronding van de 

scriptie  

- Scriptiegesprek 1 

- Interview met S 

- Interview met B 

- Scriptiegesprek 2 

- Interview met S 

- Interview met B 

 

- Scriptiegesprek 1 

- Interview met S 

- Interview met B 

- Scriptiegesprek 2 

- Interview met S 

- Interview met B 

- Interview met B na 

afronding van de 

scriptie 

- Scriptiegesprek 1 

- Interview met S 

- Interview met B 

- Scriptiegesprek 2 

- Interview met S 

- Interview met B na 

afronding van de 

scriptie 

 
3.3 Bewerking van het onderzoeksmateriaal 
De gesprekken zijn letterlijk getranscribeerd, inclusief versprekingen, herhalin-
gen, onafgemaakte en ongrammaticale zinnen en dergelijke. Zogenaamde para-
linguistic features als toonhoogte en volume zijn niet getranscribeerd. Ook is 
overlap in beurtovernames niet weergegeven in verticale synchroniteit. Daarnaast 



402  Samenvatting 

zijn voor nadere analyses de beurten geschrapt waarin een spreker alleen een 
'continueerder' uitspreekt als hm(hm), ja(ja) of oké. Dit type beurten vormt over 
het algemeen ruim meer dan de helft van het totaal aantal beurten van de ge-
sprekken.  
 
3.4 Analyses van het onderzoeksmateriaal 
Alle negen gesprekken zijn op inhoudelijke gronden ingedeeld in scènes en sub-
scènes. Van elke (sub)scène is aangegeven wat het (sub)thema is, of dit onder-
werp geagendeerd is geweest en in welke beurt de (sub)scène begint en eindigt.  
In 'scenario's' heb ik per (sub)scène samengevat:  
• wie iets zegt of doet (B of S); 
• wat voor soorten communicatieve handelingen door B en S worden uitgevoerd 

(bijv. vragen, uitleggen, constateren); 
• waar de uitingen over gaan (inhoud). 
 
Het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij gedetailleerde analyses van geselec-
teerde fragmenten uit de gesprekken. Op basis van eerste analyses zijn fragmen-
ten gekozen die voldoende relevant zijn voor beantwoording van de probleemstel-
ling (inzicht geven in wat op welke manier de efficiëntie bevordert of bedreigt) en 
waarvan aangenomen mag worden dat ze niet volstrekt particulier zijn voor het 
onderzochte koppel. De selecties zijn van de volgende typen: 
• markante vormen van (meer of minder) shared cognition; 
• markante vormen van (meer of minder adequate) aansturing; 
• markante manieren waarop problemen besproken worden; 
• markante manieren waarop meningsverschillen besproken worden. 
 
Deze fragmenten zijn beschreven, verklaard (voor zover mogelijk) en geëvalu-
eerd (idem). Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van de Conversatie Analyse 
richtinggevend geweest: 
• uitingen worden niet beschreven als opzichzelfstaande eenheden, maar als 

onderdeel van sequenties van uitingen; 
• beschreven is wat sprekers doen en niet wat ze zouden kunnen bedoelen, 

willen en vinden; 
• kenmerken van sprekers en de context worden niet a priori als relevant be-

schouwd, maar pas wanneer sprekers zich er in de interactie expliciet op ori-
enteren;  

• interactie is beschreven als een fenomeen dat door beide sprekers gecreëerd 
wordt; 

• context en interactie zijn bezien als verschijnselen die een wederkerige relatie 
hebben tot elkaar (reciprocity): context kan mede de interactie bepalen, maar 
in en door de interactie wordt ook de context gecreëerd. 

 
Er is op verschillende manieren gezocht naar verklaringen: op grond van uitge-
sproken intenties van sprekers, op grond van observeerbare causale verbanden, 
op grond van institutionele kenmerken, op grond van theoretische modellen en op 
grond van praktijkkennis en –ervaring. Elk van die verklaringen heeft zijn zwak-
tes: combinaties van verklaringen kunnen de hypotheses preciseren. 
 Evalueren is in eerste instantie gebeurd op basis van de data in de gesprek-
ken en interviews. Die geven echter lang niet altijd indicaties van de mate waarin 
de interactie heeft geleid tot een meer of minder vlot verloop van het scriptiepro-
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ces. Aangezien we niet beschikken over een empirisch gefundeerd (normatief) 
model voor scriptie-interactie, heb ik geprobeerd het gedrag van begeleiders en 
studenten te evalueren door na te gaan of de veronderstellingen die ten grond-
slag liggen aan de (vooronderstelde) functionaliteit van dat gedrag, aannemelijk 
en consistent zijn in het licht van expliciete bedoelingen van sprekers en kenmer-
ken van de context (taak en taakomgeving). Verklaringen komen op die manier 
als 'construct' terug in de evaluaties. 
 
Naast deze kwalitatieve analyses, zijn ook meer kwantitatieve analyses uitge-
voerd op aspecten van het verzamelde gespreksmateriaal. Van alle (sub)scènes is 
beschreven: 
1 hoeveel woorden worden besteed aan verschillende aspecten van onderzoek, 

rapportage en organisatie; 
2 op welke manier sprekers dominant zijn in de gesprekken. 
 
Ad 1: De aandacht voor verschillende aspecten van het scriptieproces is vergele-
ken met een model waarin verwachtingen zijn weergegeven over 'preferente 
momenten' voor de bespreking van de aspecten. Naar verwachting wordt in het 
begin van een scriptieproces veel gesproken over de structuur van het onderzoek 
als geheel, komt vervolgens de uitvoering van het onderzoek op de voorgrond te 
staan en zal de rapportage vanaf halverwege het proces meer aandacht krijgen. 
Van de cases is bepaald in welke fase het scriptieproces zich bevindt en vervol-
gens is de feitelijke aandacht vergeleken met de aandachtverdeling in het model. 
 
Ad 2: Dominantie in gesprekken is geoperationaliseerd in de volgende kenmer-
ken: 
• woordelijke en inhoudelijk inbreng in de agendering (structurering); 
• mate waarin sprekers onderwerpen aandragen (structurering); 
• manier waarop sprekers onderwerpen aandragen (meer of minder inhoude-

lijk ingevulde structurering); 
• verhouding tussen het aantal woorden van de begeleider en dat van de 

student (spreektijdverdeling). 
Per case is bekeken wat het algemene beeld is van de wijze van structurering en 
van de spreektijdverdeling. Afwijkingen van dat beeld heb ik tentatief verklaard. 
Vervolgens zijn de 'algemene beelden' en verklaringen voor afwijkingen in het 
hele corpus met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking komen enkele samen-
hangen tussen interactiekenmerken naar voren die statistisch zijn beschreven. 
Eén specifiek soort scène heb ik op gedetailleerder niveau beschreven: scènes 
waarin problemen in de tekst van de student punt voor punt worden besproken.  
 
4 Case 1: Sociale Wetenschappen  
 
De student in deze case is net begonnen met haar (literatuur)scriptie. Het onder-
werp hiervoor is de student aangedragen door een aio bij wie ze na haar scriptie 
een empirisch onderzoek zal uitvoeren. De aio heeft een aantal artikelen gegeven 
aan de student en in gesprek 1 vraagt de begeleidster wat de student daarin aan 
interessante onderwerpen heeft gevonden. Ze kiezen een voorlopig onderwerp 
(het effect van het gebruik van emotiewoorden op het welbevinden van chronisch 
zieken) en de begeleidster suggereert vervolgstappen voor de student. In gesprek 
2 wordt duidelijk dat de student een aantal scripties heeft bekeken, heeft gepro-
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beerd een vraagstelling te formuleren en is begonnen met het schrijven van haar 
inleiding. Deze werkzaamheden hebben bij de student allerlei vragen opgeroepen 
die ze stelt in gesprek 2. Vragen bijvoorbeeld over de lengte van de scriptie, over 
de vormgeving van literatuurverwijzingen en over de manier waarop ze de infor-
matie moet structureren in haar tekst. Gesprek 3 begint met de problemen die de 
student heeft ondervonden bij het zoeken naar meer literatuur. Daarna wordt de 
tekst besproken die de student vooraf heeft ingeleverd. Deze bespreking is vrij 
globaal. Belangrijkste kritiekpunt van de begeleidster is dat de student niet ingaat 
op de vraag via welk onderliggend mechanisme het uiten van emoties en het 
verwerken tot een verhaal werkt bij chronisch zieken.  
 Uiteindelijk is de begeleidster niet zo tevreden over de literatuurverzameling 
en –verwerking die de student in de eindversie van haar scriptie laat zien. Deze 
aspecten zijn uitgebreid aan de orde geweest in de opgenomen gesprekken maar 
de interactie heeft niet het door de begeleidster boogde effect gehad. Bij nader 
inzien blijkt die interactie al indicaties te geven voor dat gebrek aan effect. Vooral 
het interactioneel gedrag van de student is opmerkelijk in deze case. Enerzijds is 
ze heel open over wat ze niet weet en lastig vindt. Anderzijds 'doet' ze weinig met 
de adviezen en suggesties van de begeleidster. Op een meerderheid van de voor-
stellen van de begeleidster reageert ze in het gesprek niet: ze verandert van 
onderwerp, gaat in op een detail of herhaalt wat ze daarvoor gedaan heeft. Vra-
gen en problemen die ze zelf oppert, herhaalt ze enkele keren, ook nadat de 
begeleidster compassie heeft getoond, de student om meer informatie heeft 
gevraagd en haar werkbare oplossingen aan de hand doet. Wat hier precies aan 
de hand is, is uit de gesprekken niet op te maken. De herhalingspatronen worden 
niet als zodanig gethematiseerd in het gesprek. Op een gegeven moment veran-
dert de begeleidster wel van strategie – ze laat bijvoorbeeld haar eigen scriptie 
zien en probeert samen met de student het probleem op te lossen – maar in het 
uiteindelijk resultaat blijkt dat de student de suggesties van de begeleidster niet 
kon of wilde uitvoeren. Kernpunt in deze case is dat de interactie weinig indicaties 
geeft dat het gewenste effect bij de student bereikt wordt, maar dat onduidelijk 
blijft waar dat door komt. Aannemelijk is dat daardoor de aansturing niet vol-
doende geoptimaliseerd kon worden.  
 
5  Case 2: Rechtsgeleerdheid 
 
De student in deze case onderzoekt of een bepaalde buitenlandse wet (Wet X) 
ook in Nederland mogelijk zou zijn gezien het hier geldende recht op privacy. 
Voor de zomer (gesprek 1 vindt plaats in september) hebben begeleider en stu-
dent een gesprek gehad waarin ze het onderwerp hebben afgebakend. De student 
zou haar eerste hoofdstuk gaan schrijven, maar dat is niet gelukt. Ze is steeds 
meer gaan lezen over privacyrecht en het algemeen persoonlijkheidsrecht, zonder 
dat haar duidelijker is geworden welke informatie ze moet selecteren en hoe ze 
die in haar scriptie moet verwerken.  
 Zowel in gesprek 1 als in gesprek 2 wordt een aantal keren gesproken over 
wat de student over dat privacyrecht moet uitzoeken. In gesprek 1 probeert de 
begeleidster de student ervan te overtuigen dat het volstaat om aan te geven dát 
dat recht 'geraakt' wordt met Wet X. De student meent dat ze ook moet uitzoe-
ken hoe ernstig die schending is, maar de begeleider herhaalt dat dat niet nodig 
is. Uit de analyses komt naar voren dat student en begeleider op dat moment 
vanuit een verschillend perspectief denken en communiceren. De begeleider 
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denkt vanuit de afbakening van de centrale vraag, terwijl de student zich ook 
afvraagt wat nodig is om die vraag te beantwoorden. Dit perspectiefverschil wordt 
door de sprekers niet geëxpliciteerd. Markant is dat de discussie over het privacy-
recht in gesprek 2 een geheel ander verloop kent. Hij begint ermee dat de stu-
dent aangeeft dat dat ze nog steeds meent dat ze dieper in moet gaan op het 
privacyrecht (haar probleem is dus nog niet opgelost). De begeleider denkt hierop 
met de student mee in termen van de strategie die nodig is om de vraag te be-
antwoorden en concludeert dat ook de 'aard' en 'mate' van de schending van 
belang is in de scriptie. Die suggesties sluiten beter aan op de ideeën van de 
student. Het verschil tussen de bespreking in gesprek 2 en die in gesprek 1, 
bevestigt het belang van gedeelde perspectieven voor de afwikkeling van proble-
men in scriptiegesprekken. 
 Een ander punt waar de student mee zit, is hoe ze het toetsingskader moet 
beschrijven. Ze is bang dat het heel groot wordt. De begeleider legt in reactie 
hierop een aantal keren uit hoe de student dat aan moet pakken. In gesprek 2 
blijkt dat de student het toetsingskader niet helemaal heeft beschreven zoals de 
begeleider wil. Deze beschrijving is evenwel consistent met de instructies die de 
begeleider in gesprek 1 heeft gegeven. Wat de student heeft gedaan, is in ieder 
geval één keer met zoveel woorden door de begeleider voorgesteld. De instructie 
van de begeleider is dus niet optimaal geweest. 
 Het laatste punt dat ik geanalyseerd heb, is de interactie over een verschil 
van mening over hoe de verschillende doelen van Wet X in de toetsing behandeld 
moeten worden. De begeleider vindt dat de student steeds doel voor doel moet 
nagaan of dat bereikt wordt, of het subsidiair is en of het proportioneel is gezien 
de ermee gepaard gaande schending van het privacyrecht. De student herhaalt 
daarbij een aantal malen het probleem dat ze weinig concrete informatie heeft 
over hoe de wet werkt en daardoor alleen algemene uitspraken kan doen en niet 
voor ieder doel afzonderlijk. De begeleider benadrukt daarop dat die doelen ver-
schillend zijn; effectiviteit, proportionaliteit en subsidiariteit zullen dan ook ver-
schillen. Voor het probleem van de student echter suggereert hij oplossingen die 
weinig concrete action knowledge bevatten: de student moet met kritische distan-
tie gebruiken wat ze kan vinden, een logisch argument opbouwen en het kritisch 
gehalte hoog houden. Dit overtuigt de student niet helemaal. Ze blijft twijfelen, 
maar hoopt – met de begeleider – dat het duidelijker wordt als ze ermee aan de 
slag gaat.  
 
6  Case 3: Bètadidactiek 
 
Een afstudeerproject in de bètadidactiek duurt formeel een jaar. De student in 
deze case is negen maanden bezig. Hij staat op het punt om experimenten uit te 
voeren op een middelbare school. In die experimenten wil hij bekijken of leerlin-
gen op basis van een 'risicoschema' gestructureerd kunnen gaan nadenken over 
veiligheid en risico's van stoffen als vitamine A en alcohol. Een onderzoeksexpert 
'van buiten' zal eerst nog advies geven over het onderzoeksplan op basis van de 
tekst van de student. Daarom wordt in gesprek 1 uitgebreid gesproken over de 
inleiding van de tekst. Ook komt een stappenplan aan de orde dat de student wil 
gebruiken met de leerlingen. In gesprek 2 komt daarnaast uitgebreid aan de orde 
wat voor type vraag de probleemstelling is: volgens de begeleidster een ontwerp-
vraag. 
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 In deze case wordt opvallend veel meer 'meta' gecommuniceerd dan in ande-
re cases. De student speelt hierin een zeer actieve rol: hij vraagt door, parafra-
seert expliciet en uitgebreid, noteert hardopdenkend de suggesties van de bege-
leidster en controleert interpretaties. Dit leidt regelmatig tot aanvullingen en 
concretiseringen van de begeleidster. Hierdoor maakt de interactie veel zichtbaar 
van de mate waarin er shared cognition is. Evenwel is ook observeerbaar hoe 
moeilijk en tijdrovend het kan zijn om helderheid te creëren. Belemmerende 
factoren in deze case zijn: te lang vasthouden aan (synoniemen van) begrippen 
die de lading niet dekken, zijwegen bewandelen waarna de discussie weer op-
nieuw begint en inconsistent en onhelder taalgebruik.  
 Van deze case is ook nader geanalyseerd op welke manier de begeleidster de 
student aanstuurt bij het schrijven. Dit schrijven is problematisch: de student 
vindt het pittig en de begeleidster is niet helemaal tevreden over de teksten van 
de student. Hij heeft dan ook alleen ervaring met het schrijven van practicumver-
slagen (standaardrapporten). Opvallend is dat de begeleidster in haar interactie 
vooral ingaat op wat er fout is en hoe het opgelost kan worden. Het is de student 
die aspecten aan de orde stelt als de functie van tekstdelen of de eisen die daar-
aan gesteld worden. De oplossingen die de begeleidster voorstelt, zijn zeer gede-
tailleerd. Ze schrijft ook herschreven zinnen in de kantlijn van de tekst van de 
student. Tegelijk geeft de begeleidster in haar presentatie veel ruimte aan de 
student: hij moet zelf maar kijken wat hij er mee doet, zij is daar ook niet zo 
goed in en dergelijke. De interactie toont daarmee een dilemma in scriptiebege-
leiding: de begeleidster wil de student wel handelingsvrijheid geven, maar keurt 
ook af in haar rol als beoordelaar, gatekeeper en, zoals ze zelf aangeeft, mede-
verantwoordelijke voor het eindproduct. Hierdoor wordt het illucotionaire aspect 
van de boodschappen dubbelzinnig: moet of mag de student de suggesties opvol-
gen? 
 
7  Case 4: Letteren 
 
De student vergelijkt verschillende Middeleeuwse teksten met elkaar met als doel 
te achterhalen voor welk soort publiek die (Engelse, Franse en Nederlandse) 
teksten bedoeld waren. Ze heeft lang nagedacht over hoe ze die vraag kan be-
antwoorden en in gesprek 1 heeft ze dat verhaal bijna rond: ze heeft bijna haar 
inleiding kunnen schrijven. Deze inleiding wordt besproken en in gesprek 2 komt 
hoofdstuk 3 van de scriptie van de student aan de orde. 
 Twee kernproblemen worden door zowel de student als de begeleider2 ge-
noemd en deze zijn te herkennen in de opgenomen gesprekken. Op de eerste 
plaats is er veel strijd tussen student en begeleider: ze laten zich niet gemakkelijk 
van hun standpunten afbrengen. Op de tweede plaats is er een inhoudelijk pro-
bleem: de student beschouwt de Middeleeuwse teksten te veel 'met moderne 
ogen', ze maakt zich schuldig aan anachronismen. De twee problemen komen 
samen wanneer er discussie (strijd) ontstaat over die vermeende anachronismen.  
 In beide gesprekken komt een aantal keer de vraag aan de orde of de Latijnse 
traditie in de vergelijking betrokken moet worden. De student vindt van niet, de 
begeleidster vindt van wel. Aan het einde van gesprek 2 heeft de begeleidster er 
vrede mee dat het niet gebeurt. Dat het lang duurt voor dit meningsverschil is 
afgewikkeld, is op een aantal kenmerken van de discussie terug te voeren. 

                                                 
2  De gesprekken in deze case worden gevoerd door twee begeleiders, maar ik concentreer 

me in dit onderzoek op één van de twee (B1).  
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Standpunten worden herhaald, niet altijd is duidelijk op welke manier uitingen 
bijdragen aan welke aspecten van de discussie, argumenten worden niet bedis-
cussieerd, evenmin als de onderliggende redenering. Bovendien is opvallend dat 
de begeleidster niet altijd redeneert vanuit de probleemstelling van het onderzoek 
maar andere redenen noemt waarom de Latijnse traditie interessant is. Pas aan 
het einde van de discussie maakt de student duidelijk dat een wezenlijke vooron-
derstelling in de redenering van de begeleidster niet klopt. Dit is ook het moment 
waarom de begeleidster van standpunt verandert.  
 Ook over (vermeende) anachronismen van de student ontspinnen zich lange 
discussies, met name in gesprek 2. Slechts één van die drie discussies wordt 
afgerond met overeenstemming. Op een aantal punten verschilt die ene discussie 
van de andere twee: de standpunten en posities worden af en toe geëxpliciteerd, 
de discussie blijft helder en geconcentreerd rond één geschilpunt, de student 
oppert een oplossing voor het probleem die door de begeleider wordt geaccep-
teerd, er wordt niet expliciet verwezen naar anachronistisch denken van de stu-
dent en de discussie is ongeveer de helft korter. Het bewandelen van zijwegen 
blijkt hier, net als in case 3, de efficiëntie van de discussie te bedreigen. Het leidt 
af van het centrale thema en wanneer men weer terug is op het hoofdpad, is dat 
niet op het punt waarop dat pad verlaten is, maar een stuk daarvóór, gezien de 
herhalingen van eerdere zetten die erop volgen. 
 
8 Kwantitatieve analyses van de interactie 
 
8.1  Interactie in Case 1 (SW)  
Onderwerpen 
Meest opvallend is dat in gesprek 2 al veel over schrijfaspecten wordt gesproken. 
Het is de student die door haar vragen de rapportage prominent op de agenda 
plaatst. Als de begeleidster het initiatief heeft, gaat het meer over onderzoeksas-
pecten.  
Dominantie 
De begeleidster opent 61% van de (sub)scènes en is daarmee dominant als struc-
tureerder. Zij opent vooral wanneer zij over een onderwerp meer van de student 
wil weten, wanneer het gaat over hoe het verder moet en wanneer de tekst van 
de student besproken wordt. B profileert zich hiermee als informatieverzamelaar, 
als wegwijzer voor wat er komen gaat en als tekstbespreker. De student opent 
vooral (sub)scènes wanneer zij vragen heeft of problemen (voor)ziet; haar domi-
nantie als structureerder manifesteert zich in een rol als vragensteller en pro-
bleembrenger. 
 De begeleidster praat meer dan de student maar haar aandeel verschilt in de 
drie gesprekken. Het loopt op van 55% in gesprek 1, via 60% in gesprek 2 naar 
74% in gesprek 3. De spreektijdverdeling in deze case is vooral onderwerpgebon-
den. B praat meer dan gemiddeld over 'Hoe nu verder' en over de 'Tekst van S'. 
Over 'Literatuur' en het 'Scriptieonderwerp' praat S meer.  
 
8.2  Interactie in Case 2 (RGL)  
Onderwerpen 
De gespreksonderwerpen zijn grotendeels zoals verwacht in de beginfase van een 
scriptieproces. Student en begeleider besteden de meeste aandacht aan het 
onderzoek en daarbinnen aan de structuur van het onderzoek.  
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Dominantie  
De structurering van gesprek 1 is vrijwel volledig in handen van de begeleider: hij 
stelt de agenda vast en voert de meeste onderwerpen op (80%). In gesprek 2 
opent de student 35% van het aantal (sub)scènes. Wanneer gesproken wordt 
over hoe het verder moet en hoe de volgende hoofdstukken eruit zullen zien, 
draagt de student in gesprek 2 ongeveer evenveel subonderwerpen aan als de 
begeleider. Er is voor haar echter geen rol als scèneopener weggelegd waar het 
gaat om de agenda en het punt 'Tekst van de student'.  

In gesprek 1 is 70% van het totaal aantal woorden van de begeleider, in ge-
sprek 2 is dat 63%. De begeleider is dus ook wat dat betreft in gesprek 1 domi-
nanter dan in gesprek 2. Sterke afwijkingen van de overallverdeling van de 
spreektijd, hangen in deze gesprekken samen met de onderwerpen, maar ook 
met de rollen in de interactie. De begeleider spreekt minder dan gemiddeld over 
het 'Strafrechtaspect', het expertiseterrein van een tweede begeleider. Hij spreekt 
aanmerkelijk meer wanneer de 'Agenda' en de 'Tekst van de student' aan de orde 
is en in scènes waarin het gaat over de te volgen werkwijze. De student praat 
meer wanneer B haar daartoe uitnodigt en wanneer zij een probleem oppert dat 
ze (eens of vaker) eerder ter tafel heeft gebracht. 
 
8.3  Interactie in Case 3 (BD)  
Onderwerpen 
In een aantal opzichten komt de onderwerpkeuze niet overeen met de verwach-
tingen bij een scriptieproces dat al over de helft is. In gesprek 1 is meer aandacht 
voor de rapportage van de grote lijn (omdat de tekst een externe lezer krijgt) dan 
voor de uitvoering van het onderzoek. In gesprek 2 wordt onverwacht lang ge-
sproken over de structuur van het onderzoek (onderzoeksfunctie van de pro-
bleemstelling). De begeleidster heeft extra informatie gekregen op basis waarvan 
ze concludeert dat de centrale vraag als een ontwerpvraag gezien moet worden. 
Dominantie  
De student heeft niet alleen in aantal woorden invloed op de agenda. Hij stelt ook 
onderwerpen en besprekingsvolgordes voor die door de begeleider worden over-
genomen. Wat betreft (sub)scèneopeningen is de begeleidster vooral in gesprek 1 
dominant: 84% begeleideropeningen. In gesprek 2 opent de student een derde 
van het aantal (sub)scènes. Wanneer de tekst van de student (gesprek 1) en het 
draaiboek (gesprek 2) aan de orde zijn, opent B alle subscènes. Het inbrengen 
van onderwerpen door S gebeurt dus in de andere scènes. Een paar keer begint 
hij gewoon te praten over wat hij van plan is te doen. Voor het overige opent S 
(sub)scènes wanneer hij problemen (voor)ziet met iets wat B vertelt of voorstelt.  
 In woordaandeel is de begeleidster van deze case het minst dominant in 
vergelijking met de andere begeleiders (en de student dus het meest in vergelij-
king mijn zijn collega's): 58% in gesprek 1 en 53% in gesprek 2. De begeleider 
heeft meer de overhand bij bespreking van de 'Tekst van de student', het 'Draai-
boek' en het 'Stappenplan' (alleen in gesprek 2). De student komt ruim boven zijn 
gemiddelde uit bij bespreking van het 'Stappenplan' (alleen in gesprek 1) en van  
'Doel experiment'. De student praat daarnaast meer in subscènes die hij zelf 
opent (veelal met een probleem) en wanneer de begeleider hem middels vragen 
uitnodigt te vertellen.  
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8.4  Interactie in Case 4 (LET)  
Onderwerpen 
Naar aanleiding van de teksten van S wordt meer gesproken over de uitvoering 
van het onderzoek dan over de rapportage zelf. Verwacht was dat die uitvoering 
al aan de orde zou zijn geweest. De resultaten van het onderzoek worden echter 
(alleen) in lopende tekst gepresenteerd, zoals vaker gebeurt in meer kwalitatief 
interpreterend onderzoek. Concepthoofdstukken zijn daarmee het voertuig om 
over de analyses te praten. 
Dominantie 
Agendering wordt volledig gedaan door B1. Vrijwel alle (sub)scèneopeningen (48 
van de 49) komen voor rekening van de begeleider(s). S speelt dus nauwelijks 
een rol in de structurering van het gesprek.  
 In gesprek 1 zijn de begeleiders 67% van de 'tijd' aan het woord, in gesprek 2 
iets minder: 65%. Er zijn minder afwijkingen van overallcijfers dan in andere 
cases. Deze zijn vooral te verklaren uit de onderwerpen, in het bijzonder deskun-
digheid over onderwerpen. Begeleiders praten meer over 'vertaalproblemen', hun 
specifieke expertiseterrein. Als de student meer gaat praten is het wanneer de 
inhoud van haar tekst, c.q. onderzoek, wordt besproken of het specifiek gaat over 
wat in haar data te vinden is: de student is de expert inzake de verschillende 
versies van de teksten die ze bestudeert.  
 
8.5  Vergelijkingen tussen de cases 
 
Uit de samenvattende vergelijking tussen feitelijke aandacht voor onderwerpen 
en het verwachtingenmodel, komt het volgende naar voren: 
• Het onderzoeksontwerp vraagt inderdaad de meeste aandacht in de scrip-

tieprocessen die aan het begin staan. Uitzonderingen daarop ontstaan wan-
neer de student veel gespreksonderwerpen aandraagt (case 1) en wanneer 
dat ontwerp midden in het proces heroverwogen kan en moet worden (case 
3). 

• De uitvoering van onderzoek kan relatief vroeg aan de orde komen in 
minder omvangrijke scriptieprocessen (case 1 en 2) en/of wanneer de metho-
de voor het ontwikkelen van de probleemstelling dezelfde is als die voor de 
beantwoording ervan (case 1). De uitvoering van onderzoek kan relatief laat 
aan de orde komen bij meer interpretatief onderzoek waarin resultaten (al-
leen) in lopende tekst worden gepresenteerd (case 4). 

• De aandacht voor de rapportage neemt gaandeweg de fases toe. Uitzonde-
ringen hebben mutatis mutandis dezelfde oorzaken: de student brengt vroeg-
tijdig rapportageonderwerpen in (case 1) en er is overvloedig aandacht voor 
ontwerpaspecten (case 3). Een derde uitzondering kan verklaard worden uit 
de competentie van de student: omdat die goed schrijft is er over rapportage 
niet veel te bespreken (case 4). 

• Aandacht voor de gespreksorganisatie is stabiel, maar beperkt tot enkele 
procenten van het totaal aantal woorden van een gesprek. 

• De procesorganisatie komt vooral aan de orde wanneer afspraken worden 
gemaakt voor de volgende bespreking. 

 
De wijze van structurering van de gesprekken is als volgt samen te vatten: 
• Gespreksagenda's beperken zich tot twee of drie onderwerpen en segmente-

ren het gesprek slechts in onderdelen van een half uur of langer. Agendering 
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speelt daardoor alleen op zeer globaal niveau een rol in de structurering van 
het gesprek. 

• Alle begeleiders openen meer (sub)scènes dan hun studenten. Alle begelei-
ders zijn dus dominante aanleveraars van gespreksonderwerpen en vervullen 
daarmee een belangrijke rol als structureerder van de gesprekken op deelon-
derwerpniveau. 

• Hoe verder gevorderd het scriptieproces, hoe groter het aandeel begeleider-
openingen.  

• Relatief grote aantallen begeleideropeningen zijn te verklaren uit het 'in han-
den willen houden' van het gesprek (case 2), maar vooral uit het gegeven dat 
in die gevallen de tekst van de student wordt besproken (alle cases). 

• Bij alle begeleiders vormen de voorstelopeningen de meerderheid. In dit 
opzicht is het openingsgedrag van de begeleiders eveneens dominant te noe-
men.  

• Als studenten (sub)scènes openen doen ze dat vaker met een vraag of pro-
bleem dan met een voorstel. Studentopeningen zijn dus inhoudelijk minder 
dominerend dan begeleideropeningen. 

 
Uitkomsten over de spreektijdverdeling in de gesprekken, zijn de volgende: 
• Gemiddeld genomen spreken begeleiders 63% van het totaal aantal woorden 

uit, studenten dus 37%. 
• Verschillen in spreektijdverdeling zijn te verklaren uit het soort onderwerp en 

uit andere interactiekenmerken. Men praat meer bij meer deskundigheid over 
een onderwerp of bij meer verantwoordelijkheid voor het onderwerp. Samen-
hangen met andere interactiekenmerken zijn statistisch beschreven.  

 
8.6  Samenhangen tussen interactiekenmerken 
Een aantal verklaringen voor verschillen en overeenkomsten is vervolgens statis-
tisch beschreven. Op de eerste plaats is de samenhang berekend tussen de twee 
dominantievariabelen: 
1 samenhang tussen (sub)scèneopener en spreektijdverdeling; 
2 samenhang tussen soort (sub)scèneopening en spreektijdverdeling. 
Op de tweede plaats heb ik de samenhangen geëxploreerd tussen de dominantie-
variabelen en het scènetype  (bespreking van de tekst van de student of ander-
soortige scène):  
3 samenhang tussen scènetype en (sub)scèneopener; 
4 samenhang tussen scènetype en soort (sub)scèneopening; 
5 samenhang tussen scènetype en spreektijdverdeling. 
 
De volgende statistische samenhangen zijn gevonden: 
• 30% van de variantie in spreektijdverdeling kan worden verklaard uit de 

combinatie van scèneopener en soort opening. Begeleiders praten meer (on-
geveer 75% van het aantal woorden) in (sub)scènes die ze zelf openen met 
een probleem of voorstel. Begeleiders praten minder (ongeveer 50%) in 
(sub)scènes die ze openen met een vraag en in (sub)scènes die worden geo-
pend door de student. 

• Tekstbesprekingsscènes worden significant vaker (95% van het aantal sub-
scènes) door de begeleider geopend dan andere scènes (64%). De begeleider 
is hierin dus een dominantentere (sub)scèneopener. 
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• Vraagopeningen komen significant minder (18%) voor in tekstprobleemscènes 
dan in andersoortige scènes (82%); de totaalverhouding tekstprobleemscè-
nes-andere scènes is 32%-68%. 

• Probleemopeningen komen in tekstprobleemscènes significant meer voor 
(47%) dan in andere scènes (53%). 

• Het aandeel voorstelopeningen in beide typen (sub)scènes (35%-65%) wijkt 
niet significant af van de totaalverhouding tekstscènes – andere scènes. 

• In tekstscènes praat de begeleider significant meer (gemiddeld 76% van het 
aantal woorden) dan in andere scènes (61%).  

 
Van een steekproef uit de tekstprobleemscènes zijn alle uitingen gecodeerd. 
Vervolgens is met het programma MEPA3 berekend hoe deze scènes zijn opge-
bouwd. De bevindingen zijn: 
• Er wordt veel gesproken over problemen en oplossingen, weinig over oorza-

ken. Er worden daarnaast veel bevestigende en accepterende uitingen gedaan 
(consensus).  

• De begeleider speelt een dominante rol als probleembrenger en -oplosser. De 
begeleider initieert, de student reageert. 

• (Kenmerken van) probleem en (kenmerken van) oplossing worden veelvuldig 
in één beurt door de begeleider geuit, zonder tussenkomst van de student. 

 
9 Conclusies en slotbeschouwingen 
 
De probleemstelling van dit onderzoek is: 

Op welke manier kunnen welke interactiepatronen in scriptiegesprek-
ken de efficiëntie van het scriptieproces bedreigen of bevorderen? 

Het geheel overziend, kom ik tot de conclusie dat de interactie in de onderzochte 
gesprekken niet altijd optimaal is. Er gaat nogal eens iets mis: student en bege-
leider begrijpen elkaar niet goed of worden het niet (gemakkelijk) met elkaar 
eens. Oorzaak daarvan is veelal een combinatie van onhelder taalgebruik en 
communiceren vanuit verschillende perspectieven: verschillende vragen, proble-
men, redeneringen of kennis. Lang niet altijd wordt op zulke momenten op een 
efficiënte manier uitgezocht wat er precies aan de hand is. Dit leidt ertoe dat de 
verwarring lang blijft bestaan en de problemen in het scriptieproces niet op een 
efficiënte manier worden afgehandeld. 
 
Verklaringen 
Dat er regelmatig verwarring is in scriptiegesprekken is niet vreemd. Het onder-
zoeksmateriaal maakt duidelijk dat het voeren van een scriptiegesprek een com-
plexe taak is die van beide sprekers een hoge mate van cognitieve inspanning en 
concentratie vereist. De gespreksstof is veelal zeer complex (problemen met het 
ontwerpen en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek) en vraagt de nodige 
aandacht, er is onverwachte input van de ander en de gesprekspartners moeten 
steeds hun rollen en posities ten opzichte van elkaar bepalen. Intussen tikt de 
klok door. Het risico op verwarring en langs elkaar heen praten, is inherent aan 
dergelijke complexe institutionele interactie waarin beide actoren zowel luiste-
raars, denkers als sprekers zijn.  

                                                 
3  MEPA is de afkorting van Multiple Episode Protocol Analysis en is ontwikkeld door dr. G. 

Erkens van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. 
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 Er zijn ook enkele meer specifieke verklaringen voor het ontstaan en voortbe-
staan van verwarring: risico's worden niet opgemerkt of onderschat, het wordt 
niet nuttig geacht er op in te gaan of men is niet in staat het probleem goed te 
verhelderen c.q. op te lossen. 
 
Dat begeleiders niet altijd opmerken dat er iets mis gaat of dreigt te gaan in de 
interactie, hangt mijns inziens sterk samen met de rol die blijkens de analyses 
dominant is in scriptiegesprekken: de onderzochte begeleiders zijn vaak sterk 
gericht op het overtuigen van de student. Hun concentratie ligt meer bij het zen-
den van een overtuigende boodschap dan bij het waarnemen van de reactie van 
de ontvanger.  
 Dit persuasieve oogmerk is herkenbaar is de overtuigdheid waarmee begelei-
ders hun standpunten aanhangen. Deze sterke overtuigingen kunnen verklaren 
dat begeleiders minder geneigd zijn er rekening mee te houden dat een student 
wel eens iets anders kan denken of willen of het probleem vanuit een ander per-
spectief beziet. 
 Daarnaast overschatten begeleiders het effect van uitleg en instructie. Deze 
worden regelmatig herhaald, terwijl uit de data blijkt dat de kans op het gewens-
te effect niet groter wordt als iets voor de derde of vierde keer uitgelegd wordt. 
Begeleiders schakelen zelden terug van een 'uitlegmodus' naar een 'uitzoekmo-
dus' (wat is er aan de hand?). In dit persuasieve, instruerende gedrag is vooral 
de begeleider te zien in zijn rol als expert en beoordelaar in het scriptieproces. 
Ook al geven begeleiders aan dat ze studenten ruimte, vrijheid en zelfstandigheid 
willen geven, op het moment dat de student onvoldoende presteert, reageren 
begeleiders veelal met directief (sturend) gedrag.  
 Studenten leveren een actieve bijdrage aan de herhalingspatronen, met name 
door vragen en problemen te herhalen. Zij doorbreken echter zelden interactiepa-
tronen die de begeleider heeft ingezet. De dominantie van begeleiders in termen 
van structurering en spreektijd weerspiegelt waarschijnlijk de minder dominante 
rol die voor de student als passend wordt ervaren in scriptiegesprekken.  
 Op de derde plaats kan verwarring voortbestaan omdat begeleider en student 
er op dat moment niet verder op in willen gaan. Bijvoorbeeld omdat het niet 
belangrijk genoeg lijkt of de structuur van het gesprek zou kunnen doorbreken. 
Ook komt voor dat men opkomende problemen doorschuift naar een later mo-
ment waarop de student ermee aan het werk is geweest en de resultaten daarvan 
besproken kunnen worden. 

Tot slot kan verheldering gevreesd of belemmerd worden omdat het onge-
wenst of lastig is om helderheid te creëren. Ongewenst omdat gezichtsverlies 
dreigt bij 'te dicht op de huid zitten'. Lastig kan het zijn omdat antwoorden on-
duidelijk blijven doordat sprekers er niet in slagen hun gedachten helder over het 
voetlicht te brengen. Lastig ook omdat antwoorden nieuwe problemen kunnen 
oproepen die moeilijk op te lossen zijn. Dit laatste kan gebeuren doordat begelei-
ders niet altijd voldoende expliciete kennis hebben van de (problematische aspec-
ten van) de structuur van de processen die de studenten doorlopen. 
 
Risico's en kansen van geobserveerde gedragspatronen   
Er is een groter risico op verwarring en gebrek aan shared cognition en daarmee 
op bedreiging van de efficiëntie, wanneer (1) belangrijke boodschappen onhelder 
en abstract zijn, (2) belangrijke boodschappen meervoudig of gelaagd zijn en (3) 
er geen zicht is op hoe de luisteraar boodschappen verwerkt.  
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 Ad 1: belangrijke boodschappen die gevoelig zijn voor onduidelijkheid, zijn 
vooral handelingssuggesties van begeleiders waarvan de precieze betekenis of 
inhoud (propositional knowledge) niet bekend is bij de student of waarin begrip-
pen kunnen verwijzen naar verschillende handelingen (action knowledge). Opti-
misme dreigt hier: begeleiders en studenten zouden meer bedacht kunnen zijn op 
de abstractheid van veel termen. Het is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Meer expliciete aandacht voor (c.q. concrete voorbeelden van) eisen, functies en 
werkwijzen kan voor de student verhelderen wat er van hem of haar verwacht 
wordt. 
 Ad 2: bij meervoudige boodschappen is het risico groot dat de luisteraar niet 
alle onderdelen kan verwerken. Omdat het te veel is om in één keer te bevatten 
of doordat de luisteraar doordenkt over een onderdeel en dan het vervolg mist. 
Pauzes laten vallen tussen segmenten van de boodschap geeft de luisteraar wat 
meer verwerkingstijd en de spreker de gelegenheid te kijken hoe de luisteraar 
reageert. Een reactie van de luisteraar kan wel het verhaal van de spreker versto-
ren. 
 Ad 3: lang niet altijd blijken handelingssuggesties van begeleiders goed be-
grepen te zijn. Het vragen om een 'display of understanding' blijkt een aantal 
keren goed te werken. Studenten vertellen dan inderdaad hoe ze de boodschap 
hebben geïnterpreteerd en begeleiders kunnen die parafrases bevestigen, aanvul-
len of corrigeren. Wanneer nieuwe problemen rijzen, kan besloten worden die ter 
plekke te bespreken (met het risico van afdwalen en kwijtraken van het begin-
punt) of er later op terug te komen. Dit laatste gebeurt niet vaak in de onder-
zochte gesprekken.  
 
Het tweede type gedragspatronen waarvan risico's en kansen zijn beschreven, is 
de interactie op momenten dat men onduidelijkheid of onenigheid opmerkt. 
Schematisch zijn die als volgt weergegeven: 
 
Succeskansen van verschillende begeleiderreacties op problemen van de student 

 Tijdwinst op 
korte termijn 

Behoud  
gespreks-
structuur 

Oplossing 
probleem 

korte termijn 

Oplossing 
probleem 

lange termijn 

1. Negeren ++ ++ -- -- 

2. Antwoord of oplossing 
geven 

+ +/- ++ - 

3. Probleem vooruit-
schuiven 

+ + +/- - 

4. Doorvragen - - + + 

5. Samen analyseren / 
oplossen 

-- - + ++ 

++ = zeer hoge kans; + = hoge kans; +/- gemiddelde kans; - lage kans; -- zeer lage kans. 

 
1 Met negeren is tijd- en structuurwinst te boeken onder de voorwaarde dat het 

probleem niet blijft doorzeuren in het hoofd van de ander en zeker is dat het 
geen belangrijk probleem is. Al met al een tamelijk riskante optie. 

 
2 Een antwoord of oplossing geven kan efficiënt zijn als antwoord of oplossing 

adequaat is. Wanneer uit de reactie van de ander duidelijk wordt dat dit niet 
het geval is, blijkt het niet vruchtbaar antwoord of oplossing te blijven herha-
len. Wanneer antwoord of oplossing wel adequaat is, is in de regel alleen dat 
specifieke probleem opgelost. Bij meer geëlaboreerde antwoorden ('modeling' 
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van het paradigmatisch denken) kan ook een algemener (langere termijn) 
leereffect optreden, maar in alle cases zijn ook voorbeelden te vinden waarbij 
voorbeeldgedrag niet leidt tot adequaat navolgen.  

 
3 Een probleem vooruitschuiven naar een later moment in het gesprek, geeft de 

mogelijkheid onderwerpen stuk voor stuk af te handelen. Vooruitschuiven 
naar een ander gesprek gaat meestal gepaard met een opdracht of voorne-
men in de tussentijd met het probleem aan het werk te gaan. Dit is vooral 
nuttig wanneer er geen concrete (in schriftelijke rapportage zichtbare) infor-
matie is op basis waarvan het probleem goed geobserveerd en geanalyseerd 
kan worden. Voorwaarde is wel dat de opdracht een beperkte omvang heeft 
en de student enig idee heeft wat hij moet doen. Anders is er te veel risico 
dat de student lang op een verkeerde manier aan het werk is. 

 
4 Het via vragen verhelderen van een probleem, brengt de begeleider in de 

'luisterhouding' en de student in de 'vertelhouding'. Hierdoor krijgt de bege-
leider beter zicht op ideeën, plannen en ervaringen van de student waardoor 
de begeleider adequater kan reageren. Het blijkt riskant voor de gespreks-
structuur om dit 'tussen de bedrijven door' te doen. Open vragen leiden snel-
ler tot helderheid dan gesloten vragen. Een derde conditie voor een goede 
werking van verhelderingsvragen is dat de ander de tijd krijgt te antwoorden. 
Met name studenten hebben die tijd nodig: uit de data komt scherp naar vo-
ren dat ze niet altijd vlot en gemakkelijk hun gedachten onder woorden bren-
gen tijdens een scriptiegesprek. De begeleider moet tot slot de antwoorden 
van de student goed kunnen evalueren, bij voorkeur in termen van goede en 
minder goede ideeën over het scriptieproces. 

 
5 Samen het probleem ter plekke oplossen is tijdrovend, maar het kan door 

meerdere oorzaken effectvol zijn. De begeleider kan zicht krijgen op de ma-
nier waarop de student denkt en handelt. De begeleider kan direct bijsturen 
indien nodig. Dit interactiepatroon kan zijn nut hebben als 'uitleg' te abstract 
zou blijven, als het gaat om een probleem dat zal doorwerken in de rest van 
het proces en/of als de student zelf niet goed aan de slag komt. In de onder-
zochte cases komt deze variant een aantal keer voor – hij wordt dan expliciet 
als samen gepresenteerd - maar de begeleiders blijken daarbij ongeveer drie-
kwart van de tijd aan het woord te zijn. In de praktijk krijgt 'collaboration' 
kennelijk gemakkelijk de vorm van modeling.  

 
Het onderzoek geeft ook aanleiding een aantal middelen 'buiten' het gesprek te 
beschouwen. Wanneer begeleiders in hun gespreksvoorbereiding meer aandacht 
zouden hebben voor oorzaken van problemen, is er kans dat in de gesprekken 
ook meer aandacht besteed wordt aan het verhelderen en verklaren van proble-
men. Als risico hiervan komt naar voren dat de begeleider zijn vooraf bedachte 
probleemanalyse tijdens het gesprek niet ter discussie stelt, ook niet als er aan-
wijzingen zijn dat die verklaring niet klopt. 
 Het tweede middel is materialisering van het gesprek in de vorm van aante-
keningen van de student en een gespreksverslag. Notuleren blijkt in case 3 het 
gesprek goed te segmenteren. Wanneer de student bovendien een verslag moet 
inleveren, is dat niet alleen een middel voor de student om de informatie uit het 
gesprek te verwerken en te evalueren, het verslag werkt ook als een display dat 
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de begeleider kan bevestigen, aanvullen of corrigeren. Ook wordt zo een archief 
gecreëerd waarin te zien is welke punten wel en niet besproken zijn, waarmee 
onnodige herhaling voorkomen kan worden.  
 De beoordelaarsrol van de begeleider blijkt de efficiëntie van de interactie niet 
altijd te bevorderen (sterke gerichtheid op overtuiging en het product). Het zou 
interessant zijn te bekijken of voor scriptieschrijvers ook interactie georganiseerd 
kan worden met iemand die niet de beoordelaar is. 
 Tot slot lijkt er winst te halen te zijn wanneer studenten en begeleiders zich 
eenzelfde referentiekader eigen maken waarin nuttige kennis over academische 
onderzoeks- en schrijfprocessen in onderlinge samenhang is gepresenteerd. Met 
zo'n gedeeld perspectief zouden problemen sneller en beter verhelderd en opge-
lost kunnen worden.  
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