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Samenvatting in het Nederlands

In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar academische taal (of: ‘schooltaal’ ) 
in de voor- en vroegschoolse periode. De mate waarin jonge kinderen in aanraking komen 
met academische taal in verschillende situaties komt aan de orde, evenals de ontwikkeling 
van academische taal en de mate van co-constructie van academische taal, zoals die tot 
stand kan komen in interactie tussen kinderen en volwassenen. Een belangrijke assumptie 
die ten grondslag ligt aan dit onderzoek is dat academische taal functioneel is in een context 
waar het communicatieve doel bestaat uit het overbrengen van een cognitief complexe 
boodschap, zoals vaak het geval is in onderwijscontexten.
 Wanneer sprekers academische taal gebruiken putten zij uit het academische 
register. De term register wordt door Halliday (1994) gedefinieerd als “een verzameling 
betekenissen, passend bij een specifieke functie van taal, samen met de woorden en 
grammaticale structuren die deze betekenissen tot uitdrukking brengen” (p. 195). Zoals 
gezegd, is in onderwijscontexten de functie van taal vaak het overbrengen van een cognitief 
complexe boodschap. In dit proefschrift wordt dan ook in Hoofdstuk 1 gesteld dat een 
vaardige spreker van academische taal in staat is de essentiële linguïstische middelen aan 
te wenden (lexicale, syntactische en tekstuele) om op een efficiënte manier een cognitief 
complexe boodschap over te brengen. Dit zou dusdanig moeten gebeuren, dat zo min 
mogelijk gebruik wordt gemaakt van contextuele of non-verbale ondersteuning. Een basale 
aanname die ten grondslag ligt aan het voorliggende onderzoek is dat kinderen die al op 
vroege leeftijd ervaring hebben opgedaan met het academische register, zich gemakkelijker 
zullen bewegen binnen dit register waardoor de transitie naar school op vierjarige leeftijd 
vergemakkelijkt wordt. 

Algemene beschrijving van het onderzoek
Het voorliggende onderzoek is een dieptestudie binnen een groter interdisciplinair 
onderzoeksproject, getiteld ‘the Development of Academic language at School and at Home’ 
(de ontwikkeling van academische taal op school en thuis). De projecttitel werd afgekort met 
het acroniem ‘DASH project’.
 In het DASH project werden 150 kinderen drie jaar lang gevolgd, tussen de 
leeftijden van drie en zes jaar (zie Hoofdstuk 2). Alle kinderen woonden in Nederland en 
kwamen uit Turkse, Marokkaans-Berberse en Nederlandse gezinnen. Van alle participanten 
was een subgroep van 25 Nederlandse gezinnen betrokken bij de dieptestudie waarover 
in dit proefschrift wordt gerapporteerd. De 25 participerende kinderen werden viermaal 
geobserveerd in interactie met hun primaire opvoeder, verdeeld over een periode van drie 
jaar. De leeftijden van de kinderen op de vier achtereenvolgende meetmomenten waren 3;3 
(T1), 3;10 (T2), 4;2 (T3) en 5;10 (T4). Tijdens het derde en het vierde meetmoment werden 
de kinderen tevens geobserveerd in interactie met hun leerkracht in groep 1 en groep 2. 
De geobserveerde interacties bestonden uit spontane interacties en semigestructureerde 
interacties. De spontane interactie die thuis werd geobserveerd was een maaltijdgesprek 
(lunch). Op school was dit het kringgesprek. Zowel thuis als op school werd een instructie 
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activiteit geobserveerd. Thuis was dit het gezamenlijk bouwen van een knikkerbaan en 
op school was dit een zogenaamde speel-werk les. Ook werd zowel thuis als op school een 
voorlees interactie geobserveerd. Tenslotte werd thuis ook nog een opname gemaakt van een 
gesprek tijdens het gezamenlijk bekijken van een illustratie uit een prentenboek. Naar de 
hierboven beschreven interacties wordt verwezen met de term de ‘interactietaken’.

Theoretisch kader
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de theorie van de systemische functionele 
linguïstiek als theoretisch kader. Binnen deze theorie worden drie variabelen onderscheiden, 
die tezamen context realiseren: Field (wat is het onderwerp van het discours), tenor (welke 
interpersoonlijke relaties worden gecreëerd binnen het discours) en mode (hoe is het 
discours opgebouwd). Deze drie variabelen bepalen volgens deze theorie de aard van de 
context waarbinnen het gesprek plaats vindt of waarbinnen een tekst geschreven is. Field, 
tenor en mode worden op hun beurt gerealiseerd door de lexico-grammaticale keuzes 
die een spreker maakt. De woordkeus van een spreker bepaalt bijvoorbeeld in belangrijke 
mate waar over gesproken wordt (field), de keuze voor een bepaalde taalhandeling heeft 
belangrijke gevolgen voor de verhoudingen die ontstaan tussen de gesprekspartners (tenor), 
en de mate waarin een spreker nieuwe elementen toevoegt aan een gesprek hebben invloed 
op de opbouw van dat gesprek (mode). Deze voorbeelden zijn voorbeelden van de taalkeuzes 
die in dit proefschrift de linguïstische variabelen genoemd worden.
 Voor de analyse van academische taal in onze data, werden twaalf linguïstische 
variabelen geïdentificeerd, die zich anders manifesteren in academisch discours dan in 
informeel discours. De keuze voor deze twaalf variabelen werd gebaseerd op bestaande 
studies naar typisch academische teksten of gesprekken (bijvoorbeeld academische teksten). 
Deze linguïstische variabelen behoren tot vier linguïstische niveaus: een lexicaal niveau, 
een syntactisch niveau, een tekstueel niveau en een socio-pragmatisch niveau. Het gebruik 
van de twaalf linguïstische variabelen tijdens de interactietaken werd bestudeerd. Voor 
elke linguïstische variabele werden vier effecten bestudeerd: taakeffecten (is er verschil te 
zien tussen de verschillende activiteiten met betrekking tot het gebruik van de betreffende 
variabele?); omgevingseffecten (gebruiken leerkrachten de betreffende variabele anders dan 
ouders?); tijdseffecten (verandert het gebruik van de betreffende variabele door kinderen, 
leerkrachten en ouders in de loop van tijd?); en verbanden (zien we verbanden tussen de 
mate waarin ouders de betreffende variabele gebruiken en de mate waarin kinderen dit 
doen?). Tevens werden verbanden bestudeerd tussen de mate waarin ouders gebruik 
maakten van kenmerken van het academisch register en de scores van kinderen op enkele 
‘externe’ taalmaten, zijnde een woordenschattest, een test voor syntactisch bewustzijn en 
een productieve taak waarin academisch taalgebruik ontlokt werd.
 In Hoofdstuk 3 wordt het lexicale niveau van academische taal besproken (i.e. de 
taakeffecten, de omgevingseffecten, de tijdseffecten en de verbanden tussen taalaanbod 
en productie). De linguïstische variabelen die tot het lexicale niveau behoren zijn lexicale 
dichtheid, lexicale diversiteit, en linguïstische explicietheid van verwijzingen naar ruimte 
en tijd. Hoofdstuk 4 behandelt het syntactische niveau van academische taal, waarbij 
de focus ligt op samengestelde zinnen, onderschikkende samengestelde zinnen (deze 
worden complexe samengestelde zinnen genoemd) en lexicale realisaties van subject en 
object functies in de zin. In Hoofdstuk 5 wordt aandacht geschonken aan het tekstuele 
niveau, waarbij gefocust wordt op gesprekken over onderwerpen die zich buiten het hier-
en-nu bevinden. De term die wordt gehanteerd om te verwijzen naar deze gesprekken is 
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nonpresent talk. Omdat deze term zich niet accuraat laat vertalen, zal in deze samenvatting 
de term nonpresent talk gehandhaafd worden. In Hoofdstuk 6 komt het sociopragmatische 
niveau van academische taal aan de orde, waarin gerapporteerd wordt over de keuzes van 
sprekers voor bepaalde taalhandelingen en over de mate waarin zij nieuwe informatie-
elementen toevoegen aan het discours. Tenslotte worden in Hoofdstuk 7 de resultaten van 
de linguïstische variabelen geherinterpreteerd in termen van de contextuele variabelen 
field, tenor en mode. Naar dit slothoofdstuk wordt dan ook verwezen met de term synthese, 
aangezien de concrete linguïstische variabelen hier weer in verband gebracht worden met de 
meer theoretische, contextuele variabelen field, tenor en mode. In dit laatste hoofdstuk wordt 
een beeld geschetst van de mate waarin kinderen in aanraking komen met academische 
taal in hun taalomgevingen in de voor- en vroegschoolse periode, de mate waarin zij al op 
jonge leeftijd zelf academische taal gebruiken, de ontwikkeling van academische taal in de 
loop der tijd en de manier waarop ouders en kinderen het academische register gezamenlijk 
construeren. Dit alles wordt zo veel mogelijk besproken in termen van field, tenor en mode.
 De meer empirische resultaten met betrekking tot de linguïstische variabelen 
(de taakeffecten, omgevingseffecten, tijdseffecten en verbanden) worden samengevat in 
Tabellen 1 tot en met 8 in Appendix 5. In deze samenvatting zal de interpretatie van de 
empirische resultaten kort besproken worden in termen van de contextuele variabelen, zoals 
dit uitgebreid gedaan wordt in hoofdstuk 7.

Academische taal in de taalomgeving in de voor- en vroegschoolse periode
De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat kinderen een aantal kenmerken uit het 
academisch register vaker tegenkomen in hun taalomgeving in groep 1 en 2 van het primair 
onderwijs dan in hun taalomgeving thuis. Gebaseerd op de analyse van de linguïstische 
variabelen zoals die aanwezig zijn in de schooltaalomgeving van de kinderen in onze 
onderzoeksgroep, wordt de field variabele gekenmerkt als specifiek en cognitief uitdagend; De 
tenor variabele word gekarakteriseerd als objectief (in het Engels: distanced) en uitdagend;de 
mode variabele wordt gekenmerkt als zijnde een combinatie van kennis presentatie in 
de vorm van korte monologen én dialogen. Het beeld dat ontstaat na bestudering van de 
resultaten, is dat – in vergelijking met de ouders in de onderzoeksgroep  – de leerkrachten 
een linguïstische context creëren waarin de onderwerpen relatief vaak betrekking hebben 
op zaken buiten het hier-en-nu. Het praten over deze onderwerpen gaat dan vaak gepaard 
met relatief hoge lexicale diversiteit van de gesprekken en met taalkeuzes die de specificiteit 
van het gespreksonderwerp bevorderen. De aldus verkregen specificiteit heeft op haar beurt 
weer invloed op de tenor variabele omdat de toegankelijkheid van het gesprek voor alle 
toehoorders vergroot wordt en omdat het gesprek door specificiteit onafhankelijk wordt van 
de situationele context. Met betrekking tot de mode variabele, kan geconcludeerd worden 
dat over het algemeen leerkrachten het stellen van vragen sterk afwisselen met korte episodes 
waarin kennis wordt overgedragen. Het is typerend voor de gesprekken in de klas dat de 
kinderen worden gepositioneerd als individuen die kennis bezitten, en wiens bijdrage aan 
de conversatie gewaardeerd wordt.

Bij het hierboven geschetste beeld moet vermeld worden dat variatie gevonden 
werd tussen leerkrachten met betrekking tot de mate waarin zij putten uit het academische 
register. Ook werden verschillen gevonden tussen de verschillende activiteiten waarin de 
leerkrachten geobserveerd werden (zie Overview results 3 in Appendix 5). Echter, de variatie 
die tussen en binnen leerkrachten werd gevonden was opvallend kleiner dan tussen en 
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binnen de ouders. Dit laatste is geïnterpreteerd is als een aanwijzing dat leerkrachten putten 
uit een specifiek register dat functioneel is op school.
 De resultaten van de thuis data wijzen aanzienlijke variatie uit tussen ouders 
met betrekking tot hun gebruik van het academische register in interactie met hun 
kind. Het taalaanbod van sommige ouders vertoont aanzienlijk meer parallellen met het 
taalaanbod van de leerkracht dan van andere ouders. Daarbij werd er ook ‘binnen’ ouders 
tevens aanzienlijke variatie gevonden: dezelfde ouders gebruikten in de ene activiteit meer 
kenmerken van het academisch register dan in een andere activiteit. Hierbij viel op dat – over 
het geheel genomen – ouders juist de hoogste waarden van de academische taal kenmerken 
lieten zien tijdens het maaltijdgesprek, en niet zoals verwacht tijdens de meer gestructureerde 
interacties. Ook binnen deze categorie van gestructureerde interacties werden verschillen 
gevonden, waarbij opviel dat ouders het minst gebruik maakten van het academisch register 
tijdens het gezamenlijk bouwen van de knikkerbaan (zie Overview results 1 in Appendix 
5). De belangrijkste bevinding is dat ouders die de interacties met hun kind aangrepen als 
een gelegenheid waarbij hun kind iets nieuws zou kunnen leren, een linguïstische context 
creëerden waarin kenmerken van het academisch register terug te vinden waren. De ouders 
die dit deden, stelden relatief veel open vragen en voegden regelmatig nieuwe informatie 
elementen toe aan de conversatie, terwijl zij voldoende ruimte lieten voor het kind om ook 
een inhoudelijke bijdrage te leveren. Samengevat, deze ouders positioneerden hun kinderen 
als kennis hebbend.

De vroege productie van academische taal door kinderen
De kinderen in de onderzoeksgroep waren bijzonder jong. Om deze reden lijkt het gepast 
te spreken van ontluikende academische taal wanneer gerefereerd wordt aan academisch 
taalgebruik door jonge kinderen. De resultaten lieten zien dat kinderen vooral de field 
variabele beïnvloedden. Dit deden zij met name door het aansnijden van nieuwe onderwerpen. 
Tevens werd een verband vastgesteld tussen de mate waarin ouders open vragen stellen en 
de kinderen beweringen doen (het kiezen voor een assertieve taalhandeling). Op die manier 
co-construeerden de ouders en de kinderen de field variabele. Het doen van beweringen 
heeft tegelijkertijd invloed op de tenor variabele, omdat dit gepaard gaat met het innemen 
van een standpunt.
 Net als bij de data van de ouders, vonden we ook aanzienlijke variatie bij de 
kinderen voor wat betreft academisch taalgebruik tijdens de verschillende activiteiten. Ook 
bij kinderen vonden we juist tijdens het maaltijdgesprek relatief veel kenmerken van het 
academisch register terug en weinig tijdens het bouwen van de knikkerbaan (zie Overview 
results 2 in Appendix 5). Tijdens het bouwen van de knikkerbaan wrrd veel gebruik gemaakt 
van situationele ondersteuning.

De ontwikkeling van academische taal 
Er is gekeken of er binnen de relevante periode (i.e. drie jaar) verandering optrad in de mate 
waarin kinderen in aanraking kwamen met het academisch register en de mate waarin zij 
zelf gebruik maken van dit register.
 Ten eerste werd gevonden dat de ouders naarmate hun kinderen ouder werden 
vaker praatten over onderwerpen buiten het hier-en-nu. Hieruit werd geconcludeerd dat 
de field variabele met de tijd complexer werd. De lexico-grammaticale keuzes die ouders 
maakten om over deze complexer wordende onderwerpen te praten veranderde echter slechts 
in geringe mate. Lexicale dichtheid, lexicale diversiteit en specificiteit bleven allen vrijwel 
onveranderd (zie Overview results 4 in Appendix 5). Wel kozen ouders vaker voor lexicale 
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subjecten in het maaltijdgesprek en voor meer lexicale objecten tijdens de knikkerbaan taak. 
Deze ontwikkeling werd geïnterpreteerd als toegenomen specificiteit van het discours over 
de tijd. Toegenomen specificiteit heeft behalve invloed op de field variabele ook invloed op 
de tenor variabele, omdat de inhoud meer los komt te staan van de situationele context. 
De tenor variabele veranderde voorts door een aanzienlijke afname in het aantal uitingen 
waarmee gedrag gestuurd werd. Door een afname van dergelijke uitingen ontstond meer 
ruimte voor de inbreng van de kinderen.
 Enkele aspecten van de manier waarop ouders de mode variabele realiseerden 
veranderden ook met verloop van tijd. Ouders gingen naarmate de kinderen ouder werden 
meer samengestelde zinnen gebruiken. Echter, ouders gebruikten niet meer complex 
samengestelde zinnen. In het maaltijdgesprek voegden ouders in toenemende mate nieuwe 
elementen toe aan het discours. Dezelfde vergelijking werd gemaakt voor de knikkerbaan op 
de verschillende meetmomenten, maar voor deze taak werd niet gevonden dat ouders meer 
nieuwe elementen aandroegen. Dit laatste hangt hoogstwaarschijnlijk samen met de afname 
in gedragsturende uitingen die eerder werd genoemd.
 De interactie effecten tussen tijd en activiteit, zoals hierboven beschreven voor 
ouders, waren aanzienlijk voor de kinderen. De kinderen realiseerden een meer abstracte 
field variabele tijdens het praten over de illustratie, ze realiseerden een specifiekere field 
variabele tijdens het voorlezen en het bouwen van de knikkerbaan en ze realiseerden een 
meer diverse field variabele tijdens het maaltijdgesprek. Geen van deze ontwikkelingen gold 
voor alle activiteiten (zie Overview results 4 in Appendix 5). De manier waarop de kinderen 
samen met hun ouder de sociale verhoudingen vorm gaven, de tenor variabele, werd met 
verloop van tijd steeds meer gelijk. De kinderen namen naarmate zij ouder werden steeds 
duidelijker een standpunt in met betrekking tot de boodschap die zij wilden overbrengen 
in het gesprek met hun ouder. De mate waarin ouders en kinderen elkaar afwisselden voor 
wat betreft uitingen waarin nieuwe informatie elementen werden aangedragen werd steeds 
meer gebalanceerd. Dit laatste beïnvloedde de mode variabele. De mode variabele zoals 
die door de kinderen gerealiseerd werd, werd tevens in toenemende mate gekenmerkt door 
samengestelde zinnen. De frequentie van complexe samengestelde zinnen, geproduceerd 
door kinderen, nam enkel toe tijdens het praten over de illustratie.
 Het analyseren van de leerkrachtdata over tijd was strikt genomen niet mogelijk 
omdat een groot aantal kinderen in groep 2 een andere leerkracht had dan in groep 1. 
Omdat we het perspectief van de taalomgeving van het kind kozen is er echter toch een 
analyse over tijd gemaakt van de mate waarin leerkrachten gebruik maken van academische 
taalkenmerken. Hiervoor leende zich slechts het voorlezen, omdat deze activiteit tweemaal 
geobserveerd was. Er werd geconcludeerd dat de field variabele tijdens het voorlezen door 
leerkrachten in gelijke mate divers bleef, maar wel cognitief uitdagender werd. Dit laatste 
werd geconcludeerd aan de hand van een toegenomen frequentie van nonpresent talk. Tevens 
werd een groeiende lexicale dichtheid en specificiteit van de field variabele vastgesteld. 
Omdat specificiteit bijdraagt aan de onafhankelijkheid van de situationele context, werd 
geconcludeerd dat de tenor variabele in met verloop van tijd meer ‘objectief ’ werd. De 
mode variabele zoals die door de leerkrachten gerealiseerd werd, werd tijdens het laatste 
meetmoment gekarakteriseerd door een toegenomen gebruik van samengestelde zinnen, 
maar de hoeveelheid complex samengestelde zinnen bleef gelijk.
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De co-constructie van het academische register
Er werden twee soorten verbanden tussen taalaanbod en taalproductie geanalyseerd (zie 
Overview results 5 tot en met 8). Ten eerste werden de verbanden bestudeerd tussen de 
mate waarin ouders gebruik maakten van kenmerken van het academisch register tijdens 
de interactietaken en prestaties van de kinderen op drie onafhankelijke taalmaten. Deze 
drie taalmaten waren (i) een receptieve woordenschattest, (ii) een test voor syntactisch 
bewustzijn en (iii) een maat voor de productie van academische taal. Ten tweede werden de 
verbanden onderzocht tussen de mate waarin ouders en kinderen gebruik maakten van het 
academische register terwijl zij samen de interactietaak uitvoerden.
 De resultaten wezen uit dat er een positief verband bestaat tussen een lexicaal 
diverse realisatie van de field variabele door ouders en de receptieve woordenschat van 
de kinderen (zie Overview 5 in Appendix 5). Ook houdt de receptieve woordenschat van 
kinderen positief verband met de mate waarin ouders laagfrequente woorden gebruikten 
tijdens het gesprek over de illustratie en tijdens het voorlezen.
 Het syntactisch bewustzijn van kinderen houdt positief verband met de mate 
waarin ouders gebruik maakten van samengestelde zinnen tijdens de gestructureerde 
interactietaken (zie Overview results 6 in Appendix 5). Het was opvallend dat de mate waarin 
ouders samengestelde zinnen gebruikten tijdens het maaltijdgesprek niet van invloed was op 
het syntactisch bewustzijn van de kinderen. Dit is geïnterpreteerd als een aanwijzing dat 
vooral de grammaticale complexiteit van het taalaanbod tijdens ‘school-achtige’ activiteiten 
van belang is voor de vaardigheden van kinderen met complexe zinnen. De mate waarin 
ouders gebruik maakten van complexe samengestelde zinnen hield geen verband met de 
score van de kinderen op de maat voor syntactisch bewustzijn.
 De prestaties van de kinderen tijdens een taak waarin academisch taalgebruik 
ontlokt werd konden enkel in verband gebracht worden met de lexicale diversiteit van 
ouders tijdens het maaltijdgesprek op meetmoment 1, en tijdens de gestructureerde taken 
op meetmoment 4. Ook al waren er aanwijzingen dat ook de mate van nonpresent talk door 
ouders verband hield met de prestaties van kinderen op de academische taal taak, deze 
resultaten waren niet significant.
 Het tweede type verband dat onderzocht werd, waren de verbanden tussen de mate 
waarin ouders en kinderen tijdens dezelfde interactietaak gebruik maakten van kenmerken 
van het academisch register. De resultaten lieten zien dat met name de field variabele geco-
construeerd werd door ouders en kinderen (zie Overview results 5 in Appendix 5). De 
frequentie van nonpresent talk door kinderen en ouders hingen zeer sterk met elkaar samen 
(zie Overview results 7 in Appendix). Ook de tenor variabele werd tot op zekere hoogte geco-
construeerd: Des te minder sturende taalhandelingen ouders kozen, des te vaker deden de 
kinderen een bewering. Wanneer we ervan uitgaan dat het doen van beweringen typisch 
een taalhandeling is die van kinderen verwacht wordt in een onderwijscontext, kunnen we 
concluderen dat een conversationele stijl die sterk gericht is op het sturen van gedrag de 
mogelijkheden van kinderen beperkt om bekend te raken met de voor school kenmerkende 
sequentie van inititatief-respons-evaluatie.
 Tijdens de vroege meetmomenten (T1 en T2) vonden we verbanden tussen 
taalaanbod en productie met betrekking tot de mode variabele, maar dit verband verdween 
met verloop van tijd. Tijdens de eerste twee meetmomenten gebruikten de kinderen meer 
samengestelde zinnen en lexicale subjecten als ouders dit deden. Op de latere meetmomenten 
was dit verband niet meer terug te vinden. 
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De bevindingen met betrekking tot co-constructie van het academisch register 
suggereren dat ouders die het gebruik van academische taalkenmerken door hun kinderen 
bevorderen, ouders zijn die field, tenor en mode als volgt vormgeven: Een field variabele 
die gekenmerkt kan worden als cognitief uitdagend en divers; Een tenor variabele die in 
hoge mate gerealiseerd wordt door het stellen van vragen, niet sterk gedrag sturend is, en 
gekarakteriseerd wordt door een gebalanceerde ratio van ouder uitingen ten opzichte van 
kind uitingen; Een mode variabele die gekenmerkt wordt door een afwisseling van uitingen 
die voortbouwen op dat wat al ingebracht is in de conversatie (expansions) en uitingen 
waarin nieuwe informatie elementen worden aangedragen (extensions).

Bijdrage aan het onderzoeksveld
Het voorliggende onderzoek kan gekenmerkt worden als exploratief van aard. De nadruk 
ligt meer op het beschrijven dan op het verklaren van het voorkomen van academische taal 
in de taalomgeving van jonge kinderen. Het onderzoek had ten doel te onderzoeken óf , en 
zo ja, in welke mate academische taal al in de vroeg- en voorschoolse periode te identificeren 
is in de taalomgeving van Nederlandse kinderen.
 Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat het kader van de systemische 
functionele linguïstiek geschikt bleek te zijn om te differentiëren tussen het academisch 
register enerzijds en het informele register anderzijds. Hieromtrent is gebleken dat met 
name de tenor variabele – de totstandkoming van sociale relaties binnen een discours – 
een essentiële rol speelt. De manier waarop volwassenen kinderen positioneren tijdens 
gesprekken is van grote invloed op de aard van het gesprek, en op de mogelijkheden die 
gecreëerd worden voor de bijdrage die de kinderen kunnen leveren. Wanneer aan deze 
voorwaarde van positionering als volwaardige gesprekspartner is voldaan, wordt er 
voldoende ruimte gecreëerd voor kennis co-constructie en -overdracht, en worden ook 
de inhoud en de structuur van het gesprek (respectievelijk field en mode) vervolgens op 
‘academische’ manier gevormd.




