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Reflecteren op 
waardegeladen  
kritisch denken  
tijdens klassikale 
dialogen  
 

Dialogen kunnen worden ingezet om leerlingen kritisch te leren denken over maat-

schappelijke en morele vraagstukken. Daarbij is het belangrijk dat docenten kritisch 

redeneren over waarden bevorderen, maar ook metacognitieve reflectie hierop. Over 

metacognitieve reflectie weten we dat dit niet veel voorkomt in (gespreks-)lessen en 

dat docenten hier niet goed raad mee weten. In deze kwalitatieve studie analyseer-

den we 36 filosofische gesprekken om inzicht te krijgen in hoe metacognitieve re-

flectie eruitziet tijdens waardegeladen kritische dialogen en hoe docenten dit bevor-

deren. We onderscheiden vier vormen van metacognitieve reflectie die relevant zijn 

voor onderwijs in waardegeladen kritisch denken: reflectie op cognitieve dimensies 

van de dialoog, op sociale dimensies, op de voortgang en opbrengsten en op de 

deelnemers zelf. Daarnaast onderscheiden we drie lesfasen waarin metacognitieve 

reflectie voorkomt: voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de dialoog. We illustre-

ren hoe metacognitieve reflectie eruitziet en wat docenten hiermee doen met frag-

menten uit de geobserveerde lessen.  

 

Kernwoorden: waardegeladen kritisch denken, filosofie, klassikale dialogen, metacogni-

tief  

 

Floor Rombout (Research Institute for Child Development and Education, Universiteit van 

Amsterdam) 
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Jonge mensen moeten leren om kritisch 

na te denken over de grote uitdagingen 

van onze tijd, zoals omgang met klimaat-

verandering, wereldwijde ongelijkheid, 

politieke polarisatie en de ontwikkeling 

van kunstmatige intelligentie. Leerlingen 

leren kritisch na te denken over hun eigen 

beslissingen, complexe maatschappelijke 

vraagstukken en wetenschappelijke ont-

wikkelingen is dan ook bij veel vakken een 

onderwijsdoel (examenprogramma’s via 

examenblad.nl, uitwerking bouwstenen 

mens en maatschappij via Curriculum.nu). 

Daarvoor is het belangrijk dat leerlingen 

niet alleen zorgvuldig leren redeneren en 

onderzoek doen, maar dat ze ook leren 

betekenis te geven aan de verschillende 

waarden, belangen en perspectieven die 

met zulke vraagstukken samenhangen 

(Noddings, 2010; Veugelers, 2011).  

Dialogen zijn bij uitstek geschikt om kri-

tisch redeneren over morele en waardege-

laden vraagstukken te onderwijzen, zo 

laat recent onderzoek bij verschillende 

schoolvakken, zoals biologie, geschiede-

nis, maatschappijkunde en filosofie, zien 

(Frijters et al., 2008; Kuhn et al., 2017; 

Kuhn & Crowell, 2011; Rombout et al., 

2018; Schuitema et al., 2009, 2011). Hier-

voor moeten dialogen aan drie kenmerken 

voldoen: ten eerste moeten waarden ex-

pliciet besproken worden, ten tweede 

moeten deze waarden en de overige argu-

menten kritisch onderzocht worden en, 

ten derde, moet er sprake zijn van meta-

cognitieve reflectie (Rombout et al., 2021; 

Schuitema et al., 2018). Metacognitieve 

reflectie is een belangrijk onderdeel van 

waardegeladen kritisch denken, omdat 

een kritische denker ook zelfkritisch is en 

haar eigen redeneerproces voortdurend 

monitort en evalueert (Davies & Barnett, 

2015; Ennis, 1989). Daarnaast kan meta-

cognitieve reflectie op de gesprekken bij-

dragen aan het leren van leerlingen en de 

transfer van leren bevorderen (Halpern, 

1998; Nussbaum & Asterhan, 2016).  

Docenten spelen een cruciale rol in het re-

aliseren van deze drie kenmerken, en eer-

der onderzoek laat zien dat filosofiedo-

centen goed in staat zijn om de eerste 

twee kenmerken te realiseren (het bespre-

ken van waarden en bevorderen van kri-

tisch onderzoek), maar dat het hen min-

der goed lukt om metacognitieve reflectie 

tijdens de dialoog te realiseren (Kienstra 

et al., 2015; Kienstra & Van der Heijden, 

2018; Rombout et al., 2021, 2022). Ook 

ander onderzoek naar docentgeleide dia-

logen in de klas laat zien dat metacogni-

tieve reflectie weinig voorkomt (Howe et 

al., 2019). Docenten gaven in een eerder 

onderzoek aan dat zij onvoldoende kennis 

hadden over hoe zij metacognitieve reflec-

tie konden initiëren tijdens waardegela-

den kritische dialogen (Rombout et al., 

2021). Het voornaamste doel van deze 

studie is om dit probleem te adresseren. 

Daartoe analyseren we transcripten van fi-

losofielessen waarin docentgeleide ge-

sprekken gevoerd werden en proberen op 

basis daarvan te beschrijven hoe metacog-

nitieve reflectie tijdens waardegeladen 
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kritische dialogen eruitziet en hoe docen-

ten dit proberen te bevorderen.  

 

Waardegeladen kritisch denken 

Waardegeladen kritisch denken is kritisch 

en reflexief redeneren over wat het juiste 

is om te doen of geloven (Rombout et al., 

2021). Hierin zijn drie dimensies te her-

kennen: ten eerste, kritisch redeneren, dit 

bevat onder meer logisch geldige gevolg-

trekkingen kunnen maken, voor- en te-

genargumenten kunnen geven, redeneer-

fouten en drogredenen vermijden en argu-

menten van anderen kunnen bekritiseren 

(Ennis, 1989). Ten tweede, de normatieve 

dimensie: kritisch denken is ook het afwe-

gen van waarden, van zaken die mensen 

belangrijk vinden (Schuitema et al., 2018; 

Ten Dam & Volman, 2004). Leerlingen 

moeten leren om een waarden te identifi-

ceren, af te wegen en beoordelen wat vol-

gens hen het juiste is. Bij filosofie gaat het 

dan vooral om morele waarden, datgene 

wat we juist en nastrevenswaardig vinden 

in onze omgang met anderen, onszelf en 

de wereld om ons heen. Tot slot de re-

flexieve dimensie: een kritische denker is 

ook zelfkritisch en kritisch op haar eigen 

aannames, waarden, redeneringen en oor-

delen (Davies & Barnett, 2015; Ennis, 

1989; Halpern, 1998; Kuhn, 2018). Een 

kritische denker heeft een zelfkritische 

houding en weet hoe ze haar eigen denk-

proces kan monitoren en corrigeren.  

 

Dialoog 

Dialogisch onderwijs wordt vaak 

gecontrasteerd met monologisch oftewel 

éénstemmig onderwijs, waarbij naar het 

éne juiste antwoord gezocht wordt 

(Alexander, 2020). Een kenmerk van een 

echte dialoog is dat er een vraag wordt on-

derzocht waarop nog geen vaststaand ant-

woord is, maar waarover vanuit verschil-

lende perspectieven nagedacht kan wor-

den (Alexander, 2020; Reznitskaya & Gre-

gory, 2013). Daarom is er ruimte voor lan-

gere leerlingbeurten, waarin de gespreks-

deelnemers uitleggen wat ze denken en 

waarom, als het goed is bouwen ze hierbij 

voort op de bijdragen van anderen (Howe 

et al., 2019; Reznitskaya & Gregory, 

2013). Bovendien worden in een dialoog 

kritische bijdragen en nieuwe perspectie-

ven verwelkomt (Alexander, 2020; Howe 

et al., 2019). Wij definiëren een dialoog 

nadrukkelijk als een coöperatieve ge-

spreksvorm, waarbij de deelnemers geza-

menlijk antwoord proberen te geven op de 

centrale vraag (Reznitskaya & Gregory, 

2013; Rombout et al., 2018).  

Dialogen zijn geschikt om waardegeladen 

kritisch denken te onderwijzen omdat het 

een sociale activiteit is, in dialoog met an-

deren hebben leerlingen toegang tot meer 

verschillende perspectieven, argumenten 

en redeneervaardigheden dan ieder voor 

zich, zo kunnen zij van elkaar leren (Kim 

& Wilkinson, 2019). Zeker als het gaat om 

morele vraagstukken is het waardevol om 

in gesprek te gaan met anderen, omdat 

die er wellicht anders tegenaan kijken en 

leerlingen hun eigen opvattingen moeten 

expliciteren, beargumenteren en 
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onderzoeken (Schuitema et al., 2018; 

Sprod, 2001). Daarnaast staan in dialogen 

de opvattingen en argumenten van leer-

lingen zelf centraal, in plaats van herhalen 

van ideeën van anderen, dat kan motive-

rend en ‘empowering’ zijn en nodigt bo-

vendien uit tot zelfonderzoek (Alexander, 

2020).  

Dialogen kunnen zowel door leerlingen 

onderling gevoerd worden als door docen-

ten worden geleid. Een voordeel van ge-

sprekken tussen leerlingen is dat meer 

leerlingen actief deelnemen en dat hun 

motivatie vaak hoger is (Howe & Abedin, 

2013). Echter, docentgeleide gesprekken 

komen veel vaker voor (Howe et al., 2019; 

Howe & Abedin, 2013) en bovendien kun-

nen docenten ervoor zorgen dat dialogen 

echt over waarden gaan, dat de bijdragen 

kritisch onderzocht worden en dat er 

sprake is van metacognitieve reflectie, 

door dit aan leerlingen te vragen, dit uit te 

lichten of te modeleren (Rombout et al., 

2021). Idealiter delen docent en leerlingen 

in een dialoog de verantwoordelijkheid 

over de inhoud en het proces, maar vooral 

op de inhoud moet een docent ruimte la-

ten aan de leerlingen (Kienstra et al., 

2015; Schuitema et al., 2018). Er is veel 

onderzoek dat beschrijft hoe docenten 

kritisch denken kunnen bevorderen tij-

dens gesprekken, enkele strategieën zijn 

om leerlingen te vragen om redenen, ex-

pliciet kritiek uit te nodigen of dit zelf te 

geven, of door leerlingen te vragen ver-

schillende bijdragen te coördineren en 

een afweging te maken (Howe et al., 2019; 

Howe & Abedin, 2013; Kim & Wilkinson, 

2019; Oyler, 2019). Daarnaast is er steeds 

meer onderzoek naar hoe docenten mo-

rele waarden kunnen adresseren en kri-

tisch onderzoek hiernaar kunnen bevorde-

ren (Bleazby, 2020; Cam, 2016; Schui-

tema et al., 2018; Sprod, 2001). Over hoe 

docenten metacognitieve reflectie kunnen 

bevorderen tijdens gesprekken is weinig 

bekend uit empirisch onderzoek, maar in 

theoretische en professionele literatuur 

wordt wel beschreven hoe het eruit zou 

kunnen zien en waarom het zo belangrijk 

is bij dialogisch onderwijs in waardegela-

den kritisch denken (Golding, 2012; Gre-

gory, 2008; Reznitskaya & Wilkinson, 

2017).  

 

Metacognitieve reflectie 

Metacognitieve reflectie is denken over 

denken, reflecteren op de eigen kennis en 

vaardigheden, op het eigen leerproces en 

op de opbrengsten daarvan (Elshout-Mohr 

et al., 1999; Halpern, 1998; Howe et al., 

2019). Juist bij dialogisch onderwijs in kri-

tisch redeneren is metacognitieve reflectie 

heel belangrijk: leerlingen herkennen ge-

sprekken in de klas lang niet altijd als leer-

situatie en zien het ook als iets leuks of 

anders dan anders (Alexander, 2020; 

Reznitskaya et al., 2012). Als ze het al her-

kennen als leersituatie is het vaak ondui-

delijk wat ze er precies van moeten leren: 

gaat dat om de kwestie waarover gespro-

ken wordt, om gespreksvaardigheden of 

bijvoorbeeld om achterliggende redeneer-

principes (Reznitskaya et al., 
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2012). Metacognitieve reflectie kan eraan 

bijdragen dat leerlingen zich bewust wor-

den van wat ze leren tijdens dialogen, 

waarvoor en wanneer ze dat verder kun-

nen gebruiken en waarom dat belangrijk 

is (Iordanu et al., 2019; Nussbaum & As-

terhan, 2016). Bovendien is metacogni-

tieve reflectie op het eigen redeneren en 

de eigen waarden een belangrijk onder-

deel van waardegeladen kritisch denken 

(Davies & Barnett, 2015).  

In empirisch onderzoek naar gesprekken 

tussen leerlingen worden gedetailleerde 

beschrijvingen gegeven van metacogni-

tieve reflectie op de redeneerkwaliteit (Ior-

danu, 2010; Kuhn et al., 2013; Shi, 2020) 

en op de doelen en regels van een dialoog 

(Felton et al., 2015). Bovendien leveren 

deze studies empirisch bewijs dat de com-

binatie van gesprekken en metacognitieve 

reflectie meer effect heeft op de redeneer-

prestaties van leerlingen dan alleen een 

gespreksinterventie (Kuhn et al., 2013; 

Shi, 2020). Voor docentgeleide gesprek-

ken ontbreekt zulk empirisch bewijs 

(Howe et al., 2019), daarover weten we 

met name dat metacognitieve reflectie tij-

dens docentgeleide gesprekken weinig 

voorkomt (Howe et al., 2019) en dat dit 

ook geldt voor docentgeleide gesprekken 

in de filosofieles (Kienstra et al., 2015; 

Rombout et al., 2021, 2022).  

Uit theoretische literatuur en vakpublica-

ties over het voeren van filosofische ge-

sprekken leiden we vier soorten metacog-

nitieve reflectie af die relevant kunnen zijn 

voor dialogisch onderwijs in waarde-

geladen kritisch denken. De eerste twee 

soorten worden ook beschreven in de em-

pirische studies over leerlinggesprekken: 

ten eerste, metacognitieve reflectie op 

cognitieve dimensies van het gezamen-

lijke onderzoek in een dialoog, het gaat 

hierbij vooral om de redeneerkwaliteit, 

maar ook om de genoemde waarden en de 

relevantie daarvan (Gregory, 2008; 

Reznitskaya & Wilkinson, 2017). Ten 

tweede, metacognitieve reflectie op soci-

ale dimensies van de dialoog, denk daarbij 

aan wie meedoet, hoe beurten worden ge-

geven en gespreksregels (Golding, 2012; 

Gregory, 2008; Reznitskaya & Wilkinson, 

2017). Daarnaast vinden we in theoreti-

sche literatuur en vakpublicaties ook me-

tacognitieve reflectie op de voortgang en 

opbrengsten van een dialoog, oftewel: 

welke antwoorden, onderscheidingen en 

definities heeft het onderzoek opgeleverd 

(Fisher, 2007; Gregory, 2008; Reznitskaya 

& Gregory, 2013)? En tot slot, reflectie op 

de deelnemers aan het gesprek. Hieronder 

valt enerzijds reflectie op de kennis en 

vaardigheden van individuele deelnemers 

(Golding, 2012) en anderzijds reflectie op 

hun waarden, opvattingen en handelingen 

(Golding, 2012; Veugelers, 2011).  

Het is niet duidelijk hoe deze vormen van 

metacognitieve reflectie er precies uitzien 

in waardegeladen kritische gesprekken, 

noch hoe docenten dit faciliteren, omdat 

dit zo weinig wordt geobserveerd in empi-

rische studies (Rombout et al., 2022). In 

een eerdere studie gaven deelnemende fi-

losofiedocenten aan dat zij wel 
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wisten dat metacognitieve reflectie be-

langrijk is, maar dat zij niet wisten hoe en 

wanneer ze dit moesten inzetten (Rom-

bout et al., 2021). Deze docenten hadden 

pedagogische kennis over metacognitieve 

reflectie (ze weten wat het is en hoe het 

bij kan dragen aan het leren van leer-

lingen), maar ze hadden geen procedurele 

kennis (over welke leeractiviteiten ze hier-

voor kunnen inzetten) en geen conditio-

nele kennis (hoe, wanneer en waarom ze 

deze leeractiviteiten kunnen inzetten) 

(Wilson & Bai, 2010). Een belangrijk aspect 

van conditionele kennis over metacogni-

tieve reflectie, is dat docenten zich reali-

seren dat metacognitieve reflectie niet al-

leen iets voor achteraf is, maar dat het in 

verschillende lesfasen kan plaatsvinden 

(Elshout-Mohr et al., 1999). Metacogni-

tieve reflectie is niet alleen evalueren hoe 

het waardegeladen kritisch denken tijdens 

een dialoog ging, maar gaat ook over het 

plannen en monitoren hiervan en zou dus 

ook tijdens of voorafgaand aan een ge-

sprek plaats kunnen vinden (Howe et al., 

2019).  

 

Deze studie 

In deze studie onderzoeken we hoe meta-

cognitieve reflectie eruitziet tijdens klassi-

kale filosofische gesprekken gericht op 

waardegeladen kritisch denken en op 

welke manieren docenten dit proberen te 

bevorderen. Hiermee hopen we bij te dra-

gen aan de pedagogische, procedurele en 

conditionele kennis van docenten over 

metacognitieve reflectie in waardegeladen 

kritische dialogen. Dit onderzoek maakt 

deel uit van een interventiestudie over 

waardegeladen kritisch denken, maar in 

dit artikel focussen we op metacognitieve 

reflectie, omdat dit nog nauwelijks be-

schreven is in empirisch onderzoek. De 

onderzoeksvraag is: hoe ziet metacogni-

tieve reflectie op waardegeladen kritisch 

denken in dialoog eruit en hoe bevorderen 

docenten dit? We doen hiervoor een kwa-

litatieve analyse van de opnames en trans-

cripten van 36 filosofische gesprekken.  

 

Methode 

Deelnemers 

De deelnemers aan het onderzoek zijn 

twaalf filosofiedocenten en hun vierde 

klassen havo en vwo. De docenten hebben 

zich vrijwillig aangemeld na een oproep 

verspreid via de vakvereniging en zij zijn 

random verdeeld over twee condities. Alle 

docenten hebben een eerstegraadsbe-

voegdheid en ten minste drie jaar ervaring 

als docent. We hebben data verzameld in 

18 klassen, zie tabel 1 voor een overzicht. 

In totaal namen 337 leerlingen deel aan de 

gesprekken. De ethische commissie heeft 

ons onderzoeksplan goedgekeurd voor-

dat we begonnen met werven. Alle docen-

ten en leerlingen hebben actief consent 

gegeven voor deelname aan het onder-

zoek.  
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Tabel 1. Deelnemende docenten, klassen en leerlingen. 

 

Docent Klas en niveau Aantal leerlingen 

 

Agnes (v) 

 

1. vwo 

 

7 

Beatrix (v)  2. vwo 24 

 3. vwo 25 

Caspar (m) 4. vwo 27 

Daniel (m) 5. vwo 25 

 6. vwo 25 

Eduard (m) 7. vwo 17 

Floris (m) 8. vwo 11 

 9. havo 18 

Gerald (m) 10. vwo 11 

 11. vwo 15 

Hugo (m) 12. vwo 32 

Igor (m) 13. vwo 18 

 14. havo 19 

Jason (m) 15. vwo 22 

Koen (m) 16. vwo 15 

 17. havo 12 

Liz (v) 18. vwo 14 

 

Totaal aantal leerlingen 

  

337 

Gemiddeld per klas (SD)  18,7 (6,68) 

 

Procedure 

De dataverzameling vond plaats in de 

schooljaren 2019-20 en 2020-21, daarin 

zijn middelbare scholen enige tijd dicht 

geweest in verband met COVID-19. Oor-

spronkelijk deden meer docenten en klas-

sen mee, maar we hebben alleen de data 

geanalyseerd van klassen waarin alle ge-

sprekslessen op school doorgang hebben 

gevonden, een onlinegesprek is een on-

vergelijkbare situatie. In elke klas zijn zes 

gesprekken gevoerd over de  

 

onderwerpen: leerplicht, eigendom, ge-

lijke behandeling, mondiale rechtvaardig-

heid, mensverbetering en privacy. De do-

centen mochten zelf de volgorde van de 

onderwerpen bepalen. Twee gespreksles-

sen zijn geobserveerd en opgenomen (bij 

elke docent les 2 en les 5 in de reeks), de 

klassikale filosofische gesprekken tijdens 

die lessen zijn getranscribeerd om te ana-

lyseren. Deze dataverzameling maakte 

deel uit van een interventiestudie, waarbij 

de docenten verdeeld waren over twee 

condities: de ene groep docenten 
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kreeg voorafgaand aan de gesprekslessen 

een eendaagse scholing over waardegela-

den kritisch denken tijdens klassikale dia-

logen en de andere groep docenten werd 

gevraag gesprekken te leiden zoals ze dit 

normaal gesproken doen. In dit artikel on-

derzoeken we niet het effect van de scho-

ling, maar stellen we over beide condities 

de vraag hoe metacognitieve reflectie er-

uitziet en hoe docenten dit bevorderen. 

Daarom zullen we in het vervolg niet ver-

der ingaan op de verschillen tussen de 

condities. Voor de volledigheid: Agnes, 

Beatrix, Caspar, Daniel, Eduard en Floris 

volgden de training en Gerald, Hugo, Igor, 

Jason, Koen en Liz niet. Aan de docenten 

die de training volgden hebben we expli-

ciet gevraagd om metacognitieve reflectie 

te bevorderen tijdens de gesprekslessen.  

Coderen van de gesprekken 

Allereerst hebben we de transcripten van  

alle 36 gesprekken per beurt geanaly- 

seerd met het codeerprotocol in tabel 1. 

Een beurt is alles wat een spreker zegt tot-

dat iemand anders begint te spreken en 

elke beurt krijgt een code: metacognitieve 

reflectie of geen metacognitieve reflectie. 

Dit codeerprotocol is gebaseerd op de on-

derscheidingen in de beschreven litera-

tuur, maar laat nadrukkelijk ook ruimte 

voor andere vormen van ‘praten over kri-

tisch denken of de dialoog’. We maken in 

deze fase geen onderscheid tussen ver-

schillende soorten metacognitieve reflec-

tie, het doel is vooral om alle beurten 

waarin metacognitieve reflectie voorkomt 

te identificeren. We hebben zes van de 36 

gesprekken dubbel laten coderen door 

twee verschillende beoordelaars. De over-

eenstemming tussen beide beoordelaars 

99,4% en de Cohens kappa was 0,955, de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is 

daarmee uitstekend (Landis & Koch, 

1977). 

 

Tabel 2. Codeerprotocol bijdragen met metacognitieve reflectie 

 

Code Beschrijving  

 

Metacognitieve reflectie 

 

 

Bijdrage waarin de spreker reflecteert op of uitnodigt tot reflectie 

op cognitieve aspecten van het proces (o.a. redeneerkwaliteit), 

sociale aspecten van het proces (o.a. samenwerking, deelname, 

beurten), doelen van het gesprek, voortgang en opbrengsten van 

het gezamenlijke onderzoek, deelnemers (o.a. geleerde kennis en 

vaardigheden, ontwikkeling van waarden, invloed op handelen) of 

andere vormen van metacognitieve reflectie op het gesprek (pra-

ten over het gesprek).  

Geen metacognitieve reflectie  Niets van het bovenstaande 



Dimensies - nr. 4. (feb 2022)  Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken 59 

Kwalitatieve analyse 

Nadat we alle beurten met metacognitieve 

reflectie hadden geïdentificeerd, hebben 

we allereerst gecontroleerd of er beurten 

waren die niet in een van de vier soorten 

metacognitieve reflectie uit de literatuur 

vielen (cognitieve en sociale dimensies, 

opbrengsten van de dialoog, en de deel-

nemers aan de dialoog). Hiervoor vroegen 

we bij elke beurt: waarop wordt gereflec-

teerd? We vonden geen beurten die niet in 

één van deze vier soorten paste. Vervol-

gens hebben we per beurt met metacog-

nitieve reflectie gevraagd: op welk mo-

ment in dialoog vindt dit plaats? We on-

derscheidden drie lesfasen: voorafgaand 

aan de dialoog over een filosofische vraag, 

tijdens de dialoog en na afloop hiervan. 

De bevindingen van beide analyses heb-

ben we op een overzichtelijke manier ge-

poogd samen te vatten in tabel 4, waarin 

we van de vier soorten metacognitieve re-

flectie in alle drie de lesfasen een illustra-

tief voorbeeld geven.  

 

Resultaten 

Voordat we ingaan op de gevonden vari-

anten van metacognitieve reflectie, be-

spreken we eerst enkele beschrijvende ge-

gevens over de gesprekken (zie tabel 3). 

Ten eerste valt op dat er het aantal do-

centbeurten (84,7 gemiddeld) niet veel la-

ger ligt dan het aantal leerlingbeurten 

(102,9 gemiddeld), vaak gaat het gesprek 

dus via de docent en volgen de leerlingen-

beurten niet direct op elkaar. In veel van 

de geobserveerde lessen stelt de docent  

na een leerlingbijdrage eerst enkele ver-

volgvragen, alvorens aan te geven welke 

leerling als volgende aan het woord is. De 

docent begeleidt in elk geval het proces, 

deze cijfers laten echter niet zien of leer-

lingen inhoudelijk op elkaars bijdragen re-

ageren (een kenmerk van dialogisch on-

derwijs). Daarnaast blijkt uit tabel 3 dat 

leerlingbeurten gemiddeld 22,8 woorden 

tellen en dat leerlingen bijna de helft van 

de tijd aan het woord zijn (46,3%), dit zou 

erop kunnen wijzen dat de gesprekken 

een dialogisch karakter hebben. Boven-

dien zegt 72% van de aanwezige leer-

lingen iets tijdens het gesprek, verschil-

lende leerlingen voelen zich dus uitgeno-

digd om mee te doen. De docentbeurten 

zijn gemiddeld nog langer (30,9 woor-

den), dat wordt deels verklaard door heel 

lange docentbeurten aan het begin van de 

dialoog die we in bijna elke les vinden, 

waarin docenten het onderwerp en de di-

aloog introduceren. Bovendien zien we 

dat docenten vaak enkele woorden herha-

len uit de voorgaande leerlingbijdrage 

voordat ze doorvragen of iemand anders 

de beurt geven.  

Tot slot, alle geobserveerde gesprekken 

gaan over filosofische vragen waarop 

geen vaststaand antwoord is, maar waar-

over leerlingen hun eigen argumenten en 

opvattingen geven. Al met al kunnen we 

constateren dat de gesprekken kenmer-

ken van dialogisch onderwijs vertonen.  

Daarnaast is in tabel 3 te zien dat in de 

gesprekken gemiddeld 20,5 beurten de 

code ‘metacognitieve reflectie’ 
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gekregen hebben. In 35 gesprekken von-

den we metacognitieve reflectie (in één  

gesprek niet), in totaal gaat  

het om bijna 11% van de beurten waarvan 

iets meer docent- dan leerlingbeurten.  

 

 

Tabel 3. Descriptieve statistiek over geobserveerde lessen (lesduur, aantal beurten, gemiddelde 

beurtlengte, leerlingparticipatie, collectiviteit, beurten met metacognitieve reflectie) 

 

 Gemiddelde SD Range 

 

Duur (min) 

 

30,4 

 

10,9 

 

48 

Aantal beurten     

Totaal  187,6 88,0 364 

Docent 84,7 39,1 171 

Leerlingen 102,9 53,5 206 

Gemiddelde beurtlengte (aantal woorden)    

Docent 30,9 10,9 44,6 

Leerlingen 22,8 7,7 36,3 

Leerlingparticipatieratio (% woorden gesproken 
door leerlingen van totaal)  

46,3% 12,0 54 

Collectiviteit (% leerlingen dat iets zegt) 72,0% 19,7 64 

Aantal beurten metacognitieve reflectie    

Totaal 20,5 21,2 78 

Docent 11,9 11,7 40 

Leerlingen 8,6 9,6 38 

 

De onderzoeksvraag is: hoe ziet metacog-

nitieve reflectie op waardegeladen kritisch 

denken in dialoog eruit en hoe bevorderen 

docenten dit? In tabel 4 geven we een 

overzicht van verschillende vormen van 

metacognitieve reflectie op waardegela-

den kritisch denken die we gevonden heb-

ben in de 36 geobserveerde dialogen. De 

kolommen geven de lesfasen weer (voor-

afgaand aan, tijdens en na afloop van het 

gesprek over de centrale filosofische 

vraag) en de rijen de onderwerpen waarop 

wordt gereflecteerd (cognitieve en sociale 

dimensies, opbrengsten van de dialoog, 

en de deelnemers aan de dialoog). Onze 

bevindingen sluiten aan bij de thema’s uit 

de literatuur: we vonden van alle vier vor-

men van metacognitieve reflectie voor-

beelden in de drie lesfasen. In de volgende 

paragrafen beschrijven we per rij (uit tabel 

4) hoe metacognitieve reflectie eruitziet 

en hoe docenten dit bevorderen.

 

 

  



Dimensies - nr. 4. (feb 2022)  Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken 
61 

Tabel 4. Voorbeelden uit de geobserveerde lessen van vier soorten metacognitieve reflectie voor-

afgaand aan, tijdens en na de dialoog. 

 

 Wanneer?  Lesfase 

Voorafgaand aan de 

dialoog 

Tijdens de dialoog Na de dialoog 

W
a
a
ro

p
? 

 S
o

o
rt

 m
e
ta

co
g

n
it

ie
v
e
 r

e
fl

e
ct

ie
 

Cognitieve dimen- 

sies van de dialoog 

Beatrix (klas 3, les 1): 

D*: Voordat we be-
ginnen, waar moeten 
we op letten? Wat had 
jij vorige keer be-
dacht? 

L: Nou, zeg maar, als 
je een mening hebt, 
dat je dan ook echt 
argumenten geeft 
voor waarom je dat 
denkt.  

Agnes (klas 1, les 1): 

L: Ik heb een andere 
opvatting van oneerlijk. 
Het is namelijk ook on-
eerlijk als de apotheker 
het medicijn niet geeft 
aan doodzieke mensen, 
want daar is een apo-
theker voor. Hij heeft 
het medicijn en hij zegt 
‘ik ga er veel geld mee 
verdienen’. Maar wat is 
nou beter om na te le-
ven: veel geld verdie-
nen of mensen beter 
maken? […] 

D: Oké, zoals [Leerling 
2] zegt, we gebruiken 
verschillende opvattin-
gen van oneerlijk. Wie 
kan ze geven? 

Daniel (klas 5, les 1). 

D: Wie vond het een goed fi-
losofisch gesprek vandaag? 
[handen omhoog] Kan ie-
mand toelichten waarom?  

L: We hebben meer naar het 
probleem gekeken en dan 
niet alleen maar naar de 
slechte kant, wel voorname-
lijk trouwens, maar ook dat 
we wat goede dingetjes 
noemden. […] 

D: Wat moeten we de vol-
gende keer beter doen, als 
we heel eerlijk zijn? 

L: We hebben het niet veel 
over de waarden gehad die 
er altijd bij horen. Dat is wel 
een belangrijk onderdeel van 
het moreel nadenken. 

Sociale dimensies 

van de dialoog 

Beatrix (klas 3, les 1): 

L: We spraken veel 
door elkaar heen.  

D: Hmm, en wat moe-
ten we dan wel doen? 
[…] 

L: Goed luisteren en 
elkaar uit laten pra-
ten. 

Beatrix (klas 2, les 2): 

D: Probeer echt tegen 
iedereen te praten, niet 
alleen tegen hem. 

 

D: Ah, een reactiete-
ken, dat gaat voor, ga 
je gang. 

Daniel (klas 5, les 1). 

D: En er waren ook mensen 
die zeiden “nou er waren ook 
mindere dingen”… Ja? 

L: Nou, niet iedereen deed 
mee. 

D: Niet iedereen deed mee, 
en vind jij dat dat wel moet? 

L: Ja, dat is wel beter, want 
dan hoor je iedereens me-
ning. 

 

 

 

 



Dimensies - nr. 4. (feb 2022)  Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken 
62 

Tabel 4 (vervolg). Voorbeelden uit de geobserveerde lessen van vier soorten metacognitieve re-

flectie voorafgaand aan, tijdens en na de dialoog. 

 

 

Wanneer?  Lesfase 

Voorafgaand aan de 

dialoog Tijdens de dialoog Na de dialoog 

W
a
a
ro

p
? 

 S
o

o
rt

 m
e
ta

co
g

n
it

ie
v
e
 r

e
fl

e
ct

ie
 

Voortgang en  
opbrengst van de 

dialoog 

Beatrix (klas 3, les 
1): 

D: Nou ik hoorde net 
van [Leerling 2] ook 
een belangrijk punt, 
wat had jij bedacht? 

L: Ik had… het ge-
sprek ging alle kan-
ten op, we kunnen 
proberen om meer 
bij het onderwerp te 
blijven. 

Beatrix (klas 3, les 1): 

D: Wie kan er iets zeg-
gen voer welke argu-
menten we nu precies 
gehoord hebben? Wie 
kan dat even samenvat-
ten? [Leerling 1], wil jij 
dat doen? […] 

L: Niet, omdat het ge-
hackt kan worden. En, 
volgens mij, dat er heel 
veel zijn, zeg maar, dat 
er heel veel DNA op 
één plek gevonden kan 
worden en dat ze niet 
meer echt weten… Dat 
je verdacht kan worden 
terwijl je er niets mee 
te maken hebt. En wel, 
om veiligheidsredenen. 

D: En welke van die ar-
gumenten vind jij het 
meest belangrijk? 

L: Nou ik denk wel dat 
ik het het meest eens 
ben met dat er heel 
veel DNA op één plek 
gevonden kan worden, 
van allemaal mensen. 
Dat is wel een risico.  

Liz (klas 18, les 2): 

D: We hebben nog een minuut 
[Leerling 3], wil jij een afslui-
tende samenvatting geven? 
Wat zijn de voor- en nadelen 
van het opgeven van een deel 
van je vrijheid? 

L: Voordelen zijn dat ouders 
weten waar hun kind is door 
GPS-tracken, dat is in veel ge-
vallen veiliger als er iets ge-
beurd kunnen ze er snel bij 
zijn. Nadelen zijn… dat er min-
der vertrouwen is tussen ver-
schillende betrokkenen.  
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Tabel 4 (vervolg). Voorbeelden uit de geobserveerde lessen van vier soorten metacognitieve re-

flectie voorafgaand aan, tijdens en na de dialoog. 

 

 

Wanneer?  Lesfase 

Voorafgaand aan de 

dialoog 

Tijdens de dialoog Na de dialoog 

W
a
a
ro

p
? 

 S
o

o
rt

 m
e
ta

co
g

n
it

ie
v
e
 r

e
fl

e
ct

ie
 

Deelnemers aan 
de dialoog 

Eduard (klas 7, les 
1): 

D: Het doel van de 
discussie vandaag is 
dat jullie inzicht krij-
gen in je eigen waar-
den en die van je 
klasgenoten.  

Floris (klas 8, les 2): 

D: [Leerling 1], in het be-
gin gaf jij aan dat het 
systeem op zich niet fout 
zou zijn om te introduce-
ren. Hoe sta je daar nu 
in? 

L: Niet meer hetzelfde.  

D: Wat is het belangrijk-
ste argument daarvoor? 

L: Dat van [leerling 2] en 
[leerling 3] over het chea-
ten van het systeem door 
van alles te kijken waarin 
je eigenlijk niet geïnte-
resseerd bent. 

Floris (klas 8, les 1): 

D: En hoe is dat voor jou, 
heeft deze documentaire, sa-
men met dit gesprek, invloed 
op jouw handelen?   

L: Nee, dat denk ik niet.  

D: Dus als jij dit ziet… Maakt 
het uit dat die mensen in 
zulke omstandigheden wer-
ken, slavenarbeid haast? Heb 
jij een morele verplichting 
naar die mensen toe? 

L: Nee, ik voel geen verplich-
ting 

D: Hoe verschilt dit van het 
voorbeeld waar we het net 
over hadden met het verdrin-
kende kind. In beide gevallen 
gaat het om het redden van 
iemands leven door keuzes 
te maken met je portemon-
nee… Wat zijn jouw argu-
menten dat dit toch echt an-
ders is? 

L: Ik denk dat het met geld 
te maken heeft. Dat je toch 
snel voor de goedkoopste va-
riant kiest in de supermarkt. 

 

*D = docent, L = leerling

 



Dimensies - nr. 4. (feb 2022)  Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken 64 

Reflectie op cognitieve dimensies van de 

dialoog 

De eerste vorm van metacognitieve reflec-

tie die relevant is voor waardegeladen   

kritisch denken, maakt deel uit van waar-

degeladen kritisch denken: het is de 

derde, reflexieve dimensie van waarde- 

geladen kritisch denken, zoals we deze in 

het theoretisch kader beschreven (Davies 

& Barnett, 2015; Ennis, 1989; Halpern, 

1998). Hierbij gaat het om reflectie op 

cognitieve dimensies van het proces, zo-

als reflectie op de gebruikte definities, 

vooronderstellingen, waarden, redeneer-

kwaliteit en de geldigheid van gevolgtrek-

kingen (Ennis, 1989; Sprod, 2001).  

Voorbeelden van metacognitieve reflectie 

op cognitieve dimensies vonden we zowel  

voorafgaand aan, tijdens als na afloop van 

het gesprek (Tabel 4).  Het voorbeeld in 

tabel 4 uit de eerste lesfase komt uit een 

les van Beatrix (klas 3, les 1), waarin zij 

haar leerlingen vroeg zij haar leerlingen 

om in kleine groepjes enkele voornemens 

te formuleren voor het gesprek, op basis 

van hun reflectie op het vorige gesprek die 

de leerlingen in hun schrift hadden ge-

schreven (zie fragment 1 voor een trans-

cript van dit gesprek). Een van de ge-

noemde voornemens is een typisch voor-

beeld van metacognitieve reflectie op cog-

nitieve dimensies van het gesprek: de 

deelnemers moeten redenen geven voor 

wat ze zeggen en vinden (regel 2 in frag-

ment 1). In fragment 1 komen ook andere 

vormen van metacognitieve reflectie voor, 

die bespreken we in de hierop volgende 

paragrafen.

Fragment 1. Metacognitieve reflectie voorafgaand aan gesprek (Beatrix, klas 3, les 1) 

 

1 

 

Docent Voordat we beginnen: waar moeten we op letten? [Leerling 1], wat had jij 

vorige keer bedacht waar we deze keer aan moeten denken?   

2 Leerling 1 Nou, zeg maar, als je een mening hebt dat je dan ook echt argumenten geeft 

voor waarom je dat denkt.  

3 Docent Ja, dus als je iets vindt dan moet je ook echt goed uit moet leggen waarom 

je dat vindt. Ja, vind ik iets moois om op te letten, laten we dat doen. Waren 

er nog anderen? Nou ik hoorde net van [Leerling 2] ook een belangrijk punt, 

wat had jij bedacht? 

4 Leerling 2 Ik had… het gesprek ging alle kanten op, we kunnen proberen om meer bij 

het onderwerp te blijven.  

5 Docent Ja, dus we moeten goed bij het onderwerp blijven. In dit geval is dat mis-

schien best spannend omdat het zo’n enorm brede open vraag is, heel wat 

anders toen we het echt over Laura het zeilmeisje hadden, maar laten we het 

proberen. Ja, [Leerling 3]? 

6 Leerling 3 We spraken veel door elkaar heen 
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7 Docent Hmm, en wat moeten we dan wel doen?  

8 Leerling 3 Niet dat doen.  

9 Docent  Niet dat doen. En waar kan je op letten om niet door elkaar heen te praten? 

10 Leerling 3 Goed luisteren naar elkaar, elkaar uit laten praten… 

11 Docent Ja bijvoorbeeld en een ander ding dat soms helpt en wat we ook wel even 

kunnen proberen, het gesprek gaat vaak via mij en ik geef aan wie er aan de 

beurt is. Maar als je aan iemand ziet dat hij of zij op jou wil reageren, mag 

je diegene ook gelijk de beurt geven. Als je denkt ‘hé, ik zie dat Pietje ver-

baasd kijkt’, dat je Pietje dan de beurt geeft. Misschien helpt dat, dan hoeven 

jullie ook niet op mij te wachten.  

 

Tijdens de inhoudelijke discussie over de 

hoofdvraag kwamen we dit ook regelma-

tig tegen. Bijvoorbeeld in een les van Ag-

nes (fragment 2), wanneer een leerling 

zelf constateerde dat zij een andere opvat-

ting van oneerlijkheid heeft dan haar klas-

genoot (regel 3 in fragment 2). Docent Ag-

nes reageerde hierop door te vragen 

welke soorten oneerlijkheid er gebruikt 

zijn in het gesprek (regel 4 in fragment 2), 

waarna leerling 2 die gaf, met wat hulp 

van de docent (regels 8 tot 10 in fragment 

2). Wat de docent hier deed, is de opmer-

king van leerling 2 over ‘een andere op-

vatting van oneerlijkheid’ uitlichten en als 

aanleiding nemen om de verschillende 

opvattingen van oneerlijkheid expliciet te 

maken. Op deze manier onderbrak Agnes 

het uitwisselen van argumenten om te re-

flecteren op de onderliggende opvattin-

gen van oneerlijkheid. De voorbeelden 

van metacognitieve reflectie in deze les-

fase gaan vaak volgens dit patroon: de do-

cent signaleert iets in een bijdrage van 

een leerling, licht dat uit en nodigt de klas 

vervolgens uit om hierop te reflecteren. In 

veel gevallen maakt de docent daarbij ge-

bruik van ‘redeneertaal’, zoals namen van 

drogredenen en begrippen als geldigheid, 

definitie, relevantie, bewijs, en vooronder-

stelling.  

 

Fragment 2. Metacognitieve reflectie op cognitieve dimensies tijdens de dialoog  

(Agnes, klas 1, les 1) 

 

1 Leerling 1 Het is oneerlijk als hij het wel steelt en het medicijn dus heeft, maar andere 

mensen kunnen het misschien ook niet betalen. En die hebben dan geen 

medicijn terwijl hij het wel heeft.  

2 Docent Oké, dus dan heeft hij door het stelen oneerlijke toegang tot het medicijn 

verschaft.  

3 Leerling 2 Ik heb een andere opvatting van oneerlijk. Het is namelijk ook oneerlijk als 

de apotheker het medicijn niet geeft aan doodzieke mensen, want daar is 
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een apotheker voor. Hij heeft het medicijn en hij zegt ‘ik ga er veel geld mee 

verdienen’. Maar wat is nou beter om na te leven: veel geld verdienen of 

mensen beter maken?  

4 Leerling 3 Maar het is ook oneerlijk als de man het steelt van de apotheker, dan loopt 

hij inkomsten mis, dat is ook niet eerlijk voor de apotheker.  

5 Docent Oké, zoals [Leerling 2] zegt, we gebruiken verschillende opvattingen van on-

eerlijk. Wie kan ze geven?  

6 Leerling 2 Het is oneerlijk om te stelen… 

7 Docent Want waarom is dat oneerlijk?  

8 Leerling 2 Dat is oneerlijk voor de apotheker omdat hij er dan geen geld aan kan ver-

dienen en het is oneerlijk voor andere zieke mensen die het medicijn ook 

willen hebben, maar niet kunnen krijgen. En het is ook niet eerlijk voor de 

apotheker omdat hij er zelf voor heeft betaald.  

9 Docent Dat was je eerste punt… Je zei net nog iets, voor wie is het nog meer oneerlijk 

en waarom?  

10 Leerling 2 Het is ook niet eerlijk voor die zieke vrouw als de apotheker het niet verkoopt 

of geeft, want apothekers zijn er toch om mensen beter te maken met medi-

cijnen. 

11 Docent Ja precies, en ik dacht zelf ook nog, misschien is het voor Heinz ook wel heel 

oneerlijk, dat hij zijn vrouw verliest omdat de prijs van het medicijn zo hoog 

is. Daarom is het een dilemma hè, omdat we moeten kiezen tussen allemaal 

nadelige keuzes, in dit geval tussen allemaal vormen van oneerlijkheid. Wat 

vinden jullie nou alles samengenomen de meest rechtvaardige keuze?  

 

Ook na afloop van het gesprek kwamen 

we metacognitieve reflectie op de cogni-

tieve dimensie tegen, bijvoorbeeld in de 

les van Daniel (fragment 3). Deze docent 

initieerde een ‘metagesprek’ na afloop 

van de inhoudelijke discussie over de 

hoofdvraag. De leerlingen hadden daar-

voor individueel in hun schrift antwoorden 

opgeschreven op drie reflectievragen over 

de inhoud, het proces en hun eigen bij-

drage aan het gesprek. Na deze individu-

ele reflectie vroeg Daniel aan de klas wie 

het een goed gesprek vond (regel 1 in 

fragment 3). Sommige leerlingen noem-

den dingen die gaan over het redeneer 

proces en de kwaliteit daarvan, zoals leer-

ling 1 in regel 4 (naar slechte én goede 

kanten van het probleem gekeken) en 

leerling 6 in regel 18 (we hebben het niet 

veel over waarden gehad). In fragment 3 

herkenden we ook andere vormen van me-

tacognitieve reflectie, deze bespreken we 

in de volgende paragrafen.  
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Fragment 3. Metacognitieve reflectie na afloop van de dialoog (Daniel, klas 5, les 1) 

 

1 Docent Wie vond het een goed filosofisch gesprek vandaag? 

2  [handen gaan omhoog] 

3 Docent Kan iemand toelichten waarom?  

4 Leerling 1 We hebben meer naar het probleem gekeken en dan niet alleen maar naar de 

slechte kant, wel voornamelijk trouwens, maar ook dat we wat goede dinge-

tjes noemden.  

5 Docent We hebben van meerdere kanten naar het probleem gekeken. Het was niet 

eenzijdig. Andere redenen?  

6 Leerling 2 Ik. We hebben wel naar elkaar geluisterd, we reageerden de hele tijd op el-

kaar, met een counter-argument of ondersteunend argument.  

7 Docent We hebben naar elkaar geluisterd, we reageerden op elkaar met argument of 

tegenargumenten. Ja, zijn er nog meer redenen waarom... Ja? 

8 Leerling 3 De leerlingen die wat inbrachten hadden een sterke mening of kennis van 

zaken. 

9 Docent Kan je daar een voorbeeld van geven?  

10 Leerling 3 Dat [Leerling 3] wist dat Ritalin net als harddrugs is en lijkt op speed. 

11 Docent Ja, dat hadden velen van ons zich misschien niet gerealiseerd. […] Helpt het 

dan als ik voor volgende keer de onderwerpen vast in de digitale leeromge-

ving zet, zodat jullie je kunnen voorbereiden? [kijkt rond] Hm… niemand is 

tegen in elk geval.  

12 Leerling 4 Ja, of dat we kunnen kiezen welke we willen.  

13 Docent Oké, ja! Want nu heb ik gekozen… Goed idee. […] En er waren ook mensen 

die zeiden “nou er waren ook mindere dingen”… Ja? 

14 Leerling 5 Nou, niet iedereen deed mee.  

15 Docent Niet iedereen deed mee, en vind jij dat dat wel moet?  

16 Leerling 5 Ja, het is wel beter, want dan hoor je iedereens mening.  

  […] 

17 Docent Wat moeten we de volgende keer beter doen, als we heel eerlijk zijn?  

18 Leerling 6 We hebben het niet veel over de waarden gehad die er altijd bij horen. Dat is 

wel een belangrijk onderdeel van het moreel nadenken.  

19 Docent Daar ben ik het mee eens, bijvoorbeeld over eerlijkheid heb ik wel het een 

en ander op het bord gezet, maar wat bedoelen we daar nu eigenlijk echt 

mee? We gaan daar in een theorieles nog verder op in, gelukkig, over twee 

weken denk ik. 
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Reflectie op sociale dimensies van de 

dialoog 

Reflectie op sociale dimensies van het ge-

sprek bestaat onder meer uit het afstem-

men van gespreksregels, aandachtspun-

ten afspreken en doelen bepalen vooraf-

gaand aan het gesprek, het herinneren 

hieraan tijdens het gesprek, en evalueren 

na afloop van het gesprek (Golding, 2012; 

Gregory, 2008; Reznitskaya & Wilkinson, 

2017). Hierbij gaat het soms over wat het 

betekent om actief deel te nemen, wat een 

goede bijdrage is, hoe beurten worden ge-

geven en de kwaliteit van de samenwer-

king. Voorbeelden hiervan zijn te zien in 

bovenstaande fragmenten van reflectiege-

sprekjes uit de lessen van Beatrix (frag-

ment 1) en Daniel (fragment 3). In Beatrix’ 

gesprek voorafgaand aan de dialoog za-

gen we dit in de uitwisseling tussen leer-

ling 3 en Beatrix (regel 6 tot 11 in frag-

ment 1) over hoe de groep minder door 

elkaar heen kan praten en beter naar el-

kaar zou kunnen luisteren. Beatrix gaf de 

klas een concrete suggestie over hoe ze 

dit zouden kunnen aanpakken: in regel 11 

suggereert een andere manier van beur-

ten geven waarbij de leerlingen zelf aan-

geven wie er als volgende spreekt. In frag-

ment 3, na afloop van het inhoudelijke ge-

sprek in Daniels les, evalueerde leerling 2 

dat ze goed naar elkaar geluisterd hebben 

(regel 6) en vond leerling 5 dat het niet 

goed was dat niet iedereen meedeed (re-

gel 14). Op die laatste opmerking vroeg 

docent Daniel door (regel 15): vind jij dat 

dat wel moet? In deze fragmenten is te 

zien dat metacognitieve reflectie op de so-

ciale dimensies van de dialoog zowel gaat 

om evalueren (wat ging goed en wat niet), 

als om doelen stellen en plannen, maar 

ook om concreet te bespreken hoe de 

deelnemers aan het gesprek dit zouden 

kunnen aanpakken: bijvoorbeeld door an-

dere manieren van beurten geven (frag-

ment 1, regel 11). 

Tijdens het gesprek waren er ook bijdra-

gen die we scharen onder metacognitieve 

reflectie op sociale dimensie van het ge-

sprek, maar dit waren veelal opmerkingen 

van docenten waarin zij leerlingen herin-

nerden aan regels, voornemens en afspra-

ken. De voorbeelden in tabel 4 uit Beatrix’ 

les (klas 2, les 2) laten dit goed zien: zij 

corrigeerde een leerling tijdens zijn beurt, 

dat hij niet ‘op de man’ moet spelen, maar 

de hele groep moet proberen aan te spre-

ken. Even later benoemde ze expliciet 

waarom ze een leerling eerder de beurt 

gaf dan allemaal anderen die al langer een 

hand omhoog hadden, zij maakte een ‘re-

actieteken’, waarmee ze aangaf dat ze 

wilde ingaan op de bijdrage van een vo-

rige spreker. Vooral had Beatrix gespreks-

regels herhaald, het reactieteken maakte 

hier deel vanuit, omdat “het de bedoeling 

is dat we op elkaar voortbouwen, in plaats 

van vooral onze eigen mening geven, 

daarom heeft een reactieteken prioriteit 

over gewoon je vinger opsteken” (Beatrix, 

eerder in les 2 in klas 2). In tegenstelling 

tot de metacognitieve reflectie op sociale 

dimensies van het gesprek voorafgaand 

aan en na afloop van de dialoog, 
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waren de bijdragen tijdens de dialoog 

vaak vrij directief van de docent. We her-

kennen hierin monitoren van de regels en 

voornemens, in plaats van gezamenlijk 

plannen of evalueren. We hebben geen 

leerlingbeurten gevonden in deze lesfase 

met metacognitieve reflectie op sociale di-

mensies van de dialoog. 

 

Reflectie op de voortgang en opbrengsten 

van de dialoog 

Metacognitieve reflectie op de voortgang 

en opbrengsten van de dialoog gaat over 

het inhoudelijke onderzoek naar de 

hoofdvraag (Golding, 2012; Gregory, 

2008). In deze beurten monitoren en eva-

lueren de deelnemers in hoeverre de 

hoofdvraag beantwoord is, welke voor- en 

tegenargumenten er tot nu toe gegeven 

zijn en bedenken zij hoe het onderzoek 

verder moet gaan. Voorafgaand aan het 

gesprek zagen we dit in fragment 1 uit 

Beatrix les, toen leerling 2 en Beatrix het 

hadden over dat het gesprek vorige keer 

alle kanten op ging en dat ze dit keer be-

ter bij het onderwerp zouden moeten blij-

ven (regel 4 en 5).  

We zien deze vorm van reflectie regelma-

tig tijdens het gesprek, om even samen te 

vatten en vervolgens te vragen hoe verder, 

zoals in fragment 4, ook uit een les van 

Beatrix. Hier vroeg docent Beatrix een 

leerling om de argumenten tot nu toe sa-

men te vatten (regel 1) en even later vroeg 

ze haar ook nog welke argument zij het 

belangrijkste vond (regel 5). Beatrix gaf 

deze leerling de beurt omdat ze haar nog 

niet had gehoord deze les en met de eva-

luatieve vraag nodigde de docent haar uit 

om aan te geven wat zij zelf belangrijk 

vond in deze kwestie.

Fragment 4. Metacognitieve reflectie op de voortgang en opbrengsten tijdens de dialoog  

(Beatrix, klas 2, les 2) 

 

 

1 

 

Docent 

 

We hebben nu een aantal argumenten gehoord om wel of geen nationale DNA-

databank in te stellen. Wie heeft er nog andere argumenten over waarom we 

dit wel of niet zouden moeten doen? [wacht even] 

Wie kan er iets zeggen voer welke argumenten we nu precies gehoord hebben? 

Wie kan dat even samenvatten? [Leerling 1], wil jij dat doen?  

2 Leerling 1 Uh, ik weet dat even niet hoor. 

3 Docent Begin maar gewoon, dan helpen we je verder. Welke argumenten heb je ge-

hoord om wel of niet zo’n databank te doen?  

4 Leerling 1 Niet, omdat het gehackt kan worden. En, volgens mij, dat er heel veel zijn, zeg 

maar, dat er heel veel DNA op één plek gevonden kan worden en dat ze niet 

meer echt weten… Dat je verdacht kan worden terwijl je er niets mee te maken 

hebt. En wel, om veiligheidsredenen. 
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5 Docent En welke van die argumenten vind jij het meest belangrijk?  

6 Leerling 1 Nou ik denk wel dat ik het het meest eens ben met dat er heel veel DNA op 

één plek gevonden kan worden, van allemaal mensen. Dat is wel een risico.  

7 Docent Ja, dus vind je dan ook dat we dit sowieso maar niet moeten doen?  

8 Leerling 1 Nee… 

  […] 

9 Leerling 2 Maar zeg maar het hele punt van dat DNA-onderzoek is dat je eerst de links 

bekijkt voordat iemand wordt opgepakt. Je mag niet zomaar iemand beschul-

digen, daarvoor moet je ook ander bewijs hebben, motief enzo.  

10 Docent Ja, dus jij zegt eigenlijk ook van: we kunnen dat ondervangen met goede af-

spraken over wanneer DNA gebruikt wordt. Het moet niet alleen om het foren-

sische, technische, “CSI-bewijs” gaan, maar ook om wat iemand ermee te ma-

ken heeft en dat soort dingen. Oké, ik hoorde net nog iets wat Michael zei over 

privacy. Waarom privacy, wat heeft dat ermee te maken?  

 

In tabel 4 staat een voorbeeld uit Liz’ les 

(klas 18, les 2), waarin ze ter afronding 

van het inhoudelijke onderzoek naar de 

hoofdvraag om een korte samenvatting 

vroeg. In fragment 5 staat nog zo’n voor-

beeld uit Liz’ andere les (klas 18, les 1). In 

beide gevallen vroeg Liz om een samen-

vatting en vulde ze nog iets aan op de bij-

drage van de leerling. Een evaluatieve 

vraag, zoals Beatrix die wel stelde in frag-

ment 4, ontbrak in deze gevallen. We von-

den geen voorbeelden van metacognitieve 

reflectie op de voortgang en opbrengsten 

waarin de opbrengsten geëvalueerd wer-

den, bijvoorbeeld of de groep op basis 

hiervan een goed antwoord op de vraag 

kon geven of wat de deelnemers van de 

bevindingen vonden.  

 

Fragment 5. Metacognitieve reflectie op opbrengst van het onderzoek na afloop van de dialoog  

(Liz, klas 18, les 1) 

 

Docent Iemand nog een reactie op de casus, zijn we nou ergens uitgekomen of niet? [Leer-

ling 1], kan jij het samenvatten?  

Leerling 1 Ik denk dat de meeste mensen zeggen dat het stelen van het medicijn wel mag. We 

zijn het niet eens over de prijs van het medicijn, of het te duur is. Stelen mag niet, 

maar hij moet wel iemand redden. En dus om ervoor te zorgen dat niet iedereen 

gaat stelen, moet hij wel voor de rechter verschijnen, maar die zal dan wellicht ook 

zeggen dat de prijs veel te hoog is.  

Docent Of dat er verzachtende omstandigheden waren, waardoor misschien een geredu-

ceerde straf gegeven kan worden.  
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Reflectie op de deelnemers aan de dialoog 

In de vierde vorm van metacognitieve re-

flectie is het de bedoeling dat leerlingen 

zelf reflecteren op hun eigen kennis, vaar-

digheden, opvattingen, waarden en han-

delen (Golding, 2012; Veugelers, 2011). 

Dit zijn wat Golding (2012) de individuele 

leeropbrengsten noemt, in tegenstelling 

tot bovenstaande voorbeelden gaat het 

hierbij niet om de gezamenlijke onder-

zoeksdialoog, maar om de individuele bij-

drage van of leeropbrengst voor leer-

lingen. Voorafgaand aan het gesprek za-

gen we dit niet vaak en als we het al zagen 

vooral als opmerking van de docent. Zoals 

het voorbeeld in tabel 4, waar docent 

Eduard een doel formuleert dat bij deze 

vorm van reflectie hoort: dat de leerlingen 

inzicht krijgen in hun eigen waarden en 

die van hun klasgenoten. Een ander voor-

beeld zagen we in de lessen van Daniel 

(les 1 in klas 5 en 6), die zijn leerlingen 

vroeg om enkele individuele aandachts-

punten te kiezen uit een lijst met aan-

dachtspunten over het voorgaande ge-

sprek. Deze individuele aandachtspunten 

werden verder niet klassikaal besproken, 

vandaar dat we daar geen fragment van 

kunnen laten zien.  

Een voorbeeld van metacognitieve reflec-

tie op de opvattingen van leerlingen tij-

dens het gesprek, zagen we in de les van 

Floris (fragment 6). In dit deel van het ge-

sprek onderzochten de deelnemers de 

wenselijkheid van een nieuw toelatings-

systeem voor studies, waarbij gekeken 

zou worden naar het internetgedrag van 

aanstaande studenten, in plaats van naar 

hun cijfers, motivatie en curriculum vitae. 

Leerling 1 uit fragment 6 was eerst een 

van de weinigen die zo’n systeem wel zag 

zitten, maar naarmate het gesprek vor-

derde gaf hij ook af en toe een argument 

tegen. Docent Floris vroeg hem wat hij nu 

vindt, nadat verschillende argumenten 

voor en tegen zijn onderzocht. Hij bleek 

vooral door een praktisch argument over 

misbruik overtuigd te zijn, maar vond nog 

steeds dat het nieuwe systeem in principe 

eerlijker zou kunnen zijn, omdat het gelij-

kere kansen biedt voor mensen die van 

huis uit minder meekrijgen.

  

Fragment 6. Metacognitieve reflectie op de deelnemers tijdens de dialoog (Floris, klas 8, les 2) 

 

1 Docent [Leerling 1], in het begin gaf jij aan dat het systeem op zich niet fout zou zijn 

om te introduceren. Hoe sta je daar nu in?  

2 Leerling 1 Niet meer hetzelfde.  

3 Docent Wat is het belangrijkste argument daarvoor? 

4 Leerling 1 Dat van [leerling 2] en [leerling 3] over het cheaten van het systeem door van 

alles te kijken waarin je eigenlijk niet geïnteresseerd bent.  

5 Docent Dat ging over misbruik. In theorie is cheaten in het huidige systeem, met eind-

examens, ook mogelijk. Dus laten we misbruik even van tafel halen. Beide 
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systemen geven een accuraat beeld van jouw vermogens. Zou je dan wel of 

niet akkoord gaan?  

6 Leerling 1 Ja, dan wel eigenlijk, want dan biedt het nieuwe systeem eerlijkere kansen voor 

mensen die minder mee hebben in de maatschappij, wiens ouders minder geld 

hebben. Omdat ze echt naar jouw internetgedrag kijken en niet naar alles daar-

omheen waar bijles en connecties bij helpen.  

 

In de laatste lesfase, na afloop van het ge-

sprek, observeerden we deze vorm van 

metacognitieve reflectie bij meerdere do-

centen. In tabel 4 en fragment 7 tonen we 

een voorbeeld uit een andere les van Flo-

ris. Floris vroeg de leerlingen of dit ge-

sprek en de bekeken documentaire (over 

erbarmelijke arbeidsomstandigheden in 

de Zuidoost-Aziatische  

garnalenvisserij) maakten dat ze nu iets 

anders zouden doen als ze een volgende 

keer op het punt staan om garnalen te ko-

pen of eten. Dit is een voorbeeld van re-

flectie op de waarden en handelingen van 

leerlingen, omdat zij (uitgenodigd worden 

om te) onderzoeken wat het gesprek voor 

hen betekent, voor hun eigen kritisch den-

ken en handelen. 

 

Fragment 7. Metacognitieve reflectie op het handelen van deelnemers na afloop van de dialoog  

(Floris, klas 8, les 1) 

 

1 Docent En hoe is dat voor jou, heeft deze documentaire, samen met dit gesprek, in-

vloed op jouw handelen?   

2 Leerling 1 Nee, dat denk ik niet.  

3 Docent Dus als jij dit ziet… Maakt het uit dat die mensen in zulke omstandigheden 

werken, slavenarbeid haast? Heb jij een morele verplichting naar die mensen 

toe?  

4 Leerling 1 Nee, ik voel geen verplichting.  

5 Docent Hoe verschilt dit van het voorbeeld waar we het net over hadden met het ver-

drinkende kind. In beide gevallen gaat het om het redden van iemands leven 

door keuzes te maken met je portemonnee… Wat zijn jouw argumenten dat dit 

toch echt anders is?  

6 Leerling 1 Ik denk dat het met geld te maken heeft. Dat je toch snel voor de goedkoopste 

variant kiest in de supermarkt.  

7 Docent Net gaf je aan dat het visuele aspect er ook mee te maken heeft, dat het feit 

dat je het ziet gebeuren echt het gevoel van verplichting geeft.  

8 Leerling 1 Ja, want ik zie natuurlijk geen slavernij in de supermarkt.   

9 Docent Maar nu Koppel ik dat aan elkaar, nu weet je dat, en je hebt de documentaire 

gezien…  
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10 Leerling 1 Ja, dat is niet zo direct. […] Het is natuurlijk supererg, maar ik weet niet of je 

er zelf echt iets aan kunt doen omdat het op zo’n grote schaal gebeurt. Als jij 

dat niet meer koopt, ik weet niet of dat echt helpt.   

11 Leerling 2 Ja eens, als jij het niet koopt, koopt iemand anders dat bakkie wel en het is 

maar 100 gram…  

 

We vonden nauwelijks voorbeelden van re-

flectie op kennis en vaardigheden in de 

transcripten van de gesprekken. In de les-

sen van Igor en Beatrix maakten de leer-

lingen een individuele reflectieopdracht 

voor en na het gesprek, waarin ze een per-

soonlijk doel voor het gesprek formuleren 

en achteraf evalueren hoe dit is gegaan. 

Beatrix gaf haar leerlingen de volgende 

suggesties: “Wil je meer vragen stellen, 

kritisch reageren op anderen, beter luiste-

ren, af en toe notities maken, of iets an-

ders? En wees een beetje concreet, bedenk 

ook hoe je dat kunt doen of wat voor vra-

gen je zou kunnen stellen.”  

 Maar deze reflecties werden niet klassi-

kaal besproken, dus hierover vinden we 

niets terug in de gesprekstranscripten.  

Tot slot nog een bijzonder voorbeeld van 

metacognitieve reflectie op de deelnemers 

aan het gesprek: in de les van Floris (frag-

ment 8) zagen we hem reflecteren op zijn 

eigen rol in het gesprek, naar aanleiding 

van een vraag van een leerling (regel 1). 

Alhoewel de docent niet echt antwoord 

gaf op de vraag over hoe hij het gesprek 

vond gaan, gaf hij in regel 2 wel een voor-

beeld aan leerlingen door te reflecteren op 

zijn eigen rol tijdens het gesprek.   

 

 

Fragment 8. Metacognitieve reflectie op de begeleiding van de docent (Floris, klas 9, les 2) 

 

 

1 

 

Leerling 1 

 

Meneer, hoe vond u het gesprek eigenlijk gaan? Vond u dat we vooruitgang 

hebben geboekt met de klas?  

2 Docent Zeker, zeker, zeker. Ik merk dat, soms heb ik er moeite mee, dat is mijn leer-

punt, dat ik het er inhoudelijk niet mee eens ben. En dan moet ik mijn eigen 

mening ook voor me proberen te houden en niet te veel proberen te sturen. 

Soms vind ik iemand super hypocriet en dan wil ik jullie wel uitdagen om dit 

echt te beargumenteren, maar niet mijn mening opleggen. 

3 Leerling 2 Dan kunt u op een gegeven moment ook gewoon zeggen ‘dit is dom’ en dan 

gewoon volgende.  

4 Docent Maar dat is niet lief.  

5 Leerling 2 Niet lief, maar wel praktisch.  
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Conclusie en discussie 

In dit artikel beschreven we hoe metacog-

nitieve reflectie op waardegeladen kritisch 

denken in dialoog eruitziet en hoe docen-

ten dit bevorderen. Aan de hand van een 

indeling in drie lesfasen (voorafgaand aan, 

tijdens en na afloop van de dialoog) en 

vier onderwerpen om op te reflecteren 

(cognitieve dimensies, sociale dimensies, 

opbrengsten en de deelnemers), gaven we 

een systematische indeling van de gevon-

den voorbeelden van metacognitieve re-

flectie in tabel 4. Met behulp van zeven 

fragmenten uit de geobserveerde lessen 

lieten we zien hoe docenten metacogni-

tieve reflectie initiëren, voordoen, monito-

ren en uitlichten. Hiermee dragen we bij 

aan empirisch onderzoek naar metacogni-

tieve reflectie, in het bijzonder in de con-

text van dialogisch onderwijs in waarde-

geladen kritisch denken. We laten zien dat 

docenten in staat zijn om metacognitieve 

reflectie te realiseren tijdens waarde-gela-

den kritische dialogen en dat zij dat bo-

vendien in zodanige mate en variëteit 

doen, dat we op basis daarvan een over-

zicht kunnen geven van verschillende vor-

men van metacognitieve reflectie. Met dit 

artikel dragen we bij aan declaratieve ken-

nis over wat metacognitieve reflectie is, 

aan procedurele kennis over hoe docenten 

dit kunnen bevorderen in dialoog en aan 

conditionele kennis over wanneer zij dat 

kunnen doen.  

Ter afsluiting bespreken we nog enkele 

discussiepunten. Ten eerste, we maakten 

in dit artikel een analytisch onderscheid 

tussen verschillende vormen van meta-

cognitieve reflectie, om zo duidelijk mo-

gelijk te beschrijven op welke manieren 

dit in de lessen voorkomt. In de metage-

sprekjes uit de lessen van Beatrix (frag-

ment 1) en Daniel (fragment 3) blijkt ech-

ter dat de verschillende vormen in de les 

vaak vlak na elkaar of zelfs in dezelfde 

beurt voor kunnen komen. We hopen dat 

het onderscheiden van verschillende lesfa-

sen en onderwerpen van metacognitieve 

reflectie docenten kan helpen bij het re-

flecteren op hun eigen lespraktijk en om 

nieuwe strategieën uit te proberen, daar-

bij kunnen ze net als Beatrix en Daniel de 

verschillende vormen van metacognitieve 

reflectie door elkaar heen gebruiken.  

Ten tweede, uit de kwantitatieve gegevens 

in tabel 3 blijkt dat docenten meer meta-

cognitieve bijdragen hadden dan leer-

lingen. In de geselecteerde fragmenten 

zagen we bovendien dat metacognitieve 

reflectie in veel gevallen door docenten 

wordt geïnitieerd. Zoals we in het theore-

tisch kader constateerden: metacogni-

tieve reflectie komt niet vaak voor in dia-

logen in de klas (Howe et al., 2019; Kien-

stra et al., 2015; Rombout et al., 2022) en 

in deze studie lieten we zien dat dit wel 

degelijk kan mits docenten zich bewust 

ten doel stellen om metacognitieve reflec-

tie te bevorderen en zij hier voorafgaand 

in geschoold worden (zoals voor de helft 

van de docenten in dit onderzoek geldt). 

Verschillende auteurs geven aan in dialo-

gisch onderwijs de docent zich steeds 

meer terug zou moeten trekken als 
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gespreksleider en dat leerlingen facilite-

rende taken langzamerhand van de do-

cent kunnen overnemen (Kienstra et al., 

2015; Reznitskaya & Wilkinson, 2017; 

Schuitema et al., 2018). In deze korte in-

terventiestudie (met een duur van 6 we-

ken), lijken de klassen hier wat betreft me-

tacognitieve reflectie nog niet aan toe: de 

docenten waren sturend in het proces om-

dat zij het initiatief namen tot metacogni-

tieve reflectie (Reznitskaya & Wilkinson, 

2017). Daarnaast waren ze in sommige 

gevallen ook sturend op de inhoud, bij-

voorbeeld wanneer ze doelen herformu-

leerden, regels voorstelden of afgespro-

ken regels monitorden. Als het doel van 

een docent is om zich steeds meer terug 

te trekken als gespreksleider, is het be-

langrijk om hier met leerlingen naartoe te 

werken (Reznitskaya & Wilkinson, 2017). 

In vervolgonderzoek zou gekeken kunnen 

worden naar hoe docenten hun leerlingen 

kunnen leren om zelfstandig aan meta-

cognitieve reflectie op waardegeladen kri-

tisch denken in dialoog te doen.  

Hiertoe vinden we in de literatuur enkele 

suggesties. Sedova et al. (2016) adviseren 

om gefaseerd iets nieuws te introduceren: 

probeer eerst één ding, reflecteer daarop, 

bedenk hoe dit beter kan, reflecteer op-

nieuw en als de klas dit enigszins be-

heerst, voeg je iets anders toe en laat je 

het eerste op een gegeven moment vallen. 

Wall en Hall (2016) raden aan raden aan 

om eerst te reflecteren op ‘wat hebben we 

geleerd over iets?’ en pas later na te den-

ken over ‘wat heb ik geleerd over mezelf 

en mijn eigen handelen?’ Op basis hiervan 

zou een advies kunnen zijn om met een 

van de eerste drie soorten te beginnen en 

pas later op de leerlingen zelf te reflecte-

ren. Bovendien raden zij aan om eerst 

eens een gesprek te evalueren, en dit ver-

volgens te gebruiken voor plannen en mo-

nitoren (Wall & Hall, 2016), zoals Daniel 

ook deed in zijn lessen. Zowel Reznitskaya 

en Wilkinson (2017) als Zepeda et al. 

(2019) wijzen erop dat het uit kan maken 

hoe docenten hun metacognitieve reflec-

tiebijdragen formuleren: is dat directief 

(docent zegt wat leerlingen moeten doen), 

modellerend (docent doet het gewenste 

gedrag voor) of vragend (docent stelt een 

vraag aan leerlingen)? Vervolgonderzoek 

kan meer inzicht geven in de effecten van 

formulering en fasering van metacogni-

tieve docentbijdragen.  

Een belangrijke vervolgstap is om te kij-

ken naar de langeretermijneffecten op do-

centhandelen van deze scholing en naar 

de leeropbrengsten van leerlingen. Dat 

eerste gaat om de vraag of docenten me-

tacognitieve reflectie blijven initiëren rond 

gesprekken en zo ja, welke vormen en 

waarom deze? De tweede vraag zou on-

derzocht kunnen worden door empirisch 

te toetsen of metacognitieve reflectie tij-

dens gesprekken inderdaad bijdraagt aan 

het leren van leerlingen, in het bijzonder 

het leren waardegeladen kritisch denken.  

Tot slot, dit onderzoek is gedaan in filoso-

fielessen en met filosofiedocenten, desal-

niettemin denken we dat de gepresen-

teerde onderscheiding ook 
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relevant is in andere vakken waarbij kri-

tisch geredeneerd wordt over maatschap-

pelijke, morele en wetenschappelijke 

vraagstukken. Al met al hopen we met 

deze gedetailleerde beschrijving docenten 

gereedschap in handen te geven om me-

tacognitieve reflectie te initiëren tijdens 

gesprekken.  

 

Dankwoord 

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest 

zonder de docenten en leerlingen die 

meededen, ik ben hen ontzettend dank-

baar voor hun tijd en betrokkenheid. Het 

promotieonderzoek waar dit een deelstu-

die van is wordt gefinancierd met een 

NWO-promotiebeurs voor leraren, referen-

tienummer 023.006.058.  
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