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Voorwoord

“kijk eens wat ik kan!” dat zeggen kinderen vaak tegen elkaar. en ze 
hebben gelijk: ze kunnen heel veel en vaak veel meer dan wij, volwassenen, 
denken. Met dit proefschrift laat ik zien wat kinderen in interactie met 
elkaar allemaal kunnen. tegelijkertijd zeg ik met dit proefschrift ook: “kijk 
eens wat ik kan!”. toen ik in 2009 begon aan dit onderzoek wist ik niet wat 
een ongelofe lijke reis dit zou worden. ik wist niet dat ik tijdens die zeven 
jaren onderzoek zoveel zou leren: over mezelf, over hoe ik eigenlijk dacht 
over kinderen en het opvoeden van kinderen en over de wereld. ik ging met 
andere ogen kijken naar hoe ik met mijn eigen dochter omging. 
toen elly Singer in 2009 een hanze-jeugdlezing gaf over de ontwikkeling 
van kinderen in kindercentra, ging mijn dochter naar de buitenschoolse 
opvang (bso). naar aanleiding van die lezing was mijn interesse gewekt voor 
de ontwikkeling van kinderen in de bso. vanuit mijn achtergrond als neer-
landica op de pedagogische academie hield ik mij bezig met de (taal)ontwik-
keling van schoolkinderen. Maar wat gebeurde er eigenlijk buiten school 
in de bso en hoe speelden en leefden kinderen van 4 tot 13 jaar samen met 
pedagogisch medewerksters in die relatief nieuwe setting? hoe ontwikkelden 
kinderen zich eigenlijk buiten de schoolse setting waarbinnen kinderen 
vooral met elkaar spelen. 
als neerlandica vroeg ik mij af hoe de kinderen in interactie met elkaar 
samen speelden en hoe die interactie eruit zag. vanuit een volwassen 
perspectief kan peerinteractie soms naïef en zelfs primitief overkomen. Zo 
dreigen kinderen in kleuterklassen elkaar regelmatig met: “jij mag niet op 
mijn feestje komen als jij ….”. de leerkracht van mijn dochter vond dit sociaal 
onverantwoord en stelde de regel in dat kinderen niet meer over hun kinder-
feestje mochten praten in de klas. Maar is dit de juiste interpretatie? church 
(2009) heeft laten zien dat dreigementen, zoals ‘je mag niet op mijn feestje 
komen’ tijdens een conflict tussen kinderen, juist bijdragen aan het oplossen 
van dat conflict. kinderen gaan dus heel anders met zo’n dreigement om dan 
volwassenen. 

in 2008 al was het idee ontstaan om een promotieonderzoek te gaan doen. 
ik was lid van het lectoraat integraal jeugdbeleid en de hanzehogeschool 
wilde graag meer docenten laten promoveren. ik greep de kans om me in 
een onderwerp te verdiepen met beide handen aan na een aantal jaren 
als docent bij de pa gewerkt te hebben. en ik kon me geen andere promo-
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het is jammer dat je niet op mijn promotie kunt zijn, maar weet dat ik onze 
gesprekken zeer gewaardeerd heb. 
verder hebben veel pa- en SaS-studenten meegewerkt aan mijn onder-
zoek. Zij zijn van onschatbare waarde geweest, door het werk wat ze verzet 
hebben en ook omdat zij mij keer op keer dwongen om mijn onderzoek uit 
te leggen. 

wanneer de pa en in het bijzonder peta de vries en brenda blaauw zich niet 
ingezet hadden voor mijn onderzoekstijd lag er nu ook niet een proefschrift. 
Zij hebben tijd, ruimte en middelen weten te vinden om het mij mogelijk te 
maken door te gaan met mijn onderzoek. in de jaren dat ik gewerkt heb aan 
mijn promotieonderzoek heeft er een ware revolutie in onze pa plaatsge-
vonden. veel bekende collega’s zijn vertrokken en veel nieuwe collega’s zijn 
gekomen. toch zijn er veel collega’s die in de loop der tijd interesse hebben 
getoond voor mijn onderzoek en dat heb ik zeer gewaardeerd. ook al kon 
ik het niet altijd laten blijken, wanneer ik na de vraag ‘en, ben je al bijna 
klaar met je onderzoek’ door de stress bevangen werd. de meeste dank ben 
ik verschuldigd aan de sectie taal, anke, bernard, dory, Martine,  aletta, 
Mariska, Mathilde en richard. Zij hebben vaak voor me moeten inspringen, 
wanneer ik weer eens verhinderd was. bedankt voor jullie steun en jullie inte-
resse. en maak je borst maar nat: ik ben er weer. 
een speciaal woord van dank gaat naar aletta kwant, inmiddels mijn collega. 
jaren geleden, in het begin van mijn onderzoeksperiode, hadden we al 
eens een gesprek over het doen van onderzoek en alles wat daarbij komt 
kijken. toen ik vastliep met mijn inleiding heb je, consciëntieus als je bent, 
mij geholpen door mee te lezen en tips te geven. ik wil je bedanken voor 
de inhoudelijke gesprekken, die me geholpen hebben bij het grip krijgen 
op mijn tekst. ook wil ik henriëtte Schakelaar bedanken, die mij altijd 
heeft geholpen wanneer ik weer eens vastliep in de veranderende regels 
en gewoonten binnen de pa of gewoon even moest uithuilen. je bent van 
onschatbare waarde voor een worstelende promovenda.
Fienke Strijbos, wat was ik blij met je hulp bij het controleren van de biblio-
grafie. dank voor alle uren die je erin hebt gestoken om mij te voorzien van 
minutieus commentaar. alle fouten die er nu nog in zitten, zijn natuurlijk 
voor mijn rekening.

alle collega’s die betrokken zijn bij het lectoraat ijb bedank ik voor hun 
luisterend oor en hun deskundige feedback. in het bijzonder bedank ik 
bé poolman, medelid van de kenniskring van het lectoraat ijb, met wie ik 
ongeveer  tegelijkertijd begon aan een onderzoek. ik waardeer onze te 
spaarzame gesprekken over ons beider onderzoek, waarbij je altijd geïnteres-
seerd was in hoe het met mij én mijn onderzoek ging. en toen jij inmiddels 
gepromo veerd was, heb je mijn laatste hoofdstuk van deskundige feedback 
voorzien, waaraan ik veel gehad heb. ook annelies kassenberg bedank ik 
voor de steun die ik mocht ontvangen.

tiebegeleider voorstellen dan jan berenst, universitair hoofddocent bij de 
vakgroep taalbeheersing van het nederlands. hij verenigt grote deskundig-
heid, passie voor taal en onderwijs en betrokkenheid bij de wereld in zich en 
heeft op belangrijke momenten in mijn leven een rol gespeeld: tijdens mijn 
studie was hij begeleider van mijn scriptie, door hem vond ik een prachtige  
baan bij de rug én één van mijn beste vriendinnen. vandaar dat mijn dank-
woord allereerst uitgaat naar jan. er zijn weinig mensen die zo’n grote 
invloed op mijn leven hebben gehad.  of ik nu student was, werknemer of 
promovenda, het gesprek met jan over het werk en het leven heeft mij altijd 
zeer geïnspireerd en gemotiveerd. jan, bedankt voor je vertrouwen, voor de 
gezelligheid in los angeles samen met paulien en tjaltje, voor je eruditie en 
voor je vele, vele gesprekken en feedback op mijn werk. ik ben heel blij dat je 
mijn co-promotor wilde zijn. anders was een promotieonderzoek niet in mijn 
hoofd opgekomen en was dit proefschrift er nooit gekomen. 

Mijn promotor, kees de glopper en andere co-promotor, jeannette 
doornenbal zijn natuurlijk ook heel belangrijk geweest. kees heb ik eigen-
lijk pas aan het einde van mijn proefschrift beter leren kennen. vanaf het 
begin hield kees de grote lijnen van mijn onderzoek in de gaten. en dacht ik 
soms dat hij dat voldoende vond, dan brachten zijn scherpzinnige en analy-
tische vragen mij wel op andere gedachten. tijdens de laatste fase van het 
proefschrift zat ik regelmatig om 7 uur ’s ochtends bij kees om de laatste 
wijzigingen  door te spreken. ik leerde kees kennen als een heel precies en 
zorgvuldig begeleider. ik bewonder je efficiënte werkwijze, waardoor je in 
staat bent zoveel te doen en te betekenen. dankzij jou is het proefschrift 
beter geworden en heb ik veel geleerd over het schrijfproces.

Met jeannette mocht ik aan de wieg staan van het lectoraat integraal 
jeugdbeleid (ijb), dat inmiddels een gevestigde naam heeft in de pedagogi-
sche wereld in nederland.  omdat wij vanuit verschillende disciplines kijken 
naar kinderen en opvoeding heeft het wel even gekost voordat we elkaar 
echt begrepen. ik waardeer het zeer dat ik altijd bij je aan kon kloppen. en 
dat je, consciëntieus als je bent, altijd als eerste je feedback op de mail zette 
en de heren zachtmoedig aanspoorde tot hetzelfde.

Zonder de kinderen, de pedagogisch medewerksters en directies van bso’s en 
in het bijzonder van de boomhut en het Zonnetje was dit proefschrift er niet 
geweest. het heeft mij verbaasd en verheugd hoe gastvrij ik overal onthaald 
ben. ik mocht mijn camera’s neerzetten en filmen wat ik maar wilde. ik hoop 
dat ik met dit proefschrift en de vele prachtige interacties iets teruggeef aan 
de kinderen en het werkveld.
tijdens de eerste fase heeft Marjolein vrij voor haar afstudeeronderzoek 
een bijdrage geleverd aan mijn onderzoek door video-opnamen te maken. 
Zij heeft haar scriptie geschreven over conflictinteractie, die zeer bruikbaar 
was voor mijn eigen onderzoek. ik vond het fijn om met je samen te werken. 
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doen. ik ben geweldig trots op jou en hoop dat je nog heel lang bij ons blijft. 
Mijn onderzoek eindigt in de wetenschap dat geerte vandaag jou zal bege-
leiden, samen met paulus, willem, lambert en wim. 
wilma zal mij als paranimf bijstaan. het is geweldig om een zus zo dichtbij 
te hebben in groningen, die ook nog eens neerlandica en pa-docente is. 
gesprekken gaan al gauw over het onderwijs en het is altijd inspirerend om 
met jou daarover te spreken. Maar ik ben ook heel bij dat je meehelpt bij alle 
promotietoestanden en dat je me helpt bij het zoeken van de juiste kleding ☺. 
ik heb het enorm getroffen met mijn familie en hou veel van jullie allemaal.  

lieve tjaltje, toen ik aan het promotieavontuur begon was jij acht jaar oud 
en ging nog naar de bso. een paar jaar geleden verzuchtte je eens: “als je 
maar nooit meer gaat promoveren.” dat beloof ik je (wel met enige pijn in 
mijn hart). je hebt vaak te maken gehad met een moeder die ‘even’ geen tijd 
had of die kortaf was en ongeduldig. ik weet niet of dat allemaal direct beter 
wordt, maar ik weet wel dat ik enorm trots ben op jou. je bent een prach-
tige, sociale en zelfbewuste jonge vrouw die weet wat ze wil. ik hou van jou.

lieve bernard, zonder jouw steun en onvoorwaardelijke geloof in mij en mijn 
“analytische kwaliteiten” was dit proefschrift er zeker nooit gekomen. de 
afgelopen jaren waren mooie jaren, maar ook jaren met diepe dalen. vaak 
heb ik op het punt gestaan het bijltje erbij neer te gooien. Maar altijd was jij 
daar die me opving en me moed insprak en me weer op weg hielp. ik wil er 
de komende jaren meer voor jou zijn. we gaan alle mooie dingen doen die 
we van plan zijn en nog een heleboel meer. ik hou van jou.

collega-phd’s en conversatieanalytici binnen de letterenfactulteit ben ik 
dankbaar voor hun hulp bij de inwijding in de methode van de conversatie-
analyse, die ik ooit wel tijdens mijn studie had bestudeerd, maar al heel ver 
was weggezakt. de databijeenkomsten hebben mij hier zeer bij geholpen. 
dank jullie wel agnes, christina, harry, Mike, Myrte, rimke en trevor.
en tijdens een cursus conversatieanalyse heb ik Yvonne tse crepaldi uit 
Singapore ontmoet. i thank you for your support and your intelligent 
questions  during my research of conflict interactions. i admire your hard work 
to finish your phd and i’m sure you will get there. and i’m looking forward 
seeing you somewhere, sometimes. 

toen ik in juni 2015  helemaal vastliep tijdens het schrijven van de inleiding 
en ik alle plezier en inspiratie verloren had, bracht kees me in contact met 
Femke kramer. de vele en lange gesprekken met haar lieten mij weer met 
nieuwe ogen naar mijn onderzoek kijken en ik kon weer van mijn onderzoek 
gaan houden. bovendien heb ik een leuk, intelligent en inspirerend mens 
ontmoet en hoop ik dat we ook buiten dit proefschrift eens gesprekken 
mogen voeren.

dat dit proefschrift hier in deze vorm voor u ligt, is te danken aan dineke 
buist. ik vond het heel plezierig met je samen te werken en dank je voor je 
mooie ideeën en zorgvuldige werk. ook alec, nora en remi bedank ik: jullie 
hebben prachtige tekeningen gemaakt voor mijn proefschrift. ik hoop dat 
jullie ook een beetje tevreden zijn over het resultaat.

Mijn vrienden wil ik ook bedanken, omdat zij de afgelopen jaren minder 
aandacht van mij gehad hebben en mij toch trouw zijn gebleven en me 
hebben gesteund met gesprekken, wijn, museumbezoek of anderszins. een 
speciaal woord van dank gaat naar mijn beste vriendin, collega en kamer-
genoot dory hofstede. onmisbaar zijn de vele middagen en avonden 
geweest waarbij we over het werk, het onderzoek en het leven hebben 
gesproken. helemaal verdwijnen in mijn onderzoek was niet mogelijk omdat 
jij me er zo nu en dan uittrok en liet zien dat de wereld ook nog bestond. en 
niet te vergeten dat je nog ‘even’ de eindredactie van mijn hele proefschrift 
op je hebt genomen. en toen ik vroeg wat je ervoor moest hebben, zei dat 
een fles wijn volstond. ik hoop dat we nog veel avonturen zullen beleven en 
ben heel blij dat jij mijn paranimf wil zijn. wie weet, speel ik nog een vraag 
door ☺.

Mijn familie ben ik oneindig dankbaar. allereerst papa en mama, die er 
altijd voor mij waren en nog steeds zijn. Mijn onderzoek is begonnen met 
de zwartste bladzij uit onze gezamenlijke geschiedenis toen mama overleed 
gevolgd door een heftige ziekteperiode van geerte. daar zijn geen woorden 
voor. papa, ik vind het geweldig hoe jij altijd voor ons klaar staat, ondanks je 
eigen grote gemis. ik vind het fijn dat je zo betrokken bent bij alles wat we 
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1
Inleiding

de socialisatie van kinderen is door de eeuwen heen een belang-
rijk maatschappelijk en wetenschappelijk thema geweest (bakker, 
noordman & rietveld-van wingerden, 2010). in onze tijd is dat niet 
anders (derksen, 2015; de winter, 2011). opvallend is dat het perspectief 
van kinderen in het wetenschappelijke en het publieke debat groten-
deels onderbelicht blijft. dat is opmerkelijk, omdat onderzoek (harris, 
1998; corsaro, 2011; goodwin, 1990, 2006; butler, 2008) juist laat zien 
dat kinderen een actieve rol spelen in hun eigen socialisatie en zij elkaar 
tijdens peerinteracties socialiseren. om betekenisvolle interacties met 
elkaar aan te kunnen gaan, is het belangrijk dat kinderen in de gelegen-
heid gesteld worden om samen tijd door te brengen. in het huidig tijds-
gewricht echter lijken kinderen steeds minder kans te krijgen om samen 
te zijn (gray, 2013; Sire, 2002) of samen te spelen (goorhuis-brouwer, 
2012; christakis, 2016). een interessant nieuw leefmilieu van kinderen 
lijkt hen wel die mogelijkheid te geven: de buitenschoolse opvang 
(voortaan: bso). deze studie wil vanuit het perspectief van kinderen 
hun socialisatie in de bso bestuderen, met als doel om meer kennis te 
verkrijgen over de wijze waarop kinderen in de bso hun alledaagse 
leven met elkaar organiseren. hiertoe worden de praktijken bestudeerd 
die kinderen in interactie gebruiken, bijvoorbeeld om met elkaar te 
onderhandelen over toegang tot spel. daarmee draagt deze studie bij 
aan de groeiende kennis over hoe kinderen hun alledaagse leven zelf 
vormgeven in interactie met elkaar. Zulke kennis kan bijdragen aan een 
betere begeleiding van kinderen in de bso.

1.1 DE BuITENSChooLSE oPVaNG aLS SETTING 
aan het begin van het tweede decennium van de 21ste eeuw is de 
bso in nederland een belangrijk nieuw leefmilieu geworden voor 
kinderen van 4 tot 13 jaar (Studulski, 2011; veen, boogaard, van daalen 
& emmelot, 2012; Schreuder, 2013). hoewel er in 2016 aanmerkelijk 
minder kinderen naar de bso gaan, als gevolg van de vermindering van 

‘Kids are profoundly social. In my many years of observing in 
preschools, I have rarely seen a child grab a toy, book, or even 
a cookie and run off to play with or eat the item by himself 
of herself. Instead, the emotional satisfaction of sharing 
and doing things together is intense, especially when kids 
accomplish  things together on their own without the aid or 
direction of adults. Kids want to gain control of their lives and 
share that sense of control with each other. In doing so they 
teach each other how to be social.

corsaro, w.a. 
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de kinderopvangtoeslag voor ouders (cbS, 2015), lijkt de bso toch niet 
meer weg te denken uit het pedagogisch landschap in nederland.
in de bso komen allerlei kinderen samen: kinderen van verschillende 
leeftijden, van verschillende basisscholen en uit verschillende groepen 
van die basisscholen. Ze vormen met elkaar een gemeenschap onder 
leiding van een pedagogisch medewerkster1 (voortaan: pm’er) om hun 
vrije tijd na een schooldag te beleven. de groepen kinderen zijn niet 
alleen heterogeen van samenstelling; ook de samenstelling van de 
groepen wisselt iedere dag. dit betekent voor kinderen dat zij in de bso 
genoodzaakt zijn regelmatig andere, meer of minder bekende, jongere 
of oudere, speelkameraadjes te zoeken, omdat hun vaste vriendje 
er bijvoorbeeld niet is. kinderen moeten activiteiten voorstellen aan 
andere kinderen en die activiteiten gezamenlijk organiseren. wanneer 
ze eenmaal samenspelen moeten zij nieuwkomers wel of niet toelaten 
tot hun spel. daarnaast voeren kinderen met zijn allen gezamenlijk of in 
kleinere groepjes activiteiten uit onder leiding van pm’ers. de bso is dus 
een andere leefwereld met andere kenmerken dan die van het gezin, 
waarin kinderen ook wel met oudere of jongere kinderen samenzijn 
en samenspelen, maar die kinderen zijn dan hun broertjes en/of zusjes. 
op school zijn kinderen samen met bekende leeftijdgenoten in een 
door een leerkracht geleide vaste leeftijdsgroep. binnen een bso doen 
kinderen andere ervaringen op en participeren zij in meer en in andere 
sociale interacties dan in de traditionele leefmilieus van school en gezin 
(Stolk, hunnius, bekkering & toni, 2013). 
bezien vanuit de sociaal-culturele theorie van lave en wenger (1991) 
omtrent leren in communities of practice vormt de bso een gemeen-
schap van jongere en oudere kinderen waarbinnen kinderen in hetero-
gene groepen elkaar door participatie kunnen socialiseren. lave en 
wenger laten zien dat novices tijdens een fase van gelegitimeerde 
perifere participatie al doende de praktijken van die gemeenschap leren 
kennen. tijdens deze fase mogen novices meedoen met activiteiten van 
experts en wordt er niet van hen verwacht dat ze al volwaardig parti-
ciperen. overigens blijken kinderen hierbij niet per definitie novices en 
volwassenen de experts (rogoff, 1991). een vierjarige die nieuw is in de 
bso kan als novice bijvoorbeeld ingewijd worden in de regels van de bso 
door een ander kind, zoals dat je je jas bij binnenkomst in een luizenzak 
doet. een kind van zeven jaar kan echter een novice zijn wanneer het 
een spel speelt met een jonger kind, dat hem de spelregels uitlegt. Zo 
leren kinderen dus van elkaar om zich te ontwikkelen tot volwaardige 
deelnemers van die bso-gemeenschap.
er is in nederland geen observatieonderzoek uitgevoerd naar het dage-
lijkse leven van kinderen in een bso. Mogelijk komt dit doordat de bso 
een relatief nieuw leefmilieu is voor kinderen (Studulski, 2011; gilsing, 
2007; boogaard, Fukkink & Felix, 2008). de aandacht die er voor deze 
setting bestaat, is vooral gericht op het in kaart brengen en bewaken 

van de kwaliteit van de bso door middel van kwantitatief onderzoek 
(boogaard & van daalen-kapteijns, 2012; boogaard & Fukkink, 2009; 
boogaard et al., 2012). daarnaast is er een eerste experimenteel effect-
onderzoek naar deelname aan kinderopvang in nederland (Stolk, 
hunnius, bekkering & toni, 2013) dat constateert dat kinderen door 
deelname aan kinderopvang socialer zijn geworden dan kinderen die 
niet of minder hebben geparticipeerd in de kinderopvang. in aanvul-
ling op het bestaande onderzoek wil deze studie het perspectief van de 
kinderen recht doen, door te bestuderen hoe zij in interactie met elkaar 
participeren in die nieuwe gemeenschap van de bso met zijn heterogene 
en discontinue groepen. deze studie richt zich daarbij niet op de vraag 
óf maar hóe kinderen socialer worden (Stolk, hunnius, bekkering & toni, 
2013). dit gebeurt door te onderzoeken hoe kinderen hun alledaagse 
leven in interactie met elkaar vormgeven. hiermee levert dit onderzoek 
meer kennis op over de socialisatieprocessen tussen kinderen in de 
concrete praktijk van de bso.
in paragraaf 1.2 wordt het theoretisch perspectief van waaruit deze 
studie is verricht, toegelicht. in paragraaf 1.3 wordt de relatie tussen 
socialisering en interactie besproken, en wat er bekend is over sociale 
praktijken van kinderen in andere contexten dan de bso. het begrip 
sociale praktijken wordt  toegelicht. in paragraaf 1.4 worden de centrale 
vragen van deze studie geïntroduceerd, waarna in paragraaf 1.5 wordt 
aangegeven hoe deze worden beantwoord. het hoofdstuk wordt afge-
sloten met een leeswijzer over de opbouw van dit proefschrift.

1.2 ThEoRETISCh PERSPECTIEf: 
 hET ComPETENTIEPaRaDIGma 

het theoretisch perspectief van waaruit deze studie wordt gedaan 
is het competentieparadigma, dat kinderen beschouwt als actieve, 
competente participanten die een rol spelen in hun eigen socialisatie, 
in de woorden van hutchby en Moran-ellis (1998b) als sociale actoren. 
onderzoek vanuit het competentieparadigma richt zich op de vraag hoe 
kinderen hun kindertijd zelf vormgeven en brengt de sociale compe-
tenties in kaart die kinderen demonstreren in hun dagelijks leven met 
andere kinderen en met volwassenen, in peergroepen en in gezinnen, 
en op andere terreinen van sociale interactie (corsaro, 2011; Schaffer, 
1996; grusec & hastings, 2007; waksler, 1991; Qvortrup, corsaro & 
honig, 2009). Socialisatie betekent niet ‘sociaal worden’, maar houdt in 
dat kinderen door te participeren in activiteiten met peers en volwas-
senen leren om in steeds nieuwe contexten, zoals de bso, in sociale 
interactie relaties aan te gaan. Zij ontwikkelen daarbij bijvoorbeeld 
zelfbewustzijn en het besef van het bestaan van anderen en leren wel 
of juist geen rekening te houden met die anderen (de waal, 2005). in 
plaats van kinderen te bestuderen als volwassenen in wording, wordt 

1  waar pedagogisch medewerkster staat, kan ook pedagogisch medewerker gelezen worden. 
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fieke contexten en met gebruikmaking van materialen en culturele 
middelen (bijv. bepaald taalgebruik). Sociale competentie is daarmee 
per definitie gesitueerd en lokaal geconstrueerd. wanneer er in deze 
studie gesproken wordt over competente kinderen wordt dus bedoeld 
dat kinderen om hun sociale omgeving te organiseren en te creëren, 
participeren in betekenisvolle sociale acties in bepaalde interactionele 
contexten (hutchby & Moran-ellis, 1998b).

1.3  SoCIaLE ComPETENTIE IN INTERaCTIE: 
 SoCIaLE PRaKTIjKEN

in de afgelopen decennia zijn er verschillende onderzoeken verricht 
naar de vraag hoe de sociale competentie van kinderen er in interactie 
uitziet. deze onderzoeken hebben met name ‘sociale praktijken’ van 
kinderen beschreven. Met sociale praktijken wordt hier het volgende 
bedoeld: het geheel aan ‘handelingspraktijken’ en hun sequentiële 
organisatie. handelingspraktijken zijn de uiteenlopende wijzen waarop 
kinderen in interactie handelingen realiseren om dingen te bewerkstel-
ligen, zoals toegang tot een spel. een kind dat toegang wil tot het spel 
van andere kinderen realiseert bijvoorbeeld als handelingspraktijk een 
bepaald type entreeverzoek. de al samen spelende kinderen realiseren 
vervolgens reactieve handelingspraktijken, zoals het accepteren van dat 
entreeverzoek of juist het weigeren ervan. het geheel van die hande-
lingspraktijken inclusief hun sequentiële organisatie, i.c. hun volgorde-
lijkheid, vormt dan in het gegeven voorbeeld de sociale praktijk: 
‘entreepraktijk’. entreeonderhandelingen kunnen door verschillende 
entreepraktijken gerealiseerd worden.
eén van de eersten die op basis van zijn onderzoek liet zien op welke 
manieren jonge kinderen sociaal competent zijn, is corsaro (1979). door 
middel van participerende observaties bestudeerde hij de interacties van 
kleuters in een preschool. hij concludeerde dat deze kleuters een eigen 
peercultuur creëren, waarbij peercultuur gedefinieerd wordt als ‘a set of 
common activities or routines, artefacts, values, concerns and attitudes ’ 
(corsaro, 1985, p. 171). in interactie met andere kinderen creëren 
kinderen actief een eigen sociale wereld met eigen regels, waarden, 
routines en principes. op basis van zijn participerende observaties 
van het alledaagse leven van kleuters maakt corsaro (2003) duidelijk 
dat kinderen ideeën uit de volwassen wereld gebruiken, maar die op 
een eigen, nieuwe manier benutten voor hun gezamenlijke spel. Zo 
beschrijft hij (p. 138 e.v.) drie jongens die, tegen de regels van de leiding 
in, een grote rode plank dragen, waarop de leiding normaliter spel-
materiaal naar de tuin draagt. hierbij roepen ze: “hier komt de bank, 
hier komt de bank!”. andere kinderen kunnen nu ‘geld’ bij de bank 
krijgen, geld dat bestaat uit steentjes. deze kinderen hebben hierbij 
een heel nieuw concept bedacht: een reizende bank. door met elkaar te 

het dagelijks leven van kinderen vanuit het competentieparadigma 
bestudeerd vanuit de gedachte dat kinderen competente wezens zijn, 
die de wereld om hen heen actief proberen te begrijpen en te sturen 
(Schaffer, 1996; grusec & hastings, 2007; corsaro, 2011; Qvortrup, 
corsaro & honig, 2009; waksler, 1991). dat dit perspectief niet door 
iedereen omarmd wordt, blijkt in 1998 wanneer harris met haar boek 
The Nurture Assumption nog al wat opschudding veroorzaakt in de 
(wetenschappelijke) wereld. door een meta-analyse van socialisatie-
onderzoek uit verschillende disciplines, komt zij tot de conclusie dat niet 
ouders en andere volwassenen de belangrijkste factor zijn in de sociali-
satie van kinderen, maar peers en vooral de peer groups.
kinderen zijn sociale wezens, omdat zij met elkaar kunnen communi-
ceren door taal en non-verbale middelen als lichaamshouding en 
gezichtsuitdrukkingen (de waal, 2005, 2013; tomasello, 2009). door de 
(non-)verbale interactie tussen kinderen onderling te bestuderen wordt 
zichtbaar hoe kinderen voortdurend bezig zijn de wereld om hen heen 
te begrijpen en hoe zij gezamenlijk hun sociale wereld construeren 
(danby, 2009). die sociale wereld is niet statisch maar gesitueerd, wat wil 
zeggen dat deze voortdurend wordt onderhandeld en opnieuw gecre-
eerd. de sociale wereld van kinderen (en overigens ook die van volwas-
senen) is dus lokaal, gesitueerd in plaats en tijd. in deze studie wordt 
daarom over de sociale wereld van kinderen gesproken als over een 
lokale sociale orde, waarin relaties, regels en plannen worden onder-
handeld en georganiseerd (Streeck, 1983). de constructie van de lokale 
sociale orde is een wederkerig proces: kinderen worden beïnvloed door 
de wereld om hen heen (kinderen, volwassenen en setting) en tegelij-
kertijd beïnvloeden zij die wereld zelf (Sacks, 1992). kinderen dragen 
zo bezien actief bij aan hun eigen socialisatie. dit doen zij in en door 
verbale en non-verbale interactie met de wereld om hen heen. interactie 
is bij uitstek sociaal en daarom van belang om te bestuderen wanneer 
het gaat om de vraag hoe kinderen elkaar socialiseren. in dit onderzoek 
wordt beschreven hoe kinderen taal en non-verbale middelen in inter-
actie gebruiken om een lokale sociale orde te bewerkstelligen en hoe 
zij hierdoor laten zien hoe zij competent zijn in verschillende sociale 
situaties  van de bso. hutchby & Moran-ellis (1998b, 15) definiëren sociale 
competentie als:

“a constantly negotiated dynamic, a phenomenon which is stabilized, 
to greater or lesser degrees, in and through the interactions between 
human actors and the material and cultural recources which are avai
lable, and which can be recruited to play a part in the constitution of 
specific, situated activities”. 

Sociale competentie is dus geen statisch gegeven. het ontwikkelt 
zich in en door interactie met kinderen en volwassenen binnen speci-
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participeren in spel en activiteiten ontwikkelen kinderen zich samen met 
hun peers, zowel in sociale zin als in hun taalgebruik.
corsaro (2003) liet ook zien wat het betekent om vriendschap te 
bestuderen vanuit het competentieparadigma in plaats vanuit het 
perspectief dat ontwikkelingspsychologen meestal kiezen. die laatsten 
bestuderen de kennis over vriendschap van kinderen in de regel als een 
abstract concept en in termen van deelvaardigheden, los van de sociale 
contexten waarin vriendschap zich ontwikkelt. dit vertelt ons weinig 
over hoe kinderen vrienden maken, noch over hoe vrienden zijn zich 
manifesteert en hoe die vriendschap gesitueerd is in het alledaagse 
leven van kinderen:

“when we say friendship knowledge is situated we mean that it, like all 
social knowledge, develops from social action (doing things with others) 
in a variety of types of social settings over historical periods” (corsaro, 
2003, p. 89). 

dat kinderen vrienden maken en dat die vriendschap gesitueerd is, 
betekent dat plaats en tijd van invloed zijn op sociale ontwikkeling. 
om goed in beeld te krijgen hoe kinderen vrienden maken en welke 
beteke nis zij geven aan vriendschap is het dus van belang om te kijken 
naar hun dagelijkse interacties in concrete settingen.
onderzocht corsaro door middel van etnografische analyses de sociale 
competentie in interacties tussen kinderen, conversatieanalytisch 
onderzoek zoals dat van goodwin (2006) bestudeert de interacties van 
kinderen door de gerealiseerde handelingspraktijken en hun sequen-
tiële organisatie te analyseren. conversatieanalyse als methode wordt in 
subparagraaf 1.5.4 nader besproken. om een activiteit te construeren, 
zoals een hinkelspel, moeten participanten zich gezamenlijk richten 
op die activiteit en een sociale orde creëren waarin relaties, regels en 
plannen worden onderhandeld en georganiseerd (Streeck, 1983). door 
taalgebruik en non-verbale interactie worden dus handelingen (zoals 
een verzoek) gerealiseerd. die realisaties of handelingspraktijken en hun 
sequenties zijn gesitueerd binnen zekere participatiekaders. Met het 
begrip participatiekader wordt verwezen naar de sociale identiteiten 
die de participanten in een interactie hebben, naar de interactionele 
normen en regels die er gelden en naar de rechten en plichten die 
de participanten hebben. Zo beschrijft goodwin (2006) het complexe 
participatiekader van een hinkelspel dat meisjes spelen. hierin is de 
beurtwisseling geregeld en zijn hinkelaar, wachtende hinkelaars en 
scheidsrechter sociale identiteiten, waarbij de scheidsrechter het spel 
controleert, maar de spelers ook de scheidsrechter blijken te contro-
leren en uit te dagen. cromdal (2001) laat zien dat kinderen in entree-
onderhandelingen een participatiekader creëren waarbinnen specifieke 
beurtwisselingsregels gelden en sociale identiteiten, zoals jong/oud 

en jongen/meisje. deze zijn van belang bij het maken, accepteren en 
weigeren van entreeverzoeken. wanneer kinderen die mee willen doen 
met spel van andere kinderen, na een entreeverzoek de al spelende 
kinderen geen interactionele ruimte gunnen om dat verzoek te 
weigeren, levert dit problemen op. verder mogen nieuwe kinderen bij 
touwtjespringen altijd meedoen. door hen de rol van draaier te geven, 
krijgen ze van de gevestigde kinderen een vrij beperkte rol in het spel 
toebedeeld.
conversatieanalytisch onderzoek als dat van goodwin (1990, 2006) 
heeft bijgedragen aan een scherper inzicht in het alledaagse leven 
van kinderen. door het minutieus bestuderen van peerinteracties laat 
zij zien hoe kinderen van 9 tot 13 jaar bij spel in hun wijk en op het 
schoolplein in staat zijn complexe onderhandelingen te voeren over de 
morele realiteit en sociale regels. kinderen construeren gezamenlijk 
op een beurt-voor-beurt basis in interactie regels en lokale identiteiten 
die horen bij het spel en zij gebruiken hiervoor verbale en non-verbale, 
multimodale praktijken. goodwin (2006) laat ook zien dat samenspelen 
en ruzie maken niet twee uitersten zijn, maar dat de meisjes bij het 
hinkelspel conflicten binnen deze spelactiviteit gebruiken om bijvoor-
beeld regels te handhaven of aan te vechten. Spelconflicten maken juist 
deel uit van het plezier van het spelen van het spel. de meisjes creëren 
gezamenlijk, in interactie met elkaar, status en macht door vormen van 
oppositie, pesten en uitsluiting (goodwin, 2002, 2006). daarbij verwerpt 
ze ook piagets idee dat spel van meisjes minder complex zou zijn dan 
dat van jongens.
de aandacht vanuit de conversatieanalyse voor de wereld van kinderen 
heeft de laatste jaren verschillende studies opgeleverd naar hun sociale 
wereld (bateman, 2011; butler, 2008; cobb-Moore, 2008; deunk, 2009; 
church, 2009; cromdal, 2001; danby & theobald, 2012; kyratzis, 2007; 
theobald, 2009). uit deze studies wordt onder meer duidelijk dat 
kinderen binnen peergroepen actief een eigen cultuur creëren en 
organiseren, die een andere sociale orde kent dan die van de volwassen 
cultuur. het betreffende onderzoek maakt zichtbaar welke sociale 
praktijken kinderen in interactie met elkaar ontwikkelen en gebruiken 
om hun wereld vorm te geven. Zo laat butler (2008) bijvoorbeeld zien 
hoe een groep kinderen van ongeveer 6 jaar samenspeelt in de pauzes 
op het schoolplein. deze groep speelt gedurende een zekere periode 
een doen-alsof-spel waarbij tussen de vier en elf kinderen een club 
vormen die geleid wordt door een meisje dat de rol van leerkracht op 
zich heeft genomen. de andere kinderen vervullen de rol van de leer-
lingen. butler demonstreert hoe kinderen op een groot speelplein met 
veel andere kinderen, die gemakkelijk in en uit activiteiten gaan, toch 
in staat zijn een gezamenlijk spel te creëren, waarbij over regels wordt 
onderhandeld, bijvoorbeeld over de toegang tot het spel of de onder-
linge verhoudingen binnen het spel. Ze maakt duidelijk dat dit spel door 
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de participanten interactioneel, beurt voor beurt, wordt geconstrueerd. 
om als zesjarige door de andere kinderen erkend te worden als leer-
kracht, moet dit meisje voortdurend laten zien in haar taalgebruik en in 
interactie met de leerlingen dat zij de leerkracht is. dit doet ze bijvoor-
beeld door regels te formuleren, straffen uit te delen en directie ven 
te gebruiken. butler laat zien dat het bij zo’n doen-alsof-spel niet 
zozeer gaat om het oefenen van het volwassen leven, maar dat het spel 
kinderen in staat stelt acties uit te voeren die ze in het echte leven nog 
niet mogen verrichten. in haar onderzoek stelt butler (2008) de notie 
peercultuur ter discussie (corsaro, 1985; corsaro & eder, 1990) en pleit 
ze voor het gebruik van het concept culture-in-action (hester & eglin, 
1997), omdat dit beter weergeeft dat de sociale orde in het hier-en-nu 
in interactie wordt gerealiseerd en daarbij voortdurend in ontwikkeling 
is. peercultuur is een te statisch begrip; culture in action beschrijft beter 
wat er eigenlijk gaande is.
ook theobald (2009) en cobb-Moore (2008) hebben het dagelijkse 
sociale leven van kinderen bestudeerd en zich gericht op de vraag hoe 
de schoolse setting op het plein zichtbaar is in interacties van kinderen 
van 4 tot 6 jaar. Zo demonstreert theobald (2009) dat de handelings-
praktijk telling, waarbij kinderen dreigen naar de leerkracht te gaan om 
te klikken, wordt gebruikt als tactisch instrument bij het organiseren van 
conflicten. door de analyses van hun participatie in deze telling-interac-
ties wordt zichtbaar op welke wijze kinderen in spel met hun peers de 
schoolregels en -procedures begrijpen en gebruiken. cobb-Moore (2008) 
gaat in op handelingspraktijken die kinderen gebruiken bij het constru-
eren en organiseren van de lokale sociale orde in de schoolklas. Zo 
beschrijft zij de handelingspraktijk ‘rechtvaardigen’. kinderen gebruiken 
rechtvaardigingen om hun acties te onderbouwen en om steun voor hun 
standpunt te vragen en te krijgen. rechtvaardigingen dragen er bijvoor-
beeld toe bij dat participanten een andere sociale identiteit krijgen, 
zoals meespeler in plaats van buitenstaander, en dat attributen van 
eigenaar veranderen.
recent conversatieanalytisch onderzoek heeft dus laten zien dat 
kinderen uiteenlopende sociale praktijken hanteren om hun alledaagse 
leven in een schoolse setting vorm te geven. eveneens is gebleken dat 
een peercultuur eigenlijk dynamischer is dan het begrip suggereert en 
een culture-in-action is die lokaal en gesitueerd is. er is geen onder-
zoek bekend naar de vraag hoe het gezamenlijke leven van kinderen 
in een nederlandse bso eruit ziet. alleen evaldsson (1993) heeft onder-
zoek gedaan naar hoe kinderen in twee Zweedse bso’s samenspelen 
tijdens spel en conflicten en hoe zij in interactie met elkaar een sociale 
orde creëren. voor de actuele situatie in nederland heeft deze studie 
echter weinig zeggingskracht, niet alleen omdat het onderzoek enigs-
zins gedateerd  is, maar ook omdat de Zweedse situatie verschilde en 
verschilt van de nederlandse. anders dan in Zweden is er in nederland 

sprake van heterogene en discontinue groepen kinderen in de bso. in 
nederland is er onderzoek van met name deunk, van Singer en van 
de haan naar de ontwikkeling, opvoeding en educatie van jongere 
kinderen van 0 tot en met 4 jaar in de peuterspeelzalen (deunk, 2009) 
en de kinderopvang (Singer, 2002; Singer & de haan, 2006, 2013; de 
haan & Singer, 2001, 2003). dit laatste onderzoek heeft veel informatie 
opgeleverd over de alledaagse wereld van 0- tot 4-jarige kinderen en 
de invloed hierop van pm’ers. Singer en de haan laten bijvoorbeeld 
zien dat de nabijheid van pm’ers voor heel jonge kinderen belang-
rijk is om spel en andere activiteiten met elkaar te ondernemen, zoals 
het oplossen van conflicten. de setting van de kinderopvang, waarbij 
kinderen van 0 tot 4 jaar samen zijn en samen spelen, is zo bezien van 
betekenis voor de manier waarop kinderen sociale praktijken realiseren 
en ontwikkelen.
het onderzoek naar het alledaagse leven van kinderen heeft zich tot op 
heden vooral gericht op de interacties tussen jonge kinderen in educa-
tieve settings. deze studies hebben duidelijk gemaakt dat het bestu-
deren van peerinteractie inzicht oplevert in de wijze waarop kinderen 
met elkaar interacteren en welke sociale praktijken zij realiseren en 
ontwikkelen om een lokale sociale orde te bewerkstelligen. hierdoor 
dragen deze onderzoeken bij aan meer begrip van wat kinderen werke-
lijk doen in hun gezamenlijke interactie. er is echter geen onderzoek 
gedaan naar de wijze waarop kinderen in een setting als de bso met 
elkaar samenspelen en hoe zij in deze setting dit samenspel gezamenlijk 
construeren en organiseren. dit onderzoek wil daarom bijdragen aan 
meer kennis over het gezamenlijke alledaagse leven van kinderen van 4 
tot 8 jaar in de specifieke setting van de bso door in de context van alle-
daagse activiteiten van kinderen hun sociale praktijken te bestuderen.

1.4  EEN STuDIE NaaR SoCIaLE PRaKTIjKEN 
 IN DE INTERaCTIE TuSSEN KINDEREN IN DE BSo

1.4.1 onderzoekskader en onderzoeksvragen
om de sociale praktijken van kinderen in de bso gericht te kunnen 
onderzoeken is gestart met een veldverkennend onderzoek dat tot doel 
had zicht te krijgen op de communicatieve activiteiten die kenmerkend 
zijn voor nederlandse bso’s. Met activiteiten bedoelen we in navolging 
van goffman (1964) herkenbare sociale gebeurtenissen waarbij sprake is 
van een gedeelde oriëntatie op de betreffende activiteit. voorbeelden 
van zulke activiteiten zijn een potje mens-erger-je-niet, een maaltijd 
en een tekenactiviteit. activiteiten waarin specifieke verbale en non-
verbale acties centraal staan, noemen we communicatieve activiteiten, 
in navolging van het begrip speech activities van levinson (1979). 
kenmerkende communicatieve activiteiten in het kader van de bso zijn 
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entreeonderhandelingen, conflictgesprekken en regelonderhande-
lingen. het zijn deze drie communicatieve activiteiten die in deze studie 
nader worden onderzocht.
binnen een bso die gekenmerkt wordt door discontinuïteit zijn entree-
onderhandelingen uitermate belangrijk. kinderen moeten regelmatig 
aansluiting zoeken bij andere kinderen die al betrokken zijn bij een 
activiteit. dit vergt interactie en onderhandeling en vraagt dus veel van 
de sociale competentie van kinderen, maar oriënteert hen daarmee ook 
op sociale praktijken. dat geldt zowel voor de nieuwkomer, die graag 
toegang wil tot een activiteit, als voor de gevestigde kinderen, die al 
betrokken zijn in een activiteit en die activiteit willen bewaken en/of 
nieuwkomers willen verwelkomen. kinderen worden in entreeonder-
handelingen in de gelegenheid gebracht hun sociale competentie te 
vergroten.
conflictgesprekken tussen verschillende participanten zijn bij uitstek 
communicatieve activiteiten waarbij de organisatie en de ontwikke-
ling van de lokale sociale orde zichtbaar wordt (Maynard, 1985). een 
conflict ontstaat wanneer een kind een challenge realiseert, wat een 
verbale of non-verbale oppositie is tegen een offense, een overtreding 
die is begaan door een offender. wanneer zich een challenge voordoet, 
is er sprake van een conflict (goffman, 1971). na het optreden van een 
challenge kunnen er twee dingen gebeuren: het conflict kan door de 
offender direct opgelost worden door een remedy te realiseren, bijvoor-
beeld in de vorm van een excuus. het resultaat is dan een geremediëerd 
conflict. het conflict kan echter ook doorgezet worden doordat de 
offender een aggravation realiseert in de vorm van een herhaling van 
de offense. dan is het resultaat een persisterend conflict.
hoewel er vrij veel onderzoek gedaan is naar conflicten tussen kinderen, 
is er nauwelijks onderzoek naar hoe kinderen in de setting van de 
bso conflicten met elkaar aangaan en oplossen en welke rol de pm’er 
hierin heeft. onderlinge conflicten dragen bij aan de sociale compe-
tentie van kinderen (b.v. piaget, 1932; berenst & Mazeland, 2000; danby 
& theobald, 2012). voor het bestuderen van sociale praktijken zijn 
conflicten daarom van belang.
binnen de bso is vrije tijd heel belangrijk en kinderen zijn dan regel-
matig betrokken in (bord)spel. er is wel het nodige bekend over 
het spelen van doen-alsofspel (b.v. deunk, 2009; cobb-Moore, 2012; 
björk-willén, 2012), maar nog weinig over hoe kinderen bordspellen 
realiseren en nieuwe spellen ontwikkelen met bestaande bordspellen. 
door te analyseren hoe de regelonderhandelingen tijdens dit type spel 
verlopen, wordt zichtbaar hoe kinderen een spel organiseren en ontwik-
kelen en hoe zij daarin participeren. de globale onderzoeksvraag luidt 
daarom: 

Welke sociale praktijken laten kinderen van 4 tot 8 jaar zien in kenmer
kende communicatieve activiteiten in de bso? 
deze hoofdvraag valt uiteen in vier subvragen: 

Welke communicatieve activiteiten komen er voor in de bso? 

Welke sociale praktijken laten kinderen van 4 tot 8 jaar zien in entree
onderhandelingen in de bso? 

Welke sociale praktijken laten kinderen van 4 tot 8 jaar zien in conflict
gesprekken in de bso? 

Welke sociale praktijken laten kinderen van 4 tot 8 jaar zien in regel
onderhandelingen tijdens bordspel in de bso? 

in deze paragraaf wordt besproken hoe de studie is uitgevoerd. 
daartoe wordt eerst ingegaan op de pilotstudie naar de (communica-
tieve) activi teiten in de bso. vervolgens worden in subparagraaf 1.5.2 
de onderzoeks setting en in subparagraaf 1.5.3 de datacollectie en het 
corpus besproken. in subparagraaf 1.5.4 volgt een beschrijving van 
conversatieanalyse als methode en van de procedures die daarbij zijn 
toegepast. 

1.4.2 pilotstudie naar communicatieve situaties 
 in twaalf bso’s

het onderzoek is gestart met een verkennend onderzoek om de commu-
nicatieve activiteiten in het veld van de bso in kaart te brengen (Maso 
& Smaling, 1998). daartoe zijn alle (communicatieve) activiteiten van 
kinderen in twaalf bso’s in het noorden van het land in kaart gebracht. 
die bso’s zijn geselecteerd op basis van hun verdeling over de variabelen 
stad – platteland; welgestelde – minder welgestelde wijk en traditionele 
– voorlopende opvangvisie (gilsing, 2007). de (communicatieve) activi-
teiten zijn op drie manieren in kaart gebracht: observaties van de alle-
daagse praktijk,  interviews met pm’ers en een documentstudie (beleids-
plannen). daaruit bleek dat de maaltijd, spel en creatieve activiteiten 
de belangrijkste activiteiten van kinderen zijn. er kwamen veel verschil-
lende communicatieve activiteiten voor. die communicatieve activiteiten 
bleken niet samen te hangen met de variabelen stad – platteland en 
welgestelde – minder welgestelde wijk. het verschil in visie bleek wel 
relevant te zijn voor de verdeling van communicatieve activiteiten, maar 
niet voor de aard ervan.
voor het vervolgonderzoek zijn twee bso’s geselecteerd die de extremen 
vormen van het continuüm van voorlopende naar traditionele opvang-
visie. de voorlopende bso (de boomhut) heeft een ontwikkelings-
gerichte visie die de ideeën van reggio emilia volgt (edwards, gandini 
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& Forman, 1998), waarbij pm’ers kijken wat kinderen nodig hebben en 
waar kinderen mogen meepraten en meebeslissen. de traditionele bso 
(het Zonnetje) kenmerkt zich door een aanbodgerichte visie, waarbij de 
pm’ers verantwoordelijk zijn voor de organisatie van een goede opvang 
en kinderen over een geringere autonomie beschikken. 
voor nadere bestudering zijn verder drie kenmerkende communicatieve 
activiteiten geselecteerd: entreeonderhandelingen, conflictgesprekken 
en regelonderhandelingen.

1.4.3 de onderzoeksetting voor de interactiestudies
het onderzoek is uitgevoerd op twee bso’s in dezelfde wijk van een 
middelgrote plaats in het noorden van het land. de aanbodgerichte 
bso het Zonnetje is een voorziening voor kinderen van 4 tot en met 13 
jaar, die van verschillende basisscholen uit de hele wijk afkomstig zijn. 
het Zonnetje kent twee leeftijdsgroepen van 4- tot en met 7-jarigen 
en één groep 7- tot en met 13-jarigen. op deze bso is één groep 4- tot 
en met 7-jarigen gefilmd, die op donderdagen uit 19 kinderen bestaat 
en op vrijdagen uit 4 kinderen. op die dag worden de twee groepen 
4- tot en met 7-jarigen samengevoegd tot een groep die dan bestaat uit 
13 kinderen. de aantallen kinderen op de groep fluctueren nogal eens 
door bijvoorbeeld ziekte van kinderen of omdat ouders hun kind(eren) 
thuishouden wanneer ze zelf vrij zijn. duidelijk is dat een bso-groep 
drukke dagen kent, zoals de donderdag en rustige dagen zoals de 
vrijdag. de groep is begonnen met twee vaste pm’ers, maar vanaf het 
zwangerschapsverlof begin december 2010 van één pm’er wordt zij 
vervangen door verschillende pm’ers. daarnaast is er een stagiaire in de 
groep. bso het Zonnetje is gehuisvest in een voormalige kleuterschool 
en heeft hierdoor faciliteiten, zoals een poppenhoek in de groepsruimte 
en een schoolplein met een grote zandbak buiten. daaromheen is een 
tuin met gras en struiken, die toegankelijk is voor de kinderen. iedere 
groep heeft een klaslokaal als thuisbasis. hier nuttigen de kinderen 
gezamenlijk de maaltijden (lunch en thee) met de pm’ers.
bso de boomhut is een ontwikkelingsgerichte voorziening voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar, waarbij de groep kinderen van 4 tot en 
met 13 jaar één bso-groep vormt. de bso is gehuisvest in het gebouw 
van de jenaplanschool voor basisonderwijs, waar ook de opvang van 
kinderen van 0 tot 4 jaar zich bevindt. Sommige kinderen komen van de 
jenaplanschool, maar er komen ook kinderen van verschillende basis-
scholen uit de wijk. op dinsdag zijn er 24 kinderen en op woensdag 9. 
kinderen krijgen in deze bso autonomie, wat bijvoorbeeld betekent 
dat kinderen zelf bepalen wanneer en wat ze eten en drinken. er staat 
een kar met eten en drinken en kinderen redden zich hier zelf mee of 
helpen elkaar hierbij. de groep wordt niet verplicht op één moment 
met elkaar aan tafel te zitten. er zijn twee vaste pm’ers voor de groep 
en daarnaast komen er professionals langs voor kunst en dans. de 

groepsruimte bestaat uit een klaslokaal, waarbinnen aparte hoeken zijn 
gecreëerd . daarbuiten wordt er gebruik gemaakt van de gezamenlijke 
ruimte van de school waar een podium is. buiten is een schoolplein met 
een grote tuin waar soms ook kinderen uit de buurt komen spelen. 
omdat dit onderzoek zich richt op kinderen van 4 tot 8 jaar, zijn deze 
kinderen zoveel mogelijk met de camera’s gevolgd.

1.4.4 datacollectie en corpus 
gedurende een half jaar, van augustus 2010 tot en met maart 2011, zijn 
op het Zonnetje en de boomhut video-opnamen gemaakt, met name 
van wat er gebeurt in de interacties tussen kinderen onderling. in totaal 
is er gedurende twaalf dagen met twee vaste camera’s per bso gefilmd, 
dat zijn 83 uren (de boomhut 40 en het Zonnetje 43 uren). aanvullend 
is gebruik gemaakt van twee audiorecorders. deze lagen in de buurt van 
activiteiten van kinderen die verder van de camera verwijderd waren. 
de geluidsopnamen van de recorders waren bedoeld om de video waar 
nodig te ondersteunen. 
omdat de dagelijkse gang van zaken in de bso’s centraal staat in dit 
onderzoek, is met de pm’ers afgesproken dat zij de betreffende bso-
dagen organiseren zoals zij dat altijd doen. dit had soms tot gevolg dat 
pm’ers met de kinderen op stap gingen voor een activiteit en gedurende 
de hele middag niet op de bso aanwezig waren. wanneer het de hele 
middag betrof, is er een vervangende dag gefilmd.
er is in beide bso’s zoveel mogelijk gedurende twee opeenvolgende 
dagen gefilmd, waarbij steeds een zogenaamde korte en een lange 
bso-dag zijn opgenomen. op een korte bso-dag komen de kinderen 
vanaf 15:00 tot 18:00 uur naar de bso (dinsdag en donderdag) en op 
een lange bso-dag komen kinderen vanaf 12:00 tot 18:00 uur naar de 
bso (woensdag en vrijdag). er is op dinsdag en woensdag gefilmd in 
de boomhut en op donderdag en vrijdag in het Zonnetje. voor het 
filmen zijn twee camera’s gebruikt die in principe steeds op een vaste 
plek in de bso-ruimte geplaatst waren, zodat de hele ruimte in beeld 
gebracht kon worden. alleen wanneer álle kinderen de ruimte verlieten, 
is één camera in de hand genomen en zijn er elders opnamen gemaakt, 
bijvoorbeeld buiten of in een andere ruimte, zoals de gang of een 
gemeenschappelijke ruimte.
omdat peerinteractie in dit onderzoek centraal staat, zijn met name de 
gezamenlijke activiteiten van kinderen gefilmd. pm’ers zijn onderdeel 
van het dagelijks leven van kinderen in de bso en zij komen met name 
voor tijdens door hen geleide activiteiten, zoals de maaltijd of een 
knutsel activiteit of wanneer zij ingrijpen in spel of conflict van kinderen. 
alle filmopnamen zijn vervolgens globaal beschreven aan de hand van 
een format zoals dat als voorbeeld in figuur 1 is uitgewerkt.
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figuur 1 Format en Voorbeeld Globale beschrijving 

het Zonnetje 27 augustus 2010 camera 1 Fragment ai-1

Start einde partici- handelingen/activiteiten typering    audio 
  panten  (comm.) 
    activiteit
 
3;36 3;56 peter,   tv-kijken

  hanna,   transitie?

  Floris   

5;01 31;47 peter,   tv-kijken

  m,    transitie

  hanna,   

  jamy

    

8;50 11;46 hanna,   Snel gere-

  Floris  medieerd

    conflict   

    

     

14;15 14;45 jan,   conflict geen

  hanna,      

  jamy   

de 83 uur video-opnames zijn aan de hand van dit format eerst globaal 
beschreven . op de eerste regel wordt genoteerd om welke bso het 
gaat en welke dag het betreft. vervolgens wordt het videofragment 
gecodeerd  door ai-1, waarbij de a staat voor bso het Zonnetje, de 
romeinse 1 voor de eerste camera en het cijfer 1 voor eerste video-
fragment van die dag. de camera wordt hier weergegeven met een 1 of 
2, omdat er met twee camera’s gefilmd is. de nummering van de frag-
menten heeft te maken met het feit dat de camera, die de hele bso-dag 

loopt, de opnames verdeelt in digitale fragmenten van maximaal een 
uur.
wanneer een activiteit is waargenomen, wordt de starttijd van de 
video genoteerd. vervolgens worden de participanten zoveel moge-
lijk beschreven. in deze studie zijn daarbij alle namen van kinderen 
en pm’ers geanonimiseerd. wanneer een kind niet in eerste instantie 
herkend werd, werd volstaan met een typering ‘m’ voor meisje en ‘j’ 
voor jongen. in de kolom ‘handelingen/activiteiten’ is zoveel mogelijk 
beschreven wat de kinderen doen. in de kolom ‘typering communica-
tieve activiteit’ zijn de communicatieve activiteiten die plaatsvinden 
binnen de activiteit getypeerd. in de laatste kolom is aangegeven of er 
audioapparatuur bij de activiteit aanwezig was. dit is van belang omdat 
er in een bso-groep een kakafonie van geluiden kan zijn. hierdoor is 
het geluid van de video-opname niet altijd voldoende om een goed 
transcript te maken van een communicatieve activiteit. wanneer er geen 
audio-apparatuur aanwezig was, is die communicatieve activiteit niet 
meegenomen in de analyse.
bij de globale beschrijving van de data hebben veel studenten meege-
holpen. een studentenduo kreeg de beschikking over twee dagen 
video-opnamen en heeft deze data globaal beschreven, waarbij de twee 
elkaar controleerden. vervolgens zijn hun globale beschrijvingen door 
de onderzoekster gecontroleerd. dit betekent dat de opnames altijd 
door én een studentduo én de onderzoekster zijn beschreven om een 
zo betrouwbaar mogelijke globale weergave te krijgen. deze globale 
beschrijvingen fungeren als uitgangspunt voor het selecteren van de 
drie kenmerkende communicatieve activiteiten van de bso, namelijk 
entreeonderhandelingen, conflictgesprekken en regelonderhande-
lingen. dit betekent dat als eerste de kolom ‘typering van de (commu-
nicatieve) activiteit’ werd geanalyseerd op het voorkomen van bijvoor-
beeld entreeonderhandelingen. deze werden dan geselecteerd. omdat 
in de globale beschrijving nog sprake is van een eerste typering van de 
communicatieve activiteit, is vervolgens op basis van een nadere definië-
ring van entreeonderhandelingen nagegaan welke bruikbaar waren en 
welke niet. vervolgens is de zo aangelegde collectie entreeonderhande-
lingen geanalyseerd met de methode conversatie-analyse. 

1.4.5 Methode van analyse: conversatieanalyse
in de jaren ‘60 van de vorige eeuw ontwikkelden de amerikaanse socio-
logen harvey Sacks, emanuel Schegloff en gail jefferson, geïnspireerd 
op de interactietheorie van de amerikaanse sociologen ervin goffman 
en harold garfinkel, een kwalitatieve methode om de organisatie van 
verbale interactie te bestuderen: conversation analysis (Mazeland, 2003; 
ten have, 1999; 2006). conversatieanalytici bestuderen alle mogelijke 
soorten gesprekken tussen mensen, zoals dagelijkse gesprekken tussen 
familieleden, telefoongesprekken met hulpdiensten, gesprekken tussen 

vanaf 26;45 

audio tot 29;17

geen audio!

geen audio

kinderen zitten in de zithoek 

naar de tv te kijken. hanna zegt 

dat ze gaat spelen. dan gaat 

peter weg en dan verdwijnt Floris 

ook. 

peter zit weer bij de tv. Meisje komt 

ook bij hem kijken. hanna en jamy 

komen er ook bij. er komen steeds 

meer kinderen bij. Sommigen gaan 

weer even weg, anderen komen 

weer. 

hanna zegt tegen Floris dat hij 

anders moet gaan zitten. Floris doet 

wat ze zegt. Ze bekijken de dvd. 

hanna houdt ‘m in haar hand, maar 

Floris wil de dvd ook bekijken en 

trekt ‘m uit haar handen. hanna 

grijpt de dvd weer terug.

jamy staat een tijdje voor de tv en 

jan heeft er last van. hij zegt er iets 

van, maar jamy blijft staan. hanna 

spreekt hem bestraffend toe: niet 

doen! jamy steekt zijn tong naar 

haar uit.
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leerkrachten en leerlingen en gesprekken, zoals in dit onderzoek, tussen 
kinderen onderling in een bso. het sociale leven thuis, op school, op het 
werk en in uiteenlopende maatschappelijke instituties wordt bestudeerd  
door de conversaties in hun setting te bestuderen. de analyse probeert 
te achterhalen hoe participanten dingen bewerkstelligen in en door 
taal. taalgebruik wordt opgevat als handelen, als dingen doen: ”talk 
makes things happen.”, aldus conversatieanalyticus antaki op zijn 
website (homepages.lboro.ac.uk). conversatieanalyse (voortaan ook: 
ca) laat zien dat het mogelijk is om ”in de details van hoe mensen 
met elkaar praten, een actieve lokaal vormgegeven sociale orde aan te 
wijzen [is]” (ten have, 2006, p.16). 
Sinds ca gesprekken als een vorm van interactioneel handelen 
beschouwt, waarbij het niet om de inhoud van die gesprekken gaat, 
maar in eerste instantie om organisatieaspecten, zoals beurtopeen-
volging en sequentiestructuur, wordt steeds duidelijker dat mondeling 
taalgebruik in interacties gebruikt wordt om sociale structuren tot stand 
te brengen en te handhaven (Mazeland, 2003, p.12):

“door iets op een bepaalde manier te doen, laat iemand zien volgens 
welke regels en normen hij/zij te werk gaat; iemand geeft zo tegelijk 
aan dat dit de principes zijn waarmee zijn of haar handelingen inter-
preteerbaar gemaakt kunnen worden.”

ca maakt duidelijk hoe taalgebruikers hun interactie actief construeren 
en hoe ze daarbij georiënteerd zijn op een aantal sociale en interactio-
nele principes. Zo houden zij onder meer rekening met de veronder-
stelde kennis van de recipiënt (recipient design). in de ca wordt de 
betekenis van een uiting niet gezien als iets wat zonder meer vastzit 
aan de talige vorm, maar als een sociaal, interactioneel geconstitueerd 
fenomeen. betekenis komt namelijk tot stand in een specifieke context, 
op basis van wat de recipiënt met de voorgaande beurt doet en hoe 
de eerste spreker daar vervolgens op reageert. context is zo bezien 
een dynamisch verschijnsel. een spreker laat met een uiting zien welke 
context hij of zij activeert en die uiting creëert zelf weer een nieuwe 
context voor de volgende spreker. in ca worden uitingen in interacti-
onele beurten gezien als praktijken om interactionele handelingen tot 
stand te brengen (Mazeland, 2003; Silverman, 1998). die handelingen 
van gespreksdeelnemers in opeenvolgende beurten hangen met elkaar 
samen op een georganiseerde wijze, namelijk in sequenties. en die 
sequenties kennen een fundamenteel structureringsprincipe, namelijk 
dat van het aangrenzende paar. dit houdt in dat wanneer een spreker 
een eerste paardeel (epd) realiseert er een vervolg met een passend 
tweede paardeel (tpd) wordt geprojecteerd. Zo projecteert een vraag 
bijvoorbeeld een antwoord.
ca is een inductieve methode, waarbij tijdens de analyse wordt vastge-

steld welke interactionele fenomenen opvallen. kenmerkend voor ca 
is daarbij dat in de analyse het recipiëntperspectief centraal staat en 
niet het perspectief van de analysator. dit betekent dat aan uitingen 
alleen die betekenissen en functies worden toegeschreven die blijken 
uit de uptake, de wijze waarop recipiënten de uitingen van voorgaande 
sprekers  behandelen. bijvoorbeeld de uiting is een vraag, omdat de 
recipiënt  een antwoord geeft en de uiting in kwestie dus behandelt als 
een vraag-om-informatie en niet omdat de analysator op basis van taal-
kundige analyse en codering bepaalt dat het een vraag betreft.

Conversatieanalyse in deze studie
in deze studie wordt ca gebruikt om de interactie tussen kinderen in de 
bso te bestuderen. daarbij is een stapsgewijze aanpak gevolgd, die valt 
te illustreren aan de aanpak van de analyse van de communicatieve acti-
viteit conflictgesprekken. de eerste stap was om de conflictgesprekken 
uit de globale analyses te selecteren. deze collectie werd vervolgens 
geanalyseerd aan de hand van globale transcripten. tijdens deze fase 
vielen fragmenten af, omdat ze niet aan de definitie van het conflict 
(goffman, 1971) voldeden of omdat ze onverstaanbaar waren.
hierna zijn de conflictgesprekken in drie subcollecties verdeeld, namelijk 
conflicten die direct worden opgelost door een remediërende hande-
lingspraktijk, conflicten die persisteren en, binnen deze laatste subcol-
lectie, de conflictbeëindigingen. de omvang van deze subcollecties van 
fenomenen is, zoals te doen gebruikelijk in de ca, begrensd op basis van 
het principe van de theoretische saturatie (Mortelmans, 2007; Strauss 
& corbin, 1998). wanneer nieuw materiaal de ontwikkelde patronen 
alleen nog maar bevestigde, werd de collectie die tot dan toe was opge-
bouwd, als voldoende beschouwd en werd er geen materiaal meer aan 
de subcollectie toegevoegd.
de geselecteerde interactiefragmenten zijn vervolgens nauwgezet 
getranscribeerd volgens de transcriptiemethodiek van jefferson (1984). 
(Zie voor de geldende conventies de bijlage transcriptieconventies.) 
voor het maken van de transcripties en het opbouwen van (sub)
collecties is gebruik gemaakt van het transcriptiesoftwareprogramma 
Transana (Fassnacht & woods, 2004). binnen Transana zijn de getranscri-
beerde data geanalyseerd volgens de conversatieanalytische methode 
(Mazeland, 2003; ten have, 1999). ook tijdens het analyseren is het 
videofragment keer op keer teruggeluisterd en bekeken en zijn er 
alsnog aanpassingen in het transcript gemaakt om een zo goed moge-
lijke weergave van de conversatie te krijgen. de transcripten zijn, in 
samenhang met de video-opnamen, minutieus bestudeerd, waarbij 
gesproken taal en non-verbale interactie, zoals embodied action 
(goodwin, 1981), zijn geanalyseerd. Embodied actions zijn belichaamde 
acties, zoals kijkrichting, houding en gezichtsuitdrukking, die van belang 
zijn voor de interpretatie van de interactie door de participanten. 
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1.5 LEESwIjzER
in vier aparte hoofdstukken worden de vier onderzoeksvragen beant-
woord. in hoofdstuk 2 wordt het veldverkennende onderzoek naar 
communicatieve activiteiten in de bso besproken. in de drie daarop-
volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de analyses van de 
entreeonderhandelingen (hoofdstuk 3), conflictgesprekken (hoofdstuk 
4) en regelonderhandelingen (hoofdstuk 5) gepresenteerd. in hoofdstuk 
6 worden de resultaten van dit onderzoek samengevat en vervolgens 
worden er conclusies getrokken. tot slot worden de theoretische en 
praktische implicaties van de opbrengsten van dit onderzoek bediscus-
sieerd. 
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2
Communicatieve activiteiten in de buiten
schoolse opvang: een veldverkenning 1

2.1 INLEIDING
Steeds meer kinderen gaan na schooltijd naar de buitenschoolse opvang 
(bso). tussen 1994 en 2007 is die opvang van kinderen na school-
tijd ieder jaar met bijna 20 % toegenomen (cpb, 2008; ocw, 2010). 
daarmee vormt de bso een belangrijk nieuw leefmilieu voor steeds 
meer kinderen van 4 tot 12 jaar (riksen-walraven, 2000). in het kielzog 
van deze groei, ontwikkelt de bso zich van een voorziening voor louter 
opvang tot een voorziening met aandacht voor de sociale ontwikke-
ling van kinderen binnen een veilig milieu (boogaard & Fukkink, 2009; 
Schreuder, boogaard, Fukkink, & hoex, 2011). tegenwoordig wil de bso 
een voorziening zijn die de brede ontwikkeling van kinderen stimuleert 
(Schreuder et al, 2011). de bso is dus zowel kwantitatief als kwalitatief 
in ontwikkeling.
binnen de bso zijn kinderen van verschillende leeftijden met elkaar 
samen onder begeleiding van pedagogisch medewerksters (pm’ers). 
kinderen hebben in deze setting veel gelegenheid om samen te spelen 
of iets samen met de leiding te doen. hierdoor kunnen kinderen 
terloops van elkaar en van de leiding leren. de kinderen moeten in deze 
setting met veel verschillende kinderen en pm’ers leren omgaan en zich 
dus allerlei sociale vaardigheden eigen maken. vanuit een sociaal-cultu-
reel perspectief op leren is interactie daarbij cruciaal. om meer zicht te 
krijgen op de sociale competentie van kinderen in de bso wordt in dit 
veldverkennende onderzoek globaal in kaart gebracht welke communi-
catieve situaties zich binnen bso’s voordoen en in hoeverre de variatie 
die daarbij waargenomen wordt, samenhangt met kenmerken van 
die bso’s. in de volgende paragraaf wordt eerst het theoretisch kader 
gepresenteerd  en daarbij wordt expliciet ingegaan op de rol van inter-
actie in het sociale leren. vervolgens wordt de methode van het onder-
zoek toegelicht en worden de resultaten van het onderzoek beschreven. 
er wordt afgesloten met een conclusie en discussie. 

De ontdekking

Als je goed 
om je heen kijkt 
zie je dat alles 
gekleurd is

k.Schippers

1  dit hoofdstuk is gebaseerd op Schaaf, n. van der, berenst, j., doornenbal, j. & glopper, k. de (2012).  
communicatieve activiteiten in de buitenschoolse opvang, een veldverkenning. Pedagogiek, 32(3). 
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2.2 LEREN EN INTERaCTIE 
op school staat het formele leren via instructie, uitleg en opdrachten 
van de leerkracht centraal. binnen de bso staat voorop dat kinderen vrij 
zijn en een plezierige tijd moeten hebben (Schreuder et al., 2011). de 
sociale ontwikkeling van kinderen in de bso vindt dus plaats in een meer 
of minder ongestuurde context. het leren dat zo plaatsvindt, kan als 
cultureel leren (gee, 2004) worden gekarakteriseerd en staat tegenover 
het formele of schools leren dat overwegend in de klas plaatsvindt en 
een planmatig karakter heeft. het accent bij het culturele leren ligt juist 
op het terloopse leren in een specifieke situatie.
elke cultuur kent kennis en vaardigheden die zo belangrijk worden 
gevonden dat de samenleving zich ervan verzekert dat iedereen die 
kennis en vaardigheden voldoende leert. voor een deel gebeurt dit 
meestal via een schools curriculum, voor een ander deel via het culturele 
leren waarbij novices samen met experts werken en in een proces van 
guided participation (rogoff, 1990) de benodigde kennis en vaardig-
heden opdoen. niet het leren is daarbij het doel van de experts, maar 
het uitvoeren van de activiteit. een motiverend aspect van cultureel 
leren is dat novices zich ervan bewust zijn dat de experts kwaliteiten 
bezitten, die zij zelf nog moeten verwerven om lid te worden van de 
groep. binnen een bso zijn er zelfs verschillende typen experts aanwezig. 
aan de ene kant zijn pm’ers experts, maar ook (oudere en/of meer 
ervaren) kinderen kunnen als expert worden aangemerkt. kinderen 
leren in die context van elkaar en van de leiding door te participeren 
in de activiteiten die er plaatsvinden. dit sluit aan bij de ideeën van 
lave en wenger (1991) over gesitueerd leren, waarbij het voor novices 
legitiem is om eerst perifeer deel te nemen aan activiteiten totdat zij in 
staat zijn volwaardig deel te nemen. de grondslag van cultureel, gesitu-
eerd leren is dat novices gaandeweg meer participeren in de activiteiten 
van de groep. in de bso heeft dat leren vooral betrekking op de sociale 
omgang met de andere kinderen of met de leiding in spelsituaties of in 
andere situaties.
interactie speelt in dit culturele, gesitueerde leren een cruciale rol. 
binnen een schoolse setting hebben littleton et al. (2005) gesitueerd 
leren onderzocht in peerinteractie, waarbij kinderen in groepswerk een 
wiskundetaak moesten uitvoeren. door als leerkracht meer aandacht 
te besteden aan het proces (de wijze waarop een leerder deelneemt en 
communiceert) in plaats van aan het product (de wiskundeoplossing) 
menen littleton et al. (2005) dat de resultaten die de kinderen bereiken, 
diepgaander en blijvender zijn. Mercer, wegerif & dawes (1999) 
toonden ook al aan dat kinderen, die geleerd hadden een specifiek type 
taalgebruik (exploratory talk) te hanteren in hun onderlinge overleg, 
waarbij expliciet redeneren centraal staat, een grotere cognitieve 
ontwikkeling doormaakten. littleton et al. (2005) stellen daarom dat 
het belangrijk is om de conversaties tussen kinderen te analyseren om 

inzicht te verwerven in het gesitueerde proces van hun leren. 
de bso vormt voor kinderen een andere setting dan de school. dit heeft 
gevolgen voor de rol van de volwassenen, die in de bso niet gericht is 
op het overbrengen van leerstof, maar op het creëren van een veilig 
klimaat waarin kinderen kunnen spelen, op het stimuleren van de 
persoonlijke en sociale competenties van kinderen en op de overdracht 
van waarden en normen (Schreuder et al., 2011).
waar veel kinderen samenzijn, wordt veel gepraat. binnen een bso zijn 
er gesprekken tussen de pm’ers en de kinderen, maar vooral tussen de 
kinderen onderling. op die manier leren de kinderen terloops in ieder 
geval bepaalde conversationele praktijken, bijvoorbeeld praktijken over 
de manieren om een conflict op te lossen of om toegang tot een spel 
te vragen. de pm’ers spelen hierbij zonder twijfel een rol, zoals berenst 
(2006) en deunk (2009) hebben laten zien in de interacties van peuters 
met leidsters. Zij lieten bijvoorbeeld zien hoe kinderen door een leidster 
georiënteerd worden op een ritueel als ‘namen noemen’ (berenst, 2006), 
op een doen-alsofspel en op de manier om een afronding van een activi-
teit te verbaliseren (deunk, 2009). dergelijke conversationele praktijken 
zijn van belang voor de ontwikkeling van kinderen (deunk, 2009), die zo 
onder meer leren in een schoolse situatie te functioneren. 
terwijl er al relatief veel bekend is over het belang van de interactie 
tussen volwassenen en kinderen, is er nog vrij weinig bekend over de rol 
van peerinteractie in het ontwikkelingsproces van kinderen. die setting 
is echter fundamenteel verschillend van de interactie tussen een kind en 
een volwassene, omdat in peerinteractie sprake is van gelijkheid tussen 
de gespreksdeelnemers, wat zowel voor de cognitieve als voor de sociale 
ontwikkeling relevant is. dit heeft weer consequenties voor de aard van 
de te verwerven conversationele praktijken (blum-kulka & Snow, 2004). 
een belangrijke onderzoekster op dit terrein is Marjorie h. goodwin. 
Zij heeft laten zien hoe kinderen in peerinteractie onderhandelen over 
sociale identiteiten, doordat kinderen door specifieke non-verbale en 
verbale acties bijvoorbeeld de identiteit van buitenstaander en binnen-
staander construeren (goodwin, 2006). en in een onderzoek naar de 
participatie van 11-jarige meisjes in een roddelsessie demonstreert zij 
hoe kinderen elkaar socialiseren door het uiten en bediscussiëren van 
beoordelingen (goodwin, 2007).
de sociale ontwikkeling van kinderen vindt voor een belangrijk deel 
plaats doordat kinderen met elkaar in een interactief proces deelnemen 
aan activiteiten. Sociale ontwikkeling moet dan ook niet bestudeerd 
worden door individuele kinderen te onderzoeken op hun psycholo-
gische kenmerken of persoonlijkheden, maar door de interacties tussen 
kinderen onderling te analyseren. om meer zicht te krijgen op de rol die 
de bso in dat kader vervult, is het van belang om eerst te weten welke 
typen communicatieve activiteiten daarin voorkomen, dus binnen welke 
activiteiten kinderen met elkaar in gesprek, onderhandeling of conflict 
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kunnen zijn. dat is dan ook de kernvraag in het exploratieve onderzoek 
waarover in dit hoofdstuk wordt gerapporteerd:

Welke communicatieve activiteiten komen er voor in de bso?

omdat de bso zich de laatste jaren sterk ontwikkeld heeft en zich 
aan het ontwikkelen is, mag je veronderstellen dat er in de prak-
tijk verschillen (zijn) ontstaan tussen bso’s. de vraag is waaruit die 
verschillen dan bestaan en of die verschillen van invloed zijn op de aard 
en verdeling van de communicatieve activiteiten. de tweede vraag in 
deze deelstudie luidt dan ook:

In hoeverre zijn er tussen de verschillende typen bso’s ook verschillen in 
de aard en verdeling van deze communicatieve activiteiten?

2.3 mEThoDE
dit onderzoek richt zich op de bso van kinderen van 4 tot 13 jaar. om 
een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de verschillende commu-
nicatieve activiteiten zijn bso’s met verschillend samengestelde bso-
groepen geselecteerd. in totaal maken er twaalf bso’s in groningen, 
Friesland en drenthe deel uit van de onderzoeksgroep, met in totaal 
veertien bso-groepen. daarvan zijn er vier heterogene leeftijdsgroepen 
van 4- tot 13-jarigen, zeven groepen van kinderen van 4 tot 8 jaar en 
drie groepen met kinderen vanaf 7 à 8 jaar. deze bso’s zijn geselec-
teerd op basis van de volgende relevante variabelen (gilsing, 2007): 
stad – platteland; traditionele – voorlopende opvangvisie; welgestelde 
– minder welgestelde wijk. ‘voorlopers’ zijn bso’s die een uitgesproken 
visie hebben op de rol van de bso bij het stimuleren van de ontwikkeling 
van kinderen. in de meer traditionele bso’s ontbreekt die uitgesproken 
visie (Studulski, 2010); deze bso’s zijn vooral gericht op het opvangen 
van kinderen. van de twaalf bso’s zijn er twee voorlopers en tien als 
traditioneel te typeren. Zes bso’s zijn gesitueerd in een niet-welgestelde 
wijk, vier bso’s in een welgestelde wijk en twee bso’s in een doorsnee-
wijk in een forensengemeente (dorp).
de gehanteerde onderzoeksmethodiek heeft in deze verkennende 
studie een kwalitatief karakter en is etnografisch van aard. er zijn 
verschillende dataverzamelingsmethoden gebruikt om zo een beeld te 
krijgen van de verschillende activiteiten en van de communicatieve acti-
viteiten in de bso’s. er zijn semi-gestructureerde interviews met pm’ers 
afgenomen (één per bso), er is in iedere bso-groep één dagdeel geobser-
veerd op basis van pen/paper en de pedagogische beleidsplannen van de 
betreffende kinderopvanginstellingen zijn verzameld en geanalyseerd. 
op basis van de analyse van de observaties, de interviews en de docu-
menten zijn de communicatieve activiteiten in beeld gebracht waarin 

het sociaal leren in de betreffende bso’s kan plaatsvinden. 
de data zijn in verschillende analyseronden bestudeerd: in de eerste 
ronde zijn de observaties en interviewgegevens verwerkt door ze te 
categoriseren in typen activiteiten, zonder daarbij onderscheid te maken 
in wel/niet communicatief en zijn interviewgegevens en document-
gegevens gebruikt om een algemener beeld te krijgen van de activi-
teiten gedurende de week en het jaar (wat zijn (normaliter) gebruike-
lijke activiteiten; wat is de structuur van korte en lange middagen en 
wat is de terminologie voor activiteiten binnen de bso?). omdat er 
beoogd wordt in beeld te brengen welke activiteiten en communica-
tieve activiteiten relevant zijn voor de participanten (goodwin, 2006) 
is in deze ronde nagegaan wat pm’ers als het belangrijkste doel van 
de bso beschouwen en hoe zij denken over de rol van de bso en de 
betreffende activiteiten voor het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen. de informatie uit de interviews en de beleidsplannen zijn 
gebruikt bij het typeren van deze twaalf bso’s als voorloper of traditio-
neel, een typering die op basis van de observatiegegevens kon worden 
gepreciseerd. in de tweede ronde is een nadere beschrijving gegeven 
van de activiteiten op basis van zowel de observationele gegevens als de 
interviewgegevens. voor de typen activiteiten die regelmatig verschil-
lend werden getypeerd in de verschillende bso’s zijn uniforme en meer 
overkoepelende categorieën van activiteiten gemaakt. een voorbeeld 
hiervan is buitenspel dat bestaat uit zeer divers spel zoals schommelen, 
bessen plukken en verstoppertje spelen. dit buitenspel valt dan onder 
de activiteit spel. vervolgens zijn die activiteiten nader beschreven, ook 
aan de hand van voorbeelden. in de derde en laatste ronde zijn die 
ontwikkelde categorieën gerelateerd aan de pen/paper-observaties om 
te bepalen in hoeverre een bepaalde activiteit ook een communicatief 
en socialiserend karakter heeft. Zo is deze beschrijving gebruikt om te 
komen tot een duidelijke activiteitenlijst en werden de communica-
tieve activiteiten gedestilleerd uit het materiaal. bij het labelen van met 
name de communicatieve activiteiten zijn gebruikelijke termen uit de 
literatuur benut. voorbeelden hiervan zijn  categorieën als maaltijd-
gesprekken (o.a. Snow & beals, 2006) en conflicten (de haan & Singer, 
2008). waar dit niet mogelijk is, is op basis van interviews gekozen voor 
een passende typering, zoals wachtgesprekken die zich afspelen in de 
transitietijd (de haan & Singer, 2008) waarbij kinderen wachten op een 
andere activiteit. bij iedere activiteit waar kinderen bij betrokken zijn, 
is aangegeven wie de participanten zijn: alleen peers of kinderen en 
pm’ers. 

2.4 RESuLTaTEN
in deze paragraaf worden eerst de typen activiteiten binnen de twaalf 
bso’s beschreven. daarna wordt specifiek ingegaan op de communica-
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tieve activiteiten. tot slot wordt besproken in hoeverre de verschillen 
tussen de twaalf bso’s samenhangen met specifieke communicatieve 
activiteiten.

2.4.1 activiteiten
in de bso behoort het merendeel van de activiteiten tot de vrije activi-
teiten: kinderen kunnen een groot deel van de tijd zelf kiezen wat ze 
doen. in interviews en beleidsplannen is dit dan ook een belangrijk 
onderwerp. iedereen vindt dat het om vrije tijd van kinderen gaat na 
een verplichte schooldag. kinderen hebben daarom veel keuzemoge-
lijkheden binnen die vrije activiteiten: ze kunnen bijvoorbeeld meedoen 
met een doen-alsofspel, met creatieve activiteiten of met spelletjes die 
binnen of buiten gespeeld worden. kinderen kunnen ook (beperkt) 
achter de computer zitten, in een boek of een tijdschrift lezen of deel-
nemen aan georganiseerde naschoolse activiteiten, zoals dans of drama. 
veel tijd gaat ook zitten in de zogenaamde transitietijd (de haan & 
Singer, 2008). kinderen wachten dan op een andere activiteit en gaan 
in die tijd rondzwerven, rondhangen en/of stoeien met elkaar. vooral 
de oudere kinderen houden van chillen: bij elkaar zitten, hangen en 
praten. 
in de bso’s zijn er overigens wel grenzen aan de keuzemogelijkheden 
van de kinderen. ten eerste door de ruimte. wanneer een bso-groep 
slechts één ruimte tot haar beschikking heeft, vermindert dit de kansen 
op de participatie in een doen-alsof-spel aanmerkelijk, doordat er zich 
veel storende en afleidende factoren in de omgeving bevinden. in de 
tweede plaats zijn de mogelijkheden van de pm’ers beperkt. de leiding 
is weliswaar over het algemeen vooral bij spelletjes en knutselactivi-
teiten betrokken, maar als die leiding al in een activiteit deelneemt, 
kan soms een andere activiteit, waar de aanwezigheid van de leiding 
ook noodzakelijk is, niet worden gestart. in de derde plaats zijn er 
restricties als gevolg van de beperkingen in de aanwezige materialen. 
Zo zijn er veelal weinig boeken in de bso’s. in de bso waar wel een 
actuele boekentafel is, wordt er regelmatig door kinderen gebruik van 
gemaakt, om even te lezen of om met elkaar een boek te bekijken en te 
bespreken. elders ontbreekt die mogelijkheid vaak. 
de vrije tijd wordt ook meer of minder beperkt door verplichte activi-
teiten zoals de maaltijden en andere groepsactiviteiten, zoals afscheids-
feestjes, een boswandeling of buiten spelen. bij deze activiteiten zijn 
de kinderen veelal verplicht te participeren. de maaltijd die plaatsvindt 
wanneer kinderen van school komen, is op alle bso’s (met één uitzon-
dering) een belangrijk structuurbepalend element. kinderen zitten dan 
veelal verplicht aan tafel, met elkaar en met de pm’ers. er is maar één 
bso waar dit verplichtende karakter afwezig is en waar kinderen zelf 
bepalen wanneer en waar en met wie ze iets eten. 
binnen de bso komen dus veel verschillende activiteiten voor. en 

alhoewel vrije tijd hét uitgangspunt is van alle bso’s, komen er nogal 
wat beperkingen van die vrije tijd voor. hierbij vormt de maaltijd een 
sterk structuurbepalend element van de bso-dag. in de volgende para-
graaf wordt ingegaan op de verschillende communicatieve activiteiten 
die zijn waargenomen binnen deze algemene activiteiten. 

2.4.2 communicatieve activiteiten
kinderen hebben binnen bso’s veel gelegenheid om met elkaar te 
spelen. uit de interviews blijkt dat alle pm’ers ervan uitgaan dat 
kinderen daarbij van elkaar leren. om zicht te krijgen op de sociale 
competentie van kinderen in hun interactie met elkaar en met de pm’ers 
moet eerst vastgesteld worden welke typen communicatieve activiteiten 
zich hier voordoen. daarbij wordt eerst ingegaan op de interactie tussen 
pm’ers en kinderen en vervolgens wordt dieper ingegaan op de peerin-
teractie.

Interactie tussen een pm’er en kind(eren)
bij de start van de bso-dag, wanneer een kind aankomt op de bso en 
wordt begroet en welkom geheten door de pm’er, wordt dus in principe 
een eerste communicatieve activiteit gevonden. de gesprekken in deze 
fase vonden tijdens de observaties echter lang niet altijd plaats, doordat 
de leiding bezig was met organisatorische en verzorgende taken en/of 
omdat de kinderen de aankomstroutine zelf kenden en hun jas en tas 
op de afgesproken wijze opborgen in luizenzakken en kastjes met hun 
naam erop. bovendien worden veel kinderen door de pm’ers opgehaald 
van school en dan vindt de begroeting dus al bij school plaats.
in alle bso’s vinden maaltijdgesprekken tussen pm’ers en kinderen 
plaats, ook in de bso waar de maaltijd geen verplicht karakter heeft. 
wanneer er meer pm’ers aan tafel zitten, zijn die overigens in deze 
setting regelmatig meer op elkaar dan op de kinderen georiënteerd, 
naar geconstateerd wordt. in één bso zijn ook onderzoeksgesprekken 
waargenomen, waarin de leiding of het kind een probleem voorlegt en 
er gezamenlijk gesproken wordt over een oplossing. deze gesprekken 
vertonen soms kenmerken van exploratory talk, doordat de pm’er 
onderzoeksvragen stelt, zoals: hoe zou je het kunnen oplossen? en 
hoe zou je er informatie over kunnen zoeken? de kinderen reageren 
op dergelijke vragen dan met (gezamenlijke) beschrijvingen en 
redeneringen. een interactieve voorleesactiviteit is maar één maal 
waar genomen, maar dit is te verwachten als er zo weinig boeken 
voorhanden zijn. wat echter regelmatig blijkt voor te komen zijn 
instructie gesprekken. deze vinden vooral plaats tijdens knutselactivi-
teiten, waarbij de pm’er het initiatief voor een activiteit neemt. een 
heel specifiek type gesprek zijn de gesprekken over en naar aanleiding 
van regels. die gesprekken komen in alle bso’s voor, maar frequenter als 
de bso gekenmerkt wordt door meer uitgebreide en verfijnde regels. 
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kinderen informeren dan bijvoorbeeld vaker bij de pm’ers of iets is 
toegestaan, en de pm’er herinnert kinderen dan vaker aan een bepaalde 
regel, zoals ‘opruimen voordat je met iets anders gaat spelen’ of ‘samen 
spelen, samen delen’.

Peerinteractie
leeftijdgenoten hebben een voorkeur voor het spelen met elkaar. bij 
doen-alsofgesprekken gebruiken kinderen taal om het spel te creëren 
en te structureren. Ze gebruiken daarbij soms ook een bepaald taal-
register als onderdeel van de rol die ze aangenomen hebben. binnen 
het spel moeten kinderen sterk op elkaar betrokken zijn om samen een 
verhaal te ontwikkelen. in het doen-alsof-spel gebruiken kinderen meer 
complexe taalhandelingen dan in andere typen spel (deunk, 2009). 
het doen-alsofspel lijkt dus een belangrijke rol te spelen in het stimu-
leren van de (taal)ontwikkeling van kinderen; maar ook voor de sociale 
ontwikkeling is dit type communicatieve activiteit van groot belang, 
zoals harris (2000) en deunk, berenst en de glopper (2008) hebben 
laten zien.
tijdens alle activiteiten in de bso waarin kinderen gezamenlijk 
optrekken, kunnen conflicten optreden. de haan en Singer typeren een 
conflict als ”een interactie waarin kind a iets doet of zegt tegen kind 
b en kind b zich hiertegen verzet” (2008, 24). Zij hebben vier soorten 
conflicten onderscheiden tussen peers in de kinderopvang voor 0 tot 
4 jaar: conflicten over het bezit van objecten, conflicten over storend 
gedrag van de ander, conflicten over buitensluiten van een kind en 
conflicten over de inhoud van het spel. tijdens onze observaties worden 
tijdens de maaltijden ook een aantal van dit soort conflicten waarge-
nomen, met name bij een heterogene groepssamenstelling, waarbij de 
hele groep aan tafel zit en de pm’er bezig is met het verzorgen van de 
maaltijd en met onderling overleg over de organisatie.
conflicten vinden ook plaats tijdens vrije activiteiten, zoals het doen-
alsofspel, waarbij het conflict dan betrekking heeft op de inhoud van 
het spel. regelmatig vinden er conflicten plaats als een kind probeert 
toegang te krijgen tot een activiteit, zoals een bordspel of een ander 
type spel, waar andere kinderen al mee bezig zijn. dan betreft het dus 
een conflict in het kader van de in- en uitsluitingsproblematiek. 
een ander type communicatieve activiteiten vindt plaats tijdens crea-
tieve activiteiten. in bso’s wordt er veel getekend en gekleurd door 
vrijwel alle jonge kinderen en door de oudere meisjes. het lijkt voor 
veel kinderen een soort rustmoment te vormen, wanneer ze net uit 
school komen en nog niet aan tafel hoeven. er wordt vaak weinig 
gesproken, maar beoordelingsgesprekken tussen kinderen over de 
tekeningen komen hierbij regelmatig voor. kinderen bespreken tijdens 
deze gesprekken hun tekening, bekijken en beoordelen elkaars teke-
ning en lijken door elkaar beïnvloed te worden in hun tekenen of 

kleuren. het beoordelen van elkaar komt weer in een andere vorm 
terug bij het spelen op de speeltoestellen: ‘kijk eens wat ik kan!’, 
waarop het andere kind de gedemonstreerde techniek ook uitprobeert . 
beoordelingsgesprekken zijn, kortom, van belang voor de sociale 
ontwikkeling van kinderen (goodwin, 2007; kyratzis, 2004). kinderen 
vormen op die manier hun eigen ideeën over wat waardevol is en wat 
niet in interactie met peers.
tijdens de transitiemomenten waarbij kinderen wachten op andere acti-
viteiten, nog niet weten wat ze gaan doen en een beetje rondzwerven 
(de haan & Singer, 2008), kunnen wachtgesprekken plaatsvinden waarin 
kinderen lijken af te tasten wat het andere kind heeft gedaan en nog 
gaat doen. 
wanneer kinderen besluiten om mee te gaan doen met kinderen die al 
spelen, moeten ze aansluiting bij hen zoeken. het zoeken van aanslui-
ting door entreegesprekken is bij uitstek een communicatieve activiteit. 
een kind kan een groepje kinderen of een ander kind vragen of het 
mee mag doen, het kan zich er ‘gewoon’ tussendringen en vervolgens 
afgewezen worden en het kind kan gaan staan kijken bij een activi-
teit, waardoor hij of zij uitgenodigd wordt om mee te doen of niet. 
dit soort in- en uitsluitingsprocessen komen voor op de twaalf onder-
zochte bso’s. uit de literatuur (gilsing, 2007) is ook bekend dat oudere 
kinderen het niet altijd kunnen waarderen dat hun spel verstoord wordt 
door jongere kinderen of dat zij zich weer moeten aanpassen aan 
jongere kinderen. een voorbeeld hiervan wordt waargenomen op een 
bso waar meisjes van een jaar of 9 druk doende waren met een doen-
alsofspel. een jongetje van ongeveer 5 jaar wilde meedoen en ging hun 
ruimte binnen. dit vonden de meisjes niet leuk en het jongetje werd de 
toegang ontzegd. daarop greep de pm’er in. Zij refereerde aan de stel-
regel dat er vier personen in de hoek mogen. daarop lieten de meisjes 
het jongetje toch toe. vervolgens werd het kind gedoogd, maar niet 
echt betrokken bij het spel. het kan echter ook anders gaan. Zo zat een 
meisje van 10 jaar alleen met lego te bouwen. een jongen van onge-
veer 7, die netjes vroeg of hij mee mocht spelen, kreeg toestemming en 
samen speelden ze verder.

Interactie tussen oudere en jongere kinderen
leeftijdgenoten spelen graag met elkaar, maar tegelijkertijd lijken 
oudere kinderen een aantrekkingskracht uit te oefenen op jongere 
kinderen, zoals hiervoor al bleek. het komt regelmatig voor dat oudere 
kinderen spelen met jongere kinderen. een voorbeeld hiervan zijn twee 
jongens die achter de computer zitten, waarbij de oudere jongen over-
legt met de jongere welk spel ze zullen doen. terwijl de oudere jongen 
het spel speelt, legt hij de jongere uit wat hij doet en leest de tekst 
van het scherm voor. vervolgens overleggen ze over de spelinhoud en 
–betekenis.  vanuit het oogpunt van gesitueerd leren is dit een interes-
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sante activiteit, omdat het oudere kind hier overduidelijk de expert is. 
het jongere kind is zich bewust van de kwaliteiten van het oudere kind 
en wil ook graag leren deelnemen aan het gamen (gee, 2004). 
in tabel 1 staan de activiteiten en communicatieve activiteiten zoals die 
in de twaalf bso’s zijn aangetroffen, schematisch weergegeven.

Tabel 1 Overzicht van de communicatieve activiteiten in de twaalf bso’s

activiteit   Communicatieve activiteiten

 

Verschillen tussen bso’s en de samenhang met communicatieve 
 activiteiten

in het onderzoek is behalve naar de aard ook naar de verdeling van de 
communicatieve activiteiten in de verschillende typen bso’s gekeken. 
daarbij is de onderverdeling van gilsing (2007) gebruikt, waarbij hij 
vaststelt dat de bso’s verschillen op het gebied van visie op opvang en 
van ligging (in een welgestelde of minder welgestelde wijk) en in de 
mate van verstedelijking van de plaats van vestiging. in deze veldverken-
ning hebben wij geen samenhang gevonden van ligging en mate van 
verstede lijking met de communicatieve activiteiten die beoogd worden 
en voorkomen. wel is de pm’er van een bso in een minder welgestelde 
wijk zich meer dan de pm’ers in andere bso’s bewust van het belang 
van het stimuleren van sociale vaardigheden. eén pm’er verwoordde dit 
aldus: “kinderen in deze wijk zijn  gewend om ruzies niet op te lossen 
met woorden maar met slaan.”
het verschil in visie, het onderscheid tussen voorlopende en traditionele 
bso’s, blijkt wel relevant voor de aanwezigheid van bepaalde communi-
catieve activiteiten. uit de karakterisering blijkt echter dat hier sprake is 
van een continuüm, met voorlopers aan de ene kant van het spectrum 
en traditionelen aan de andere kant. van de twaalf bezochte bso’s zijn 
er twee bso’s aangemerkt als echte voorlopers en zes als traditionelen. 
de overige vier bso’s bevinden zich tussen die beide extremen in. 
eén van die twee voorlopers werkt volgens de ontwikkelingsgerichte 
visie van reggio emilia. uitgangspunt is dat pm’ers goed moeten 
kijken naar kinderen om in hun handelen aan te kunnen sluiten bij 
de behoeften van het kind. om goed te kunnen kijken naar kinderen 
worden daar activiteiten aangeboden, waarbij het ontdekken en expe-
rimenteren en vervolgens documenteren van de ervaringen centraal 
staan. de pm’er heeft een sterk begeleidende rol en is gericht op 
interactie en reflectie, die het kritisch nadenken moeten stimuleren. 
wanneer kinderen een vraag stellen of een ontdekking doen, geeft 
de pm’er niet het antwoord, maar helpt het kind zelf antwoorden te 
vinden. alleen in deze bso zijn onderzoeksgesprekken geobserveerd, 
waarbij kinderen een werkwijze lijken te leren voor het omgaan met 
nieuwe ervaringen. in deze omgeving komt ook exploratory talk voor, 
dat gestimuleerd wordt door de aard en de aanpak van de activiteit 
(Mercer, wegerif & dawes, 1999).
de andere voorloper is een bso waar men ook vindt dat zij de kinderen 
mogelijkheden moet bieden om zich te kunnen ontplooien. dit gebeurt 
door iedere dag veel verschillende activiteiten aan te bieden op het 
gebied van sport, spel en creativiteit. hiervoor zijn deskundigen op 
de desbetreffende gebieden aangesteld en speciale ruimtes ingericht, 
zoals ateliers voor hout bewerken en schilderen en zelfs een heuse 
discokelder. doordat er veel verschillende ruimtes gecreëerd zijn, zijn 
er ook ruimtes waar kinderen samen kunnen spelen of alleen kunnen 

Maaltijd 

doen-alsofspel

-  met en zonder attributen, 

zoals poppen en poppen-

hoek, kussens, skelters, 

verkleedkleren

Spel

- gezelschapsspel

- buitenspel

- met en zonder attributen

- multimedia

lezen

opruimen 

aankomst op bso

creatieve activiteiten

- knutselen

- tekenen

transitie

Maaltijdgesprekken: 

- verhalen vertellen 

- conflicten

- gesprek over regels

gesprekken (o.a.)

- alledaagse gesprekken (met rollen)

- onderhandelingen

- conflicten

entreegesprekken

conflicten

- gesprek over regels

- entree tot spel

- afronding van spel

instructiegesprekken

beoordelingsgesprek

onderzoeksgesprek

interactief 

(voor-)leesgesprek

gesprek over regels

begroeting

gesprek over regels

instructiegesprek

beoordelingsgesprek

wachtgesprek

aansluitingsgesprek
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zijn. iedere dag kunnen kinderen hier dus aan gezamenlijke activi-
teiten deelnemen of individueel iets ondernemen. beide voorlopers 
werken ontwikkelingsgericht. de ene bso realiseert dat vooral door 
aandacht te hebben voor keuzes van kinderen en voor hun drang om 
te ontdekken en te experimenteren, de andere bso door het structu-
reel aanbieden van veel verschillende activiteiten (waaronder vrij spel), 
waardoor kinderen in staat worden gesteld om hun eigen talenten te 
ontdekken en te ontplooien. een ander belangrijk kenmerk van die 
voorlopers is de aandacht voor interactie met kinderen. Men vindt dat 
de leefomgeving een gedeelde verantwoordelijkheid is van kinderen 
en pm’ers, en daarom mogen kinderen hierover meepraten en waar 
mogelijk mee beslissen. dit is belangrijk voor het gevoel van autonomie 
van kinderen en voor de betrokkenheid bij elkaar, bij de pm’er en bij de 
omgeving. daarnaast kennen deze bso’s weinig en betrekkelijk basale 
gedragsregels.
in de ontwikkelingsgerichte bso is ook een specifiek type communi-
catieve activiteit te observeren als gevolg van de aandacht voor het 
ontdekkend leren. dat lijkt een soort ‘ontdekroutine’ te stimuleren: 
kinderen vinden iets of vragen iets en de leidster reageert hierop met 
tegenvragen. de leiding van deze bso formuleert dit aldus: ”we helpen 
de kinderen het zelf te doen.” de aandacht voor ontdekkend leren 
binnen de ontwikkelingsgerichte bso lijkt daarmee de ontwikkeling van 
exploratory talk te stimuleren.
de pm’ers van traditionele bso’s laten in de interviews geen uitge-
sproken visie op het doel van de bso horen, behalve dat het hen gaat 
om het opvangen van de kinderen wanneer ouders werken en de 
kinderen daarbij dan een zo prettig en veilig mogelijke omgeving te 
bieden. de traditionele bso’s verschillen onderling wat betreft de mate 
waarin de pm’er gericht is op het organiseren van activiteiten in de 
opvang. in veel bso’s komt namelijk ook steeds meer aandacht voor het 
stimuleren van de gehele ontwikkeling van het kind en worden er ook 
meer activiteiten volgens een bepaald plan aangeboden dan voorheen. 
bso’s bevinden zich dus op een continuüm van traditioneel tot voorloper 
en dat wordt gevonden in de (communicatieve) activiteiten.
Zoals gezegd werken de voorlopers ontwikkelingsgericht: ze werken 
vanuit een pedagogische visie, ze luisteren naar kinderen en kijken wat 
die nodig hebben; kinderen mogen meepraten en meebeslissen, er zijn 
weinig gedragsregels en kinderen hebben een behoorlijke mate van 
autonomie. de pm’ers en de kinderen zijn gezamenlijk verantwoorde-
lijk voor hun omgeving. de traditionele bso’s kunnen daarentegen als 
aanbodgericht worden gekarakteriseerd: de leiding is verantwoordelijk 
voor het goed organiseren van de opvang. er wordt zeker geluisterd 
naar de kinderen, maar de leiding beslist. er zijn veel regels en kinderen 
hebben een geringere autonomie. “aandacht voor sociale vaardig-
heden” is wat deze bso’s dan ook direct noemen als een belangrijk 

doel, omdat kinderen volgens hen met elkaar om moeten leren gaan. 
de ontwikkelingsgerichte bso’s vinden aandacht voor sociale vaardig-
heden ook van belang, maar benoemen dit niet als het belangrijkste 
doel: die vaardigheden maken gewoon deel uit van alles wat je samen 
leert doen. hier lijkt dus een verschil in visie te zijn tussen beide typen 
bso wat betreft de manier waarop kinderen sociale vaardigheden leren: 
terloops (als een vorm van cultureel leren) of via instructie. de pm’er 
lijkt in de aanbodgerichte bso’s dus minder vertrouwen te hebben in 
de mogelijkheden van de kinderen. dat verschil manifesteert zich ook 
op een ander vlak. in de aanbodgerichte bso’s acht alleen de leiding 
zich verantwoordelijk voor de omgeving. dit blijkt bijvoorbeeld uit een 
typerende uitspraak van één van de pm’ers in een interview: “Meedoen 
met een activiteit is heel lastig op een korte middag. dan hebben we 
veel kinderen en is het net een draaiende machine die je draaiend moet 
houden.” doordat deze bso’s gericht zijn op het organiseren van de 
opvang kennen ze ook meer verplichte activiteiten. het meest struc-
turerende element vormt de maaltijd, waaraan alle kinderen moeten 
deelnemen. daarnaast hebben ook andere activiteiten regelmatig een 
verplicht karakter, doordat kinderen bijvoorbeeld niet alleen binnen 
mogen zijn. dan moeten alle kinderen dus buiten spelen. dit heeft 
consequenties voor de aard van de communicatieve activiteiten in beide 
typen bso’s: de gesprekken binnen de aanbodgerichte bso’s kenmerken 
zich door directief taalgebruik van de pm’er en de kinderen worden 
georiënteerd op gehoorzamen. de leiding heeft het initiatief in de 
gesprekken en de respons van kinderen is gering (postma & Zijlstra, 
2012) en exploratory talk lijkt afwezig, doordat kinderen niet aangezet 
worden tot het stellen van vragen of het ontdekken van antwoorden 
en/of oplossingen. de pm’er is gericht op het stellen van en toezien op 
naleven van regels en op het zorgen voor antwoorden en oplossingen.
een ander punt van verschil is dat binnen de aanbodgerichte bso’s veel 
gedragsregels gelden. daardoor neemt niet alleen de transitietijd toe, 
waarbij kinderen moeten wachten op elkaar of op de leiding, maar 
kinderen worden daardoor ook veel meer georiënteerd op gehoor-
zamen. de communicatieve situaties die in de aanbodgerichte bso’s 
aangetroffen worden wat betreft de interactie tussen de pm’er en 
kinderen hebben dan ook veel vaker betrekking op instructie (ten 
aanzien van wat er wel of niet gedaan mag worden) en op correctie 
die vaak in het verlengde ligt van een conflict of ter voorkoming van 
een conflict tussen kinderen. in de ontwikkelingsgerichte bso worden 
natuurlijk ook conflicten tussen kinderen waargenomen, maar die 
hebben meer betrekking op de inhoud van het spel en op het buiten-
sluiten van een kind.
de verschillen tussen bso’s die waargenomen worden, lijken vooral voort 
te komen uit het verschil in pedagogische visie. de meer ontwikkelings-
gerichte bso’s hebben een bewust ontwikkelingsgerichte visie, waarbij 
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de pm’er een coachende rol aanneemt. de pm’ers van de aanbodge-
richte bso’s hebben een veelal onbewuste visie en nemen een sturende 
rol aan, waarbij zij gericht zijn op het overdragen van normen en 
waarden.

2.5 CoNCLuSIE EN DISCuSSIE
om meer zicht te krijgen op de sociale competentie van kinderen 
binnen de bso is in een veldverkennend onderzoek eerst onderzocht 
welke activiteiten en communicatieve activiteiten er in twaalf bso’s 
voorkomen. want vanuit sociaal-cultureel perspectief vormt communi-
catieve interactie immers de basis voor terloops leren. communicatieve 
interactie vindt plaats in alle bso’s; tussen pm’ers en kinderen en tussen 
kinderen onderling. peerinteractie is voor sociaal leren van groot belang 
(blum-kulka & Snow, 2004). de redelijk vrije setting van de bso kan 
kinderen daartoe volop de gelegenheid bieden in en door de diverse 
activiteiten en communicatieve activiteiten (tabel 1). om te kunnen 
participeren in die communicatieve activiteiten hebben kinderen conver-
sationele praktijken nodig. Zo moeten zij leren welk taalgebruik vereist 
is om bijvoorbeeld niet te worden afgewezen door leeftijdgenoten 
(entreegesprekken), wat zeer belangrijk is binnen een bso waar er veel 
kapers op de kust zijn. de bso is ook een setting waar het van belang 
is dat kinderen om leren gaan met conflicten, onderhandelingen en 
beoordelingsgesprekken. kinderen leren die conversationele praktijken 
door te participeren in die (communicatieve) activiteiten. Zij leren hoe 
ze met conflicten om kunnen gaan, welk taalgebruik het beste is om 
je zin te krijgen en dat het misschien veel handiger is om argumenten 
te gebruiken. de interactie tussen pm’er en kind en tussen oudere en 
jongere kinderen speelt zeker een rol, zoals gedemonstreerd is. het 
belang van peerinteractie voor de ontwikkeling van kinderen binnen de 
bso lijkt echter het belangrijkste. de conclusie naar aanleiding van de 
eerste onderzoeksvraag luidt dus dat een bso veel gelegenheid creëert 
voor peerinteractie in veel verschillende communicatieve activiteiten.
de tweede vraag was of er tussen bso’s verschillen zijn in de aard en 
verdeling van de communicatieve activiteiten. alleen het onderscheid 
tussen ontwikkelingsgerichte en aanbodgerichte bso’s lijkt van invloed 
op de aard van sommige communicatieve activiteiten. hoewel dit 
onderscheid gradueel is, zodat er sprake is van een continuüm met aan 
de ene kant de aanbodgerichte (traditionele) bso’s en aan de andere 
kant de ontwikkelingsgerichte (voorlopende) bso’s, wordt met name 
bij de vergelijking van de extremen waargenomen, dat dit onderscheid 
wel consequenties heeft voor de aard van sommige communicatieve 
activiteiten, zowel wat betreft de interactie van de kinderen onder-
ling, maar met name in de interactie tussen de kinderen en de pm’er. 
de interactie van de pm’ers in de aanbodgerichte bso’s stimuleert niet 

of nauwelijks het gebruik van exploratory talk door kinderen, waarbij 
de pm’er meer gericht is op het proces, zoals het samen zoeken van een 
antwoord of oplossing. dit is in de ontwikkelingsgerichte bso juist wel 
het geval en hier lijken pm’ers zelden het antwoord te geven, maar een 
meer coachende rol op zich te nemen. tevens lijken de twee typen bso’s 
te verschillen in de verdeling van bepaalde communicatieve activiteiten. 
Zo komen er veel regelgesprekken voor in de aanbodgerichte bso, 
terwijl de ontwikkelingsgerichte bso door onderzoeksgesprekken veel 
aandacht heeft voor ontdekkend leren.
Samenvattend heeft dit onderzoek dus in beeld gebracht welke commu-
nicatieve situaties, waarbinnen kinderen hun sociale vaardigheden 
kunnen ontwikkelen, zich in de bso voordoen. tevens heeft het onder-
zoek aanwijzingen opgeleverd dat sommige communicatieve activi-
teiten in verschillende typen bso’s meer of minder centraal staan (zodat 
er dus meer of minder tijd aan besteed wordt). in de derde plaats kan 
geconcludeerd worden uit het onderzoek dat de aard van sommige 
communicatieve activiteiten verschilt tussen de twee onderscheiden 
typen bso’s en dat dit consequenties zou kunnen hebben voor wat de 
kinderen aan sociale vaardigden verwerven in het betreffende type bso. 
kinderen leren in de bso door deel te nemen aan activiteiten. binnen de 
bso’s wordt een rijke omgeving gecreëerd waarin kinderen afwisselend 
de expert- en de novicerol bekleden binnen veel verschillende (commu-
nicatieve) activiteiten. het stimuleren van de sociale ontwikkeling is 
dan ook één van de belangrijkste doelen van de bso (riksen-walraven, 
2000). deze ideeën sluiten aan bij de maatschappelijke aandacht voor 
democratisch burgerschap. ook een globale verkenning van de bso-
praktijk zoals in dit onderzoek gerapporteerd, laat zien dat de sociale 
ontwikkeling van belang is binnen de bso, maar ook op verschillende 
manieren wordt ingevuld door de leiding: soms moeten kinderen leren 
participeren in activiteiten en voor zichzelf leren opkomen, maar soms 
neemt de leiding hen ook veel van die activiteiten uit handen.
dit is ook gedemonstreerd in vervolgonderzoek (van der Schaaf et al., 
2011), waarin geanalyseerd is hoe het aankaarten van een probleem(pje) 
door een kind kan leiden tot verschillende typen gesprekken. in de 
ontwikkelingsgerichte bso leidde dit tot een reflexief gesprek, gericht 
op het door het kind zelf ontdekken van de wereld, terwijl binnen de 
aanbodgerichte bso de pm’ers het probleem voor het kind oplossen en 
het gesprek een soort instructiegesprek wordt, waarin ze het kind oriën-
teren op gedragsregels. door in te zoomen op de belangrijkste commu-
nicatieve activiteiten waarin de kinderen participeren, is het mogelijk 
om een idee te krijgen hoe sociale competentie binnen de bso eruit ziet 
en wat de consequenties zijn van de keuzes die bso’s maken wat betreft 
hun visie en aanpak. Maar daarvoor is diepgravender onderzoek nodig 
naar de interactieprocessen in de onderscheiden bso-typen. dan kunnen 
er gerichte aanbevelingen voor de bso-praktijk geformuleerd worden. in 
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een vervolg op dit onderzoek zullen dan ook zowel de verbale interac-
ties tussen de kinderen onderling in verschillende bso’s als die tussen de 
kinderen en de pm’er, met het oog hierop nader geanalyseerd worden.
vanwege het exploratieve karakter van dit onderzoek, kunnen de 
kenmerken van de twee typen bso’s niet veralgemeniseerd worden naar 
heel nederland. om zo’n statistische generalisatie gaat het ook niet, 
zoals duidelijk mag zijn geworden. wellicht dat een grootschalig onder-
zoek naar de kwaliteit van de bso door het kohnstamm instituut van de 
universiteit van amsterdam (boogaard & van daalen-kapteijns, 2012) 
over dat landelijke beeld meer kan zeggen.

voor de nadere bestudering van de sociale praktijken van kinderen zijn 
op basis van de resultaten van dit onderzoek twee bso’s geselecteerd die 
de extremen vormen van het continuüm van voorlopende naar traditio-
nele opvangvisie. de voorlopende bso (de boomhut) heeft een ontwik-
kelingsgerichte visie die de ideeën van reggio emilia volgt (edwards, 
gandini & Forman, 1998), waarbij pm’ers kijken wat kinderen nodig 
hebben en waar kinderen mogen meepraten en meebeslissen. de tradi-
tionele bso (het Zonnetje) kenmerkt zich door een aanbodgerichte visie, 
waarbij de pm’ers verantwoordelijk zijn voor de organisatie van een 
goede opvang en kinderen over een geringere autonomie beschikken. 
verder zijn drie kenmerkende communicatieve activiteiten geselecteerd: 
entreeonderhandelingen, conflictgesprekken en regelonderhande-
lingen.
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3
Entreeonderhandelingen 
in de buitenschoolse opvang

3.1 INLEIDING
in de buitenschoolse opvang (bso) is het niet vanzelfsprekend om samen 
met je vrienden te zijn. daarom moeten kinderen regelmatig aansluiting 
zoeken bij minder bekende kinderen, bij oudere of jongere kinderen. in 
contact met andere kinderen leren kinderen zich met elkaar te verge-
lijken en onderscheid te maken tussen kinderen (van keulen & Singer, 
2012), ontwikkelen ze hun empatisch vermogen en inzicht in zichzelf 
en leren ze tevens sociale regels (Schreuder, boogaard, Fukkink & hoex, 
2011). door omgang met vrienden durven kinderen meer en zijn ze 
beter bestand tegen negatieve reacties. voor de sociale ontwikkeling 
van kinderen is het dus van belang dat ze met elkaar spelen.
kinderen voeren in de bso zelden alleen een activiteit uit (van der 
Schaaf, berenst, doornenbal & de glopper, 2012). Ze blijken sterk op 
elkaar georienteerd omdat één van de basisbehoeften van kinderen in 
een groep is dat ze bij die groep en bij subgroepjes daarbinnen willen 
horen (tomasello, 2009). Singer, van hoogdalem, de haan en bekkema 
(2012) hebben laten zien dat de wens om samen te spelen ervoor zorgt 
dat kinderen leren dat je door soms iets toe te geven en compromissen 
te sluiten meer bereikt en niet buitengesloten wordt. het leggen van 
contacten en het hebben van vrienden draagt dus bij aan de sociale 
ontwikkeling van kinderen. volgens de pedagoog bas levering (2012) 
is het belangrijk dat (met name jongere) kinderen ‘voor spek en bonen’ 
mee kunnen doen met activiteiten van andere kinderen, omdat zij daar-
door leren samen spelen met jongere en oudere kinderen, met sterkere 
en minder sterke kinderen. doordat gezinnen tegenwoordig kleiner zijn 
dan vroeger en oudere kinderen zelden nog op hun jongere broers en 
zussen hoeven te passen, zou spel tussen oudere én jongere kinderen 
daar volgens levering niet meer veel voorkomen. hier staat tegenover 
dat jonge kinderen vaker naar de buitenschoolse opvang gaan, waar 
zij wel te maken hebben met leeftijdsheterogene groepen. vanuit 
sociaal-cultureel perspectief vormt de bso een gemeenschap waarbinnen 
kinderen elkaar kunnen socialiseren door te participeren in die gemeen-

Once I was seven years
momma told me
go make some friends
or you will be lonely

lucas graham – Once I was 7 years
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schap, waar zij de gelegenheid krijgen om eerst perifeer te participeren 
in het spel van andere (oudere, grotere, sterkere) kinderen (lave & 
wenger, 1991), maar waar ze niet voortdurend novices zijn, maar na 
verloop van tijd ook regelmatig de experts kunnen zijn (rogoff, 1990). 
groepen in de buitenschoolse opvang in nederland worden niet alleen 
gekenmerkt door heterogene leeftijdsgroepen, maar ook door een 
grote mate van wisseling in de groepssamenstelling (Schreuder et al., 
2011; van der Schaaf et al., 2012). ten eerste werken niet iedere dag 
dezelfde pedagogisch medewerkers (pm’ers) op de groep. ten tweede 
wisselt de samenstelling van de groep dagelijks. in nederland gaan 
kinderen ten tijde van dit onderzoek maximaal drie dagen naar de 
bso, vaker nog twee dagen en soms zelfs maar één dag (Sectorrapport 
kinderopvang, 2012). op minder bezochte dagen worden de groepen 
vaak samengevoegd, waardoor de samenstelling nog sterker wisselt. het 
is binnen een bso dus niet altijd vanzelfsprekend dat kinderen met hun 
vrienden van thuis of school samen kunnen zijn (van der Schaaf et al., 
2012). daardoor moeten kinderen actief aansluiting zoeken bij andere 
kinderen. het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in hoe 
kinderen dat doen en hoe zij daardoor al doende hun sociale compe-
tentie ontwikkelen. of meer specifiek: hoe kinderen in de entreeonder-
handelingen die zij voeren, proberen toegang te krijgen tot het spel van 
andere kinderen. Meer inzicht in en begrip van deze entreeonderhande-
lingen draagt bij aan een rijker inzicht in de sociale wereld van kinderen 
in het alledaagse leven van de buitenschoolse opvang. bovendien 
kunnen bij meer inzicht in de sociale wereld van kinderen, de begelei-
ders van kinderen beter inspelen en anticiperen op eventuele mogelijk-
heden en/of problemen die zich tussen kinderen kunnen voordoen.
dit hoofdstuk gaat over een voor kinderen uitdagende situatie, namelijk 
over situaties waarin er al een groepje kinderen samenspeelt, waarbij 
gezamenlijkheid is gecreëerd door samen een activiteit te kiezen en 
taken, regels en rollen af te spreken. als een nieuwkomer hierin wil 
participeren, start hij daartoe een entreeonderhandeling. in dit hoofd-
stuk wordt bestudeerd hoe gevestigde kinderen en nieuwkomers dat 
doen in interactie met elkaar.
voordat de opzet en de resultaten van het onderzoek worden 
beschreven, wordt eerst ingegaan op het theoretisch kader van deze 
studie, wat er al bekend is over entreeonderhandelingen van kinderen 
en wat de invloed van de verschillende activiteiten op die entreeonder-
handelingen is (paragraaf 3.2). in paragraaf 3.3. wordt toegelicht hoe 
deze studie is uitgevoerd.

3.2 ThEoRETISCh KaDER
in deze studie onderzoeken we entreeonderhandelingen vanuit een 
sociaal-cultureel perspectief. entreeonderhandelingen worden opgevat 

als belangrijke communicatieve activiteiten voor kinderen waarbij 
kinderen door te participeren in die activiteiten elkaar socialiseren. dat 
betekent dat we kinderen beschouwen als competente wezens (hutchby 
& Moran-ellis, 1998) die met alle middelen die hen ter beschikking staan 
hun sociale wereld vormgeven, in dit geval dus in entreeonderhande-
lingen.
in deze paragraaf worden, aan de hand van de literatuur, enkele 
centrale theoretische concepten toegelicht waarmee in deze studie is 
gewerkt. dit zijn in de eerste plaats de concepten ‘entreepraktijken’ en 
‘participatiekaders’. uitgelegd wordt wat die begrippen in deze studie 
betekenen en wat er over bekend is in de onderzoeksliteratuur. als 
kinderen (nieuwkomers) toenadering zoeken tot andere al spelende 
kinderen start een ‘entreeonderhandeling’ die duurt totdat de nieuw-
komer wel of niet is toegelaten. tijdens zo’n onderhandeling realiseren 
nieuwkomers bepaalde verbale en non-verbale handelingspraktijken, 
zoals een bepaald type entreeverzoek. handelingspraktijken bestaan 
dan uit het selecteren van bepaalde handelingen (zoals een verzoek om 
entree tot een activiteit) en het vormgeven ervan. vervolgens wordt 
ingegaan op de relatie tussen entreeonderhandelingen en ‘participa-
tiekaders’. dat laatste begrip wordt gebruikt in de zin zoals goodwin 
(1990) dat ontwikkeld heeft, en waarmee gedoeld wordt op het samen-
stel van rollen, rechten en regels (omtrent beurtverdeling en hande-
lingen) die de participanten in de interactie ontwikkelen en waar ze 
voortdurend over kunnen blijven onderhandelen (goodwin & goodwin, 
2004). hierna wordt de samenhang tussen de globale activiteiten waar 
kinderen in de bso aan deelnemen (zie voor dit begrip hoofdstuk 2) 
en specifieke participatiekaders besproken. tot slot bespreken we hoe 
entreeonderhandelingen een bepaalde fasering kennen. 
een belangrijk startpunt daarbij is dat uit de literatuur blijkt dat de 
verhoudingen tussen kinderen aan voortdurende en snelle verandering 
onderhevig zijn. Zo hebben concepten als gezamenlijkheid en partici-
patie geen betrekking op een statische toestand. in meerdere obser-
vationele studies is aangetoond dat daarover continu onderhandeld 
wordt en dat het wel of niet gezamenlijk iets doen en het wel of niet 
participeren telkens opnieuw vastgesteld of bevestigd moeten worden 
(corsaro, 1979, 2003; evaldsson, 1993; de haan & Singer, 2001; butler, 
2008; goodwin, 2006; theobald, 2009). volgens hännikaïnen (1999) is de 
gezamenlijkheid (het gevoel een hechte relatie met elkaar te hebben) 
overigens een belangrijke factor in het leven van vijfjarigen in de 
kinderopvang. in- en uitsluiting zijn dan ook zeer belangrijke processen 
in het leven van kinderen. Soms zijn er kinderen die een gezamenlijke 
activiteit initiëren en organiseren en daarbij andere kinderen uitnodigen 
om te participeren in die georganiseerde activiteiten maar er zijn ook 
kinderen die zelf toegang moeten zien te krijgen (hännikaïnen, 1999).
het zoeken van toegang tot de activiteit van al spelende kinderen 
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is binnen een bso dan ook een alledaagse praktijk voor vrijwel alle 
kinderen. de al samen spelende kinderen worden hier verder in navol-
ging van elias & Scotson (1965) gevestigde kinderen genoemd en 
degenen die proberen toegang te krijgen, worden de nieuwkomers 
genoemd. wanneer kinderen een groepje hebben gevormd, hebben 
zij een bepaalde sociale orde gecreëerd, die zichtbaar wordt in een 
specifiek participatiekader met bepaalde taken, rollen en regels. butler 
(2008) laat bijvoorbeeld zien hoe elf kinderen tijdens lunchtijd op school 
fairy club spelen, waarbij één meisje de rol van leerkracht heeft en de 
overige participanten ‘leerlingen’ zijn met bijbehorende taken en regels. 
nieuwkomers worden wel of niet toegelaten door de ‘leerkracht’. dit 
maakt duidelijk dat het niet altijd even eenvoudig is voor een nieuw-
komer om toegang te krijgen tot zo’n gevestigd groepje; dit kost tijd en 
moeite (corsaro, 1979). 

3.2.1 entreepraktijken 
entreepraktijken zijn een bepaald type sociale praktijken die kinderen 
realiseren wanneer ze toegang zoeken tot het spel van andere kinderen. 
die entreepraktijken kunnen vervolgens verbijzonderd worden naar 
handelingspraktijken en sequenties. in deze paragraaf wordt besproken 
wat hierover bekend is. corsaro (1979; 2003) onderscheidt bijvoorbeeld 
op basis van participerende observaties in een preschool directe en 
indirecte entreeverzoeken van vierjarige kleuters in een kleuterschool, 
die zij hanteren om te kunnen participeren in het spel van anderen. 
directe entreeverzoeken kunnen uit diverse handelingspraktijken 
bestaan, zoals een vraag van de nieuwkomer voor entree of een vriend-
schapsverzoek. de voorkeur van kleuters gaat echter uit naar meer 
indirecte entreeverzoeken, die bestaan uit non-verbale handelings-
praktijken waarbij kinderen zich in de buurt van het spel van andere 
kinderen gaan ophouden en gedrag gaan vertonen van de gevestigde 
kinderen. verbale indirecte handelingspraktijken bestaan uit hande-
lingen als claimen van een object van gevestigde kinderen, vragen 
stellen, iets aanbieden (object of hulp), groeten en refereren aan een 
relatie. de kleuters die corsaro bestudeerde bleken overigens in 80 % 
van de entreepogingen gebruik te maken van indirecte non-verbale 
handelingspraktijken, waarbij ze zich bij de gevestigde kinderen in de 
buurt ophouden en hetzelfde gedrag gaan vertonen als die kinderen. Ze 
stellen zelden een vraag naar wat anderen aan het doen zijn als voor-
bode van hun entreeverzoek, maar naderen een activiteit, observeren 
en omcirkelen de activiteit van de gevestigde kinderen.
Meestal bestaat de entreeonderhandeling om toegang te verkrijgen 
tot het spel van gevestigde kinderen niet uit één sequentie die uit één 
handelingspraktijk en de acceptatie daarvan bestaat (corsaro, 1979), 
maar uit een reeks sequenties van handelingspraktijken met afwijzingen 
en een uiteindelijke acceptatie of afwijzing. door zich in de buurt van 

het spel op te houden, zijn kinderen in staat dat spel te observeren 
en ze blijken vervolgens die informatie te gebruiken om zelf toegang 
te krijgen. dit is ook wat kinderen rapporteren aan onderzoekers die 
willen weten hoe zij vrienden maken wanneer zij voor het eerst naar 
school gaan (danby, thompson, theobald & thorpe, 2012): eerst obser-
veren wat anderen doen en dan (voorzichtig) toenadering zoeken.
terwijl corsaro (1979, 2003) laat zien dat vierjarigen via uitgebreide 
entreeonderhandelingen toegang krijgen tot spel van anderen, blijkt 
bij evaldsson (1993) dat kinderen in de buitenschoolse opvang in 
Zweden, waar sprake is van een stabiele groep kinderen die elkaar 
thuis, op school en in de buitenschoolse opvang treft, het heel gewoon 
is voor kinderen om zonder er veel extra werk van te maken, in en uit 
activiteiten te stappen, waarbij ze dus ook nauwelijks of geen beleefd-
heidspraktijken gebruiken. wanneer een kind mee wil doen met een 
activiteit, zoals spel, doet de nieuwkomer bijvoorbeeld een direct speel-
verzoek en dat wordt dan meestal ook meteen geaccepteerd mits die 
nieuwkomer de spelregels accepteert en als laagste in de (spel)hiërarchie 
begint. 
evaldsson (1993, p.85) geeft twee mogelijke verklaringen voor dit 
verschil ten opzichte van de bevindingen van corsaro: het verschil 
in leeftijd (6- à 7-jarigen versus 4-jarigen) en de culturele verschillen 
(Zweedse versus amerikaanse kinderen). bovendien veronderstelt zij 
(p.84) dat het geringe voorkomen van entreeonderhandelingen in de 
Zweedse context, ook een indicatie kan zijn van de sterke verbonden-
heidsrelatie tussen de kinderen. de nederlandse bso-situatie wijkt af van 
de situaties die corsaro en evaldsson hebben onderzocht. nederlandse 
bso-groepen worden, zoals eerder opgemerkt, gekenmerkt door discon-
tinuïteit en bestaan uit kinderen van 4 tot 8 à 13 jaar. 

3.2.2 participatiekaders
hoe gevestigde kinderen en nieuwkomers participeren in entreeonder-
handelingen kan beschreven worden in termen van een participatie-
kader, waarbij participanten een bepaalde participantstatus bekleden 
in de zin van spreker, beoogde recipient, bystander etc. (goffman, 1981) 
en waarbij er sprake is van rollen of identiteiten, taken en (spel-)regels. 
noch de participantstatus, noch de identiteiten, taken en regels liggen 
vast; er kan continu over onderhandeld worden. een participatiekader 
is dus geen statisch gegeven, maar een gesitueerd construct dat overi-
gens zelden benoemd wordt in de interactie, maar desalniettemin niet 
alleen een analytisch construct is, maar een member’s category, dat 
wil zeggen dat de participanten refereren aan de kerncomponenten 
ervan, elkaars handelingsrechten en –plichten. als we als analysator 
zo’n (tijdelijk) participatiekader karakteriseren, typeren we daarmee 
ook min of meer de (tijdelijke) identiteiten van de deelnemer aan de 
gezamenlijke activiteit. goodwin (2007) laat bijvoorbeeld zien hoe 
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elfjarige meisjes in een roddelgesprek participeren. de meisjes maken 
elkaar verbaal en non-verbaal duidelijk hoe zij denken over een derde 
afwezige partij. hiermee creëren zij een onderlinge gezamenlijkheid en 
ontwikkelen actief verschillende identiteiten, zoals vriendin en buiten-
gesloten participant. in het kader van entreeonderhandelingen kan 
gedacht worden aan het creëren van identiteiten zoals nieuwkomer en 
gevestigd kind, speler of scheidsrechter. goodwin en goodwin (2004, 
p.222) beschouwen een participatiekader (dat zij overigens aanduiden 
als participant framework als het resultaat van een proces, waarin parti-
cipanten door hun talig handelen met elkaar een lokale sociale orde 
creëren: ”actions demonstrating forms of involvement performed by 
parties within evolving structures of talk.”
conversatieanalytisch onderzoek naar de sociale wereld van kinderen 
laat zien dat over die sociale orde voortdurend wordt onderhandeld; 
dit wordt dan dus zichtbaar in steeds veranderende participatiekaders 
(danby & baker, 2000; theobald, 2009; butler, 2008; bateman, 2011; 
goodwin, 1995, 2001, 2006), in de zin dat de acties die de verschillende 
participanten geacht worden wel of niet te verrichten en de rollen die 
zij vervullen, veranderen. Zo laat theobald (2009) in haar onderzoek 
naar participatie en sociale orde van vijfjarigen op het speelplein zien 
dat wanneer gevestigde kinderen een meningsverschil hebben over 
welk fantasiespel zij zullen spelen, de entree van een nieuwkomer 
ervoor kan zorgen dat die gevestigde kinderen in eerste instantie voor 
elkaar kiezen en het verzoek van de nieuwkomer afwijzen. dit laat zien 
dat de sociale orde continu verandert: waren de gevestigde kinderen 
eerst verwikkeld in een conflict, nu vormen zij een bondgenootschap 
tegen de nieuwkomer. vervolgens suggereert de nieuwkomer dat hij 
een spelidee heeft met een bal van de gevestigde kinderen en één van 
de gevestigde kinderen grijpt deze kans om het spel te veranderen en 
accepteert het idee van de nieuwkomer, waardoor er een nieuw bond-
genootschap ontstaat en het participatiekader weer verandert en het 
andere gevestigde kind gefrustreerd het speelterrein verlaat. 
bateman (2011) heeft bestudeerd hoe vierjarige kleuters andere kleuters 
weren uit of juist toelaten tot een speelhut die op het speelplein staat. 
kinderen blijken complexe regels te ontwikkelen en toe te passen om 
de sociale organisatie rondom toegang tot de speelhut te organiseren. 
er gelden bijvoorbeeld voorwaarden voor de entree zoals het aanbellen 
met een denkbeeldige bel of er worden nieuwe regels bedacht waaraan 
nieuwkomers moeten voldoen. deze regels worden echter niet statisch 
toegepast, maar voortdurend aangepast om gezamenlijk een sociale 
orde te construeren en in stand te houden. kinderen onderhandelen dus 
continu over het participatiekader. Zo worden bijvoorbeeld twee meisjes 
de toegang tot de hut ontzegd door degenen die al in de hut zijn, 
omdat ze het magische woord niet zeggen. evaldsson en tellgren (2009) 
lieten ook zien dat vierjarige meisjes in een preschool complexe entree-

praktijken gebruiken tijdens entreeonderhandelingen, waarbij zij zowel 
schoolregels gebruiken (iedereen mag meedoen) als algemene regels, 
zoals de regel van eigenaarschap, maar dat ze tevens gebruikmaken van 
de mogelijkheden van het spel (bijv. in een fantasiespel een onderge-
schikte rol aan een nieuwkomer geven en die rol accepteren).
kinderen, gevestigden en nieuwkomers, creëren dus gezamenlijk parti-
cipatiekaders die een tijdelijk karakter hebben, waarbij over de toegang 
van een nieuwkomer wordt onderhandeld. die onderhandeling betreft 
bijvoorbeeld regels, identiteiten, spelideeën en handelingsrechten en 
–plichten. 

3.2.3 de rol van de activiteiten in de entreepraktijken
uit de onderzoeksliteratuur is dus bekend dat kinderen, gevestigden 
en nieuwkomers, allerlei meer of minder complexe entreepraktijken 
gebruiken in minder of meer uitgebreide entreeonderhandelingen en 
in dat verband ook voortdurend wisselende participatiekaders creëren. 
Specifieke activiteiten (die hier verder zijn aanduid als activiteit – zie 
ook hoofdstuk 2), zoals bordspel of buitenspelen, lijken van invloed op 
die onderhandelingen en op de participatiekaders die daarbij gecreëerd  
worden. een onderzoek van cromdal (2001), waarbij hij entreege-
sprekken van kinderen in een context van een tweetalige school bestu-
deert, laat bijvoorbeeld zien dat er activiteiten zijn waartoe kinderen 
gemakkelijker toegang krijgen dan tot andere. relatief makkelijk 
toegankelijke activiteiten zijn activiteiten waarin sommige taken en 
rollen door de kinderen als minder attractief gezien worden. een voor-
beeld hiervan is de activiteit van het touwtje springen, waarbij de rol 
van draaier gezien wordt als minst begerenswaardig. wanneer een kind 
mee wil doen met dit spel, mag het dus vrijwel altijd die rol van draaier 
op zich nemen. de organisatie van een activiteit draagt volgens cromdal 
daarom bij aan de toegankelijkheid van die activiteit.
tegelijkertijd laat cromdal zien dat hoe gemakkelijk de entree van de 
nieuwkomer ook is, er toch altijd een bepaalde toegangsprocedure te 
zien is, die minimaal bestaat uit een entreeverzoek (entry bid) van de 
nieuwkomer en een pauze daarna (ibidem, p. 522). die pauze geeft de 
gevestigde kinderen gelegenheid om te reageren (negatief of positief); 
het uitblijven van een reactie vatten kinderen op als toestemming. 
wanneer nieuwkomers zonder enige vorm van entreevraag, wat zelden 
voorkwam in zijn data, toch gingen participeren in de activiteit van 
gevestigde kinderen, werd dit altijd bestraft. nieuwkomers en geves-
tigde kinderen oriënteren zich volgens cromdal op een gedeelde prefe-
rentieregel die inhoudt dat gevestigde kinderen de gelegenheid moeten 
krijgen negatief te reageren (op de entreevraag) voordat de nieuw-
komer daadwerkelijk participeert. niet reageren van de gevestigde 
kinderen na de aangehouden pauze, geldt daarom ook als instemming.
ook de speelplek kan bijdragen aan de toegankelijkheid van een activi-
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teit (bateman, 2011; corsaro, 1979): een hut op het speelplein is bijvoor-
beeld gemakkelijk afsluitbaar voor anderen en daardoor moeilijker 
toegankelijk. bateman (2011) laat zien dat kinderen gebruik maken 
van dergelijke contextkenmerken van een activiteit bij hun entree-
onderhandelingen. een ander voorbeeld van invloed van de aard van de 
activiteit op de entreeonderhandelingen en dus op de participatiekaders 
die daarbij worden gecreëerd, geeft goodwin (1995). Zij laat zien dat 
de activiteit ‘hinkelspel’ van invloed is op de participatiekaders: doordat 
de activiteit (i.c. het spel) bepaalt hoe het speelterrein eruit moet zien 
en wat de spelregels zijn, oriënteren de kinderen zich in hun onderhan-
deling ook op die spelregels. goodwin laat daarbij echter ook zien dat 
kinderen met die regels spelen tijdens de onderhandelingen maar dat 
ze daarbij ook nieuwe rollen kunnen creëren, die dan gerelateerd zijn 
aan de centrale handelingen die de activiteit definiëren, zoals die van 
scheidsrechter, een rol die dan vervuld kan worden door kinderen die 
niet hinkelen.
de activiteiten en de daarmee gepaard gaande regels, rollen, attributen 
en taken worden door kinderen dus actief en creatief ingezet om een 
specifiek participatiekader te creëren en daarmee een bepaalde sociale 
orde te bewerkstelligen. er lijkt daarbij ook sprake te zijn van meer of 
minder open of gesloten activiteiten, waarbij open activiteiten door de 
organisatie van die activiteit makkelijker toegankelijk lijken voor nieuw-
komers dan meer gesloten activiteiten. 

3.2.4 Fasering in de entreeonderhandelingen 
Zoals hierboven duidelijk is geworden kan een entreeonderhandeling 
heel kort zijn, namelijk één sequentie, bestaande uit een entreevraag 
van de nieuwkomer en een acceptatie daarvan door de gevestigde 
kinderen (evaldsson, 1993). Meestal bestaat de entreeonderhande-
ling echter uit een reeks sequenties (corsaro, 1979). uit conversatie-
analytisch onderzoek weten we dat inititatiefnemers voordat ze een 
bepaalde actie realiseren (zoals het doen van een verzoek) vaak een 
presequentie starten waarin een oriëntatie op de beoogde actie plaats-
vindt en de respondent kan laten zien of die beoogde actie wel of niet 
succesvol zou kunnen zijn (Mazeland, 2003; Schegloff, 2007). Mazeland 
(2003, p. 119) bespreekt bijvoorbeeld telefoongesprekken, waarbij 
een verzoek op die manier met een presequentie wordt voorbereid, 
waarin de initiatiefnemer eerst aftast hoe groot de kans op succes, i.c. 
op accepatie en uitvoering van dat verzoek is. Zijn de pre-sequenties 
in telefoongesprekken noodzakelijkerwijs verbaal, in face-to-face-
interactie kunnen deze presequenties (ten dele) ook vormgegeven 
worden door lichaamstaal, zoals houding, kijken (gaze) (rae, 2001; 
keisanen & rauniomaa, 2012), hoorbare inademingen, lichaams-
beweging (Mortensen, 2009), wijzen of andere handgebaren (keisanen 
& rauniomaa, 2012). overigens spreken keisanen en rayniomaa niet 

over presequenties maar over pre-beginnings, die niet zonder meer (of 
alleen) het epd van een volgende basissequentie projecteren, maar de 
participanten wel de mogelijkheid geven een specifiek participatiekader 
te starten door aan te geven dat zij beschikbaar zijn om deel te nemen 
(in een bepaalde identiteit) aan de interactie.
Pre-beginnings zijn dus gepositioneerd direct voor het verbale (of non-
verbale) verzoek en vormen een belangrijk punt voor de start van zo’n 
onderhandeling. Zowel degene die het (entree)verzoek doet als de 
ontvanger van dat verzoek zijn georiënteerd op de mogelijke aanwezig-
heid van een pre-beginning. Mondada (2008) bespreekt bijzondere pre-
beginnings in de publieke ruimte waar onbekende voetgangers elkaar 
aanspreken en zij bespreekt heel precies hoe dat in zijn werk gaat: eerst 
het identificeren van een naderende interactionele partner, het uitwis-
selen van eerste gezamenlijke blikken en de allereerste woorden die 
gesproken worden. voor kinderen die toegang willen krijgen tot een al 
lopende activiteit van andere, soms relatief onbekende, kinderen, lijkt 
deze pre-beginning ook van belang zijn. Zo demonstreert Mondada 
(2008) dat volwassen voetgangers die de weg vragen aan een onbe-
kende, een reeks van multimodale bronnen gebruiken, zoals lichaams-
houding, lichaamsgebaren, eenzijdige blikken en gezamenlijke blikken 
alvorens een onbekende voetganger aan te spreken.
entreeonderhandelingen bestaan dus uit één of meerdere vraag- 
verzoeksequenties. bij volwassenen wordt een entreeverzoek vaak voor-
afgegaan door een pre-beginning, die een aftastende functie hebben 
in alledaagse interactie. onderzoeksbevindingen van cromdal (2001) 
suggereren dat ook verzoeken van kinderen deze structuur kennen, 
maar heel precies weten we dat nog niet. 

3.2.5 onderzoeksvraag 
de onderzoeksliteratuur laat zien dat kinderen onderhandelen over 
de toegang tot activiteiten die meer of minder toegankelijk lijken. 
nieuwkomers kunnen dan verschillende handelingspraktijken hanteren 
in de onderhandelingen, waarbij vierjarigen vooral non-verbale 
praktijken realiseren. daarbij creëren ze bepaalde participatiekaders 
(corsaro, 1985; bateman, 2011). de entreeonderhandeling bestaat uit 
reeksen van sequenties. Soms creëren kinderen participatiekaders, waar 
nieuwkomers gemakkelijk een plek kunnen krijgen, zoals evaldsson 
(1993) observeerde. dit lijkt samen te hangen met de organisatie van 
een activiteit die meer open of gesloten kan zijn. hoe open die activiteit 
ook is, volgens cromdal (2001) is er altijd een vorm van entreeonder-
handeling noodzakelijk, hoe minimaal ook. wanneer het entreeverzoek 
achterwege blijft, ervaren gevestigde kinderen dit altijd als een inbreuk.
er is dus het nodige bekend over entreeonderhandeling van kinderen 
binnen een min of meer vaste groep kinderen in de setting van een 
school, waaraan in Zweden ook de buitenschoolse opvang is verbonden. 
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deze setting wijkt echter in veel opzichten af van die in de buiten-
schoolse opvang in de nederlandse situatie, omdat het in nederland 
altijd gaat om heterogene groepen jonge kinderen van verschillende 
leeftijden, afkomstig van verschillende scholen, die elkaar vaak niet 
dagelijks ontmoeten. in zo’n wisselende en gemêleerde groep is het 
van belang om te bestuderen hoe nieuwkomers toegang weten te 
krijgen tot de al lopende activiteiten van een groepje kinderen. kunnen 
kinderen binnen een bso in nederland ook zo makkelijk aan activiteiten 
deelnemen (evaldsson, 1993) of zijn daarvoor bijzondere entreeonder-
handelingen noodzakelijk? hoe zien dergelijke entreeonderhandelingen 
eruit en in hoeverre hangen die interactionele praktijken samen met 
de aard van de activiteiten en met de participatiekaders die gecreëerd 
worden? de centrale onderzoeksvraag van deze deelstudie luidt aldus:

Welke sociale praktijken laten 4 tot 8 jarige kinderen zien in entree
onderhandelingen in de bso?

deze vraag wordt als volgt gepreciseerd:

In hoeverre hangen de entreepraktijken samen met de aard van de 
activiteit  en met de gecreëerde participatiekaders?

3.3 mEThoDE
in deze paragraaf wordt toegelicht hoe het materiaal is verzameld 
om antwoord te geven op de vraag hoe nieuwkomers en gevestigde 
kinderen hun entreeonderhandelingen realiseren.

Participanten
gedurende een half jaar van augustus 2010 tot en met maart 2011 zijn 
er twaalf dagen lang opnames gemaakt in twee bso’s: de boomhut 
en het Zonnetje. deze twee bso’s zijn gelegen in dezelfde wijk van 
een middelgrote stad in het noorden van het land. de groep van de 
boomhut bestaat uit 16 jongens en 17 meisjes van 4 tot en met 12 jaar. 
tijdens de opnamedagen zijn twee vaste pm’ers aanwezig in de groep 
en een locatieleidster, die regelmatig meewerkt in de groep. daarnaast 
komen er regelmatig andere professionals in de groep, zoals een kunste-
naar en een workshopleider dans. het Zonnetje heeft twee groepen 
4- tot 7-jarigen, waarbij de onderzoeksgroep bestaat uit 11 jongens 
en 22 meisjes. buiten de verplichte groepsactiviteiten, zoals de maal-
tijden, mogen de kinderen zelf hun subgroepjes samenstellen en lopen 
kinderen van de twee parallelgroepen door elkaar. de kinderen vanaf 
8 jaar verblijven in hun eigen ruimtes en komen zelden samen met de 
jongere kinderen. tijdens de opnamedagen komt het regelmatig voor 
dat de twee parallelgroepen samengevoegd worden, omdat er weinig 

kinderen zijn. de data bestaan dus uit communicatieve activiteiten van 
kinderen van de twee groepen 4- tot 7-jarigen. er werken in principe 
twee vaste pm’ers op de basisgroep, maar na zes opnamedagen is er 
één vaste pm’er aanwezig met steeds een wisselende andere pm’er. 
om anonimiteit van de kinderen en de pm’ers te waarborgen, zijn alle 
namen van de participanten en van de bso-instellingen veranderd.

Datacollectie en analyse
alle video-opnamen die op de twee bso’s zijn gemaakt, zijn globaal 
geanalyseerd om alle communicatieve activiteiten (van der Schaaf et al., 
2012) in beeld te brengen. vervolgens zijn hieruit de entreeonderhan-
delingen geselecteerd. op bso het Zonnetje zijn er 40 entreegesprekken 
geselecteerd en op bso de boomhut 27. omdat er vooral binnen werd 
gefilmd, is het aantal entreegesprekken dat in dit onderzoek is vast-
gelegd, enigszins beperkt: kinderen spelen in de bso ook regelmatig 
buiten en die activiteiten zijn in de regel niet gefilmd. wanneer die 
activiteiten wel gefilmd zijn, omdat alle kinderen buiten waren, zijn 
ze vaak niet verstaanbaar en zijn de fragmenten dus niet geschikt voor 
transcriptie.
de entreegesprekken zijn getranscribeerd volgens transcriptieconventies 
die gebruikelijk zijn in de conversatieanalyse (jefferson, 1984). daarbij 
is gebruik gemaakt van het transcriptie-softwareprogramma Transana 
(Fassnacht & woods, 2004). al het materiaal is geanonimiseerd. de trans-
cripten zijn geanalyseerd volgens de conversatieanalytische methode 
(bijv. Mazeland, 2003; ten have, 2007) om inzicht te krijgen in de entree-
praktijken van jonge kinderen in de buitenschoolse opvang. 

 
3.4 RESuLTaTEN

binnen een bso participeren kinderen in veel verschillende activiteiten 
(van der Schaaf et al., 2012). die activiteiten kunnen een meer of 
minder open karakter hebben. aan de ene kant van het continuüm 
liggen open activiteiten zoals touwtjespringen en hinkelen, die door 
de aard van de activiteit makkelijk toegankelijk lijken voor nieuw-
komers (evaldsson, 1993; cromdal, 2001). aan de andere kant zijn er 
meer gesloten activiteiten , die door de aard van die activiteit moeilijker 
toegankelijk lijken voor nieuwkomers, zoals een bepaald bordspel. de 
onderstaande analyses laten echter zien dat die openheid of gesloten-
heid van de activiteiten  niet beslissend zijn voor het wel of niet mogen 
deelnemen van nieuwkomers aan de activiteit. gevestigde kinderen en 
nieuwkomers creëren namelijk een bepaald participatiekader, waarin 
nieuwkomers soms wel en soms niet kunnen participeren. dit betekent 
dat kinderen bij open activiteiten mogelijk toch een participatiekader 
kunnen creëren waarin geen plek is voor een nieuwkomer, maar dat 
ze anderzijds bij een gesloten activiteit soms ook een participatiekader 
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tot stand kunnen brengen waarin toch ruimte gecreëerd wordt voor 
een nieuwkomer. dat maakt duidelijk dat entreeonderhandelingen een 
noodzakelijke voorwaarde zijn voor participatie van nieuwkomers in 
een activiteit van gevestigde kinderen. in de aard van die onderhan-
delingen zit echter veel variatie zoals in de volgende paragrafen zal 
blijken. 
om te analyseren of en hoe de aard van de activiteit (open of gesloten) 
samenhangt met de entreepraktijken wordt in subparagraaf 3.4.1 
eerst ingegaan op entreeonderhandelingen bij open activiteiten. in 
sub paragraaf 3.4.2 worden de entreeonderhandelingen in (meer) 
gesloten activiteiten geanalyseerd. er worden in de desbetreffende 
paragrafen steeds eerst entreeonderhandelingen getoond die leiden tot 
participatie, vervolgens entreeonderhandelingen die leiden tot perifere 
participatie en tot slot entreeonderhandelingen die de nieuwkomer 
geen toegang tot de activiteit van de gevestigde kinderen verschaft.

3.4.1 entreeonderhandelingen bij open activiteiten
in deze paragraaf worden open activiteiten geanalyseerd waarin de 
kinderen zelf, nieuwkomer en gevestigde kinderen, een bepaald parti-
cipatiekader construeren. hier blijkt dat zo´n open activiteit voor een 
nieuwkomer vaak toch iets minder makkelijk toegankelijk is dan men 
op basis van het open karakter van de activiteit zou kunnen veronder-
stellen. de analyse begint echter met de beschrijving van een minimale 
entreepraktijk, waarbij een nauwelijks waarneembare entreeonderhan-
deling plaatsvindt, die bestaat uit een non-verbaal entreeverzoek en een 
acceptatie daarvan. vervolgens worden meer complexe entreeonder-
handelingen getoond. hierbij worden fases in de entreeonderhandeling 
geanalyseerd en wordt nageaan hoe gevestigde kinderen samen met de 
nieuwkomer de toegankelijkheid van een activiteit bewerkstelligen door 
het gezamenlijk realiseren van het daarvoor noodzakelijke participatie-
kader. 

Participatie in open activiteiten
toegang tot de activiteit na een non-verbaal entreeverzoek
in de bso zijn er veel activiteiten die in principe heel open zijn voor deel-
name van anderen, doordat er bijvoorbeeld wel sprake is van gezamen-
lijk iets doen, terwijl de participanten niet afhankelijk van elkaar zijn, 
en er ook genoeg plek is voor nieuwkomers. de entree van een nieuw-
komer veroorzaakt in principe geen inbreuk op de lopende activiteit 
(van der Schaaf et al., 2012; evaldsson, 1993). dit betreft met name 
activiteiten waarbij kinderen aan een grote tafel zitten te tekenen en/of 
te knutselen. nieuwkomers die hierbij aansluiting zoeken, blijken eerst 
de tafel te benaderen en observeren de activiteit, zoals corsaro (1979) 
ook al had vastgesteld. volgens corsaro (1979) is deze non-verbale 
praktijk veelal succesvol voor kleuters om toegang tot de activiteit van 

de anderen te verwerven, waarbij de gevestigde kinderen door niet-
afwijzend te reageren op de toenadering, blijk geven van acceptatie. 
het volgende fragment is een voorbeeld van een non-verbaal entreever-
zoek. pien (5.8) en jannie (6.11) zitten te tekenen aan de hoek van een 
grote tafel. dan komt christina (7.8) eraan. 

christina nadert in regel 3 langzaam de activiteit van de gevestigde 
kinderen en observeert de meisjes en de activiteit. jannie werpt even 
een blik op christina wanneer zij vlak achter haar langsloopt. vervolgens 
staat christina in regel 5 stil aan de andere kant van de tafel en obser-
veert de meisjes en pakt vervolgens een kleurplaat uit een la. jannie 
werpt wederom een blik op christina en gaat door met tekenen. dan 
gaat christina in regel 9 naast jannie zitten en schuift materiaal dat voor 
haar op tafel ligt weg om plaats te maken voor haar kleurplaat. nu kijkt 
jannie alleen naar haar tekening. christina interpreteert het uitblijven 
van een afwijzing als toestemming en pakt nu voor jannie langs een 
emmertje met stiften, waarna zij begint met tekenen. 
christina realiseert verschillende non-verbale handelingspraktijken, 
die bestaan uit naderen van de activiteit, observeren van de activiteit, 
zelfde materiaal pakken als de gevestigde kinderen. nadat zij naast een 
gevestigd kind plaatsneemt, kijkt zij eerst nog eens naar de gevestigde 
kinderen in regel 9/10. wanneer zij niet protesteren tegen haar komst, 
begint christina dezelfde activiteit uit te voeren als pien en jannie en 
even later zijn ze met elkaar in een gesprek verwikkeld. deze entree-
onderhandeling is dus volledig non-verbaal en de entreepraktijk bestaat 
uit de embodied actions (overhellen naar gevestigd(e) kind(eren) en 
staren naar ze) en observeren van de activiteit door de nieuwkomer. 
de entreeonderhandeling bestaat hier dus enkel uit een pre-beginning 
(Mondada, 2008), waarbij de nieuwkomer en de gevestigde kinderen 
een gezamenlijke oriëntatie van hun lichamen en hun blikken bereiken. 

(1) a030311 i3

1 Pien  [((zit te tekenen))
2 Jannie  [((zit te tekenen))
3	 Christina	 →	 [((nadert de activiteit en kijkt ernaar))
4 Jannie  ((werpt een blik op Christina als zij langsloopt))
5	 Christina	 →	 ((staat stil tegenover hoek Pien en Jannie en 
6   observeert de activiteit))
7   ((pakt een kleurplaat uit een la bij de tafel))
8 Jannie  ((werpt een blik op Christina))
9	 Christina	 →	 ((gaat naast Jannie zitten, maakt plaats op de tafel en  
10   kijkt naar de tekenactiviteiten van Jannie en Pien))
11 Jannie  ((kijkt naar haar tekening))
12 Christina  ((pakt emmertje met stiften voor Jannie langs van tafel))
13   ((hierna start een gesprek tussen de drie meisjes))
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Zo werpt jannie bijvoorbeeld twee keer een blik op de nieuwkomer. of 
pien dit ook doet, kan niet worden bepaald omdat zij  met haar rug in 
beeld is. het is niet ondenkbaar dat nieuwkomers hun komst ook nog 
zouden meedelen, in de trant van ‘ik ga hier ook zitten’ of ‘ik ga ook 
kleuren’. deze uitingen zijn in de data niet waargenomen. binnen dit 
soort open activiteiten schuiven kinderen aan om soortgelijke acties te 
ondernemen als de gevestigde kinderen en daarbij maken ze gebruik 
van de aanwezige benodigde attributen. immers het motto van de bso 
is: samen spelen, samen delen. gezamenlijkheid wordt hier gecreëerd 
door het samen uitvoeren van eenzelfde soort acties en door het delen 
van de materialen, waarbij ieder over het algemeen individueel bezig 
is, maar er wel interactie plaatsvindt over de activiteit, de materialen 
of over het delen van die materialen. het participatiekader dat hier 
gecreëerd wordt is ook open: iedereen heeft dezelfde rechten binnen 
de activiteit. de uitermate simpele entreeonderhandeling, die slechts 
bestaat uit een pre-beginning, waarna direct toegang voor de nieuw-
komer volgt, past hierbij. 

Toegang na een verbale presequentie die wordt behandeld als een 
entreeverzoek
het volgende fragment maakt zichtbaar dat nieuwkomers zich in de 
pre-beginningsfase (Mondada, 2008; keisanen & rainiomaa, 2012) ook 
verbaal oriënteren op de activiteit van de gevestigde kinderen. tijdens 
het naderen van de activiteit van Michael (6.1), jos (4.6) en emma (6.8) 
in regel 1 (pre-beginning) wordt het hessel (5.11) kennelijk niet duide-
lijk wat de gevestigde kinderen aan het doen zijn, blijkens zijn vraag 
in regel 1. is bij een open activiteit een pre-beginningsfase meestal 
voldoende om te participeren in die activiteit, dat is nu niet het geval. 

in regel 1 vraagt hessel wat de kinderen aan het doen zijn. dit had 
kunnen functioneren als een presequentie van de verzoeksequentie, 
maar uit het vervolg blijkt dat het verzoek niet meer nodig is en dat 
de gevestigde kinderen de presequentie van het verzoek behandelen 

als het verzoek zelf. Ze behandelen hessels vraag niet als een vraag om 
informatie, waar ze ook antwoord op hadden kunnen geven, maar in 
plaats daarvan verwijst Michael hessel naar zijn eigen postvak, daarmee 
suggererend dat hij ook zou kunnen doen wat zij doen, als hij uit het 
postvak iets zou hebben gehaald. Michael behandelt de vraag van 
hessel dus ook als een pre-verzoek om te participeren in de activiteit en 
accepteert door zijn verwijzing al het nog niet geformuleerde verzoek. 
uit het vervolg (regel 4) blijkt echter dat hessel na in zijn postvak een 
boek te hebben gevonden, nog niet begrijpt wat de kinderen precies 
aan het doen zijn, waardoor de activiteit waar hem in principe toegang 
toe was verleend, voor hem toch gesloten blijft. immers, als je niet weet 
wat een groepje gevestigde kinderen aan het doen is, is het niet moge-
lijk om hetzelfde gedrag te vertonen en dus echt toegang te krijgen. 
jos geeft op de ophelderingsvraag van hessel wat het is, dan antwoord 
(‘een boek’), en vervolgens neemt Michael de rol van instructor op zich 
en geeft aan wat hessel allemaal met dat boek mág doen. door het 
gebruik van ‘mogen’ én door het geven van de instructie geeft Michael 
hier dus ook nog min of meer expliciet antwoord op de eerste vraag van 
hessel (regel 1). hessel vat die reactie van Michael nu op als (definitieve) 
acceptatie van zijn entreeverzoek en komt nu tussen Michael en jos 
instaan en doet vervolgens mee met het uitzoeken van de juiste letters 
voor de namen van de participanten en de liedjes over letters. 
hessel krijgt hier dus toegang door eerst een vraag te stellen over de 
aard van de activiteit waar de anderen mee bezig zijn, waarmee hij kan 
checken óf die activiteit hemzelf aanspreekt, maar waarmee hij vooral 
kan testen of de gevestigde groep bereid is hem toe te laten. het aantal 
participanten bij deze activiteit is gemakkelijk uitbreidbaar, omdat er 
nog plek aan de tafel is, het een individuele activiteit betreft én alle 
kinderen dit bso-boek in hun postvak hebben gekregen. de gevestigde 
kinderen praten over letters en helpen elkaar hierbij en bedenken 
gezamenlijke letterspelletjes. wanneer er een nieuwkomer bijkomt, 
neemt één van de gevestigde kinderen de rol van instructor op zich. 
kortom, in het participatiekader dat na het entreeverzoek gecreëerd 
wordt, zijn er eerst simpele categorieën namelijk die van gevestigde en 
van nieuwkomer, waarbij de gevestigden in principe een gelijkwaardige 
rol toe lijken te kennen aan de nieuwkomer. Maar dat partcipatiekader 
wordt genuanceerd, nadat blijkt dat hessel er nog niks van begrijpt. 
er wordt dan dus een identiteit van instructor van de nieuwkomer als 
een te instrueren persoon gecreëerd. omdat niemand zich hiertegen 
blijkt te verzetten is hiermee dan definitief de toegang geregeld, maar 
aanvaardt de nieuwkomer ook zijn (aanvankelijke) plaats in de groep. 
de entreepraktijk die de kinderen hier realiseren bestaat dus behalve 
uit een non-verbale benadering, met name uit een verbale uiting die als 
pre-verzoek blijkt te fungeren voor de gevestigde kinderen, maar dat ze 
kortsluiten door al een acceptatie van het (geprojecteerde) verzoek te 

(2) b071210 i3

1 Hessel ((nadert activiteit)) Wat doen jullie?
2 Michael Kijk maar es in je postvakje
3 Hessel ((gaat naar het postvakje en komt terug met een boek))
4  Wat is dit?
5  ((Michael en Jos kijken))
6 Jos Een boek [wat (onverst)
7 Michael          [Weet je wat je daarmee mag doe:n? (.) je mag je 
8  naam opschrijven. Je mag (van alles doen overst.)
9 Hessel ((gaat tussen Michael en Jos aan tafel staan, kijkt wat ze doen))
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realiseren. vervolgens blijkt die acceptatie nog niet voldoende voor de 
nieuwkomer om ook daadwerkelijk te participeren en wordt er dus een 
specifieke participatiestructuur geconstrueerd, met nieuwe identiteiten. 
deze entreepraktijk bestaat dus uit drie fasen, waarbij de eerste twee 
fasen samenvallen (namelijk de pre-sequentie en het eigenlijke verzoek 
en reacties), maar er een derde fase noodzakelijk is, waarin een speci-
fiek participatiekader wordt gecreëerd om de nieuwkomer in de rol 
van novice te instrueren, zodat die kan participeren. hiermee heeft 
de nieuwkomer de laagste plaats in de hiërarchie (evaldsson, 1993), 
maar nadat de kennisoverdracht heeft plaatsgevonden, kan de nieuw-
komer ongeveer dezelfde status krijgen als de gevestigde kinderen en 
volwaardig participeren in de activiteit.
tot de open activiteiten lijken nieuwkomers dus relatief gemakkelijk 
toegang te krijgen, zoals uit de voorgaande analyses blijkt. kinderen 
kunnen binnenkomen zonder zeer uitgebreide entreepraktijk. in de 
volgende open activiteiten is de entreeonderhandeling voor toegang tot 
de activiteit van de gevestigde kinderen veel complexer en uitgebreider. 

Perifere participatie als uitkomst van onderhandeling in een open 
activiteit
het volgende fragment gaat over een open activiteit i.c. een maaltijd, 
maar anders dan in veel bso’s is de maaltijd op bso de boomhut geen 
gezamenlijke activiteit. kinderen kunnen in deze bso zelf hun eten 
pakken en een plek aan één van de tafels kiezen. in fragment 3 zitten 
de gevestigde kinderen aan een klein tafeltje; er zijn geen stoeltjes meer 
beschikbaar. deze in principe open activiteit is door het ontbreken van 
die stoelen dus iets minder toegankelijk voor een nieuwkomer en dat 
lijkt invloed te hebben op de entree van hessel (6.7): hij doet een direct 
entreeverzoek en vraagt of hij bij de gevestigde meisjes mag komen 
zitten, terwijl hij ondertussen zijn bordje op het tafeltje zet en op de 
vloer plaatsneemt. Zoals corsaro (1979) al had laten zien, zijn directe 
speelverzoeken riskante praktijken die vaak resulteren in een afwij-
zing door de gevestigde kinderen. ook hier reageert wilma (5.3) heel 
zachtjes met ‘nee’ in regel 7.

in regel 8 reageert de pm’er, die op afstand aan een grote tafel zit met 
het positief benoemen van de maaltijdsituatie, waarbij Ytje, wilma en 
wessel zitten. hierop reageert Ytje instemmend in regel 9. een fractie 
later valt dan ook wilma in. direct daarna schuift hessel dichter naar de 
tafel en begint te eten. in het participatiekader van de meisjes is hessel 
nu een soort bystander en aanvankelijk probeert hessel het gesprek 
met de gevestigde meisjes op gang te brengen zoals gebruikelijk is bij 
een maaltijdgesprek: hij praat over de bso en over het eten. de meisjes 
reageren echter nauwelijks en laten hem links liggen. totdat hessel de 
aandacht richt op de barbie in wilma’s hand en informeert of de barbie 
ook nog moet eten (regel 21):

we zien in dit fragment hoe hessel door het creëren van een andere 

(3) b310810 ii1

1 Wilma ((neemt hap)) dit zijn soepstengels
2 Ytje (onverst.) hè?!
3 Wilma (knikt)) kun je in de soep dope:
4  (1.0)
5	 Hessel	 Mag	ik	hier	zitt↓e:	((zet bordje op tafel, gaat op grond zitten))
6  (0.6)
7 Wilma ((mond vol))◦ne↓e	((werpt blik op Wessel))= 
8 Pm Hé dat is gezellig Ytje, (zo aan) een eigen tafeltje! 
9 Ytje Hm[hm

10 Wilma   [((kijkt naar Ytje, knikt))hm
11 Hessel ((schuift dichter aan tafel, neemt hap en werpt een blik op 
12  Ytje))

(4) b310810 ii2

21 Hessel Moet je haar ook nog eten geven? ((wijst naar barbie))
22 Wilma ((houdt soepstengel voor de barbie)) (mama, toe dan)
23  (.)
24 Wilma ((houdt soepstengel voor Hessel en houdt‘m dan weer voor barbie))
25 Hessel ((maakt happende beweging))	◦hap
26 Wilma ((houdt Hessel de soepstengel weer voor))
27 Hessel ((maakt happende beweging))	ha↑p
28 Wilma Stoute leeuw ((maakt slaande beweging met soepstengel naar Hessel))
29 Hessel ((kijkt lachend naar Wilma))
30  (.)
31 Hessel ((mond vol))(lama is geen) leeuw
32  (.)
33 Wilma Hou jij mijn plek bezet Hessel? 
34 Hessel Ja?
35 Wilma Hou jij mijn plek bezet?
36 Hessel Oke:
37 Wilma ((staat op om meer eten te halen))
38 Hessel ((staat op van de vloer en gaat op de stoel van Wilma zitten)
39  ((pakt zijn eigen bord en terwijl hij naar Wilma kijkt, pakt hij 
40  haar bordje en schuift het weg))
41	Ytje	 Ne↑e:!	((en schudt haar hoofd))
42 Hessel Oke: ((schuift Wilmas bordje weer terug))
43  (.)
44 Hessel Wilma is er helemaal niet.
45  (.)
46 Hessel Wilma hier woont jouw bar((merkt vergissing))Ytje(.) Ytje hier 
47  woont jouw barbie ((wijst naar het poppenhuis))
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identiteit, namelijk die van mee-speler in het spel met de barbie, een 
nieuw participatiekader creëert met wilma (5.3) en later Ytje (4.11). 
voorafgaand aan dit fragment maakt hessel opmerkingen over het 
hier en nu (i.c. de maaltijd) en tracht daarmee in de open activiteit van 
de maaltijd te participeren. Maar die opmerkingen hebben minimale 
non-verbale reacties van de meisjes teweeggebracht. als hij in regel 
1 een vraag stelt over een activiteit waarin de barbie van wilma een 
rol speelt, reageert wilma positief in regel 2, waarbij ze de barbie de 
soepstengel voorhoudt. hessel blijkt hier dus ineens in de activiteit van 
een doen-alsof spel te participeren in plaats van in de open activiteit 
van het maaltijdgesprek. wanneer wilma de soepstengel ook aan hessel 
voorhoudt, blijkt nog duidelijker dat hij zich realiseert dat hij in een 
bijzondere activiteit terecht is gekomen en participeert hij opnieuw op 
een geëigende  manier: hij hapt niet echt van haar soepstengel, maar 
zegt ‘hap’ en maakt een happende beweging. deze observaties onder-
steunen de conclusie van theobald (2009, p. 239) dat het doen-alsofspel 
een serieuze zaak is voor kinderen. wanneer hessel het doen-alsofspel 
serieus blijkt te nemen, kan hij als nieuwkomer probleemloos toegang 
krijgen tot de activiteit van de gevestigde kinderen. wel zien we ook 
hier dat de nieuwkomer een speciale rol krijgt toebedeeld. in dit geval 
als bewaker van de plek. want als wilma van tafel moet om nog wat 
te eten te pakken, vraagt ze hessel haar plek bezet te houden (regel 
33). dit is een belangrijke taak binnen de buitenschoolse opvang, waar 
geen vaste plaatsen zijn, eigen bezit niet geldt en er veel kapers op 
de kust zijn. dat wilma dit een belangrijke opdracht vindt, blijkt uit 
het feit dat ze niet direct zeker is van het antwoord van hessel en het 
daarom in regel 35 nogmaals vraagt. de positie van hessel blijft echter 
nog steeds die van perifere participant in de ogen van Ytje, het andere 
gevestigde kind. dat blijkt uit de verbale en non-verbale reactie van 
Ytje in regel 41, wanneer hessel zich teveel als volwaardige participant 
gaat gedragen door wilma’s bord weg te schuiven en zo haar plek te 
claimen. 
dit voorbeeld maakt duidelijk dat ook de setting waarin een in principe 
open activiteit plaatsvindt invloed heeft op de onderhandelingen over 
de toegang en ook op de participatiekaders die gecreëerd worden: door 
de speciale setting van een klein tafeltje met twee stoeltjes hebben 
de gevestigde kinderen een bijzondere plek voor zichzelf gecreëerd, 
waardoor de open activiteit een wat minder open karakter krijgt. hessel 
erkent dit door een entreeverzoek (een bepaald type entreepraktijk) 
te doen die normaal niet waargenomen wordt in open activiteiten. 
vervolgens oriënteert hessel zich op het maaltijdgesprek, waarbij hij 
echter geen toegang krijgt tot het participatiekader van de gevestigde 
kinderen. wanneer hij samen met een gevestigd kind een andere acti-
viteit creëert, mag hij daarin wel participeren en vervolgens kan hij dan 
ook in de eerste activiteit participeren. Zijn rol verandert van zeer peri-

fere participant (bystander) in de maaltijdactiviteit via een rol van parti-
cipant in het doen-alsofspel tot een bijzondere participant in de maal-
tijdactiviteit, namelijk in de rol van bewaker van de plek van wilma. 
de entreeonderhandeling bestaat uit diverse ronden, waarbij ronde 1 
bestaat uit het expliciete entreeverzoek, dat door interruptie van de 
pm’er gedoogd wordt. ronde 2 en 3 bestaan uit mislukte initiatieven 
van hessel tot participatie in de maaltijdactiviteit (met pogingen tot 
topic-introductie rondom de bso en het eten). in ronde 4 neemt hessel 
het initiatief om te participeren in het doen-alsofspel; dit initiatief pakt 
het gevestigde kind op en zo maakt hessel deel uit van een participatie-
kader met wilma in een fantasiespel. in ronde 5 kent wilma hem ook 
een specifieke rol toe in de eerste activiteit, de maaltijd; in dat participa-
tiekader blijkt hij dan  echter als plaatsbewaker nog steeds een perifere 
plaats te hebben. corsaro (1979) demonstreerde al dat een entree-
onderhandeling van jonge kinderen tot bijna vijf jaar bij drie of meer 
entreerondes bijna altijd succesvol werd. hessel wordt in dit fragment 
ook na een aantal entreerondes toegelaten, al krijgt hij een perifere  rol. 
uit het besproken voorbeeld blijkt bovendien dat een activiteit op zich-
zelf een open karakter kan hebben, maar dat de kinderen, gevestigde 
en nieuwkomers, gebruikmakend van alle mogelijke bronnen (ruimte, 
pm’er, attributen en gedeelde kennis over eigenaarschap) toch voort-
durend kunnen onderhandelen over het participatiekader, waarbij de 
toegang tot die, in principe open activiteit allesbehalve vanzelfsprekend 
is.

Geen toegang als uitkomst van de entreeonderhandeling

Participatiekader beëindigd na entreeonderhandeling
carina (5.6) gaat aan tafel zitten bij de gevestigde kinderen lisanne 
(4.4), Marjet (4.8) en Moniek (6.2) die aan het tekenen zijn met krijtjes. 
eerst speelt carina alleen een spelletje, maar al gauw bergt ze het op 
en pakt ze tekenpapier net als de gevestigde kinderen en gebruikt de 
wasco, die Marjet en lisanne gebruiken. dit is kenmerkend voor een 
open activiteit op de bso, waar kinderen het aanwezige spelmateriaal 
in principe met elkaar delen. Marjet reageert hierop echter als eigenaar 
van het bakje, want ze schuift het bakje tussen haarzelf en lisanne 
in. hiermee laat ze zien dat zij de eerste rechten hebben wat betreft 
de wasco, wellicht omdat ze die het eerst hadden. vervolgens hebben 
lisanne en Marjet het over de wasco, die zij krijtjes noemen. carina 
corrigeert hen in regel 12, maar Marjet accepteert dat niet. carina geeft 
zich echter niet gewonnen en hierna beëindigen Marjet en lisanne hun 
tekenactiviteit.
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in dit voorbeeld probeert carina zich dus te mengen in de activiteit 
van Marjet en lisanne. dit doet ze door eerst dezelfde activiteit te 
ontplooien als de gevestigde kinderen, wat mogelijk wordt doordat 
carina Marjet en lisanne voortdurend observeert. wanneer zij het bakje 
met wasco iets naar zich toehaalt om de wasco eruit te halen, schuift 
Marjet het direct weer terug tussen Marjet en lisanne in (foto: blik 
lisanne en Marjet), daarmee duidelijk makend dat er verschil is tussen 
carina’s positie en die van henzelf als gevestigde kinderen. hiermee 
creëren ze een nieuw participatiekader waarin carina andere rechten 
heeft dan zij hebben. vervolgens start lisanne een topic over de krijtjes. 
carina verbetert eerst Marjet en lisanne door hen te vertellen dat het 
materiaal dat ze gebruiken wasco is. Met de accentuering van is laat 
carina zien dat zij Marjet corrigeert, die (volgens haar) kennelijk niet 
doorheeft dat hier ook wasco ligt. in plaats van Marjet de gelegenheid 
te geven om zich zelf te herstellen, past ze ander-correctie toe. dit is bij 
volwassenen de minst geprefereerde manier van herstellen (Mazeland, 

2003), en ook in dit fragment blijkt het geen geprefereerde voortzet-
ting te zijn: het gesprek stokt even (regel 13) waarbij zowel Marjet als 
lisanne naar carina kijken. Marjet lijkt zich in regel 16 te verdedigen als 
ze stelt dat er wél een verschil is tussen deze wasco in de bso en thuis: 
wel of geen papier erom. het maken van een ander-correctie lijkt voor 
een nieuwkomer dus geen goede basis te zijn om entree te krijgen tot 
een gevestigd groepje. het lijkt erop dat carina, die toch al minder 
rechten had gekregen, zich nu een actie permitteert die haaks staat 
op wat de andere twee verwachten in dit participatiekader. evaldsson 
(1993) constateerde dat nieuwkomers makkelijker toegang krijgen 
wanneer ze de regels van de gevestigde kinderen accepteren én als 
laagste in de hiërarchie beginnen. een corrigerende praktijk van een 
nieuwkomer past dan niet, omdat hiermee epistemische autoriteit ten 
opzichte van de ander wordt geclaimd. de twee gevestigde kinderen 
beëindigen dan ook het participatiekader met carina door de activiteit 
te verlaten.

Geen toegang ondanks complexe entreeonderhandeling
in het volgende voorbeeld is er sprake van een open activiteit, waarbij 
jamy (4.11), hanna (5.6), Floris (5.9) en Moniek (6.8) aan een tafel zitten 
te tekenen, die complexer is dan op het eerste oog lijkt. 
binnen het open participatiekader creëren jamy en hanna een nieuw 
participatiekader door een nieuwe open activiteit te benoemen, name-
lijk schatzoeken in de bosjes, waarbij de kleurplaat ineens een schat-
kaart wordt. de andere participanten in de knutselactiviteit worden 
daarmee buitenstaanders ten opzichte van die nieuwe, in principe, open 
activiteit. in fragment 6 zien we dat Moniek (6.8), die deel uitmaakt van 
het open knutselkader en die, naar blijkt, ten onrechte, aanneemt (regel 
18) dat zij ook participeert in de nieuwe activiteit van jamy en hanna. 
dit wordt eerst door jamy en vervolgens door hanna direct en luid 
ontkend, en Moniek wordt expliciet buitengesloten. 

(5) a270810 ii1

1  Carina ((pakt papier en gaat bij meisjes zitten. Trekt bakje 
2   naar zich toe en [pakt een wasco uit bakje ))
3  Marjet                  [((pakt wasco en trekt bakje tussen Marjet
4   en Lisanne))
5   (0.3)
6 F Marjet ((zet het bakje wasco recht neer en [kijkt naar Carina))
7 F Carina ((kijkt naar bakje en dan           [naar Marjet))
8   (1.6)
9	 	 Lisanne	 Ik	heb-	op	m’n	school-	heb	ik	ook	krijtjes	ho↑or
10  Marjet Ja:: (.) en ik heb thuis en ik heb thuis wasco
11   (0.4)
12  Carina Dit is wasco! ((toont wasco aan Marjet))
13   [(1.2)
14  Marjet [((kijkt naar wasco/Carina)) 
15  Lisanne [((kijkt naar wasco/Carina))
16  Marjet niet met papiertjes erop
17   (2.0)
18  Carina geeft niks toch?
19   (1.2)
20		 Marjet	 Kom	ik	ga	n↓iet	meer	tekenen	Lisa:nne
21		 Lisanne	 Doen	we	’t	in	onze	bakj↑es?
22   ((Marjet en Lisanne gaan weg bij de tafel))

 :
:

(6) a040311 i3 

15  Hanna We gaan nog buiten spelen (onverst) we gaan een schat 
16   zoeken in de bosjes
17   (.)
18  Moniek Ja, ga (.) ga, [gaan wij
19  Jamy                [EN JIJ NIET
20  Moniek Echt we:l
21  Jamy Nee toch? ((tegen Hanna))
22  Hanna IK GA NIET IN BOMEN KLIMMEN WANT WIJ GAAN EEN SCHAT 
23   ZOEKEN IN DE BOSJES
24  Jamy Ja
25  Hanna Een eendenschat
26  Jamy Ja, ja en (.) en Moniek gaat toch niet mee met ons?
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in regel 18 blijkt dat Moniek ervan uitgaat dat zij bij het groepje hoort 
dat een schat gaat zoeken, omdat zij geen entreeverzoek doet én uit 
het gebruik van het pronomen ‘wij’. direct participeren wordt bestraft 
(cromdal, 2001) en jamy maakt dan ook direct duidelijk dat dit niet het 
geval is, door al in overlap met Moniek aan te geven dat Moniek niet 
meedoet. Maar in regel 20 wordt duidelijk dat Moniek zich er niet bij 
neerlegt en beslist wil participeren in de nieuwe activiteit van het schat-
zoeken. hanna en jamy hebben echter met z’n tweeën niet alleen een 
nieuwe activiteit ontwikkeld, maar ook een nieuw participatiekader met 
nieuwe regels. in regel 22 maakt ook hanna duidelijk aan Moniek dat zij 
nu samen met jamy een spel doet, waar Moniek niet bijhoort. dit doet 
ze door aan te geven wat ze níet gaat doen en vervolgens aan te geven 
waarom ze dat niet doet: namelijk omdat zíj een schat gaan zoeken, 
en Moniek dus niet. dit fragment laat duidelijk zien dat de sociale orde 
tussen kinderen voortdurend verandert en er steeds over het participa-
tiekader moet worden onderhandeld (bateman, 2011). dit fragment is 
overigens ook een voorbeeld van een niet succesvolle entreeonderhan-
deling waar de entreepraktijk ‘direct toegang claimen’ door de nieuw-
komer (regel 18) tot de activiteit van de gevestigde kinderen, meteen en 
zonder enige vorm van beleefdheid, wordt afgewezen (regel 19).
uit het direct daaropvolgende fragment, waarin Floris (5.9) ook toegang 
zoekt tot de activiteit van het ‘schatzoeken’, blijkt echter dat een nieuw-
komer wel mag meedoen wanneer hij of zij aan de voorwaarden van de 
gevestigde kinderen voldoet.

in regel 25 vraagt Floris aan hanna of hij mee mag doen. Floris realiseert 
hier een eenvoudig en direct entreeverzoek, dat wordt ingewilligd door 
beide gevestigde kinderen door het stellen van een voorwaarde aan zijn 
deelname (regel 26). binnen dit door hanna en jamy gecreëerde partici-
patiekader voor de nieuwe activiteit, wordt zelfselectie door de nieuw-
komer dus niet toegestaan, maar een nieuwkomer die een verzoek 
doet om mee te doen en aan een specifieke voorwaarde voldoet, kan 
wel meedoen. daarmee laten hanna en jamy zien dat er in het nieuwe 
participatiekader verschil is tussen de nieuwkomers en henzelf: zij zijn 
degenen die de toestemming geven en regels kunnen stellen. in regel 

31 zien we dan dat Moniek het lijkt op te geven om te proberen te 
participeren in het schatzoeken. dit blijkt uit haar ‘oké’ én uit het zich 
letterlijk verwijderen van het speelterrein. even later bedenkt ze zich 
en keert ze terug naar de knutseltafel. hanna, jamy en de nieuwkomer 
Floris bespreken ondertussen de schatkaart en hoe die eruit moet zien. 
hanna benadrukt nog eens dat Moniek niet mee mag doen. dan volgt 
fragment 8 waaruit blijkt dat Moniek als overhearer heeft gehoord en 
gezien hoe Floris toegang heeft gekregen tot de activiteit van hanna en 
jamy.

in regel 112 geeft Moniek aan met ‘okee’ dat zij weet dat er een 
voorwaarde is voor toegang én dat zij akkoord gaat met die voor-
waarde. door middel van ‘okee’ laat Moniek zien dat ze de vooraf-
gaande gebeurtenissen (zie de interactie met Floris in fragment 7) 
heeft begrepen en claimt ze dat ze de sleutel om toegang te krijgen 
tot de activiteit van het schatzoeken gevonden heeft. Moniek neemt 
echter ten onrechte aan dat zij automatisch meedoet wanneer zij aan 
de betreffende voorwaarde voldoet, wat blijkt uit het feit dat zij geen 
toegang vraagt. Maar hanna gaat niet zomaar akkoord en komt nu met 
een aanvullende voorwaarde: Moniek moet niet zomaar een schatkaart 
maken, zij moet dezelfde maken. Moniek reageert in regel 114 op het 
eerste gezicht positief, door drie maal instemmend ‘ja’ te zeggen. door 
het daaropvolgende ‘ja maar’ wordt duidelijk dat zij hiertegen bezwaar 
aantekent. hierop reageert hanna in regel 116 ook met ‘maar’ en geeft 
aan dat zij heel iets anders doet dan Moniek. in regel 117 probeert 
Moniek toch een alignment met hanna tot stand te brengen, maar uit 
de hapering en een onafgemaakte beurt wordt duidelijk dat zij niet 
goed weet waarmee ze het eigenlijk eens zou moeten zijn. hanna start 
in overlap met Moniek haar beurt en voegt wederom een voorwaarde 

(7) a040311 i3

25  Floris ((bukt zich voorover naar Hanna)) Mag ik mee?
26  Hanna Jawel [maar dan moet je ook zo één inkleuren
27  Jamy       [ja
28  Hanna ((laat tekening aan Floris zien)) wa- want wij hebben een 
29   schatkaart
30  Pm Wie wil [deze?
31  Moniek         [okee ga wel weg ((loopt weg en loopt weer terug))

(8) a040311 i3

112  Moniek Okee, ik ga ook een schatkaart doen (.) maken
113  Hanna Maar dan dezelfde moet je
114  Moniek ((loopt weg)) ja, ja, ja ja maar kan niet dezelfde, een eigen 
115   moet een schatkist zoe(.)ken
116  Hanna Maar ik ga een  hele andere, want die zit in de prikkelbosjes
117  Moniek Ja ik doe ook één in de [één
118  Hanna                         [nee, dan moet je hem ook een beetje 
119   dan moet je, moet moet je, want schatkaarden zijn een beetje 
120   gescheurd. ((scheurt haar schatkaart))
121  Moniek Nee toch? Maar dat hebben piraten
122  Hanna Jawel JA want ik ben een piraat met jou Jamy
123  Moniek JA EN IK OOK
124  Floris Ik wil erbij
125  Hanna MOET JIJ OOK EEN SCHATKAART HEBBEN

 :
:
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toe: Moniek moet haar schatkaart scheuren, want schatkaarten zijn 
altijd gescheurd. hierop reageert Moniek ontkennend en laat zien 
dat zij ook kennis van schatkaarten heeft: (alleen) piraten hebben 
gescheurde schatkaarten volgens haar. Moniek verbetert hiermee 
hanna; maar net als in fragment 5 al bleek, werkt corrigerend handelen 
van nieuwkomers niet in het voordeel van de nieuwkomer. hanna 
gebruikt deze informatie van Moniek direct en laat weten dat dát klopt, 
want zij is een piraat en jamy ook. hiermee maakt hanna opnieuw 
expliciet dat hanna en jamy een tweetal vormen, namelijk twee piraten, 
en Moniek hoort daar dus niet bij. 
deze complexe entreeonderhandeling demonstreert dat kinderen 
binnen een in principe open activiteit toegang moeilijk kunnen maken 
door de manier waarop ze telkens een nieuw participatiekader kunnen 
creëren, waardoor andere participanten  als nieuwkomers kunnen 
worden behandeld, die een entreeverzoek moeten doen om mee te 
mogen en kunnen doen. wanneer de nieuwkomer dan helemaal geen 
entreeverzoek doet, wordt hij door de gevestigde kinderen zonder meer 
niet geaccepteerd. 
verder laat deze entreeonderhandeling zien dat gevestigde kinderen 
voorwaarden voor toegang tot hun activiteit kunnen stellen aan nieuw-
komers en dit hoeft niet beperkt te blijven tot één voorwaarde; er 
kunnen voortdurend nieuwe voorwaarden aan toegevoegd worden. 
in zo’n situatie lijkt het geen handige actie te zijn om als nieuwkomer 
te veronderstellen dat je zonder meer mee mag doen als je één voor-
waarde accepteert én zeker niet om gevestigde kinderen te corrigeren 
tijdens de entreeonderhandeling. het entreeverzoek van Moniek blijft 
uiteindelijk in de lucht hangen en wordt niet concreet afgerond, zodat 
ze uiteindelijk niet participeert.

Samenvattend
in deze paragraaf over entreeonderhandelingen bij open activi-
teiten hebben we eerst laten zien dat er bij open activiteiten toegang 
verkregen kan worden door een minimale non-verbale entreepraktijk, 
die bestaat uit een pre-beginning en een acceptatie door het uitblijven 
van protest van de gevestigde kinderen. dit is zoals verwacht het geval 
wanneer kinderen gezamenlijk een toegankelijk participatiekader 
hebben gecreëerd en in lijn met onderzoek van evaldsson (1993) en 
corsaro (1979). tegelijkertijd is er gedemonstreerd dat direct partici-
peren door de nieuwkomer bestraft wordt (cromdal, 2001). vervolgens 
is gedemonstreerd hoe in open activiteiten, een entreepraktijk uit een 
non-verbale handelingspraktijk én een presequentie kan bestaan, al dan 
niet gevolgd door een expliciet entreeverzoek. ten derde is gedemon-
streerd hoe kinderen, om toegang te krijgen tot een open activiteit, zich 
oriënteren op verschillende bronnen, zoals op de specifieke activiteit, 
maar ook op de ruimte (bijv. afwezigheid van stoelen, aanwezigheid 

van attributen zoals een barbie), de specifieke acties en de participatie-
kaders. hierbij creëren kinderen verschillende lokale identiteiten tijdens 
de entreeonderhandeling, zoals instructor en plaatsbewaker. tot slot is 
zichtbaar geworden dat kinderen ook in open activiteiten soms meer-
dere rondes in een entreeonderhandeling nodig hebben om toegang te 
krijgen tot de activiteit en dat het dan zelfs nog kan mislukken. kortom: 
activiteiten kunnen heel open zijn, in de zin dat door de aard van de 
activiteit gemakkelijk meer en ook nieuwe participanten deel zouden 
kunnen nemen, maar  de gevestigde kinderen en nieuwkomers stellen 
samen het participatiekader vast dat het wel óf niet mogelijk maakt 
voor een nieuwkomer om werkelijk (eventueel perifeer) te participeren. 
hierbij blijkt de activiteit zelf ook één van de bronnen die kinderen 
gebruiken bij de entreeonderhandeling.

3.4.2 entreeonderhandelingen bij gesloten activiteiten
deze paragraaf gaat over de vraag hoe nieuwkomers bij activiteiten 
met een meer gesloten karakter, zoals bordspel dat in principe een 
maximum aantal participanten kent en/of al een tijdje aan de gang 
is, toegang krijgen tot het spel van gevestigde kinderen. in subpara-
graaf 3.4.1 hebben we gezien dat nieuwkomers bij het verkrijgen van 
toegang tot open activiteiten een presequentie kunnen gebruiken om 
hun entreeverzoek voor te bereiden. dat blijkt ook het geval bij (meer) 
gesloten activiteiten; de gevestigde kinderen oriënteren zich daarbij 
ook op de aanwezigheid van een dergelijke presequentie. vervolgens 
wordt gedemonstreerd dat gevestigde kinderen voor gesloten activi-
teiten regelmatig meer gesloten participatiekaders hebben gecreëerd. 
wanneer nieuwkomers toegang zoeken tot zo’n activiteit zijn er bijna 
vanzelfsprekend meer complexe entreeonderhandelingen nodig, waar-
voor een reeks van verschillende entreepraktijken gebruikt worden. 
Maar ook gesloten activiteiten blijken soms toch relatief gemakkelijk 
toegankelijk te kunnen worden voor een nieuwkomer, als de gevestigde 
kinderen een bijzonder participatiekader met een speciale rol voor de 
nieuwkomer weten te creëren. we kiezen voor dezelfde structuur als die 
in subparagraaf 3.4.1 en laten eerst voorbeelden zien  waarin de entree-
onderhandeling tot volledige toegang leidt, vervolgens voorbeelden 
waarin de onderhandeling tot perifere participatie leidt en tenslotte 
voorbeelden waar de uitgebreide onderhandeling toch niet tot toegang 
tot de activiteit leidt.

Participatie in gesloten activiteit
toegang na complexe entreeonderhandeling
het volgende fragment laat een voorbeeld zien van een min of meer 
gesloten activiteit waarin desalniettemin toch een participatiekader 
wordt gecreëerd waarin de nieuwkomer een actieve plaats heeft. twee 
gevestigde meisjes zijn samen één kleurplaat aan het kleuren. cato (4.8) 

 :
:
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zit tegenover hen en laat zien dat zij hen ook als duo beschouwt. binnen 
een op zichzelf open activiteit ‘kleuren aan tafel’ hebben lisanne (4.4) 
en Marjet (4.8) dus een meer gesloten activiteit gecreëerd  ‘samen een 
kleurplaat kleuren’, waarin ze een participatiekader tot stand hebben 
gebracht waarin ze op een bepaalde manier met z’n tweeën aan één 
kleurplaat werken. cato laat blijken dat zij zich buitengesloten voelt. Zij 
vindt eigenlijk dat de twee anderen de oorspronkelijke open activiteit 
geweld aandoen (r. 1).

uit de reactie van lisanne en Marjet blijkt dat zij een bewuste keuze 
hebben gemaakt. door het gebruik van ‘jullie’ door cato in regel 1 en 
door ‘we’ door lisanne in regel 6 wordt bevestigd dat lisanne en Marjet 
een groepje vormen (bateman, 2012) en dat cato daar niet bijhoort. 
in regel 1 had cato laten merken dat zij dat participatiekader van 
Marjet en lisanne niet prettig vindt en geeft hierbij als argument ‘jullie 
gaan sneller’. lisanne wijst die beschrijving af en zoekt hierbij steun 
van Marjet. die geeft de steun non-verbaal in regel 5, waarna lisanne 
nogmaals een verklaring geeft, waarbij ze gebruik maakt van het 
possessief pronomen ‘we’, waarmee ze de relatie met Marjet expliciet 
verbaal maakt (bateman, 2012; evaldsson & tellgren, 2009). lisanne sluit 
af met een statement, waarbij ze weer de bevestiging van Marjet wil, 
die ze ook krijgt in regel 7.
in het vervolg van de activiteit zien we dat cato weer toegang zoekt 
tot de gevestigde meisjes door in regel 101 een pre-sequentie te initi-
eren, waarbij ze aankondigt haar kleurplaat verder thuis af te maken. 
die aankondiging sluit ze af met een op vragende toon uitgesproken 
‘oké’, waarmee het lijkt of ze om toestemming vraagt, maar in ieder 
geval een reactie wil uitlokken, zoals blijkt uit de herhaling van de vraag 
met ‘ja’ als een vraag om bevestiging (r.103). dit is echter een vreemde 
vraag, want cato heeft helemaal geen toestemming nodig voor het 
thuis afmaken van haar kleurplaat. het blijkt echter anders te functio-
neren, namelijk als een voorbereiding op het entreeverzoek in regel 105 
waarbij cato haar beurt start met het terugverwijzende ‘dan’ en vervol-
gens haar entreeverzoek lanceert. het verzoek wordt dan: als ik mijn 
kleurplaat thuis afmaak, zal ik dan jullie meehelpen? 

Marjet en lisanne reageren echter nog steeds niet op het verzoek (regel 
105) en na een korte pauze voegt cato er dan nog eens vragend de 
nominatie ‘jongens’ aan toe. hierop reageert lisanne in regel 108 direct 
afwijzend. daarop voegt cato nog een argument toe voor haar verzoek, 
waar de meisjes niet op reageren. vervolgens stelt cato een vraag ’moet 
dat?’ in regel 111 en selecteert daarbij nu specifiek Marjet als recipient. 
het ‘moet dat’ lijkt het voorafgaande argument in regel 109 nu als een 
vraag voor te leggen aan Marjet. die reageert niet duidelijk afwijzend, 
maar met verbale en non-verbale indicaties dat ze geen antwoord kan 
geven. daarop formuleert cato een vraag om bevestiging die enkel 
uit ‘ja?’ bestaat. hierop selecteert lisanne zichzelf als recipiënt, maar 
reageert afwijzend. vervolgens voegt cato echter nog een argument toe 
en loopt direct weg om haar eigen kleurplaat op te bergen. cato heeft 
nu van lisanne twee afwijzingen ontvangen en van Marjet een onduide-
lijk antwoord. het gevestigde groepje is het onderling dus niet helemaal 
eens. 
in regel 117 gaat lisanne echter alsnog verbaal akkoord met het speel-
aanbod van cato (vooral tegenover Marjet, blijkens het moment van 
instemming waarbij cato net is weggelopen), maar laat ze tegelijkertijd 
non-verbaal en in de intonatie van ‘oké’ geen enthousiasme hiervoor 
zien. het lang aangehouden en ergernis uitdrukkende ‘okééé’ met 

(10) a260810 ii1

101	 Cato	 	 Ik	ga	deze	thuis	afmake:	ok↑é?
102 Marjet  Zullen we die hier (opplakken)? ((tegen Lisanne))
103 Cato  Ja:?
104 Marjet  Lisanne?
105	 Cato	 →	 Dan	help	↑ik	m↓ee	ok↑e:?
106   (.)
107	 Cato	 	 jong↓ens
108	 Lisanne	 →	 Nee:!
109	 Cato	 	 Dan	gaan	jullie	nog	veel	snell↓e:r
110   (.)
111 Cato  Hè? (.) moet dat? (.) Marje:t?
112 Marjet  ((haalt haar schouders op))	◦weet	ik	niet
113 Cato  Ja?
114	 Lisanne	 	 n↓ee!
115	 Cato	 	 Dat	is	leuk↓e:r	((Cato loopt weg))
116   (.)
117	 Lisanne	 	 ok↓ee:::	((zacht, met afgewend gezicht))
118   ((Marjet en Lisanne buigen naar elkaar, Lisanne trekt gezicht))
119	 Marjet	 	 ◦(wat	gaan	we	doen)	Lisann↓e?
120 Lisanne  (daar is ze al nou ja)
121 Marjet  (wat) zei je?
122 Lisanne  (daar is) Cato (al) Wat doet Cato nou
123   ((bij nadering Cato maken Marjet en Lisanne ruimte))
124 Cato  ((gaat tussen Marjet en Lisanne staan, pakt stiften))

 :
:

(9) a260810 ii1

1	 Cato	 Jullie	gaan	sneller,	dat	is	niet	eerlijk(.)jij	moet	o↑ok	
2   alleen ee:ntje
3   (.)
4 Lisanne Nee hé? ((tegen Marjet))
5 Marjet ((schudt nee met haar hoofd))
6	 Lisanne	 We	wouen	et	wel	maar	we	doen	et	niet	(.)we	willen	et	zo,	t↑och?
7	 Marjet	 Ja	(.)	wie	wil	deze	tekening	even	hou:d↓e
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neergaande intonatie laat zien dat zij zich gewonnen geeft (Schegloff, 
2007). bateman (2011) liet ook zien dat wanneer een gevestigd groepje 
niet eensluidend over de uitsluiting van de nieuwkomer is, en die nieuw-
komer blijft proberen toegang te krijgen hij of zij hierin op den duur 
kan slagen.
hoewel in regel 118 duidelijk wordt dat het gevestigde groepje eigenlijk 
niet goed weet wat de participatie van de nieuwkomer betekent (ze 
buigen zich naar elkaar toe en bespreken zacht wat ze moeten doen) 
schuiven Marjet en lisanne vervolgens toch uit elkaar, waardoor zij 
plaatsmaken voor cato, die tussen hen in komt te staan. Zo creëren ze 
een participatiekader waarin cato de rest van de tijd ook mee kan doen 
als volwaardig participant aan de activiteit van ‘samen een kleurplaat 
kleuren’.
voor deze activiteit die eerst gesloten was voor de nieuwkomer, wordt 
dus een nieuw participatiekader gecreëerd. de nieuwkomer die eerst 
buitenstaander was, blijft volhouden door het geven van argumenten 
voor haar deelname en door de adressering van het verzoek te richten 
op het gevestigde kind dat haar nog niet afgewezen heeft. hier lijkt 
doorzetten succes te hebben. de gevestigde kinderen zijn niet eens-
luidend in hun afwijzing van de entree van de nieuwkomer. in hun 
embodied action (maken plaats voor cato) tonen ze vervolgens dat de 
nieuwkomer toegang krijgt.

Geslaagde perifere participatie 
Fragment 11 laat een gesloten activiteit zien, waarbij twee meisjes op 
een schommel om de beurt een activiteit uitvoeren. dit is op zich al 
bijzonder, omdat de schommel een gewild object is en wanneer een 
kind de schommel te pakken heeft, is dat kind over het algemeen niet 
geneigd die te delen met een ander kind. in dit geval hebben bente 
(5.10) en rosa (5.9) ook net een conflict over het bezit van de schommel 
moeten oplossen, wat geresulteerd heeft in het delen van de schommel 
door om de beurt plaats te nemen voor één actie op de schommel. 
de nieuwkomer dory (6.11) nadert langzaam de twee gevestigde 
kinderen bente  en rosa. pien (5.8) zit op de andere schommel en neemt 
geen deel aan de activiteit. rosa zit aan het begin van het fragment net 
op de schommel. bente vraagt haar of ze hetzelfde gaat doen als wat 
zij zoëven deed. als ze de beurt hebben, laten ze de ander zien wat ze 
kunnen. in dit participatiekader staat het belang van beurtwisseling dus 
centraal, zoals bijvoorbeeld blijkt in regel 5 en 43. 

 :
:

(11) a020910 i4

1	 Dory	 →	 [((komt naderbij))
2 Bente  (onverst)((pakt schommel waarop Rosa staat, beet))(onv) moet 
3   [je er even af]gaan
4	 Dory	 →	 [ik	ken	een	trucje]																																																																																																																
5 Rosa  (onvst)(([schommel af))en dan mag ik er zometeen wel weer op [hè?
6 Bente           [((gaat op schommel staan….))
7	 Dory	 →	 																																																													[Mag	
8  F2 ik= mag ik straks een trucje maken? ((tegen Rosa))
9 Rosa  Wat?
10 Dory  mag ik dan een trucje doen?
11 Rosa  Troepje?
12 Dory  Trucje
13 Rosa  Trucje o:h (.) >(he) Bente zit er net op hè?!< (zal ik een trucje 
14   laten zien?)
15 Dory  Ik kan dat ook [toch?
16 Rosa                 [eerst achteruit en dan komt het er voorlangs
17 Dory  Ik kan dat ook eh en dan koprol (.) rek en [koprol zo ((demon- 
18   streert hoe het))
19 Lieve                                             [ROSA:
20 Dory  trucje werkt)) dad[adan  [helemaal [zo en (onv)
21 Lieve                    [Rosa  [Rosa
22 Bente                                     [JA IK KAN DAT OOK DE KOPRO:L! 
23   (.) KIJK DAN GA IK DE KOPROL DOEN
24   ((Dory en Rosa kijken naar Bente die koprol in de schommel doet))
25 Lieve  Rosa! (.) RO:SA!
26 Rosa  ((kijkt even om naar Lieve, haar zusje en dan weer naar Bente))
27	 Dory	 →	 Maar	ik	kan	het	anders
28 Lieve  Rosa? (.) Rosa?
29	 Bente	→	 Doe	dan	voor?!
30 Lieve  Rosa?
31   (.)
32 Rosa  Nou? (nou?) ((draait zich kort naar camera))
33 Dory  Wil je dit? ((geeft stokje aan Bente, gaat op schommel staan))
34 Lieve  ((tegen Rosa)) (onverst) zei dat dat de de moeder een (onverst)
35	 Rosa	 	 •hoh	((kijkt dan weer naar Dory))
36 Dory  ((doet trucje: hangt op de kop in de schommel))
37    (.)
38	 Rosa?	 	 O↑O:↓:H
39    (.)
40 ?  Nee uit
41    (.)
42 Bente  Oh dat wil ik ook ((staat erbij te springen))
43 Rosa  Zal ik dat doen? ((reikt direct naar schommel)) (nu ga ikke=)
44 Bente  ((komt naar schommel))=nee ik dat et doen
45 Rosa  NEE[:
46 Bente     [°kee ((laat schommel los en gaat Dory achterna)) 
47    daar is je stokje ((en loopt weer terug naar de schommel))
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terwijl dory naderbij komt, wisselen bente en rosa net van plaats, 
waarbij duidelijk wordt dat de meisjes continu onderhandelen over de 
beurt: wie mag wanneer en hoelang. dory gaat vanaf regel 4 dichtbij 
de schommel staan, waar bente en rosa onderhandelen over de beurt-
wisseling. dory probeert de aandacht van bente en rosa te trekken. Ze 
vertelt dat zij een trucje kent. dit lijkt op het eerste oog een gewone 
mededeling. uit het vervolg blijkt dit de opstap voor een eigen verzoek; 
daarmee fungeert deze mededeling mogelijk als een pre-sequentie 
voor het daarop volgende verzoek. verder blijkt dat dory de activiteit 
van bente en rosa goed geobserveerd heeft, die immers ook een soort 
‘trucjes’ doen. Maar waarschijnlijk doordat dory midden in de onder-
handeling over de beurt tussen bente en rosa haar mededeling doet, 
merken beide gevestigde meisjes die niet op en komt er dus niks terecht 
van wat een pre-sequentie had kunnen zijn. de entreepraktijk van dory 
om de aandacht te krijgen van bente en rosa is daarmee mislukt. na een 
schommelwisseling van de gevestigde kinderen doet dory nu een direct 
verzoek in regel 10. Ze vraagt niet direct om toegang, maar om toegang 
in de nabije toekomst. hieruit blijkt dat dory de activiteit en de daarbij 
horende regels heeft geobserveerd en afleidt dat directe toegang niet 
mogelijk is na direct voorgaande beurtwisseling. 
rosa verstaat in eerste instantie niet wat dory zegt. dit kan mede 
worden veroorzaakt doordat de gevestigde kinderen hun activiteit niet 
benoemen als ‘trucjes’, wat zou kunnen blijken uit de reactie van rosa 
in regel 11 en 13. daarna wijst rosa de nieuwkomer niet direct af, maar 
gaat in op het beurtwisselingsprincipe in hun participatiekader: om de 
beurt mag een participant een activiteit doen op de schommel en bente 
is nog maar net aan haar beurt begonnen. hierop reageert dory in regel 
15 met de mededeling dat zij het trucje van rosa ook kan. in overlap 
met de beurt van dory legt rosa dan uit hoe de actie werkt in regel 
16. dit geeft dory de mogelijkheid om haar eigen trucje uit te leggen. 
dit maakt ze verbaal én non-verbaal duidelijk door het trucje voor te 
doen op de grond. in regel 22 blijkt dat bente, die op de schommel 
zit, het aanbod van dory gehoord heeft en zij geeft nu luid aan dat zij 
hetzelfde trucje kan doen en dat rosa en dory moeten kijken. in regel 
27 geeft dory aan dat haar trucje anders is dan bentes trucje. dan krijgt 
zij kort toegang van bente tot de schommel om het trucje voor te doen. 
hier verschuift dus het participatiekader waarin dory voor een moment 
van buitenstaander tot instructor wordt. nadat dory het trucje heeft 
voorgedaan, blijkt weer dat het ‘oude’ participatiekader geldig is met 
de afwisselende beurten van bente en rosa, dat op zichzelf na deze 
onderbreking echter weer lastig op te starten blijkt: bente wil het trucje 
van dory ook doen in regel 42, maar rosa vraagt direct hierop of zij het 
trucje zal doen en pakt de schommel waarbij ze expliciet maakt dat zij 
nu op de schommel gaat. bente protesteert hiertegen in regel 44, maar 
na een luide afwijzing door rosa, geeft bente toe en laat de schommel 

los. de nieuwkomer is nu dus weer buitenstaander en moet weer plaats-
maken voor de gevestigde kinderen. door een gefaseerde, uitgebreide 
en complexe entreeonderhandeling, waarbij (de kwaliteit van) het 
spelaanbod van belang is, krijgt de nieuwkomer dus heel kort toegang 
(duur van het trucje) tot een bijzonder participatiekader waarin de 
gevestigde kinderen van haar het trucje kunnen leren. de nieuwkomer 
krijgt dus toegang in een bijzondere rol, namelijk als instructor van de 
gevestigde kinderen.

Perifere participatie in gesloten activiteit
gesloten activiteiten lijken in de meeste gevallen samen te gaan met het 
creëren van participatiekaders waarin voor nieuwkomers geen plaats is. 
in het volgende fragment is er weer sprake van een gesloten activi teit, 
waarbij vier gevestigde spelers het bordspel Mens-erger-je-niet spelen. 
bij dit spel kunnen niet meer participanten deelnemen. toch lijkt widad 
(8.4) mee te willen doen, door te vragen of zij de beurt van een speler 
mag overnemen:

in regel 1 doet widad een speelverzoek aan alle spelers. op deze 
gesloten informatievraag wordt na een korte pauze negatief gerea-
geerd met een korte en bondige afwijzing. widad gaat tijdens haar 
verzoek tussen twee gevestigde spelers instaan en houdt haar hand 
boven de dobbelsteen. haar embodied action helpt duidelijk maken 
wát ze wil doen: op de dobbelsteen drukken. dit wordt na een korte 
pauze afgewezen. in overlap met deze afwijzing stelt widad de vraag 
nogmaals en maakt hierbij achtereenvolgens oogcontact met iedere 
speler. na het derde verzoek geeft één van de jongens aan dat zij van 
niemand de beurt kan overnemen (regel 8). hierop selecteert widad 
Sander als volgende tot wie ze het verzoek richt, maar ook hij reageert 
afwijzend. 

 :
:

(12) b070910 i6

1	 Widad	 →	 Hé,	mag	ik	voor	iemand	doen?	((hand boven dobbelsteen))
2   (3.0)
3 Kees  Ne[e
4	 Widad	 →	 		[voor	wie	mag	ik	doen?	((kijkt jongens één voor één aan, 
5   hand boven dobbelsteen))
6 Kees  Voor mij niet
7	 Widad	 →	 Voor	wie	moet	ik	ut	doen?	((hand boven dobbelsteen))
8 ?  Voor niemand
9	 Widad	 →	 Voor	jou?	((kijkt Sander aan, hand boven dobbelsteen))
10 Sander  ((schudt zijn hoofd))
11	 Widad	 →	 Oké:,	dan	doe	ik	even	zelf.	Mag	dat?	((hand boven 
12   dobbelsteen))
13 Kees  Ja::
14 Widad  ((drukt op dobbelsteen, verlaat even later speelterrein))
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in regel 11 kiest widad voor een andere actie. Met ‘oké’ lijkt zij aan te 
geven dat zij begrijpt dat zij van geen van de gevestigde spelers mee 
mag spelen en dat ze hiermee akkoord gaat. dit blijkt uit het vervolg 
van haar beurt, waarin zij aangeeft een keer voor zichzelf op de dobbel-
steen te willen drukken, gevolgd door de vraag om toestemming. aan 
de ene kant presupponeert zij dus haar deelname vanaf het begin, 
door direct haar hand boven de dobbelsteen te houden, waarmee ze 
doorspelen van de jongens voorkomt. tegelijkertijd is ze betrekkelijk 
subtiel in haar benadering door de handeling niet direct uit te voeren 
maar aan alle deelnemers het verzoek te doen om voor hen een keer te 
mogen spelen en hun afwijzing te respecteren. Ze erkent daarmee het 
participatiekader dat gecreëerd is, waarin zij slechts buitenstaander is, 
al probeert ze de anderen ertoe te bewegen dat participatiekader op te 
rekken. in regel 13 geeft een gevestigde speler widad echter toestem-
ming voor deze actie: ze mag een keer op de dobbelsteen drukken. Zo 
wordt er nu een heel bijzonder participatiekader gecreëerd, waarin 
widad niet als speelster maar alleen als ‘eenmalig dobbelsteendrukker 
voor een moment’ wordt toegelaten. hierna verlaat ze dan ook het 
speelterrein, zodat toegang tot de activiteit verder definitief is uitge-
sloten.
de sequenties waar de entreeverzoeken deel van uitmaken, zijn hier 
eenvoudig van structuur: verzoek – afwijzing/acceptatie. wat opvalt is 
dat de afwijzende respons in r. 3, 6, 8, 10 direct gerealiseerd wordt en 
dat er geen extra werk gemaakt wordt van wat (in de volwassenwereld) 
een gedisprefereerd tweede paardeel (tpd) is. Zoals church (2009) had 
laten zien bij conflicten tussen vierjarigen, lijkt ook hier bij deze veel 
oudere kinderen nog sprake te zijn van een andere preferentieorgani-
satie dan die bij volwassenen: een verzoek kan in het tweede paardeel 
zowel geaccepteerd als geweigerd worden, zonder dat er een prefe-
rentie zichtbaar is in de vormgeving van dat tpd. nadat zij vier maal 
het verzoek op vrijwel identieke wijze heeft herhaald (aan iedere speler 
één verzoek), wijzigt ze het verzoek fundamenteel: ze verzoekt niet 
langer als speelster te mogen optreden, maar gewoon een keer op de 
dobbelsteen te mogen drukken. nu blijkt het verzoek wel ingewilligd te 
worden. 
hoewel de in principe gesloten activiteit ook tot een participatiekader 
leidt, waarin een nieuwkomer een buitenstaander blijft en de geves-
tigde kinderen geen nieuwkomers willen toelaten, blijkt er dus wel 
mogelijkheid te zijn voor een nieuwkomer om even en zeer gelimiteerd 
toegang te krijgen tot een heel bijzonder participatiekader. widad 
zagen we in bovenstaand fragment als het ware zoeken naar de sleutel 
voor toegang, die ze in regel 11 gevonden blijkt te hebben. wat verder 
opvalt aan dit fragment is dat afwijzing én acceptatie van verzoeken-
om-mee-te-doen als gelijkwaardige tpd-en behandeld worden. dit 
geeft een nieuwkomer de kans speelverzoeken, zij het steeds verder 

aangepast, te doen maar dit geeft vooral gevestigde kinderen de moge-
lijkheid de verzoeken af te blijven wijzen zonder omhaal van woorden, 
zoals we in dit voorbeeld zagen. 
dit voorbeeld maakt duidelijk dat ook bij een in principe gesloten activi-
teit, door uitgebreide onderhandeling een bijzonder participatiekader 
kan woren gecreëerd waarin de nieuwkomer door hem/haar een bijzon-
dere identiteit toe te kennen in een participatiekader, toch toegang 
krijgt tot die activiteit. in het volgende fragment is wederom sprake van 
een gesloten activiteit, maar nu zijn het de gevestigde kinderen die in 
de toeschouwer een potentiële meespeler zien.

Geen toegang als uitkomst van onderhandeling

geen toegang door oriëntatie op een pre-beginning door 
gevestigde kinderen

in het volgende fragment interpreteert een gevestigd kind de houding 
van een nieuwkomer als een pre-beginning; hij maakt de nieuwkomer 
direct duidelijk dat het participatiekader voor hem gesloten is. in frag-
ment 13 zijn drie gevestigde kinderen kees (5.3), Sander (4.1) en jos (4.2) 
al geruime tijd mens-erger-je-niet aan het spelen, waardoor nieuwko-
mers niet gemakkelijk mee kunnen doen. wanneer jos het klokhuis van 
zijn appel gaat weggooien, komt Marouan (5.1) bij het spel staan kijken. 
dan komt jos weer terug.

als jos zijn plaats weer inneemt, begint hij direct tegen Marouan te 
roepen dat hij niet meespeelt en raakt hem ook fysiek aan in het voor-
bijgaan. hij interpreteert de houding van Marouan kennelijk als van 
iemand die beoogt (toekomstig) speler te worden en geeft direct aan 

 :
:

(13) b070910 i6

1 Marouan ((komt bij tafel staan, leunt met elleboog op tafel en kijkt 
2  naar spel))
3 Jos ((loopt weg met klokhuis en komt daarna weer terug))
4 Kees Nu ben ik ((slaat op de dobbelsteen))
5	 Jos	 [NEE:↓:	(.)	JIJ	SPEELT	NIET	M↑EE	((tegen Marouan))
6  [((loopt langs Marouan en raakt hem aan op zijn rug))
7 Marouan Hei:: ((gaat stukje van tafel af en richt zich tot Jos))  
8  ik speel ook niet mee
9 Jos [Nja maar jij speelt niet mee:!
10  [((Sander en Kees kijken naar Jos en Marouan))
11 Sander Je speelt ook niet mee ((hangt over tafel, kijkt naar Marouan))
12 Marouan Ik speel ook niet mee
13  (.)
14 Jos Maar je mag ook niet kijken
15 Marouan Wat ben jij dom!
16 Sander  Hij is niet dom
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dat de nieuwkomer niet meedoet. de embodied action van aandachtig 
kijken naar het spel door toeschouwer Marouan wordt dus geïnter-
preteerd als een poging tot meedoen door een gevestigd kind. jos 
gebruikt echter niet de formulering ‘je mág niet meedoen’ of ‘je kunt 
niet meedoen’, maar ‘je speelt niet mee’. hij gebruikt een formulering 
in de vorm van een ontkennende claim, die een veronderstelde claim 
van Marouan dat hij meespeelt, relevant maakt en die dus afgewezen 
wordt. Marouan geeft zijn verwondering aan met ‘hei’ en stapt iets 
terug van de tafel, waarna hij zegt dat hij ook niet meespeelt. hiermee 
ontkent hij dus de veronderstelling van jos, die hier echter geen 
genoegen mee neemt. na een korte aarzeling ‘nja’ gevolgd door ‘maar’ 
herhaalt jos in regel 9 zijn afwijzende claim met nadruk. inmiddels is 
de aandacht van de andere gevestigde kinderen getrokken door de 
discussie (regel 10) en valt Sander jos bij door jos’ uiting grotendeels 
te herhalen. Marouan zegt opnieuw en nu met nadruk op ‘speel’, dat 
hij helemaal niet meespeelt, waarmee hij de afwijzende claim (en 
daarom ook challenge (zie daarvoor verder hoofdstuk 4) van Sander 
als niet terzake, afwijst. na een korte pauze blijkt dat jos nu begrijpt 
dat Marouan niet beoogt om mee te spelen, door de volgende beurt 
met ‘maar’ te beginnen en te vervolgen dat Marouan ook niet mag 
kijken. het conflict gaat nu escaleren, doordat Marouan geen ontken-
nende accounts (goffman, 1971) meer geeft zoals in regel 7 en 12, maar 
de tegenaanval inzet met een negatieve kwalificatie van jos (dus een 
vorm van aggraviation realiseert). dit fragment laat zien hoe geves-
tigde kinderen een embodied action van een nieuwkomer, die zich als 
bystander (toeschouwer) bij een al begonnen (gesloten) spel manifes-
teert, interpreteren als een pre-beginning voor een entreeverzoek en 
het veronderstelde verzoek al direct kunnen afwijzen, luid en expliciet.
 

Geen toegang na entreeonderhandeling
in fragment 14 spelen hanna (4.6) en alfred (5.0) in de bouwhoek. 
peter (6.11) komt erbij staan en doet een speelverzoek. nadat hij het 
verzoek heeft herhaald, reageert alfred direct afwijzend terwijl hanna 
het verzoek accepteert. vervolgens ontstaat er eerst een discussie tussen 
hanna en alfred. 

alfred doet een beroep op hanna om peters verzoek niet te accepteren. 
hanna voldoet in regel 8 aan het sterke beroep om het niet te doen 
met een rechtvaardiging waarom peter niet mee kan spelen. alfred 
neemt dit direct over en schreeuwt in regel 10 weer een luide afwijzing 
gevolgd door de reden in lijn met hanna’s rechtvaardiging. hanna biedt 
peter overigens nog wel een alternatief aan, maar dit vindt peter kenne-
lijk niet aantrekkelijk genoeg blijkens zijn beurt in regel 14, waarin hij 
aangeeft het te gaan vertellen aan hoogstwaarschijnlijk een pm’er.
dit type afwijzingen, direct volgend op vorige beurt, kort, krachtig en 
luid geformuleerd komt vaker voor in de data, maar wordt dan zelden 
gevolgd door een definitieve uitsluiting van de nieuwkomer, zoals in dit 
geval. dat de afwijzing zeer luid en krachtig wordt geformuleerd, kan 
ertoe bijdragen dat de nieuwkomer onder protest afhaakt. in hoofdstuk 
4 over conflictgesprekken wordt de praktijk ‘dreigen met vertellen aan 
de pm’er’ uitgebreider behandeld.

Samenvattend
in deze paragraaf hebben we eerst laten zien dat een gesloten activi-
teit in eerste instantie van invloed is op het participatiekader dat de 
kinderen creëren, maar dat nieuwkomers en gevestigde kinderen met 
elkaar ook een nieuw participatiekader kunnen creëren, waarin de 
oorspronkelijke buitenstaanders gedurende kortere of langere tijd een 
bijzondere rol kunnen vervullen of volwaardig kunnen participeren. 
ten tweede zijn entreeonderhandelingen ook bij gesloten activiteiten 
gefaseerd, waarbij er eerst voorbereidend werk gedaan wordt, soms in 
de vorm van een pre-verzoek, soms in de vorm van een aankondiging. 
gevestigde kinderen en nieuwkomers zijn beiden georiënteerd op deze 
fasering. verder bleek dat de preferentieorganisatie rondom verzoeken-
om-mee-te-doen anders is dan die bij volwassenen (Mazeland, 2003). in 
die zin dat zowel acceptaties als afwijzingen ongemarkeerd zijn en dus 
niet als geprefereerd of gedisprefereerd herkenbaar zijn. hierdoor lijken 
de twee partijen het entreeverzoek te kunnen volhouden, respectieve-
lijk te kunnen blijven afwijzen. dit geeft nieuwkomers ook de mogelijk-
heid om te zoeken naar de toegangssleutel. tot slot is gedemonstreerd 
dat nieuwkomers bij gesloten activiteiten verschillende praktijken 
gebruiken om entree te krijgen in een onderhandeling, zoals herhaling, 
aandachtstrekkers, argumenten, adresseren van verzoek, embodied 
action en presupponeren. 

(14) a270810 ii4

1 Peter  Mag ik meedoen?
2   (0.6)
3 Peter  Mag ik meedoen?
4	 Alfred	 	 nee↑:=((kijkt omhoog naar Peter, dan naar Hanna))
5 Hanna  =jaw
6	 Alfred	 →	 [NEE	(NEE	DOE)	HET	NIET
7 Peter  [((loopt weg van Alfred naar Hanna))
8	 Hanna	 	 Oh	ja	>neeneenee<	[◦(grote	kinderen)	mogen	niet	meedoen

 :
:

9 Peter                    [((staat stil bij Hanna))
10 Alfred  [NEE ALLEEN MAAR KLEINE KINDERE:
11 Hanna  [jij kunt daar wel mee ((wijst naar legodoos))
12   (0,3)
13 Hanna  ((schuift legodoos richting Peter)) (hier moet jij mee)
14	 Peter	 →	 ◦ga:	’t	zegge.((tijdens weglopen))
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3.5 CoNCLuSIE EN DISCuSSIE
in dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de vraag hoe nieuwkomers 
en gevestigde kinderen entreeonderhandelingen vormgeven en in 
hoeverre hun entreepraktijken samenhangen met de aard van de 
activiteiten en met de gecreëerde participatiekaders. in 3.5.1 worden 
de resultaten samengevat, waarna in 3.5.2 de conclusie volgt. in 3.5.3 
worden de opbrengsten van het onderzoek bediscussieerd.

3.5.1 Samenvatting resultaten

Structuur van entreeonderhandelingen
de structuur van een entreeonderhandeling kan eenvoudig van aard 
zijn. we zien dan een enkelvoudige sequentie met een non-verbale 
of een verbale handelingspraktijk van de nieuwkomer en een accep-
tatie van de gevestigde kinderen. de entreeonderhandeling kan ook 
zeer uitgebreid zijn; deze bestaat dan uit een reeks sequenties met 
meerdere verschillende handelingspraktijken (non-verbaal en verbaal) 
en afwijzingen die soms nevengeschikt zijn en soms in subsequenties 
worden gerealiseerd. de entreeonderhandelingen starten vaak met 
voorbereidend werk (pre-beginning en soms een presequentie), waarna 
één of meerdere sequenties met entreepogingen volgen die soms 
gevolgd worden door post-expansies als er sprake is van afwijzing van 
het verzoek om toelating. entreeonderhandelingen worden afgesloten 
met de (perifere) participatie van de nieuwkomer of door afwijzing van 
de nieuwkomer en zijn/haar definitieve vertrek. in een enkel geval is 
gevonden dat een entreeonderhandeling geen duidelijk einde kent in 
acceptatie of afwijzing. het verzoek blijft als het ware in onderhande-
ling.
veel gehanteerde handelingspraktijken om toegang tot spel te 
verkrijgen zijn non-verbale praktijken, waarbij nieuwkomers de activi-
teit en de gevestigde kinderen observeren, naderen, omcirkelen en zich 
positioneren bij de activiteit. deze entreepraktijken komen vooral voor 
als pre-beginning voordat er een entreeverzoek heeft plaatsgevonden. 
verder zijn er vijf verschillende verbale handelingspraktijken gevonden. 
de eerste is een expliciet entreeverzoek, dat algemeen van aard kan 
zijn (mag ik meedoen?) of meer specifiek van aard is, zoals een verzoek 
om een beurt van een gevestigd kind over te nemen. een tweede 
praktijk is het stellen van een informatieve vraag over de activiteit van 
de gevestigde kinderen. een derde praktijk die voorkwam in de data 
is dat nieuwkomers een aanbod doen bijvoorbeeld in de vorm van het 
aanbieden van hulp. een vierde praktijk is het maken van een corrige-
rende opmerking door de nieuwkomer over (een actie van) een geves-
tigd kind. tot slot is gevonden dat een nieuwkomer meedeelt dat zij aan 
de toegangsvoorwaarde van de gevestigde kinderen gaat voldoen. het 

komt ook voor dat kinderen zonder een pre-beginning en een entree-
praktijk gaan participeren in spel van gevestigde kinderen. dat levert 
altijd problemen op. 

Samenhang entreeonderhandeling en aard van de activiteit en 
gerealiseerd  participatiekader
nieuwkomers en gevestigde kinderen hebben altijd een entreeonder-
handeling nodig onafhankelijk van de activiteit en het gerealiseerde 
participatiekader. wanneer de gevestigde kinderen een (meer) gesloten 
participatiekader hebben gecreëerd bij een (open of gesloten) activi-
teit zijn er meer uitgebreide entreeonderhandelingen nodig, waarbij 
nieuwkomers veel en verschillende entreepraktijken hanteren. door de 
entreeonderhandelingen te presenteren op een continuüm van open 
tot gesloten activiteiten is duidelijk geworden dat zowel nieuwkomers 
als gevestigde kinderen zich oriënteren op de aard van die activiteit. 
het is voor kinderen één van de ‘bronnen’ waarop zij zich oriënteren en 
die zij benutten tijdens entreeonderhandelingen. daarnaast oriënteren 
kinderen zich op de gecreëerde participatiekaders met de bijbehorende 
rollen en regels. overige bronnen waar kinderen zich bij een entreeon-
derhandeling op oriënteren zijn de ruimte waarin de activiteit plaats-
vindt (bouwhoek, afwezigheid van stoelen, aanwezigheid van bepaalde 
attributen) en specifieke acties (kleuren, schommelen).
bij meer complexe entreeonderhandelingen realiseren kinderen veel 
verschillende praktijken. hierbij blijken inbrekende en corrigerende 
praktijken het minst succesvol te zijn voor het verkrijgen van entree in 
de activiteit van gevestigde kinderen. directe speelverzoeken zijn prak-
tijken die zowel een positief als een negatief resultaat kunnen hebben. 
opvallend is dat nieuwkomers gebruik kunnen maken van herhaalde 
entreeverzoeken, waardoor een aanvankelijke afwijzing door de 
gevestigde kinderen uiteindelijk kan resulteren in een acceptatie en een 
perifere of zelfs volwaardige participatie van de nieuwkomer.

3.5.2 conclusie
deze deelstudie heeft duidelijk gemaakt dat kinderen, gevestigden en 
nieuwkomers, gezamenlijk het participatiekader creëren en zo voort-
durend werken aan een sociale orde, waarbij zij gebruik maken van 
aanwezige bronnen. Zo kunnen gevestigde kinderen en nieuwkomers 
bij een gesloten activiteit een participatiekader creëren met een nieuwe 
rol voor de nieuwkomer (zoals instructor, scheidsrechter), waardoor die 
nieuwkomer toch (perifeer) kan participeren. nieuwkomers en geves-
tigde kinderen blijken dus altijd in staat om gezamenlijk zo’n partici-
patiekader te creëren dat nieuwkomers toegelaten of buitengesloten 
kunnen worden onafhankelijk van de activiteit. overigens heeft de 
nieuwkomer binnen het participatiekader dat de gevestigde kinderen 
en nieuwkomers creëren, regelmatig niet dezelfde rechten als de geves-
tigde kinderen.
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kinderen, nieuwkomers en gevestigde kinderen samen, realiseren dus 
gezamenlijk eenvoudige tot uitgebreide entreeonderhandelingen, die 
kunnen bestaan uit verschillende sequenties totdat de onderhande-
ling leidt tot definitieve acceptatie of toegang tot de activiteit, waarin 
nieuwkomers dan op een continuüm van perifeer tot volwaardig parti-
ciperen. entreepraktijken kunnen bestaan uit één tot drie fasen, waarbij 
de eerste fase bestaat uit een pre-beginning en een acceptatie. de 
tweede fase bestaat uit een pre-sequentie (bijv. vraag over activiteit) en 
een antwoord en de derde fase bestaat uit een entreeverzoek, zoals een 
vraag om toegang en de acceptatie of weigering ervan door de geves-
tigde kinderen. de mate van openheid of geslotenheid van de activiteit 
is één van de bronnen die kinderen benutten in hun onderhandeling, 
maar bepaalt niet of nieuwkomers toegang krijgen tot de activiteit van 
de gevestigde kinderen. 

3.5.3 discussie
de communicatieve activiteit ‘entreeonderhandeling’ maakt deel 
uit van het alledaagse sociale leven in de buitenschoolse opvang. de 
complexiteit van deze communicatieve activiteit is gedemonstreerd en 
er is getoond dat kinderen in onderhandeling met elkaar verschillende 
handelingspraktijken hanteren en verschillende bronnen benutten. 
kinderen laten een sterke oriëntatie op elkaar zien en deze analyses 
maken duidelijk dat dit ook noodzakelijk is voor het succesvol voeren 
van onderhandelingen. in lijn met ander onderzoek (goodwin, 2006; 
bateman, 2011; cromdal, 2001) heeft deze studie duidelijk gemaakt dat 
gevestigde kinderen en nieuwkomers gezamenlijk het participatiekader 
creëren waarin entree wel, gedeeltelijk of niet mogelijk is. duidelijk is 
geworden dat zowel nieuwkomers als gevestigde kinderen zich hierbij 
oriënteren op de structuur van een entreeonderhandeling, die bestaat 
uit een voorbereidende fase en één of meerdere verzoeksequenties. 
Mondada (2008) heeft aangetoond dat volwassenen een reeks van 
multimodale bronnen gebruiken, zoals lichaamshouding, lichaamsge-
baren, eenzijdige blikken en gezamenlijke blikken om een onbekende 
voetganger aan te spreken. voordat er een verzoek gedaan wordt, vindt 
er een pre-beginning plaats. deze studie heeft duidelijk gemaakt dat 
kinderen ook georiënteerd zijn op een pre-beginning en dit betekent 
dus een uitbreiding van de kennis over pre-beginnings (Mondada, 2008) 
want kinderen van 4 tot en met 8 jaar blijken deze interactionele kennis 
al in te zetten tijdens entreeonderhandelingen. 
corsaro (1979) constateerde dat inbrekende praktijken (disruptive 
entry), door hem strategies genoemd, van 3- en 4-jarigen niet-succesvol 
waren, in de zin dat de nieuwkomer geen toegang kreeg tot de al 
lopende activiteit. een inbrekende handelingspraktijk bestaat uit fysiek 
inbrekend gedrag en kan gepaard gaan met afpakken van objecten en 

bestaat in sommige gevallen uit duwen en andere vormen van fysieke 
handelingspraktijken. in het materiaal van 4- tot 8-jarigen blijkt deze 
praktijk, waarbij fysiek geweld wordt gebruikt, zelden voor te komen. 
inbrekende praktijken waren voor het oog nauwelijks zichtbaar zijn. 
Ze worden pas zichtbaar in de weerstand van de gevestigde kinderen. 
de nieuwkomer blijkt dan voorbijgegaan te zijn aan de structuur van 
entreeonderhandelingen, waarbij de verzoeksequentie is overgeslagen. 
vervolgens levert dit meer interactionele inspanningen op van beide 
partijen en staat de participatie van de nieuwkomer ter discussie. de 
kinderen ontwikkelen dus gaandeweg meer gevoeligheid voor de 
structuur van entreeonderhandelingen, die op het eerste oog niet 
opgemerkt wordt met name wanneer het de pre-beginning betreft. dit 
maakt tegelijkertijd duidelijk dat kinderen deze praktijken vooral van en 
met elkaar moeten leren in veel verschillende activiteiten.
aanvullend op de praktijken die corsaro (1979) noemt om toegang tot 
een activiteit te krijgen, vallen in deze deelstudie twee niet-succesvolle 
praktijken op. de ene praktijk is de ‘andercorrectie’, die leidt tot een 
participatiekader waarbij de gevestigde kinderen de nieuwkomer 
buitensluiten. bij de andere praktijk gaat de nieuwkomer zonder 
entreesequentie (speelverzoek en acceptatie) meedoen aan de activi-
teit van de gevestigde kinderen, waarna de gevestigde kinderen de 
nieuwkomer ook buitensluiten en/of voortdurend laten weten dat 
de nieuwkomer de identiteit van ‘niet-meespeler’ heeft. er lijken hier 
twee principes in het geding, die het succesvol afsluiten van die entree-
onderhandelingen in de weg staan: ten eerste dat de nieuwkomers het 
eigenaarschap van de gevestigde kinderen over de activiteit (met bijbe-
horende attributen en ruimtes) erkennen en ten tweede dat de nieuw-
komer de laagste plaats in de hiërarchie accepteert (evaldsson, 1993).
entreeonderhandelingen kennen in onze data, in tegenstelling tot 
cromdals onderzoeksbevindingen (2001), niet altijd een duidelijk einde 
in de zin van wel of niet mee mogen doen. kinderen kunnen een onder-
handeling volhouden doordat bijvoorbeeld de gevestigde kinderen 
voortdurend nieuwe voorwaarden voor toegang stellen en nieuwkomers 
blijven proberen hieraan te voldoen. de toegang tot de activiteit van 
de gevestigde kinderen blijft daardoor als het ware hangen. doordat 
kinderen losser georiënteerd zijn op de preferentieorganisatie, waar-
door zij even ongemarkeerd een afwijzing kunnen doen als een accep-
tatie van een verzoek, zijn zij in staat hun verzoek te blijven herhalen 
en/of te beargumenteren (goodwin, 2006; Singer, 2002; corsaro, 1979). 
er zijn echter ook kinderen die direct afhaken na een afwijzing van hun 
entreeverzoek. er is in dit onderzoek niet geconstateerd dat kinderen 
stelselmatig werden buitengesloten of enkel in de periferie van de 
activiteit van gevestigde kinderen konden participeren (goodwin, 2006). 
wel lijkt deze studie aanwijzingen op te leveren dat sommige kinderen 
sneller afhaken na een afwijzing dan andere. daarom is het van belang 
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om te onderzoeken of er kinderen zijn die niet of minder in staat zijn 
om aan entreeonderhandelingen deel te nemen en of zij dit gaandeweg 
wel ontwikkelen, omdat buitengesloten zijn en/of worden negatieve 
effecten heeft op de sociale ontwikkeling van die kinderen.
de rol van de pm’ers is in deze deelstudie niet aan de orde geweest. 
wel hebben andere studies duidelijk gemaakt dat ook wanneer pm’ers 
niet aanwezig zijn, hun invloed nog aanwezig is (Singer & hännikäinen, 
2002; danby, 2009) in de organisatie van de omgeving. dat pm’ers er 
dus toe doen, staat buiten kijf. in de entreeonderhandelingen zoals 
hier geanalyseerd, zien we dat overigens niet expliciet. er wordt niet 
of nauwelijks gerefereerd aan ‘regels’ of aan ‘gewoontes’ van de bso 
of de pm’ers. hoogstens kan men stellen dat pm’ers een veilige omge-
ving creëren waarin kinderen in staat worden gesteld veel met elkaar 
samen te spelen en dus om dit type onderhandelingen te voeren, die 
relatief vaak tot succes leiden. volgens Singer et al. (2012) is de wens 
van kinderen om samen te spelen een sterk motief om rekening met 
elkaar te houden. hoe je rekening met elkaar houdt, leer je alleen 
door veel en vaak met verschillende kinderen samen te spelen en te 
onderhandelen. pm’ers lijken kinderen in dit opzicht te vertrouwen en 
verantwoordelijkheid te geven om hun eigen entreeonderhandelingen 
te voeren. kinderen blijken al doende te leren om ook om te gaan met 
complexe situaties rondom het toegang krijgen tot een lopende acti-
viteit. pm’ers kunnen hen dat niet kunnen leren, omdat kinderen het 
op eigen en vaak andere wijze doen dan volwassenen. pm’ers kunnen 
wel, ten eerste, op afstand toekijken en zich verbazen over de sociale 
competentie van de kinderen. en ze kunnen, ten tweede, kinderen die 
buiten de boot dreigen te vallen omdat ze geen aansluiting weten te 
vinden, ontwikkelingsgericht  begeleiden. daarnaast maakt deze studie 
voor professionals en pm’ers in het bijzonder zichtbaar hoe kinderen 
met elkaar onderhandelen over de entree tot een activiteit, waarmee 
kinderen elkaar oriënteren op hoe zij toegang kunnen krijgen tot (het 
spel van) anderen. en het maakt duidelijk dat kinderen actieve actoren 
zijn in hun eigen socialisatie.  
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4
Conflictgesprekken 
in de buitenschoolse opvang 

4.1 INLEIDING
een onderzoek naar sociale praktijken van kinderen in de buiten-
schoolse opvang kan niet om het bestuderen van conflicten tussen 
kinderen heen. immers, waar veel kinderen samen spelen, vinden ook 
regelmatig conflicten plaats (van der Schaaf, vrij, berenst, doornenbal 
& de glopper, 2012; Singer, 2002; Singer & de haan, 2007; corsaro & 
rizzo, 1990; corsaro, 2011; goodwin, 2002; Singer & de haan, 2006, 
2013 ). hoewel conflicten vaak een negatieve klank hebben bij peda-
gogisch medewerkers (pm’ers) en andere volwassenen (van der Schaaf 
et al., 2012), blijken conflicten juist bij te dragen aan de ontwikkeling 
van belangrijke sociale praktijken (Streeck, 1983; goodwin, 1980; 1982), 
omdat kinderen bijvoorbeeld actief een sociale organisatie creëren, rela-
ties aangaan en bondgenootschappen vormen, waardoor groepscohesie 
ontstaat (corsaro, 1979; 2003; Singer & de haan, 2006; church, 2003; 
Maynard, 1985). conflictsituaties tussen verschillende participanten 
zijn bij uitstek situaties waarbij de organisatie en ontwikkeling van de 
sociale orde het meest zichtbaar wordt (Maynard, 1985). piaget vond al 
in 1932 dat conflicten tussen kinderen gezien konden worden als zicht-
baar geworden leermomenten van kinderen. immers wanneer een kind 
laat blijken het niet eens te zijn met een ander kind of gestoord wordt 
door een ander kind, is er sprake van een morele botsing, wat het begin 
is van een herziening van bestaande schema’s. ook vanuit sociaal-cultu-
reel perspectief (vygotsky, 1962; rogoff, 1990; lave & wenger, 1991), 
waarbij participeren in een gemeenschap ten grondslag ligt aan het 
leren van de praktijken van die gemeenschap, zijn conflict gesprekken 
van belang voor de ontwikkeling van de sociale ontwikkeling, inclu-
sief de morele ontwikkeling (berenst & Mazeland, 2000; gee, 2004). 
Maynard (1985, p. 210) merkt over conflicten in de interactie tussen 
kinderen op: “both make and confront particular relational patterns 
or features of social organization”. Zo kunnen jongens en meisjes die 
samenwerken aan een schoolopdracht in conflicten met elkaar niet 
alleen de leerstof bespreken, maar tegelijkertijd duidelijk maken dat ze 

Vol sombere doemgedachten
geraakte ik in een straat
waar meisjes aan ’t spelen waren
en we kwamen aan de praat.

Turkse en Surinaamse
en sommige autochtoon
en ze hadden er nauwelijks weet van,
ze speelden daar gewoon.

Mijn sombere visioenen
van een wereld die verging,
vervaagden in ’t licht van die kinderen
tot een herinnering.

Want die meisjes met aardige ogen
en met hun prachtige haar
zullen de kinderen baren
voor de komende duizend jaar.

willem wilmink
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van elkaar verschillen (Streeck, 1983). door conflicten aan te gaan en 
op te lossen, testen kinderen dus hun sociale positie in de peergroep 
of stellen deze opnieuw vast (goodwin & goodwin, 1987) en ze leren 
tevens de taal te gebruiken die nodig is om hun mening te verdedigen 
en te beargumenteren (church, 2009) om zo ook hun identiteit vorm te 
geven.
conflicten tussen kinderen komen veel voor (zie o.a. corsaro, 2003) en 
kunnen over van alles gaan: over regels, spelorganisatie en -inhoud 
(butler, 2008; goodwin, 2006), over eigenaarschap en/of bezit van 
objecten of spellen (church, 2009; cobb-Moore, 2008; cromdal, 2001; 
danby & baker, 1998) en/of over fysiek storend gedrag en buitensluiten 
(Singer & de haan, 2006; van krimpen-bijsterveld, 1995). omdat de 
definitie van conflicten varieert, afhankelijk van het theoretisch perspec-
tief van de verschillende studies, zijn de uitkomsten niet altijd vergelijk-
baar. Zo is bijvoorbeeld de frequentie waarin conflicten voorkomen, 
rondom bepaalde aanleidingen, moeilijk te bepalen. duidelijk is wel 
dat conflicten regelmatig voorkomende gebeurtenissen zijn, die over 
het algemeen van korte duur zijn (Shantz, 1987; Singer & de haan, 
2006). heftige emotionele conflicten komen minder vaak voor (Singer 
en hännikaïnen, 2002). oudere kinderen hebben minder conflicten dan 
jongere kinderen (church, 2009; van krimpen-bijsterveld, 1995). naast 
leeftijd beïnvloedt de relatie tussen kinderen de conflicten (laursen, 
hartup & koplas, 1996; doornenbal & Singer, 2006; Singer, 2002). hierbij 
lijkt het niet zo te zijn dat vrienden conflicten vermijden (doornenbal 
& Singer, 2006), maar lijken zij meer gematigde praktijken te gebruiken 
die hun vriendschap niet in gevaar brengen (Singer, 2002).
hoewel er vrij veel onderzoek is gedaan naar conflicten tussen kinderen, 
is er weinig bekend over hoe kinderen van 4 tot 8 jaar in de setting van 
de buitenschoolse opvang conflicten met elkaar hebben en oplossen. in 
deze setting, die gekenmerkt wordt door discontinuïteit in de groeps-
samenstelling, wordt de sociale orde continu verstoord en moeten 
kinderen voortdurend gezamenlijk een nieuwe sociale orde creëren. 
conflicten komen hierbij veelvuldig voor. door het bestuderen van die 
conflicten is het mogelijk zicht te krijgen op de sociale praktijken die 
kinderen zelf gebruiken om conflicten aan te gaan en op te lossen, 
maar ook om ze te vorokomen. door zichtbaar te maken hoe kinderen 
conflicten met elkaar afhandelen, wordt inzicht en kennis verkregen ten 
aanzien van de wijze waarop kinderen hun alledaagse leven in de bso 
vormgeven. door daarbij ook naar het (verbale) gedrag van de pm’ers te 
kijken, krijgen deze professionals bovendien meer inzicht in hun eigen 
rol. onderzoek naar de conflictpraktijken van kinderen kan zo moge-
lijk handvatten opleveren om kinderen beter te begeleiden in deze 
complexe sociale context.
in paragraaf 4.2 wordt eerst besproken wat er uit onderzoek bekend 
is over conflicten tussen kinderen (4.2.1) en over de rol die pm’ers in 

conflicten tussen kinderen spelen (4.2.2). vervolgens worden in 4.2.3 
de onderzoeksvragen geformuleerd. in paragraaf 4.3 wordt beschreven 
hoe deze deelstudie is uitgevoerd, waarna in paragraaf 4.4 de resultaten 
worden beschreven. daarbij komen achtereenvolgens aan de orde: het 
voorkomen, het verloop en het beëindigen van conflicten. in de laatste 
paragraaf worden de conclusies beschreven.

4.2 ThEoRETISCh KaDER
in subparagraaf 4.2.1 wordt eerst een definitie gegeven van het 
begrip conflict zoals in deze deelstudie gebruikt. en wordt beschreven 
wat er bekend is over conflictinteractie van kinderen. daarna wordt 
besproken hoe kinderen conflictescalaties voorkomen, waarna inge-
gaan wordt op hoe kinderen conflicten organiseren in interactie met 
elkaar. Subparagraaf 4.2.2 gaat over de rol van professionals in de 
conflictgesprekken van kinderen. dit wordt eerst kort ingeleid met wat 
er meer algemeen bekend is over die rol, waarna de interactionele rol 
van pm’ers wordt beschreven. deze paragraaf wordt afgesloten met de 
onderzoeksvragen in 4.2.3.

4.2.1 conflictinteractie van kinderen
om vanuit sociaal-cultureel perspectief te bestuderen hoe kinderen in 
de bso in verbale conflicten participeren, vormt de conversatieanalyse 
een zeer geschikt kader (Maynard 1985; goodwin 2006; theobald 2009; 
church 2009). in navolging van church (2009, p.14), die een conver-
satieanalytisch onderzoek deed naar conflicten van vierjarigen in een 
australische preschool, wordt het begrip ‘conflict in interactie’ als volgt 
gedefinieerd: ”the beginning of the dispute is taken to mean the first 
point of overt opposition (be it verbal or non-verbal), as conflict does 
not exist until this occurs.” dit betekent niet dat de aanleiding of de 
offense, zoals goffman (1971) een interactionele faux pas karakte-
riseerde, niet bij het conflict hoort, maar dat pas in retroperspectief 
zichtbaar wordt dat er sprake is van een offense, namelijk wanneer er 
een duidelijke afwijzing als reactie komt. Zo’n afwijzing of verwijt met 
betrekking tot de voorafgaande offense typeert goffman (1971) als een 
challenge. pas als er een challenge is gerealiseerd, is er sprake van een 
conflict; daarop zijn twee vervolgen mogelijk.
in de eerste plaats kan degene die de offense heeft gedaan (de 
offender), die verstoring of agressieve daad proberen ongedaan te 
maken. in dat geval is er sprake van een remediërend conflictgesprek 
(goffman, 1971, 95). een remediërende sequentie heeft dus tot doel 
om de offensieve actie te transformeren tot een acceptabele actie. 
owen (1983, 183) spreekt in navolging van goffman over remedial 
interchanges en definieert deze als samenhangende opeenvolgingen 
in de conversatie die gewijd zijn aan het herstellen van de interactio-
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nele balans. in de tweede plaats kan de offender na de challenge zijn 
agressieve daad niet terugtrekken, maar nogmaals reageren met een 
offense of met een tegenaanval (counterchallenge) ten opzichte van de 
voorgaande challenge. in dat geval is er sprake van een escalatie en van 
escalerende handelingspraktijken. in de onderstaande tabel staan de 
twee verschillende prototypische sequenties zoals goffman die typeert, 
naast elkaar, waarbij a de eerste spreker is en b de tweede:

Tabel 1 Twee typen conflictverloop volgens Goffman (1971)

Spreker Remediërende sequentie Escalerende sequentie
a Offense Offense
b Challenge Challenge
a Remedy (account, apology) Aggravation (offense, 
  counterchallenge)
b Relief 

ieder conflict bestaat dus uit een offense die de aanleiding voor het 
conflict vormt. bijna iedere beurt (verbaal of nonverbaal) kan echter de 
aanleiding zijn voor een conflict (Maynard, 1985; berenst, 1994). het is 
de challenge die volgt op de beurt in kwestie die er een offense en dus 
een conflict van maakt. degene die een mogelijke offense veroorzaakt, 
kan dat zelf ook nog opmerken en zich direct verontschuldigen. in dat 
geval volgt er geen challenge en is er dus geen sprake van een conflict 
(berenst, 1994, 2009).

het voorkomen van escalaties
een conflict ontstaat dus pas in de tweede beurt wanneer een kind 
(b) het voorafgaande gedrag van een ander kind (a) als een vorm van 
normoverschrijding behandelt door zich te verzetten tegen de acties, 
activiteiten of het binnendringen van het speelterrein van dat andere 
kind (antaki, 1994; corsaro, 1985; danby & baker, 1998, 2000). wanneer 
a dan na die challenge meteen een remediërende handelingspraktijk 
realiseert, zoals een account (verantwoording, uitleg) of een apology 
(excuses) en b deze actie accepteert met een relief, zoals lachen of ‘oké’, 
dan is het rituele evenwicht tussen de participanten weer hersteld. 
goffman beschouwt het streven naar zo’n ritueel evenwicht als een 
elementair principe in de interactie (goffman, 1971; berenst, 1994).
volgens goffman (1971) bestaan remediërende handelingspraktijken uit 
twee belangrijke hoofdvormen: accounts en apologies. Accounts kunnen 
gerealiseerd worden door handelingspraktijken zoals ontkenningen van 
de fout (dat deed ik niet), rechtvaardigingen of verschillende vormen 
van erkenning en verklaringen (berenst, 2014; owen, 1983). Apologies 
bestaan uit verschillende manieren van verontschuldigen (owen, 1983). 

in tabel 2 geeft b in regel 2 aan met een luid ‘au’ dat de stoot van a 
zeer doet. in regel 3 realiseert a een remediërende handelingsprak-
tijk, waarbij a een account geeft (ik gleed uit) of een verontschuldi-
ging realiseert (Sorry). in regel 4 geeft b aan dat de verontschuldiging 
geaccep teerd is (Relief: appreciation).

Tabel 2 Remediërende sequentie

 Spreker Remediërende Voorbeeld (niet uit data)
  sequentie
1 a Offense  ((Stoot B aan))
2 b Challenge  au::
3 a Remedy (account;   ik gleed uit (of) Sorry
  apology)
4 b Relief (appreciation)  oké
5 a Relief  ja nogmaals sorry 
6 b Minimization  geeft niks joh, ik voel het al niet  
    meer. 

wanneer de challenger (b) door het accepteren van de remedy het 
evenwicht herstelt, wordt het conflict beëindigd. dat kan zichtbaar 
worden in de relief-fase, die behalve uit een enkele acceptatiehande-
ling in regel 4 (relief: appreciation) eventueel ook uit een appreciation/
relief/minimization-sequentie kan bestaan (regel 5 en 6), waarin de 
gekwetste duidelijk maakt tevreden te zijn met de remedy, de offender 
een vorm van opluchting toont dat de remedy is geaccepteerd (regel 
5) en de gekwetste nogmaals kan aangeven dat het probleem uit de 
wereld is (regel 6). Zoals in tabel 2 getoond, initieert degene die het 
probleem veroorzaakt, de offender, in de meeste gevallen een beurt om 
het probleem op te lossen (owen, 1983), terwijl degene die de challenge 
realiseert, over het algemeen degene is die aangeeft dat het conflict is 
opgelost (berenst, 1994).
de remediërende beurt die op de challenge volgt, hangt overigens 
wel samen met de wijze waarop de challenge is gedaan, en dus ook 
met de aard van de voorafgaande offense (Mclaughlin, cody & o’hair, 
1984; Mclaughlin, cody & rosenstein, 1983; berenst, 2014). volgens 
Mclaughlin et al. (1983, 1984) kunnen accounts (die bij hen de aandui-
ding vormen voor alle reacties op een challenge) op een schaal van 
mitigation  tot aggravation getypeerd worden, waarbij ‘toegeven’ 
de meest remediërende account zou zijn, gevolgd door minder 
remediëren de vormen ‘excuseren’ en ‘rechtvaardigen’ tot en met de 
meest escalerende  account ‘weigeren’. of het geven van een account 
remediërend  is, zoals goffman (1971) poneerde, hangt volgens het 
correlationele onderzoek van Mclaughlin e.a. (1983, 1984) af van de 
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kracht van de challenge. wanneer er geen account wordt gegeven na 
een challenge wordt, volgens deze auteurs, bij volwassenen over het 
algemeen het onderwerp van gesprek veranderd, waardoor er geen 
sprake is van een remediërende sequentie, terwijl wel een conflict-
escalatie is voorkomen.
conflicten zijn dus een gezamenlijke activiteit (cromdal, 2004). na een 
offense hóeft b niet te reageren met een challenge en dan ontstaat er 
geen conflict. en a kan een remediërende actie doen na een challenge, 
waardoor het conflict niet hoeft te escaleren. wanneer a echter in de 
derde beurt een versterkte of nieuwe offense realiseert of een counter-
challenge, is er sprake van een proces van aggravation: een escalatie van 
het conflict, dat in de volgende paragraaf wordt besproken.

Preferentieorganisatie in conflictgesprekken
in het voorgaande is duidelijk geworden dat een escalerende sequentie 
volgens goffman (1971) in de derde beurt ontstaat, wanneer a zijn 
offense niet terugneemt, maar een aggravation realiseert. volgens 
berenst (1994) kan een escalatie ook ontstaan in de vierde beurt, 
wanneer de challenger (b) het excuus of de rechtvaardiging van de 
offender niet accepteert. vervolgens wordt het verloop van een escalatie 
beinvloed door de mate van agressie of beleefdheid in de praktijken 
waarmee de handelingen in escalerende sequenties worden uitgevoerd 
(berenst, 1994). wanneer de conflictpartners over en weer beschuldiging 
op beschuldiging stapelen of elkaars interactionele bijdrage afwijzen 
dan duurt de conflictescalatie voort (berenst, 1994; church, 2009).
bij kinderen komen meer conflicten voor dan bij volwassenen, doordat 
voor kinderen, die zich voortdurend ontwikkelen, sociale structuren 
veel minder vastliggen dan voor volwassenen. daardoor bevinden ze 
zich vaker in relatief nieuwe omstandigheden en zijn dan genoodzaakt 
zelf een sociale orde te creëren. er kunnen verhitte escalaties ontstaan 
(aggravated disagreement) (goodwin, 1983; corsaro & rizzo, 1990), 
waarbij kinderen stilistische middelen gebruiken om hun oppositie te 
formuleren en nog meer kracht te geven. Stilistische middelen zijn dan 
bijvoorbeeld indirecte en/of retorische vragen en impliciete formule-
ringen.
volgens goodwin (1990) krijgen kinderen gemakkelijker conflicten, 
doordat zij nog nauwelijks op het ‘preferentieprincipe’ zijn georiënteerd 
bij de keuze van een handelingspraktijk na een eerste paardeel (epd). 
dat preferentieprincipe betekent dat een handeling die in het eerste 
paardeel wordt gestart (zoals een verzoek of een aanbod of een verwijt) 
in de vervolgactie (het tweede paardeel, tpd) op verschillende manieren 
kan worden afgemaakt. vaak zijn acceptaties of inwilligingen de gepre-
fereerde tweede paardelen (bijv.’ Mag ik meedoen?’ ‘ja, prima.’). de 
geprefereerdheid van die tweede paardelen manifesteert zich doordat 
ze onmiddellijk na het eerste paardeel worden geproduceerd, en kort, 

duidelijk en direct zijn (Mazeland, 2003). alternatieve tweede paar-
delen, die gedisprefereerd zijn (zoals weigeringen, niet instemmen of 
afwijzingen) zijn zichtbaar in de interactie doordat ze met vertraging 
(door pauzes en aarzelingen) worden gerealiseerd en vaak pas in het 
eind van de beurt expliciet worden gemaakt. die beurten worden dus 
gemarkeerd vormgegeven.
doordat jonge kinderen nog nauwelijks georiënteerd zijn op dit prefe-
rentieprincipe, produceren zij (voor volwassenen) gedisprefereerde 
vervolgen net zo snel, kort en direkt als geprefereerde tweede paar-
delen (church, 2009; goodwin & goodwin, 1987). volgens church 
(2009) lijkt er zelfs een andere preferentieorganisatie te bestaan voor 
conflicten tussen jonge kinderen, waarbij het oneens zijn met de ander 
even geprefereerd lijkt als het instemmen met de opvatting van een 
ander. church heeft onderzoek gedaan naar preferentieorganisatie van 
conflictinteracties van 4- en 5-jarigen en hierbij met name de tweede 
paardelen bestudeerd. Zij vond dat oppositie (challenge) in conflicten op 
twee manieren wordt vormgegeven: (1) direkt en in korte beurten en (2) 
in langere beurten, die vaak vertraagd zijn en altijd vergezeld gaan van 
een reden voor oppositie (church, 2009). wanneer oppositie op manier 
1 plaatsvindt, draagt dit bij tot het voortduren van het conflict, maar als 
manier 2 wordt gekozen, wordt het conflict veelal snel opgelost. 

Accounts in conflictgesprekken
goffman (1971) bespreekt accounts alleen in relatie tot remediërende 
sequenties; accounts komen echter niet enkel voor in de derde beurt 
van die remediërende sequenties, maar worden ook gebruikt op andere 
plekken, zoals al in de challenge, om de oppositie te rechtvaardigen, en 
in de laatste beurten van een opgelost conflict (church, 2009). hieronder 
wordt besproken welke typen accounts voorkomen in de literatuur.
een veelvoorkomende reden voor conflicten is het bezit van objecten, 
ruimten en ideeën (corsaro & Maynard, 1996). Maar accounts zoals 
rechtvaardigingen waarbij het gaat om het claimen van eigenaar-
schap blijken niet alleen van belang om het bezit echt te verwerven, 
maar blijken ook een belangrijke bron te zijn voor kinderen om hun 
sociale wereld te organiseren (cobb-Moore, 2008; corsaro, 1985; hay, 
2006; theobald, 2009; whalen, 1995). kinderen gebruiken materialen 
en ruimten, waarvan zij het tijdelijke eigenaarschap claimen, ook om 
andere kinderen wel of niet te laten participeren of bepaalde rechten 
wel of niet te geven. Zo beargumenteert cobb-Moore (2008, 123) dat 
het in kinderconflicten over eigenaarschap tegelijkertijd gaat over het 
definiëren en demonstreren van een interactionele status: 

”the justifications used by the participants revolve around the rules of 
ownership governing the interactions within that area at the moment. 
the justifications are in response to breaking the rules of ownership, 
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and the reinforcing or enforcing of rules of ownership.”

volgens goodwin en goodwin (1987) gebruiken kinderen rechtvaar-
digingen overigens zowel voor het beëindigen als voor het volhouden 
van een conflict. wanneer kinderen hun standpunt rechtvaardigen en 
hiermee de ander aanvallen, wordt het conflict voortgezet (goodwin, 
1990). dit heeft te maken met wat church (2009,152) zegt: 

”in challenging the content of a prior account, the speaker is also chal-
lenging the authority of the opposing party. when the quality of the 
account is called into question, so too is the competency/knowledge/
position of the author of the account.”

en volgens church komen dergelijke challenges het meest voor na meer 
subjectieve rechtvaardigingen, waartegen in oppositie gekomen wordt 
met een corrigerende challenge, die functioneert als other-initiated 
other-repair. 
veel van deze onderzoeken (cobb-Moore, 2008; goodwin & goodwin, 
1987; church, 2009) laten zien dat kinderen rechtvaardigingen als 
middel in een conflict gebruiken om hun eigen positie te versterken en 
die van de ander te ondermijnen. Soms moet echter eerst nog duidelijk 
gemaakt worden dat iets in termen van bezit kan worden behandeld. Zo 
beschrijft theobald (2009) twee kinderen die gezamenlijk het concept 
‘ideeën als bezit’ creëren en hiermee het concept ‘eigenaar van het idee’ 
als een rechtvaardigingsmiddel in kunnen zetten bij de organisatie van 
hun spel.
naast accounts waarbij gerefereerd wordt aan het eigenaarschap van 
objecten en ruimten, maken kinderen voor het realiseren van een 
account ook gebruik van de bestaande regels die gelden in hun omge-
ving; daarmee kunnen zij zowel hun eigen macht vergroten als hun 
gelijk bewerkstelligen in een conflict (cobb-Moore, danby & Farrell, 
2009; Maynard, 1985; danby & baker, 2000).
een andere handelingspraktijk die veel voorkomt in peerconflicten om 
accounts te realiseren zijn dreigementen (church, 2009; björk-willén, 
2012; van krimpen-bijleveld, 1993; niemi, 2014; theobald, 2009; vrij, 
2012). vooral jongere kinderen lijken die praktijk te hanteren. Zo vond 
van krimpen-bijleveld (1993) dat 4-jarigen meer gebruikmaken van het 
realiseren van dreigementen als account dan 5-jarigen. dreigementen 
bestaan in contexten waar volwassenen ook in de buurt zijn, vaak uit 
het dreigen met het vertellen van het negatief beoordeelde gedrag van 
de ander aan de externe autoriteit, zoals een leerkracht of een pm’er 
(theobald, 2009) of met het dreigen van zelf uit te voeren sancties 
(vrij, 2012). theobald (2009) heeft ook onderzoek gedaan naar dreige-
menten met de structuur I’m telling van zes kinderen tijdens de pauze 
op het schoolplein, waarbij vier meisjes en twee jongens een huis aan 

het bouwen zijn. de interactie die uitloopt op klikken, kent volgens 
haar analyse verschillende fasen. de eerste fase is het ontstaan van het 
conflict. wanneer dat conflict niet wordt opgelost of een partij geeft 
niet toe, dan wordt er in de tweede fase met klikken gedreigd (door 
een aankondiging) en vindt er eventueel een discussie plaats over het 
dreigement. wanneer het conflict dan nog niet is opgelost, wordt in de 
derde fase het klikken gerealiseerd, doordat het kind de reden van het 
klikken presenteert aan de leerkracht. na een reactie van de leerkracht 
wordt in de vierde fase het advies van de leerkracht wel of niet opge-
volgd.

Conflictbeëindiging
de beëindiging van escalerende conflicten is veelal afhankelijk van 
remediërend werk van de participanten, waarbij er een nieuw ritueel 
evenwicht wordt gevonden, maar de interactie kan ook beëindigd 
worden doordat bijvoorbeeld een partij de conflictscene verlaat. 
volgens berenst (1994, 277) is het kenmerkend voor remediërende 
praktijken bij volwassenen dat: ”degene die de challenge verricht, ook 
degene is die het teken geeft dat het incident is opgelost.”
church (2009) vond in de peerinteractie tussen 4-jarigen in een 
preschool drie mogelijke conflicteindes: oplossing, terugtrekking en 
leerkrachtinterventie. een conflict is opgelost, wanneer kinderen 
gezamenlijk  hun conflict beëindigen en vervolgens doorspelen. de 
laatste sequentie bestaat dan uit een gedisprefereerd vormgegeven 
beurt in reactie op een challenge. dit betekent dat er een beurt voor-
komt in het einde van een conflict die niet op een directe manier 
gereali seerd wordt, maar vertraagd en mét een account. en hoe objec-
tiever dat account is, bijvoorbeeld met een uitgebreide rechtvaardiging, 
hoe overtuigender dat account behandeld wordt door de participanten 
en hoe sterker de beëindigende werking van die beurt is (church, 2009). 
kinderen realiseren dan in die beëindigingsfase verschillende hande-
lingen zoals excuses maken en een alternatief voorstellen. volgens 
church (2009) realiseren kinderen daarnaast stilte of staken zij gewoon 
hun oppositie. wanneer één van de conflictpartijen de deelname aan 
het spel staakt, is een conflict ook afgelopen, maar is het gezamenlijke 
spel ook ten einde. dit gebeurt doordat een speler het speelterrein 
verlaat, maar kan ook gebeuren doordat een speler van onderwerp 
verandert. tot slot kan een conflict worden beëindigd doordat de leer-
kracht intervenieert. hierop wordt verderop uitgebreider ingegaan.
ook vrij (2012) vindt, in haar data van conflicten tussen 4- tot 8-jarigen 
in twee bso’s, terugtrekking en interventies van pm’ers als conflicteinde. 
opmerkelijk is dat er geen oplossing van de onenigheid in een conflict-
einde wordt gevonden, maar dit kan te maken hebben met de beperkte 
omvang van de data. wel blijken dreigementen van de challenger 
vaak het einde van een conflict in te luiden doordat de offender zich 
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vervolgens terugtrekt. de dreigementen werden in dit pilotonderzoek 
direct geuit en gingen niet vergezeld van verwijzingen naar regels of 
van argumenten van de challenger. Zelden werd echter een dreigement 
ingezet als eerdere pogingen van de challenger om het gedrag van de 
ander te veranderen, al waren mislukt.
dat jonge kinderen conflicten vaak helemaal niet duidelijk oplossen, 
maar dat ze ‘gewoon’ eindigen, is vaker gevonden. Zo vonden corsaro 
en rizzo (1990) dat de helft van de conflicten van amerikaanse en 
italiaanse vierjarigen in preschool niet duidelijk werden opgelost. 
conflicten van deze kleuters verliepen vaak volgens een bepaalde struc-
tuur, waarbij het conflict tot een bepaald punt escaleerde en vervol-
gens door een bepaalde actie kon worden beëindigd, waarbij partijen 
moesten lachen en de kou uit de lucht was (corsaro & rizzo, 1990). 
conflicten werden verder beëindigd doordat een partij toegaf of zich 
terugtrok, door leerkrachtinterventie of een interruptie, zoals inmen-
ging in het spel door een ander kind. 

Conflictinteractie in een bso
conflicten in de bso vinden vaak plaats met meer dan twee kinderen. 
een conflict start vaak als een conflict tussen twee participanten, maar 
er kunnen in zo’n setting gemakkelijk meer participanten bij een 
conflict betrokken raken. hoogdalem e.a. (2008) laten zien dat jonge 
kinderen in de kinderopvang, die niet direct bij het conflict betrokken 
zijn, zich met het conflict kunnen bemoeien. eerst kijken die kinderen of 
er een pm’er in de buurt is. vervolgens kiezen ze dan meestal partij voor 
het kind waarmee ze voor het conflict samen hebben gespeeld. het wel 
of niet aangaan van bondgenootschappen blijkt dan ook een belang-
rijke bron in conflicten om een sociale orde te herstellen (butler, 2008; 
danby & baker, 2000; goodwin, 2006, 1990; corsaro & rizzo, 1990). 
corsaro en rizzo (1990) suggereren dat met name italiaanse kinderen 
niet alleen participeren in een conflict om hun standpunt duidelijk te 
maken, de ander te overtuigen of het conflict te winnen, maar vooral 
om het participeren zelf. bij 4- en 5-jarige zwarte amerikaanse kinderen 
vonden corsaro en Maynard (1996) een grote voorkeur voor deelname 
aan conflicten, maar bij deze kinderen ging het wel om competitie en 
winnen. ook andere vergelijkende studies lijken op culturele verschillen 
in de manier van ruziemaken te wijzen. Zo vond Sanchez-Medina et 
al. (2001) een verschil tussen nederlandse en andalusische kinderen. 
de nederlandse kinderen hadden vooral hun eigen belang voor ogen 
in tegenstelling tot de andalusische kinderen, die meer gericht waren 
op voortzetting van het samenspel. Sociale praktijken van kinderen op 
het gebied van conflictonderhandeling zijn dus gesitueerd in het alle-
daagse leven van die kinderen, wat betekent dat die sociale praktijken 
zich kunnen ontwikkelen in en door sociale activiteiten zoals conflict-
gesprekken (corsaro, 2003; goodwin, 1990; 2006).

4.2.2 de rol van professionals in de conflicten van kinderen

Inleiding
in een bso hebben pm’ers vanuit hun professionaliteit een taak bij 
conflicten tussen kinderen. volgens het handboek voor de buiten-
schoolse opvang worden zij geacht de voortgang van het spel te 
bewaken, en kinderen zoveel mogelijk hun eigen conflicten te laten 
oplossen; alleen als het misgaat wordt verwacht dat zij als scheids-
rechter optreden (Schreuder, boogaard, Fukkink, hoex, 2011). volgens 
corsaro (2003) is een van de oorzaken  waardoor conflicten vaak zo 
kort duren juist dat pm’ers snel interveniëren in die conflicten. in een 
onderzoek van Singer en hännikaïnen (2002) bij kinderen tot 4 jaar in 
een kinderdagverblijf, werden drie interventiestrategieën van pm’ers 
onderscheiden: de pm-gecentreerde mediërende strategieën waarbij de 
pm’er de gevoelens van kinderen verwoordt en compromissen voorstelt, 
maar waarbij de pm’er ook het conflict probeert op te lossen. bij de 
kindgerichte mediërende strategieën is de pm’er de procesbegeleider en 
helpt deze de kinderen het conflict zelf op te lossen. de machtsstrategie 
houdt in dat de pm’er de leider is en het conflict uit de wereld helpt 
zonder te proberen de basis van het conflict op te lossen of de relatie 
tussen de kinderen te herstellen. Singer en hännikaïnen concluderen dat 
om escalaties te voorkomen en om kinderen te helpen hun conflicten 
zelf op te lossen, de kindgerichte mediërende strategieën, zoals alter-
natieven voorstellen, overhalen tot compromissen en argumenteren het 
meest succesvol zijn. Succesvol betekent in dit geval dat kinderen na het 
conflict samen verder spelen. kinderen zijn volgens Singer (2002) echter 
nog steeds zelf de beste oplossers van hun eigen conflicten. Singer en 
de haan (2013) bevelen pm’ers daarom aan om niet direct te reageren 
op wat zij denken te zien, omdat pm’ers vaak niet (kunnen) weten wat 
er aan de hand is of was en dan vaak het verkeerde doen (Singer e.a., 
2012), zoals een conflict laten escaleren (Singer, 2002). pm’ers geven 
ook regelmatig het verkeerde kind de schuld (Singer & de haan, 2006). 
verder overschatten zij het belang van verbale strategieën (de haan & 
Singer, 2003). recent onderzoek naar de kwaliteit van de nederlandse 
bso’s laat ook zien dat pm’ers zich nog kunnen verbeteren wat betreft 
het begeleiden van sociale interacties, waarbij het leren (helpen) om 
conflicten op te lossen één van de vaardigheden is (boogaard & van 
daalen-kapteijns, 2012).

De rol van de pm’er in de conflictinteractie van kinderen
hieronder wordt uitgebreider stilgestaan bij de rol van de pm’er in 
de conflictinteractie van kinderen. Zo laat wat ouder onderzoek van 
evaldsson (1993) naar het dagelijks leven van 7- tot 10-jarige kinderen 
in twee Zweedse centra voor buitenschoolse opvang, zien dat pm’ers 
en ouders in de ene bso benadrukken dat kinderen moeten leren voor 
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zichzelf op te komen. deze visie hangt samen met hoe de kinderen in 
deze bso omgaan met het inroepen van hulp van pm’ers door peers: 
dit wordt beschouwd als laf gedrag en resulteert vaak in pesten en 
beledigen. binnen deze peercultuur zijn samenwerking en competitie 
centrale begrippen en het conflict speelt dan een cruciale rol in het 
creëren van de sociale orde van die peergroep. dit in tegenstelling tot 
de andere bso, waar pm’ers en kinderen conflicten beschouwen als 
een gevaar voor de verstoring van de sociale harmonie. dus visies op 
conflicten en wat zij betekenen voor de sociale orde beïnvloeden de 
ruimte die kinderen krijgen om hun conflicten zelf op te lossen. dit sluit 
aan bij onderzoek van danby (2009), die vond dat pm’ers die uitgaan 
van de common-sense gedachte dat volwassenen kinderen horen te 
beschermen en te verzorgen, de kinderen weinig ruimte geven voor het 
oplossen van hun eigen conflict, maar erop gericht zijn de gekwetste 
gevoelens van het huilende kind op te lossen en de schuldige te zoeken 
(danby & baker, 1998). professionals zijn dus snel geneigd in te grijpen 
en het conflict zelf op te lossen, terwijl onderzoek laat zien dat kinderen 
de beste oplossers zijn van hun eigen conflicten (danby & baker, 2000; 
de haan & Singer, 2003; verbeek, hartup & andrew collins, 2000; 
danby & baker, 2000). Sterker nog, volgens danby en baker (2000) is 
het vaak een illusie dat professionals de sociale orde door hun ingrijpen 
hebben hersteld en moeten kinderen eigenlijk altijd zelf hun problemen 
oplossen mét of zonder ingrijpen van de pm’ers. Mashford-Scott en 
church (2011) beargumenteren echter dat pm’ers ook sterke hande-
lingspraktijken kunnen gebruiken bij conflictinterventies en daarmee 
de autonomie en het zelfbewustzijn (agency) van kinderen kunnen 
stimuleren. onder sterke handelingspraktijken verstaan zij praktijken 
waarbij de pm’ers een neutrale positie innemen ten aanzien van de 
conflictpartijen en kinderen begeleiden naar het gezamenlijk oplossen 
van het conflict. dit doen zij bijvoorbeeld door de beurtwisseling van de 
interactie tussen de kinderen te organiseren, vragen te stellen over het 
probleem en over een mogelijke oplossing. 

4.2.3 onderzoeksvragen
uit het voorgaande is duidelijk geworden dat kinderen gezamenlijk 
lokaal gesitueerde conflicten creëren, waarmee zij over een (nieuwe) 
sociale orde onderhandelen, die ze in dat conflict ook veelal tot stand 
brengen. er is sprake van een conflict wanneer een kind een challenge 
realiseert. de offender kan vervolgens een conflict voorkomen door 
het gebruik van remediërende praktijken, maar ook het escaleren van 
het conflict bewerkstelligen door het herhalen van de offense of door 
een counterchallenge te realiseren. een conflict wordt beëindigd door 
het gebruik van remediërende praktijken, waarbij objectieve rechtvaar-
digingen en dreigementen de meest succesvolle handelingspraktijken 
zijn. interventies van professionals, zoals leerkrachten en pm’ers lijken 

conflicten tussen kinderen zelden te beëindigen.
hoewel er vrij veel onderzoek is gedaan naar conflicten tussen kinderen 
is er weinig bekend over hoe kinderen van 4 tot 8 jaar in de setting 
van nederlandse bso’s, waarin de discontinuïteit in de groep kinderen 
kenmerkend is, conflictgesprekken met elkaar voeren en welke rol de 
pm’er hierbij speelt. door dit zichtbaar te maken, krijgen we zicht op 
de sociale praktijken die kinderen in deze communicatieve activiteit 
benutten en daarmee ook inzicht in hoe ze hun sociale wereld vorm-
geven. om kinderen goed te kunnen begeleiden in de bso is het nood-
zakelijk inzicht te hebben in de kindercultuur en in het verloop van 
conflicten in het bijzonder. daarom luidt de onderzoeksvraag in deze 
deelstudie: 

Welke sociale praktijken laten kinderen van 4 tot 8 jaar zien in conflict
gesprekken in de bso?

in de analyse en de beschrijving van de conflicten is gebruikgemaakt 
van het model en de categorieën zoals ontwikkeld door goffman (1971) 
(zie paragraaf 4.2). goffman noemt twee mogelijke vervolgen op een 
challenge, namelijk een remedy of een aggravation. nader onderzoek 
(church, 2009; berenst, 1994) wijst echter uit dat bij het voortduren van 
een conflict de aggravations niet allemaal even escalerend zijn, omdat 
het conflict ook versterkt of juist verminderd kan worden door de wijze 
waarop die beurten worden vormgegeven. daarom wordt in dit onder-
zoek gesproken over persisterende praktijken, die het conflict in stand 
houden. persisterende conflicten kunnen zich in twee richtingen ontwik-
kelen. Zij kunnen escaleren of zij kunnen voortsudderen. de praktijken 
die dat persisterende karakter van het conflict bewerkstelligen blijven 
we, in de terminologie van goffman, aggravations noemen.
in het vervolg van dit hoofdstuk worden achtereenvolgens remedië-
rende, persisterende en afsluitende sequenties beschreven, waarbij 
echter eerst steeds wordt geanalyseerd welke praktijken de kinderen 
gebruiken om respectievelijk een remedy, een aggravation en een 
conflictbeëindiging te realiseren. die praktijken worden dan vervolgens 
in sequentiële zin beschreven, dus in samenhang met de challenge, die 
vooraf ging aan de remedy en de aggravation en met de vervolgactie(s) 
op respectievelijk de remediërende praktijken, de persisterende prak-
tijken en de aanzet voor de conflictbeëindiging. de onderzoeksvraag 
kan dan ook verbijzonderd worden in drie deelvragen:

Welke remediërende praktijken benutten kinderen van 4 tot 8 jaar in 
de bso om conflictescalaties te voorkomen en wat is de invloed van de 
pm’er hierop? 

Welke persisterende praktijken benutten kinderen van 4 tot 8 jaar in de 
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bso om conflicten in stand te houden en wat is de invloed van de pm’er 
hierop? 

Hoe realiseren kinderen van 4 tot 8 jaar in de bso conflictbeëindigingen 
en wat is de invloed van de pm’er hierop?

4.3 mEThoDE 

4.3.1 participanten 
om de drie onderzoeksvragen te beantwoorden zijn er gedurende een 
half jaar van augustus 2010 tot en met maart 2011 twaalf middagen 
lang opnames gemaakt in twee verschillende bso’s: de boomhut en het 
Zonnetje. deze twee bso’s zijn gelegen in dezelfde wijk van een middel-
grote stad in het noorden van het land. de groep van de boomhut 
bestaat uit gemiddeld zo’n 19 kinderen van 4 tot 13 jaar, waarbij de 
4- tot 8-jarigen gevolgd zijn. tijdens de opnamedagen zijn twee vaste 
pm’ers aanwezig op de groep en een locatieleidster, die regelmatig 
meewerkt. daarnaast komen er ook andere professionals in de groep, 
bijvoorbeeld een kunstenaar en een workshopleider dans. het Zonnetje 
heeft twee groepen met gemiddeld 15 kinderen van 4 tot 7  jaar. 
buiten de verplichte groepsactiviteiten, zoals de maaltijden, mogen de 
kinderen zelf hun subgroepjes samenstellen en lopen kinderen van de 
twee parallelgroepen door elkaar. de kinderen vanaf 8 jaar verblijven 
in hun eigen ruimte en komen zelden samen met de jongere kinderen. 
tijdens de opnamedagen komt het regelmatig voor dat de twee paral-
lelgroepen samengevoegd worden, omdat er weinig kinderen zijn. de 
data bestaan dus uit de conflicten zoals die in de twee bso’s met de 
twee groepen 4- tot 7-jarigen zijn gevonden. er werken in principe twee 
vaste pm’ers op de groep, maar na zes opnamedagen is er enkel één 
vaste pm’er aanwezig met steeds een wisselende andere pm’er.

4.3.2 datacollectie en analyse
op de beide bso’s is vooral binnen gefilmd. alleen wanneer alle 
kinderen buiten waren, is er met de camera in de hand buiten gefilmd. 
er zijn geen conflicten geregistreerd die zich buiten afspelen. ook 
binnen zijn overigens niet alle activiteiten en bijbehorende interactie 
gefilmd, omdat er gebruik is gemaakt van twee camera’s, die zoveel 
mogelijk op een vaste plek in de groepsruimte stonden om zo weinig 
mogelijk inbreuk te maken op het dagelijkse leven van de kinderen én 
de pm’ers in de bso. hierdoor is slechts in enkele gevallen gefilmd in 
andere ruimtes dan in de centrale ruimte voor de bso-groep.
de video-opnames zijn op de volgende wijze geanalyseerd. eerst zijn 
alle video-opnamen globaal geanalyseerd om alle communicatieve 

activiteiten (van der Schaaf e.a., 2012) in beeld te brengen. vervolgens 
zijn hieruit de conflictgesprekken tussen kinderen onderling geselec-
teerd. in navolging van church (2009) werd conflict gedefinieerd als een 
activiteit waarbij minimaal twee kinderen betrokken zijn en waarbij 
(tenminste) één kind in opstand is gekomen door het uiten van een 
openlijke verbale of non-verbale oppositie, hier verder benoemd als 
een challenge. op bso het Zonnetje zijn er op grond van deze definitie 
50 conflictgesprekken geselecteerd en op bso de boomhut zijn er 53 
conflictgesprekken geselecteerd. uit het corpus van 24 dagen video-
opnames (83 uur) zijn  in totaal 103 conflicten tussen kinderen geselec-
teerd. van de 103 conflicten zijn er 42 heel kort, doordat de derde beurt 
bestaat uit een remedy van de offender. (hiervan komen er nog wel 
meer voor in de data, maar voor die remediërende conflictgesprekken is 
het principe van saturatie (glaser & Strauss, 1967) gevolgd, wat betekent 
dat er geen korte conflicten meer zijn geselecteerd op het moment dat 
er zich in de analyse al langere tijd geen nieuwe structurele inzichten 
meer voordeden. de overige 61 persisterende conflicten zijn veelal ook 
kort van duur (minder dan een minuut). er komen slechts weinig lang-
durige conflicten voor waarbij de emoties hoog oplopen en er gehuild 
wordt en/of fysiek geweld wordt gebruikt. dit komt overeen met andere 
onderzoeken naar conflicten (Shantz, 1987; Singer & hännikäinen, 
2002). interventies door een pm’er komen in 22 conflictgesprekken voor, 
waarbij 9 keer in remediërende conflictgesprekken en 13 keer in persis-
terende conflicten. opvallend hierbij is dat in de boomhut de meeste 
interventies van pm’ers voorkomen, namelijk 15. wat betreft de aard 
van de sociale praktijken van de kinderen is er geen verschil vastgesteld 
tussen beide bso’s en in de bespreking van de resultaten wordt hier dus 
niet verder op ingegaan.
de conflictgesprekken zijn getranscribeerd volgens transcriptiecon-
venties die gebruikelijk zijn in de conversatieanalyse (jefferson, 1984). 
daarbij is gebruik gemaakt van het transcriptie-softwareprogramma 
Transana (Fassnacht & woods, 2004). de gesprekken zijn (op basis van de 
transcripten) vervolgens geanalyseerd volgens de conversatie analytische 
methode (bijv. Mazeland, 2003; ten have, 2007) om patronen te 
ontdekken in de manieren waarop remediëring, persistering en afslui-
ting van  conflicten plaatsvindt. voor de analyse van conflicten is 
gebruikgemaakt van de begrippen van goffman (1971). (Zie paragraaf 
4.2.1.) 

4.4 RESuLTaTEN
om meer inzicht te krijgen in de sociale praktijken die kinderen tijdens 
conflictgesprekken inzetten, worden drie soorten conflictsituaties 
geanalyseerd: in 4.4.1 geremedieerde conflicten, in 4.4.2 persisterende 
conflicten en in 4.4.3 conflictbeëindigingen. in de subparagrafen 4.4.1 
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en 4.4.2 worden eerst de verschillende handelingspraktijken beschreven 
die kinderen hanteren en vervolgens worden die praktijken getoond 
in de verschillende typen sequenties, waarna de rol van de pm’er in de 
desbetreffende conflictsituatie wordt behandeld. omdat het bij conflict-
beëindigingen niet zinvol is om de handelingspraktijken en de sequen-
ties afzonderlijk van elkaar te bespreken, worden in deze paragraaf 
(4.4.3) de praktijken in samenhang met de sequenties behandeld. het 
laatste onderdeel in deze paragraaf staat weer in het teken van de rol 
van de pm’er bij conflictbeëindigingen van kinderen. 

4.4.1 remediërende sociale praktijken
in deze paragraaf staat de onderzoeksvraag centraal: Welke reme-
diërende praktijken benutten kinderen van 4 tot 8 jaar in de bso om 
conflictescalaties te voorkomen en wat is de invloed van de pm’er 
hierop? we bespreken achtereenvolgens de verschillende remedië-
rende handelingspraktijken die kinderen realiseren na een challenge en 
waarmee zij een conflictescalatie voorkomen,  de verschillende typen 
remediërende sequenties waarin de remediërende handelingspraktijken 
voorkomenen tot slot de rol die de pm’er speelt bij het voorkomen van 
conflictescalaties.

Remediërende handelingspraktijken
in de data zijn veel conflicten gevonden waarbij kinderen een challenge 
realiseren als een ander kind aan hun bezit komt, zich in hun territo-
rium begeeft of tegen een regel zondigt. wanneer dat andere kind 
dan direct een remedy realiseert, escaleert het conflict niet, tenminste 
als deze herstelpoging aanvaard wordt. in deze paragraaf worden vijf 
typen remediërende handelingspraktijken gedemonstreerd die kinderen 
gebruiken om die remedy te realiseren: accepteren van de challenge, 
een account realiseren, een verontschuldiging geven, een voorstel doen 
en het niet realiseren van respons. deze praktijken worden achtereen-
volgens besproken op basis van voorbeelden. 

accepteren van de challenge
na een challenge kan de offender zich terugtrekken. het volgende frag-
ment 1 is daarvan een voorbeeld. de remedy volgt hier op een claim, 
die in dit geval betrekking heeft op een plek in de ruimte: een stoel aan 
tafel. hanna geeft een luide afwijzende challenge: rik mag niet op de 
stoel gaan zitten, waar hij op wil gaan zitten. hierop blijft rik direct 
staan en hij trekt zich even later terug uit zijn oorspronkelijke actie: 
gaan zitten op de stoel. 

(1) a110211 i2 Remedy: terugtrekking

2	 Hanna	 →	 										[NEE	NEE	(onverst)	moet	je	niet	[zitten
3 Rik  R                                           [((blijft                   
4     staan en luistert naar Hanna))

	→	is een challenge; r = remediërende actie

een remedy door de challenge non-verbaal te accepteren door te 
stoppen met de offense, lijkt veel op de non-verbale remedy waarbij 
geen respons wordt gegeven (zie fragment 5). het verschil is echter dat 
de offender bij de non-verbale remedy geen respons doorgaat met de 
oorspronkelijke activiteit en de challenge daarmee niet lijkt te accep-
teren. in de praktijk van terugtrekking, zoals te zien in fragment 1 
volgt de offender echter het verbod van de challenger op en staakt de 
offense.

Een account realiseren
puur verbale vormen van remediërend handelen zien we veel vaker. 
het volgende fragment bevat een remedy zoals goffman (1971 (2010)) 
die ook beschreven heeft, in de vorm van een account. in fragment 2 
zijn twee meisjes dory (6.7) en Sarah (4.8) een bordspel aan het spelen. 
in regel 3 geeft Sarah aan dat dory een onreglementaire zet doet, 
namelijk in één beurt twee stenen verplaatsen. hierna geeft dory een 
account, in dit geval formuleert ze een (nieuwe) regel die zou gelden 
voor het spel.

in dit fragment reageert dory in regel 4 met een counter op de 
challenge  van Sarah, die als een verbod is geformuleerd, door die 
challenge  in positieve zin om te draaien (van ’mag niet’ naar ’mag’ 
zonder overigens expliciet aan te geven waarop die toestemming 
berust. hiermee rechtvaardigt ze echter wel haar gedrag dat door Sarah 
als een offense is behandeld. uit de reactie van Sarah blijkt dat deze 
remedy van dory nu gaat functioneren als een nieuwe spelregel voor 
Sarah, waarop zij nu ook haar gedrag gaat baseren (regel 5). hoewel dit 
type remedy in de vorm van een account verder niet is waargenomen in 
onze data, maakt het besproken voorbeeld wel duidelijk dat een snelle 
oplossing van conflicten behalve uit het terugtrekken van de offense 
(zie vorig voorbeeld) ook gerealiseerd kan worden door een offense als 
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(2) a220410 Remedy: account

3	 Sarah	→	 Dory	nee	je	mag	niet	[twee	neerzetteh	((legt steen terug))
4 Dory R ((hand naar bord))   [je mag ook-]je mag ook twee tegelijk
5 Sarah (Ga ik dat ook doen)
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acceptabel te presenteren. nog twee andere praktijken om datzelfde 
snelle resultaat te bereiken bestaan uit het voorstellen van een 
middenweg of het direct erkennen van de offense door excuses maken. 
die praktijken zien we in de volgende twee voorbeelden.

Een voorstel doen
Fragment 3 is een voorbeeld van een remedy waarbij de offender een 
voorstel voor een oplossing doet door een alternatief voor de proble-
matisch beoordeelde actie voor te stellen (i.c. de afwijzing om mee te 
mogen doen).

(3) b011210 i6 Remedy: alternatief voorstellen

4 Sander  Nee dat kan nie::t
5	 Davy	 →	 WE↓:↑:L	kan	ik	kan	ik	we:l!
6 Sander R ((kijkt Davy aan))(ja?) samen?
 

in regel 5 geeft davy een luide challenge en roept dat hij het wel kan. 
hierop reageert Sander door naar davy te kijken en een verbale accep-
tatie te geven met ‘ja’. het vragend geïntoneerde ‘ja’ lijkt aan te geven 
dat hij bereid is om te accepteren dat davy ‘het’ kan, maar er ook nog 
onzeker over is. vervolgens geeft hij echter als mogelijke oplossing aan 
dat ze het samen zouden kunnen doen.

Een verontschuldiging geven
in het volgende fragment wordt een snelle oplossing bereikt doordat de 
offender zich meteen na de challenge verontschuldigt en zo de remedy 
realiseert die goffman heeft beschreven (apology).

Marjet en lisanne zitten samen één kleurplaat te kleuren en in regel 60 
geeft Marjet aan dat lisanne een deel kleurt waar zij al kleurt en dat 
ze bovendien (r. 62) de verkeerde kleur gebruikt. in regel 65 realiseert 
lisanne dan na een lange pauze een excuus en maakt in regel 67 expli-
ciet dat zij een fout heeft gemaakt. opmerkelijk is overigens dat deze 

praktijk in de data ook maar zelden voorkomt. in dat opzicht blijken 
kinderen zich dus nogal afwijkend van volwassenen te gedragen, waar 
excuses tot de meest voorkomende praktijken behoren om een offense 
te remediëren.

Geen respons realiseren
er komen veel challenges voor in de vorm van een korte geïrriteerde 
uitroep, zoals ‘hé!’, ‘nee!’ of iets specifieker ‘geef terug!’ en ‘dat is mijn 
autootje’. de remedy is dan vaak non-verbaal, waarbij de overtreding 
erkend wordt en/of niet aangevochten wordt en het bezit terugge-
geven of losgelaten wordt of het speelterrein verlaten wordt. in veel 
gevallen vindt er dan helemaal geen verbale respons plaats en wordt 
een conflict escalatie met een non-verbale remedy voorkomen. Fragment 
5 is daarvan een voorbeeld.

Samenvatting
er zijn dus vijf typen remediërende handelingspraktijken gevonden. 
de eerste handelingspraktijk bestaat uit het verbaal en/of non-verbaal 
accepteren van de challenge in de derde beurt. het tweede en derde 
type handelingspraktijken die kinderen gebruiken bestaan respectie-
velijk uit accounts en verontschuldigingen (goffman, 2010). de vierde 
handelingspraktijk bestaat uit een alternatief voorstel voor de als 
offense aangemerkte eerste actie. het vijfde type handelingspraktijk 
bestaat uit het geven van geen respons op de challenge.

Remediërende sequenties
hieronder wordt gedemonstreerd dat de remediërende sequenties 
die kinderen van 4 tot 8 jaar in de buitenschoolse opvang realiseren 
grotendeels de structuur laten zien die goffman (1971) beschreven 
heeft, namelijk offense, challenge, remedy, acceptatie van die remedy. 
er is één type sequentie met een andere structuur, namelijk: offense, 
challenge, waarna geen respons van de offender volgt, waarna de 
challenger ook het conflict niet voortzet. dit laatste type sequentie is 
typerend voor hoe kinderen kunnen omgaan met conflicten, waarbij 
een conflictescalatie wordt voorkomen door het ontbreken van een 
verbale en/of non-verbale respons. eerst worden drie verbijzonderingen 
van het eerste type remediërende sequentie gedemonstreerd, waarin de 
prototypische structuur van goffman gevolgd wordt, in respectievelijk 
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(4) a230410 Remedy: verontschuldiging

60	 Marjet	 →	nee	die	had	ik	a::↓l
61   (3.2)
62	 Marjet	 →	DEZE	moet	je	blauw	doen	en	de::ze	moet	bij	die	(.)	
63	 	 	 ◦die	hoort	bij	die◦
64   (2.2)
65 Lisanne R oh sorry
66   (1.1)
67 Lisanne  deed ik even een beetje fout

(5) a030910 i4 Remedy: geen respons

21 Lisanne  ((pakt zand aan de kant van Marjet))
22	 Marjet	 →	((grijpt	arm	Lisanne))o:h	je	pakt	van	mij:
23 Lisanne R ((trekt zich los en gaat verder met kneden van haar zand))
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regelonderhandelingen, voorstelonderhandelingen en verontschuldi-
gingsonderhandelingen. daarna wordt het tweede type remediërende 
sequentie beschreven, waarbij er geen respons op de challenge wordt 
gerealiseerd door de offender, maar er sprake is van een ‘gestaakt 
conflict’.

Remediërende sequentie type 1:  regelonderhandeling
een veelvoorkomende praktijk in met name bso het Zonnetje is dat 
kinderen een challenge realiseren door elkaar te wijzen op de regels in 
de bso. wanneer een (vaak jonger) kind een overtreding begaat, wordt 
dat kind luidkeels op de lokaal geldende regel gewezen. wanneer die 
overtreder dan een remediërende actie verricht door zich aan te passen 
aan de regel en hiermee de regel accepteert (voor dit moment), ontstaat 
er geen escalatie. een voorbeeld hiervan vormt het volgende fragment, 
waarbij kinderen aan tafel gaan om te eten. de tafel staat gedekt klaar 
en door een kopje omgekeerd op een bord te zetten, wordt binnen 
bso het Zonnetje de kinderen duidelijk gemaakt dat dat de plek van 
een pm’er is. de regel is dan dat kinderen niet gaan zitten op die plek. 
hanna (5.5) zit al aan tafel en rik (+/- 4.0) komt ook aan tafel zitten. rik 
is nieuw op de bso en hij is blijkbaar nog niet op de hoogte van de bso-
regel en maakt aanstalten op een voor de pm’er gereserveerde plek te 
gaan zitten. hanna wijst hem hier luidkeels op in regel 2:

rik wordt hier door hanna, die al meer dan een jaar naar de bso gaat, 
gewezen op een geldende in de bso ten aanzien van de plaats van de 
pm‘ers aan tafel, die geldt op deze bso. hanna spreekt hier als het ware 
voor de pm’er en rik staakt zijn actie om op de stoel plaats te nemen. 
vervolgens geeft hanna een account, waarin zij uitlegt dat de stoel aan 
de pm’er toebehoort. hierna neemt rik plaats op een andere stoel en 
ontstaat er geen conflictescalatie. hanna sluit het topic dan af met een 
evaluatieve opmerking in regel 7, waarin ze aangeeft dat rik nu op een 
goede plek gaat zitten, namelijk één die voor kinderen bestemd is.
in haar masterscriptie, waarbij zij, in december 2009 verkregen, data van 
dezelfde bso’s analyseert, bespreekt vrij (2012, 58-59) een transcript van 

een eerdere interactie met hetzelfde meisje, dat plaatsvindt in december 
2009 (p. 58-59). hier heeft zij een discussie met een peer naar aanleiding 
van dezelfde regel. daaruit blijkt dat beide kinderen dan nog niet hele-
maal zeker zijn van deze regel en uiteindelijk een pm’er consulteren. 
in bovenstaand fragment wordt duidelijk dat hanna de regel inmiddels 
verworven heeft en er zó zeker van is dat zij overtreders van deze regel 
terechtwijst. kinderen oriënteren elkaar dus op algemeen geldende 
(bso-)regels en in dit geval wordt een novice op die bso-regel georiën-
teerd.
is de onderhandeling over een regel soms nog vrij eenvoudig, zoals 
blijkt uit het bovenstaande voorbeeld, in fragment 7 is de onderhande-
ling al veel complexer van aard. in fragment 7 doet dory (6.7) in regel 1 
een zet, die volgens de challenge van Sarah (4.8) niet volgens de regels 
is. dory geeft in regel 4 een account, waarin zij haar zet verantwoordt 
in de formulering van een (nieuwe) spelregel. in regel 5 reageert Sarah 
dan met een relief, waarbij zij aangeeft die nieuwe regel ook te zullen 
gaan toepassen.

wat verder opvalt in fragment 7 is dat de challenge van Sarah pas na 
een lange pauze op de beurt van dory volgt. Ze verantwoordt haar 
oppositie in de vorm van een regel omtrent wat niet geoorloofd is in 
een spel als dit. deze challenge wordt bovendien met normaal volume 
gerealiseerd. dory begint dan in overlap met Sarah haar eerste (als 
offense behandelde) actie te verantwoorden, door het formuleren van 
een (wellicht nieuwe) regel, waarna Sarah in regel 5 het topic afsluit 
met de aankondiging dat ze die regel dan ook zal volgen, waarmee 
ze dus instemt met de remedy (i.c. verantwoording) en de offense dus 
verder niet meer als zodanig behandelt.

Remediërende sequentie type 1: voorstelonderhandeling
na challenges met betrekking tot het gedrag van de ander, blijkt 
ook het inbrengen van een alternatief als een acceptabele remedy te 
fungeren, zoals we bij voorbeeld zien in fragment 8. dit fragment is, net 
als fragment 1, een voorbeeld van een remediërende sequentie waarbij 
de challenge direct wordt gegeven. er is dus sprake van een geprefe-
reerde beurtvormgeving (church, 2009). bovendien is de challenge luid 

 
[
 

[ (6) a110211 i2

1 Rik   ((wil op stoel gaan[zitten))
2	 Hanna	 →	 																			[NEE	NEE	(onverst)	moet	je	niet[zitten
3 Rik R                                                    [((blijft
4     staan en luistert naar Hanna))
5 Hanna   ((onverstaanbaar, maar legt uit dat de stoel van pm’er is))
6 Rik   ((gaat op een andere stoel zitten))
7 Hanna   (ja daar mag je wel)

Met  →	 wordt de challenge aangeduid, die dan gevolgd wordt door een remedy (r)

(7) a220410 

1 Dory  ((legt twee stenen op het bord))
2    (2.5)
3	 Sarah	 →	 Dory	nee	je	mag	niet	[twee	neerzetteh	((legt steen terug))
4 Dory R ((hand naar bord))   [je mag ook-]je mag ook twee tegelijk
5 Sarah  (ga ik dat ook doen)
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en kort en krachtig geformuleerd. anders dan in fragment 1 trekt de 
offender zich hier echter niet terug, maar bedenkt een oplossing voor 
het probleem. Sander (4.3) zit aan tafel en hij wil pepernoten gaan 
maken. davy (4.5)  vraagt in regel 2 of hij mag helpen. Sander wijst zijn 
verzoek echter af en blijkens de reactie van davy in regel 5 doet Sander 
daarmee een offense, omdat davy reageert met een luide en directe 
challenge. daarop komt Sander in regel 6 met een remedy. 

(8) b011210 i6 

1 Sander  ((staat bij tafel en heeft de zak deeg op een bord))
2 Davy  ((komt aanlopen)) Mag ikke ook helpe?
3    (0.3)
4 Sander  nee dat kan nie::t
5	 Davy	 →	 WE↓:↑:L	kan	ik	kan	ik	we:l!
6 Sander R ((kijkt Davy aan))(ja?) samen?
7 Davy  ja samen ((klimt op stoel naast Sander))

de aanleiding van dit conflict is dus de afwijzing van Sander in regel 
4 (de offense) en de oppositie van davy (challenge), die ervoor zorgt 
dat Sander wéér moet reageren. die reactie is cruciaal voor het esca-
leren van een conflict. in dit geval vindt er geen escalatie plaats omdat 
Sander de counter-bewering van davy dat hij (het) wel kan, accep-
teert. vervolgens doet Sander davy een voorstel om samen te werken, 
waarmee davy akkoord gaat door acceptatie en herhaling van Sanders 
voorstel. de structuur is dus die van een remediërende sequentie, 
waarbij Sander een remedy doet in de vorm van een acceptatie van 
jamies uiting en een oplossing voorstelt. davy doet in regel 7 een relief 
door de uiting van Sander in accepterende zin te herhalen, dus zonder 
vragende intonatie, waarmee hij door format tying zijn acceptatie extra 
duidelijk maakt.
het verzoek van davy in regel 2 vormt hier het eerste paardeel en 
het antwoord van Sander in regel 6 vormt het tweede paardeel. het 
conflictmoment bevindt zich ertussenin en zou je een side-sequence 
kunnen noemen, die eerst opgelost moet worden voordat de activiteit, 
het spel of het gesprek verder kan (church, 2009). de vraag van davy 
of hij mag helpen in regel 2 wordt door Sander in regel 6 uiteindelijk 
positief beantwoord. vervolgens doet hij een voorstel voor de sociale 
organisatie van die activiteit. in regel 7 sluit davy dan het topic af met 
een relief, waarin hij na acceptatie van het voorstel van Sander, dit voor-
stel herhaalt.
de manier waarop hier de sequentie verloopt geeft een goed beeld van 
de complexiteit van de sociale wereld van kinderen en maakt enigszins 
duidelijk hoe intersubjectiviteit kan ontstaan. de (taals)ontwikkeling van 

jonge kinderen is nog volop in gang en het komt regelmatig voor dat 
kinderen elkaar niet begrijpen of verkeerd begrijpen. dit lijkt hier ook 
het geval te zijn. Sander lijkt aan te geven dat het niet mogelijk is voor 
davy om te helpen bij deze activiteit (het maken van pepernoten). davy 
vat die afwijzing echter op als een afwijzing van zijn competenties en 
hij reageert luid protesterend. doordat Sander nu met die inter pretatie 
akkoord gaat en dan een oplossing aanbiedt, ontstaat er dus geen 
conflict.

Remediërende sequentie type 1: verontschuldigingsonderhandeling
remediërende sequenties kunnen na een challenge ook verontschuldi-
gingen en acceptaties daarvan bevatten. in de volgende sequentie zien 
we bovendien veel pauzes, die beide participanten lijken aan te zetten 
tot nadere verklaringen. in fragment 9 zijn lisanne (4.0) en Marjet (4.4) 
samen een kleurplaat aan het kleuren. in regel 59 geeft lisanne aan dat 
zij een stipje heeft gezet op de kleurplaat. Marjet protesteert hiertegen 
in regel 60 en realiseert dus een challenge. 

na een zeer lange pauze in regel 61 voegt Marjet er nog een uitleg aan 
toe. hieruit blijkt dat het uitblijven van een reactie van lisanne op de 
challenge als noticebly absent (Mazeland, 2003) wordt behandeld door 
Marjet, wat ze kennelijk interpreteert als veroorzaakt door de vorm-
geving van haar epd. na de toelichting op de challenge en een pauze 
reageert lisanne dan met ‘oh sorry’, waarmee ze uitdrukt dat de uitleg 
van Marjet nieuw is voor haar (heritage, 1984) gevolgd door een excuus. 
na weer een pauze in regel 66 erkent lisanne dan expliciet in regel 67 
dat ze het ‘een beetje fout’ deed. al in overlap met haar beurt wordt 
hierop door Marjet met gelach gereageerd. dit is een relief, die duidelijk 
maakt dat Marjet de remedy van lisanne accepteert. in regel 68 stemt 
Marjet hier al in overlap met de beurt van lisanne mee in door te lachen 

(9) a230410

59 Lisanne  JA:: ik heb een stipje
60	Marjet	 →	Nee	die	had	ik	a::↓l
61   (3.2)
62 Marjet  DEZE moet je die blauw doen en de::ze bij die (.) 
63		 	 ◦die	hoort	bij	die◦
64   (2.2)
65 Lisanne R Oh sorry
66   (1.1)
67 Lisanne  Deed ik even een beetje [fout]
68 Marjet                          [hah::ha] en hier moet een 
69		 	 andre	(.)	een	andre	kleur	doen	(.)	de↓ze	doen
70   (0.8)
71 Lisanne  o::ke

 
[
 

[
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een remedy op een andere wijze dan volwassenen, namelijk doordat 
de offender een verbale respons achterwege laat en dus simpelweg 
de offensieve actie staakt en doordat ook de challenger geen verdere 
problemen maakt. remediërende sequenties lijken als een socialise-
ringspraktijk te functioneren, doordat ze kinderen bewust maken van 
zichzelf en doordat zij, door de keus uit een reeks specifieke formats, de 
sociale orde in de bso construeren.
de structuren van de twee typen remediërende sequenties zijn samen-
gevat in de onderstaande tabel:

Tabel 3  Remediërende sequenties type 1 en 2

uit bovenstaand schema blijkt dat een remediërende sequentie begint 
met een challenge als eerste paardeel (epd). daarom wordt deze beurt 
met ‘1’ aangegeven. de offense wordt immers pas zichtbaar wanneer 
er een challenge wordt gerealiseerd en is geen eerste paardeel omdat 
er geen geprefereerd vervolg (als tweede paardeel) wordt geprojec-
teerd. de offense is (normaliter) dus de aanleiding voor de challenge. 
de challenge projecteert echter wel duidelijk een geprefereerd vervolg, 
namelijk een remedy. een remediërende sequentie na de remedy kan 
nog uitgebreid worden met een acceptatie van de verantwoording, het 
excuus of het alternatief. wanneer de offender in het tweede paardeel 
(tpd) een acceptatie van de challenge realiseert, hoeft er geen reactie 
van de challenger te volgen. dit is ook het geval wanneer de offender 
zich terugtrekt.
remediërende praktijken volgen altijd op een challenge en op basis van 

en vervolgens nog meer instructies te geven over hoe de kleurplaat 
ingekleurd dient te worden. hiermee stemt lisanne in regel 71 expliciet 
in en is het conflict definitief uit de lucht.

Remediërende sequentie type 2: gestaakt conflict
bij het laatste type remediërende sequentie wordt een challenge niet 
gevolgd door een remedy; zo wordt de challenge eigenlijk niet geac-
cepteerd én niet verworpen. de offender heeft wel een verwijtbare 
actie gedaan volgens de challenger, maar excuseert zich hier niet voor 
en gaat gewoon door met het spel. Maar essentieel is dat ook de chal-
lenger het aanvankelijke verwijt niet voortzet en vervolgt met het 
gezamenlijke spel. het volgende fragment is hiervan een voorbeeld. in 
fragment 10 spelen lisanne (4.4) en Marjet (4.9) in de zandbak. nadat 
er al eerder een conflictescalatie is gepasseerd, doordat Marjet ageerde 
tegen het pakken van zand door lisanne, vindt er nu weer dezelfde 
offense door lisanne plaats in regel 21: zij pakt zand uit Marjets territo-
rium. in regel 22 geeft Marjet een non-verbale en een verbale challenge. 
lisanne trekt haar arm vervolgens los in regel 23 en gaat verder met het 
kneden van haar zand. ook Marjet gaat verder met haar eigen zand en 
er is een conflictescalatie voorkomen.

Marjet geeft in regel 22 een challenge, waarbij ze lisannes arm die het 
zand pakt, vastgrijpt en zegt ‘oh, je pakt van mij’. haar verwijt begint 
met ‘oh’, waarbij dat ‘oh’ lijkt te functioneren als een discovery marker 
(goodwin, 1979) wat de kracht van de challenge nog versterkt. Maar 
nadat lisanne die challenge simpelweg negeert, ziet ook Marjet af van 
een voortzetting van haar challenge. en zo wordt escalatie voorkomen.

Samenvatting
remediërende sequenties komen veel voor binnen conflictinterac-
ties in de buitenschoolse opvang en binnen de kindercultuur, zoals 
ook evaldsson (1993), goodwin (1987) en church (2009) al hebben 
laten zien. de remediërende sequenties vertonen veelal de structuur 
zoals beschreven door goffman (1971): offense, challenge, remedy en 
acceptatie van die remedy. in het schema is deze sequentiële structuur 
herkenbaar in de regelonderhandeling en in de onderhandeling waarin 
een excuus, een voorstel of een verantwoording wordt gehanteerd 
als remediërende praktijk. kinderen realiseren echter ook regelmatig 
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(10) a030910 i4 

21 Lisanne  ((pakt zand aan de kant van Marjet))
22	Marjet	 →	 ((grijpt arm van Lisanne)) o:h je pakt van mij:
23 Lisanne  ((trekt zich los en gaat verder met kneden van haar zand))
24 Marjet  maak ik het lekker zacht
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de voorbeelden lijkt het aannemelijk dat de vormgeving van remedië-
rende praktijken samenhangt met de vormgeving van die challenges. 
Challenges kunnen op twee manieren worden vormgegeven: direct 
aansluitend aan de offense en luid en kort en krachtig geformuleerd of 
met gewoon volume, niet kort en krachtig geformuleerd en volgend na 
een pauze op de offense zoals in de onderstaande tabel.

Tabel 4  Vormgeving challenges

na een challenge die met gewoon volume wordt vormgegeven en niet 
kort en krachtig wordt geformuleerd, spelen kinderen altijd samen 
verder. na een challenge die direct én luid én kort en krachtig wordt 
geformuleerd, spelen kinderen pas samen verder wanneer er een 
compromis wordt gesloten óf als de offender zich terugtrekt.

De rol van de pm’er bij het voorkomen van een escalatie
in deze paragraaf wordt onderzocht wat de invloed is van pm’ers op de 
remediërende sequenties van kinderen. er wordt gedemonstreerd dat 
pm’ers regelmatig ingrijpen nog voordat er sprake is van een conflict. 
dit levert twee verschillende typen sequenties op, waarbij het eerste 
type bestaat uit het preventief optreden door de pm’er, waarbij de 
kinderen nog geen offense en challenge hebben gerealiseerd. bij het 
tweede type sequentie formuleert een kind een counterchallenge na 
een challenge van een ander kind, waarbij de counterchallenge door de 
pm’er wordt overruled.

Instructiesequentie
bij bso het Zonnetje grijpt een pm’er regelmatig in wanneer kinderen 
aan het stoeien zijn of betrokken zijn bij meer of minder fysieke plaag-
spelletjes, zoals elkaar omduwen of aan elkaars spelmateriaal zitten, 
wat vaak gepaard gaat met opgewonden geschreeuw en geroep. 
kinderen hebben plezier, maar een pm’er grijpt in omdat zij het gedrag 
blijkt af te keuren en kennelijk als een opstap voor een conflictescalatie 
interpreteert. het volgende fragment is daarvan een voorbeeld. anoek 

Direct aansluitend én luid én kort 
en krachtig 

(2) nee nee (onverst) moet je niet 
zitten 
(4) we↓:↑:l kan ik kan ik we:l! 

(5.10) zit aan tafel met een toetsenbord van een computer. naomi (7.0) 
en Marijn (7.2) proberen steeds op het toetsenbord te drukken, waarna 
anoek hun handen met slaande bewegingen wegmaait. de kinderen 
lachen en gillen en zijn opgewonden. 

(11) a260810 i3

1 Marijn  ((slaat Anoek))
2 Anoek  ((slaat Marijn hard))
3 Marijn  ((kijkt naar Anoek en slaat hard terug))
4 Anoek  ((slaat Marijn))
5   [((Anoek en Marijn lachen))
6	 Pm’er	 →	 [MARIJ:N	MARIJ:N	(dat	kun	je	toch	niet	doen	toch?)
7 Marijn  ((kijkt naar pm’er)) aiaiai:
8   ((Kinderen spelen verder))

de pm’er die aanwezig is in de bso-ruimte grijpt in regel 6 in door 
Marijn tot de orde te roepen. de pm’er interpreteert alleen de actie van 
Marijn als een offense en interpreteert het terugslaan van anoek als een 
challenge, omdat zij anoek niet tot de orde roept, maar alleen Marijn, 
met een luide verbale challenge. hiermee ondersteunt de pm’er dus de 
actie van anouk als challenge. Marijn kijkt naar de pm’er en zegt iets als 
‘aiaiai’ en stopt met slaan, waarna de kinderen rustiger verder spelen 
(voor zolang het duurt). Marijn reageert niet inhoudelijk op de opmer-
king van de pm’er en zij verwacht hier kennelijk ook geen antwoord 
op, omdat zij niet meer reageert. Stoppen met slaan (de offense) is nu 
blijkbaar voldoende.
op bso de boomhut komt dit soort (ruw) spel niet of nauwelijks voor in 
de data. hier grijpt een pm’er echter in wanneer een kind bijvoorbeeld 
voor zijn beurt wil gaan. de pm’er doet dan als het ware een chal-
lenge namens dat andere kind. Fragment 12 is hiervan een voorbeeld. 
de kinderen zijn in de gemeenschappelijke ruimte aan het klimmen 
en klauteren over banken die in een soort parcours zijn klaargezet. Ze 
noemen het ‘pietengym’, omdat het sinterklaastijd is. de pm’er maakt 
zich zorgen dat Sjoukje (4.0) door het wilde gedrag van Sander (4.3) zal 
vallen en spreekt hem hierop aan wanneer hij Sjoukje bijna van een balk 
duwt. Sjoukje heeft dan zelf (nog niet) gereageerd.
 

Gewoon volume en niet kort en 
krachtig, soms na een pauze

(1) o:h je pakt van mij:
(3) dory nee je mag niet twee 
neerzette:
(5) nee die had ik a::↓l (3.2) deZe 
moet je blauw doen en de::ze moet 
bij die (.) ◦die hoort bij die◦

 
[
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na de mogelijke offense van Sander ten opzichte van Sjoukje reageert 
niet Sjoukje, maar de pm’er en zij formuleert een challenge (regel 2). 
nadat Sander niet op de gewenste wijze reageert in regel 4, spreekt 
de pm’er hem opnieuw aan in regel 6. hierbij gaat ze vooral in op het 
gewenste gedrag: ‘je moet een beetje rustig aan doen’ en dwingt hem 
verbaal en non-verbaal naar haar te luisteren. dan herhaalt Sander in 
regel 8 weer zijn offense, waarna de pm’er ook opnieuw aangeeft wat 
zij niet wil en Sander vraagt of hij het begrijpt. in regel 12 geeft Sander 
aan met een zacht ‘ja’ dat dat het geval is, maar de pm’er gaat hiermee 
niet helemaal akkoord en vraagt hem te vertellen wat hij nu moet doen. 
in tegenstelling tot het vorige fragment, waarbij de pm’er het gedrag 
afkeurt, maar niet of nauwelijks aangeeft waarom zij het afkeurt, gaat 
de pm’er in dit fragment uitgebreid verantwoorden waarom zij het 
gedrag van Sander afkeurt. bovendien moet Sander aangeven dat hij 
aandacht heeft voor haar en dat hij akkoord gaat met de berisping en 
kan uitleggen wat er van hem verwacht wordt. de pm’er oriënteert 
hiermee Sander op gewenst gedrag. 
pm’ers kunnen dus met één challenge het gedrag van kinderen ten 
opzichte van andere kinderen afkeuren, waarbij die aangesproken 
kinderen echter geen duidelijke acceptatie van die challenge hoeven 
te realiseren. Stoppen met het afgekeurde gedrag (de offense) is 
voldoende. het gedrag van de pm’er op de conflictonderhandeling is 
hier dus preventief van aard: de kinderen zelf hebben onderling nog 
helemaal geen conflict gerealiseerd.

Remediërende sequentie door de counterchallenge van een kind te 
overrulen
pm’ers zijn ook regelmatig participanten in een spel of activiteit met één 
of meer kinderen. het komt dan voor dat er andere kinderen aan het 
spel mee willen doen en dat verzoek honoreert de pm’er vrijwel altijd. 
oók wanneer één van de al spelende kinderen hiertegen protesteert. in 
het volgende fragment willen Michel (5.10) en de pm’er net beginnen 
met een spel. dan komt jos (4.2) aanlopen en die roept luid dat hij ook 
mee wil doen. 

(13) b310810 i1/i4

1	 Jos	 →	 IK	WIL	OOK	MEE:	(onver)
2	 Michel	 →	 Nee	kan	niet	Jos=
3 Pm  =jawel Jos kan ook meedoen. Ga je samen met mij doen
4    ((spelen samen verder))

in regel 1 realiseert jos een luide challenge, waarbij hij door ‘ook’ lijkt 
te suggereren dat hij buitengesloten wordt en wel rechten heeft om 
mee te doen. de pm’er is namelijk eerder al met de jongens een spel 
begonnen, maar moest er even bij weg. jos is vervolgens ook van tafel 
gelopen, maar Michel heeft na verloop van tijd de pm’er er weer bij 
geroepen. nu ontdekt jos dat zij samen verder spelen en geeft aan dat 
hij ook mee wil doen. in regel 2 realiseert Michel dan een counterchal-
lenge, maar de pm’er overrulet hem en accepteert het verzoek van jos. 
in haar reactie geeft ze haar acceptatie vorm als het tegenovergestelde 
van Michels beurt en bovendien volgt de acceptatie zonder pauze op 
Michels afwijzing, maar juist bijna in overlap met Michels beurt. de 
pm’er geeft een account in de vorm van een voorstel: als jos samen met 
de pm’er gaat spelen, kan hij meedoen. de beurt van de pm’er bestaat 
dan ook uit twee beurtopbouweenheden (Mazeland, 2003). de eerste 
loopt tot ‘meedoen’ en is vormgegeven als een reactie op Michel en ook 
tot Michel gericht door het gebruik van ‘jos’ in plaats van bijvoorbeeld 
een persoonlijk voornaamwoord. de andere beurtopbouweenheid is 
gericht tot jos, waarbij de pm’er wel een persoonlijk voornaamwoord 
‘je’ gebruikt, waaruit blijkt dat die component tot jos (als bedoelde 
recipiënt ) is gericht. dit heeft tegelijkertijd als effect dat het ‘gesprek’ 
met Michel is afgesloten en de pm’er kapt hiermee als het ware een 
discussie over wel of niet meedoen van jos af en Michel legt zich hier 
dan ook bij neer. de pm’er oriënteert de kinderen op deze manier op 
hét motto van de kinderopvang: samen spelen, samen delen.

Samenvatting
er zijn twee typen remediërende sequenties gevonden waarbij de pm’er 
een rol speelt. in het eerste type grijpt de pm’er preventief in. dat wil 

(12) b011210 i2

1 Sander  ((duwt Sjoukje))
2	 Pm	 →	 Nee	maar	Sander	m-maar	dan	valt	Sjoukje	ook	ineens	(onv).		
3	 		 	 Je	moet	op	je	beurt	w↓acht↑en.	((zet	Sjoukje	op	de	balk))
4 Sander  ((probeert op de balk te klimmen))
5    (.)
6	 Pm	 →	 Je	moet	een	beetje	rustig	aan	doen	Sande:r!	Kijk	es	naar	mij?
7	 		 	 [kijk	es	naar	mijn	og↓en]((pakt Sander beet))
8 Sander  [IK WIL WEL](.) op het randje=
9 Pm  =ik wil niet dat jij je zeer doet ik wil ook niet dat jij 
10    hoeft te huilen maar (.) kijk es naar mij? Snap jij wel wat 
11    ik bedoel? ((laat Sander los))
12 Sander  °ja
13 Pm  Nou wat moet je doen dan?
14 Sander  °nou (onverstaanbaar)
15 Pm  Nee:: maar moet je dus rustig (spelen) oké:? (.) en niet 
16    voordringen ((pm gaat naar andere kinderen in de ruimte))
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zeggen dat er nog geen offense of een challenge door één van de 
samenspelende kinderen is gerealiseerd. bij het andere type sequentie 
grijpt de pm’er in na een challenge en/of een counterchallenge van de 
kinderen. 
de pm’ers hanteren verschillende praktijken, waarbij opvalt dat zij 
regelmatig de naam van de offender gebruiken om het kind in kwestie 
aansprakelijk te stellen. de pm’ers verwijzen in hun accounts expliciet en 
impliciet naar morele regels, zoals ‘je mag elkaar niet slaan’, ‘je mag niet 
voor je beurt gaan’ en ‘je mag niet buitensluiten’. Zo formuleren ze de 
regels, leggen die uit en oriënteren ze de kinderen op het juiste gedrag. 
in deze remediërende sequenties bepalen pm’ers wie de offender en 
wie de challenger is, onafhankelijk van de vraag of de kinderen dit zelf 
ook zo blijken te zien.   
 

4.4.2 persisterende sociale praktijken
in deze paragraaf wordt de tweede onderzoeksvraag behandeld: Welke 
persisterende praktijken benutten kinderen van 4 tot 8 jaar in de bso om 
conflicten in stand te houden en wat is de invloed van de pm’er hierop? 
wanneer er na de challenge geen remedy wordt gerealiseerd, wordt 
de sequentie vaak voortgezet met acties die als persisterende hande-
lingspraktijken fungeren met betrekking tot de voorafgaande offense 
en challenge. in deze paragraaf wordt eerst beschreven welke acties, 
aangeduid als aggravations, kinderen gebruiken om na een challenge 
een conflict in stand te houden. vervolgens komt aan bod in welke 
typen sequenties deze aggravations voorkomen. daarbij zal duidelijk 
worden dat de vormgeving van de aggravations en de reacties daarop 
van invloed zijn op het verloop van het conflict, dat daardoor kan 
voortsudderen of min of meer kan escaleren. tot slot wordt beschreven 
wat de rol van pm’ers in die persisterende conflicten is.

Persisterende handelingspraktijken
in de data zijn vijf typen aggravations gevonden waarbij het conflict 
persisteert. een eerste type aggravation wordt gerealiseerd doordat de 
offender de challenge van de ander niet accepteert. dit wordt gedaan 
door de offense te herhalen of te vernieuwen. een tweede type bestaat 
uit het niet realiseren van een tpd na de challenge. een derde type 
aggravation wordt gerealiseerd door de offense te rechtvaardigen. een 
vierde type aggravation dat kinderen hanteren bestaat uit een counter-
challenge. worden de eerste vier typen door de offender gerealiseerd, 
het laatste type wordt gedaan door de challenger die dan de challenge 
herhaalt.

het herhalen of vernieuwen van eerste offense
het eerste type aggravation is dat de offense volgehouden wordt en 
de challenge dus wordt genegeerd. het tpd bestaat dan dus onder 

andere uit een herhaling van de offense. een voorbeeld hiervan vormt 
fragment 14, waarin Sander een non-verbale herhaling van de offense 
realiseert, waardoor het conflict voortduurt. Michael heeft een autootje 
in de lift van de garage gedaan en eruit geschoten. dan pakt Sander dat 
autootje en hiertegen protesteert Michael in regel 3 door te proberen 
het autootje terug te pakken. in regel 4 ontwijkt Sander de hand van 
Michael, verijdelt het terugpakken van het autootje en claimt dus bij 
herhaling het bezit ervan.

(14) b310810 i1 non-verbale herhaling offense

2 Sander  ((pakt autootje))
3	 Michael	 →	 ((probeert autootje terug te pakken))
4 Sander A ((ontwijkt hand Michael))
5 Michael  NEE::

→	challenge; a handelingspraktijk waarmee conflict wordt voortgezet

ook in fragment 15 is er sprake van het negeren van de challenge door 
het gedrag dat verweten wordt, te herhalen. jos geeft in regel 2 aan 
dat Sander vijf heeft gegooid met zijn dobbelsteen en dat hij dus niet 
nogmaals mag gooien. Sander doet dit echter in regel 3 toch en reali-
seert op die manier niet het gewenste tpd, maar een persisterende 
handeling, waardoor het conflict wordt voortgezet:

(15) b070910 i6 non-verbale herhaling offense

1 Sander  ((slaat met zijn hand op de dobbelsteen))
2	 Jos	 →	 (ik	zag	vijf)	(.)	Nee	je	had	vijf	gegooid
3 Sander A ((slaat weer op de dobbelsteen))
4 Jos  JE HAD VIJF gegooid ((pakt hand van Sander vast))

het niet realiseren van een TPD door de offender na de challenge
Zoals we al zagen in het kader van de remediërende handelingsprak-
tijken, blijken kinderen,die als offender zijn aangemerkt, soms helemaal 
niet te reageren op een challenge, maar gewoon verder te gaan met het 
spel waar ze mee bezig waren. als dan de challenger het er ook bij laat 
zitten, is daarmee het conflict voorbij. Maar het kan ook anders lopen 
als de offender niet reageert op de challenge en dat als noticably absent 
wordt aangemerkt. dan wordt die Ø-reactie van de offender een vorm 
van aggravation. dit is te zien is in fragment 16. 
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in regel 1 geeft elise verbaal en met embodied action aan dat nour het 
spel verstoort omdat hij inbreekt in het spel. nour reageert hier echter 
niet op en blijft zitten. in regel 4 wordt duidelijk dat nour geen tpd 
heeft gerealiseerd en dat elise dit opvat als het niet accepteren van haar 
challenge, blijkens het nu luid om hulp van de pm’er roepen.

het rechtvaardigen van de offense
kinderen maken, om een aggravation te realiseren, ook gebruik van 
accounts, waarbij ze na de challenge hun offense verantwoorden, 
bijvoorbeeld door te refereren aan hun persoonlijke wil: ‘ik wil dat niet’. 
Fragment 17 vormt hiervan een voorbeeld. de drie jongens spelen mens-
erger-je-niet en volgens kees en jos moet Sander volgens de regels vijf 
stappen doen. 

(17) b070910 i6

17	 Kees	 →	 Nee	je	moet	daar	staan
18   (0.3)
19	 Kees	 →	 Dat	moet	hoor	dat	hoort	erbij	(onv)=
20	 Jos	 →	 =JA
21 Sander A Ik wil dat niet
22   (.)
23 Jos  Ja maar kijk je was hier één twee drie vier vijf

conflicten in de bso gaan ook regelmatig over bezit. en omdat kinderen 
in de bso bijna nooit eigen spullen hebben, gaat het meestal over wie 
het eerst met iets speelde of wie waar het eerst was; ze claimen dan 
het recht op eigenaarschap (Sacks, 1992; church, 2009). Fragment 18 
is zo’n voorbeeld, waarbij de offense gerechtvaardigd wordt door het 
verwijzen naar het eerste eigenaarschap.

(18) a260810 i2/ii2 

2	 Dory	 →	 Nee	nee:	die	had	ik
3 Pien A IK had ‘m ut eerst
4 Dory  Maar ik had er mee gespeeld no::g

het doen van een counterchallenge
Counterchallenges door de offender, waarbij een tegenovergesteld 
standpunt wordt geformuleerd na de challenge van de ander, vormen 
een ander type handelingspraktijk in kinderdiscussies om aggravations 
mee te verrichten. het betreft dan veelal conflicten waarbij beide 
partijen interactioneel lijnrecht tegenover elkaar staan. in de volgende 
fragmenten worden van dit type verschillende verschijningsvormen 
getoond. het eerste voorbeeld hiervan is fragment 19, waarin pien en 
dory van mening verschillen over het bezit van een speelgoedslang.

door het gebruik van een counter (Schegloff, 1995) na de challenge in 
r. 7, draait de richting van de responsplicht (Mazeland, 2002) en worden 
de rollen van offender en challenger dus ook omgedraaid. dat betekent 
in bovenstaand voorbeeld dat doordat pien in regel 8 niet een gewenst 
tpd realiseert, maar een counterchallenge, dory weer genoodzaakt 
wordt te reageren. dat doet ze in dit geval door ook een counter te 
realiseren, én door het geven van een rechtvaardiging. Zo’n welles-
nietes-discussie kan eindeloos doorgaan. wat opvalt is dat de challenge 
en de hernieuwde offense elkaar direct opvolgen en kort en krachtig 
zijn. in conflicten lijkt dat geprefereerd en het conflict blijft in stand en 
wordt voortdurend vernieuwd.

het herhalen van de challenge
in het volgende voorbeeld heeft jens net een punt gescoord bij het 
tafelvoetbalspel. hij noteert dit op het scorebord, maar volgens Sheng 
du noteert hij twee punten. hij begint zijn beurt in regel 1 met ‘oh’, 
waarbij hij blijk geeft van zijn verontwaardiging en geeft vervolgens 
aan dat jens recht heeft op één punt.
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(16) b200910 ii2/ii4 geen respons of negeren

1	 Elise	 →	 ((loopt met handen in zij naar Nour)) Nour, jij doet niet mee,
2    anders vind ik het niet leuk Nour! ((kijkt naar pm-er))
3 Nour A ((trekt aan koord aan het plafond en reageert niet))
4 Elise  PM-e:r? PM-e:r? PM-er?

(20) a030910 i2 

1	 Sheng	Du	→	 O::H	ÉÉN	PUNT	((wijst en kijkt naar Jens))
2 Jens  Ja heb ik ook gedaan
3 Sheng Du A ((loopt naar scorebord))ééntje terug= ((wijzigt scorebord))
4 Jens  ik had maar één gedaan

(19) a260810 i2/ii2 
Aggravation door een tegenovergesteld standpunt te poneren 

7	 Dory	 →	 Nie:t
8 Pien A We:l
9 Dory  Niet ik had em daar gepakt en toen er mee gespee:ld (.) toen
10    En toen deed ik net of dat (de slangen deruit gingen)
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in regel 2 geeft jens aan met ‘ja’ dat hij precies gedaan heeft wat Sheng 
du hem verwijt: hij heeft één punt op het scorebord toegevoegd en 
geeft hiermee dus aan dat het verwijt dat Sheng du hem maakt, niet 
klopt. hij ontkent de aantijging in de offense uit regel 1 dus. Maar 
in regel 3 blijkt dat Sheng du hem niet gelooft, doordat hij op het 
scorebord de stand van jens met één punt terugbrengt en dit ook 
zegt: ‘eentje terug’. Sheng du realiseert dus een aggravation door het 
herhalen van zijn challenge uit regel 1. doordat hij vervolgens de daad 
ook bij het woord voegt, krijgt die challenge nog meer impact en wordt 
het conflict voortgezet.
in onze data komt het twee maal voor dat dezelfde jongen na een 
offense zich verontschuldigt door ‘sorry’ te zeggen (apology). beide 
malen volgt er na deze remedy echter geen relief zoals goffman (1971) 
beschreef, maar een continuering van de challenge door het huilen van 
de challenger. 

(21) b081210

4	 Wilma	 →	 NEE::	((valt en springt op en staat tegen glazen deur, 
huilt)) 
5 Bas  Sorry: Sorry:: ((kijkt naar naderende pm’er))
6 Wilma A Mmm::: ((huilend geluid))

bovenstaand conflict is een speciaal type conflict, waarbij de veront-
schuldiging door de offender geen acceptatie van de challenger bewerk-
stelligt, maar continuering van het huilen. dit maakt duidelijk dat het 
rituele evenwicht niet is hersteld en dat er meer werk van de offender 
noodzakelijk zal zijn.

Samenvatting
er zijn vijf verschillende manieren gevonden waarop een handelings-
praktijk wordt gerealiseerd waardoor het conflict persisteert:

Tabel 5 Typen handelingspraktijken voor persisteren conflict

de eerste vorm bestaat uit het herhalen, in tact laten of vernieuwen 
van de eerste offense. bij de tweede vorm realiseert de offender geen 
tpd, wat zichtbaar wordt in de reactie van de challenger. het derde 
type bestaat uit het rechtvaardigen van de offense. dit doen kinderen 
op verschillende manieren, zoals door het refereren aan de persoonlijke 
wil. rechtvaardigingen door te refereren aan eigenaarschap komen in 
deze setting, waarin kinderen geen bezit hebben en alles moeten delen, 
toch regelmatig voor. het betreft dan niet alleen objecten, maar ook 
ruimtes (ik zat hier eerst). de vierde vorm wordt gerealiseerd door een 
counterchallenge, waarbij de offender een tegenovergesteld stand-
punt inneemt en hierdoor de plicht om te reageren weer bij de chal-
lenger ligt. wanneer die ook weer reageert met een counterchallenge 
is er sprake van een welles-nietes-discussie, waarbij rollen voortdurend 
wisselen. een bijzondere handelingspraktijk vormt het huilen. na een 
verontschuldiging kan de challenger doorgaan met huilen, waardoor de 
challenge herhaald wordt en het probleem blijft bestaan. 
opvallend is dat de handelingspraktijken waardoor het conflict wordt 
voortgezet niet altijd agressief zijn in de zin dat ze niet luid zijn en niet 
altijd kort en krachtig worden geformuleerd. in het vervolg wordt uitge-
breider ingegaan op de invloed van de vormgeving van deze hande-
lingspraktijken en van de voorafgaande challenges.

Persisterende sequenties
hieronder gaat het over de vraag welke verschillende typen persiste-
rende sequenties onderscheiden kunnen worden. er wordt gedemon-
streerd dat de verschillende typen sequenties op een continuüm liggen 
van sequenties, waarbij het conflict als het ware voortsuddert terwijl 
er ondertussen doorgespeeld kan worden tot escalerende sequenties, 
waarbij het conflict eerst opgelost dient te worden voordat er even-
tueel verder gespeeld kan worden. het blijkt dat de vormgeving van 
de challenge en de handelingspraktijk die gerealiseerd wordt om het 
conflict te laten voortduren een belangrijke rol spelen bij de ontwik-
keling van een persisterend conflict. wanneer kinderen meer subtiele 
praktijken gebruiken, zoals zacht volume en gemarkeerde beurtposi-
tionering door het gebruik van pauzes, lijkt dit een verzachtend effect 
op het conflict te hebben, waarbij het samenspel tussen offender en 
challenger ondertussen gewoon door kan gaan. dit worden voortsud-
derende sequenties genoemd. wanneer kinderen wel op een directe 
manier reageren, zonder pauzes en met meer luidheid, lijkt dat de 
escalatie van het conflict te versterken en dit worden dan escalerende 
sequenties genoemd. conflicten kunnen dus voortduren op hetzelfde 
niveau (voortsudderen) of escaleren door een trapje omhoog te gaan. 
na iedere sequentie zijn alle mogelijkheden weer open: voortsudderen 

 handelingspraktijk Verbijzonderingen wie
1 Offense herhalen verbaal en non-verbaal Offender
2 geen tpd realiseren non-verbaal Offender
3 Offense rechtvaardigen refereren aan eigenaarschap  Offender
  of persoonlijke wil 
4 Counterchallenge tegenovergesteld standpunt Offender en 
   Challenger
5 Challenge herhalen herhalen of continueren  Challenger
  challenge 

 
[
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of escaleren of remediëren, zoals in subparagraaf 4.4.1 aan bod kwam. 
om het verloop van deze verschillende conflictonderhandelingen te 
beschrijven, kan niet één enkele sequentie getoond worden, maar moet 
in principe de hele conflictonderhandeling in beeld gebracht worden, 
zodat duidelijk wordt dat kinderen in de onderhandeling met elkaar 
gebruikmaken van voortsudderende, escalerende en remediërende 
sequenties, waardoor zij een lokale sociale orde creëren. de focus ligt 
echter op persisterende sequenties.

Voortsudderende conflicten
de volgende fragmenten demonstreren hoe subtiele praktijken func-
tioneren in een persisterend conflict. kinderen realiseren challenges 
en aggravations door middel van zachte praktijken en de andere partij 
realiseert remedies zoals niet reageren. Zowel de offender als de chal-
lenger kunnen dus die zachte praktijken hanteren. church (2009) liet al 
zien dat bij het in stand houden van conflicten kinderen soms beurten 
realiseren die qua vormgeving niet markeren dat het om gedisprefe-
reerde vervolgen gaat, terwijl dergelijke beurten in conversaties tussen 
volwassenen normaliter wel als gedisprefereerd worden behandeld. in 
conflicten tussen kinderen volgen deze escalerende beurten dan direct 
op de voorafgaande beurt, zijn relatief kort en de oppositie wordt 
er openlijk in geformuleerd. wel duidelijk gedisprefereerde beurten 
werden door church (2009) vooral waargenomen in dispute closings. 
de kenmerken van deze beurten, die dus ook oppositioneel van aard 
zijn, zijn dat zij vertraagd worden geproduceerd, langer zijn en vaak 
accounts bevatten. in aanvulling op die beschrijving van church wordt 
nu getoond dat in voortsudderende sequenties, zowel de challenger als 
de offender wel gebruikmaken van meer subtiele praktijken, die norma-
liter behoren tot het arsenaal van praktijken waarmee gedisprefereerd-
heid wordt geïndiceerd. door beurten op deze manier vorm te geven, 
lijken kinderen te bewerkstelligen dat zij hun eigen positie kunnen 
handhaven ten opzichte van de ander, maar tevens dat ze ondertussen 
samen gewoon door kunnen spelen. in de volgende twee voorbeelden 
wordt de vormgeving van deze voortsudderende sequenties besproken, 
waarbij het conflict voortsuddert en de kinderen ondertussen gewoon 
samen blijven spelen.
in fragment 22 spelen twee meisjes in de zandbak, waarbij ieder een 
eigen emmertje vult met zacht zand. Marjet (4.9) beschuldigt lisanne 
(4.4) van het afpakken van háár zand. na een korte pauze werpt lisanne 
tegen dat dát zand helemaal niet van Marjet was, waarop Marjet zich 
enigszins terugtrekt. de kinderen maken hierbij gebruik van regels met 
betrekking tot eigenaarschap en beheer van objecten (cobb-Moore, 
2008). Marjet lijkt zich in regel 2 te beroepen op eerste eigenaarschap: 
zij had de plek als eerste en het bijbehorende zand is dus van haar. 
lisanne bestrijdt dit in regel 4, waarbij zij zich lijkt te beroepen op de 

als gedeeld veronderstelde opvatting dat zand van niemand is, waarna 
Marjet met een andere verklaring komt waarom zij niet wilde dat 
lisanne zand (van haar) pakte: ze had het zelf nodig. 

Marjet beschouwt lisanne in dit fragment als de offender (regel 2). 
het lijkt op het eerste gezicht een welles/nietes-discussie te worden. 
Marjet doet een challenge in de vorm van een bevel in regel 2, waarbij 
ze aangeeft wat zij niet wil (dat lisanne het zand pakt) én waarom niet 
(het is mijn bezit). na dit epd volgt er een lange pauze, waarna lisanne 
met een gerekt ‘oh’ haar ongenoegen uitdrukt omtrent de voorgaande 
challenge (inclusief de impliciete account van Marjet). vervolgens, na 
een heel korte pauze wijst ze zacht de presuppositie, die aan de chal-
lenge ten grondslag ligt, af: het zand is niet van Marjet. Ze realiseert op 
deze manier niet een agressieve maar een zachte handelingspraktijk. 
hierop reageert Marjet in regel 5 eveneens heel zacht, met een recht-
vaardiging voor haar gedrag: zij had het zand zelf ook nodig en door 
het gebruik van ‘ook’ erkent Marjet overigens dat zij in principe niet 
het alleenrecht van het zand heeft en geeft er zo min of meer blijk van 
gericht te zijn op het principe van reciprociteit (berenst & Mazeland, 
2000). Zo blijkt ook Marjet het conflict op een zachte manier voort te 
zetten. de rechtvaardiging van Marjet in regel 5 lijkt lisanne te accep-
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(22) a030910 i4

1 Lisanne  ((pakt zacht zand aan de kant van Marjet))
2	 Marjet	 →	◦niet	van	mij	pakke	((duwt hand van Lisanne weg))
3    (1.4)
4	 Lisanne	A	◦Oo:h	(.)	dat	was	ook	niet	van	jou	(onv)((ritmisch))
5	 Marjet	 	 ◦ik	moest	het	ook	hebbe:
6    ((stoot zeven voor zand van de rand van de zandbak))
7    (0,4)
8 Marjet  ((pakt twee zeven)) Lisanne kun jij die blauwe pakken?
9    (0.4) ((Lisanne kijkt over rand van zandbak naar zeef))
10 Lisanne  ((kijkt naar de zeef)) nee
11 Marjet  (onverst)
12	 Lisanne		 ◦O↑o↓:	ik	heb	zacht	zand	(zangerige toon))
13 Marjet  ((kijkt direct))	ik	o↑o:↓:::k	((zangerig)
14    (0.6)
15 Lisanne  ((pakt weer zand aan de kant van Marjet))
16 Marjet  ((schuift direct het zand naar zich toe)) dit is allemaal van mij
17    (1.6)
18 Lisanne  lekker zacht van mij ((kneedt met handen in zand))
19 Marjet  ik heb nog meer zacht zand
20    (0.6)
21 Lisanne  ((pakt zand aan de kant van Marjet))
22	 Marjet	 →	((grijpt arm van Lisanne)) o:h je pakt van mij:
23 Lisanne  ((trekt zich los en gaat verder met kneden van haar zand))
24 Marjet  maak ik het lekker zacht
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teren: zij reageert niet meer en dit conflict lijkt afgesloten. het topic 
blijkt, na een kort intermezzo over een gevallen zeef, echter niet te 
zijn afgesloten. in regel 12 deelt lisanne mee dat ze over zacht zand 
beschikt en Marjet reageert dat zij dat ook heeft. gelet op de zangerige 
toon waarop de uitingen gedaan worden, zijn dit ook stellingnames 
(assessments): ze zijn allebei blij met hun zachte zand. vanaf regel 15 
lijkt er echter een nieuw conflict over het eigenaarschap van het zand 
aan te komen wanneer lisanne weer zand pakt van de kant van Marjet. 
Marjet lijkt dit als een potentiële offense aan te merken blijkens haar 
reactie waarin ze haar deel van het zand veilig stelt en ook als haar 
bezit typeert. hier zien we dus een handelingspraktijk, waarbij een 
participant aangeeft op haar qui vive te zijn, maar nog niet expliciet 
een challenge uitvoert. deze stellingname wordt door lisanne dan ook 
niet als een challenge behandeld. Ze herhaalt, na een lange pauze, 
alleen haar eerdere stellingname (lekker zacht van mij), die dan gevolgd 
wordt door een tweede (overtroevende) stellingname van Marjet (ik heb 
nog meer zacht zand). een eerste stellingname wordt bij volwassenen 
geprefereerd gevolgd door een tweede stellingname van de recipient 
(Mazeland, 2003). dit is bij kinderen in de situatie van een conflict niet 
het geval. Marjet wijzigt hiermee de pointe van de stellingname van 
eigenaar van het zand naar wie het meeste zacht zand heeft en maakt 
er hierdoor een competitie van tussen de meisjes, die al sluimerend 
aanwezig was in regels 12 en 13.
in regel 21 blijkt vervolgens dat lisanne toch niet erg onder de indruk is 
van Marjets aanspraken als eigenaar van het zand, omdat ze weer zand 
pakt. Marjet behandelt dit nu wel als een offense, blijkens haar reactie 
in regel 22, waarin ze het gedrag van lisanne diskwalificeert. Ze blijft 
echter gebruik maken van een subtiele praktijk, die ze nu kracht bijzet 
door lisannes hand vast te pakken en lisanne te adresseren (in tegen-
stelling tot de challenge in regel 16). ook nu reageert lisanne echter 
niet verbaal op de challenge en trekt ze zich alleen los uit Marjets greep. 
Marjet zet na het ontbreken van een reactie van lisanne haar challenge 
ook niet door en maakt nu alleen een opmerking over wat ze met het 
zand gaat doen.
deze meisjes zorgen er dus gezamenlijk voor dat het conflict niet 
verder escaleert, terwijl zij elkaar wel duidelijk maken wat ze wel en 
niet willen. hierdoor zijn zij in staat om ondertussen ook samen door 
te spelen en wordt duidelijk dat ze weten dat ruzies niet bevorderlijk 
zijn voor hun vriendschap (laursen, hartup & koplas, 1996) óf voor 
hun samenspel op dit moment. in plaats van een welles/nietes-discussie 
maken zowel de offender als de challenger gebruik van subtiele prak-
tijken, waarbij behalve de aard van de handelingen (stellingnames, 
verantwoordingen) vooral de vormgeving van die handelingen van 
belang lijkt te zijn. door niet te reageren op een stellingname als was 
het een challenge ontstaat er geen conflict en door niet agressief te 

reageren op challenges (of door geprefereerd te reageren op een 
challenge  met een remedy) wordt voorkomen dat een conflict escaleert. 
dit fragment maakt ook duidelijk dat het van belang is om over de 
grenzen van één sequentie heen te kijken: op deze manier wordt duide-
lijk hoe kinderen in een langere episode samen kunnen spelen, terwijl 
zij tegelijkertijd het conflict als het ware laten voortsudderen. 
Fragment 23 is een ander voorbeeld van een langere conflictepisode 
(met verschillende onderwerpen van conflict), waarbij kinderen blijven 
samenspelen en door middel van challenges, aggravations, verantwoor-
dingen en remedies het spel ontwikkelen, en de conflicten toch niet 
echt laten escaleren. de gehanteerde praktijken lijken op het eerste 
gezicht echter veel minder subtiel te worden vormgegeven. 
Sietse (6.11) en jamy (4.6) spelen in de bouwhoek met een huis van lego 
en playmobielpoppetjes. er zijn drie conflictonderwerpen te onder-
scheiden, waarbij jamy steeds zorgt voor de aanleiding (offenses) en 
Sietse voortdurend de challenges levert. het eerste onderwerp van 
conflict is het bezit van een vlaggetje en Sietse beschuldigt jamy in regel 
2 van het afpakken van zijn poppetje.

in tegenstelling tot het vorige fragment, waarbij de meisjes hun subtiele 
praktijken vormgeven door zowel veel pauzes te laten vallen als door 
zacht te praten zien we hier dat de subtiele praktijken waarmee 
challenges  en nieuwe offenses worden gerealiseerd voornamelijk gere-
aliseerd worden door de beurt met minder volume te uiten en door 
alignment  te creëren op topicniveau. in regel 2 start Sietse met een 

 
[
 

(23) a170910 i8

1 Jamy  ((pakt een vlag, plant die op andere hoek van bouwwerk))
2	 Sietse	 →	 HE::	die	dat	is	van	mij	((gaat staan))
3 Jamy A (nee)
4	 Sietse	 →	 daar	staat	mijn	teken	op	((buigt voorover om te kijken))
5 Jamy A nee dat toch mijn teken=
6 Sietse A =nee nee ((pakt vlag af))das mijn teken (.) jij hebt gewone 
7   mensen ikke nie:t
8   (1.6)
9 Jamy  ((pakt poppetje)) (dit is ook gew) dit is ook gewone mens
10	 Sietse	 →	 nee	dees	((pakt poppetje af)) doet gewoon mee: ((legt 
11   poppetje in het huis))(die mag gewoon hier)
12   (0.8)
13	 Jamy	 	 deze	mag	ook	meedoen	ho↑or	((houdt ander poppetje vast))
14	 Sietse	 →	 nee	die	mag	niet	meedoen
15   (.)
16 Jamy  ((stoot iets om in legohuis)) OE:: ((duikt onder de tafel))
17	 Sietse	 →	 ◦mag	>je	niet<	d↓oe:n	((ritmisch	pam	pampam	pa:m/	○●●○:))
18 Jamy  maar er moet politie komen
19 Sietse  ((speelt verder))
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luidere uitroep, waarna hij zachter zijn challenge formuleert, namelijk 
dat jamy een poppetje heeft dat van hem is. hij gaat bovendien staan. 
in regel 3 reageert jamy op een directe manier met een afwijzing, maar 
ook die is niet luid geproduceerd. in regel 4 geeft Sietse met hetzelfde 
volume een account in de vorm van een verantwoording voor zijn chal-
lenge: ‘zijn’ teken staat erop. hij buigt ook iets voorover, waarmee hij 
door een embodied action laat zien naar het teken te kijken. in regel 
5 reageert jamy daarop met een counterchallenge waarin hij de juist-
heid van de verantwoording van Sietse afwijst en claimt dat het juist 
zijn teken is. door het gebruik van ‘toch’ zwakt hij zijn counterchallenge 
enigszins af: hij drukt hiermee de vooronderstelling uit dat ook Sietse 
weet of kan zien dat het zijn teken is; de challenge van Sietse zou dus 
ook op een misverstand kunnen berusten. Sietse reageert in regel 6 
echter direct aansluitend op jamy’s beurt met een nadrukkelijke afwij-
zing (door het herhaalde ‘nee’) van de counterchallenge van jamy, pakt 
het poppetje af en geeft dan een argument voor de afwijzing van die 
counterchallenge en daarmee voor zijn eerste challenge. er is hier dus 
een opbouw van argumenten te zien bij Sietse.
vervolgens vinden er twee sequenties plaats waarbij jamy een stelling 
poneert in regel 9 en in regel 13, die door Sietse direct wordt afge-
wezen. deze stellingen zijn echter van hetzelfde type als die Sietse voor-
heen had gebruikt, waardoor er wel een vorm van alignment ontstaat. 
jamy reageert vervolgens in regel 12 en 15 niet op de challenges van 
Sietse. het patroon na de persisterende sequentie is steeds: pauze na 
afwijzing door Sietse; alternatief voorstel jamy; afwijzing Sietse; pauze; 
alternatief voorstel jamy gevolgd door een afwijzing. in de laatste 
sequentie stoot jamy in regel 16 iets om in het huis en duikt met een 
kreet onder de tafel. Sietse wijst deze actie direct af in regel 17, maar 
niet op een agressieve toon maar met een zachte zangerige intonatie. 
in regel 18 reageert jamy van onder de tafel met een account voor zijn 
offense in regel 16: ‘er moet politie komen’, waarop Sietse niet reageert, 
maar gewoon doorspeelt.
in tweede instantie lijkt dit fragment dus veel op het voortsudderende 
conflict dat de meisjes realiseren in fragment 22. ook hier zien we 
eerst een voortsudderende sequentie, waarna er meerdere remedi-
erende sequenties gebruikt worden. de remedy wordt gerealiseerd 
doordat beide partijen na een offense en een challenge hun offense en 
challenge  niet doorzetten: ze reageren niet meer. een verdere escalatie 
van dit conflict wordt in dit geval ook voorkomen doordat jamy en 
Sietse er een soort ritueel spel van lijken te maken, waarbij Sietse de 
acties van jamy voortdurend afwijst door verantwoordingen en uitleg te 
geven over het spel en hem daarmee te oriënteren op de mogelijkheden 
en de regels van het spel en op het onderhandelen zelf. doordat jamy 
geen reactie geeft op de uitleg (regels 8 en 12) en vervolgens nieuwe 
input voor het spel geeft, door voort te borduren op de afwijzing van 

Sietse (alignment), kan er gedurende het conflict wel steeds doorge-
speeld worden.

Escalerende conflicten
er zijn ook conflicten waarbij het probleem eerst opgelost dient te 
worden voordat de participanten verder kunnen spelen. er zijn in dit 
verband twee verschillende typen escalaties gevonden. bij het eerste 
type herhaalt één van de participanten voortdurend de offense doordat 
de challenges voortdurend genegeerd of afgewezen worden. bij het 
tweede type raken de twee participanten in een welles/nietes-discussie, 
waarbij zij door gebruik van counters en counterchallenges de conflict-
escalatie in stand houden.
het volgende fragment is een voorbeeld van het eerste type conflict-
escalatie waarbij één van de participanten de challenges van de andere 
partij blijft afwijzen. het voorbeeld laat bovendien zien dat een account 
waarmee uitleg van een spelregel wordt gerealiseerd, niet altijd zorgt 
voor het oplossen van een conflict. in fragment 24 spelen Sander (4.1), 
jos (4.2) en kees (5.3) mens-erger-je-niet. jos en kees vinden dat Sander 
zich niet aan de spelregels houdt. vanaf regel 2 proberen ze Sander 
erop te wijzen dat hij al gegooid heeft met de dobbelsteen en dat hij 
maar vijf stappen mag zetten. 

 

 
[
 

(24) b070910 i6

1 Sander  ((slaat met zijn hand 3x op de dobbelsteen))
2	 Jos		 EPD→	(Nee	je	slaat	v↑i↓jf!)	(.)	NEE	je	had	vijf	gegooid=	
3 Sander A ((slaat weer op de dobbelsteen))
4	 Jos	 	 =JE	HAD	V↑IJF	gegegeggg↓ooid	[((duwt hand van Sander weg))
5 Kees                               [((duwt hand van Sander weg))
6 Sander  ((trekt hand terug))(onverstaanbaar) 
7	 Kees	 	 DUS	DOOR	NAAR	VIJ:F	STAPPEN
8   (1.2)
9 Sander  (e:hm toch? Toch?)
10 Kees  je moet vijf stappen dus ((pakt pion)) moet vijf stappen
11 Sander  maar moet ik kijk tien
12 Kees  een twee drie vie:r en daar moet je staan
13	 Sander	 	 nee:	wel	m↑ee↓::r	((huilerige toon))
14 Kees  nou kijk daar stond je, een twee, nee, >een twee drie vier 
15	 	 	 v↑ij:f	daar	moet	je	staan
16 Sander A Nou ik wil hier staan ((stemmetje))
17	 Kees	 →	 nee	>je	moet	daar	staan	((stemmetje))
18   (0.3)
19 Kees  dat moet hoor dat hoort erbij et spel ((gewone stem))=
20 Jos  =JA:
21 Sander A dat wil ik graag niet mmm: ((huilerig))
22   (0.6)
23 Jos  ja maar kijk es! je was hier een twee drie vier vijf
24   (0.6)
25 Kees  >dus daar moet je staan
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in dit fragment is er sprake van een conflict tussen Sander aan de ene 
kant en jos en kees aan de andere kant. in regel 2 formuleert jos 
een (impliciete) challenge ten opzichte van Sander: die had al een vijf 
gegooid en mag dus niet weer gooien (wat hij kennelijk wel wilde doen 
volgens jos en wat jos dus met een ’nee’ probeert te verhinderen). 
Sander doet dit echter toch in regel 3, daarmee de offense versterkend. 
daarop verheft jos zijn stem en herhaalt zijn challenge dat Sander al vijf 
had gegooid. tegelijkertijd pakt hij Sanders hand vast, waarmee hij de 
dobbelsteen gooit. ook kees doet dat, zodat beiden Sander beletten 
te gooien met de dobbelsteen. op die manier krijgt de challenge met 
betrekking tot de doorgaande offense van Sander ook een embodied 
karakter. kees legt vervolgens in regel 7 uit dat vijf op de dobbelsteen 
betekent dat Sander vijf stappen mag doen. omdat Sander onbegrip 
toont, herhaalt kees het nogmaals en pakt nu ook Sanders pion om vijf 
stappen te demonstreren. terwijl Sander tegenwerpt dat het om tien 
gaat in regel 11, demonstreert kees met de pion de vijf stappen. Sander 
protesteert hiertegen in regel 13, waarop kees weer demonstreert dat 
hij vijf stappen moet zetten, zowel verbaal als non-verbaal. Maar Sander 
stribbelt nog steeds tegen in regel 16 en geeft aan dat hij op een andere 
plaats op het bord wil staan. dan geeft kees aan in regel 19 dat dat niet 
kan, door op impliciete wijze te verwijzen naar regels: ‘dat moet hoor 
dat hoort erbij’, waarop jos hem bijvalt. Sander geeft aan dat hij dat 
niet wil. dan geven jos en kees gezamenlijk aan dat het echt moet, door 
eerst weer een uitleg te geven en aan te wijzen waar Sander moet staan 
(Melander, 2012).
dit conflict escaleert doordat de offender het voortdurend oneens blijft 
met de andere kinderen en hij doet dit op een wijze die vaak bij jonge 
kinderen wordt aangetroffen: zonder argumenten en vanuit zichzelf 
redenerend zoals ‘ik wil dat niet’ in regel 21 (levin & rubin, 1983). het 
conflict kan echter ook escaleren doordat de challengers hier steeds 
blijven proberen om Sander een spelhandeling te verbieden en spel-
handelingen uit te leggen en te demonstreren. de challenge wordt op 
deze wijze een offense. Sander behandelt die challenges in ieder geval 
als offenses. dit wordt ook duidelijk uit de reactie van kees in regel 14 
die zijn offense gaat uitleggen en vooraf laat gaan door ‘nou’. ervaren 
mens-erger-je-niet-spelers oriënteren op deze wijze een onervaren 
speler op de regels van het spel. 
Sander negeert aan het begin van het conflict de berispingen van 
jos, wat een veelvoorkomende praktijk is bij jonge kinderen (levin & 
rubin, 1983). vervolgens reageert Sander eerst met onbegrip in regel 
9 en vervolgens bestaan zijn reacties uit een tegenwerping in regel 13 
en vervolgens uit ‘dat wil ik niet’-tegenwerpingen, waaruit blijkt dat 
Sander niet gericht is op de spelregels en op de gezamenlijkheid van het 
spel. dit is overigens ook typisch voor jonge kinderen, die zich er vaak 
nog niet bewust van zijn dat anderen een situatie anders kunnen inter-

preteren dan zij doen en dat hun eigen handelingen te maken hebben 
met die van de anderen (piaget, 1932; Schaffer, 1996). 
dit conflict bestaat dus uit meer escalerende sequenties maar is nu een 
conflict dat na een eerste stap niet verder escaleert, maar op hetzelfde 
niveau blijft, doordat jos en kees voortdurend accounts blijven geven 
voor hun standpunt en niet zelf reageren met aggravations. hoe een 
wel voortdurend verder escalerend conflict eruit ziet, wordt gedemon-
streerd met het volgende fragment 25, dat dus een voorbeeld is van 
het andere uiterste op het continuüm. dit fragment  demonstreert het 
tweede type escalerende sequentie waarbij beide partijen de challenge 
en counterchallenge van de ander niet accepteren, waardoor de aggra-
vations elkaar snel opvolgen. Moniek (6.2) en jan (5.11) eisen beiden 
een stoeltje bij een tafeltje op, waaraan Sietse (6.11) al zit te kleien.

in regel 14 gaat Moniek op het stoeltje zitten en jan interpreteert dit als 
een offense blijkens zijn reactie in regel 15 met een luide, kort en krach-
tige challenge. in regel 16 realiseert Moniek een afwijzing van die chal-
lenge (en claim), gevolgd door een counter met betrekking tot de claim 
van jan. na een korte pauze herhaalt jan op een verbale en non-verbale 
manier, als een vorm van aggravation, zijn challenge en daarmee zijn 
claim. vervolgens vraagt hij dan nog om bevestiging van zijn claim door 
het gebruik van ‘toch’ gericht tot Sietse. in regel 19 bevestigt Sietse de 
claim, maar enkel met ‘ja’. het conflict tussen Moniek en jan escaleert 
daarna met fysieke acties en luide afwijzingen (regels 21 en 23) en met 
een account waarin jan in regel 22 een gemotiveerde herhaling van de 
eerste challenge realiseert, waarin hij het eigenaarschap van het stoeltje 
opeist. 
bij dit type conflictescalatie, dat bestaat uit een reeks opeenvolgende 
aggravations kan de gezamenlijke sociale actie, waar de kinderen mee 
bezig waren dus niet doorgaan en moet eerst het conflict afgehandeld 
worden. Ze houden de escalatie in stand door voortdurend een counter-
challenge te realiseren. 

 
[
 

(25)a270810 ii3

14 Moniek  ((holt snel terug en gaat op het stoeltje zitten))
15	 Jan	 →	 NEE	IK	MA:G	((grijpt naar het stoeltje))
16 Moniek A Nee ik
17   (0.6)
18 Jan A ((gaat op haar zitten)) nee ik zat er eerst op(.) ik mag toch?
19 Sietse  (ja)
20 Jan A ((begint aan Moniek te trekken))
21	 Moniek	 A	 NIET	D↑OE↓:N	JAN!
22 Jan A (want) jij moet eraf ik was eerst
23 Moniek A JA:::N
24 Jan A ((knijpt in arm Moniek en trekt aan haar haar))
25 Moniek A ((trekt zich los, maakt slaande beweging terug))
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Samenvatting
persisterende sequenties kunnen worden onderverdeeld in voortsud-
derende sequenties en escalerende sequenties. bij voortsudderende 
sequenties maken de participanten gebruik van subtiele praktijken, 
waarbij de challenges en de aggravations met lager volume worden 
vormgegeven, er gebruik gemaakt wordt van pauzes en accounts en 
door niet te reageren. hierdoor bewerkstelligen beide participanten 
dat zij kunnen doorspelen en tegelijkertijd het spel kunnen ontwik-
kelen. er is dus sprake van conflictsequenties waarbij er aggravations 
gebruikt worden, die bestaan uit subtiel vormgegeven praktijken na een 
eerste escalerende stap, terwijl het conflict in stand gehouden wordt op 
hetzelfde niveau. 
bij de escalerende sequenties zijn twee typen sequenties gevonden. bij 
het eerste type houdt de offender vast aan zijn offense en blijft deze 
herhalen, terwijl de challenger accounts realiseert. bij het tweede type 
escalerende sequentie realiseren offender en challenger counteroffenses 
en counterchallenges en houden op deze manier de escalatie in stand.

Tabel 6 Persisterende sequenties

Voortsudderende sequenties Escalerende seqenties

Challenges en aggravations bestaan  Aggravations 
uit meer subtiele praktijken (en niet 
uit harde aggravations)
 
Spel / activiteit wordt ontwikkeld. Spel / activiteit stopt totdat  
 conflict is opgelost

De rol van de pm’er bij persisterende conflicten
hieronder bespreken we de vraag naar de invloed van de pm’er op 
persisterende sequenties in conflictinteractie van kinderen. er wordt 
gedemonstreerd dat pm’ers op verschillende momenten in een persiste-
rend conflict interveniëren, waarbij er door die interventie een nieuwe 
sociale orde gecreëerd wordt, die echter slechts standhoudt zolang de 
pm’er aanwezig is. na het vertrek van de pm’er blijkt dat het conflict 
tussen de kinderen nog niet is opgelost en dat de kinderen (offender 
en challenger) vervolgens toch zelf en gezamenlijk een sociale orde 
creëren. er is voor gekozen om niet alleen de sequenties te bespreken 
waarin de pm’er optreedt, maar een ruimer fragment te citeren, zodat 
ook duidelijk wordt wat de context van de conflictinterventie is. 
het eerste fragment is een voorbeeld van een interventie van een pm’er 
die op een zekere afstand van het spel van de kinderen zit. wanneer 
zij na de interventie weggaat, gaan de offenses door en moeten de 

kinderen het conflict zelf oplossen. bij het tweede fragment roept 
één van de conflictpartijen de hulp in van de pm’er, maar wanneer zij 
vertrekt, wordt ook dit conflict vervolgd. 

Interventie na een luide challenge door een van de kinderen
het volgende fragment is een voorbeeld van een interventie door een 
pm’er die zich op afstand van de spelende kinderen bevindt die een 
conflict hebben. wanneer één van de conflictpartijen een luide chal-
lenge geeft, wordt de aandacht van de pm’er getrokken en vervolgens 
intervenieert zij in het conflict. wanneer deze pm’er de ruimte echter 
verlaat, wordt het conflict voortgezet.
in fragment 26 spelen Marjet (4.8) en lisanne (4.4) aan tafel een spel 
krokokroko. dit spel kan met twee of meer spelers gespeeld worden 
en heeft als doel een zo lang mogelijke krokodil te maken. hanna (5.0) 
komt erbij (aan de kant van Marjet) en zij lijkt zich in regel 1 toegang 
te verschaffen door Marjet hulp aan te bieden, wat een minimale vorm 
van een entreeonderhandeling zou kunnen zijn (cromdal, 2001). dit 
blijkt ook uit de reactie van Marjet die hanna gelijk geeft. wanneer 
hanna echter het spelonderdeel uit Marjets handen wil trekken, gaat zij 
volgens Marjet te ver.

Marjet realiseert in regel 4 een luide challenge door ‘hé’ te roepen om 
hanna duidelijk te maken dat ze moet ophouden. de pm’er die aan de 
andere kant van de tafel met twee andere kinderen een spel speelt, is 
gealarmeerd door de uitroep van Marjet en kijkt naar Marjet en hanna. 
hanna laat het spelstuk los en heeft oogcontact met de pm’er. de pm’er 

 
[
 

(26) a270810 ii3

1 Hanna  Hier is een beetje stuk ((zit aan de slang van Marjet))
2	 Marjet	 	 ◦jaa:	(.)	moet	zo	moet	so
3 Hanna  ((trekt aan het spelstuk dat Marjet in de hand heeft))
4	 Marjet	 →	 HE:	(.)	nee:	hou	o:::p!
5	 Lisanne		 Marj↑et!
6 Pm  ((kijkt naar Hanna en Marjet))
7   (1.2)
8	 Pm	 →	 Hanna	als	je	mee	wilt	doen	moet	je	dat	even	netjes	vra:gen
9   (0.4)
10 Pm  Hanna:!
11 Lisanne  Ik krijg nu ook een hele lange kijk es! ((tegen Marjet))
12 Hanna A ((zit met haar handen nog steeds in Marjets vaarwater))
13	 Pm	 →	 Hanna:	als	je	mee	wilt	doen	moet	je	even	vragen
14 Hanna  ((laat spelstenen van Marjet los en gaat iets naar achteren))
15 Lisanne  ((gooit dobbelsteen))
16	 Marjet	 	 Jij	mag	alles	Lisanne	jij	m↓ag	alles
17   ((pm’er gaat weg, Hanna pakt speldoos M&L, M kijkt ernaar)
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reageert na een pauze door de challenge van Marjet over te nemen én 
aan te passen. de pm’er is blijkens de inhoud van haar challenge (die 
uit een directief, i.c. een advies bestaat) gericht op samenspelen en niet 
op afwijzen van nieuwe spelers, ook al is het spel al lang begonnen. Zij 
geeft hanna haar advies om toegang tot het spel van Marjet en lisanne 
te krijgen, in de vorm van een regel. wanneer hanna ook daarop niet 
reageert, spreekt de pm’er hanna nogmaals expliciet met haar naam 
aan. wanneer ook dit niet tot de kennelijk gewenste reactie leidt in 
regel 12, volgt in regel 13 nogmaals hetzelfde advies voor hanna, in 
dezelfde vorm. deze pm’er wijst de actie van hanna dus niet expliciet 
af, maar geeft haar een advies. Zij interpreteert de actie van hanna als 
een poging om mee te doen aan het spel van Marjet en lisanne. na de 
laatste opmerking van de pm’er in regel 13 trekt hanna zich wel enigs-
zins terug door het spelmateriaal los te laten en door een andere embo-
died action: achterover leunen in de stoel. kennelijk is dit voldoende 
voor de pm’er, want zij reageert niet meer. wanneer de pm’er in regel 
17 echter weggaat, wordt het conflict vervolgd: hanna leunt ver over de 
tafel en pakt nu de doos van het spel waarmee Marjet en lisanne spelen 
en gaat hiermee zitten spelen. wat opvalt is dat Marjet geen luide chal-
lenge realiseert, maar hanna nauwlettend in de gaten houdt (embodied 
action: kijken, lichaamshouding, spelmateriaal buiten bereik van hanna 
leggen) en hanna als het ware gedoogt.
in fragment 27 wordt duidelijk dat het conflict vervolgd wordt. wanneer 
hanna in regel 27 een spelkaart van Marjet pakt, realiseert Marjet een 
challenge in regel 28. 

(27) a270810 ii3

27 Hanna  ((pakt spelkaartje bij Marjet weg))
28	 Marjet	 →	 O::	je	moet	dan	moet	je	niet	meespe:le
29 Hanna A ((pakt weer een spelkaartje bij Marjet weg))
30   (2.0)
31 Lisanne  Welke had ik?
32 Marjet  De:se
33	 Lisanne	→	 ◦o↑o↓o	mag	niet	meespe:le	hè?
34 Hanna A ((kijkt naar Lisanne en pakt weer een spelkaartje weg))
35 Marjet  [((gooit de dobbelsteen))
36	 	 →	 [(daar	mag	je	niet	me:)

in regel 28 protesteert Marjet tegen het meespelen van hanna, maar de 
challenge heeft niet meer de luide en kort en krachtige afwijzing van 
eerder. in regel 33 laat lisanne, die het verst van hanna zit en niet alles 
zo direct volgt als Marjet, weten dat zij ook vindt dat hanna niet mee 
mag doen. Ze doet dat in bijna dezelfde woorden als Marjet in regel 28 
en voegt er bovendien nog ‘hè’ aan toe, waarmee ze haar betrokken-

heid bij Marjet toont en hanna, als overhearer (goffman, 1981) duidelijk 
maakt wat lisannes standpunt is. uit de embodied action van hanna 
(regel 34) blijkt ook dat hanna hoort wat lisanne zegt. bij deze gedoog-
constructie is het van belang dat de participanten voortdurend aan de 
nieuwkomer laten weten dat zij niet meespeelt en maar slechts zeer 
beperkte rechten heeft. dat vergt in eerste instantie het meeste conver-
sationele werk van Marjet, die naast hanna zit, maar ook lisanne maakt 
hanna nu duidelijk dat zij niet mee mag spelen.
dit fragment maakt ook direct duidelijk dat ruzies, waarbij meerdere 
personen betrokken zijn, over het algemeen beginnen als een confron-
tatie tussen twee partijen (zie ook danby & baker, 1998). in dit geval 
tussen Marjet en hanna, waarbij hanna een offense doet door aan het 
spel van Marjet en lisanne te zitten. omdat hanna direct naast Marjet 
zit, is Marjet degene die direct betrokken is en dan ook reageert met 
een challenge door luid aan te geven in regel 4 van fragment 26 dat ze 
niet gediend is van hanna’s inmenging. lisanne houdt zich afzijdig, zij 
reageert niet verbaal of non-verbaal op hanna’s inbreuk op hun spel, 
totdat zij in regel 33 partij kiest voor Marjet. volgens Maynard (1986) 
is dergelijk gedrag van een ander kind, een aanbod tot samenwerking 
en/of het voortzetten en bekrachtigen van die samenwerking. het 
feit dat Marjet niet ingaat op het samenwerkingsverbond van lisanne 
betekent niet dat zij het afwijst. volgens Maynard (1986) geldt een 
niet-verworpen samenwerkingsvoorstel als aangenomen. in dit geval is 
het niet zozeer een voorstel als wel een bekrachtiging van de samen-
werking. de interventie van de pm’er in het conflict tussen Marjet en 
hanna heeft het conflict dus slechts tijdelijk opgeschort. in het volgende 
fragment vindt er een interventie plaats op verzoek van een kind. het 
effect van die interventie is echter hetzelfde.

Interventie pm’er na verzoek kind
Fragment 28 is een voorbeeld van een interventie van een pm’er op 
verzoek van één van de conflictpartijen, waarbij het conflict direct 
wordt voortgezet wanneer de pm’er is verdwenen. constanza (4.11) en 
haar oudere broer alberto (7.6) spelen een tafelvoetbalspel. constanza 
en alberto staan aan dezelfde kant van de voetbaltafel met vier stangen 
aan iedere lange zijde. Ze spelen met twee andere kinderen, die aan 
de andere kant van de tafel staan. Ze zijn verwikkeld in een escalerend 
conflict met tegenovergestelde standpunten, een type welles-nietes-
discussie, en wanneer er een pm’er (annemiek) langskomt, vraagt 
alberto om hulp.

 
[
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alberto klaagt in regels 3 en 4 tegenover de pm’er dat constanza iets 
niet goed doet, waardoor hij niet kan winnen. Zonder pauze en zonder 
constanza een beurt te geven, zegt de pm’er dan in de vorm van een 
directief tegen constanza dat zij moet doen wat alberto zegt. Zij geeft 
als argument erbij, dat alberto degene is met kennis van het spel en 
dat zij, constanza, die kennis niet heeft (regel10). als novice moet 
constanza dus luisteren naar de expert, alberto. bovendien zegt ze dat 
constanza als respons op alberto’s aanwijzingen geen huilend geluid 
moet maken, wat ze aangeeft door dat geluid na te doen (regel 8). de 
pm’er neemt de challenge van alberto dus over en vesterkt die zelfs 
door hem autoriteit toe te kennen. constanza lijkt de directieven te 
accepteren in regel 12, maar zodra de pm’er weg is, gaat het geruzie 
tussen de kinderen weer verder. de interventie van de pm’er blijkt dus 
ook hier geen blijvend resultaat te hebben gehad.
dit is in lijn met onderzoek van danby en baker (1998) waarin zij 
demonstreren dat kinderen twee praktijken hanteren bij een inter-
ventie: tijdens de interventie doen kinderen wat de leerkracht ze 
opdraagt te doen, na vertrek van de leerkracht moeten de kinderen 
echter alsnog hun eigen sociale orde creëren. ook in onze data is dit 
patroon steeds gevonden en zijn er geen voorbeelden gevonden, 
waarbij het conflict is opgelost door interventie van pm’ers, die op 
bovenstaande beschreven manieren intervenieerden. Fragment 28 
maakt bovendien wederom duidelijk dat het belangrijk is om over de 
grenzen van de interveniërende sequenties heen te kijken. wanneer 
alleen die sequenties bestudeerd worden, waarin de pm’er interveni-
eert, lijkt het erop dat het conflict is opgelost door die interventie van 
de pm’er. overigens is het wel belangrijk om op te merken dat dat het 
beeld is dat pm’ers hebben van zo’n conflictinterventie, dat door hun 

ingrijpen het conflict is opgelost, omdat zij het speelterrein verlaten 
voordat het conflict voortgezet wordt.

Pm’er intervenieert na een speciale challenge: huilen 
in onze data is er één bijzonder escalerend conflict gevonden, waarbij 
de pm’er zorgdraagt voor het escaleren van het conflict. hiermee maakt 
dit fragment zichtbaar hoe een professional als het ware de brandstof 
voor een conflictescalatie verzorgt (Singer, 2002). dit fragment demon-
streert hoe complex het begeleiden van kinderen in een bso voor pm’ers 
kan zijn. in dit geval verzuchtte de pm’er na afloop van dit fragment 
tegen de onderzoekster: ”ik ben hier ook helemaal niet goed in”, 
daarmee haar eigen verlegenheid met de situatie expliciet makend.

De aanleiding
in fragment 29 zitten emma, Michael en ryan aan tafel te tekenen. 
emma en Michael zitten vlakbij elkaar, ryan zit op enige afstand. 
Michael vraagt of emma zijn tekening mooi vindt in regel 2 door 
‘mooi’ vragend lang aan te houden. in plaats van kort en positief te 
antwoorden, geeft emma een direct kort tegenovergesteld antwoord: 
‘stom’. in tegenstelling tot de praktijk van welles-nietes in het vorige 
fragment, geeft Michael in regel 5 een teleurgestelde uitroep en 
zegt met een speciale stem waarom hij verbaasd is: hij dacht dat het 
een mooi poppetje was. ryan staat iets verderop aan de tafel en is 
toeschouwer, wat blijkt uit zijn embodied action én uit zijn verbale 
handelingen in regels 9 en 11, waarin hij op dezelfde wijze een oordeel 
over zijn tekening vraagt als Michael net gedaan heeft.
 

de reactie van Michael in regel 5 laat zijn teleurstelling over het oordeel 

 
[
 

(28) a160910 i1

1	 Constanza	→	 BLIJF	AF	(.)	((klaaglijk geluid))
2	 Alberto	 →	 ((kijkt in de camera, kijkt rond en ziet pm’er)) Annemiek?
3    Constanza houdt deze niet zo ((beweegt stang van Constanza)) 
4    want zo kan ik niet, zo kan ik winnen als ze deze niet zo 
5    laat.
6 Pm’er  Moet je goed luisteren Constanza, wat Alberto zegt hè:? 
7    Hey jij bent keeper dus dan moet je goed om denken dat 
8    het balletje er niet inrolt. En dan moet je niet
9	 		 	 ieu↓ie↑uhie	doen,	nee	dan	moet	je	even	luisteren	hoe	het
10    moet, want je wou graag meedoen. Ja:? Want daar leer je 
11    weer van, toch? Oké:?
12 Constanza  ((knikt))
13	Alberto	 →	 (kijk	moet	deze)	z↓o	j↑a. (.) en niet zo:!
14 Constanza A ((pakt stang))(en) ik wil niet (onv) 
    ((escalatie gaat door))

(29) b210910

1 M:  Ik kan een mens. Als ik deze uitelkaar vouw. (.) tara::
2    ((laat zijn tekening zien aan Emma))	moo↑↑:i?=
3 E:  [=stom!
4 R:  [((kijkt naar M’s tekening en tekent dan verder))
5	 M:	 →	aa↑h.	Ik	dacht	dat	het	ehm	(.)	poppetje	m↑ooi	w↓a:s	
6 E: A [°Ik vin et [niet mooi°
             [((kijkt even naar de begeleider))
7    [((begeleider komt bij Michael staan))
8	 Pm	 	 ◦(hij	is	wel	mooi)◦
9 R  taDA:::::
10 M  Wat vin je er [dan niet mooi aan
11	R	 	 														[POPPETJE	(.)	MOO↑I:?
12 E                [Eh[h
13 M                   [dit is echt helemaa:l niet mooi ((wijst naar 
   de tekening van Emma en tekent dan verder))
14 E  ((werpt een gekwetste blik op Michael))
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van emma zien en zij voelt hierdoor de noodzaak nogmaals negatief te 
reageren, wat blijkt uit regel 6 waarin zij opnieuw aangeeft dat zij de 
tekening niet mooi vindt en daarbij ‘ik’ te gebruiken, waarmee ze het 
subjectieve perspectief aanduidt en tevens de tegenstelling ten opzichte 
van Michaels ik-uiting benadrukt. hiermee is het geen algemene afwij-
zing, maar een persoonlijke afwijzing. bovendien zegt ze het heel zacht 
én werpt een blik op de pm’er, die net is aan komen lopen.
de reactie van de pm’er staat niet op beeld en het geluid is lastig 
verstaanbaar, maar hij lijkt ook te reageren op het eigen oordeel van 
Michael en aan te geven dat hij de tekening wel mooi vindt. Zowel 
Michael als emma reageren hier echter niet op. Michael reageert op de 
afwijzing van emma door haar te vragen wat ze er dan niet mooi aan 
vindt. terwijl emma nog nadenkt over haar antwoord in regel 12 (‘ehh’), 
geeft Michael op zijn beurt een sterk negatief assessment van emma’s 
tekening in de vorm van een embodied action (wijzen) en door een 
verbaal negatief oordeel uit te spreken, waarbij hij gebruik maakt van 
intonatie en klemtoon. het is een duidelijke counteractie, maar deze 
lijkt tevens een afsluitende werking te hebben: jij vond mijn tekening 
niet mooi, dan vind ik jouw tekening niet mooi. deze counteractie had 
heel goed als offense opgevat kunnen worden, omdat de actie zowel 
verbaal als non-verbaal agressief wordt uitgevoerd. emma reageert 
hier echter alleen op met een gekwetste blik richting Michael. Michael 
ontgaat de blik, omdat hij verder tekent. even later kijken emma en 
Michael naar ryan, die Michael oproept iets te tekenen. deze episode 
lijkt dus te eindigen en niet uit te monden in een persisterend conflict.
 
De interventie 
dan volgt het fragment 30. de pm’er, die afgezien van haar bijdrage in 
regel 8 (in fragment 29), het gesprek niet meer heeft gevolgd, omdat zij 
andere bezigheden uitvoert, komt nu weer bij de kinderen staan. emma 
werpt in regel 1 een gekwetste blik op de pm’er:

 

wanneer emma’s blik die van de pm’er kruist, vraagt de pm’er in 
regel 2 wat er met haar is. daarna brengt de pm’er haar gezicht vlak 
voor emma’s gezicht en maakt nu haar vraag concreter: ‘wat kijk je 
verdrietig?’. Maar het is niet emma die reageert, maar ryan die zich-
zelf selecteert als spreker en emma categoriseert als een ‘pieperd’ en 
haar daarmee de identiteit van iemand die om niks huilt toekent. ryan 
geeft dus geen antwoord op de vraag wat er met emma aan de hand 
is, maar geeft aan dat emma om niks gaat huilen, wat met zoveel 
woorden dus betekent dat er niets gebeurd hoeft te zijn. Met deze actie 
van ryan creëert hij ook een heel nieuw participatiekader. bestond het 
eerst uit de gekwetste emma en de bezorgde pm’er, nu is er ineens een 
derde partij die een oordeel uitspreekt over emma en haar een andere 
identi teit toekent. de pm’er keurt de bijdrage van ryan direct af met 
een uitroep als challenge in regel 8 in de vorm van een assessment 
met betrekking tot de vorige uiting: ’dat vind ik niet leuk, ryan.’ op 
dit moment laat emma de embodied action zien van iemand die gaat 
huilen: ze buigt haar hoofd voorover en doet een arm om haar hoofd. 
hierop reageert ryan direct met zijn tweede offense: ‘dan nog meer 
huilen’ in regel 10. de pm’er reageert na een gemarkeerde pauze met 
opnieuw een assessment ten opzicht van ryans verbale reactie, als chal-
lenge: ‘das niet leuk hoor’, waarop ryan reageert met een ‘mm-geluid’. 
Samen met zijn embodied action, namelijk op de maat van ‘mmm’ 
beweegt hij zijn lichaam en grijnst er licht bij, waarmee hij laat zien dat 
hij er anders over denkt en niet onder de indruk is van de praktijken van 
de pm’er. dit blijkt ook uit de reacties van de pm’er en emma, die inmid-
dels is gaan huilen. de pm’er zegt in regel 15 met nadruk ‘hé!’ en gaat 
nu naar ryan, nadat zij emma over haar rug heeft gestreken. dit maakt 
duidelijk dat zij aan emma’s kant staat. ook Michael lijkt niet onder de 
indruk van de acties van de pm’er, wat blijkt uit zijn verbale en non-
verbale huilbewegingen en blik op de camera. ondertussen gaat emma 
steeds harder huilen. in regel 18 selecteert de pm’er ryan als volgende 
spreker en vraagt hem wat er nu aan de hand is en wat er gebeurd is. 
de pm’er laat hiermee blijken dat zij ervanuit gaat dat er iets gebeurd is 
en hierop reageert ryan dan ook met het vertellen wat er gebeurd zou 
zijn, waarbij hij Michael betrekt.
door het ingrijpen van deze pm’er ontstaat een escalerend conflict. 
de pm’er heeft de gekwetste blik van emma als challenge geïnterpre-
teerd en vervolgens neemt de pm’er deze challenges over. bij de eerste 

(30) b210910

1 Emma  ((werpt gekwetste blik op pm’er))
2 Pm  ((kijkt naar Emma)) hé wat is er met jou joh?
3 Michael  (wie?)
4 Pm  ((buigt zich helemaal voorover op tafel en kijkt Emma aan))
5   wat kijk je verdrietig?
6   (.)
7 Ryan  ze is een pieperd
8	 Pm	 →	 hé!	((kijkt boos naar Ryan)) vin’k niet leuk Ryan!
9	 Emma	 →	 ((buigt hoofd voorover en lijkt te gaan huilen))
10 Ryan  dan nog meer huilen
11   (1.9)
12	 Pm	 →	 ((kijkt naar Ryan))	das	niet	leuk	ho↓or
13	 Ryan	 	 m↓m	((grijnst en maakt soort kronkelbeweging))

 
[
 

14	 Emma	 →	 ((huilgeluiden))
15	 Pm	 →	 hé!	[((gaat staan, strijkt over Emma’s rug, loopt naar Ryan))
16 Michael      [((maakt huilbewegingen en kijkt even naar camera)) 
17 Emma  (huilhuilhuil)
18 pm  (onverst) wat is er nu aan de hand wat is er gebeurd?
19 Ryan  Michael en ik wouden klieren.
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challenge geeft de pm’er een ik-boodschap (gordon, 1970), waarmee 
de oppositie gerechtvaardigd wordt door te refereren aan persoonlijke 
wil. worden ik-boodschappen in professionele contexten aangeraden in 
socialiserende interactie met kinderen (Schreuder, boogaard, Fukkink & 
hoex, 2011), in deze setting lijkt deze ik-boodschap geen praktijk te zijn 
die een conflictescalatie voorkomt of beëindigt. dit type account van de 
pm’er lijkt dezelfde lage remediërende waarde te hebben als wanneer 
dit type account gebruikt wordt in peerinteractie (church, 2009).

Samenvatting
een pm’er grijpt op verschillende momenten in een persisterend conflict 
in, namelijk na een challenge van één van de partijen die tot de ander 
is gericht, na een challenge in de vorm van een verzoek van één partij 
om te interveniëren en na een challenge in de vorm van huilen door één 
van de partijen. in de eerste twee gevallen wordt de conflictescalatie 
niet beëindigd, maar wordt het conflict onderbroken tot de pm’er het 
speelterrein heeft verlaten. dit is in lijn met wat danby & baker (1998) 
hebben laten zien. na vertrek van de pm’er wordt het conflict vervolgd. 
de pm’ers hanteren accounts, waarbij zij verwijzen naar een regel, en 
zij realiseren andere (aanvullende) praktijken bij hun challenges, zoals 
toelichtingen met daarin eventuele instructies. uiteindelijk blijken de 
sequenties waarin de pm’ers interveniëren echter slechts een soort side-
sequences te vormen in de persisterende conflictonderhandeling van de 
kinderen.
het derde voorbeeld toont dat pm’ers door hun interventie zelfs olie 
op het vuur kunnen gooien: zij creëren als het ware een conflictesca-
latie door bijdragen van kinderen als offenses aan te merken door te 
reageren met een challenge, terwijl het kind waarvoor ze het lijken op 
te nemen, nog nauwelijks iets van een challenge heeft laten zien.
het is zeker niet zo dat de interventies van pm’ers nooit kunnen leiden 
tot het beëindigen van een conflictescalatie (in het vervolg worden twee 
voorbeelden besproken waarin de pm’er wel bijdraagt aan de beëindi-
ging van een persisterend conflict) maar in onze data is het basispatroon 
dat het ingrijpen van de pm’er in het conflict een tijdelijk effect heeft of 
het conflict zelfs laat escaleren. 

4.4.3 conflictbeëindingspraktijken in persisterende 
conflicten
in deze subparagraaf wordt een antwoord gegeven op de derde onder-
zoeksvraag: hoe realiseren kinderen van 4 tot 8 jaar in de bso conflict-
beëindigingen en wat is de invloed van de pm’er hierop?
in tegenstelling tot de voorafgaande subparagrafen worden hier de 
handelingspraktijken die kinderen hanteren om een conflict te beëin-
digen én de sequenties waarin die praktijken voorkomen, in samenhang 
beschreven en behandeld. dit omdat beëindigende handelingen alleen 

in samenhang met het voorafgaande en wat erna komt, als zodanig 
kunnen worden geïnterpreteerd. 
in de data zijn twee patronen voor een conflictbeëindiging gevonden, 
waarbij na een conflict waar challenges, offenses en aggravations het 
verloop hebben bepaald, een afsluitende sequentie volgt. het eerste 
patroon wordt gekenmerkt doordat de offender op de (herhaalde) chal-
lenge nu wel geprefereerd reageert. het tweede patroon kenmerkt zich 
doordat de challenger de accounts van de offender accepteert.
deze twee patronen zullen achtereenvolgens toegelicht worden op 
basis van voorbeelden. vervolgens wordt deze paragraaf afgesloten met 
de rol van de pm’er bij de conflictbeëindigingen van kinderen.

Patroon 1 De offender accepteert de challenge

aggravated challenge in de afsluitende sequentie
bij dit sequentiële patroon doet de challenger een agressieve nieuwe 
challenge en hiervoor worden twee verschillende handelingspraktijken 
gerealiseerd; dreigementen en agressieve afwijzingen, waar vervolgens 
door de offender geprefereerd op wordt gereageerd. eerst worden de 
dreigementen besproken en vervolgens de agressieve afwijzingen.
in de data komen twee typen dreigementen voor. bij het eerste type 
wordt gedreigd om een gewenste actie te verhinderen of een gewenst 
object weg te nemen. bij het tweede type bestaat het dreigement uit 
vertellen van de offense aan de pm’er. 
Fragment 31 is een voorbeeld van het eerste type, het dreigement als 
aggravation tijdens een conflictescalatie. jos (4.2) en kees (5.3) proberen 
Sander (4.1) voortdurend uit te leggen waarom hij vijf stappen moet 
zetten op het mens-erger-je-niet bord en geen tien, zoals Sander wil. 
Sander reageert echter voortdurend afwijzend. dan formuleert kees in 
regel 27 een aggravated challenge in de vorm van een directief en een 
dreigement dat als hij nu niet handelt zoals het moet, hij moet stoppen 
en dus niet meer mee mag doen. in regel 28 gaat Sander direct akkoord 
en accepteert dus nu de toegewezen plek op het bord, waarna de 
kinderen gezamenlijk verder spelen.

  

 
[
 

(31) b070910 i6 

21 Sander A Dat wil ik graag niet mmm: ((huilerig))
22   (0.6)
23 Jos  ja maar kijk es! je was hier één twee drie vier vijf
24   (0.6)
25 Kees  >dus daar moet je staan!
26   (0.6)
27	 Kees	 A	 SS	S↑ET	je	poppetje	daar	neer!	anders	hou	je	hiermee	op	
28   (0.4)
29 Kees  Meteen
30 Sander TPD o okee- (klouk mier prrrr drrrr)((zet pion op de plek))
31 Jos  Nu ben ik toch? ((tegen Kees))
32	 Kees	 	 ◦ja



170 171

wordt in fragment 31 een dreigement gerealiseerd na een reeks 
escalerende  sequenties, waarna de offender direct akkoord gaat met 
de verlangde actie en het conflict beëindigd is, het volgende fragment 
is een voorbeeld van een conflictbeëindiging waarbij het dreigement 
anders gerealiseerd wordt. hier wordt na de conflictescalatie en reme-
diërende acties van de challenger een dreigement gerealiseerd in een 
afsluitende positie, doordat het dreigement, om  de offense te rappor-
teren bij de pm’er, direct tot uitvoering wordt gebracht en hiermee de 
interactie én het participatiekader (voorlopig) worden opgeheven of 
tenminste worden opgeschort.
elise (4.6) is met een paar andere kinderen op het podium in de gemeen-
schappelijke ruimte van de bso bezig een toneelstukje te oefenen. nour 
(5.1) is al eens eerder weggestuurd, maar komt nu weer terug in regel 
1. elise geeft met verschillende challenges aan dat nours aanwezigheid 
niet gewenst is.

in regel 7 geeft elise met een account aan waarom nour nog niet op 
het podium kan. vervolgens doet zij een remediërende actie in de 
vorm van een compromis, waarbij elise aangeeft dat nour straks op het 
podium mag wanneer zij klaar zijn met oefenen. wanneer nour hier 
niet op reageert, formuleert elise een dreigement, waarbij zij tegelijker-
tijd het dreigement ten uitvoer brengt. dit dreigement is een (althans 
voorlopig) closure implicative (Mazeland, 2003), ook al wordt er geen 
overeenstemmend tweede paardeel geformuleerd. het volgende frag-
ment 33 is een voorbeeld van het realiseren van een agressieve afwijzing 
als (herhaalde) challenge. hessel (5.7) maakt in regel 9 inbreuk op het 
spel van Maartje (5.3), Ytje (4.11) en widad (8.4) door een corrigerende 
opmerking te maken. in regel 10 reageert Maartje verbaal en non-
verbaal negatief en sommeert hessel weg te gaan. hessel doet een 
nieuwe offense waarop Maartje in regel 14 de aggravated challenge 

realiseert door een afwijzing in de vorm van een grommend beest te 
doen, alsof zij een beest is dat grommend haar klauwen naar hessel 
uitslaat en hem wegjaagt. 
 

in regel 9 vangt hessel de ongrammaticale uiting van Maartje op 
blijkens zijn vraag na een korte pauze met het herhalen van Maartjes 
laatste woorden op vragende toon: ‘verstandig aan?’. deze vraag 
kan opgevat worden als een vraag om informatie: wat bedoel je met 
‘verstandig aan’? het is in ieder geval een aanzet tot een herstel door 
anderinitiëring (oir), wat een belangrijk middel is bij peer socialisering 
(Sidnell, 2010). Maar Maartje lijkt te reageren op een andere sociale 
actie, namelijk op een poging om mee te mogen spelen. deze entree-
poging zonder entreeverzoek wordt ervaren als inbreuk op hun spel, 
wat te zien is aan de afwijzende reactie van Maartje in regel 10. het is 
overigens niet direct af te leiden uit de vormgeving van haar challenge 
in regel 10, die eerder lijkt op een reactie na een verzoek om informatie: 
wat zijn jullie aan het doen? dat het toch de aanzet voor een challenge 
is, kan afgeleid worden uit het vervolg van de uiting, die vastgeplakt is 
aan het begin en een duidelijke afwijzing vormt: ‘ga weg’. bovendien 
begint Maartje al tijdens de uitleg over haar spel met widad slaande 
bewegingen te maken naar hessel. 
Maartje begint deze eerste challenge dus met de verantwoording van 
de afwijzing: ‘wij (waar hessel duidelijk niet bijhoort) spelen samen 
met een theeserviesje’; Ze realiseert vervolgens de afwijzing. hessel 
neemt niet direct genoegen met dit antwoord van Maartje, blijkens een 
geïrriteerd verbaasd afwijzend geïntoneerd ‘nee‘ in regel 12, waarmee 
hij aangeeft dat hij zich niet zomaar laat wegjagen. hij doet dus een 

 
[
 

(32) b200910 ii

1 Nour  Ik ga der op ((klimt op het podium))
2	 Elise	 →	 Nour!	Nour!	Nour!	((loopt naar Stijn met handen in zij))
3 Nour  ((steekt zijn tong uit naar Elise))
4	 Elise	 →	 Dat	vind	ik	niet	leuk!
5 Nour  Ja:::! (zijn jullie) nog niet klaar dat is lang 
6   ((kijkt boos naar Elise))
7 Elise  Maar wij moeten nog oefenen en als jij (.)
8   ((kijkt naar Nour met handen in haar zij))
9  R Als we klaar zijn >met oefenen< dan mag jij
10   (1.0)
11	 Elise	 →	 Anders	ga	ik	het	zegge	hoor	((loopt weg))
12 Nour  ((kijkt Elise na))

(33) b070910 i2

1 Maartje  Madelief mag in dat kopje water want dan gaan we
2   theeserviesje [spelen.
3 Pm’er                [jawel dat mag wel
4 Maartje  Oké:
5 Pm’er  Doen jullie dat zelluf?
6 Maartje  NEE DAT KAN ZIJ WEL DOEN ((wijst naar Widad)) 
7   Zij is er verstandig aan
8   (0.6)
9 Hessel  ((loopt langs, stopt, draait naar Maartje))verstandig aan?
10	 Maartje	→	 We	gaan	theeserviesje	[spelen,	ga	weg!
11                         [((slaande bewegingen naar Hessel))
12	 Hessel	 	 nee↑:
13   (0.3)
14 Maartje A Graagraaww ((grauwend geluid en beweging richting Hessel))
15 Hessel TPD Nee ik hoef niet weg ((draait weg en loopt langzaam weg))
16 Maartje  WOE:::: WOEDOE:: ((slaande beweging met arm))
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nieuwe offense. de verbaasde afwijzing van hessel kan veroorzaakt 
worden, doordat hij een andere sociale actie deed (namelijk: vragen 
naar het taalgebruik) en geen verzoek tot meespelen. na een korte 
pauze geeft Maartje een tweede aggravated challenge waarbij ze een 
grauwend geluid en een klauwende beweging naar hessel maakt. 
hierdoor ziet hessel zich genoodzaakt in regel 15 een verantwoording 
te geven, waarbij hij refereert aan (morele/bso/algemene) regels, zoals 
blijkt uit de gebruikte formulering met ‘hoef niet’. hij geeft hiermee 
aan dat de keuze aan hem is en niet aan Maartje. bovendien bevindt hij 
zich aan de rand van het speelveld van Maartje en widad en hóeft hij 
dus helemaal niet weg. direct nadat hessel dit gezegd heeft, draait hij 
zich langzaam weg van de speelscène van Maartje en widad en loopt 
weg. Maartje maakt dan nog een afsluitend afwerend geluid en gebaar, 
waarmee dit conflict is afgelopen. de opgever is in dit geval de offender 
en hij realiseert een derdepositieafsluiter (Mazeland, 2003) in de vorm 
van een afsluitende evaluatieve opmerking, die tot doel lijkt te hebben 
het rituele equilibrium enigszins te herstellen.
Fragment 34 is een voorbeeld van een conflictbeëindiging waarbij de 
challenger luide directieven gebruikt om de acties van de offender te 
stoppen. hanna (5.0), Moniek (6.2) en Sheng du (6.6) zijn buiten aan het 
spelen in een grote zandbak. jens (7.1) komt aanrijden op een kar met 
een bak erachter, die hij in de zandbak zet. vervolgens begint hij die 
bak vol te scheppen met zand. Moniek en Sheng du komen hem helpen. 
dan komt carina (5.6) zand in de bak gooien met haar handen en drukt 
het zand in de bak even aan. dat vindt jens duidelijk niet goed in regel 4.

in regel 4 realiseert jens een luide, directe challenge tegen de actie van 
carina, waarop zij achteruit deinst en langzaam zwaaiend met haar 
handen, waarin nog zand zit, naar jens kijkt. Ze gaat nog niet weg, 
maar lijkt een vervolg af te wachten. immers ‘niet doen’ is dusdanig 
algemeen geformuleerd, dat het carina misschien niet duidelijk is wat 

zij precies niet mag doen. op de achtergrond zegt hanna, die niet 
betrokken is bij het spel, dat ze naar binnen gaat. het is namelijk net 
gaan regenen. jens behandelt de (non-)actie van carina echter als 
herhaalde offense en realiseert een nieuwe aggravated challenge in 
regel 7 door het geven van een luide verklaring voor zijn afwijzing, een 
verwijzing naar een regel, maar zonder die regel expliciet te maken.
verwijzen naar regels wordt vaak als rechtvaardiging van een afwijzing 
gebruikt (vrij, 2012). uit het vervolg in regel 7 lijkt het erop dat jens 
ervan uitgaat dat carina zand uit de bak heeft gehaald en hij sommeert 
carina ‘het’ terug te geven. in feite is dan pas duidelijk waar jens zo 
boos over is en dit blijkt uit de actie van carina, die nu het zand loslaat 
uit haar handen in regel 10, en samen met hanna wegrent naar binnen. 
jens sluit het conflict in regel 11 af met een evaluatieve opmerking over 
het handelen van carina en daarmee een rechtvaardiging van zijn eigen 
gedrag: ‘je mag niet met zand gooien’. carina heeft namelijk het zand 
niet weer terug in de bak gedaan, maar losgelaten buiten de zandbak. 
deze opmerking is opmerkelijk, omdat carina tijdens de opmerking van 
jens in regel 11 al verdwenen is en dus niet kan horen wat jens zegt. 
de evaluatieve opmerking functioneert hiermee als een rechtvaardi-
ging van zijn agressieve optreden tegenover de andere medespelers 
(cobb-Moore, 2008) én als een verbale afsluiting van de conflictescalatie 
(derdepositieafsluiter, Mazeland, 2003). 

de sequentiële structuur van een afsluitende sequentie met een aggra-
vated challenge wordt hieronder schematisch weergegeven:

Tabel 7 Sequentiële structuur van geprefereerd reageren na 
aggravated challenge 2

Challenger Aggravated challenge  Aggravated challenge
 (dreigement, aggressieve 
 afwijzing)
 
Offender accepteren van  opheffen participatie-
 challenge 2 (tpd) kader (geen TPD)

Challenger derdepositieafsluiter  derdepositieafsluiter
 (facultatief) (facultatief): rechtvaardiging

wanneer een aggravated challenge wordt gerealiseerd door zeer 
agressieve  beurten, zoals luid volume, korte en krachtige formuleringen 
en verboden lijkt dit het einde van samenspel in de hand te werken. 
wanneer een dreigement wordt gerealiseerd als aggravated challenge 

 
[
 

(34) a030910 i4

1   ((Sheng Du en Moniek scheppen zand in de bak van Jens))
2   ((Carina staat in bak zand aan te drukken))
3   ((Jens gaat zijn schep leeggooien))
4	 Jens	 →	 NIET	DOE↓:N
5 Carina  ((deinst achteruit, zwaait met handen en kijkt naar Jens))
6 Hanna  ik ga naar binnen ((vanaf een andere plek in de zandbak))
7	 Jens	 →	 DAT	MAG	HELEMAAL	NIET(.)	geef	terug	leg	en	let	ut	weer	terug
8 Carina TPD ((Kijkt naar J zwaaiend met handen en laat zand los buiten 
9 Hanna  Ik ga naar binne:n!
10 Carina TPD ((zandbak en rent samen met Hanna naar binnen))
11 Jens  je mag niet met zand gooien.
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kan na acceptatie van dat dreigement samen verder worden gespeeld. 
een aggravated challenge kan ook gerealiseerd worden als een afslui-
tende beurt, waarna de offender het participatiekader opheft door 
het speelterrein (tijdelijk) te verlaten. dit laatste vindt ook plaats in het 
volgende voorbeeld, maar daar wordt door de challenger een andere 
handelingspraktijk gebruikt, namelijk een uitgebreid account.

Account en acceptatie in de afsluitende sequentie
het volgende voorbeeld demonstreert een type conflictescalatie waarbij 
offender en challenger accounts realiseren, waarbij zij hun standpunt 
rechtvaardigen. wanneer een account van de challenger uitgebreid 
en concreet is, kan de offender niet anders doen dat dat account te 
accepteren. ook church (2009, 148) vindt deze praktijken in haar data 
en noemt het upgrading als accounts steeds concreter (en daarmee 
objectiever) worden gemaakt.. hoe concreter en objectiever het account 
is, des te meer kans op succes. in fragment 35 is hiervan sprake. dory 
(6.11) en Sarah (5.0) zijn met slangenknuffels aan het spelen. wanneer 
pien (5.7) een slang pakt, die dory even eerder vasthad, ontstaat er een 
conflict. na een welles/nietes-discussie, besproken in de vorige para-
graaf, eindigt de discussie met een argumentatie van dory in de vorm 
van een steeds meer uitgebreide reconstructie van haar spel met de 
slang.

 

dory geeft in regel 8 en 9 een chronologische reconstructie van haar spel 
met de slang waarmee zij haar argumentatie onderbouwt. dit uitge-
breide verhaal van dory maakt het pien lastig om simpel af te wijzen en 
pien laat de slang los, maar laat wel blijken dat ze het niet leuk vindt 
door een evaluatieve afsluitende opmerking in regel 11. in aanvul-
ling op wat church (2003) vond bij vierjarige kleuters, die accounts 
gebruiken die zichtbaar of verifieerbaar zijn door de oppositie (p.131), 
wordt hier door dory een chronologisch verhaal verteld (“..en toen.., 
en toen…”) over het spel dat zij speelde voordat pien op het toneel 

verscheen. het lijkt erop dat dory de argumentatie van pien onderuit 
heeft gehaald, omdat zij verbaal heeft aangetoond de slang eerder dan 
pien in bezit te hebben en dús het eigenaarschap mag claimen. hiermee 
oriënteert dory pien op argumenteren en pien dwingt dory tot deze 
complexe wijze van argumenteren. pien geeft dan nog een evaluatieve 
opmerking als derdepositieafsluiter, waarmee ze het rituele evenwicht 
lijkt te willen herstellen.
de sequentiële structuur van de beëindiging van een conflictescalatie 
door middel van een account ziet er schematisch dan zo uit:

Tabel 8  Sequentiële structuur van conflictbeëindiging met account

Challenger  Account m.b.t. challenge 
Offender acceptatie challenge 
Offender  derdepositieafsluiter (facultatief)

de challenger geeft een uitgebreid account, waarna de offender deze 
account accepteert door het loslaten van de speelgoedslang en door een 
evaluatieve opmerking te maken als derdepositieafsluiter. daarmee is 
ook de aanleiding voor de account, namelijk de herhaalde challenge, uit 
de wereld. 

Niet realiseren van TPD in afsluitende sequentie
een conflict kan ook beëindigd worden doordat de offender de offense 
niet meer herhaalt en op deze manier ook geen gedisprefereerd tweede 
paardeel realiseert. wanneer de challenger dan van onderwerp veran-
dert (topic shift) is de conflictescalatie afgelopen. een voorbeeld hiervan 
is fragment 36 waarbij jens (7.1) en Sabrina (4.10) met andere kinderen 
aan tafel zitten voor de gezamenlijke maaltijd. Ze hebben een type 
welles-nietesdiscussie, die in regel 12 stopt, omdat Sabrina niet meer 
reageert en jens zijn aandacht richt op een ander meisje aan tafel. 

 
[
 

(35) a260810 i2/ii1

1 Pien  (ik ook dees) ((grijpt slang))
2	 Dory	→	 Nee	nee:	die	had	ik
3 Pien A IK had ‘m ut eerst
4	 Dory	→	 Maar	ik	ha	had	er	mee	gespeeld	no::g(0.2)	pak	‘m	nou	niet	a↓:f
5 Pien A Maar ik had um als eerste:!
6	 Dory	→	 Nie:t
7 Pien A We:l
8 Dory  Niet ik had em daar gepakt en toen er mee gespee:ld (.) toen 
9    en toen deed ik net of dat (de slangen deruit gingen)
10	Pien		 Nou:	’s	niet	leu↓:k	((laat slang los en loopt weg))

(36) a030910 i3

1 Sabrina  dat wist ik al
2	 Jens	 →	 (onverst)	dat	kon	niet	want	(.)	je	kon	niet	weten	dat	
3   (ik er al wat op doen)
4	 Sabrina	A	 wist	ik	gewoo↑:↓:n
5 Jens A dat kan niet!
6	 Sabrina	A	 we:↓:l
7	 Jens	 A	 nie↓:t
8   (0.3)
9 Sabrina A wist ik gewoon
10 Jens A dat kan niet want ik kan ook al eerder dan jou ben
11   (0.4)
12 Sabrina  ((hoest))
13	 Jens		 	 kan	je	ook	aflikken	((tegen Moniek))
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het is een conflict waarbij onenigheid is over de claim van Sabrina, die 
aangeeft dat zij al wist wat jens op zijn brood zou doen. jens geeft aan 
dat zij dat niet kón weten, maar Sabrina blijft volhouden. in regel 10 
geeft jens in een aggravated challenge aan dat zij het niet kan weten 
en door het gebruik van ‘want’ lijkt hij een reden te geven voor zijn 
standpunt, maar dat wordt niet helemaal helder. na een korte pauze 
in regel 11 reageert Sabrina niet, waarna jens zich in regel 13 tot een 
ander meisje aan tafel richt en overgaat op een ander onderwerp. de 
sequentiële structuur van zo’n conflictbeëindiging is aldus:

Tabel 9 Sequentiële structuur van topic shift als beëindingspraktijk

Challenger Challenge met account
Offender geen respons / geen tpd
Challenger Topic shift en ander-adressering

Patroon 2: De challenger accepteert de accounts van de offender
in deze paragraaf wordt het tweede patroon van een conflictbeëindi-
gende sequentie gedemonstreerd, waarbij een challenger de accounts 
van de offender accepteert. in het eerste voorbeeld doet de offender 
een alternatief voorstel om het probleem op te lossen dat geaccep-
teerd wordt door de challenger. in het tweede voorbeeld wordt de 
sociale actie die voorheen aangemerkt werd als een offense, nu door 
de challenger geaccepteerd als spel. bij beide voorbeelden valt op dat 
de conflictpartijen tijdens en zeker na de beëindiging van het conflict 
samen doorspelen.

alternatief voorstel en acceptatie in de afsluitende sequentie
bij de derde sequentiële structuur formuleert de offender een alter-
natief voorstel om het conflict op te lossen. Fragment 37 is hiervan een 
voorbeeld. jan (5.11) en Moniek (6.2) hebben ruzie over wie op het 
stoeltje mag zitten. Sietse zit hier namelijk al te kleien en er is nog één 
ander stoeltje.

Moniek neemt in regel 14 plaats op het stoeltje aan het tafeltje met 
Sietse. jan geeft in een directe challenge aan dat hij het er niet mee 
eens is en dat hij het stoeltje opeist. Moniek reageert met een coun-
terchallenge, waarna het conflict verder escaleert met opeenvolgende 
aggravated challenges en herhaalde offenses. in regel 31 formuleert 
jan een alternatief: ‘ik pak nog een stoel’. hierop reageert Moniek met 
een luide, directe, enthousiaste acceptatie en herhaalt de oplossing. 
vervolgens spelen de drie kinderen samen verder.
de derde sequentiële structuur van een bemiddelende afsluitende 
sequentie ziet er schematisch dan zo uit:

Tabel 10  Sequentiële structuur van bemiddeling als afsluitingspraktijk
 
Offender  alternatief voor probleem 
Challenger acceptatie alternatief

de offender doet een alternatief voorstel en de challenger accepteert 
dit voorstel. 

Reframing in de afsluitende sequentie
in het tweede voorbeeld van het tweede sequentiële patroon hanteert 
de challenger een opmerkelijke praktijk, waardoor de offense niet meer 
als offense wordt behandeld, maar als spel. Fragment 38 is hiervan een 
voorbeeld. bovendien zien we in dit voorbeeld een interventie van 
een peer, waardoor duidelijk wordt dat niet alleen de challenger de 
praktijken van de offender als offense behandelt, maar ook de buiten-
staander.
het komt regelmatig voor dat kinderen elkaar plagen, waarbij de 
geplaagde reageert met (vaak luide) challenges, zoals ‘nee!’ of ‘niet 
doen!’. dit plaagconflict kan beëindigd worden doordat de geplaagde 
de herhaalde offense als een andere sociale actie gaat behandelen, 

 
[
 

22 Jan A (want) jij moet eraf ik was eerst
23 Moniek A JA:::N
24 Jan A ((knijpt in arm Moniek en trekt aan haar haar))
25 Moniek A ((trekt zich los, maakt slaande beweging terug))
26 Jan  ((pakt klei-emmer van vloer en zet die op tafel))
27 Moniek  ((pakt klei uit de emmer))
28	 Jan	 →	 ((trekt emmer terug en grijpt de klei van Moniek))
29	 Moniek	 A	 NEE::	J↓A↑:↓:↑N
30   ((onverstaanbare episode tussen Sietse en Jan))
31 Jan  Ik pak nog een stoel ((loopt weg))
32	 Moniek	 	 JA	GOEDZO	JIJ	HAD	EEN-	NOG	EEN	KRUK	NOG	EEN	KRUK!
33   ((spelen samen verder))

(37) a270810 ii3

14 Moniek  ((holt snel terug en gaat op het stoeltje zitten))
15	 Jan	 →	 NEE	IK	MA:G	((grijpt naar het stoeltje))
16 Moniek A Nee ik ((zit op stoeltje))
17   (0.6)
18 Jan A ((gaat op M. zitten)) nee ik zat er eerst op (.) ik mag toch?
19 Sietse  (ja)
20 Jan A ((begint aan Moniek te trekken))
21	 Moniek	 A	 NIET	D↑OE↓:N	JAN!
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namelijk als een spelletje. dit gebeurt in de volgende conflictescalatie, 
waarbij esther (8.7) een ‘staartje haar’ van brigitte (7.0) heeft afgepakt.

in regel 4 behandelt brigitte de beurten van esther als plagen. Ze geeft 
aan dat ze het niet wil, door luid en duidelijk aan te geven dat het 
staartje van haar is. bovendien geeft ze haar claim van eigenaarschap 
extra nadruk door aan te geven dat het een nieuw object van haarzelf 
is. dit is dus een challenge met account. esther laat zien dat zij niet 
onder de indruk is door deze claim in regel 5 en gaat verder met het 
plagen van brigitte, die in regel 6 laat zien door snikkende geluiden 
dat zij dit erg vindt. dan komt een buitenstaander, christina (7.8), die 
het hele plaagconflict gevolgd heeft en zij pakt het staartje af van 
esther. die reageert direct met een challenge door het staartje weer 
terug te pakken en de actie van christina luid af te keuren. hierop geeft 
christina in regel 9 een remedy door middel van een rechtvaardiging 
van haar actie, die blijkens de beurt van esther in regel 10 geen indruk 
maakt. christina wijst esther vervolgens op de camera van de onder-
zoekster, als externe autoriteit, maar ook deze actie is zonder gevolgen 
en dan geeft christina het op in regel 15. nadat brigitte in regel 14 
kort het staartje te pakken heeft, weet esther het in regel 16 alweer te 
bemachtigen. en in regel 17 behandelt brigitte de herhaalde offense nu 
niet meer als offense, maar als spel en reageert met gelach. het plaag-
conflict is een plaagspel geworden en gaat dan verder en wordt nog 
uitgebreid met achtervolgingsscènes. in regel 17 realiseert brigitte een 
tpd, waarmee met terugwerkende kracht het plagen geworden is tot 

een spel, waarmee brigitte een nieuw participatiekader heeft gecreëerd 
met nieuwe regels en nieuwe rollen.
 
Schematisch ziet de sequentiële structuur van reframing er zo uit:

Tabel 11  Sequentiële structuur van reframing als afsluitingspraktijk

Challenger Challenge
Offender ((zelfde actie als voorheen:plagen))
Challenger (Offense →) acceptatie spel

Samenvatting
uit de analyses van de tekstfragmenten blijkt dat kinderen zes verschil-
lende handelingspraktijken realiseren die een conflictbeëindiging in 
gang zetten, namelijk een dreigement, een agressieve afwijzing, een 
uitgebreide verantwoording, een alternatief voorstel, het reframen 
van de sociale actie en het niet realiseren van respons. dit levert echter 
slechts twee verschillende sequentiële patronen op. het eerste patroon 
bestaat uit de acceptatie door de offender van de challenge. die accep-
tatie wordt door verschillende handelingspraktijken gerealiseerd, name-
lijk door een non-verbale handelingspraktijk, die eruit bestaat dat de 
offender de inhoud van de challenge uitvoert. er kan een verbale accep-
tatie worden gerealiseerd en soms realiseert de offender geen tpd, wat 
wordt opgevat als een acceptatie door de challenger. regelmatig reali-
seren offenders tijdens de non-verbale acceptatie van de challenge een 
verbale emotionele afwijzing, zoals ‘dat vind ik niet leuk’. opvallend is 
dat de kinderen (offenders) geen remedy meer realiseren, die op basis 
van goffman’s beschrijving verwacht wordt.
het tweede patroon bestaat uit de acceptatie van de challenger van de 
account en/of de sociale actie van de offender. er zijn twee handelings-
praktijken gevonden die challengers realiseren in een conflictbeëindi-
gende sequentie, namelijk het doen van een alternatief voorstel om 
het probleem op te lossen en door het reframen van de offense in een 
spelhandeling. hierbij kunnen de offenders hun oorspronkelijke gedrag, 
waartegen de challenger protesteerde, voortzetten. daarnaast kan een 
offender de voorgestelde oplossing van de challenger verbaal accep-
teren.

De rol van de pm’er
eerder is al gedemonstreerd dat pm’ers een rol spelen in een conflict 
tussen kinderen als die pm’er niet in de buurt aanwezig is. Ze vormen 
eigenlijk een van de resources waar kinderen gebruik van kunnen 
maken tijdens een conflictonderhandeling. dit gebeurt bijvoorbeeld 
door middel van de handelingspraktijk dreigen met vertellen aan de 

(38) a02092010 i3

1 Esther  ((laat staartje zien aan B. en trekt het snel omhoog))
2 Brigitte  ((probeert staartje te pakken))
3 Esther  ((plaagt door staartje vlakbij Brigitte te houden))
4	 Brigitte	 →	 NEE	DIE	IS	VAN	MIJ:.	DIE	HEB	IK	NIEUW
5 Esther A ((plaagt verder))
6	 Brigitte	 →	 ((probeert staartje te pakken)) (snikkend geluid)
7	 Christina	 →	 ((loopt naar Esther en pakt staartje af))
8 Esther A ((trekt staartje terug)) NEE:EE
9 Christina  (ik wou em even aan Brigitte geven)
10 Esther A ((gaat door met plagen van Brigitte))
11 Christina  ((wijst naar camera))
12 Esther A ((kijkt naar camera en gaat door))
13 Brigitte  ((pakt staartje uit Esthers handen))
14 Esther A ((worstelt met Brigitte om staartje)) AH NIET
15 Christina  ((loopt terug naar haar plek))
16 Esther  ((heeft staartje weer te pakken))
17 Brigitte TPD HAHAHAHA
18 Esther  ((plaagt verder met staartje))
19   ((kinderen spelen verder, hollen en lachen)) 

[
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pm’er. hier beschrijven we de rol van een pm’er in de conflictbeëin-
digingen. er zijn drie verschillende momenten gevonden waarop een 
pm’er intervenieert: nadat de offender een remediërende actie heeft 
gedaan,  nadat er een aantal aggravated challenges zijn gerealiseerd en 
nadat een pm’er door de challenger wordt gevraagd om bijstand. in alle 
gevallen probeert de pm’er eerst te achterhalen wat er gebeurd is door 
een meer of minder algemene vraag te stellen naar de voorafgaande 
gebeurtenis die ervoor gezorgd heeft dat er een gekwetste partij is 
ontstaan. 
hieronder worden de drie momenten nader besproken. het eerste voor-
beeld betreft een interventie die plaatsvindt in de afrondende fase van 
een conflict en de pm’er focust dan op hoe een offender op een juiste 
manier zou moeten remediëren. in de tweede plaats wordt een voor-
beeld besproken van een interventie tijdens een conflictescalatie. deze 
pm’er focust op het oplossen van het conflict door beide conflictpart-
ners. het laatste fragment betreft een voorbeeld van conflictinterventie 
van de pm’er op verzoek van de challenger. deze pm’er focust op het 
oplossen van het probleem van de challenger. 

focus op remediëren
het volgende fragment is een voorbeeld van een interventie waarbij de 
pm’er gericht is op het aan de offender aanleren van de juiste praktijken 
om je te verontschuldigen. in fragment 39 zijn bas (5.8), Sander (4.4) en 
wilma (4.2) een fantasiespel aan het spelen. bas bedenkt dat wilma in 
de gevangenis moet en bas en Sander voeren wilma naar een glazen 
deur in de gemeenschapsruimte. bas opent de deur terwijl hij tegelijker-
tijd tegen wilma zegt in regel 1 dat hier de gevangenis is. de jongens 
duwen wilma achter de deur.
 

in regel 4 geeft wilma een directe, luide en duidelijke challenge en 
begint te huilen. hierop doet bas direct een remediërende actie, waarbij 
hij zich twee keer excuseert. de pm’er die in de ruimte aanwezig is, 
komt direct aanlopen en richt zich tot wilma. dit is in lijn met ander 
onderzoek, waaruit blijkt dat pm’ers gericht zijn op gekwetste kinderen 
(danby & baker, 1999). in regel 8 geeft bas een account door mee te 
delen dat ze al een excuus hebben gemaakt. opvallend is dat bas hierbij 
aangeeft dat het om ‘wij’ gaat: bas en Sander, terwijl Sander geen 
excuus heeft gemaakt. dit doet hij nogmaals in regel 12 en in regel 14 
reageert de pm’er hierop. Zij richt zich nu tot bas en de poging van bas 
om de schuld te delen met Sander lukt niet, zoals uit het vervolg blijkt. 

(39) b081210

1 Bas  Hier is de gevangenis
2   ((Bas en Sander voeren Wilma naar de gangdeur))
3 Bas  Nou doei Ik doe de deur dicht
4	 Wilma	 →	 NEE::	((valt, springt op en staat tegen glazen deur, huilt)) 
5 Bas r Sorry: Sorry:: ((kijkt naar naderende pm’er))
6 Wilma  Mmmm::: (huilend geluid)
7 Pm  Kom maar Wilma
8 Bas  We zeiden sorry:
9	 Pm	 →	 Hoe	kwam	ze	nou	achter	die	deur	zo	snel?
10	 Wilma	 →	 ((huilende toon))dat deden die twee::
11 Pm  Ja mag niet hè?
12 Bas  >We zeiden sorry
13	 Wilma	 →	 (snikken)
14	 Pm	 →I	 Ja	maar	sorry	is	soms	niet	gen↑oeg.	Soms	moet	je	even	kijken
15   naar hoe erg de ander schrikt of wat er gebeurt.Sorry is een
16   heel gemakkelijk woord hoor Bas. Daar hebben we het ook wel
17   es over gehad. Wat moet je dan zeggen? [ ik zal et niet weer

18	 Wilma	 →	 																																							[((snik))
19	 pm	 	 doen	of	wat	moet	ik	doen	om	jouw	vr↑iendje	te	zijn	(.)	en	
20   niet alleen sorry
21	 Wilma	 →	 >Maar	dat	vond	ik	helemaal	niet	leu↓k	((verwijtende toon))
22 Pm  Nee! Duwde hij jou door de deur?
23	 Wilma	 →	 Ja::↓
24 Pm  Na (0.3)Nou Bas wat ga je tegen haar zeggen dan?
25   (0.5)
26	 Bas	 →øR	((schouderophalen))weet ik eigenlijk niet mee:r
27	 Pm	 	 Kan	je	wel	bed↑enken
28 Sander  SORRY:::
29	 Pm	 →I	((lachend))neehee je hebt niet geluisterd. Niet alleen sorry
30   je kan ook zeggen van nou deed et pijn of vond je het  
31   vervelend? of schrok je (0.4) kan ook belangstelling 
32      [zijn voor de ander
33	 Bas	 →	 [((draait zich van pm en W weg
34   en kijkt naar Sander, [loopt naar ‘m toe))
35 Pm                        [Bas Bas hé: ((raakt
36   Bas aan met hand))nou ga je de andere kant opkijken maar heb
37   je even geduld om naar dit gesprekje te luisteren? ((trekt 
38   Bas zachtjes naar zich toe en houdt arm om hem heen))
39 Sander  ((komt er ook weer bij staan))
40	 Pm	 →I	wat	zou	je	nu	kunnen	zeggen	tegen	haar?
41 Bas  ik weet niet meer wat we zeiden
42   (0.6)
43	 Pm	 →I		nou	dan	vraag	je	haar	(.)	je	kan	ook	vragen	hoe	is’t	met	je
44   of is’t weer over?
45	 Wilma	 	 ◦(onverstaanbaar is over)
46 Pm  Ja, is’t weer over?
47 Wilma  ((knikt ja met haar hele lijf))
48 Sander  ((pakt arm Bas))(onv toen was ik- ik was- jij zou met mij)
49 Bas  ((schudt hand Sander van zijn arm))
50	 Pm	 →I		je	kunt	ook	zeggen	zullen	we	weer	vriendjes	zijn	bijvoorbeeld
51	 Bas	 →+R		((hoofd omlaag)) zullen we weer vriendjes zijn?
52	 Pm	 →E		[nou	dat	is	heel	lief	van	jou
53 Wilma  [ja
54   ((kinderen lopen direct met zijn drieën weg))
55 Bas  Dan ben ik Rex

 

 
[
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in regel 14 accepteert de pm’er de verontschuldigingen deels met een 
‘ja, maar’ en vervolgens oriënteert de pm’er bas erop dat een excuus in 
verhouding moet zijn met de agressieve daad en dat is kennelijk hier 
niet het geval, wat blijkt uit het doorhuilen van wilma. daarna geeft 
de pm’er de verbale praktijken aan die bas zou kunnen gebruiken, 
wanneer ‘sorry’ niet volstaat. uit regel 18 blijkt dat wilma ‘sorry’ ook 
niet voldoende vond, door aan te geven dat de actie van bas ‘helemaal 
niet leuk’ was. de pm’er wil dat bas daadwerkelijk één van de verbale 
praktijken hanteert en vraagt hem in regel 24 wat hij gaat zeggen. dan 
blijkt dat bas het niet meer weet en in regel 28 probeert Sander hem 
te helpen. uit zijn actie blijkt dat hij het verhaal niet gehoord heeft 
en de pm’er geeft vervolgens in regel 29 nog drie mogelijke verbale 
praktijken aan, die bas zou kunnen gebruiken en geeft ook aan waarom 
een meer uitgebreide verontschuldiging nog meer van belang kan 
zijn. bas’ aandacht wordt inmiddels afgeleid door Sander en de pm’er 
merkt dit op en geeft aan dat dit gesprek nog niet is afgelopen. de 
pm’er herhaalt in regel 40 nog eens haar vraag wat bas nou zou kunnen 
zeggen tegen wilma, waarna bas weer aangeeft dat hij het is vergeten. 
door het gebruik van de verleden tijd én het gebruik van ‘we’ maakt hij 
de pm’er echter wel duidelijk dat hij bij het gesprek betrokken was. in 
regel 43 geeft de pm’er dan weer twee verbale praktijken als mogelijke 
verontschuldiging. opmerkelijk is dat vervolgens wilma reageert. dit is 
niet goed verstaanbaar, maar uit de reactie van de pm’er wordt duide-
lijk dat wilma in antwoord op de uiting van de pm’er aangeeft dat ‘het 
over is’. nadat de pm’er zich hiervan overtuigd heeft, door in regel 46 
te bevestigen dat zij wilma’s uiting gehoord heeft met ‘ja’ en vervol-
gens nogmaals te checken of dit inderdaad het geval is door de vraag te 
herhalen waarop wilma nu non-verbaal met haar hele lichaam bevesti-
gend antwoordt, is voor de pm’er het conflict nog niet voldoende beëin-
digd. Ze geeft in regel 50 een afsluitende verbale praktijk als voorbeeld 
voor bas om het conflict op een goede manier te beëindigen. in regel 
51 herhaalt bas dit dan met gebogen hoofd en zacht volume: ‘zullen we 
weer vriendjes zijn?’ de pm’er complimenteert bas en wilma accepteert 
zijn aanbod. direct aansluitend lopen de drie kinderen weg en gaat het 
fantasiespel verder. 

Samenvattend: in dit fragment intervenieert de pm’er op het moment 
dat de offender probeert het conflict te remediëren door zich te veront-
schuldigen. nadat de pm’er zich direct ontfermt over het gekwetste 
kind, stelt ze de vraag naar de oorzaak van het conflict. bovendien 
maakt zij de rollen van gekwetste en daders zichtbaar, door in regel 
11 te bevestigen dat de offenders een gebod hebben overtreden en 
dus aansprakelijk zijn. Zij oriënteert de kinderen, en met name bas, 
op verbale praktijken die ze moeten hanteren wanneer een simpele 
verontschuldiging niet voldoende is. de pm’er hanteert hierbij een 
ire-structuur die in het onderwijs heel gebruikelijk is: (herhaald) initi-

atief van de pm’er, respons(en) van het kind, evaluatie door de pm’er. 
hieruit zou je kunnen opmaken dat de pm’er erop uit is de kinderen iets 
te leren.

focus op het oplossen van een escalerend conflict
het volgende fragment 40 demonstreert hoe een pm’er intervenieert 
tijdens een conflictescalatie en hoe zij de kinderen vervolgens oriënteert 
op het oplossen van het conflict. de conflictbeëindiging wordt uiteinde-
lijk door de kinderen zelf gerealiseerd (niet verstaanbaar en zichtbaar 
op video, doordat het in een speelhuisje plaatsvindt). Michael (5.10) en 
emma (6.5) en nog twee kinderen zijn met een garage met autootjes 
aan het spelen. Michael is zijn autootje kwijt en denkt die gevonden te 
hebben. hier denkt emma anders over.

dit is een voorbeeld van een welles-nietesdiscussie, waarbij emma in 
regel 3 een korte zeer luide challenge geeft na de beschuldiging van 
Michael dat zij zijn autootje heeft. in regel 5 geeft emma nog een luide 
account na het waarschuwend/klagend uitroepen van Michaels naam: 
‘die had ik’. hiermee maakt ze duidelijk dat zij de eigenaar van de 
auto is. Ze gebruikt hier echter de verleden tijd, waaruit je zou kunnen 
afleiden dat vóórdat Michael het autootje in bezit nam, zij de eigenaar 
was en daarmee de eerste eigenaar, die het recht van bezit heeft (Sacks, 
1992, 473). dat deze redenatie klopt, blijkt uit Michaels verklaring later 
in het gesprek  in fragment 41 (regels 19-21). hij is echter van mening 
dat wanneer je je bezit hebt losgelaten een ander ermee mag spelen.
de aandacht van de pm’er, die vlakbij aan een tafel met andere 
kinderen zit, wordt getrokken door het luide volume van met name 
emma. de challenges die emma uit, zijn allemaal zeer luid en beschuldi-
gend geïntoneerd. nadat de pm’er één keer waarschuwend de namen 
van de kinderen heeft genoemd (niet in transcript), wat te weinig effect 
heeft blijkens haar reactie, hurkt ze in regel 15, in fragment 41, bij de 
kinderen op de grond en vraagt wat er aan de hand is. 

 
[
 

(40) b310810 i1 

1 Michael  ((zoekt autootje, kruipt naar Emma)) Waar is die: (.) heb 
2    JIJ: die heb jij die swart grijse (.) ja ((pakt autootje
    en doet het achter zijn rug))
3	 Emma	 →	 NEE:!!	MI↓CHA::EL	((probeert autootje te pakken))
4	 Michael	 →	 Nee[:↓ee
5	 Emma	 →	 			[Michael!	(.)	DIE	HAD	I:K!
6	 Michael	 →	 Niet	((autootje weer van rug))
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(41) b310810 i1

15 Pm  ((hurkt bij kinderen))Wat is der?
16 Michael  Nou (.) Emma had deze [niet niet
17	 Emma	 →	 																						[niet	JIJ	HAD	DE	BLAU↓WE=		
18 Pm  =Emma eerst Michael en  [dan
19 Michael                          [deze zit lo:os en ze had toen
20   een andere en is deze hier (niet meer mee) en toen kon 
ik
21	 	 	 em	pakk↓e:
22 Pm  En emma?
23	 Emma	 →	 NIET	ik	wou	er	nog	mee	spe:l↓e	((handen voor ogen, 
24   snikkend))
25 Pm  Hoe lossen we dit op Michael en Emma?
26	 Michael		 Emma	die	had	die	paarse	auto	gep↓a:kt
27 Pm  Maar hoe lossen we het nu op? Want Emma wil ook graag [
28   (onversta) Hoe gaan we dat nu doen?
29 Emma                             [MM
30   MMmm((huilend geluid))MMMMmmmm
31   (.)
32 Pm  Willen jullie dat samen oplossen?
33 Michael  ((kijkt naar beneden en trekt kort zijn schouders op))
34 Emma  ((kijkt naar voren en snikt)) MMMm[mmm Khhkk
35 Pm                   [(Misschien kunnen  
36   jullie iets afspreken derover?)

de pm’er vraagt de kinderen wat er aan de hand is. Ze gaat hierbij op 
haar hurken bij de kinderen zitten, zodat ze op gelijk niveau met hen 
is. wanneer Michael begint met een antwoord, valt emma hem in de 
rede, direct nadat ze ‘emma had deze’ gehoord heeft. Ze wijst zijn 
antwoord af en geeft een counterchallenge met een luid volume. dan 
grijpt de pm’er in, in regel 18, maar gaat niet in op de inhoud, maar op 
het beurtwisselingsprincipe: eerst de een dan de ander. Michael had de 
beurt in regel 16 opgeëist, en nu moet Michael eerst zijn beurt afmaken. 
daarna mag emma vertellen wat er gebeurd is. Michael gaat al voordat 
de pm’er klaar is met haar beurt, verder met zijn verhaal. daarna geeft 
de pm’er de beurt aan emma. wat opvalt is dat emma nu niet de beurt 
in regel 22 al neemt, maar wacht tot zij de beurt krijgt van de pm’er. 
vervolgens reageert ze direct en luid afwijzend op wat Michael heeft 
gezegd en geeft een verklaring voor de afwijzing. in regel 25 gaat de 
pm’er niet in op de verklaringen van beide kinderen, maar vraagt ze hen 
hoe ‘we’ dit gaan oplossen en daarbij noemt ze beide kinderen bij de 
naam. wanneer Michael in regel 26 geen antwoord geeft op haar vraag, 
maar weer teruggrijpt op het vorige onderwerp, brengt de pm’er het 
onderwerp ‘oplossing’ weer ter sprake. omdat emma zich heeft afge-
wend en zit te huilen, lijkt de pm’er haar te vertegenwoordigen door te 
zeggen dat niet alleen Michael (ook in regel 27), maar ook emma iets 
graag wil. en ze herhaalt weer: ‘hoe gaan we dat nu doen?’. emma lijkt 

in reactie hierop in regel 29 nog luider te gaan huilen. wanneer er geen 
andere reactie komt van beide kinderen, vraagt de pm’er of de kinderen 
het samen willen oplossen. wat opvalt is dat ze zichzelf er nu buiten 
plaatst door niet meer ‘we’ te gebruiken, maar ‘jullie’. heeft ze zichzelf 
eerst geïncludeerd in het probleemoplossingsproces, nu plaatst ze zich-
zelf erbuiten. het gevolg hiervan is dat zij de kinderen persoonlijk aan 
kan spreken om een oplossing te bedenken en dat de kinderen niet op 
haar terug kunnen vallen. Zij stimuleert op deze wijze de autonomie van 
deze kinderen (Mashford-Scott & church, 2011). in regel 38, in fragment 
42 spreekt zij emma aan.

terwijl emma wegloopt, spreekt de pm’er haar aan en herhaalt het 
verzoek nogmaals door haar naam te noemen. hierdoor blijft emma in 
regel 41 staan terwijl ze doorgaat met huilen. wanneer de pm’er verder 
praat met Michael loopt emma weg.
in lijn met onderzoeksbevindingen van danby en baker (1998) lijkt ook 
voor deze pm’er de verstoring van de sociale orde door geschreeuw en 
gehuil het probleem te zijn dat haar aandacht trekt. vervolgens wil zij 
dan het probleem van het gekwetste kind oplossen (danby & bakker, 
1998). in regel 48 geeft zij aan dat emma nu ‘helemaal verdrietig’ is. 
vanaf regel 47 ligt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van 
het probleem bij Michael. tot en met regel 27 vindt Michael helemaal 
niet dat híj het probleem heeft veroorzaakt, maar emma (regel 27) en 

 
[
 

(42) b310810 i1 

37 Emma  ((Emma [staat al snikkend op en loopt weg))
38 Pm         [Emma heb jij een idee?
39   (0.4)
40 Pm  Emma:?
41 Emma  ((blijft staan en snikt)) Kkhh mmmmm ((luid snikkend))
42  Pm  (onverst) terug te geven)
43	 Michael			 ◦Maar	ik	had	deze	ee↓:rst	Ik	had	deze	(onverst)	die	was	
44   toen ergens anders mee aan het spelen
45 Pm  Maar Emma was ermee aan het spelen dacht ik
46 Michael  Ja maar zie ze ging nu toen met deze paarse auto spelen=
47 Pm  =maar ga nu eens bedenken Michael hoe (onv) Emma is nu 
48	 	 	 helemaal	verdr↑iet↓ig
49 Emma  ((op de achtergrond luid aan het snikken))
50  Michael  (onverst)
51  Pm  (onverst)
52 Michael  Bij ons thuis doen we altijd dat dat als we niks kunnen 
53   dan geven we em aan mijn papa of mama
54	 Pm	 	 Nou	(onverst..	dan	doen	we	dat)	j↑a?
55 Michael  ((knikt en geeft autootje aan pm))
56 Pm  Ga maar eventjes naar Emma 
57 Michael  En dan ga ik ((gaat naar luid snikkende Emma))
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hij lijkt ook niet zo geïnteresseerd in het oplossen van het probleem 
(regel 34). wanneer de pm’er in regel 46 aangeeft dat emma toch 
eigenlijk met het autootje speelde, geeft Michael weer aan dat het 
genuanceerder ligt. dan haalt de pm’er hét argument van stal om de 
verantwoordelijkheid toch bij Michael te leggen: hij heeft het verdriet 
van emma op zijn geweten. Michael doet in regel 52 dan een voorstel- 
waarbij hij verwijst naar de praktijk die ze thuis hanteren, maar waarbij 
hij in feite de verantwoordelijkheid voor het probleem bij hen beiden 
legt: als je er met zijn beiden niet uitkomt, wordt het object van conflict 
afgestaan aan de ouders. hiermee gaat de pm’er akkoord en Michael 
geeft het autootje aan de pm’er. vervolgens stuurt de pm’er Michael 
naar emma en uiteindelijk bereiken beide kinderen (buiten beeld) toch 
samen een compromis.
Samenvattend: de pm’er intervenieert tijdens de conflictescalatie en 
realiseert na de algemene vraag naar wat er gebeurd is, door beurttoe-
wijzing antwoorden van beide participanten. wanneer de challenger 
door huilen en het verlaten van de speelscène geen bijdrage meer kan 
leveren aan een oplossing, laat de pm’er alleen de offender nadenken 
over een mogelijke oplossing en laat hem deze ook uitvoeren. dit 
leidt tot een gezamenlijke conflictbeëindiging van de kinderen (buiten 
beeld).

Offender fysiek verwijderen na persisterende nonacceptaties
het komt in de bso regelmatig voor dat kinderen de hulp inroepen van 
de pm’er, zoals ook in vorige paragrafen is gedemonstreerd. wanneer 
een offender de challenge niet accepteert, kan die challenger de hulp 
inroepen van een pm’er. voorwaarde is dat deze in de buurt is én de 
challenge accepteert als challenge. het volgende fragment 43 is een 
voorbeeld van een interventie van een pm’er, nadat de challenger haar 
hulp heeft ingeroepen. echter, ook na interventie van de pm’er wil de 
offender de challenge niet accepteren en wordt de offender uiteindelijk 
door de pm’er verwijderd van de speelscène, waardoor het probleem 
(tijdelijk) is opgelost.
elise (4.8) en een paar andere kinderen spelen op het podium in de 
gezamenlijke ruimte. Ze zijn een toneelstukje aan het voorbereiden. 
nour (5.1), die al eerder de voorbereiding heeft verstoord, klimt weer 
op het toneel. elise doet een challenge in regel 1 door de offender 
bij zijn naam te noemen en verbaal én embodied aan te geven dat hij 
niet meedoet. hierbij geeft ze een argument gericht op zichzelf. nour 
reageert hier niet op en vervolgens roept elise de hulp in van een pm’er. 
nadat de pm’er bevestigend antwoordt op vragende toon, vertelt elise 
in regel 7 dat nour niet meedoet en dat hij weg moet. 
de pm’er spreekt hierop nour aan en herhaalt in feite wat elise haar 
verteld heeft, maar nu in een voorwaardelijke constructie die proto-
typisch is voor een dreigement: ‘als jij niet…, dan ..’ in regel 10. omdat 

nour niet direct reageert, legt de pm’er in regel 12 uit hoe het er 
rondom een toneelstuk aan toe gaat.
 
 (43) b200910 ii2&ii4 

1	 Elise	 →	 ((met handen in zij naar Nour)) Nour, jij doet niet mee, 
2   anders vind ik het niet leuk Nour! ((kijkt naar pm-er))
3 Nour  ((trekt aan koord aan plafond en reageert niet))
4	 Elise	 →	 ((kijkt even hoe Nour aan het koord trekt en kijkt vervolgens 
5   richting pm-er))PM-ER? PM-ER? PM-ER?
6 Pm  Ja?
7 Elise  ((wijst naar Nour)) Nour doet niet mee ((gaat met handen in 
8   zij staan en kijkt naar pm-er)) want ik wil dat Nour (van het 
   podium) gaat.
9 Nour  ((kijkt op richting pm-er na het horen van zijn naam))
10	 Pm	 →	 Nour,	als	je	niet	meedoet	met	het	toneelstukje,	dan	mag	je	ook	
   niet op het podium
11 Nour  ((staat met vingers in zijn mond en kijkt naar pm-er))
12	 Pm	 →	 Want	als	je	naar	een	voorstelling	gaat	en	je	doet	niet	mee,	dan	
13   zit je ook in de zaal en dan mag je ook niet op het podium komen.
14 Nour  Ja, maar ik wil dat!
15	 Pm	 →	 Dat	kan	dan	straks,	nu	gaat	er	een	toneelstuk	plaatsvinden	dus		 	 	
   jij mag dan straks.
16 Elise  ((loopt naar Nour toe)) ja en dat is nu. Nu gaan we al beginnen 
17   en ben jij al te laat. ((kijkt naar pm-er))
18	 Pm	 →	 Je	mag	dan	straks	Nour
19 Elise  ((kijkt boos naar Nour))
20 Nour  ((kijkt boos naar Elise))
21 Elise  (onverst) eerst dit toneelstukje nog en dan gaan we beginnen en 
22   als we dan klaar zijn (onverst) dan mag jij
23 Nour  ((gaat op een stoel op het podium zitten))
24   Echt niet!
25	 Pm	 →	 Nour!
26 Elise  Nour ((kijkt richting pm-er))
27	 Pm	 →	 Nour!	Het	is	nu	al	een	paar	keer	gezegd	en	volgens	mij	weet	jij	
28   heel goed wat er wordt bedoeld
29 Nour  ((zit op de stoel en reageert niet))
30 Pm  ((pm-er loopt het podium op en gaat naar Nour))
31 Nour  ((probeert pm-er weg te duwen))
32 Pm F (onverst) heb het al een paar keer gevraagd (onverst) jij 
33   mag straks. ((probeert Nour mee te krijgen))
34 Nour  ((stribbelt tegen))
35 Pm F ((tilt Nour op))
36 Nour  ((begint te huilen,trapt tegen blok waardoor glazen eraf vallen))
37 Pm  Dat is niet zo aardig van jou Nour ((loopt met Nour van podium))
38 Nour  ((huilt door))
39 Pm  Wil je kijken naar het toneelstuk of niet?
40 Nour  ((huilt))
41 Pm  Zij gaan een toneelstuk doen. Jij mag straks. Het is niet anders 
42   Nour. Het is niet anders. In dit geval (onv) wil je mee kijken?
43 Nour  ((gestopt met huilen)) ik wil er op!
44 Pm  Nee dat kan niet. Ik ga het nu niet weer tegen je zeggen. Kom op. 
45   ((loopt weer naar het podium))

 
[
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in regel 14 geeft nour aan met een ja, maar-constructie dat hij toch 
op het podium wil blijven. hij gebruikt hiervoor wel een account, 
maar verwijst hierbij alleen naar zijn persoonlijke wil. Zo’n argument 
is kenmerkend voor jonge kinderen, maar tegelijkertijd ook de minst 
succesvolle praktijk (church, 2009). dat is ook hier het geval, want de 
pm’er geeft in regel 15 aan dat hij zijn wensen moet uitstellen: ‘dat kan 
dan straks’, gevolgd door een herhaling van de reden. vervolgens geeft 
ook elise nog eens aan dat het tijdsargument van belang is: nu moet 
elise oefenen, straks kan nour. in regel 23 geeft nour echter een aggra-
vated offense, waarbij hij verbaal en non-verbaal aangeeft ‘echt niet’ 
van het podium te gaan. de pm’er probeert in regel 27 nogmaals nour 
te bewegen van het podium te gaan, en als hij dan weer weigert, gaat 
ze in regel 35 over tot het fysiek verwijderen van nour van het podium. 
uit het vervolg wordt duidelijk dat nour het er nog steeds niet mee eens 
is en de oplossing voor het conflict zal standhouden zolang er pm’ers 
in de buurt blijven. dit blijkt later wanneer de pm’ers weg zijn en nour 
wederom op het podium klimt (niet in fragment). er is dus slechts een 
tijdelijke oplossing gecreëerd.
conflictescalaties kunnen dus (tijdelijk) beëindigd worden doordat de 
challenger de hulp inroept van een pm’er, die remediërend optreedt 
door accounts te gebruiken, in de vorm van uitleg en argumenten. 
wanneer de offender deze praktijken niet accepteert, wordt die 
offender uiteindelijk van het speelterrein verwijderd door de pm’er. 

Samenvatting
er zijn in de data drie typen sequenties gevonden, waarbij kinderen 
in het eerste type georiënteerd worden op welke remediërende prak-
tijken succesvol zijn volgens de pm’er. in het tweede type sequentie 
worden kinderen georiënteerd op het gezamenlijk oplossen van de 
conflict escalatie. in het derde type sequentie is de pm’er genoodzaakt 
de offender van het speelterrein te verwijderen. bij het derde type is er 
sprake van een tijdelijke oplossing.

Tabel 12  Conflictbeëindigende sequenties met inbreng van pm’er

    

pm=pm’er; off=offender; ch=challenger; n=herhalingen offense

het eerste type sequentie lijkt sterk op de ire-sequenties, die vooral 
bekend zijn van traditionele leerkracht/leerlinginteractie in de klas: 
initiation – response – evaluation (Mehan, 1979; gosen, 2012; walsweer, 
2015). de leerkracht geeft een instructie en de leerling volgt die 
instructie op, waarna de leerkracht het antwoord van de leerling evalu-
eert. in dit type sequentie geeft  de pm’er de offender ook een soort 
instructie door middel van het geven van een voorbeeld van een remedi-
erende praktijk. de offender voert de remediërende praktijk uit en deze 
wordt geaccepteerd door de challenger én wordt positief geëvalueerd 
door de pm’er. 
bij het tweede type sequentie leidt de pm’er de conflictpartners naar 
het gezamenlijk oplossen van hun conflict. Zij is als het ware voor-
waardelijk voor de uiteindelijke gezamenlijk gecreëerde oplossing van 
de kinderen. een pm’er lijkt op deze wijze een omgeving te creëren 
waarin het niet toegestaan is om conflictescalaties te laten bestaan of 
gewoon te laten stoppen, maar waar het gebruikelijk is dat offender en 
challenger  gezamenlijk komen tot een oplossing.
het derde type sequentie laat zien dat een pm’er zich soms, bij een hals-
starrig weigerende offender, genoodzaakt voelt tot het verwijderen van 
die offender van de speelscène. de conflictescalatie tussen de oorspron-
kelijke challenger en offender lijkt hiermee, althans voorlopig, beëin-
digd, maar de conflictescalatie tussen de pm’er en de offender gaat 
door. 

(2) focus op oplossen 
conflict

off voorstel   
 oplossing   
 conflict

pm acceptatie   
 voorstel

(3) Offender fysiek 
verwijderen na 
persisterende non
acceptaties

off Offense n

pm verwijdert  
 offender 

(1) focus op 
remediëren 

pm instructie

off respons:  
 uitvoering  
 instructie

pm evaluatie

ch acceptatie  
 remedy

46 Nour  ((volgt pm-er naar het podium))
47 Pm  ((wijst met haar vinger naar Nour die dicht tegen het podium 
48   gaat staan)) Ik hoef je er niet weer af te halen Nour
49 Nour  ((begint heel hard te huilen))
50 Pm2  ((loopt naar huilende Nour, aait over zijn rug)) Wat is er?
51 Elise  Wij willen niet dat hij meedoet (.) hij is eigenlijk te laat. 
52   ((Angelo en Elise gaan op hun knieën naast Nour zitten))
53 Pm2  ((pakt Nour bij zijn hand en neemt hem mee.))
54 Nour  ((stopt met huilen))
55 Pm2  Zullen we samen naar de voorstelling kijken?
56   ((Angelo en Elise gaan verder met oefenen))

F = fysieke verwijdering door pm’er
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4.5 CoNCLuSIE EN DISCuSSIE
in dit hoofdstuk stond de vraag centraal welke sociale praktijken 4- tot 
8-jarige kinderen in conflictgesprekken in de bso laten zien. deze vraag 
werd uitgewerkt in subvragen over de remediërende en persisterende 
sociale praktijken en de conflictbeëindigingspraktijken die kinderen van 
4 tot 8 jaar in de bso benutten en de invloed hierop van pm’ers. eerst 
worden de resultaten op deze onderzoeksvragen samengevat en vervol-
gens wordt ingegaan op de conclusies en de mogelijke implicaties voor 
de praktijk.

4.5.1 Samenvatting resultaten
Remediërende sociale praktijken

er zijn vijf typen handelingspraktijken gevonden waarmee kinderen een 
conflict remediëren: door het realiseren van een account, een veront-
schuldiging, een alternatief voorstel, een acceptatie van de challenge en 
het níet realiseren van een respons op de challenge. verder is gebleken 
dat challenges op twee manieren kunnen worden vormgegeven: op 
een agressieve wijze, waarbij de challenge direct volgt op de offense en 
luid én kort en krachtig wordt geformuleerd. de tweede manier wordt 
gekenmerkt door gewoon volume en een minder kort en krachtige 
formulering, en die kan volgen na een pauze.
deze praktijken komen voor in twee typen remediërende sequenties, 
waarbij het eerste type een ‘goffmaniaanse’ sequentie kan worden 
genoemd. deze volgt namelijk de volgorde beschreven door goffman 
(1971) en bestaat uit een offense, challenge en een remedy, bestaande 
uit een account, een excuus of een alternatief voorstel en een verbale of 
non-verbale acceptatie door de challenger. het tweede type sequentie 
lijkt typerend voor de kindercultuur die in deze studie is onderzocht. het 
bestaat uit een offense en een challenge, waarop geen respons komt. 
er wordt dus geen tpd gerealiseerd door de offender en de challenger 
reageert ook niet op het afwezig zijn van een respons. conflicten tussen 
kinderen kunnen dus gewoon stoppen, doordat één van de partijen zijn 
bijdrage aan het conflict staakt.
de invloed van de pm’er in dergelijke situaties is vooral preventief van 
aard. nog voordat er een conflict is gerealiseerd door samenspelende 
kinderen grijpt de pm’er in, waarbij zij vaak de naam van (de door haar 
bepaalde) offender noemt. de pm’er kan ook de challenge van één van 
de kinderen overrulen, waardoor zij een conflict als het ware smoort. 
pm’ers gebruiken vooral accounts, waarbij zij verwijzen naar morele 
regels.

Persisterende sociale praktijken
een conflictescalatie wordt gestimuleerd doordat de offender een 
aggravation realiseert. in de data blijken vier verschillende hande-

lingsprakijken voor het realiseren van zo’n aggravation voor te komen: 
het herhalen of hernieuwen van de offense, het niet realiseren van 
een tpd door de offender, het rechtvaardigen van die offense, en het 
doen van een counterchallenge. persisterende sequenties bevinden 
zich op een continuüm van voortsudderend tot escalerend, waarbij de 
vormgeving van de handelingspraktijken leidt tot een voortsudderend 
of een escalerend conflict. Aggravations worden op twee manieren 
vormgegeven. het eerste type wordt direct en luid gerealiseerd en kort 
en krachtig geformuleerd. dit zijn escalerende handelingsprakijken. 
het tweede type wordt vaak na een pauze gerealiseerd, met gewoon 
of lager volume en met meer omhaal van woorden, bijvoorbeeld door 
gebruik van accounts. dit zijn voortsudderende handelingspraktijken. 
deze vormgeving heeft gevolgen voor het verloop van het persisterende 
conflict. wanneer er escalerende handelingspraktijken worden gereali-
seerd, moet eerst het probleem worden behandeld, voordat de kinderen 
door kunnen gaan met samen spelen. wanneer kinderen meer voortsud-
derende handelingspraktijken gebruiken, doen ze dat gezamenlijk, 
waarbij het samen spelen gewoon doorgaat of zich juist ontwikkelt in 
relatie tot de conflictinteractie. dit laatste kan geconstateerd worden 
doordat er niet alleen naar enkele sequenties is gekeken, maar naar 
langere conflictepisodes. 
de invloed van de pm’ers op persisterende sequenties blijkt vaak slechts 
tijdelijk van aard te zijn. het conflict lijkt dan opgelost door de inter-
ventie, maar dit blijkt even later toch niet het geval te zijn. tijdens de 
interventie van de pm’er conformeert de offender (volgens de pm’er) 
zich aan de eisen van de pm’er, maar wanneer de pm’er het speelterrein 
heeft verlaten, wordt het conflict voortgezet en moeten de kinderen 
alsnog gezamenlijk het sociale probleem oplossen. ook dit is pas te zien 
als er er niet alleen naar de sequentie is gekeken waarin de pm’er inter-
venieert, maar als er over de grenzen van de sequenties heen gekeken 
wordt. een pm’er die ingrijpt na een challenge van een kind en die chal-
lenge overneemt kan zelfs de escalatie van het conflict bevorderen. 

Conflictbeëindigingspraktijken
uit de analyses van de tekstfragmenten blijkt dat kinderen zes verschil-
lende handelingspraktijken realiseren die een conflictbeëindiging in 
gang zetten, namelijk een dreigement, een agressieve afwijzing, een 
uitgebreide verantwoording, een alternatief voorstel, het reframen 
van de sociale actie en het niet realiseren van respons. dit levert twee 
verschillende sequentiële patronen op. het eerste patroon bestaat uit de 
acceptatie door de offender van de challenge. die acceptatie wordt door 
verschillende handelingspraktijken gerealiseerd, namelijk door een non-
verbale handelingspraktijk, die eruit bestaat dat de offender de inhoud 
van de challenge uitvoert. er kan een verbale acceptatie worden gereali-
seerd en soms realiseert de offender geen tpd, wat wordt opgevat als 
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een acceptatie door de challenger. regelmatig realiseren offenders 
tijdens de non-verbale acceptatie van de challenge een verbale emotio-
nele afwijzing, zoals ‘dat vind ik niet leuk’. opvallend is dat de kinderen 
(offenders) geen remedy meer realiseren, die op basis van goffman’s 
beschrijving verwacht wordt.
het tweede patroon bestaat uit de acceptatie van de challenger van de 
account en/of de sociale actie van de offender. er zijn twee handelings-
praktijken gevonden die challengers realiseren in een conflictbeëindi-
gende sequentie, namelijk het doen van een alternatief voorstel om 
het probleem op te lossen en door het reframen van de offense in een 
spelhandeling. hierbij kunnen de offenders hun oorspronkelijke gedrag, 
waartegen de challenger protesteerde, voortzetten. daarnaast kan een 
offender de voorgestelde oplossing van de challenger verbaal accep-
teren.
het is opvallend dat in een conflictbeëindigende sequentie geen praktijk 
is gevonden waarbij de offender een account realiseert voor zijn (volge-
houden) offense, zoals een rechtvaardiging, waarmee een challenger 
akkoord kan gaan. wel zien we dat de offender een oplossing voorstelt 
voor het probleem dat de offender gecreëerd heeft, dat geaccepteerd 
kan worden. Maar het is vooral de challenger die de conflictbeëindi-
ging in gang zet door een aggravated challenge te doen, zoals een 
dreigement of een uitgebreid account. ook kan de challenger het niet 
realiseren van een tpd en hiermee het stoppen van de offense door de 
offender, accepteren. tot slot kan een challenger de bijdrage van de 
offender reframen van een offense tot een spel en daarmee het conflict 
ook ongevaarlijk maken zodat het daarna uit kan doven.
de invloed van de pm’ers op beëindigende sequenties lijkt vooral 
gericht te zijn op het oriënteren van de conflictpartijen (en dan met 
name de offenders) op morele regels. opvallend is dat hierbij ook 
zogenaamde ire-sequenties voorkomen, die vooral bekend zijn uit 
klasseninteractie en die het patroon hebben Initiation – Response – 
Evaluation. de leerkracht stelt bijvoorbeeld een vraag, de leerling geeft 
een antwoord, waarna de leerkracht het antwoord van de leerling 
evalueert. in de interventie in een conflict in de bso geeft de pm’er de 
offender in haar initiatief een instructie door middel van het geven van 
een voorbeeld van een remediërende praktijk om het conflict te beëin-
digen. de offender voert die remediërende praktijk uit (al of niet direct) 
en deze wordt geaccepteerd door de challenger én vervolgens positief 
geëvalueerd door de pm’er. behalve deze (bijzondere) ire-sequentie zijn 
er in deze setting nog twee andere typen sequenties gevonden. in het 
tweede type sequentie leidt de pm’er de conflictpartners naar de geza-
menlijke oplossing van hun conflict, door het stellen van vragen en het 
geven van opdrachten. in het laatste type sequentie is er sprake van een 
halsstarrig weigerende offender, waarna de pm’er de offender verwij-
dert van het speelterrein en de challengers. 

4.5.2 conclusie
de eerste conclusie is dat kinderen verschillende sociale praktijken 
hanteren om conflicten te remediëren, te laten voortbestaan (voortsud-
deren of escaleren) of te beëindigen. de handelingspraktijken accoun-
ting en het niet realiseren van een tpd kunnen in alle sequenties van 
een conflict voorkomen en kinderen kunnen op basis van deze hande-
lingspraktijken dus geen verwachtingen opstellen over het verloop van 
een conflict. uit de sequentiële analyse van de conflicten blijkt dat het 
onderhouden van een conflict een complex proces is. het is niet alleen 
afhankelijk van de gehanteerde handelingspraktijken, maar ook van de 
vormgeving van de challenges en de aggravations. uit de analyses blijkt 
dat er sprake is van een continuüm van voortsudderende tot escalerende 
conflicten. tijdens voortsudderende conflicten realiseren offender en 
challenger meer subtiele praktijken waardoor zij in staat zijn door te 
spelen, terwijl zij voortsudderende en remediërende sequenties reali-
seren. in escalerende conflicten waarin kinderen meer agressieve hande-
lingspraktijken hanteren, moeten zij het conflict eerst hebben opgelost 
voordat zij verder kunnen spelen.  
een tweede conclusie is dat offenders in remediërende praktijken 
excuses kunnen realiseren voor hun offense, maar dat deze hande-
lingspraktijk in de conflictbeëindiging na escalerende sequenties niet 
voorkomt bij deze kinderen en wanneer het voorkomt, lijkt het niet het 
gewenste effect te sorteren: namelijk dat het conflict beëindigd wordt.
een derde conclusie is dat pm’ers in alle typen conflictgesprekken een 
rol spelen. Zij zijn voor de kinderen één van de bronnen die zij kunnen 
benutten in de conflictinteractie, zoals dreigen met het vertellen aan 
een pm’er en daadwerkelijk de hulp inroepen van pm’ers. pm’ers 
oriënteren kinderen in deze setting op de geldende regels in de bso 
en op morele regels. opvallend is dat interventies van pm’ers in de 
meeste gevallen alleen succesvol zijn zolang de pm’er in de buurt is. 
het conflict tussen de kinderen wordt dan als het ware even opgeschort 
en de sociale orde die de pm’er gecreëerd heeft, geldt. nadat de pm’er 
is verdwenen, gaat het conflict tussen de kinderen door en moeten zij 
blijkbaar een eigen lokale sociale orde creëren. 
       

4.5.3 discussie
in dit onderzoek is de typering van conflicten van goffman (1971) 
gevolgd van remediërende en escalerende sequenties. deze typering 
dient voor kinderconflicten aangepast te worden, tenminste waar het 
gaat om escalerende sequenties. in deze studie worden die escalerende 
sequenties genuanceerd, omdat er een continuüm is gevonden van 
voortsudderende sequenties tot escalerende sequenties. bij voortsudde-
rende sequenties houden kinderen het conflict aan én spelen zij tegelij-
kertijd door. bij escalerende sequenties moet het conflict eerst worden 
opgelost. dit is een aanvulling op het onderzoek van church (2009), 

 
[
 



194 195

die heeft laten zien dat geprefereerde beurtgeving tijdens conflicten 
van vierjarigen het conflict in stand houdt. dat is in deze studie ook 
gevonden, maar kinderen hanteren praktijken op een continuüm van 
geprefereerd tot gedisprefereerd, waarmee zij op subtiele wijze een 
sociale orde weten te creëren, waarbij conflicten op hetzelfde niveau 
kunnen doorgaan, maar ook stapsgewijs opgevoerd en verminderd 
kunnen worden. dit lijkt samen te hangen met het doel dat kinderen 
hebben, zoals samen doorspelen én het eigen standpunt bewaken, de 
novice de spelregel uitleggen of het spel beschermen tegen indringers.
tevens is gebleken in lijn met ander onderzoek (corsaro 1979, church, 
2009) dat kinderen een derde type remedy realiseren, namelijk het 
niet realiseren van respons (tpd). in aanvulling op goffman (1971) is 
gebleken dat conflictgesprekken kunnen bestaan uit een reeks van 
remediërende en persisterende sequenties, waarbij kinderen na iedere 
sequentie de mogelijkheid hebben om het conflict te remediëren, het 
conflict te laten persisteren of het conflict te beëindigen. een escalatie 
hoeft dus niet te eindigen na de eerste ronde. in principe staan na de 
tweede offense (of counterchallenge) weer alle mogelijkheden (voor 
verdere escalatie of voor remediëring) open. conflictonderhandeling is 
dus een recursief proces.
deze studie geeft aanvullend bewijs voor het onderzoek van danby 
en baker (2000), die lieten zien dat kinderen na de interventie van een 
pm’er hun eigen conflict nog moeten behandelen en oplossen. het lijkt 
inderdaad een illusie dat pm’ers de sociale orde door hun interventie 
hebben hersteld. er is slechts één fragment gevonden waarbij een pm’er 
de kinderen zodanig begeleidt dat zij gezamenlijk hun conflictescalatie 
beëindigen. deze pm’er neemt een neutrale positie in tegenover de 
conflictpartijen. deze studie zorgt voor meer bewijs voor de conclusie 
die Mashford-Scott en church (2011) uit hun onderzoek trekken. 
Zij beargumenteren dat pm’ers ook praktijken kunnen gebruiken 
bij conflictinterventies, die de autonomie en het zelfbewustzijn van 
kinderen stimuleren. de invloed van pm’ers op de conflictinteractie van 
kinderen is vooral van morele aard, waarbij pm’ers de kinderen oriën-
teren op morele regels, zoals ‘niet voor je beurt gaan’, ‘samen spelen’ en 
‘anderen niet pijn doen’. pm’ers lijken hiermee conflicten vooral aan te 
grijpen als opvoedmomenten, waarbij hun focus ligt op sociale, inclusief 
morele regels en in mindere mate op het participeren in een conflict-
onderhandeling. deze insteek lijkt bij te dragen aan de observatie 
dat pm’ers vrijwel altijd partij kiezen voor één van de conflictpartijen. 
onafhankelijk van de kinderen bepalen zij zelf wie de boosdoener is. 
deze insteek zou ervoor kunnen zorgen dat de invloed van de pm’er op 
de conflicten van kinderen duurt zolang zij in de buurt is.
deze deelstudie is uitgevoerd op twee bso’s met een verschillende 
visie, namelijk een aanbodgerichte en een ontwikkelingsgerichte visie. 
de veronderstelling daarbij was dat verschillen in visie samen zouden 

kunnen hangen met verschillen in de sociale praktijken van kinderen. 
dit is niet het geval gebleken. deze deelstudie levert wel aanwijzingen 
op over de invloed van de verschillende visies op de conflictinteractie en 
op de ruimte die kinderen krijgen om conflicten zelf op te lossen. Maar 
omdat het materiaal zo beperkt is, zou het goed zijn aanvullend onder-
zoek te verrichten naar de invloed van de visie van pm’ers op hun rol in 
conflictgesprekken met kinderen, zodat we meer inzicht verkrijgen in 
de gevolgen van de interventies van pm’ers op het verloop van conflict-
gesprekken tussen kinderen. bovendien is het mogelijk dat wanneer 
er andere communicatieve activiteiten (zoals probleemgesprekken 
en regelonderhandelingen) betrokken worden in het onderzoek er 
meer inzicht kan worden verkregen in de rol van de pm’er. evaldsson 
(1993) heeft bijvoorbeeld laten zien dat er een verschil is in visie op hoe 
kinderen en pm’ers omgaan met conflicten en dat dit invloed heeft op 
de ruimte die kinderen krijgen om hun conflicten zelf op te lossen.deze 
studie heeft zichtbaar gemaakt hoe kinderen met elkaar omgaan in 
conflictgesprekken. het is van belang dat pm’ers en andere professionals 
hier kennis over opdoen, omdat dit belangrijk is voor de omgang met en 
begeleiding van kinderen in de setting van de bso.
Zo levert deze deelstudie aanwijzingen op dat de ‘ik-boodschappen’ die 
gebruikt worden als account in challenges, zoals ‘dat vind ik niet leuk’, 
geen remediërende werking hebben in conflictgesprekken. dit is in lijn 
met wat church (2009) constateert over de persoonsgerichte accounts bij 
conflictgesprekken tussen vierjarigen. deze studie laat echter ook zien 
dat die ik-boodschappen in challenges van professionals geen remedië-
rende werking hebben. in de vakliteratuur voor pm’ers en leerkrachten 
is het gebruik van deze ik-boodschappen (gordon, 1971) nog steeds een 
belangrijke aanwijzing, maar het lijkt geen goede aanbeveling te zijn 
voor het oplossen van conflicten: niet voor de professional en niet  voor 
de kinderen. het lijkt in ieder geval gerechtvaardigd om meer onder-
zoek te verrichten naar het inzetten van en de werking van die zoge-
naamde ‘ik-boodschappen’.
de aanbeveling in het handboek voor de buitenschoolse opvang 
pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar (Schreuder, boogaard, 
Fukkink, hoex, 2011) lijkt gerechtvaardigd te worden door dit onder-
zoek: volgens dit handboek wordt de pm’er geacht de voortgang van 
het spel te bewaken, en kinderen zoveel mogelijk hun eigen conflicten 
te laten oplossen; alleen als het misgaat wordt verwacht dat zij als 
scheidsrechter optreedt. deze studie draagt bij aan de wetenschap-
pelijke onderbouwing van deze aanbeveling en maakt deze boven-
dien concreet. volgens deze studie zou een pm’er de kinderen zoveel 
mogelijk zélf de conflictonderhandeling moeten laten realiseren, 
omdat zij betere oplossers van hun eigen conflicten zijn en beter van 
elkaar kunnen leren welke sociale praktijken gebruikt kunnen worden. 
wanneer een pm’er wel intervenieert, zou zij onpartijdig moeten blijven 
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en het beste een coachende rol aan kunnen nemen. dit betekent dat zij 
niet onafhankelijk van de kinderen zelf bepaalt wie de offender en wie 
de challenger in het conflict is en geen partij wordt in het conflict. dit is 
in lijn met onderzoek van Singer en hännikaïnen (2002) die stellen dat 
een kindgerichte mediërende strategie het meest succesvol is. hierbij 
zou een pm’er moeten werken als procesbegeleider en de kinderen 
helpen het conflict zelf op te lossen. deze studie laat zien hoe dat er in 
de praktijk uit zou kunnen zien en bovendien dat het mogelijk is.
in de bso krijgen kinderen dus veel gelegenheid om met andere 
kinderen, vrienden of geen vrienden, leeftijdgenoten of geen leef-
tijdgenoten, bekend of minder bekend, samen te spelen en conflicten 
te hebben. deze studie heeft zichtbaar gemaakt dat participatie in 
conflicten kinderen oriënteert op de standpunten van anderen, op 
morele regels, op spelregels en op het onderhandelen en argumenteren. 
dit zijn belangrijke sociale praktijken voor het sociaal kunnen functio-
neren in de wereld. 
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5
Regelonderhandelingen 
tijdens de ontwikkeling van een bordspel 1 

5.1 INLEIDING
Spel is een veel voorkomende activiteit binnen de buitenschoolse 
opvang. kinderen spelen buiten en binnen, in grotere groepen en 
in tweetallen of alleen. de spelletjes die gespeeld worden, zijn vaak 
bekend en hebben min of meer vaste regels. Maar af en toe komt het 
voor dat kinderen zelf een nieuw spel ontwikkelen. de ontwikkeling 
van een spel gaat vanzelfsprekend gepaard met onderhandelingen over 
de regels. regelonderhandeling komt echter ook voor bij bestaande 
spelvormen en het is dan ook één van de kenmerkende communica-
tieve activiteiten van een bso. onder regelonderhandeling wordt hier 
verstaan dat algemene regels voor samenspel en specifieke spelregels 
door kinderen gebruikt en ontwikkeld worden in onderhandeling met 
elkaar, waarbij de participanten het eens moeten worden over spelre-
gels en over hun formulering.
in de videoregistraties, 83 uur in totaal, is vaak sprake van spel waarin 
regelonderhandeling van belang is om elkaar te herinneren aan de spel-
regel of om een novice de regels van het spel uit te leggen. op basis van 
dit materiaal was een collectiestudie naar regelonderhandeling tijdens 
spel mogelijk, net als naar conflictgesprekken en entreeonderhande-
lingen. daar is in dit geval niet voor gekozen. in het corpus is namelijk 
sprake van één bijzondere opname: twee zusjes die gezamenlijk vijf 
verschillende spellen ontwikkelen, waarbij regelonderhandeling nood-
zakelijk is voor het creëren van een nieuw spel en voor het ontwikkelen 
van een lokale sociale orde. deze opname en het transcript hebben 
aanleiding gegeven tot een single case study. Zo’n zeldzame case 
kan waardevolle informatie opleveren over regelonderhandeling van 
kinderen tijdens een fascinerend zelfbedacht spel. 
regelonderhandeling is een kenmerkende communicatieve activiteit 
binnen de bso. wanneer kinderen gezamenlijk een spel ontwikkelen is 
regelonderhandeling een onmisbare bezigheid waardoor het spel kan 
ontstaan en ontwikkeld kan worden. het is daarom interessant om na 
te gaan welke sociale praktijken kinderen in de bso in regelonderhan-

“Ik snap dat er regels zijn, maar snappen de regels ook 
dat ik er ben?”

lisa, leerling van Frans droog

1   dit hoofdstuk is gebaseerd op twee eerdere publicaties: 
-  Schaaf, n. van der (2012). Socialisatie in peerinteractie. een onderzoek naar de wijze waarop twee zusjes tijdens een bordspel spel-

regels en autoriteit construeren. in k. de glopper, M. gosen & j. van kruiningen (red.). gesprekken in het onderwijs. delft: eburon. 
-  Schaaf, n. van der (2012). Socialisatie in peerinteractie. een onderzoek naar de wijze waarop twee zusjes elkaar oriënteren op het 

einde van een bordspel zonder regels. in n. de jong, k. juffermans, M. keijzer & l. rasier (eds.). Papers of the Anéla 2012 Applied 
Linguistics Conference. delft: eburon.
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delingen laten zien. in paragraaf 5.2 wordt ingegaan op het theoretisch 
kader en in paragraaf 5.3 wordt beschreven hoe deze single case study 
is uitgevoerd. in paragraaf 5.4 worden de analyseresultaten beschreven 
en in paragraaf 5.5 worden conclusies getrokken en worden de opzet en 
uitkomsten van dit onderzoek bediscussieerd.

5.2 ThEoRETISCh KaDER
binnen de setting van de buitenschoolse opvang komt een verscheiden-
heid aan spel voor. kinderen zijn betrokken in doen-alsofspel, ze spelen 
buiten op het plein bijvoorbeeld balspellen en binnen spelen ze met 
playmobiel, lego en poppen. daarnaast is het spelen van bordspellen 
één van de veelvoorkomende spelactiviteiten (van der Schaaf, berenst, 
doornenbal & de glopper, 2012). kinderen kunnen deze spelletjes zelf 
uit de kast pakken en regelmatig kiezen ze spelletjes die zij niet of (nog) 
minder goed beheersen. novices kunnen dan in heterogene groepjes 
het spel leren van experts door guided participation (rogoff, 1990; 
2003). dit houdt in dat minder ervaren kinderen participeren in het 
spel en de gezamenlijke interactie met meer ervaren kinderen, waarbij 
de novice door te participeren in dat spel door impliciete of expliciete 
begeleiding van de expert in staat is te leren.
wanneer er een nieuw spel ontwikkeld wordt, is regelonderhandeling 
nog pregnanter aanwezig dan in een bestaand spel waarvan de spel-
regels vastliggen. kinderen kunnen bij het ontwikkelen van een nieuw 
spel geen beroep doen op bestaande spelregels, maar moeten die juist 
in interactie met elkaar zelf ontwikkelen om het spel te creëren. Zij 
moeten elkaar bijvoorbeeld duidelijk maken dat zij een eerste zet in 
het spel hebben gezet en demonstreren aan de ander dat zij die zet als 
zodanig beschouwen.
bij praten, onderhandelen en discussiëren over de regels van een spel 
en over legale en illegale acties is er sprake van morele discussies. 
participanten moeten voortdurend een keuze maken tussen goed of 
fout, tussen een goede zet op het bord of een foute zet. het spelen 
van een spel vormt zo de context voor het oefenen met moraliteit, met 
wederkerigheid, waarbij je je eigen belang en dat van de ander in de 
gaten moet houden. interactie en moraliteit zijn dus onderling nauw 
met elkaar verbonden (evaldsson, 2004). heritage & clayman (2010) 
wijzen in dit verband op het werk van goffman wiens centrale uitgangs-
punt was dat interactie een onderliggende structurele organisatie kent 
(syntax) en stelde dat:

“the syntax of interaction (...) is a core part of the moral order. it is 
the place where face, self, and identity are expressed, and where they 
are also ratified or undermined by the conduct of others.” (heritage & 
clayman, 2010, p. 9)

in deze pregnante formulering wordt evident dat door interactie niet 
alleen een morele orde gecreëerd wordt, maar dat de manier waarop 
die interactie wordt gerealiseerd zelf een belangrijk onderdeel van de 
morele orde is. in en door interactie presenteren de interactiepartners 
een beeld van zichzelf en dat beeld wordt bevestigd of ondermijnd door 
de manier waarop de interactionele bijdragen van de interactiepartners 
worden gerealiseerd.
binnen de setting van een bso spelen kinderen in groepjes die regel-
matig van samenstelling wisselen. Zo spelen zij met peers, maar ook met 
jongere en oudere kinderen, met ervaren en minder ervaren kinderen 
en soms spelen broers en zussen (brussen) met elkaar. Samenspel van 
brussen onderscheidt zich van gewoon samenspel van peers (dunn, 
2007). in de eerste plaats kenmerkt de emotionele kwaliteit van de 
relatie zich door het onbevangen durven uiten van zowel positieve als 
negatieve gevoelens. een tweede kenmerk van brussen-relaties is de 
vertrouwdheid en intimiteit van de relatie. longitudinaal onderzoek 
heeft laten zien dat brussen vanaf de voorschoolse periode een actieve 
rol ontwikkelen, wat inhoudt dat zij meer spelletjes initiëren en effec-
tiever samenwerken in gezamenlijk spel en dat zij effectiever worden 
in het bereiken van hun eigen doelen (dunn, creps & brown, 1996). de 
oudere brussen zijn op 8-jarige leeftijd al vaardige leraren voor hun 
eigen jongere brussen, waarbij zij de jongere brussen helpen in toene-
mende mate te participeren in cultureel belangrijke taken (dunn, 2007).

Doenalsofspel of (bord)spel
Spel vormt een belangrijk onderdeel van het kinderleven (gray, 2013; 
whalen, 1995; huizinga, 1950). kinderen leren hierdoor om voor zich-
zelf op te komen, om te onderhandelen en compromissen te sluiten 
(gray, 2013) en ze oefenen met verschillende rollen en ervaren wat 
verschillende scenario’s betekenen (deunk, 2009). definiëren wat spel 
precies is, is niet gemakkelijk. wel is duidelijk dat er verschillende typen 
spel zijn, van doen-alsofspel tot (bord)spellen, in het engels gemakke-
lijker van elkaar te onderscheiden door de begrippen play versus games. 
evaldsson en corsaro (1998) bespreken vygotsky om het verschil tussen 
play en games duidelijk te maken. doen-alsofspel (play) en spel (games) 
zijn de uitersten van een continuüm van ontwikkeling, waarbij play 
en games niet totaal gescheiden entiteiten zijn. doen-alsofspel stelt 
kinderen in staat zelf regels uit te vinden, terwijl (bord)spel gekenmerkt 
wordt door bepaalde vastgestelde spelregels. Zowel doen-alsofspel als 
(bord)spel vormen belangrijke activiteiten van het alledaagse leven van 
kinderen in de bso (van der Schaaf e.a., 2012; evaldsson, 1993). 
doen-alsofspel wordt gekenmerkt doordat het niet letterlijk is, zoals 
het begip ‘doen alsof’ al zegt en vindt plaats buiten de ‘echte wereld’. 
verschillende onderzoekers (whalen, 1995; deunk, 2009; butler, 2009) 
laten zien dat het initiëren van doen-alsofspel en het organiseren en 
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in stand houden ervan een gezamenlijke activiteit is, waarbij kinderen 
op een beurt-voor-beurtbasis elkaar duidelijk moeten maken wat 
de verschillende acties betekenen: een eerste zet, een grapje en een 
‘ding’ dat staat voor een ander ‘ding’, zoals een geluidsrecorder in het 
spel die functioneert als een mobiele telefoon. een soort regel binnen 
doen-alsofspel is dan bijvoorbeeld: dat ding (X) geldt als iets anders 
(Y). kinderen moeten elkaar niet alleen duidelijk maken dat de inter-
actie geïnterpreteerd moet worden als doen-alsofspel, maar zij moeten 
ook hetzelfde doen-alsofkader met elkaar delen, zoals ‘vadertje en 
moedertje’.
Sociale spellen, zoals balspellen en bordspellen, worden gekenmerkt 
door vastgestelde spelregels. bordspellen kennen vaste spelregels en 
worden gekenmerkt door competitie met teams of partijen, waarbij 
winnen een belangrijk concept is. binnen spel en zeker binnen een 
nieuw spel zijn (spel)regels belangrijk voor het goed- en/of afkeuren van 
acties. dit is niet anders dan in het dagelijks leven, waarbij wij voort-
durend een beroep doen op (spel)regels (huizinga, 1950). we zorgen 
bijvoorbeeld dat we op tijd op school of op het werk zijn en op weg 
naar school wachten we voor het rode stoplicht.
wanneer kinderen met bestaande spelattributen een nieuw spel ontwik-
kelen, lijkt er sprake te zijn van zowel doen-alsofspel als (bord)spel. in 
deze studie gaat het om een voor kinderen nieuw bordspel. Zij moeten 
al spelend het spel ontwikkelen en zijn genoodzaakt (spel)regels te 
bedenken. deze regels en spelregels maken het kinderen mogelijk om 
ongewenst en gewenst gedrag te definiëren en te begrijpen binnen de 
lokale setting van het spel. regels gelden altijd binnen de lokale setting 
waarbinnen de activiteit plaatsvindt en worden daarbinnen begrepen 
(heritage, 1978). binnen een spel, en helemaal binnen een voor hen 
onbekend spel, zijn kinderen betrokken in een constant proces van 
onderhandelen en construeren zij hun eigen (spel)regels en op die wijze 
een lokale sociale orde.

Interactie over spelregels
wanneer kinderen een nieuw spel ontwikkelen is de communicatieve 
activiteit regelonderhandeling van groot belang. om een nieuw spel 
te ontwikkelen zijn immers regels nodig en deze moeten de kinderen 
gezamenlijk in interactie met elkaar ontwikkelen en onderhandelen, 
waardoor zij voortdurend werken aan de lokale sociale orde. iedere 
spelactie biedt nieuwe mogelijkheden en kan oude acties overrulen. 
die (spel)regels gaan over of acties goed zijn of fout, legaal of illegaal 
(Sacks, 1992, 473). wanneer je iets illegaals doet, telt het niet mee in 
het spel. in tegenstelling tot het dagelijks leven gaat het daarbij volgens 
Sacks echter niet om het onderscheid tussen ‘mogelijk’ en ‘onmoge-
lijk’, omdat kinderen in een spel bijvoorbeeld zonder problemen weer 
opstaan nadat ze eerst dood zijn gegaan. in een nieuw spel moet dus 

voortdurend onderhandeld worden wat legale en wat illegale acties 
zijn.
de meest basale regel die geldt in al het spel van kinderen is de regel 
van de wederkerigheid (berenst & Mazeland, 2000). volgens berenst en 
Mazeland (2009) ontwikkelen negenjarige kinderen tijdens spel regels 
voor het onderlinge handelen en beoordelen zij op basis daarvan ook 
het handelen van de ander. Zij laten zien dat vierjarigen vooral achteraf 
een beroep lijken te doen op moraliteitsoverwegingen om hun hande-
lingen te verantwoorden. dit beroep heeft te maken met de regel van 
rechtvaardigheid die door kinderen gehanteerd wordt en niet met een 
van buitenaf opgelegde norm (berenst & Mazeland, 2009; gray, 2013). 
een andere regel die door kinderen gehanteerd wordt, is de regel van 
eigenaarschap (Sacks, 1992; gray, 2013). deze regel houdt in dat degene 
die het eerst het spel of een attribuut pakt, de zeggenschap heeft over 
dat spel of attribuut. volgens Sacks (1992, 505) speelt eigenaarschap van 
het spel een grote rol rondom regelconstructie:

“a member who is the owner of the game has the authority to 
announce rules.” 

dit zorgt ervoor dat volgens theobald (2009) het eigenaarschap van een 
spel een zeer gewilde rol is voor kinderen. daarnaast komt de regel van 
consistentie voor in doen-alsofspel van kinderen (gray, 2013). dit houdt 
in dat het spel intern consistent moet zijn. het moet als het ware passen 
in het verhaal. 

Regelonderhandeling
kinderen volgen de regels niet slaafs, maar bediscussiëren die en 
onderhandelen er met andere participanten over (goodwin, 2006). in 
een onderzoek naar de natuurlijke interactie van 9- tot 11-jarige meisjes 
die op het schoolplein een hinkelspel spelen of touwtje-springen, 
laat goodwin (2006) zien dat kinderen vooral tijdens het spel andere 
kinderen herinneren aan regels, protesteren tegen regels en spelen met 
de regels vanuit verschillende identiteiten, zoals scheidsrechter en speler 
(hinkelaar of springer). daarbij maken zij gebruik van diverse verbale 
en non-verbale handelingspraktijken. verbale handelingspraktijken zijn 
dan bijvoorbeeld het doen van challenges, accounts of het geven van 
instructies. kinderen formuleren expliciete regels met karakteristieke 
werkwoorden, zoals moeten, mogen en toestaan (jordan, cowan & 
roberts, 1995). Maar vaker moeten regels worden afgeleid uit minder 
specifieke formuleringen, die verwijzen naar een regel, onuitgesproken 
maar bekend voor alle participanten. 
non-verbale handelingspraktijken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit 
lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en wijzen. onderzoek van de 
goodwins (goodwin, M.h., 2007; goodwin, c., 2007, 2000; goodwin, 
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goodwin & Yaeger-dror, 2002) laat zien dat embodied action een 
belangrijke rol speelt in de interactie tussen kinderen. kinderen 
gebruiken bijvoorbeeld lichaamshouding om enthousiasme of afwij-
zing duidelijk te maken aan gesprekspartners (goodwin, M., 2007). 
lichaamshouding, wijzen en kijken zijn van cruciaal belang voor de 
organisatie van de desbetreffende activiteit (goodwin, c., 2007, 2000). 
doordat kinderen participeren in een activiteit en verwachten hoe een 
ander participeert (daarmee een participatiekader tot stand brengend ) 
functioneren zij als competente linguïstische en sociale partners 
(goodwin & goodwin, 2004).
naast het onderhandelen over bestaande spelregels, construeren 
kinderen ook zelf regels. Spellen hebben specifieke en lokale regels 
nodig die afhankelijk zijn van de speciale context waarin het spel zich 
afspeelt (evaldsson & corsaro, 1998). Zo worden er spelroutines ontwik-
keld voor het begin en het einde van een spel en de lokale regels 
worden continu herhaald en bevestigd (evaldsson & corsaro, 1998). 
bateman (2011) laat zien dat ook kinderen van 4 jaar al in staat zijn om 
complexe spelregels te ontwikkelen. tijdens onderhandelingen over 
toelaten van kinderen tot een speelhut laat zij zien dat kinderen regels 
ontwikkelen en morele discussies voeren om andere kinderen toe te 
laten tot hun spel in de speelhut of juist buiten te sluiten van hun spel. 
tijdens en door de onderhandelingen, ontwikkelen kinderen verschil-
lende sociale identiteiten. naast scheidsrechter en speler, demonstreert 
evaldsson (1993) in de context van twee bso’s in Zweden, waarbij zij 
met name buitenspel bespreekt, zoals knikkerspel en touwtjespringen, 
dat kinderen verschillende sociale identiteiten laten zien, zoals onder-
handelaar, bemiddelaar, beschuldiger en verdediger. kinderen kunnen 
bijvoorbeeld door het betwijfelen van fysieke vaardigheden van een 
participant of het eigenaarschap van een andere participant, hun eigen 
positie opwaarderen.
 

oriëntatie op het einde van een nieuw ontwikkeld spel
wanneer kinderen nieuwe spellen ontwikkelen, rijst niet alleen de 
vraag hoe ze de spelregels ontwikkelen, maar ook hoe zij elkaar duide-
lijk maken dat een spel is afgelopen en een nieuwe ronde in het spel 
begint. bij een bestaand spel dat bekend is bij de spelers is duidelijk dat 
een bordspel eindigt wanneer bijvoorbeeld een speler heeft gewonnen. 
bij een spel dat tijdens het spelen gecreëerd wordt, ligt het speleinde 
van tevoren niet vast. en wanneer kinderen vijf verschillende spellen 
spelen, is het van belang om elkaar duidelijk te maken wanneer een 
spel is afgelopen en een nieuw spel begint. dit is vergelijkbaar met de 
situatie waarin participanten een gesprek moeten afsluiten (Mazeland, 
2003). hierbij zien de participanten zich gezamenlijk voor het probleem 
gesteld om een gesprek af te sluiten dat zij gezamenlijk begonnen 
zijn. hiervan is bekend dat daarin twee componenten cruciaal zijn 

(Mazeland, 2003): een pre-closingronde waarin het afsluitingstraject 
geïnitieerd wordt en een afsluitingsbezegeling met een afscheidsgroet-
sequentie. van een dergelijke laatste groet kan hier natuurlijk geen 
sprake zijn, maar de bijzondere situatie van het beëindigen van een spel 
dat ter plekke wordt geconstrueerd, en dus ook geen vaste regels voor 
formele beëindiging kent, zal wellicht specifieke vormen van pre-closing 
met zich meebrengen, terwijl er ook een duidelijke overgang naar een 
nieuw spel geconstrueerd moet worden.

Regelconstructie en autoriteit
wanneer onderhandeld wordt over in dit geval regels van een spel, kan 
één van de spelers autoriteit claimen om van de ander iets gedaan te 
krijgen, zoals het aanvaarden van een nieuwe spelregel. onder autori-
teit wordt dan begrepen dat de spreker ”meent dat hij het recht heeft 
op grond van zijn rol/positie, de hoorder te dirigeren, of dat hij verplicht 
is op grond van die rol/positie de hoorder te gehoorzamen” (berenst, 
1994, 177). er is dus sprake van een asymmetrische verhouding tussen 
de participanten in de zin dat de ene spreker dominant is en de andere 
spreker zich aan die dominantie onderwerpt (berenst, 1994). 
deontische autoriteit heeft betrekking op iemands rechten om zijn 
eigen en andermans gedrag te bepalen en te sturen (Stevanovic, 2013). 
Zo kan een kind op basis van zijn leeftijd vinden dat hij de deontische 
autoriteit bezit om een jonger kind te vertellen wat het moet doen, 
maar wanneer dat jongere kind zijn autoriteit niet erkent en niet doet 
wat hij zegt, is er geen sprake van autoriteit. doordat het kind ouder 
is, kan het de leeftijd echter wel inzetten als machtsmiddel en maakt 
het hem wel gemakkelijker om autoriteit te claimen, maar dat wil 
niet zeggen dat het automatisch de autoriteit krijgt. daarom wordt 
deontische  autoriteit als een gezamenlijke interactionele prestatie 
beschouwd en als een interactionele bron voor het verkrijgen van die 
autoriteit in interactie (Stevanovic, 2013).
kinderen, meisjes én jongens, realiseren complexe sociale hiërarchiën 
door agressief, krachtig en direct taalgebruik in hun strijd om de domi-
nante rollen in het spel (goodwin, 1990, 2006; evaldsson, 2005). ook 
kennis van impliciete en expliciete regels kan participanten autoriteit 
geven, zoals jordan, cowan en roberts (1995) in hun studie naar klas-
senregels laten zien hoe die door jonge kinderen gebruikt kunnen 
worden voor het uitoefenen van macht. Zij concluderen dat kinderen 
regels niet alleen hanteren om hun eigen gedrag te controleren, maar 
ook om het gedrag van andere kinderen te manipuleren. regels kunnen 
dus ook ingezet worden om autoriteit te construeren. een meer ervaren 
bso-kind kan bijvoorbeeld een novice wijzen op een bepaalde regel die 
in de bso geldt (zie ook hoofdstuk 4), waarna de novice gehoorzaamt. 
de expert claimt autoriteit op basis van zijn kennis van de bso-regels en 
de novice erkent die autoriteit en onderwerpt zich daaraan.
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griswold (2007) onderzoekt in natuurlijke interactie van een groep 
vriendinnen van 6 tot 9 jaar, hoe meisjes zich ondergeschikt maken aan 
de dominante peers zonder dat er sprake is van conflicten. Zij focust dus 
niet op het claimen van autoriteit door de dominante peers, maar op 
de peers die de ander actief autoriteit toekennen. Zij laat daarbij zien 
dat de meisjes in een doen-alsofspel verschillende handelingspraktijken 
realiseren om dominantie toe te kennen aan één peer, bijvoorbeeld 
door die peer een belangrijke rol toe te kennen (‘moeder’ tegenover 
‘kinderen’), door haar dingen te laten bepalen in het spel, door hulpe-
loosheid voor te wenden en door actief kennis toe te schrijven aan de 
dominante peer. deze gemeenschappelijke autoriteitscriteria worden als 
middel ingezet om actief en opzettelijk de sociale orde in de interactie 
te creëren en te bewaken. 
ook verschillende andere studies (butler, 2009; goodwin, 2006) laten 
zien dat autoriteit zichtbaar wordt door het taalgebruik in interactie en 
dat autoriteit gelegitimeerd kan worden door een beroep op institutio-
nele rollen, zoals bijvoorbeeld ‘leerkracht’ of ‘dokter’. in een niet-insti-
tutionele setting creëren de kinderen zo hun eigen sociale orde. daarbij 
vertrouwen ze op eigen, bij de specifieke setting passende criteria. 
griswold (2007) laat in dit onderzoek zien dat deze meisjes niet alleen 
criteria zoals leeftijd gebruiken, maar dat zij gezamenlijk hun sociale 
identiteit construeren door een bepaald gebruik van taal, lichaam, 
fysieke ruimte en objecten. 

onderzoeksvragen
de besproken studies laten zien dat het bestuderen van de interacties 
tussen kinderen tijdens spel inzicht geeft in de wijze waarop kinderen 
met elkaar een spelactiviteit ontwikkelen waarbij het gebruiken en 
construeren van regels van belang is. Zulk onderzoek maakt ook duide-
lijk hoe spel kan dienen als een unieke plek voor het tot stand brengen, 
organiseren en afsluiten van een lokale sociale orde. de overkoepelende 
onderzoeksvraag luidt:

Welke sociale praktijken laten kinderen van 4 tot 8 jaar zien in regel
onderhandelingen tijdens bordspel in de bso?

deze vraag valt uiteen in de drie deelvragen:

Welke sociale praktijken laten kinderen van 4 tot 8 jaar zien bij het 
gebruik en de constructie van spelregels?

Welke sociale praktijken laten kinderen kinderen van 4 tot 8 jaar zien 
om elkaar te oriënteren op het einde van een spel?

Hoe construeren kinderen kinderen van 4 tot 8 jaar autoriteit in 
regelonderhandelingen in de bso?

in paragraaf 5.3 wordt eerst besproken hoe deze studie is uitgevoerd; 
vervolgens worden in 5.4 de resultaten met betrekking tot de drie deel-
vragen behandeld en in 5.5 de conclusie en discussie.

5.3 mEThoDE
om te onderzoeken hoe kinderen onderhandelen over regels en regels 
construeren tijdens de ontwikkeling van een nieuw spel is een single 
case study (Schegloff, 2007) gedaan. in de data bleek een spelfragment 
te zitten van twee zusjes die gedurende twintig minuten vijf verschil-
lende spellen ontwikkelen met een schaakbord en damstenen. dat 
twee meisjes zo lang in staat zijn om gezamenlijk een spel te spelen in 
de context van de bso is vrij uniek. dit schept de gelegenheid om heel 
precies te bestuderen hoe deze kinderen tijdens een voor hen onbekend  
bordspel met een schaakbord en damstenen (spel)regels initiëren en 
implementeren en hoe zij tijdens het construeren van die regels gelijk-
tijdig autoriteit construeren, waardoor zij een sociale orde tot stand 
brengen in de discontinue setting van de bso. ondanks dat er kinderen 
langskomen die vragen of ze buiten komen spelen of kinderen die 

vragen wat ze aan het doen zijn, blijven dory (6.7) en 
Sarah (4.8) betrokken bij hun gezamenlijke spel.
het transcript maakt deel uit van in totaal 83 uren 
filmopnamen van het gehele onderzoek. twee came-
ra’s   stonden opgesteld op vaste plaatsen in de basis-
ruimte, waarbij zoveel mogelijk de hele ruimte werd 
gefilmd. hiervoor is gekozen om zo weinig mogelijk 
inbreuk te maken op het spel en de activiteiten van de 
kinderen en de pedagogisch medewerksters (pm’ers). 

daarnaast werden aanvullend audio-opnameapparaatjes gebruikt, zoals 
bij het spel van de zusjes. het apparaatje is te zien midden onderaan de 
foto. omdat het in een bso-groep vaak erg lawaaiig kan zijn, werd deze 
opnameapparatuur aanvullend ingezet.
het spel vindt plaats in de basisruimte van bso het Zonnetje. beide 
kinderen zitten in de groep 4- tot 7-jarigen. gedurende het spel spelen 
dory (rechts op de foto) en Sarah (links op de foto) vijf bordspellen met 
een schaakbord en damstenen. het spel wordt gespeeld aan het begin 
van de bso-dag. de kinderen die aankomen, mogen vrij spelen en er zijn 
weinig pm’ers, omdat er kinderen van de basisschool naar de bso bege-
leid moeten worden. er komen dus ook regelmatig kinderen aan op de 
bso en gedurende het spel komen verschillende kinderen langs en kijken 
bij de zusjes en stellen hen vragen of doen hen verzoeken en vertrekken 
weer. 
binnen dit spel zijn na een karakterisering van het spel, verzamelingen 
aangelegd van fragmenten, waarbij de meisjes regels initiëren, voor het 
beantwoorden van de eerste deelvraag. voor de tweede deelvraag zijn 
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de vijf speleindes verzameld en bestudeerd. voor de derde deelvraag is 
de verzameling van de eerste deelvraag benut.
voor de analyse werden de nieuwe acties (wijzigingen in het spel) 
verzameld  en geanalyseerd op het voorkomen van regelconstructies. er 
deden zich tien regelinitiëringen voor, waarbij bestudeerd is, volgens 
de werkwijze van de conversatieanalyse (Mazeland, 2003) welke sociale 
praktijken hierbij herkenbaar zijn. het gesprek is getranscribeerd 
conform de jefferson-conventies (Mazeland, 2003). 

5.4 RESuLTaTEN

5.4.1 Sociale praktijken in regelonderhandeling
in deze paragraaf wordt de eerste deelvraag beantwoord. hiertoe 
worden de sociale praktijken beschreven die kinderen realiseren tijdens 
het gebruik van algemeen geldende regels. vervolgens wordt ingegaan 
op lokale regels die zij zelf construeren om het spel te ontwikkelen.

Gebruik van algemeen geldende regels
tijdens het spelen van een nieuw, nog te ontwikkelen spel kunnen er 
ook algemeen geldende regels worden gebruikt, regels die voor elk 
spel gelden. eigenlijk vormen die regels een soort gedragscode. dit zijn 
gedetailleerde regels voor hoe je je moet gedragen, die geconstrueerd 
en opnieuw geformuleerd worden door de participanten om betrok-
kenheid en loyaliteit te tonen aan elkaar (theobald, 2009, p.202). dory 
en haar zusje Sarah ontwikkelen al spelend vijf verschillende spellen 
met een schaakbord en damstenen. nergens blijkt dat één van de zusjes 
de ander wil leren dammen of schaken. er wordt bijvoorbeeld nergens 
gerefereerd aan termen en begrippen uit het schaak- of damspel. 
bovendien spelen de zusjes met damstenen op een schaakbord en de 
termen dammen en schaken vallen nergens in het spel, behalve wanneer 
een buitenstaander aan het einde van het vijfde spel opmerkt ‘is heel 
moeilijk hoor, dat spelletje schaak’, waarna Sarah opmerkt ‘wij doen dit 
zo spelletje’. hiermee geeft zij aan dat zij een ander spelletje spelen en 
zij zorgt er op deze manier tegelijkertijd voor dat de buitenstaander 
geen toegang krijgt tot hun spel. 
bij een bordspel is er sprake van teams (Sacks, 1992) en dit impliceert 
dat er sprake is van beurtwisseling. hoe de beurtwisseling precies 
georganiseerd wordt, staat niet vast in een spel waarvoor (nog) geen 
spelregels zijn, en de zusjes zullen elkaar dus duidelijk moeten maken 
hoe zij die organiseren. hierbij is het van groot belang wie er als 
eerste mag beginnen, omdat de eerste zijn veelal andere zaken impli-
ceert, bijvoorbeeld het eigenaarschap van het spel (Sacks, 1992). in 
het volgende fragment zien we dat Sarah aan het begin van het spel 
aangeeft dat zij mag beginnen. dory keurt dit af met een argument 

van eigenaarschap van het spel: zij heeft het spel namelijk uit de kast 
gepakt en is daarom de eigenaar van het spel, waarmee ze impliceert 
dat het beginnen in een spel direct gerelateerd is aan eigenaarschap.                                                                                                                                   
       

     

            

in het bovenstaande fragment geeft Sarah na de spelvoorbereiding aan 
dat zij mag beginnen. dory reageert direct met een tegenwerping in de 
vorm van een beroep op een algemeen geldende regel: ‘als je een spel 
pakt, dan mag je ook beginnen’. Sarah doet hierop haar hand, waarin 
zij een steen heeft om op het schaakbord te zetten, naar beneden en 
wacht tot dory een steen gezet heeft. Zij gaat hiermee akkoord met de 
claim en actie van dory.
bij een onderzoek naar moraliteit in kleuterconversaties beschrijven 
berenst en Mazeland (2000) het reciprociteitsprincipe waarbij we 
anderen, net als onszelf, de competentie toeschrijven dat we verant-
woordelijk zijn voor wat we doen. deze wederzijdse toeschrijving van 
verantwoordelijkheid voor het eigen handelen is de proto-morele 
kern (bergmann, 1998, 284) van iedere dialoog en is de grondslag voor 
morele discussies. in de afwijzing door dory van de handeling van Sarah, 
manifesteert die moraliteit zich expliciet. Zij verantwoordt zichzelf in 
deze morele discussie door met ‘maar’ te beginnen en het gevolg met 
‘dus’ aan te geven. hiermee maakt dory Sarah duidelijk dat zij verant-
woordelijk is voor haar eigen handelen: het spel pakken en dat Sarah 
verantwoordelijk is voor het instemmen met deze handeling, waardoor 
zij dory het eigenaarschap van het spel geeft. Sarah gaat akkoord met 
deze regel en neemt haar zet terug, waarna ze wacht tot dory klaar is 
met haar zet. vervolgens plaatst Sarah een steen op het bord. door een 
beroep te doen op deze algemeen geldende regel laat dory zien dat zij 
kennis bezit van deze regel en zij oriënteert Sarah op (het belang van) 
deze regel door een morele discussie. dory gebruikt deze regel om haar 
zin te krijgen en het gedrag van Sarah te controleren (jordan, cowan & 
roberts, 1995).
voor de beurtwisseling binnen het spel geldt de algemene regel dat 
spelers om de beurt een actie maken. waaruit de beurt precies bestaat, 
wordt tijdens ieder spel bepaald door de spelers. Sarah bekrachtigt deze 
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(1) beroep doen op algemeen geldende regel: eigenaar van het spel en beginnen 
 van het spel 
 
49 Sarah  Ik mag beginne: ((steekt vinger iets op, tikt daarna op 
50    zwarte steen [en pakt de steen op, heft de steen boven 
51    haar hoofd))
52	 Dory	 →	 													[maar	IK	heb	gepakt	dus	(.)	[ik	mag	beginnen	
53   ((verplaatst een witte steen))]
54 Sarah                                           [((doet hand 
55   weer naar beneden, houdt steen vast))
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regel gedurende het hele spel en gebruikt hiervoor een karakteristieke 
semantische marker ‘mogen’:

     
(2) herinneren aan bestaande regels: beurtwisseling binnen spel

71		Sarah	 →	 Dory	nou	mag	jij::
72  Dory  ((verplaatst een witte steen))

Gebruik van lokaal geconstrueerde spelregels
in deze paragraaf wordt geanalyseerd hoe twee zusjes met elkaar 
een spel ontwikkelen, waarbij zij regels construeren, waardoor zij een 
nieuwe spelactie mogelijk maken. een nieuwe spelactie wordt gedefi-
nieerd als een actie die afwijkt van wat is toegestaan volgens de tot 
dan toe geldende regels. de fragmenten maken duidelijk dat spelregel-
constructie gerelateerd is aan die nieuwe spelacties. er wordt gedemon-
streerd welke twee sequentiële patronen deze meisjes gebruiken voor 
regelconstructie, waardoor zij een sociale en morele orde creëren en 
bereiken.
in de eerste plaats hanteren zij het patroon waarbij de ene partij (X) 
tegelijkertijd een nieuwe regel en een nieuwe spelactie introduceert. in 
fragment 3 gebeurt dit met de ‘als – danconstructie’ waarbij dory een 
nieuwe actie introduceert, waarbij zij direct de regel geeft. dit sequen-
tiële patroon levert het minste conversationele werk op. 

      

in regels 89, 94, 98 en 105 introduceert dory een nieuwe regel én 

nieuwe spelactie. Sarah laat door haar actie in de opeenvolgende 
beurten zien dat zij goed kijkt en luistert naar haar zus. Zij volgt de 
nieuwe spelregel direct op en brengt deze in de praktijk. dit levert een 
sequentie op volgens het volgende patroon:

figuur 1 Sequentieel patroon basis

1 X introduceert nieuwe regel tegelijkertijd met een nieuwe zet
2 Y gaat akkoord met de nieuwe regel

het komt echter ook regelmatig voor dat een speler (X) alleen een 
nieuwe spelactie initieert, zoals ineens twee stenen op elkaar plaatsen 
of meer zetten doen dan tot dan toe gebruikelijk was. dit komt die 
speler altijd op protest van de medespeler (Y) te staan. wanneer de 
eerste speler vervolgens de nieuwe regel formuleert, kan de ander 
akkoord gaan, zoals we in fragment 4 zien.

 

dory introduceert een nieuwe spelactie tijdens dit spel: in plaats van één 
steen tijdens haar beurt op het bord te leggen, legt ze twee stenen op 
het bord. dit komt haar direct op een protest van Sarah te staan, die de 
tweede steen van dory van het bord verwijdert. Maar al tijdens Sarah’s 
beurt in regel 185 begint dory in overlap haar nieuwe regel duidelijk 
te maken. Zij geeft aan dat je vanaf nu ook twee stenen tegelijk op het 
bord mag plaatsen en zij maakt tegelijkertijd de actie van Sarah onge-
daan. in regel 189 laat Sarah zien dat zij akkoord gaat met deze nieuwe 
regel door expliciet te melden dat zij deze regel ook gaat uitvoeren en 
zij plaatst dan ook twee stenen op het bord.
het sequentiële patroon van deze variant van het basispatroon betekent 
dus meer conversationeel werk voor de spelers, wat duidelijk wordt in 
figuur 2:
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(3) lokaal geconstrueerde spelregel: X introduceert nieuwe regel én actie voor; 
 Y gaat akkoord 

89	 Dory	 →	 [ik	zet	deze	(.)als	je	zulke	zelfde	heb	je	dan	twee	mag	
90   je die eh (.) opelkaar doen
91   [((zet een witte steen op een andere witte steen))
92 Sarah  ((Sarah pakt een steen en [zet de steen op een andere 
93   zwarte steen))
94	 Dory	 →	 																										[als	je	der	twee	wilt,	dan	mag
95	 	 	 dat↑	[maar	wel	bij	een	andere	plek	neerleggen	S-
96        [((zet twee stenen op elkaar en verplaatst die))
97 Sarah  ((zet twee stenen op elkaar en [verplaatst die))
98	 Dory	 →	 																															[als	je	snel	wilt	dan	ehm		
99   moet- mag (.) [als je ze heel snel wil, wilt mag je vier
100   op elkaar (.) of vijf
101                                  [((stapelt stenen tot vijf 
102   op elkaar))
103 Sarah  ((pakt een steen en begint met stapelen tot en met vier 
104   stenen=))
105	 Dory	 →	 =of	zes	of	zeven	((stapelt verder tot 7 stenen op elkaar))
106 Sarah  ((stapelt verder, werpt blik op Dory))

(4) introductie nieuwe actie; protest; verantwoording door nieuwe regel

181 Dory Actie [((legt twee stenen op bord en leunt naar voren))
182   [(3.7)
183 Sarah Protest Dory nee. Je mag niet [twee neerzette:
184   ((legt een steen van Dory weg))
185 Dory Geeft regel                       [je mag ook- je mag ook twee
186   tegelijk
187                         [((beweegt met handen naar
188   de stenen en plaatst weggelegde steen weer terug))
189 Sarah Gaat akkoord oGa ik dat ook doen.o ((zet twee stenen op bord))
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wordt het nieuwe spelelement met terugwerkende kracht een voorstel 
aan de medespeler, dat sterk gericht is op ‘projectsucces’. dat wil zeggen 
dat het voorkeursantwoord of de voorkeursactie van de medespeler nu 
gericht is op acceptatie. de preferentiestructuur van een voorstel voor 
de invoering van een nieuw spelelement ziet er nu als volgt uit:

figuur 3   Preferentiestructuur spelregelconstructie

Sequentie  Basispatroon     Patroon tweetrapsraket

Eerste paardeel introductie nieuw spel - introductie nieuw spel -
 element + spelregel element
 (= voorstel gericht op 
 projectsucces)
 
Geprefereerd 
tweede paardeel [+] accepteren
 
Niet-geprefeerd 
tweede paardeel [-] afwijzen [-]afwijzen

Postexpansie  Formuleren 
  nieuwe regel

Tweede paardeel  [+] acceptatie

er zijn twee sociale praktijken gevonden die kinderen gebruiken om 
gezamenlijk spelregels te construeren: het basispatroon en het twee-
trapsraketpatroon. hierbij worden non-verbale en verbale hande-
lingspraktijken gerealiseerd in het eerste paardeel, die gericht zijn op 
projectsucces (basispatroon). wanneer alleen een non-verbale hande-
lingspraktijk gerealiseerd wordt in de vorm van het doen van een 
nieuwe zet in het spel, dan bestaat de reactie uit een afwijzing. in een 
postexpansie wordt dan een nieuwe regel gerealiseerd in de vorm van 
een verantwoording of een argument.
de algemeen geldende regels worden alleen gebruikt om de ander te 
herinneren aan die regel, omdat de andere speler die regel overtreedt 
of niet op tijd opvolgt. dit wordt gedaan door handelingspraktijken 
waarbij de ene speler de ander wijst op de regel of door een verant-
woording te geven met behulp van de algemene regel. in de volgende 
paragraaf wordt ingegaan op hoe de meisjes elkaar oriënteren op een 
mogelijk speleinde.

figuur 2 

1 X voert nieuwe actie uit
2 Y protesteert
3 X verantwoordt zet met nieuwe spelregel
4 Y gaat akkoord

het conversationele werk bestaat uit een morele discussie. X doet een 
actie die tot dan toe niet geoorloofd is, een illegale actie dus (Sacks, 
1992), waarop Y protesteert en soms de actie van X teniet doet. op 
dat moment formuleert X een nieuwe spelregel, die de nieuwe actie 
verantwoordt en Y moet overhalen om akkoord te gaan met de nieuwe 
spelactie, wat dan ook gebeurt. 
in deze paragraaf hebben we twee sequentiële patronen gezien, die 
deze zusjes gebruiken om het spel te ontwikkelen, spelregels te constru-
eren en een morele en sociale orde te creëren. 

Preferentieorganisatie van het formuleren van spelregels
bij de lokaal geconstrueerde spelregels vallen twee sequentiële 
patronen op. het eerste is het basispatroon, waarbij er in het eerste 
paardeel een nieuwe spelregel wordt geïntroduceerd die gericht is op 
acceptatie en in het tweede paardeel wordt het voorstel geaccepteerd. 
dit is de preferentie-organisatie van het formuleren van spelregels 
(figuur 1). doordat de nieuwe regel en actie tegelijkertijd worden voor-
gesteld en uitgevoerd, is de actie sterk gericht op acceptatie ervan. het 
niet-geprefereerde alternatieve paardeel bestaat uit een afwijzing. dit 
zien we wanneer Sarah een voorstel doet in fragment 5. beide meisjes 
gebruiken bij het construeren van een spelregel een karakteristieke 
semantische marker ‘mag’, maar bij Sarah heeft dit niet het gewenste 
effect. dory wijst haar voorstel én nieuwe actie af. dit doet zij niet 
alleen door het voorstel af te wijzen, maar ook door het geven van 
argumenten, waarmee dory Sarah demonstreert dat zij wéét hoe het 
spel gaat. wanneer Sarah hiermee instemt, kent zij dory de autoriteit 
toe die dory ook zelf claimde.
naast het basispatroon gebruiken de zusjes de variant op dit patroon: 
de tweetrapsraket (figuur 3), waarbij er een nieuw spelelement inge-
bracht wordt zonder het gelijktijdig formuleren van een nieuwe spel-
regel. deze actie levert altijd protest op van de medespeler. wanneer 
de initiator van de nieuwe actie vervolgens de bijbehorende spelregel 
formuleert, wordt het geprefereerde paardeel acceptatie van het 
nieuwe spelelement én de nieuwe spelregel. hierbij wordt de nieuwe 
spelregel dus eigenlijk volgens een soort tweetrapsraket geïntroduceerd: 
eerst wordt een nieuw spelelement ingevoerd, waarna de medespeler 
protesteert. wanneer daarna de nieuwe spelregel wordt geformuleerd, 

 
!
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5.4.2 Sociale praktijken voor het tot stand brengen van een 
speleinde 
deze paragraaf behandelt de vraag welke sociale praktijken kinderen 
van 4 tot 8 jaar laten zien om elkaar te oriënteren op het einde van 
een spel. er wordt beschreven hoe een spel op verschillende manieren 
beëindigd kan worden: van impliciet tot expliciet, waarbij de concepten 
‘klaar’ en ‘gewonnen’ een belangrijke rol spelen. hierbij wordt 
beschreven welke handelingspraktijken en sociale praktijken gereali-
seerd worden.

het impliciete einde van een spel: klaar?
een spel dat je samen begint en ontwikkelt, moet afgesloten worden. in 
een bestaand en bekend spel zijn de regels omtrent het afsluiten duide-
lijk en anders worden deze duidelijk door het gebruik van de hand-
leiding. Maar wanneer je een bordspel speelt waarvan de regels van 
tevoren niet vastliggen en dat zich al spelend, beurt voor beurt ontwik-
kelt, is het einde van een spel minder vast omschreven. hoe oriënteren 
deze zusjes elkaar op het einde van het spel? in fragment 5 zien we dat 
Sarah het afsluitingstraject initieert door dory op het einde te oriën-
teren door een non-verbale actie, waarbij ze snel haar laatste steen op 
het bord legt en deze steen lang met de vlakke hand bedekt. 

wanneer Sarah haar hand heeft teruggetrokken, legt dory een steen op 
het bord en zegt Sarah ‘ik heb niks!’ en leunt tegelijkertijd achterover 
met haar armen langs haar lichaam. Ze kijkt naar de actie van dory. in 

die basissequentie maakt Sarah duidelijk dat ze geen stenen meer heeft. 
Samen met haar houding, waarbij ze achterover leunt en de armen 
langs haar lichaam houdt, lijkt dit duidelijk te maken dat zij klaar is. 
bovendien heeft deze beurt het intonatieverloop van een mededeling. 
aan de reactie van de leidster is te zien dat zij het in ieder geval opvat 
als een mededeling dat Sarah geen stenen meer heeft, want zij wijst 
Sarah erop dat er misschien nog wel stenen op de vloer liggen. tijdens 
de interventie van de leidster legt dory haar laatste steen op het bord 
en is nu dus ook klaar. ook zij kijkt nu op de grond of ze nog stenen 
ziet. wanneer dit niet het geval is, valt Sarah door het zwaaien met haar 
haar voorover tegen de tafel en het bord. beide meisjes lachen en dory 
begint nu met het bord te schuiven, waardoor er definitief een einde is 
gemaakt aan het vorige spel.
bij het einde van dit spel in fragment 5 zien we dus dat Sarah dory 
oriënteert op het einde van het spel door snel haar laatste steen neer 
te leggen en dit te benadrukken door een non-verbale handeling: 
haar hand geruime tijd op de steen te houden. Ze lijkt hiermee een 
pre-closure-traject (Mazeland, 2003) in te zetten. dory gaat overigens 
gewoon door met het leggen van haar stenen. de afsluitingsbezege-
ling (Mazeland, 2003) vindt plaats door het doorelkaar husselen van 
de stenen, waardoor het voorafgaande spel, waarbij er om de beurt 
een steen werd gezet volgens een onderhandeld patroon, definitief 
van de baan is. het vierde en vijfde spel vertonen hetzelfde patroon als 
fragment 5 van het tweede spel. het einde van het vierde spel wordt 
aangekondigd door Sarah wanneer zij de stenen van het bord begint 
te pakken. Zij doet ze in het doosje en is klaar, waarna dory het spel 
afmaakt door de rest van de stenen in het doosje te doen. daarna pakt 
Sarah het lege schaakbord en zet het op zijn kant, waardoor het spel 
definitief is afgesloten. het eind van het vijfde spel is tevens het einde 
van het bordspel met de damstenen. dory begint nu als eerste stenen 
van het bord te pakken, waarna Sarah het voorbeeld volgt. dory stelt 
voor om het schaakbord nu te gebruiken met de barbies, waarna ze de 
damstenen opruimen, waardoor het vijfde spel én het bordspel met de 
damstenen definitief is afgesloten. in fragment 5 blijft het onduidelijk 
en in ieder geval impliciet of Sarah en/of dory klaar zijn met het spel. de 
pm’er interpreteert de verbale en non-verbale beurt van Sarah in regel 
4 van fragment 5 op een wijze waaruit blijkt dat zij denkt dat Sarah 
aangeeft geen stenen meer te hebben en daarmee aangeeft ‘klaar’ te 
zijn. de pm’er wijst dit voorlopig af met de melding dat er nog meer 
stenen zouden kunnen zijn. ook bij het einde van spel 4 en 5 blijft het 
impliciet of de meisjes klaar zijn met het spel. het spel is definitief afge-
lopen doordat de attributen (bord en/of stenen) definitief veranderd 
worden ten opzichte van het voorafgaande spel. Zo wordt het bord in 
voorbeeld 1 verschoven, bij spel 4 wordt het bord op zijn kant gezet en 
bij 5 worden de stenen allemaal van het bord gehaald en in het doosje 
gedaan. hiermee zijn de desbetreffende spelen definitief beëindigd.

 
! (5) non-verbale aankondiging einde spel 

1 Sarah ((legt snel en nadrukkelijk haar steen op het bord en houdt 
2   die steen met vlakke hand vast:2.8))
3 Dory                         [((legt zwarte steen op het bord))
4 Sarah                         [ik heb niks!
5   ((trekt hand van steen, [leunt achterover, armen langs lijf))
6 Dory ((legt direct een steen op het bord))
7 Pm [er viel volgens mij zonet ook één op de grond. Moet je even
8   onder de bank kijken ((kijkt naar de grond))
9 Dory [((legt haar laatste steen op het bord))
10 Sarah [((kijkt naar pm’er))
11 Pm Ligt daar nog één?
12	Sarah	 ↑nee:
13 Pm Nee? Toch niet?
14	Dory	 ne↓e:
15	Pm	 o↓kee
   ((Daarna zegt de pm’er iets over Sarah’s haar en dan zwaait 
   Sarah haar haar voorover, waardoor ze tegen de tafel en half 
   over het bord valt. Ze lachen en Dory begint met het bord 
   te schuiven.))
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het expliciete einde van het spel: Klaar!
voor dit spel hebben de meisjes alle stenen 
van het schaakbord gehaald en Sarah heeft 
de witte stenen en dory de zwarte. Ze leggen 
nu om de beurt een steen of stenen op bijbe-
horende kleurvlakken. aan het einde van het 
spel zegt dory in regel 1 van fragment 6 dat zij 
veel meer stenen op het bord heeft liggen dan Sarah, waarmee ze lijkt 
aan te kondigen dat zij bijna klaar is. nadat ze haar laatste zwarte steen 
op het bord geplaatst heeft, zegt ze ‘klaar!’ en leunt dan achterover 
met de armen over elkaar. hiermee lijkt dory verbaal én non-verbaal 
aan te geven dat zij klaar is en het spel wat haar betreft ten einde 
is. bovendien lijkt de toevoeging ‘ik heb een gele tijger’ een extra 
argument  te vormen. dory kijkt daarna namelijk lachend in de richting 
ingang bso-ruimte (afbeelding), net of wil ze haar triomf delen met een 
ander. Sarah gaat ondertussen echter door met het neerleggen van haar 
laatste stenen. dit wijst erop dat Sarah het spel eerst moet afmaken, 
voordat er aan een nieuw spel begonnen kan worden.

in regel 1 oriënteert dory Sarah op de regel dat je veel stenen moet 
zetten. en wanneer ze na het neerleggen van de laatste steen toevoegt 
‘klaar!’ in regel 3 wordt duidelijk dat wanneer je alle stenen hebt 
gebruikt, je klaar bent. en aan de houding en de kijkrichting van dory 
lijkt zij duidelijk te maken dat zij hiermee gewonnen heeft. bovendien 
maakt zij het doel van het spel expliciet in regel 10, wanneer een 
buitenstaander vraagt ’wat spelen jullie?’ welke regels dat impliceert, is 
daarmee overigens nog niet duidelijk. wat dory precies bedoelt met ’ik 
heb een gele tijger’ in regel 4 is onduidelijk, maar een feit is dat Sarah 
niet protesteert, maar nog snel haar laatste stenen op het bord neer-
legt en dan ook klaar is. dat ze het eens is met dory, blijkt ook uit haar 

beurt in regel 11 waarin ze met het contrastieve ‘nou’ aangeeft dat er 
een nieuw spel gespeeld gaat worden, waarbij dit keer de witte stenen 
op de zwarte vlakken gelegd moeten worden. dit is een breuk met 
het oude spel waarbij de stenen op bijbehorende kleurvlakken gelegd 
moesten worden. 
de uiting ’ik heb een gele tijger’ kan overigens verwijzen naar een bord-
spel waarbij een speler een tijger moet vangen door stenen of stippen 
te plaatsen zodat de tijger niet kan vluchten. wanneer je de tijger hebt 
gevangen, heb je gewonnen en het is inderdaad zo dat dory de zwarte 
stenen heeft, waar ze de gele stenen geheel mee omsloten heeft. 
wanneer dory hiernaar verwijst, gebruikt ze een argument om aan te 
tonen dat ze heeft gewonnen, naast het argument dat ze als eerste 
klaar is.
bij het einde van dit spel oriënteert dory Sarah daarop door duidelijk te 
maken dat zij ‘veel meer stenen’ heeft. hiermee initieert dory het afslui-
tingstraject van het spel. dit doet ze op dezelfde wijze als Sarah in het 
eerste fragment door te verwijzen naar het aantal stenen. vervolgens 
maakt dory echter expliciet dat zij klaar is, waarbij zij non-verbaal 
tekenen van een overwinnaar laat zien. Ze gaat achterover zitten, 
doet haar handen over elkaar en zoekt contact met de leidsters door 
te kijken in hun richting. Sarah laat zien dat de afsluitingsbezegeling 
pas kan plaatsvinden nadat iedereen klaar is in regel 6, waar zij haar 
laatste stenen op het bord plaatst. daarna wordt de afsluitingsbezege-
ling gereali seerd doordat de inrichting van het speelbord en de positie 
van de stenen definitief door beiden gewijzigd worden: Sarah schuift 
de stenen op andere vlakken (regel 11) en dory haalt dan de stenen van 
het bord en legt ze voor het bord neer (regel 13).
in dit voorbeeld lijkt het concept ‘klaar’ van belang. na een aankondi-
ging van het naderende klaar zijn in regel 1, maakt dory expliciet duide-
lijk dat ze klaar is. bovendien maakt ze door embodied action en het 
geven van een argument ook duidelijk dat ze heeft gewonnen. echter 
pas nadat ook Sarah al haar stenen kwijt is en dus ook klaar is, kan er 
begonnen worden aan een nieuw spel.

het definitieve einde van een spel: klaar en gewonnen!
was in het eerste fragment nog impliciet wanneer een speler ‘klaar’ zou 
zijn, in het tweede fragment werd dit expliciet gemaakt door dory: je 
bent klaar als je alle stenen kwijt bent. Zij claimt dan ook met embodied  
action dat zij heeft gewonnen. dit blijft hier echter nog impliciet. in 
het volgende voorbeeld zullen we laten zien dat het belangrijk is om 
expliciet te maken of je klaar bent en gewonnen hebt. beide meisjes 
hebben één kleur damstenen en deze staan op de bijbehorende kleur-
vlakken op de helft van de speler. dus witte stenen staan op witte kleur-
vlakken. na aanvankelijk de stenen om de beurt verschoven te hebben, 
pakken de meisjes gelijktijdig stenen van de eigen kleur en worden de 

 
!

(6) verbale aankonding van het einde van een spel

1 Dory Ik heb veel meer hier saa:r
2  ((legt laatste zwarte steen op zwart vlak))
3   Klaar!((leunt lachend achterover met handen overelkaar))
4  [ik heb een gele tijger ((kijkt naar schaakbord en dan naar
5  bso-ruimte waar pm’ers staan))
6 Sarah [((legt haar laatste vier witte stenen neer))
7  (2.5)
8 GB Wat spelen jullie?
9  (2.0)
10 Dory Wie snel klaar is ((zet haar stenen weer goed in de vlakken))
11 Sarah [en nou moette de witte op de zwarte ((zet witte stenen op 
12  zwarte vlakken))
13 Dory ((pakt stenen van het bord en legt ze voor het bord neer))
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stenen tot een toren gestapeld. dit begint in regel 1 waar Sarah zegt 
dat zij haar stenen ‘hier’ neerzet en ze kijkt vervolgens naar dory. die 
herhaalt Sarah’s uiting, maar ze voegt toe dat ze die toren nog wel gaat 
verbouwen. hiermee laat dory Sarah weten dat het spel nog niet klaar 
is, maar dat er juist nog een nieuw element in het spel wordt gevoegd: 
het creëren van de toren. dory herhaalt Sarah’s uiting, zowel verbaal als 
non-verbaal, en laat daarmee zien dat ze hetzelfde doet als Sarah en 
daarmee bereidt ze tevens de nieuwe fase van het spel voor dat nu niet 
zomaar uit de lucht komt vallen. er vindt hier dus een overgang plaats 
van het om de beurt een steen plaatsen naar het bouwen van een toren. 
dit blijkt ook uit Sarah’s reactie die in regel 3 na het horen van dory én 
het zien van dory’s actie dit nieuwe spelelement overneemt. de samen-
hang tussen de verbale en de non-verbale actie is hier zichtbaar. Sarah 
moet deze acties combineren om te weten wat er van haar verwacht 
wordt. uit het feit dat Sarah in regel 3 niet direct na de verbale uiting 
van dory gaat bouwen aan haar toren, maar halverwege de non-verbale 
actie van dory, blijkt deze samenhang. daarnaast markeert dory het 
nieuwe spelelement nog met ‘maar’, waarbij ze aangeeft dat Sarah’s 
actie goed is, maar niet voldoende.

dory houdt in regel 2 de toren met één hand vast en met de andere 

hand voegt ze stenen toe aan de toren. Sarah 
volgt dory’s voorstel en pakt ook meer zwarte 
stenen voor haar toren. in regel 4 maakt ze dory 
duidelijk dat ze bijna geen zwarte stenen meer 
heeft. Ze 
gebruikt het afrondingspartikel ‘zo’ om dory 
duidelijk te maken dat zij vindt dat ze bijna klaar 
is. dit ondersteunt ze non-verbaal met het inel-
kaar slaan van haar handen, achterover leunen 
en kijken naar dory (foto). dory gaat er niet 
mee akkoord dat Sarah bijna klaar is (regels. 6/7), want er liggen nog 
zwarte stenen op het bord: ‘moet nog veel meer’. dat het een niet-
geprefereerd tweede paardeel is, blijkt uit dory’s toevoeging ‘als je 
wilt’, waarbij ze Sarah de mogelijkheid biedt toch bij haar standpunt 
te blijven dat ze klaar is. Ze brengt de boodschap dus met de nodige 
voorzichtigheid. bovendien legt ze nog uit waarom zij van mening is dat 
Sarah nog niet klaar is door eraan toe te voegen dat Sarah anders wel 
heel snel klaar is in regel 7. hiermee geeft dory een argument voor haar 
afwijzing van Sarah. ook non-verbaal laat dory blijken dat zij in ieder 
geval nog niet klaar is, want geduren de het gesprek blijft dory stenen 
stapelen op de toren en kijkt niet naar de toren van Sarah of naar Sarah 
zelf, maar uitsluitend naar haar eigen toren en haar witte stenen. Sarah 
gaat akkoord met dory en laat hiermee ook zien dat zij dory de autori-
teit gunt. dory is in dit spel de expert en handelt ook zo en Sarah is de 
novice (rogoff, 1990). in de volgende paragraaf wordt nader ingegaan 
op de constructie van autoriteit tijdens regelonderhandeling. 
dory oriënteert Sarah op een spelregel: er moeten meer stenen gebruikt 
worden en ze gebruikt hiervoor een karakteristieke semantische marker 
(jordan, cowan & roberts, 1995 340) in de vorm van ‘moet’. regels 
in conversatie kunnen gepaard gaan met karakteristieke semantische 
markers, zoals ‘moeten’, ‘mogen’ en ‘niet mogen’. bij gebruik hiervan 
kun je spreken van een expliciete regel (cobb-Moore, danby, Farrell, 
2009). in regel 11 gebruikt Sarah weer het afrondingspartikel ‘zo’ en 
voegt daar aan toe dat ze de toren op de plek heeft gezet. dit herhaalt 
ze direct nog eens en wijst ook met haar vinger naar de plek van de 
toren. in de pauze die hierop volgt, kijkt Sarah naar dory, die doorgaat 
met het stapelen van haar laatste witte stenen op haar toren. Sarah lijkt 
dory duidelijk te willen maken dat zij gedaan heeft wat dory zei: meer 
stenen gebruiken voor de toren en zij lijkt nu van mening te zijn dat ze 
klaar is en laat dit ook weer non-verbaal zien door haar handen ineen te 
slaan en te kijken naar dory terwijl ze wacht op een reactie. Zij probeert 
de aandacht van dory te vangen door te zeggen dat de toren al op de 
plek staat. wanneer dory niet kijkt, probeert ze door een deel van de 
uiting te herhalen en deze non-verbaal te ondersteunen met wijzen 
opnieuw dory’s aandacht te krijgen. 

 
!

(7) expliciete aankondiging einde spel 

1 S Ik zet um hier neer ((kijkt na het zetten naar Dory))
2 D Ik zet um hier nee- maar ik kan- ik ga um nog wel even verbouwen 
3  ((pakt meer stenen terwijl [ze de toren met andere hand vasthoudt))
4 S                            [((zet stenen op toren))Ik heb bijna 
5	 	 geen	zwarte	mee:r	(.)	ZO↑((slaat handen ineen en [ kijkt naar Dory))
6 D                                                  [((zet toren recht 
7  (1.8))) moet nog veel meer (.) als je wilt. Anders ben je vet snel 
8  [((plaatst stenen op toren))
9 S [((pakt zwarte stenen en zet ze op haar toren))
10  ((meisjes bouwen aan toren (0.9)))
11 S Zo ik heb het al bij het plekje neergezet bij ut plekje ((wijst met 
12  vinger naar de plek en [kijkt naar Dory))
13 D                        [((stapelt laatste witte stenen [op toren))
14 S                                                        [((pakt snel      
  stenen na 5.24))
15	 D	 [◦ik	ben	↓kla:ar.	(.)		g↑ew↓onne:=
16 S [((pakt weer zwarte stenen))
17  =((Sarah’s toren valt, ze harkt alle zwarte stenen bijelkaar))
18 D Nu gaan [we ander spel doen=
19  ((Dory’s toren valt ook))
20 S         [nu moette-
21  =nou mag ikke de witte en [jij mag nu de zwarte
22 D                           [((staat op, loopt om de tafel om van 
23  plek te wisselen met Sarah))
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na een lange pauze waarin dory niet heeft gereageerd op de mede-
deling van Sarah, maar doorgaat met stenen plaatsen op haar toren, 
begint Sarah snel door te stapelen. deze lange pauze duidt op de 
afwezigheid van een tweede paardeel, dat niet wordt gerealiseerd door 
dory. Sarah wacht op een reactie van dory, maar wanneer deze uitblijft, 
ondanks het feit dat zij dory op de toren wijst, kijkt ze naar dory en ziet 
dat dory doorgaat met het bouwen van haar toren. dan begint ze snel 
zwarte stenen te pakken. Sarah wordt weer georiënteerd op de regel 
dat je meer stenen moet gebruiken, maar nu op een impliciete wijze 
door het uitblijven van een geprefereerd tweede paardeel. in regel 15 
kondigt dory aan dat zij gaat winnen. dit doet ze door een argument 
te geven: ‘ik ben klaar’. hiermee oriënteert zij Sarah wederom impliciet 
op een regel dat je meer stenen moet gebruiken, maar nu nog preciezer 
namelijk dat je pas klaar bent wanneer je álle stenen hebt gebruikt. na 
een korte pauze, waarin Sarah doorgaat met stenen pakken, zegt dory 
dat zij gewonnen heeft. Sarah gaat door met stenen pakken voor haar 
toren, maar wanneer die na dory’s beurt omvalt, harkt ze alle zwarte 
stenen bij elkaar. 
dit laatste fragment kent een complexere beëindiging van het spel dan 
de vorige twee spellen. bij dit spel probeert Sarah haar zus twee maal 
te oriënteren op het einde van het spel door verbaal en non-verbaal 
op impliciete wijze duidelijk te maken dat zij vindt dat ze klaar is. na 
de eerste poging laat dory Sarah verbaal én non-verbaal weten dat 
zij het er niet mee eens is. Zij wijst het voorstel van Sarah af en geeft 
hier ook argumenten voor. Zij oriënteert Sarah eerst op de regel dat ‘je 
meer stenen moet gebruiken’ en geeft vervolgens met een argument 
aan dat wanneer je dat niet doet, het spel wel heel snel is afgelopen. 
wanneer Sarah voor de tweede maal vindt dat ze nu wel veel stenen 
heeft gebruikt, reageert dory hier helemaal niet op. dory gaat gewoon 
door met het bouwen van haar toren en wanneer Sarah hier geruime 
tijd naar heeft gekeken, lijkt zij zich te realiseren dat ze nog niet klaar 
is en begint snel weer stenen te pakken. de wijze waarop ze die stenen 
sneller dan voorheen pakt, lijkt erop te wijzen dat ze haast heeft, omdat 
dory al heel ver is met haar toren. dan is dory in regel 13 inderdaad 
klaar met haar toren. dat wil zeggen dat zij alle witte stenen heeft 
gebruikt voor haar toren. Zij oriënteert Sarah dan ook op het naderend 
einde van het spel door mee te delen dat ze klaar is (regel 15), waarna 
ze na een korte pauze meedeelt dat zij gewonnen heeft. Sarah probeert 
haar toren af te maken, maar wanneer die toren valt, schuift ze alle 
stenen op een hoop. ook dory’s toren valt en daarmee wordt het einde 
van het spel gemarkeerd en is het spel definitief ten einde.
dit voorbeeld laat duidelijk zien dat impliciet of expliciet communiceren 
van belang is voor het beëindigen van een spel en voor het toe-eigenen 
van de overwinning. de jongste laat tot twee maal toe weten dat zij 
(bijna) klaar is en dit wordt tot twee maal toe afgewezen. wanneer de 

oudste echter expliciet aangeeft dat zij klaar is en daarna expliciteert 
dat zij gewonnen heeft, wordt dit geaccepteerd. Merk overigens wel 
op dat het concept ‘klaar’ tot het einde van het spel van belang is, want 
Sarah moet eerst klaar zijn, voordat het spel definitief beëindigd wordt.

Sequentiële structuur afsluiting spel
de vijf spelafsluitingen hebben een bepaalde sequentiële structuur, 
zoals weergegeven wordt in figuur 4. 

figuur 4  Afsluitende sequentie van een nieuw spel

 

in alle fragmenten zien we dat een speler de ander oriënteert op het 
einde van het spel. in het eerste fragment doet Sarah dit door een 
non-verbale actie waarbij ze haar hand lang op haar laatste steen laat 
liggen. vervolgens geeft ze aan dat zij klaar is door non-verbaal en 
verbaal duidelijk te maken dat zij geen stenen meer heeft (fase 2.1). 
dory protesteert niet, maar maakt hierna het spel af door haar laatste 
stenen op het schaakbord te leggen (fase 2.2). de afsluitingsbezege-
ling vindt plaats door de stenen op het bord door elkaar te schudden, 
waardoor er definitief een einde aan het spel komt. hiermee is de 
minimale structuur van het einde van het spel zichtbaar, die ook voor-
komt in fragment 2. in dit tweede fragment oriënteert dory Sarah op 
het einde van het spel, door mee te delen dat zij veel meer stenen heeft 
dan haar zusje. de mededeling ’ik heb veel meer hier ’Saar is een pre-
closure (Mazeland, 2003). wanneer Sarah niet protesteert, legt dory 
haar laatste steen op het schaakbord, waarna de tweede fase van de 
afsluiting begint met de mededeling dat zij klaar is (fase 2.1), waarna ze 
lachend haar handen over elkaar doet en achterover leunt. dory geeft 
dan ook nog een argument voor haar overwinning aan, namelijk dat 
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oriëntatie op einde
(pre-closure)

1  klaar / gewonnen
2  andere speler 
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3  afsluitings-
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aankondiging 
nieuw spel

Karakteristiek

de speler die op winnen staat of 
bijna klaar is, kondigt dit aan. 

de winnaar geeft verbaal en/of 
non-verbaal  aan dat zij klaar is en of 
ze gewonnen heeft met of zonder 
argumenten die verwijzen naar de 
regels

eén van beide spelers kondigt nieuw 
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ze een gele tijger heeft. Sarah protesteert niet, maar legt haar laatste 
stenen op het bord. de afsluitingsbezegeling (fase 2.3) vindt plaats door 
de stenen van het bord te halen.
in het derde fragment vindt de meest uitgebreide afsluitingsronde 
plaats. dit wordt veroorzaakt door Sarah die tweemaal met gebruik van 
het pre-closing-item ‘zo’, houding én argumenten dory oriënteert op 
het einde van het spel. dory wijst deze pogingen echter af en ontsnapt 
uit de afsluitingsronde door eerst argumenten aan te geven waarom 
Sarah nog niet klaar is en na de tweede pre-closing door te gaan met 
het spel. Sarah accepteert in beide gevallen dat het spel nog niet is 
afgelopen. uiteindelijk is het dan dory die het afsluitingstraject aankon-
digt. het definitieve einde wordt bezegeld door het vallen van de torens 
en het bij elkaar vegen van de stenen. hierna wordt een nieuw spel 
ingezet. 

5.4.3 de constructie van autoriteit tijdens 
   regelonderhandeling

om een spel te ontwikkelen worden nieuwe zetten geïntroduceerd en 
verantwoord door argumenten en dit leidt tot een nieuwe spelregel. 
hierbij kan sprake zijn van de gezamenlijke constructie van deontische 
autoriteit, waarbij de ene speler claimt over die autoriteit te beschikken 
en de andere speler zich daaraan onderwerpt. in voorgaande paragra fen 
is dit zijdelings aan de orde geweest en in deze paragraaf wordt nu 
nader geanalyseerd hoe deze meisjes autoriteit construeren tijdens 
regelonderhandeling. uit voorgaande analyses in paragraaf 5.4.1 en 
5.4.2 lijkt het of dory alle nieuwe spelacties en –regels initieert. Maar 
ook Sarah doet regelmatig een poging om nieuwe elementen in het 
spel te brengen. dit wordt echter stelselmatig door dory afgewezen. in 
deze paragraaf wordt beschreven hoe Sarah nieuwe zetten in het spel 
introduceert en hoe dory deze voortdurend af kan wijzen zonder dat er 
een conflict optreedt tussen de zussen. er is sprake van regelconstructie 
waarbij tegelijkertijd autoriteit geconstrueerd wordt. 
in paragraaf 5.4.1 werd het basispatroon van regelconstructie duidelijk: 
X introduceert een nieuwe regel én actie; Y gaat akkoord (figuur 1). 
in het volgende fragment doet Sarah een voorstel voor een nieuwe 
spelactie en formuleert gelijktijdig de nieuwe spelregel.

op basis van het sequentiële basispatroon zou je verwachten dat dory 
akkoord gaat met het voorstel van Sarah. dit zou ook het minste 
conversationele werk voor dory én Sarah opleveren. dit gebeurt echter 
niet. haar nieuwe regel wordt afgewezen met een ‘nee hoor’ in overlap 
met Sarah en de afwijzing wordt nog krachtiger doordat dory met haar 
hoofd schudt in regel 61. overigens wordt het voorstel van Sarah heel 
voorzichtig geformuleerd, door er ‘hoor’ met rijzende intonatie aan 
toe te voegen. dit is ook precies het punt waarop dory interrumpeert. 
vervolgens herhaalt dory de afwijzing en laat die volgen door een argu-
ment. hiermee laat zij zien aan Sarah dat zij de spelregels weet en al 
tijdens dory’s beurt in regel 63 herstelt Sarah haar nieuwe actie en geeft 
hiermee aan dat zij akkoord gaat met dory. de morele discussie wordt 
hier dus in het voordeel van dory beslist. doordat dory met argumenten 
komt (‘dan ben je gewonnen’ en ‘heb je alle punten weg’), claimt zij 
kennis te hebben, die Sarah kennelijk niet heeft. dory neemt hierbij de 
autoriteit, maar krijgt die ook van Sarah, die al na het eerste argument 
van dory haar actie herstelt. het sequentiële patroon ziet er dan zo uit:

figuur 5 Sequentiële patroon protest met argumenten

1 Eerste paardeel  X Stelt nieuwe regel en actie 
     tegelijkertijd voor
2 Tweede paardeel:  Y  protesteert met argumenten = 
 Initiëren herstel    next turn repair initiation 
     (Mazeland, 2003)
3 Postexpansie: herstel X herstelt nieuwe actie uit regel 1

in beurt 2 maakt dory door middel van de argumenten heel duidelijk 
aan Sarah dat zij grote problemen heeft met haar nieuwe spelactie en 
-regel. eerst door expliciet tot twee maal toe negatief te reageren met 
‘nee’ en vervolgens door het geven van argumenten, waarbij ze duide-
lijk maakt dat Sarah’s actie grote gevolgen zal hebben voor het spel dat 
ze spelen. Mazeland (2003, 161) geeft aan dat zo’n krachtige herstel-
initiëring laat zien hoe het probleem wordt geanalyseerd (in dit geval 
door dory), wat vervolgens Sarah de mogelijkheid geeft haar beurt/actie 
te herstellen. wat dan ook gebeurt. 
wanneer een nieuwe actie niet gevolgd wordt door de introductie van 
een spelregel, wordt de actie afgekeurd. wanneer er vervolgens een 
regel geformuleerd wordt door de initiatiefnemer, kan het nieuwe spel-
element alsnog geaccordeerd worden. dat patroon (figuur 2) zagen we 
in fragment 4. in fragment 9 introduceert Sarah wederom een nieuwe 
zet. deze actie wordt echter direct door dory gecorrigeerd, waarbij ze 
gebruik maakt van een karakteristieke semantische marker ‘moet’. dit 
is dus niet enkel een protest, maar een protest met argumenten. hierop 

(8) protest tegen nieuwe zet in het spel door argumenten

58 Sarah  Ik zet ee:eehm (.) ((heft hand met steen hoog en gaat naar 
59    zwarte plek))
60			 →	 Mag	ook	hier	neerzette	[hoor	((wijzigt koers naar witte plek))
61 Dory                         [nee hoor ((schudt haar hoofd))
62    nee. Dan ben je gewonnen [heb je alle punten weg
63 Sarah                           [((plaatst de steen van de witte naar
64    de zwarte plek))
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herstelt Sarah haar actie en schuift haar steen naar een zwarte plek en 
daarna zelfs naar de door haar zus aangewezen plek. hieruit blijkt dat 
ze akkoord gaat met de correctie van haar zus, waardoor ze dory autori-
teit toekent. dory claimt tegelijkertijd autoriteit, doordat ze de actie van 
haar zusje weer expliciet afkeurt, maar bovendien wederom laat zien 
dat zij weet hoe het spel gaat door ‘moet’ te gebruiken.

het sequentiële patroon van het inbrengen van een nieuw spelele-
ment zonder regel door Sarah is hetzelfde patroon als dat in fragment 
5 waarvan de structuur beschreven is in tabel 3. in deze fragmenten 
is het steeds zo dat, wanneer Sarah een nieuwe actie/regel inbrengt, 
deze door dory wordt afgewezen. verder beperkt Sarah zich tijdens 
alle spellen tot het voortdurend herinneren van dory aan het feit dat 
zij aan de beurt is (zoals in fragment 2). dit verklaart ook het feno-
meen dat Sarah 25 maal de naam van dory noemt tijdens het gehele 
spel van twintig minuten, tegenover dory die maar twee maal de naam 
van Sarah gebruikt en dan nog in een verkleinvorm. Sarah lijkt zich te 
beperken tot het bekrachtigen van een bestaande regel: om de beurt 
maakt een speler een actie.
dory maakt gebruik van verschillende handelingspraktijken om auto-
riteit af te dwingen, zoals het demonstreren van kennis van het spel, 
het geven van argumenten en het formuleren van meer gedistingeerde 
spelregels dan haar jongere zus. op haar beurt gunt Sarah haar zus de 
autoriteit door nergens het conflict aan te gaan, maar in morele discus-
sies haar acties te herstellen en nieuwe spelacties en -regels van haar zus 
op te volgen. door zo microscopisch te kijken naar de conversatie tijdens 
het spel tussen dory en Sarah wordt duidelijk dat dory het spel en de 
spelorganisatie naar haar hand zet en dat Sarah wel nieuwe acties en 
regels voorstelt, maar nooit haar zin krijgt. er is dus sprake van deonti-
sche autoriteit van dory, het oudste zusje.

5.5 CoNCLuSIE EN DISCuSSIE

5.5.1 Samenvatting resultaten
Gebruik en constructie van spelregels

voor het ontwikkelen van vijf verschillende nieuwe bordspellen met 
damstenen en een schaakbord realiseren de zusjes verschillende hande-
lingspraktijken, waarbij zij naar verschillende spelregels verwijzen en 
spelregels construeren. de algemeen geldende regels die in deze single 
case study gebruikt worden zijn de regel van eigenaarschap en de 
beurtwisselingsregel en deze worden met name ingebracht wanneer 
de ander die betreffende regel overtreedt. voor het construeren van 
lokale spelregels hanteren de zusjes twee sequentiële patronen. het 
basispatroon bestaat uit het doen van een voorstel voor een nieuwe 
spelregel gecombineerd met de bijbehorende nieuwe actie, die geac-
cepteerd wordt. het tweede patroon bestaat uit het doen van een 
nieuwe spelactie zonder een bijbehorende spelregel te formuleren. dit 
levert protest op van de ander. wanneer de initiator van de nieuwe 
actie vervolgens de bijbehorende spelregel alsnog formuleert, wordt die 
nieuwe actie geaccepteerd.

oriëntatie op einde spel
om elkaar te oriënteren op het einde van het spel realiseren de zusjes 
een sequentiële structuur die bestaat uit twee fasen. de eerste fase 
bestaat uit de aankondiging die gericht is op het concept ‘klaar’ en 
luidt dat een speler klaar is wanneer alle stenen zijn gebruikt. de 
tweede fase bestaat uit het verbaal en/of non-verbaal meedelen dat 
de des betreffende speler klaar is en of ze gewonnen heeft met of 
zonder argumenten die verwijzen naar regels. hierbij staat het concept 
‘winnen’ centraal; dit houdt in dat degene die als eerste al zijn stenen 
kwijt is, gewonnen heeft. het spel kan definitief beëindigd worden door 
een afsluitingsbezegeling, waarbij participanten de stenen verwijderen 
van het bord of het bij elkaar vegen van de stenen.

Constructie van autoriteit
tijdens het ontwikkelen en spelen van de vijf bordspellen construeren 
de zusjes gezamenlijk autoriteit. het poneren van spelregels en het 
gebruik van argumenten voor een nieuwe spelactie, maar ook het 
afwijzen met argumenten van een nieuwe spelzet dragen bij aan het 
creëren van deontische autoriteit. het oudste zusje, dat deze praktijken 
gebruikt, laat hierdoor aan het jongere zusje zien dat zij over kennis 
van het spel beschikt, wat geaccepteerd wordt. Zo legt de oudste haar 
jongere zusje voortdurend haar wil op. de jongste kent echter ook 
actief autoriteit toe door de oudste kennis toe te schrijven over het spel. 
gezamenlijk creëren beide zusjes op deze wijze deontische autoriteit.

 
!

(9) protest tegen nieuwe zet door formuleren expliciete spelregel

249 Sarah Actie (ehm) (.) ik zet e:hm (0.7) daAr neer ((zet zwarte 
250    steen op wit veld))
251 Dory Protest Nee hij moet bij de zwarte plek ((wijst plek aan))
252    (1.9)
253 Sarah Repair ((schuift steen naar zwarte hoekplek en dan naar 
254    aangewezen zwarte plek))
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5.5.2 conclusie
aan de hand van deze single case study waarin twee zusjes nieuwe 
bordspellen ontwikkelen, kan een antwoord worden gegeven op de 
onderzoeksvraag naar de sociale praktijken die kinderen van 4 tot 8 
jaar laten zien in regelonderhandelingen tijdens bordspel in de bso. er 
is gedemonstreerd dat ook wanneer kinderen een nieuw spel spelen, 
er geen chaos uitbreekt. Ze bereiken een sociale orde waaraan beide 
partijen actief bijdragen. dit komt tot uitdrukking in de sociale prak-
tijken die zij gezamenlijk realiseren. beurt voor beurt, actie voor actie 
bouwen de kinderen aan hun spel, waarbij ze zeer op elkaar betrokken 
zijn. door het gesprek op microscopische wijze te ontleden, is duidelijk 
geworden dat het oudste meisje haar jongere zusje laat zien hoe je 
een nieuwe zet met succes in het spel introduceert en hoe je het einde 
van een spel aangeeft. de jongste mag basale regels, zoals die van de 
beurttoewijzing binnen het spel, uitvoeren en de oudste hier voort-
durend aan herinneren. Maar de wezenlijke inhoud van het spel, zoals 
wanneer je wint en wanneer het spel is afgelopen, bepaalt de oudste. 
er is hier sprake van guided participation (rogoff, 2003) door de oudste 
die de jongste terloops oriënteert op de juiste handelingspraktijken, 
zoals: ‘wanneer je wilt aangeven dat jij klaar bent met het spel, moet je 
dit expliciet aangeven’ en ‘wanneer je wilt winnen, moet je dit expli-
ciet melden’. een impliciete duiding van ‘klaar’ of ‘gewonnen’ geeft de 
tegenspeler de kans om zelf nog als eerste het spel te beëindigen en te 
winnen. Zolang de informatie impliciet blijft, kan die kennis individueel 
blijven en kan de ander die mededeling nog overrulen door zelf expli-
ciet te maken wat ‘klaar’ is en er daardoor gedeelde kennis van maken 
(pinker, 2010). dan wordt het veel lastiger voor de ander om deze beurt 
af te wijzen en kost het veel meer conversationeel werk. 
een ander facet dat opvalt aan de afsluitingsrondes, is dat de meisjes 
vooral georiënteerd lijken te zijn op het concept ‘klaar’ en minder op 
het concept ‘winnen’. dit zien we in het einde van alle spellen terug. 
wanneer de ene speler klaar is en soms aangeeft gewonnen te hebben, 
legt de andere speler al zijn stenen weg, nog voordat het definitieve 
einde van het spel bezegeld kan worden. in fragment 1 en 2 is dit het 
meest duidelijk. de ‘laatste’ speler legt haar stenen nog op het bord, 
terwijl de ander al klaar is. in het derde fragment is Sarah nog bezig 
haar toren af te maken, terwijl dory al klaar is. Maar omdat haar toren 
omvalt, gooit ze alle stenen maar op een hoop. dus al claimt een speler 
gewonnen te hebben en al is de speler klaar, de andere speler maakt het 
spel af. dit is in tegenstelling tot de spelregels in de volwassen wereld. 
het spelen van een onbekend spel, waarbij de regels niet bij voorhand 
vastliggen, lijkt in die zin wellicht meer op doen-alsofspel,  waarbij 
winnen geen doel is, maar een activiteit wel afgerond kan en moet 
worden.
de meisjes hanteren verschillende sociale praktijken om deontische 

autoriteit te creëren. dory werpt zich tijdens het spelen van een nieuw 
bordspel op als de eigenaar van het spel: zij bepaalt hoe het spel gaat 
en wat de regels zijn. Sarah geeft dory ook de autoriteit door zich 
ondergeschikt te maken aan dory. daarnaast construeren de meisjes ook 
autoriteit doordat dory nieuwe zetten introduceert en hierbij regels 
formuleert, waarbij zij gebruik maakt van argumenten en subtiele 
formuleringen, waardoor ze haar zusje weet te winnen voor haar 
gezichtspunt. 
deze meisjes zijn in staat om gezamenlijk nieuwe spellen te ontwikkelen 
door het realiseren van verschillende sociale praktijken, waarbij zij tege-
lijkertijd autoriteit construeren. de analyse van deze single case study 
maakt zichtbaar dat kinderen een sterke gezamenlijk oriëntatie hebben 
en voortdurend onderhandelen over een lokale orde, waarbij zij meer 
georiënteerd lijken te zijn op het afmaken van een spel (‘klaar’) dan op 
het winnen. 

5.5.3 discussie
door te beschrijven hoe twee kinderen van verschillende leeftijden met 
elkaar spellen ontwikkelen in interactie met elkaar, wordt zichtbaar 
dat spel in heterogene groepen in de bso veel mogelijkheden tot leren 
biedt (rogoff, 2003). nu is er in deze studie niet gemeten met een pre- 
en posttest of er daadwerkelijk sprake is van leren noch zijn de inter-
acties tussen de zusjes langer gevolgd, maar er is zichtbaar gemaakt hoe 
kinderen samenspelen en welke sociale praktijken zij hierbij benutten, 
hoe zij daarbij autoriteit construeren en elkaar oriënteren op het 
mogelijke speleinde. de meisjes oriënteren elkaar zo op het leren van 
die sociale praktijken om een spel te ontwikkelen en op manieren om 
autoriteit te construeren. deze single case study van twee zusjes heeft 
laten zien dat het oudste meisje een vaardige leraar van haar jongere 
zusje is door haar op subtiele wijze te oriënteren op sociale praktijken 
in regelonderhandeling. volgens onderzoek heeft dit te maken met de 
vertrouwdheid en intimiteit van de relatie tussen brussen (dunn, 2007) 
en zorgt dit ervoor dat brussen gezamenlijk meer spelletjes initiëren en 
effectiever samenwerken in gezamenlijk spel. hoe dat samenspel van 
brussen er dan precies uit kan zien in de interactie tussen twee zusjes 
heeft dit onderzoek gedemonstreerd. Maar er is meer onderzoek nodig 
om te analyseren waar die meerwaarde dan precies in gelegen is: in de 
sociale praktijken die de brussen gezamenlijk realiseren in hun sterke 
oriëntatie op elkaar of in andere interactionele aspecten?
in deze studie is het sequentiële patroon van een speleinde beschreven, 
waarbij er sprake is van een pre-closing-ronde, waarbij het afsluitings-
traject van het spel wordt geïnitieerd, waarna een slotsequentie wordt 
gerealiseerd met een afsluitingsbezegeling. dit is conform het patroon 
dat Mazeland (2003) heeft beschreven voor topic-afsluitingen in 
gesprekken van volwassenen. vrij jonge kinderen blijken dus al verfijnde 
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sociale praktijken te gebruiken om de lokale sociale orde te creëren. om 
meer zicht te krijgen op hoe kinderen hiermee omgaan en hoe zij zich 
ontwikkelen op dit terrein is meer onderzoek noodzakelijk. 
deze studie draagt bij aan de kennis over hoe kinderen gezamenlijk 
deontische autoriteit creëren door te laten zien dat deontische autori-
teit gezamenlijk in een voortdurende onderhandeling door twee zusjes 
wordt geconstrueerd. deze bevindingen zijn in lijn met andere studies 
(griswold, 2007; Stevanovic, 2013). net als griswold (2007) laat deze 
studie zien dat niet alleen de dominante spreker autoriteit claimt, wat 
de onderworpen spreker accepteert, maar dat de onderworpene ook 
actief autoriteit kan toekennen. in dit spel van twee zusjes, die zeer 
bekend met elkaar zijn, moet autoriteit continu onderhandeld worden. 
de oudste krijgt niet vanzelfsprekend gelijk van de jongste wanneer zij 
een nieuwe zet introduceert, maar moet hiervoor bijvoorbeeld argu-
menten geven in de vorm van spelregels. hiermee toont zij als het ware 
kennis van spelregels, zoals jordan, cowan en roberts (1995) laten zien 
op het gebied van klassenregels in de schoolklas. de jongste draagt 
actief bij aan de autoriteit van de oudste door bijvoorbeeld toestem-
ming te vragen voor een nieuwe zet in het spel. deontische autoriteit 
wordt dus altijd samen geconstrueerd; door degene mét de autoriteit, 
maar ook door degene die de ander de autoriteit toekent.
ook al is deze single case study grondig bestudeerd, deze vijf nieuwe 
spellen van twee zusjes bieden nog veel meer kansen voor conversa-
tieanalytisch onderzoek. Zo komen op verschillende momenten andere 
kinderen bij het spel kijken, vragen stellen, verzoeken doen en inter-
rumperen. de zusjes weten deze buitenstaanders op fascinerende wijze 
buiten het spel te houden, maar het viel buiten de scoop van deze 
deelstudie om te bestuderen hoe deze meisjes hiermee precies omgaan. 
daarnaast komt er een pm’er tijdens één van de spellen in beeld. een 
vervolgonderzoek zou meer licht kunnen werpen op deze aspecten.
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6
Conclusie en discussie  

6.1 CoNCLuSIE

deze studie gaat over het alledaagse sociale leven van kinderen in hete-
rogene en discontinue groepen van de buitenschoolse opvang (bso). de 
sociale praktijken die 4- tot 8-jarige kinderen in de bso met elkaar reali-
seren tijdens communicatieve activiteiten zijn bestudeerd en beschreven, 
met als doel om dieper inzicht te krijgen in de wijze waarop kinderen 
hun sociale wereld gezamenlijk vormgeven. de overkoepelende onder-
zoeksvraag luidde als volgt: Welke sociale praktijken laten 4- tot 8 jarige 
kinderen zien in kenmerkende communicatieve activiteiten in de bso? 
onder sociale praktijken worden in deze studie alle handelingsprak-
tijken en hun sequentiële organisatie begrepen die kinderen realiseren 
om een communicatieve activiteit te bewerkstelligen.
om deze hoofdvraag te beantwoorden is eerst een veldverkennend 
onderzoek gedaan naar de vraag welke (communicatieve) activiteiten 
kenmerkend zijn voor bso’s. die vraag is onderzocht in twaalf bso’s in 
het noorden van het land. op basis van de veldverkenning zijn drie 
kenmerkende communicatieve activiteiten geselecteerd, namelijk 
entreeonderhandelingen, conflictgesprekken en regelonderhande-
lingen. vervolgens is er in twee bso’s diepgaand onderzoek gedaan 
naar deze drie communicatieve activiteiten. daarbij zijn op een ontwik-
kelingsgerichte en een aanbodgerichte bso 83 uren video-opnames 
gemaakt. van de drie communicatieve activiteiten is een collectie 
fragmenten aangelegd, die geanalyseerd zijn volgens de conversatie-
analytische methode. deze methode is bij uitstek geschikt om te analy-
seren hoe kinderen zelf hun leven vormgeven. door in te zoomen op 
de interactionele details van hun onderhandelingen tijdens deze drie 
communicatieve activiteiten wordt meer inzicht verkregen in de sociale 
competentie van kinderen van 4 tot 8 jaar in de bso.
in dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten besproken van de 
veldverkennende studie en van de analyses van de sociale praktijken 
in achtereenvolgens entreeonderhandelingen, conflictgesprekken en 

We are the youth of today
Change our hair in every way
And we are the youth of today
We’ll say what we wanna say
And we are the youth of today
Don’t care what you have to say at all.

amy Mcdonald – Youth of today
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regelonderhandelingen, waarna de conclusies worden geformuleerd. 
in de discussieparagraaf wordt ingegaan op de theoretische en metho-
dologische reikwijdte van deze studie, worden suggesties gedaan voor 
vervolgonderzoek en worden de praktische implicaties van deze studie 
besproken. 
 

6.1.1 veldverkennend onderzoek in de buitenschoolse 
opvang
in het veldverkennend onderzoek naar het sociale leven van kinderen in 
twaalf bso’s kwamen twee vragen aan de orde. welke communicatieve 
activiteiten komen er in de bso voor? en in hoeverre hangen deze samen 
met de ligging van bso’s in de stad of op het platteland en in een meer 
of minder welgestelde wijk en/of met hun pedagogische visie? op basis 
van observatie-onderzoek, interviews en documentstudie zijn allereerst 
alle voorkomende activiteiten beschreven. er blijken veel verschillende 
activiteiten voor te komen, zoals de maaltijd, doen-alsofspel en ander 
spel en creatieve activiteiten. ondanks dat in bso’s vrije tijd van kinderen 
heel belangrijk wordt gevonden, zijn er nogal wat verplichte activiteiten 
en is er regelmatig sprake van transitietijd, waarbij kinderen moeten 
wachten op een volgende activiteit. verder lijkt de vrije tijd ingeperkt 
te worden door allerlei factoren, zoals een beperkte ruimte, beperkte 
beschikbaarheid van pedagogisch medewerkers (pm’ers) en beperkt 
aanwezige materialen.
er doen zich veel communicatieve activiteiten voor, zoals verhalen 
vertellen, onderhandelen en ruzie maken en deze communicatieve 
activiteiten lopen dwars door alle activiteiten heen. hierbij valt op dat 
kinderen een voorkeur hebben voor spelen met leeftijdgenoten, hoewel 
communicatieve activiteiten van jongere en oudere kinderen samen ook 
regelmatig voorkomen.
het antwoord op de tweede vraag is dat er weinig verband is tussen 
het type bso (aanbodgericht of ontwikkelingsgericht) en de aard van 
de communicatieve activiteiten. wel blijkt de visie van de bso’s rele-
vant voor de verdeling van communicatieve activiteiten met name 
in de interactie tussen de kinderen en de pm’er. de bso’s kunnen op 
een continuüm van ontwikkelingsgericht tot aanbodgericht worden 
geplaatst. de ontwikkelingsgerichte bso’s worden gekenmerkt door een 
kindgerichte aanpak met een begeleidende rol van de pm’ers, gericht 
op interactie en reflectie. de aanbodgerichte bso’s worden gekenmerkt 
door pm’ers die vooral gericht zijn op de organisatie van de opvang en 
het verzorgen van de kinderen.
op basis van deze veldverkenning zijn twee bso’s geselecteerd die de 
extremen van het continuüm vertegenwoordigen. de boomhut is een 
ontwikkelingsgerichte bso en het Zonnetje een aanbodgerichte bso. 
verder zijn er drie kenmerkende communicatieve activiteiten gese-
lecteerd voor nadere analyse: entreeonderhandelingen waarbij een 

nieuwkomer aansluiting zoekt bij een al lopende activiteit van spelende 
kinderen, conflictgesprekken en regelonderhandelingen.

6.1.2 entreeonderhandelingen 
de centrale onderzoeksvraag luidde: welke sociale praktijken laten 
kinderen van 4-8 jaar zien in entreeonderhandelingen in de bso? 
hiervoor is een collectie aangelegd van 67 entreegesprekken, tussen 
twee of meer kinderen die betrokken zijn bij een activiteit (‘gevestigde 
kinderen’) en een nieuwkomer die toegang wil tot die activiteit. wat 
betreft de aard van de sociale praktijken van de kinderen tijdens entree-
onderhandelingen is geen verschil gevonden tussen beide typen bso’s. 

De aard van de activiteit en het gerealiseerde participatiekader
de analyses laten zien dat de activiteiten waar kinderen toegang toe 
proberen te krijgen op een continuüm liggen van open tot gesloten. 
open activiteiten zijn door hun aard gemakkelijker toegankelijk; 
nieuwe participanten kunnen er zonder veel moeite aan meedoen. Meer 
gesloten activiteiten zijn moeilijker toegankelijk, bijvoorbeeld omdat er 
een vastgesteld aantal participanten mee kan doen. de mate van open-
heid of geslotenheid van de activiteit blijkt van invloed op de entree-
onderhandeling, in die zin dat dit één van de bronnen is die kinderen 
benutten in hun onderhandeling. nieuwkomers blijken zich te oriën-
teren op de aard van de activiteit, wat blijkt uit de entreepraktijken die 
zij gebruiken. voor meer gesloten activiteiten realiseren nieuwkomers 
bijvoorbeeld een handelingspraktijk waarbij zij de gevestigde kinderen 
een aanbod doen (bijv. ‘zal ik jullie helpen?’), dat ze vervolgens door 
middel van argumenten nog aantrekkelijker proberen te maken (bijv. 
‘dan zijn jullie sneller klaar’). de mate van openheid/geslotenheid van 
de activiteit is dus niet een statisch gegeven, maar is onderhandelbaar. 
nieuwkomers en gevestigde kinderen creëren gezamenlijk een partici-
patiekader waarbij toegang wel of niet mogelijk is. 
in deze studie zijn vier verschillende participatiekaders gevonden met 
specifieke rollen voor de participanten, (spel)regels en rechten voor de 
verschillende deelnemers, kaders die de nieuwkomer en de gevestigde 
kinderen in hun onderhandelingen gezamenlijk realiseren. in het eerste 
participatiekader krijgt de nieuwkomer de status van volwaardige 
participant. bij het tweede participatiekader krijgt de nieuwkomer een 
perifere status, zoals de rol van scheidsrechter of helper. bij het derde 
participatiekader krijgt de nieuwkomer een tijdelijke status, waarbij de 
nieuwkomer iets mag doen binnen dat kader en daarna het participa-
tiekader weer moet verlaten. in het vierde participatiekader blijft de 
nieuwkomer een buitenstaander.
de aard van de activiteit vormt één van de bronnen waaruit kinderen 
putten bij de onderhandeling over de entree van de nieuwkomer. 
andere bronnen waar in de onderhandeling aan wordt gerefereerd, zijn 
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de setting, de lichaamshouding van participanten en al gerealiseerde 
rollen en taken van de gevestigde participanten.

handelingspraktijken voor entree
om toegang te krijgen tot een activiteit van gevestigde kinderen blijken 
kinderen verschillende handelingspraktijken te realiseren. een veel voor-
komende entreepraktijk is de non-verbale praktijk, waarbij kinderen de 
activiteit van de gevestigde kinderen naderen, observeren, omcirkelen 
en waarbij zij zich positioneren bij die activiteit. daarnaast realiseren 
nieuwkomers zeven typen handelingspraktijken om toegang tot een 
activiteit te krijgen: (1) een indirect verzoek door het stellen van een 
informatieve vraag over de activiteit; (2) een expliciet entreeverzoek; (3) 
een aanbod, bijvoorbeeld om de gevestigde kinderen te helpen óf een 
aanbod van iets nieuws; (4) een toestemmingsverzoek om een beurt in 
het spel te mogen vervullen; (5) een mededeling van de nieuwkomer dat 
hij/zij aan de gestelde voorwaarde voor entree voldoet; (6) een corrige-
rende praktijk, waarbij de nieuwkomer een gevestigd kind corrigeert; 
(7) de afwezigheid van een entreepraktijk, wat betekent dat de nieuw-
komer zonder entreeonderhandeling probeert te participeren in de acti-
viteit van de gevestigde kinderen. de praktijken 1 tot en met 5 geven 
geen garantie voor entree tot de activiteit van de gevestigde kinderen; 
de praktijken 6 en 7 blijken nieuwkomers zeker niet direct, maar soms 
zelfs helemaal geen entree te verschaffen. 

Sequentiële structuren in entreeonderhandelingen 
kinderen blijken in hun entreeonderhandelingen drie typen sequen-
ties te realiseren. het eerste en meest eenvoudige type bestaat uit een 
non-verbaal entreeverzoek dat na een herkenbare pauze geaccepteerd 
wordt. die acceptatie bestaat dan overigens veelal uit het achterwege 
blijven van een protest van de gevestigde kinderen. er is dan dus geen 
expliciete acceptatie door de gevestigde kinderen, maar het afwezig 
blijven van een weigering geldt hier als een acceptatie. bij het tweede 
type wordt het non-verbale entreeverzoek direct gevolgd wordt door 
een verbale initiërende handelingspraktijk die dan geaccepteerd of defi-
nitief afgewezen wordt. de structuur van het derde type is complexer. 
de sequentie bestaat hier uit verschillende verzoeksequenties die (nog) 
niet worden geaccepteerd en een slotsequentie waarin de nieuwkomer 
dan definitief of tijdelijk wordt geaccepteerd, of definitief afgewezen. 
deze entreepraktijk bestaat dus uit meerdere rondes. een ronde kan 
daarbij bestaan uit een handelingspraktijk van de nieuwkomer waarmee 
een entreeverzoek of een spelaanbod wordt gerealiseerd en een vervolg 
daarop waaruit blijkt dat het verzoek of aanbod (nog) niet wordt 
geaccep teerd door het gevestigde kind. een ronde kan ook bestaan uit 
een argument voor toegang van de nieuwkomer en een vervolg waaruit 

blijkt dat dit argument (nog) niet leidt tot toegang. de afwijzingen door 
de gevestigde kinderen worden net zo ongemarkeerd behandeld door 
kinderen als acceptaties, wat betekent dat nieuwkomers hierna gewoon 
opnieuw een verzoekpoging doen. Met andere woorden: er lijkt hier 
geen preferentie-organisatie te gelden, waardoor het voor beide 
partijen wellicht eenvoudiger is om een entreeverzoek te kunnen blijven 
volhouden of afwijzen. 

6.1.3 conflictgesprekken
de onderzoeksvraag in deze deelstudie luidde: welke sociale praktijken 
laten kinderen van 4 tot 8 jaar zien in conflictgesprekken in de bso? 
hiervoor is een collectie van 103 conflictgesprekken aangelegd, waarbij 
een conflictgesprek gedefinieerd is als een communicatieve activiteit 
waarbij minimaal twee kinderen betrokken zijn en tenminste één 
kind in opstand is gekomen door het uiten van een openlijke verbale 
of non-verbale oppositie (church, 2009). de collectie bevat 42 korte 
conflicten die na de oppositie direct zijn gerepareerd. dit zijn geremedi-
eerde conflicten. de overige 61 conflicten zijn persisterende conflicten, 
waarbij de conflictpartijen tegenstand op tegenstand kunnen stapelen. 
overigens duren ook deze conflicten doorgaans kort: minder dan een 
minuut. interventies van pm’ers komen in 22 conflictgesprekken voor, 
waarvan 9 in remediërende conflicten en 13 keer in persisterende 
conflicten. opvallend hierbij is dat in de boomhut de meeste interven-
ties van pm’ers voorkomen, namelijk 15 van de 22 gevallen. wat betreft 
de aard van de sociale praktijken van de kinderen tijdens conflicten is er 
tussen beide bso’s geen verschil gevonden.
achtereenvolgens worden hieronder de conclusies geformuleerd met 
betrekking tot remediërende praktijken, persisterende praktijken en de 
beëindiging van persisterende conflicten. tot slot wordt de rol van de 
pm’er bij conflicten behandeld. 

Remediërende praktijken
in de data zijn vijf typen remediërende handelingspraktijken gevonden 
die kinderen gebruiken om een conflictescalatie te voorkomen: (1) de 
offender geeft geen respons op de challenge; (2) de offender accepteert 
direct de challenge; (3) de offender geeft een verklaring voor de over-
treding; (4) de offender doet een voorstel doen om het probleem op te 
lossen; (5) de offender verontschuldigt zich voor de overtreding. uit de 
analyse blijkt verder dat er twee typen remediërende sequenties voor-
komen. het eerste type bestaat uit drie beurten na de offense, namelijk 
de challenge, gevolgd door een remedy en een acceptatie daarvan. het 
tweede type bestaat na de overtreding slechts uit één verbale beurt, 
namelijk een terechtwijzing waarop geen respons van de offender volgt. 
die opmerkelijke afwezigheid van een reactie wordt hier door de chal-
lenger kennelijk als een acceptatie beschouwd. 
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Persisterende praktijken 
wanneer na een challenge een aggravation wordt gerealiseerd, is er 
sprake van een persisterend conflict. die aggravations kunnen gedaan 
worden door voortsudderende praktijken, waarbij het conflict op 
dezelfde hoogte blijft, maar het conflict kan ook verergerd worden door 
agressieve praktijken. eerst wordt ingegaan op welke handelingsprak-
tijken kinderen hanteren om een conflict te laten voortsudderen of te 
verergeren en vervolgens wordt besproken welke typen persisterende 
sequenties er gevonden zijn.
er zijn vijf typen aggravations gevonden waarmee het conflict blijft 
voortduren: (1) de offender herhaalt of vernieuwt de eerste offense; (2) 
de offender rechtvaardigt de eerste offense; (3) de offender negeert de 
challenge en levert geen respons; (4) de offender kan ook een tegen-
aanval doen door een tegenovergesteld standpunt in te nemen; (5) de 
challenger herhaalt de challenge.
persisterende sequenties kunnen worden geplaatst op een continuüm 
van voortsudderend tot escalerend. het verschil tussen voortsudderend 
en escalerend kan op twee manieren gerealiseerd worden, namelijk 
door de mate van heftigheid van de gerealiseerde persisterende hande-
ling en door vormgeving van de sequentie zelf. agressieve aggravations 
kenmerken zich doordat zij direct op de voorafgaande beurt volgen, dus 
zonder een pauze. verder worden ze luid vormgegeven en met korte 
en krachtige formuleringen. deze aggravations zorgen voor het esca-
leren van het conflict en dit moet eerst opgelost worden, voordat de 
gezamenlijke activiteit door kan gaan. Maar kinderen blijken conflicten 
ook te laten persisteren zonder  agressieve aggravations. het conflict 
blijft dan wel voortbestaan, maar de kinderen spelen ondertussen 
gewoon verder. hierbij is sprake van sequenties waarin de offender en 
de challenger subtiele aggravations realiseren, bijvoorbeeld door niet 
direct op elkaar te reageren, maar met een pauze na een voorgaande 
beurt, door een lager volume te gebruiken en door het eigen gedrag 
te verantwoor den. op deze wijze nemen de participanten deel aan de 
hoofdactiviteit spel en onderhandelen zij tegelijkertijd over de lokale 
sociale orde. bij voortsudderende sequenties is er ook geen sprake van 
een echte conflictbeëindiging; de activiteit wordt gewoon voortgezet, 
maar dan zonder nieuwe aggravations. 

Conflictbeëindigende sequenties na een escalerend conflict 
na één of meerdere escalerende sequenties blijken kinderen twee 
verschillende typen conflictbeëindigingssequenties te realiseren. bij het 
eerste type accepteert de offender de aggravated challenge uiteindelijk 
door een verbale en/of non-verbale acceptatie. de aggravated challenge 
is dan gerealiseerd door drie handelingspraktijken, namelijk (1) het doen 
van een herhaalde challenge na een herhaalde offense, waarbij de chal-
lenge luid en kort en krachtig geformuleerd wordt vormgegeven; (2) het 

uiten van een dreigement na een herhaalde offense en (3) het geven 
van een uitgebreid account na de herhaalde offense. de aggravated 
challenge kan door de offender op twee bijzondere manieren worden 
geaccepteerd. de eerste manier is dat de offender de challenge onder 
verbaal protest accepteert en stopt met de offense. dit is bijzonder 
omdat een kind na zo’n lang volgehouden offense nu kennelijk over-
stag gaat en daarbij het rituele evenwicht enigszins herstelt door aan te 
geven het er niet mee eens te zijn. de tweede manier is bijzonder omdat 
deze bestaat uit niet realiseren van een respons door de offender, wat 
in andere contexten ook als een aggravation wordt behandeld, maar 
soms dus ook als een acceptatie van de herhaalde challenge.
bij het tweede type conflictbeëindigingssequenties is het de challenger 
die de accounts van de offender accepteert. hierbij kan de offender als 
handelingspraktijk een alternatief voorstel doen om het conflict op te 
lossen. daarnaast kan de challenger de sociale actie van de offender 
die eerst als offense werd behandeld nu reframen in spel. de oorspron-
kelijke offender wordt zo een medespeler in een soort plaagspelletje, 
waarin deze het andere kind plaagt en de oorspronkelijke challenger nu 
luid lachend reageert. 

Rol van de pm´er 
hoewel deze studie gericht is op interacties tussen kinderen is in 
deze deelstudie ook naar de rol van de pm’er gekeken, omdat zij bij 
conflicten regelmatig in beeld komt en interveniëert in conflicten 
tussen kinderen. gebleken is dat pm’ers vier verschillende rollen op zich 
nemen: een preventieve, een ordebewakende, een instructieve en een 
procesbegeleidende rol.
pm’ers vervullen bij de dreiging van conflicten een preventieve rol in 
een poging het dreigende conflict te smoren, waarbij zij impliciet en/of 
expliciet verwijzen naar morele regels, zoals ‘je mag elkaar niet slaan’ 
en ‘je mag niet voor je beurt gaan’. pm’ers formuleren regels die de 
grondslag kunnen vormen voor challenges en die deze ondersteunen 
of bevestigen. pm’ers kunnen dat alleen doen wanneer ze zich in de 
directe nabijheid van de activiteit van de kinderen bevinden. opvallend 
is dat pm’ers bij interventies in dit type sequentie zelf bepalen wie de 
offender en wie de challenger is, onafhankelijk van hoe kinderen zelf 
met deze identiteiten omgaan.
pm’ers vervullen bij escalerende conflicten tussen kinderen soms de 
rol van ordebewaker. Zij bewerkstelligen samen met de kinderen een 
lokale sociale orde die standhoudt zolang die pm’er als autoriteit en/
of toekijker bij de activiteit van de kinderen aanwezig blijft. Zodra de 
pm’er vertrekt, moeten kinderen het onderbroken conflict verder zelf 
afhandelen en alsnog een nieuwe lokale sociale orde tot stand brengen.
pm’ers kunnen een rol spelen in de definitieve conflictbeëindiging van 
kinderen door hen te oriënteren op elkaars (interactionele) bijdrage. de 
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eerste rol is een instructieve, waarbij de pm’er de offender actief wijst 
op de benodigde praktijken om het conflict te remediëren. de andere 
rol die een pm’er op zich kan nemen is die van procesbegeleider, waarbij 
zij de beurtwisseling bewaakt, het probleem laat vaststellen door de 
kinderen en hen oriënteert op mogelijke oplossingen van het probleem.
 

6.1.4 regelonderhandeling tijdens de ontwikkeling van een 
nieuw spel
in deze deelstudie stond de volgende onderzoeksvraag centraal: welke 
sociale praktijken laten kinderen van 4 tot 8 jaar zien in regelonder-
handelingen tijdens bordspel in de bso? het  deelonderzoek betrof 
een single case study van twee zusjes die gedurende twintig minuten 
met een schaakbord en damstenen vijf nieuwe bordspellen ontwik-
kelen. hieronder worden achtereenvolgens de conclusies beschreven 
met betrekking tot het gebruik en de constructie van spelregels, het tot 
stand brengen van een speleinde en de constructie van autoriteit.

Sociale praktijken in regelonderhandeling
tijdens het ontwikkelen van vijf verschillende nieuwe bordspellen met 
een schaakbord en damstenen realiseren de zusjes verschillende hande-
lingspraktijken, waarbij zij naar bestaande regels verwijzen of nieuwe 
spelregels construeren. de algemeen geldende regels waarop zij zich 
beroepen zijn de regel van eigenaarschap en de beurtwisselingsregel. 
deze bestaande regels worden met name ingebracht wanneer één van 
de twee zusjes de betreffende regel overtreedt. bij het construeren van 
nieuwe, lokale spelregels hanteren de zusjes twee sequentiële patronen. 
het basispatroon bestaat uit het doen van een voorstel voor een nieuwe 
spelregel gecombineerd met het verrichten van de bijbehorende nieuwe 
actie, die vervolgens geaccepteerd wordt. het tweede patroon bestaat 
uit het doen van een nieuwe spelactie zonder een bijbehorende spel-
regel te formuleren. dit levert protest op van de ander. wanneer de 
initiator van de nieuwe actie vervolgens de bijbehorende spelregel 
alsnog formuleert, wordt de nieuwe actie geaccepteerd.

Sociale praktijken voor het tot stand brengen van een speleinde
om elkaar te oriënteren op het einde van het spel realiseren de zusjes 
een sequentiële structuur die bestaat uit twee fasen. de eerste fase 
bestaat uit de aankondiging die gericht is op het concept ‘klaar’ en luidt 
dat een speler klaar is wanneer alle stenen zijn gebruikt. de tweede 
fase bestaat uit het verbaal en/of non-verbaal meedelen dat de desbe-
treffende speler klaar is en/of gewonnen heeft, eventueel aangevuld 
met argumenten die verwijzen naar regels. hierbij staat het concept 
‘winnen’ centraal. dit houdt in dat iemand gewonnen heeft als ze als 
eerste alle stenen kwijt is. het spel kan definitief beëindigd worden 
door een afsluitingsbezegeling, waarbij participanten de stenen verwij-
deren van het bord of door het bij elkaar vegen van de stenen.

De constructie van autoriteit tijdens regelonderhandeling
tijdens het ontwikkelen en spelen van de vijf bordspellen construeren 
de zusjes gezamenlijk autoriteitsverschillen. het poneren van spel-
regels en het gebruik van argumenten voor een nieuwe spelactie en 
ook het afwijzen met argumenten van een nieuwe spelzet dragen bij 
aan het creëren van deontische autoriteit. het oudste zusje gebruikt 
deze praktijken en laat hiermee aan haar jongere zusje zien dat zij over 
kennis van het spel beschikt, wat door het jongere zusje geaccepteerd 
wordt. het gaat hierbij echter om meer dan epistemische autoriteit: het 
oudste zusje legt het jongste zusje op basis van die kennisverschillen 
ook voortdurend haar wil op. de jongste kent de oudste overigens ook 
actief epistemische autoriteit toe door haar kennis over het spel toe te 
schrijven, maar accepteert tevens de manier waarop de oudste haar wil 
oplegt. gezamenlijk creëren de zusjes op deze wijze dus ook deontische 
autoriteitsverschillen.

6.1.5 conclusie van het onderzoek
de bovenstaande resultaten vormen een antwoord op de onderzoeks-
vraag: Welke sociale praktijken laten kinderen van 4 tot 8 jaar zien in 
kenmerkende communicatieve activiteiten in de bso? deze studie laat 
zien dat de sociale competentie van jonge kinderen in de bso bestaat uit 
een heel scala aan sociale praktijken die zij gezamenlijk realiseren. Zij 
construeren in en door entreeonderhandelingen, conflictgesprekken en 
regelonderhandelingen een lokale sociale orde waarin zij wisselend de 
rol van expert en novice vervullen. die rol is afhankelijk van hun erva-
ring met de betreffende activiteit, ervaring die niet altijd aan leeftijd 
gekoppeld is. 

de pm’ers vormen in de conflicten van kinderen vooral een bron die 
kinderen kunnen inzetten tijdens een conflict, bijvoorbeeld door te 
dreigen met ‘ik ga ‘t zeggen’. 

de bso biedt jonge kinderen dus een omgeving waarin ze zich sociaal 
kunnen ontwikkelen door ervaring op te doen met hoe je toegang krijgt 
tot spel van andere kinderen, hoe je conflicten aangaat, remedieert, laat 
persisteren en beëindigt en hoe je regels kunt gebruiken om een spel te 
ontwikkelen en autoriteit te creëren.
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6.2 DISCuSSIE

6.2.1 inhoudelijke discussie
dit onderzoek heeft laten zien hoe de sociale competentie van kinderen 
van 4 tot 8 jaar er in hun alledaagse leven in de bso uitziet. hun 
sociale praktijken komen gedeeltelijk overeen, maar zijn in een aantal 
opzichten ook anders en complexer dan eerder onderzoek heeft laten 
zien (corsaro, 1979; church, 2009). in het onderstaande worden de 
opbrengsten van deze studie verbonden met de bestaande literatuur.

Veldverkenning
door deze deelstudie is gebleken dat bso’s geplaatst kunnen worden op 
een continuüm van aanbodgericht tot ontwikkelingsgericht. deze karak-
terisering van bso’s is nieuw. in hét handboek voor de bso, Pedagogisch 
kader kindercentra 4-13 jaar (Schreuder, boogaard, Fukkink & hoex, 
2011), worden bso’s met name ingedeeld op basis van een thema, zoals 
natuur of kunst. in dit handboek worden geen verschillende visies op 
opvoeding en ontwikkeling van kinderen beschreven. dit zal deels te 
maken hebben met de relatief jonge leeftijd van de buitenschoolse 
opvang in nederland. de bso is, zoals het handboek aangeeft, een 
sector in ontwikkeling. deze deelstudie heeft echter duidelijk gemaakt 
dat er wel degelijk verschillende visies op opvoeding en ontwikkeling 
van kinderen in de praktijk bestaan.

Entreeonderhandelingen
deze studie heeft laten zien dat gevestigde kinderen en nieuwkomers 
samen meer en minder toegankelijke participatiekaders creëren, wat 
gepaard gaat met meer en minder uitgebreide entreeonderhande-
lingen. die entreeonderhandeling wordt wel beïnvloed door de mate 
van openheid of geslotenheid van de activiteit, maar dit is één van de 
bronnen waarop nieuwkomers en gevestigde kinderen zich oriënteren 
bij de entreeonderhandelingen. dit betekent dat gevestigde kinderen 
die betrokken zijn bij een open activiteit, zoals tekenen aan een grote 
tafel, toch een gesloten participatiekader kunnen creëren, waarbij een 
nieuwkomer moet voldoen aan toegangseisen. dit is een aanvulling op 
het eerdere onderzoek van corsaro (1979), evaldsson (1993) en cromdal 
(2001).
corsaro (1979) concludeerde dat 3- tot 5-jarige kinderen in preschool 
vooral indirecte non-verbale handelingspraktijken prefereren en dat 
deze bijna altijd succesvol zijn. deze studie heeft laten zien dat kinderen 
van 4 tot 8 jaar in de bso ook gebruikmaken van deze non-verbale 
handelingspraktijken, zoals het naderen en omcirkelen van de activiteit 
van de gevestigde kinderen. hierna kan een nieuwkomer al toegang 
krijgen, tenminste wanneer de gevestigde kinderen een gemakkelijk 
toegankelijk participatiekader hebben gecreëerd. Maar bij een moei-

lijker toegankelijk participatiekader, vormen deze non-verbale hande-
lingspraktijken de eerste ronde, waarna er meer entreepraktijken gerea-
liseerd moeten worden, totdat de nieuwkomer toegang krijgt of alsnog 
wordt afgewezen. 
evaldsson (1993) concludeert dat 7- tot 10-jarige kinderen in de Zweedse 
bso gemakkelijk in en uit activiteiten gaan en dat dit veroorzaakt zou 
kunnen worden door de specifieke context, waarin kinderen elkaar lang 
en goed kennen en waarbij bekende peers altijd voorhanden zijn. dit in 
tegenstelling tot corsaro (1979), die beargumenteert dat amerikaanse 
kinderen in preschool gecompliceerde entreeonderhandelingen reali-
seren, omdat hun samenspel fragiel is en blootstaat aan bedreigingen, 
zoals door buitenstaanders die materiaal kunnen afpakken. deze studie 
heeft laten zien dat nieuwkomers soms gemakkelijk toegang krijgen tot 
spel van andere kinderen, maar dat daar geregeld ook veel onderhan-
deling voor nodig is. een verklaring hiervoor zou de specifieke context 
van de bso kunnen zijn, waarbinnen kinderen minder bekend zijn met 
elkaar en in heterogene, regelmatig wisselende groepssamenstellingen 
met elkaar spelen.
cromdal (2001) geeft in zijn studie als verklaring voor de gemakkelijke 
toegankelijkheid van sommige spelactiviteiten aan dat deze veroor-
zaakt wordt door de lokale organisatie van de spelactiviteit. deze studie 
heeft echter laten zien dat een spelactiviteit een meer open of gesloten 
karakter kan hebben en dat dit wel een factor is waarmee kinderen 
rekening houden, maar dat zij uiteindelijk zelf een participatiekader 
creëren dat makkelijk of moeilijk toegankelijk is.
deze studie heeft laten zien dat nieuwkomers en gevestigde kinderen 
altijd een entreeonderhandeling moeten realiseren, hoe gemakkelijk 
toegankelijk de activiteit ook is en dat dit een gezamenlijk project is. die 
entreeonderhandeling kan met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn, 
maar op basis van gedetailleerd onderzoek met gebruikmaking van de 
conversatieanalyse is duidelijk geworden dat ook wanneer gevestigde 
kinderen een gemakkelijk toegankelijk participatiekader hebben gecre-
eerd, er minimaal één sequentie nodig is, waarbij de nieuwkomer een 
entreeverzoek doet en de gevestigde kinderen verbaal of non-verbaal 
reageren op de komst van de nieuwkomer. dit is in lijn met onderzoek 
van cromdal (2001), die laat zien dat kinderen een gedeelde voorkeur 
hebben voor een toegangssequentie waarbij gevestigde kinderen 
reageren op de komst van de nieuwkomer, voordat de nieuwkomer aan 
de activiteit kan deelnemen.

Conflictgesprekken
uit dit onderzoek is gebleken dat kinderen persisterende sequen-
ties realiseren die geplaatst kunnen worden op een continuüm van 
voortsudderend tot escalerend. kinderen bewerkstelligen dit door 
de handelingspraktijken en de sequenties op verschillende manieren 

 
(



256 257

vorm te geven. het realiseren van een persisterende sequentie is een 
gezamenlijke prestatie. bij een voortsudderende sequentie brengen de 
conflictpartijen elkaar wel van elkaars standpunt op de hoogte, maar 
zij laten het conflict ondertussen niet escaleren, zodat zij door kunnen 
spelen. tijdens een escalerende sequentie moet het probleem eerst 
worden opgelost voordat verder spel mogelijk is. deze bevinding vormt 
een aanvulling op het onderzoek van church (2009) waaruit bleek dat 
vierjarigen een conflict uiteindelijk kunnen beëindigen door de accounts 
voor de oppositie op te waarderen (upgrading) gedurende het conflict-
gesprek. de gerealiseerde accounts kunnen ook steeds zwakker worden 
(downgrading), wat het geval is in conflicten die niet actief opgelost 
worden of die beëindigd worden door de leerkracht.
in dit onderzoek is gebleken dat een conflictgesprek kan bestaan uit 
remediërende, voortsudderende en escalerende sequenties, waarbij 
na iedere beurt alle opties open staan. er is zo bezien sprake van een 
recursief proces. dit is een aanvulling op de theorie van goffman (1971) 
die alleen ingaat op remediërende en escalerende sequenties. nieuw is 
ook de bevinding dat conflicten door aggravations niet enkel kunnen 
escaleren, maar ook kunnen voortsudderen. 
deze studie laat dus zien dat kinderen van 4 tot 8 jaar, jongens én 
meisjes, conflicten kunnen hebben die zijn ingebed in hun spel, waarbij 
conflicten niet zorgen voor een breuk tussen de kinderen of het staken 
van het spel, maar juist voor spelontwikkeling. dit onderzoek sluit 
daarmee aan bij goodwins onderzoek naar conflicten tijdens hinkel-
spel van 11-jarige meisjes (2006), dat heeft laten zien dat conflicten en 
samenspel elkaar niet per se uitsluiten, maar soms gewoon bij elkaar 
horen. 
deze studie heeft laten zien dat pm’ers een rol spelen in het remedi-
eren, persisteren en het beëindigen van conflicten. pm’ers grijpen in, 
nog voordat er een conflict is gerealiseerd, en verwijzen daarbij naar 
morele regels. de invloed van pm’ers op persisterende sequenties blijkt 
van tijdelijke aard. wanneer de pm’er het speelterrein verlaat, wordt 
het conflict voortgezet en bewerkstelligen de kinderen zelf een nieuwe 
sociale orde. pm’ers lossen een conflict zelden definitief op. dit is in 
lijn met onderzoek van danby en baker (1998), waaruit bleek dat de 
aandacht van leerkrachten in een preschool vooral getrokken wordt 
door huilende kinderen en vervolgens gericht zijn op het herstellen van 
de sociale orde in het klaslokaal. de leerkracht is hierbij niet gericht op 
het oplossen van het probleem van de conflictpartijen, waardoor de 
kinderen hun probleem na vertrek van de leerkracht nog zelf moeten 
oplossen.

Regelonderhandelingen
deze studie heeft laten zien dat het ontwikkelen van een nieuw spel 
kinderen uitdaagt om morele discussies te voeren over goed en fout en 

over wederkerigheid, waarbij kinderen hun eigen belang in de gaten 
moeten houden, maar ook dat van de ander. de ontwikkeling van een 
nieuw spel met bestaande attributen kent specifieke kenmerken, zoals 
de grote betrokkenheid op elkaar waarvan ook sprake is in doen-alsof-
spel.
deze studie heeft laten zien dat kinderen elkaar oriënteren op het 
einde van een nieuw spel door een sequentieel patroon te realiseren 
dat uit twee fasen bestaat. eerst vindt er door één van de spelers een 
aankondiging van het naderende einde plaats. tijdens de tweede fase 
maakt degene die ‘gewonnen’ heeft of ‘klaar’ is dit verbaal en/of non-
verbaal kenbaar aan de ander. het spel kan dan definitief beëindigd 
worden met een afsluitingsbezegeling. dit is min of meer vergelijkbaar 
met het sequentiële patroon dat Schegloff en Sacks (1973) vonden 
voor telefonische gespreksafsluitingen, waarbij twee participanten het 
probleem moeten oplossen van het afsluiten van iets dat je gezamenlijk 
begonnen bent. bij een gespreksafsluiting vindt dan echter ook nog een 
afscheidsgroetsequentie plaats en die is bij een spelafsluiting niet per se 
aanwezig, omdat de twee participanten misschien het spel wel beëin-
digen, maar niet hun samenspel en samenzijn.
deze studie heeft laten zien dat kinderen door het gezamenlijk ontwik-
kelen en realiseren van nieuwe spellen een eigen wereld creëren, 
waarbij bestaande, algemene regels worden gebruikt en nieuwe spel-
regels geconstrueerd worden. kinderen doen daarbij ervaring op met 
het creëren van een lokale sociale orde . het spelen van een nieuw te 
ontwikkelen spel vereist een hoge mate van samenwerking, waarbij 
participanten letten op elkaars lichaamshouding, gezichtsuitdrukking 
en andere non-verbale en verbale handelingspraktijken. dit is in lijn met 
onderzoek van evaldsson (1993) die de sociale orde heeft onderzocht 
tijdens touwtje springen en knikkeren, activiteiten waarbij er meer 
vaste spelregels gelden. uit dit onderzoek bleek dat kinderen regels 
niet voorafgaand aan het spel formuleren, maar gedurende het spel en 
dan met name op momenten dat er een onreglementaire actie plaats-
vindt. een nieuw spel kan alleen ontwikkeld worden door de introductie 
van nieuwe zetten en spelregels in het spel en lijkt hiermee nog een 
uit dagender omgeving te zijn voor kinderen.
deze studie heeft ook laten zien dat het creëren van deontische auto-
riteit een gezamenlijke interactionele prestatie is. kinderen realiseren 
deontische autoriteit doordat de één autoriteit claimt en de ander zich 
daaraan onderwerpt. in lijn met ander onderzoek (griswold, 2007; 
Stevanovich, 2013) heeft deze studie echter aangetoond dat autori-
teit niet alleen door passieve onderwerping tot stand komt, maar ook 
door actieve toekenning. een gesprekspartner kan blijkens eerder 
onderzoek door middel van agressieve handelingspraktijken domi-
nantie opeisen (goodwin, 1990; 2006; evaldsson, 2007); in deze studie 
is echter gevonden dat kinderen autoriteit ook op veel subtielere wijze 

 
(



258 259

realise ren, door middel van het verwijzen naar spelregels, het formu-
leren van spelregels als verantwoording en argument én door het 
demonstreren van kennis van het spel. bij claims en demonstraties van 
kennis vormen aanspraken op epistemische autoriteit de grondslag voor 
deontische autoriteitsverschillen.

6.2.2 Methodologische discussie
de methodologische discussie gaat in op een drietal kwesties, namelijk 
de omvang van de dataverzameling, de externe validiteit van het onder-
zoek en de wijze van analyseren van de gespreksfragmenten.
ten eerste bestaat het onderzoeksmateriaal uit fragmenten die met 
name in de binnenruimte van de bso zijn gefilmd. het sociale leven 
van kinderen vindt echter niet alleen binnen plaats. kinderen spelen 
ook veel buiten, in de zandbak, op het plein en in de tuin. bij bso het 
Zonnetje waren de bosjes die het plein en de tuin omzomen een geliefd 
speelterrein. op bso de boomhut waren de tuin, met grote rioolbuizen 
en heuvels, en het speelterrein spannende speelplekken. in dit onder-
zoek is het buitenleven van kinderen nauwelijks in beeld gebracht. 
vanwege praktische redenen is ervoor gekozen om binnen te filmen. 
alleen wanneer alle kinderen buiten waren, is er buiten gefilmd. de 
buitenopnamen bleken echter over het algemeen van onvoldoende 
kwaliteit zodat deze fragmenten geen deel uitmaken van de dataset. 
deze studie gaat dus met name over sociale praktijken in de binnen-
ruimtes van de bso. dit kan betekenen dat de sociale praktijken van 
kinderen rijker zijn dan in deze studie is getoond.
een tweede beperking van het onderzoek betreft de generaliseerbaar-
heid van de bevindingen naar andere bso’s in nederland. voor deze 
studie zijn in het noorden van het land twee bso’s gekozen met verschil-
lende visies. het is niet vanzelfsprekend dat de sociale praktijken van 
kinderen in deze bso’s vergelijkbaar zijn met die in andere typen bso’s. 
Zo zijn er bijvoorbeeld bso’s waaraan veel kinderen met andere cultu-
rele en talige achtergronden deelnemen; wellicht creëert die context 
een omgeving waarin kinderen andere sociale praktijken realiseren 
dan die gevonden zijn in deze studie. Zo laat cromdal (2001) zien dat 
kinderen in een tweetalige context tweetaligheid benutten bij buiten-
sluiting en bij de vorming van bondgenootschappen. en corsaro & rizzo 
(1990) stellen een belangrijk verschil vast tussen conflictgesprekken van 
amerikaanse en van italiaanse kinderen. in de peercultuur van italiaanse 
kinderen komen veel meer conflictgesprekken voor. conflictgesprekken 
komen bij italiaanse kinderen vaker dan bij amerikaanse kinderen voort 
uit challenges, waarmee tegengestelde beweringen of meningen gere-
aliseerd worden. italiaanse kinderen lijken meer te houden van woor-
denwisselingen waarin en verbale routines ontwikkelen. de conflict-
gesprekken van  italiaanse kinderen zijn ook langer en blijven vaker 
onopgelost dan die van amerikaanse kinderen.

een derde beperking is dat de materiaalverzameling geen longitudinale 
opzet kende. er zijn geen kinderen in de tijd gevolgd. deze studie kan 
derhalve niets zeggen over de ontwikkeling van de sociale competenties 
van kinderen.

6.2.3 vervolgonderzoek 
dit onderzoek heeft laten zien dat bso-kinderen van 4 tot 8 jaar over 
een heel scala aan sociale praktijken beschikken. een belangrijke vraag 
voor vervolgonderzoek is die naar de verwerving van deze praktijken. 
welke sociale praktijken leren kinderen in de bso van elkaar? over 
welke praktijken beschikken ze al bij hun entree? dit zijn belangrijke 
vragen voor longitudinaal vervolgonderzoek.
in het beschikbare materiaal zitten nog veel mogelijkheden voor bestu-
dering van sociale praktijken van bso-kinderen verscholen. Zo vallen 
andere communicatieve activiteiten dan entreegesprekken, conflicten 
en regelonderhandelingen te bestuderen. vervolgonderzoek zou ook 
kunnen inzoomen op één of enkele specifieke kinderen gedurende de 
gehele opnameperiode. Zo doken er in de analyses introverte kinderen 
op, die na een eerste afwijzing in een entreeonderhandeling direct 
afhaakten. het zou interessant zijn om binnen de hele verzameling aan 
opnames na te gaan of deze kinderen op andere momenten wel hande-
lingspraktijken vertonen waarmee zij toegang verkrijgen. ook allerlei 
andere kenmerken van kinderen zouden in relatie tot hun participatie in 
verschillende communicatieve activiteiten kunnen worden onderzocht.
nader onderzoek van het beschikbare materiaal zou zich ook kunnen 
richten op communicatieve activiteiten waarbij de pm’er een meer 
leidende rol vervult, om na te gaan of daar wel verschillen tussen 
(pm’ers van) deze twee typen bso’s zichtbaar zijn. in een pilotstudie 
naar de mogelijke samenhang tussen het type bso en de aard van de 
gesprekken tussen kinderen en pm’ers (van der Schaaf, vrij, berenst, 
doornenbal & de glopper, 2011) werden in de communicatieve activiteit 
‘probleemgesprek’ namelijk wel verschillen geconstateerd.
hoe de sociale praktijken van kinderen in de bso door pm’ers begeleid 
kunnen en moeten worden, is een vraag die in deze studie niet aan de 
orde was. de deelstudie naar conflictgesprekken suggereert, in lijn met 
ander onderzoek (danby & baker, 1998; Singer, 2002), wel dat pm’ers er 
goed aan doen een observerende houding aan te nemen en de veilig-
heid van de conflictpartijen te bewaken, maar ook dat zij het oplossen 
en beëindigen van conflicten beter aan de kinderen zelf kunnen over-
laten. vervolgonderzoek, met het bestaande materiaal en via nieuwe 
dataverzameling, zou deze indrukken nader moeten onderbouwen. pas 
bij meer zekerheid over de effecten van interventies van pm’ers vallen 
er eventueel aanbevelingen te formuleren die, in lijn met het onderzoek 
van boogaard en van daalen-kapteijns (2012), betrekking hebben op 
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het begeleiden van sociale interacties tussen bso-kinderen door pm’ers.
in deze studie zijn geen gevallen aangetroffen van pesten en structureel 
buitensluiten. plaagspelletjes komen voor, maar deze betreffen niet 
voortdurend dezelfde kinderen. hetzelfde geldt voor buitensluiten: 
natuurlijk wordt nieuwkomers regelmatig de toegang geweigerd tot 
activiteiten van gevestigde kinderen, maar stelselmatig buitensluiten 
is niet waargenomen. dit kan betekenen dat pesten en buitensluiten 
binnen de buitenschoolse opvang niet of nauwelijks voorkomen, 
bijvoorbeeld omdat kinderen elkaar binnen de heterogene en 
dis continue bso-setting niet goed en lang genoeg kennen en meemaken 
om tot stelselmatig pesten van specifieke kinderen over te gaan. het 
is ook denkbaar dat de aanwezigheid van een onderzoeker met een 
camera hierin een rol speelt: sociaal onwenselijk gedrag wordt misschien 
aan het oog van de camera onttrokken. Zeker is dit alles echter geens-
zins. er is namelijk heel weinig onderzoek gedaan naar pesten in de 
bso’s of de kinderopvang. een uitzondering is het masterscriptieonder-
zoek  van arts (2015) waar uit interviews blijkt dat pm’ers pestgedrag 
niet of nauwelijks constateren. uit onderzoek naar het voorkomen 
van pesten in de dagopvang in Finland blijkt echter dat pesten voor 
kinderen van 3 tot en met 6 jaar een herkenbaar fenomeen is. van 
de onderzochte kinderen geeft 12,6% aan direct betrokken te zijn bij 
pesten (kirves & Sajaniemi, 2012). 
tijdens de opnamedagen is ook opgevallen dat er niet of nauwelijks 
sprake is van hechte vriendschappen, in ieder geval niet van bijvoor-
beeld groepjes meisjes, zoals bij goodwin (2006) het geval is. een 
vervolgstudie naar sociale praktijken rond (het ontwikkelen van) vriend-
schap zou zeker de moeite waard zijn.

6.2.4 praktische implicaties
de bso is een setting waarbinnen kinderen met leeftijdsgenoten en met 
oudere en jongere kinderen samen kunnen zijn. bso-kinderen trekken 
lang niet altijd op met vriendjes, die door kinderen net zo beschouwd 
worden als hun directe familieleden (levitt, guacci-Franco & levitt, 
1993). in de bso zien kinderen zich voor de opgave gesteld om toegang 
te zoeken tot en te participeren in activiteiten van andere kinderen die 
zij niet goed kennen, kinderen die ouder of jonger zijn dan zijzelf en die 
andere culturele achtergronden kunnen hebben. bso-kinderen kunnen 
hierdoor ervaring opdoen met entreeonderhandelingen, conflictge-
sprekken en regelonderhandelingen. het lijkt belangrijk dat pm’ers oog 
ontwikkelen voor de deelname van de kinderen aan dergelijke activi-
teiten. participatie in deze communicatieve activiteiten lijkt immers voor 
alle kinderen belangrijk, maar wordt misschien niet voor alle kinderen in 
voldoende mate gerealiseerd. 
deze studie toont veel voorbeelden van gezamenlijke activiteit van 
kinderen en van de wijze waarop zij die organiseren. het onderzoek 

verschaft pm’ers daarmee meer inzicht in de de sociale competentie 
(hutchby & Moran-ellis, 1998), die kinderen ook zonder begeleiding in 
staat stelt om samen een sociale orde te realiseren. kinderen blijken 
bijvoorbeeld heel vaardig in het aangaan en oplossen van conflicten. 
bij hun conflicten zouden pm´ers daarom een observerende houding 
kunnen aannemen, waarbij zij wel de veiligheid van kinderen bewaken, 
maar hen ook de ruimte bieden om het conflict op hun eigen wijze 
aan te gaan en te beëindigen. wanneer een interventie in een conflict 
toch noodzakelijk is, lijkt een procesbegeleidende houding in lijn met 
Masford-Scott en church (2011) aan te bevelen. de pm’er zou zich 
niet in het conflict moeten mengen, maar zich moeten richten op het 
begeleiden van de interactie tussen de kinderen in de richting van een 
gezamenlijke oplossing.
de communicatieve activiteiten die in deze studie zijn geanalyseerd, 
komen voor in bso’s die kinderen de tijd en ruimte bieden om met 
elkaar te spelen en activiteiten te ondernemen. het is van belang om 
vrije tijd en ruimte in de bso te behouden. kinderen komen naar de 
bso na schooldagen die zij onder leiding van leerkrachten doorbrengen 
en die vooral in het teken staan van schoolse taken. het is van belang 
erop toe te zien dat de bso-tijd niet verschoolst (Meijer, 2013), omdat er 
tendensen zijn de bso-tijd te vullen met allerlei educatieve activiteiten 
(boogaard & van daalen-kapteijns, 2012). in de bso zouden kinderen 
de kans moeten krijgen om gezamenlijk en zonder toezicht van een 
pm’er te onderhandelen over de lokale sociale orde. daarbij leren ze 
dan om verschillende rollen aan te nemen, zoals expert en novice. Zulke 
ervaringen stellen kinderen in staat om belangrijke sociale praktijken 
te leren, zoals het zoeken van toegang tot anderen, het aangaan en 
oplossen van conflicten en het onderhandelen over regels. 
er zijn in en om het veld van de bso allerlei ontwikkelingen gaande die 
effect kunnen hebben op de indeling van de tijd van kinderen, zoals 
het invoeren van het continurooster op basisscholen en de ontwikke-
lingen naar (integrale) kindcentra (doornenbal, 2012). welke invloed 
deze ontwikkelingen krijgen op de vrije tijd die bso-kinderen met elkaar 
en zonder inmenging van volwassenen kunnen doorbrengen, is niet 
bekend, maar het zou goed zijn die tijd te beschermen.
de bovenstaande aanbevelingen kunnen bijdragen aan (doorlopende) 
professionaliseringstrajecten, waarvan het belang door onder andere 
leseman & Slot (2013) nadrukkelijk is gepostuleerd. in zulke trajecten 
zou goed gebruik kunnen worden gemaakt van concrete videobeelden 
en transcripties zoals die in deze studie zijn benut. Zulke professionalise-
ringstrajecten zouden de werkvorm kunnen volgen van carM, een vorm 
van toegepaste conversatieanalyse die is ontwikkeld door Stokoe (2011). 
het inzicht van professionals in de sociale competentie van bso-kinderen 
en in hun eigen bijdrage daaraan kan groeien door concrete interac-
ties van en met kinderen systematisch en stap voor stap te bespreken.
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transcriptieconventies 

gebaseerd op jefferson, 1984. toelichting op notatiewijze overgenomen 
van Mazeland (2003).

Gespreksorganisatorische relaties
(1.5) een stilte met een duur van het aantal aangegeven   
 secondes, hetzij binnen een uiting van eenzelfde spreker,  
 hetzij tussen de beurten van twee opeenvolgende beurten

(.) stilte korter dan 0.2 seconden

tekst= er is geen waarneembare stilte tussen de beurten van twee  
=tekst op elkaar volgende sprekers
 
[spreker 1  deze twee gespreksdeelnemers beginnen tegelijkertijd  
[spreker 2 een beurt 
 
Sp[reker 1 een tweede spreker begint tijden de beurt van de huidige  
    [ spreker 2 spreker, en wel precies op het punt waarop het haakje  
 staat
  

Prosodie
de interpunctieregels van de schrijftaal (punt, komma e.d.) fungeren 
niet als leestekens, maar als aanduiding van globale intonatielijnen:
. de punt wijst op een dalend intonatieverloop aan het eind  
 van het betreffende uitingsdeel
, de komma wijst op een licht stijgende intonatieverloop
? het vraagteken wijst op een sterk stijgende intonatie aan  
 het einde van het betreffende uitingsdeel (het hoeft niet  
 om een vraag te gaan)
! uitroepteken: de spreker produceert het betreffende   
 uitingsdeel met een uitroepachtige prosodie
↑ toonbeweging omhoog (voor de aanduiding van een   
 lokale toonbeweging, voor de duur van één lettergreep,  
 of binnen een lettergreep)
↓ toonbeweging omlaag
accent de onderstreepte lettergreep of klank is geaccentueerd
re::kken de betreffende (mede-)klinker is opvallend langer dan  
 ‘normaal’ is voor deze spreker
luid de in hoofdletters geschreven tekst wordt relatief luid  
 uitgesproken

◦zacht◦ relatief zacht uitgesproken uiting(sdeel)
afbre- de spreker houdt plotseling in, en breekt de productie van
afbreke- een woord of uitingsdeel abrupt af (er is een duidelijke 
 articulatorische breuk)
> de tekst die volgt, wordt relatief sneller uitgesproken   
 (afsluitingsteken: <)
< idem, relatief langzamer (afsluitingsteken: >)
 

Geluidsproductie
.hhh duidelijk waarneembare inademing
hh hoorbare uitademing
lhachehnd een of meer h’s of hhuhahe’s en dergelijke duiden erop, dat  
 de betreffende lettergrepen lachend worden uitgesproken:  
 hie/huh, hah en dergelijke zijn pogingen om (reeksen) lach 
 partikels weer te geven
((huilt)) karakterisering van non-verbale activiteit, of andere 
 opvallende verschijnselen ((hoest, kucht, ironisch))

Transcriptieproblemen
(      ) Spreker zegt iets dat de transcribeerder niet kan verstaan  
 (de lengte tussen haakjes is een globale aanduiding voor het  
 aantal gemiste lettergrepen, 3 tekenposities per lettergreep
(iets) de transcribeerder is er niet zeker van dat de tussen haakjes  
 vermelde tekst een correcte weergave is van de gesproken  
 tekst
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SaMenvatting

de buitenschoolse opvang (bso) is in nederland  sinds het eind van de 
twintigste eeuw een nieuwe pedagogische praktijk waar een grote 
groep kinderen na schooltijd hun vrije tijd doorbrengen. hoe het alle-
daagse leven van kinderen in de bso eruit ziet, hoe ze vriendjes maken, 
hoe ze samen kunnen spelen en conflicten aangaan en oplossen, kortom 
hoe ze hun sociale leven in interactie met elkaar in de bso gezamenlijk 
vormgeven, is het onderwerp van dit proefschrift. een onderwerp dat in 
de wetenschappelijke literatuur tot nu toe onderbelicht is gebleven.
in dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het 
alledaagse sociale leven van kinderen van vier tot acht jaar in hete-
rogene en discontinue groepen van de bso.  in deze studie is gebruik 
gemaakt van een sociaalconstructivistische benadering. de sociale 
ontwikkeling van kinderen wordt in deze benadering gezien als een 
proces waarin kinderen zelf een actieve rol spelen. het doel van het 
onderzoek is dieper inzicht te krijgen in de wijze waarop kinderen 
hun sociale wereld vormgeven. daartoe is in vier deelstudies specifiek 
gekeken naar sociale praktijken in de interactie tussen kinderen. ‘Sociale 
praktijk’ is het centrale begrip in dit onderzoek. onder sociale praktijken 
worden in deze studie alle handelingspraktijken en hun sequentiële 
organisatie verstaan die kinderen realiseren om een communicatieve 
activiteit te bewerkstelligen, waarbij handelingspraktijken de uiteen-
lopende wijzen zijn waarop kinderen handelingen realiseren om dingen 
te bewerkstelligen, zoals toegang verkrijgen tot een spel.
de eerste deelstudie doet verslag van een veldverkennend onderzoek 
om te achterhalen welke kenmerkende communicatieve activiteiten in 
bso’s zijn te  vinden. de andere drie deelstudies zijn gebaseerd op in 
totaal 83 uur video-opnamen die op twee bso’s zijn gemaakt. de ene bso 
kan worden getypeerd als aanbodgericht; de andere is ontwikkelings-
gericht. uit het verzamelde materiaal zijn drie kenmerkende communi-
catieve activiteiten geselecteerd, namelijk entreeonderhandelingen, 
conflictgesprekken en regelonderhandelingen. deze communicatieve 
activiteiten zijn vervolgens getranscribeerd en geanalyseerd volgens de 
kwalitatieve methodiek van de  conversatieanalyse (ca). in de ca wordt 
bestudeerd hoe taalgebruikers hun interactie actief construeren om 
dingen gedaan te krijgen en wordt geanalyseerd  hoe die taalgebruikers 
daarbij georiënteerd zijn op een aantal sociale en interactionele prin-
cipes. de onderzoeker interpreteert daarbij dus niet zelf wat er gebeurt, 
maar laat zien hoe de participanten de interactie interpreteren. op deze 
wijze wordt beschreven hoe kinderen zelf met elkaar een lokale sociale 
orde creëren, waardoor er inzicht verkregen wordt in de sociale compe-
tentie van kinderen van vier tot acht jaar in de praktijk van de bso.

Communicatieve activiteiten in de buitenschoolse opvang: 
een veldverkenning

de veldverkennende studie, beschreven in hoofdstuk 2, is uitgevoerd 
in twaalf bso’s in het noorden van het land. daarvoor zijn interviews 
afgenomen met pedagogisch medewerksters (pm’ers), beleidsplannen 
bestudeerd en observaties gedaan. daaruit is gebleken dat er veel 
verschillende activiteiten voorkomen, waarbij kinderen bij het meren-
deel van die activiteiten vrij zijn om te kiezen wat ze doen. tegelijkertijd 
wordt die vrije keuze beperkt wanneer er sprake is van een beperkte 
ruimte of wanneer er beperkte middelen voorhanden zijn. verder 
wordt de vrije tijd van kinderen beperkt door activiteiten waaraan alle 
kinderen verplicht moeten deelnemen, zoals maaltijden en groepsacti-
viteiten. leeftijdgenoten spelen graag met elkaar, maar het komt ook 
regelmatig voor dat oudere en jongere kinderen samenspelen. tijdens 
gezamenlijke activiteiten van kinderen, waarbij ook pm’ers betrokken 
kunnen zijn, komen veel verschillende communicatieve activiteiten voor, 
zoals spelinteracties, maaltijdgesprekken, entreeonderhandelingen, 
conflictgesprekken, beoordelingsgesprekken, instructiegesprekken en 
regelonderhandelingen. 

uit de veldverkenning bleek dat de bso’s getypeerd kunnen worden 
op een continuüm van ontwikkelingsgericht tot aanbodgericht. 
aanbodgerichte bso’s zijn meer traditionele bso’s, waarbij pm’ers geen 
uitgesproken visie op het doel van de bso laten horen en waarbij zij 
vooral gericht zijn op het organiseren van de opvang en het verzorgen 
van de kinderen. ontwikkelingsgerichte bso’s werken vanuit een peda-
gogische visie, waarbij pm’ers luisteren en kijken naar wat kinderen 
nodig hebben. kinderen mogen meepraten en meebeslissen en er zijn 
weinig gedragsregels. kinderen hebben dus een behoorlijke mate van 
autonomie. bij aanbodgerichte bso’s is er sprake van meer gedrags-
regels en acht de leiding zich met name verantwoordelijk voor het goed 
organiseren van de opvang. van de twaalf bso’s zijn er twee ontwikke-
lingsgerichte bso’s en zes aanbodgerichte bso’s. de overige bso’s hebben 
kenmerken van beide typen.
bij een vergelijking van de twee extremen (ontwikkelingsgericht 
versus aanbodgericht) valt op dat in de interactie van de pm’ers met 
de kinderen in de aanbodgerichte bso’s het gebruik door kinderen van 
exploratory talk  niet of nauwelijks gestimuleerd wordt. in dat geval 
zou een pm’er meer gericht zijn op het proces, zoals het samen zoeken 
van een antwoord of oplossing in plaats van dat zij bij een vraag van 
een kind direct de oplossing geeft, zoals in die aanbodgerichte bso’s 
gebeurt. in een ontwikkelingsgerichte bso nemen pm’ers veel meer 
een coachende rol op zich en willen ze het kind helpen de wereld te 
ontdekken, waarbij zij niet direct gericht zijn op het geven van een 
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handelingspraktijken: (2) een indirect verzoek door het stellen van een 
informatieve vraag over de activiteit; (3) een expliciet entreeverzoek; 
(4) een aanbod aan de gevestigde groep kinderen; (5) een toestem-
mingsverzoek (om een beurt in het spel te mogen vervullen); (6) een 
mededeling van de nieuwkomer dat hij aan  gestelde voorwaarden voor 
entree voldoet; (7) een corrigerende praktijk, waarbij de nieuwkomer 
een gevestigd kind corrigeert. tenslotte is er nog een  opmerkelijke 
entreepraktijk (8) waarbij  de nieuwkomer zonder entreeonderhande-
ling inbreekt en probeert  te participeren in de spelactiviteit van de 
gevestigde kinderen. de eerste zes praktijken geven geen garantie voor 
entree tot de activiteit van de gevestigde kinderen. de praktijken 7 en 8 
blijken nieuwkomers zeker niet direct, maar vaak  helemaal geen entree 
te verschaffen.
de genoemde entreehandelingen maken deel uit van drie typen sequen-
ties: het eerste en meest eenvoudige type bestaat uit een non-verbaal 
entreeverzoek dat na een herkenbare pauze geaccepteerd wordt. die 
acceptatie bestaat overigens veelal uit het achterwege blijven van een 
protest van de gevestigde kinderen. op dat moment is er dus geen 
expliciete acceptatie door de gevestigde kinderen, maar het afwezig 
blijven van een weigering geldt hier dan als een acceptatie. bij het 
tweede type wordt het non-verbale entreeverzoek direct gevolgd wordt 
door een verbale initiërende handelingspraktijk die dan geaccepteerd  
of definitief  afgewezen wordt. de structuur van het derde type is 
complexer. de kinderen realiseren dan een reeks van verschillende 
entreesequenties, omdat hun entreepogingen steeds niet worden geac-
cepteerd, tot aan een slotsequentie waarin de nieuwkomer definitief of 
tijdelijk wordt geaccepteerd, of definitief wordt afgewezen. hierbij valt 
op dat afwijzingen  door de gevestigde kinderen net zo ongemarkeerd 
worden gerealiseerd  als acceptaties, wat betekent dat nieuwkomers 
na een afwijzing zonder schroom gewoon opnieuw een entreepoging 
kunnen doen. er lijkt hier, met andere woorden, (nog) geen preferentie-
organisatie  te gelden.
gevestigde kinderen en nieuwkomers realiseren dus gezamenlijk 
eenvoudige tot uitgebreide entreeonderhandelingen, die kunnen 
bestaan uit verschillende sequenties totdat de onderhandeling leidt tot 
of (tijdelijke) toegang of definitieve afwijzing. na acceptatie kunnen 
nieuwkomers participeren, maar op een continuüm van perifeer tot 
volwaardig, afhankelijk van het type participatiekader dat de uitkomst is 
van de onderhandelingen.
ten slotte zijn er tussen de beide bso’s in de entreeonderhandelingen 
van kinderen geen verschillen gevonden in de aard van de sociale 
praktijken .

oplossing, maar bijvoorbeeld op het stellen van verhelderingsvragen om 
het kind zelf oplossingen te laten bedenken. dit heeft tot gevolg dat in 
een aanbodgerichte bso meer regelgesprekken worden waargenomen 
en in een ontwikkelingsgerichte bso meer  onderzoeksgesprekken, 
waarbij er ook aandacht is voor ontdekkend leren. 

Entreeonderhandelingen
de tweede deelstudie gaat over entreeonderhandelingen. in de bso is 
het niet vanzelfsprekend om samen met je vriendjes te zijn. daarom 
moeten kinderen regelmatig aansluiting zoeken bij minder bekende 
kinderen, bij oudere of jongere kinderen. contact kunnen maken en 
vervolgens aansluiting zoeken bij anderen is een belangrijke sociale 
competentie voor een succesvol sociaal leven. deze kenmerkende 
communicatieve activiteit voor kinderen in de bso staat centraal in 
hoofdstuk 3.
aan de hand van fragmenten wordt getoond hoe nieuwkomers toegang 
proberen te krijgen tot een activiteit van twee of meer al spelende 
kinderen (gevestigde kinderen). uit de analyses blijkt dat de nieuw-
komers en gevestigde kinderen zich oriënteren op de activiteit, die op 
een continuüm ligt van open tot gesloten.  open activiteiten zijn door 
hun aard gemakkelijker toegankelijk; nieuwe participanten kunnen er 
zonder veel moeite aan meedoen. Meer gesloten activiteiten zijn moei-
lijker toegankelijk, bijvoorbeeld omdat er een vastgesteld aantal parti-
cipanten mee kan doen. de mate van openheid of geslotenheid van de 
activiteit blijkt enigszins van invloed op de entreeonderhandeling, in die 
zin dat het één van de bronnen is die kinderen, nieuwkomer én geves-
tigde kinderen, benutten in hun entreeonderhandeling. de aard van de 
activiteit voorspelt echter niet of nieuwkomers gemakkelijk of moeilijk 
toegang krijgen. de mate van openheid of geslotenheid van de activiteit 
is dus niet een statisch gegeven, maar is onderhandelbaar. 
er zijn vier verschillende participatiekaders gevonden waar de entree-
onderhandeling met  de nieuwkomer in kan uitmonden. in het eerste 
participatiekader krijgt de nieuwkomer de status van volwaardige 
participant. in het tweede participatiekader krijgt de nieuwkomer een 
perifere status in het spel, zoals een scheidsrechter. in het derde partici-
patiekader wordt een tijdelijke status voor de nieuwkomer gecreëerd, 
waarbij de nieuwkomer iets mag doen binnen dat kader en daarna het 
spel weer moet verlaten. in het vierde participatiekader blijft de nieuw-
komer een buitenstaander. 
om toegang te krijgen tot een activiteit van gevestigde kinderen 
realiseren kinderen acht verschillende handelingspraktijken. de eerste 
handelingspraktijk (1) bestaat uit een non-verbale praktijk, waarbij 
kinderen de activiteit van de gevestigde kinderen naderen, obser-
veren, omcirkelen en zich positioneren bij die activiteit. na die eerste 
actie  realiseren nieuwkomers zeven verschillende typen verbale 
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verder. hierbij is sprake van sequenties waarin de offender en/of de 
challenger  subtiele aggravations realiseren, bijvoorbeeld door niet direct 
op elkaar te reageren, maar pas na  een pauze, door een lager volume 
te gebruiken en door het eigen gedrag te verantwoorden. op deze 
wijze nemen de participanten deel aan het spel en onderhandelen zij 
tegelijkertijd over de lokale sociale orde. bij voortsudderende sequenties 
is er ook geen sprake van een echte conflictbeëindiging; de activiteit 
wordt ‘gewoon’ voortgezet, maar zonder nieuwe aggravations. 
er zijn vijf typen aggravations gevonden waarmee het conflict blijft 
voortduren: (1) de offender herhaalt of vernieuwt de eerste offense; (2) 
de offender rechtvaardigt de eerste offense; (3) de offender negeert de 
challenge en levert geen respons; (4) de offender kan ook een tegen-
aanval doen door een tegenovergesteld standpunt in te nemen; (5) de 
challenger herhaalt de challenge.
kinderen blijken verschillende conflictbeëindigende sequenties te 
realiseren na één of meerdere escalerende sequenties. bij het eerste 
type accepteert de offender de aggravated challenge uiteindelijk, 
verbaal of non-verbaal. de aggravated challenge is dan gerealiseerd 
door drie handelingspraktijken, namelijk (1) een herhaalde challenge 
na een herhaalde offense, waarbij de challenge luid en kort en krachtig 
geformuleerd wordt vormgegeven; (2) het uiten van een dreigement 
na een herhaalde offense en (3) het geven van een uitgebreid account 
na de herhaalde offense. de aggravated challenge kan behalve met 
de gewone beëindigingspraktijken door de offender ook nog op twee 
bijzondere manieren worden geaccepteerd. de eerste manier is dat de 
offender de challenge nu onder verbaal protest accepteert en dan ook 
stopt met de offense. dit is bijzonder omdat een ‘aanvallend’ kind na 
zo’n lang volgehouden offense eindelijk overstag gaat en daarbij het 
rituele evenwicht min of meer herstelt. uit het protest blijkt echter dat 
het herstel met tegenzin plaatsvindt. het gevaar van een hervatting van 
het conflict ligt dan ook op de loer. de tweede manier is ook bijzonder 
omdat deze bestaat uit het niet realiseren van een respons door de 
offender, iets wat in andere contexten als een aggravation wordt 
behandeld; deze praktijk kan dus soms ook als een acceptatie van de 
herhaalde challenge functioneren.
bij het tweede type conflictbeëindigingssequenties is het de challenger 
die de accounts van de offender accepteert. hierbij kan de offender als 
handelingspraktijk een alternatief voorstel doen om het conflict op te 
lossen. daarnaast kan de challenger de sociale actie van de offender die 
eerst als offense werd behandeld, nu reframen tot spel. de oorspronke-
lijke offender wordt zo een medespeler in een soort plaagspelletje, 
waarin deze het andere kind plaagt en de oorspronkelijke challenger nu 
luid lachend kan reageren en het oorspronkelijke conflict opgelost is. 
de pm’er kan  een rol spelen in alle typen conflictgesprekken en daarom 
is in deze deelstudie ook naar de rol van de pm’er gekeken. gebleken is 

Conflictgesprekken
de derde deelstudie gaat over conflictgesprekken, een kenmerkende 
communicatieve activiteit in de bso. een conflictgesprek is gedefini-
eerd als een communicatieve activiteit waarbij minimaal twee kinderen 
betrokken zijn en tenminste één kind in opstand is gekomen door het 
uiten van een openlijke verbale of non-verbale oppositie. opvallend is 
dat op een van de twee bso’s de meeste interventies van pm’ers voor-
komen. wat betreft de aard van de sociale praktijken van de kinderen 
tijdens conflicten zijn er tussen beide bso’s net als bij de entreeonder-
handelingen geen verschillen gevonden.
in hoofdstuk 4 zijn de sociale praktijken beschreven die kinderen 
realiseren in geremedieerde conflicten, in persisterende conflicten 
en in conflictbeëindigingen. geremedieerde conflicten zijn conflicten 
die na de oppositie direct zijn gerepareerd. persisterende conflicten 
duren voort doordat conflictpartijen tegenstand op tegenstand kunnen 
stapelen.
remediërende praktijken waarmee wordt voorkomen dat conflicten 
escaleren, worden gerealiseerd door twee typen remediërende sequen-
ties en daarin vijf typen remediërende praktijken. het eerste type 
remediërende sequentie bestaat uit drie beurten na de offense, name-
lijk de challenge, gevolgd door een remedy en een acceptatie daarvan. 
het tweede type bestaat na de offense  slechts uit één verbale beurt, 
namelijk een terechtwijzing waarop geen respons van de offender 
volgt. die opmerkelijke afwezigheid van een reactie wordt hier door de 
challenger kennelijk als een acceptatie beschouwd. kinderen gebruiken 
in die sequenties vijf typen remediërende handelingspraktijken om 
een conflictescalatie te voorkomen na een challenge: (1) de offender 
geeft geen respons op de challenge; (2) de offender accepteert direct 
de challenge; (3) de offender geeft een verklaring voor de overtreding; 
(4) de offender doet een voorstel  om het probleem op te lossen; (5) de 
offender verontschuldigt zich voor de overtreding.
er is sprake van een persisterende praktijk wanneer na een challenge 
een aggravation wordt gerealiseerd. persisterende sequenties kunnen 
worden geplaatst op een continuüm van voortsudderend tot escale-
rend. het verschil tussen voortsudderende en escalerende sequenties 
kan op twee manieren gerealiseerd worden, namelijk door de mate van 
heftigheid van de aggravation en door vormgeving van de sequentie 
zelf. agressieve aggravations kenmerken zich doordat zij direct op de 
voorafgaande beurt volgen, dus zonder een pauze. verder worden 
ze luid vormgegeven en met korte en krachtige formuleringen. deze 
aggravations zorgen voor het escaleren van het conflict en dit moet 
eerst opgelost  worden, voordat de gezamenlijke activiteit door kan 
gaan. Maar kinderen blijken conflicten ook vaak te laten persisteren 
waarbij ze geen of minder agressieve aggravations benutten. hoewel 
het conflict blijft voortbestaan, spelen de kinderen ondertussen gewoon 



276 277

Regelonderhandelingen
de vierde deelstudie, naar regelonderhandelingen, is gebaseerd op een 
casus van twee zusjes die gedurende twintig minuten met een schaak-
bord en damstenen vijf nieuwe bordspellen ontwikkelen. in hoofdstuk 
5  zijn de sociale praktijken die de twee kinderen realiseren tijdens 
regelonderhandelingen, het tot stand brengen van een speleinde en de 
constructie van autoriteit geanalyseerd.
Sociale praktijken in regelonderhandelingen bestaan uit verschillende 
handelingspraktijken, waarbij de kinderen naar bestaande regels 
verwijzen of nieuwe spelregels construeren. de algemeen geldende 
regels waarop de kinderen zich beroepen tijdens de ontwikkeling van 
een spel zijn de regel van eigenaarschap en de beurtwisselingsregel. 
deze bestaande regels worden met name ingebracht wanneer de 
ander de betreffende regel overtreedt. bij het construeren van nieuwe, 
lokale spelregels hanteren de zusjes twee sequentiële patronen. het 
basis patroon bestaat uit het doen van een voorstel voor een nieuwe 
spelregel gecombineerd met het verrichten van de bijbehorende actie, 
die vervolgens geaccepteerd wordt door de ander. het tweede patroon 
bestaat uit het doen van een nieuwe spelactie zonder een bijbeho-
rende spelregel te formuleren. dit levert dan protest op van de ander. 
wanneer de initiator van de nieuwe actie vervolgens de bijbehorende 
spelregel alsnog formuleert, wordt de nieuwe actie geaccepteerd.
Sociale praktijken voor het tot stand brengen van een speleinde worden 
gekenmerkt door een sequentiële structuur die bestaat uit twee fasen. 
de eerste fase bestaat uit de aankondiging ‘klaar’, wat inhoudt dat een 
speler klaar is wanneer alle stenen zijn gebruikt. de tweede fase bestaat 
uit het verbaal en/of non-verbaal expliciet meedelen dat de desbe-
treffende speler klaar is en/of gewonnen heeft, eventueel aangevuld 
met argumenten die verwijzen naar regels. hierbij staat het concept 
‘winnen’ centraal. dit houdt in dat iemand gewonnen heeft als ze als 
eerste alle stenen kwijt is. het spel kan overigens ook definitief beëin-
digd worden door een non-verbale actie waarbij de stenen van het bord 
verwijderd worden of waarbij de stenen bij elkaar geveegd worden. die 
actie bezegelt dus de afsluiting.
de constructie van autoriteit tijdens regelonderhandeling wordt gerea-
liseerd door het poneren van spelregels en het gebruik van argumenten 
voor een nieuwe spelactie en ook het afwijzen met argumenten van 
een nieuwe zet in het spel dragen bij aan het creëren van autoriteit. het 
oudste zusje gebruikt deze praktijken en laat hiermee aan haar jongere 
zusje zien dat zij over kennis van het spel beschikt, wat door de ander 
geaccepteerd wordt. het gaat hierbij echter om meer dan manifestaties 
van epistemische autoriteit: het oudste zusje legt het jongste zusje op 
basis van die kennisverschillen ook voortdurend haar wil op door acties 
van haar zusje af te keuren en door gebruik te maken van de karakteris-
tieke semantische marker ‘moet’. de jongste kent de oudste overigens 

dat pm’ers vier verschillende rollen op zich nemen: een preventieve, een 
ordebewakende, een instructieve en een procesbegeleidende rol. pm’ers 
vervullen een preventieve rol in een poging het dreigende conflict te 
smoren, waarbij zij impliciet en/of expliciet verwijzen naar morele regels, 
zoals ‘je mag elkaar niet slaan’ en ‘je mag niet voor je beurt gaan’. 
pm’ers formuleren dus regels die ook de grondslag kunnen vormen voor 
challenges of die deze kunnen ondersteunen of bevestigen. pm’ers doen 
dat alleen wanneer ze zich in de directe nabijheid van de activiteit van 
de kinderen bevinden. opvallend is overigens dat pm’ers bij interventies 
in dit type sequentie zelf bepalen wie de offender en wie de challenger 
is, onafhankelijk van hoe kinderen met deze identiteiten omgaan. 
pm’ers vervullen soms de rol van ordebewaker bij escalerende conflicten 
tussen kinderen. Zij bewerkstelligen dan samen met de kinderen een 
lokale sociale orde die standhoudt zolang die pm’er als autoriteit en/
of toekijker bij de activiteit van de kinderen aanwezig blijft. Zodra de 
pm’er vertrekt, blijken kinderen het onderbroken conflict echter verder 
zelf af te handelen om alsnog met elkaar een nieuwe lokale sociale orde 
tot stand brengen. pm’ers kunnen tenslotte een functie vervullen in de 
definitieve conflictbeëindiging van kinderen door hen te oriënteren op 
elkaars (interactionele) bijdrage. dat kan op twee manieren die gepaard 
gaan met verschillende activiteiten. de eerste is een instructieve functie, 
waarbij de pm’er de offender wijst op de benodigde praktijken om het 
conflict te remediëren. de andere functie die een pm’er kan vervullen 
is die van procesbegeleider, waarbij zij de beurtwisseling bewaakt, het 
probleem laat vaststellen door de kinderen en hen oriënteert op moge-
lijke oplossingen voor het probleem.
kinderen hanteren dus verschillende sociale praktijken om conflicten 
te remediëren, te laten voortduren (voortsudderen of escaleren) of te 
beëindigen. uit de sequentiële analyse van de conflicten blijkt dat het 
onderhouden van een conflict een complex proces is, dat niet alleen 
zichtbaar wordt in de gehanteerde handelingspraktijken, maar ook in  
de vormgeving van de challenges en de aggravations. uit de analyses 
blijkt dat de offender en challenger tijdens voortsudderende conflicten 
meer subtiele praktijken realiseren waardoor zij in staat zijn om onder-
tussen door te spelen. in escalerende conflicten waarin kinderen meer 
agressieve handelingspraktijken hanteren, moeten zij het conflict eerst 
hebben opgelost voordat zij verder kunnen spelen. pm’ers vormen voor 
kinderen één van de bronnen die zij kunnen benutten in de conflic-
tinteractie. wanneer pm’ers interveniëren oriënteren ze  de  kinderen 
op de geldende regels in de bso. de interventies van pm’ers zijn in de 
meeste gevallen echter alleen succesvol zolang de pm’er in de buurt is. 
het conflict tussen de kinderen wordt dan als het ware even opgeschort. 
nadat de pm’er verdwenen is, gaat het conflict tussen de kinderen door 
en moeten zij blijkbaar toch een eigen lokale sociale orde creëren.
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competentie van kinderen. ten eerste blijken kinderen heel vaardig 
in het aangaan en oplossen van conflicten. bij hun conflicten zouden 
pm’ers zich daarom moeten trainen om een observerende houding aan 
te nemen, waarbij zij wel de veiligheid van kinderen bewaken, maar 
hen ook de ruimte bieden om het conflict op hun eigen wijze aan te 
gaan en te beëindigen. ten tweede zouden pm’ers tijdens een inter-
ventie in een conflict beter een procesbegeleidende houding in kunnen 
nemen. een pm’er zou zich niet in het conflict moeten mengen, maar 
zich kunnen richten op het begeleiden van de interactie tussen kinderen 
in de richting  van een gezamenlijke oplossing. ten derde zouden bso’s 
en pm’ers erop toe moeten zien dat de bso niet verschoolst, waardoor 
de vrije tijd van kinderen vervangen wordt door educatieve activiteiten 
onder leiding van pm’ers.
in de tweede plaats kunnen de uitkomsten van dit onderzoek bijdragen 
aan (doorlopende) professionaliseringstrajecten, waarbij gebruik kan 
worden gemaakt van concrete videobeelden en transcripties zoals die 
in deze studie zijn benut. Zulke professionaliseringstrajecten zouden 
dan gebaseerd kunnen zijn op een  methodiek als Conversation Analytic 
Role-play method (carM), die ontwikkeld is als een vorm van toege-
paste conversatieanalyse. door concrete interacties van en met kinderen 
systematisch en stap voor stap te bespreken, kan het inzicht van profes-
sionals in de sociale competentie van bso-kinderen en in hun eigen 
bijdrage daaraan groeien.

ook epistemische autoriteit toe door haar kennis over het spel toe te 
schrijven, en accepteert tevens de manier waarop de oudste haar wil 
oplegt. gezamenlijk creëren de zusjes op deze wijze dus ook deze auto-
riteitsverschillen.
beurt voor beurt, actie voor actie bouwen kinderen aan een spel, 
waarbij ze zeer op elkaar betrokken zijn en voortdurend werken aan 
een lokale sociale orde. door dit gesprek op microscopische wijze te 
ontleden, is duidelijk geworden dat het oudste meisje haar jongere 
zusje laat zien hoe je een spel ontwikkelt en hoe je je zin krijgt. de 
jongste mag basale regels, zoals die van de beurttoewijzing binnen het 
spel, uitvoeren en de oudste hier voortdurend aan herinneren. Maar de 
wezenlijke inhoud van het spel, zoals wanneer je wint en wanneer het 
spel is afgelopen, bepaalt de oudste door guided participation, waarbij 
de oudste de jongste terloops oriënteert op de juiste handelings-
praktijken.

Conclusie, discussie en praktische implicaties
eerder onderzoek heeft laten zien dat kinderen een belangrijke rol 
spelen in hun eigen socialisatie. dit proefschrift poogt bij te dragen  aan 
een dieper inzicht in de wijze waarop kinderen in de bso hun sociale 
wereld gezamenlijk vormgeven door de verschillende sociale praktijken 
die kinderen realiseren tijdens entreeonderhandelingen, conflict-
gesprekken en regelonderhandelingen te beschrijven. op deze manier 
is meer zicht verkregen op de sociale competentie van kinderen van vier 
tot acht jaar in interactie met elkaar. de bso biedt jonge kinderen dus 
een omgeving waarin zij zich sociaal kunnen ontwikkelen door ervaring 
op te doen met hoe je toegang krijgt tot spel van andere kinderen, hoe 
je conflicten aangaat, laat persisteren en beëindigt en hoe je regels kunt 
gebruiken om een spel te ontwikkelen en autoriteit te creëren.
in de inhoudelijke discussie worden de inzichten uit deze studie verge-
leken met die uit de bestaande onderzoeksliteratuur. deze bespreking 
laat zien dat de sociale praktijken van kinderen van vier tot acht jaar in 
de bso er in een aantal opzichten anders en complexer uitzien dan de 
sociale praktijken die beschreven zijn in eerdere studies naar vergelijk-
bare contexten.
in de methodologische discussie wordt een drietal kwesties besproken: 
de omvang van de dataverzameling, de externe validiteit van het onder-
zoek en de wijze van analyseren van de gespreksfragmenten. verder 
wordt ingegaan op belangrijke vragen voor vervolgonderzoek, zoals de 
vraag hoe kinderen die sociale praktijken nu precies verwerven en welke 
sociale praktijken kinderen in de bso leren van elkaar. hiervoor is een 
longitudinaal vervolgonderzoek noodzakelijk. 
tot slot is ingegaan op de praktische implicaties van dit onderzoek. in de 
eerste plaats zouden pm’ers bewuster gemaakt kunnen worden van de 
waarde van gezamenlijke communicatieve activiteiten voor de sociale 
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the social competence of children aged four to eight years old in after-
school care provisions.
 
communicative activities in after-school care: a field exploration
the exploratory field study was executed in twelve after-school care 
provisions in the northern part of the netherlands. For this study 
interviews with pedagogic professionals were done, policy plans were 
studied and observations were made. From this it was found that many 
different activities occur; in most of these activities children are free 
to choose what they do. at the same time that free time is restricted 
when there are instances of limited space or limited means available. 
Furthermore, the children’s free time is restricted by mandatory activi-
ties which require all children to participate, such as meals and group 
activities. peers prefer playing together, but there are also occurrences 
of older and younger children playing together. during children’s collec-
tive activities, in which pedagogic professionals may be involved, several 
different communicative activities occur, such as play interactions, meal-
time conversations, entry negotiations, conflict conversations, evaluation 
conversations, instructional conversations, and rule negotiations. 
From the field exploration it was found that the after-school care provi-
sions can be characterized on a continuum of development-oriented 
to supply-oriented. Supply-oriented after-school care provisions are 
more traditional, where pedagogic professionals do not express an 
outspoken perspective of the after-school care, and in which they are 
mostly focused at the organization of the care service and taking care 
of the children. development-oriented after-school provisions work 
from a pedagogical perspective, where pedagogic professionals listen 
to and watch what children need. children are allowed to join in the 
conversations and help decide, and there are little rules for behavior. 
children therefore have autonomy to a significant extent. Supply-
oriented after-school care provisions have more rules for behavior and 
consider the management mostly responsible for decently organizing 
the care service. of the twelve after-school care provisions studied, two 
are development-oriented and six are supply-oriented. the remaining 
after-school provisions have traits of both types.
when comparing the two extremes (development-oriented versus 
supply-oriented), it stands out that exploratory talk is not or rarely 
stimulated in the interaction of the pedagogic professionals with the 
children in the supply-oriented after-school provisions. in that case a 
pedagogic professional would be more focused on the process, such as 
looking for an answer or solution together instead of giving the answers 
or solutions straight away, which happens in these supply-oriented 
after-school care provisions. in a development-oriented after-school care 
pedagogic professionals take on more of a coaching role and want to 
help the child discover the world, in which they are not directly aimed 

SuMMarY

“Look what I can do!” 
Social practices in the interaction of children aged 4 to 8 years old 
in after-school care 

the after-school care in the netherlands is, since the end of the twen-
tieth century, a new pedagogic practice where a large group of children 
spend their free time after school. what the everyday life of children in 
the after-school care looks like, how they make friends, how they can 
play together and engage in conflict and solve it, in short, how they 
shape their social life in interaction in the after-school care, is the subject 
of this dissertation. a subject that, until now, has been underexposed in 
the scientific literature.
in this dissertation a study of everyday social life of children aged four 
to eight years old in heterogeneous and discontinuous groups of the 
after-school care is reported. this study employed a social-constructivist 
approach. in this approach, the social development of children is seen 
as a process in which children themselves play an active role. the goal 
of the study is to gain deeper insight into the way in which children 
shape their social world. to this end, four sub-studies of social practices 
in interaction between children were analyzed. Social practice is the 
central term in this study. in this study, social practices are considered to 
be all action-practices and their sequential organization that children 
realize to effectuate communicative activity. in this sense, action-prac-
tices are the concrete and divergent ways in which children realize acts 
to effectuate things, such as gaining entry to a game. 
the first sub-study reports an exploratory field study to determine what 
characteristic communicative activities can be found in after-school care 
provisions. the other three sub-studies are based on 83 hours of video 
recordings which were made on two after-school care provisions. one 
after-school care can be characterized as supply-oriented; the other is 
development-oriented. From the collected material three characteristic 
communicative activities are selected, namely the negotiations for entry, 
conflict conversations, and rule negotiations. these communicative 
activities were then transcribed and analyzed in accordance with the 
qualitative methods of conversation analysis (ca). ca is employed to 
study how language users construct their interaction actively to get 
things done, and to analyze how these language users are oriented on a 
number of social and interactional principles during that process. in this 
sense, the researcher does not interpret what happens, but shows how 
the participants interpret the interaction. in this way it is described how 
children create social order together, which leads to new insights into 
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to the established group of children; (5) a request for permission (to 
fulfill a role in the game); (6) an announcement of the newcomer which 
expresses that he/she meets the requirements for entry; (7) a corrective 
practice, in which the newcomer corrects an established child. Finally, 
there is a remarkable entry practice (8) in which the newcomer breaks in 
without negotiating for entry and attempts to participate in the game 
activity of the established children. it turns out that the practices 7 and 
8 certainly do not grant entry to the newcomers directly, but in often 
cases not at all.
the mentioned entry negotiations are a part of three types of 
sequences: the first and most simple type consists of a non-verbal entry 
request, which is accepted after a characteristic pause. in addition, that 
acceptance mostly consists of the absence of a protest of the established 
children. at that time there is no explicit acceptation by the established 
children, but the absence of a refusal then counts as an acceptance. 
the second type consists of a non-verbal entry request which is directly 
followed by a verbal initiating action practice, which is then accepted or 
definitively refused. the third type is more complex. the children realize 
a series of different entry sequences, because their entry attempts 
are not accepted over and over until a closing sequence, in which the 
newcomer is definitively or temporarily accepted, or is definitively 
rejected. in this case, it stands out that rejections by the established 
children are realized in the same unmarked manner as acceptances, 
which means that newcomers can simply reattempt to gain entry. in 
other words, it appears that there is, in this case, no preference organi-
zation (yet).
established children and newcomers collectively realize simple to 
extended entry negotiations, which may consist of several different 
sequences until the negotiation leads to either (temporary) entry or 
definitive rejection. after acceptance newcomers can participate, but on 
a continuum of peripheral to full, dependent on the type of participa-
tion framework which is the result of the negotiations.
Finally, no differences were found between both after-school care 
provisions when looking at the nature of the social practices in the entry 
negotiations of children.

Conflict conversations
the third sub-study is about conflict conversations, a characteristic 
communicative activity in the after-school care. a conflict conversation is 
defined as a communicative activity in which a minimum of two children 
are involved and at least one child has revolted by expressing an openly 
verbal or non-verbal opposition. it is notable that in one of the two 
after-school care provisions the most interventions of pedagogic profes-
sionals occur. concerning the nature of the social practice of the children 
during conflicts, similar to with the entry negotiations, no differences 

towards giving a solution, but let the child think of solutions by itself 
through asking clarifying questions. the consequence of this is that in a 
supply-oriented after-school care more rule conversations are observed 
and in development-oriented after-school provisions more research 
conversations, where there is also attention for explorative learning.
 

Entry negotiations
the second sub-study is about entry negotiations. in the after-school 
care it is not necessarily natural to be together with your friends. that 
is why children have to look for connections with less familiar, older 
or younger children. to be able to make contact and seeking to join 
others is an important social competence for a successful social life. For 
this reason, this characteristic communicative activity for children in the 
after-school care is at the center of chapter 3.
based on examples in excerpts it is demonstrated how newcomers 
attempt to gain entry to an activity of two or more children who 
are already in the process of playing (established children). From the 
analyses it appears that the newcomers and established children fami-
liarize themselves with the activity, which is on a continuum of open 
to closed. open activities are easier accessible due to their nature; new 
participants are able to join them without much effort. closed activities 
are more difficult to enter, for instance because there is an established 
number of participants that is allowed to join. the rate of openness or 
closeness of the activity appears to be of some influence on the entry 
negotiations, in the sense that it is one of the sources that children, 
newcomer and established, use in their entry negotiations. the nature 
of the activity does, however, not predict whether newcomers gain entry 
in an easy or difficult manner. the rate of openness/closeness of the acti-
vity is therefore not a static characteristic, but is negotiable.
Four different participation frameworks were found which may lead to 
entry negotiation with the newcomer. in the first participation frame-
work the newcomer receives the status of full participant. in the second 
participation framework the newcomer receives a peripheral status 
in the game, such as a referee. in the third participation framework a 
temporary status is created for the newcomer, where the newcomer 
is allowed to do something within those limits, and afterwards has to 
leave the game. in the fourth participation framework the newcomer 
remains an outsider.
to gain entry to an activity of established children, children realize 
eight different action-practices. the first action practice consists of a 
non-verbal practice, in which children approach, observe, and circle the 
activity of the established children, and position themselves near that 
activity. after that first act, newcomers realize seven different types of 
verbal action-practices: (2) an indirect request by asking an informative 
question about the activity; (3) an explicit request for entry; (4) an offer 
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one or more escalating sequences. with the first type the offender 
accepts the aggravated challenge eventually, verbally or non-verbally. 
the aggravated challenge is then realized by three action-practices, 
namely (1) a repeated challenge after a repeated offense, in which the 
challenge is formulated and shaped loudly, briefly and powerfully; (2) 
expressing a threat after a repeated offense and (3) giving an extended 
account after the repeated offense. the aggravated challenge can, 
apart from the regular closing practices, also be accepted in two special 
manners by the offender. the first manner is that the offender accepts 
the challenge under verbal protest and then stops the offense. this is 
special because an ‘attacking’ child finally comes around after holding 
on to a long offense and in doing so more or less restores the ritual 
balance. From the protest it appears, however, that the repair occurs à 
contrecoeur. the danger of a resumption of the conflict remains present. 
the second manner is special because it consists of not realizing a 
response by the offender, something that in other contexts is treated as 
an aggravation. this practice can therefore sometimes also function as 
an acceptation of the repeated challenge. 
the second type of conflict ending sequence is where the challenger 
accepts the accounts of the offender. in this case, the offender may, 
in the form of an action practice, propose an alternative to solve the 
conflict. Moreover, the challenger can reframe the social action of the 
offender, which was first treated as an offence, to play. the original 
offender then becomes a partner in a sort of teasing game, in which 
the offender teases the other child and the original challenger can now 
respond with loud laughter as the conflict is solved.
the pedagogic professional may play a part in all types of conflict 
conversations and therefore this sub-study also looked at the role of the 
pedagogic professional. it has been found that pedagogic professionals 
take on four different roles: a preventive, an order maintaining, an 
instructive, and a process supervising role. pedagogic professionals fulfill 
a preventive role in an attempt to smother the threatening conflict, in 
which they implicitly and/or explicitly refer to moral rules, such as ‘you 
should not hit each other’ and ‘you should not go before your turn’. 
pedagogic professionals therefore formulate rules that may also form 
the foundation for challenges or that can support or confirm them. 
pedagogic professionals only do that when they are positioned directly 
near the activity of the children. in addition, it is striking that with 
interventions in this type of sequence, pedagogic professionals deter-
mine who the offender and who the challenger is, not considering how 
children handle these identities themselves. pedagogic professionals in 
some cases fulfill the role of maintaining order with escalating conflicts 
between children. they then effectuate, together with the children, a 
local social order that persists as long as that pedagogic professional 
remains present at the activity as an authority and/or spectator. as soon 

were found between both after-school care provisions.
in this longest chapter, the social practices that children realize in reme-
died conflicts, persistent conflicts and conflict endings are described. 
remedied conflicts are conflicts which are repaired directly after the 
opposition. persistent conflicts last on because conflict parties may stack 
opposition after opposition. 
remedying practices which are used to prevent escalation of conflicts 
are realized by two types of remedying sequences, and within that five 
types of remedying practices. the first type of remedying sequence 
consists of three turns after the offense, namely the challenge, followed 
by a remedy and an acceptance of that. the second type consists, 
after the offense, of one verbal turn, namely a correction to which no 
response follows by the offender. that notable absence of a reaction 
is apparently considered an acceptance by the challenger. children use 
five types of remedying action-practices in these sequences to prevent a 
conflict escalation after a challenge: (1) the offender gives no response 
to the challenge; (2) the offender accepts the challenge directly; (3) the 
offender gives an explanation for the offense, (4) the offender makes 
a proposition to solve the problem; (5) the offender apologizes for the 
offense. 
there is a persistent practice when after a challenge an aggravation is 
realized. persistent sequences can be placed on a continuum of simme-
ring to escalating. the difference between simmering and escalating 
sequences can be realized in two ways, namely by the rate of intensi-
veness of the aggravation and by the shaping of the sequence itself. 
aggressive aggravations are characterized by following directly after 
the previous turn, without a pause. Furthermore, they are loudly shaped 
and with short and powerful formulations. these aggravations are 
the cause of the escalation of the conflict, which must be solved first, 
before the collective activity may continue. Yet, children appear to leave 
conflicts to persist, in which they use no or less aggressive aggravations. 
whereas the conflict persists, the children simply continue playing. in 
this case, there are sequences in which the offender and/or the chal-
lenger realize subtle aggravations, for instance by not responding to 
each other directly, but only after a pause, by using a lower volume and 
by justifying their own behavior. this way, participants participate in the 
main activity and negotiate the local social order at the same time. with 
simmering sequences there is no actual conflict ending; the activity is 
‘simply’ continued, but without new aggravations.
Five types of aggravations were found in which the conflict lasts; (1) the 
offender repeats or renews the first offense; (2) the offender justifies 
the first offense; (3) the offender ignores the challenge and give no 
response; (4) the offender may also strike back by taking an opposite 
standing; (5) the challenger repeats the challenge. 
children appear to realize different conflict ending sequences after 
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corresponding action, which is then accepted by the other. the second 
pattern consists of performing a new game action without formulating 
a corresponding game rule. this leads to protest by the other. when the 
initiator of the new action then in response formulates the correspon-
ding game rule, the new action is accepted.
Social practices for establishing a game ending are characterized by 
a sequential structure which consists of two phases. the first phase 
consists of the announcement ‘done’, which means that a player is 
finished when all the pieces have been used. the second phase consists 
of verbally and/or non-verbally explicitly communicating that the 
concerned player is finished and/or has won, potentially complemented 
by arguments that refer to rules. in this case, the concept ‘winning’ is 
central. this means that someone has won when she is the first one to 
lose all pieces. in addition, the game may also be definitively ended by 
a non-verbal action where the pieces are removed from the board or 
where the pieces are swiped together. that particular action seals the 
ending.
the construction of authority during rule negotiation is realized by the 
children during the developing and playing of board games. positing 
game rules, using arguments for a new game action, and also rejecting 
a new move in the game with arguments contribute to establishing 
authority. the oldest sister uses these practices and with that shows 
her younger sister that she possesses knowledge of the game, which is 
accepted by the other. however, in this case it is about more than mani-
festations of epistemic authority: the oldest sister constantly imposes her 
will based on these knowledge differences, by disapproving her sister’s 
actions and by using the characteristic semantic marker ‘have to’. in 
addition, the youngest attributes epistemic authority to the oldest by 
ascribing her knowledge of the game, and also accepts the way in which 
the oldest enforces her will. in this manner, the sisters also collectively 
create authority differences.
turn for turn, action for action, the children build on a game, in which 
they are very involved with each other and constantly work on a local 
social order. by dissecting this conversation in a microscopic manner, it 
has become clear that the oldest girl shows her younger sister how to 
develop a game and how to enforce your way. the youngest is allowed 
to execute basic rules, such as turn allocation within the game, and 
then remind the oldest of this constantly. Still, the actual content of the 
game, such as when you win and when the game has ended, is decided 
by the oldest through guided participation, in which the oldest makes 
the youngest aware of the right action-practices. 

Conclusion, discussion and practical implications
earlier research has shown that children play an important role in their 
own socialization. this dissertation attempts to contribute to a deeper 

as the pedagogic professional leaves, the children appear to handle 
the interrupted conflict themselves to eventually establish a local social 
order together. Finally, pedagogic professionals may fulfil a role in the 
definitive conflict ending of children by orienting them toward each 
other’s (interactional) contribution. this may occur in two ways which 
are coupled with different activities. the first is an instructive function, 
in which the pedagogic professionals point the offender to the needed 
actions to remedy the conflict. the other function that a pedagogic 
professional can fulfill is the one of process supervisor, in which they 
guard the turn-taking, let the children determine the problem and 
making them aware of possible solutions for the problem.
children employ several different social practices to remedy, persist 
(simmer or escalate), or end conflicts. From the sequential analysis of 
the conflicts it was found that the maintaining of a conflict is a complex 
process, which does not only become visible in in the employed action-
practices, but also in the shaping of the challenges and the aggrava-
tions. From the analyses it was found that the offender and challenger 
realize more subtle practices during simmering conflicts, which leads 
to them being able to continue playing in the meantime. in escalating 
conflicts in which children employ more aggressive action-practices, 
they will have to have solved the conflict first before they can continue 
playing. pedagogic professionals are one of the sources that children can 
use in the conflict interaction. when pedagogic professionals intervene 
they make the children aware of the rules that apply in the after-school 
care. the interventions of pedagogic professionals are, however, in most 
cases, only successful as long as the pedagogic professional is nearby. 
the conflict between the children is then briefly postponed, as it were. 
after the pedagogic professional has disappeared, the conflict between 
the children continues and they are forced to create their own local 
social order.

Rule negotiations
the fourth sub-study on rule negotiation is based on a case of two 
sisters who, during twenty minutes develop five new board games with 
a chess board and checkers pieces. the social practices that the two 
children realize during rule negotiation, the establishing of a game 
ending, and the construction of authority were analyzed.
Social practices in rule negotiation consist of several action-practices, in 
which the children refer to existing rules or construct new game rules. 
the general rules that apply which children refer to during the deve-
lopment of a game are the rule of ownership and the turn change rule. 
these existing rules are applied in particular when the other violates 
the rule in question. when constructing new local game rules the sisters 
use two sequential patterns. the basic pattern consists of making a 
proposition for a new game rule combined with the execution of the 
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by discussing, systematically and step-by-step, concrete interactions of 
and with children. 

insight into the way in which children in after-school care collectively 
shape their social world through several social practices that children 
realize during the describing of these entry negotiations, conflict 
conversations and rule negotiations. in this manner, more insight has 
been gained into the social competence of children aged four to eight 
years in interaction. thus, the after-school care offers young children an 
environment in which they can develop socially by gaining experience in 
how to gain entry to games of other children, how to handle conflicts, 
let them persist and end them, and how you can use rules to develop a 
game and establish authority.
in the content discussion the insights from these studies are compared 
with those from the existing research literature. this discussion shows 
that the social practices of children aged four to eight years old look 
different and more complex in a number of perspectives compared 
to the social practices that have been described in earlier studies with 
comparable contexts.
in the methodological discussion three issues are discussed: the size of 
the data collection, the external validity of the study and the way of 
analyzing the excerpts of conversation. Furthermore, important ques-
tions for further research are considered, such as the questions how 
children exactly learn these social practices and what social practices 
children learn from each other in the after-school care. to learn more 
about this a longitudinal follow-up study is necessary.
Finally, practical implications of this study are considered. Firstly, peda-
gogic professionals could be made more aware of the value of joint 
communicative activities for the social competence of children. First of 
all, children appear to be quite skillful in entering and solving conflicts. 
pedagogic professionals should therefore train themselves to take up an 
observing position in their conflicts, in which they do guard the safety 
of the children, but also give them the space to engage in and solve the 
conflict in their own manners. Second, pedagogic professionals should 
take a process guiding attitude during an intervention in a conflict. 
pedagogic professionals should not enter the conflict, but aim towards 
guiding the interaction between children towards a collective solution. 
third, after-school care provisions and pedagogic professionals should 
ensure that the after-school care does not schoolify, which results in 
the children’s free time being replaced by educative activities under the 
guidance of pedagogic professionals. 
Secondly, the results of this study can contribute to (continuous) profes-
sional development trajectories, in which concrete video examples and 
transcriptions similar to how they have been used in this study. Such 
professional development trajectories could then be based on a method 
such as carM, which is developed as a form of applied conversation 
analysis. the understanding of professionals in the social competence of 
after-school care children and in their own contribution could then grow 
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