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 Het referentiekader voor onderwijskunde en… 

BEHAVIORISME COGNITIVISME CONSTRUCTIVISME 
1. INSTRUCTIE-

VERANTWOORDELIJKE 
 Draagt volledige 

eindverantwoordelijkheid  

 Krijgt ondersteuning door 
leermachines 

 Activiteit is soms volledig 
voorgeschreven  

 Hoofdverantwoordelijkheid 
voor instructieproces 

 Leraar als coach 

 Coach, tutor, facilitator 

 Geeft niet direct instructie 

 Taak: ontwerpen 

 Voorkeur om experts en 
praktijkmensen een rol te 
geven 

 Leert ook tijdens leerproces 

Kenmerken   GEEN SPECIFIEKE 
KENMERKEN 

GEEN SPECIFIEKE KENMERKEN  Zijn kennis breidt 
uit/verandert 

 Vertrouwd met authentieke 
contexten 

 = expert die kan 
functioneren in zo’n context 

Begeleiding    Bij DI: materiaal 
voorbereid, IV moet enkel 
stappen volgen 

GEEN CONCRETE INFORMATIE  Voorzie ondersteuning 

 Goede professionalisering 
is noodzakelijk 

    

2. LERENDE  Volgens eigen leertempo 

 Nadruk ligt op individu 

 Aangepast aan individu 

 Aangesloten bij voorkennis 

 Bij DI: kleine groepen 

 Nadruk ligt op leerproces van 
individu 

 

 Controleert en stuurt 
leerproces: kiest leerdoelen, 
probleem, 
achtergrondmateriaal, … 

 Benaderd als individu en lid 
van gemeenschap 

 Samenwerken staat 
centraal 

 Kan rol van IV op zich 
nemen 

Kenmerken    Individuele verschillen  
geïndividualiseerde 
instructie (Skinner) 

 Voortbouwen op voorkennis 
van elke individuele lerende 

 SLT: belang van 

 Eigen ervaring = belangrijk 

 Culturele achtergrond speelt 
rol 
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 Mastery Learning: aanleg, 
tijd nodig, 
doorzettingsvermogen 

 Leren van mensen = leren 
van dieren 

verwachtingen  obv invloed 
van vicarious experiences 
benadrukt SLT invloed van 
self-efficacy van lerende 

 Grote mate van zelfsturing 

 Leren onder eigen 
verantwoordelijkheid 

 

Begeleiding    Persoonlijke mentor 

 CC: contractengagement  

 Coaching door leerkracht 

 Tools bij expliciteren van 
kennisrepresentaties  

 IV is tutor van L 

 L krijgen scripts om 
samenwerking te sturen 

    

3. ORGANISATIE  Timing van 
instructieproces: 
aanpassen aan tempo 
lerende 

 Leerproces is individueel 

 Bij PSI: organisatie van 
groepen, begeleiding door 
proctors 

 Systematische organisatie 
van instructie op microniveaiu 

 Beschikbaarheid multimedia 

 Tijdsplanning aangepast aan 
individu 

 Groepjes, teams, tutoring 
groepjes 

 Pas infrastructuur hier aan 
aan! 

 Start samenwerking op met 
externen indien 
mogelijk/nodig 

 Bekijk ook juridische 
gevolgen 

    

4. LEERACTIVITEITEN  Respons op stimuli/ 
instructieactiviteiten 

 Beschreven in termen van 
concreet uiterlijk 
observeerbaar gedrag 

 Ondersteunen telkens aparte 
combinatie van elaboratie en 
organisatie van schema’s in 
LTG   

 Sommige LA zijn ook gericht 
op ontwikkelen van 
procedurele kennis 

 Aparte aandacht voor 
technieken/tools die 
individuele 
kennisrepresentatie 
ondersteunen 

 Concrete stappen in 
leerproces en aard van 
kennis (Piaget en Bruner) 

 Jonassen: actief, 
constructief, 
samenwerkend, 
conversationeel, reflectief, 
gecontextualiseerd, focus 
op volle complexiteit en 
intentioneel 
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5. INSTRUCTIE-
ACTIVITEITEN 

   

Leerdoelen  Operationele termen, 
observeerbare 
gedragingen 

 Beperkt tot cognitief 
domein 

 Leerdoelen hiërarchie 
opbouwen 

 Orden leerdoelen obv 
taxonomie 

 Expliciteer operationele 
leerdoelen 

 Splits processen op in delen 

 Selecteer vooraf doelen op 
hoger niveau (PG leren, 
metacognitie) 

 Lerenden bepalen zelf 
leerdoelen 

 Transferwaarde van doelen 
moet duidelijk zijn 

Leerstof  Op voorhand geselecteerd 
en in kaart gebracht 

 Aandacht voor structuur in 
ordening en sequentiering  

 Baseer structuur op 
taakanalyse 

 Split processen op in delen 
indien te complex 

 Verzorg uitwerking 
leermaterialen om extraneous 
cognitive load te verminderen 

 Beperk hoeveelheid nieuwe 
leerstof 

 Pas principes van CTML toe 

 Dagelijkse werkelijkheid is 
bron van leerstof 

 Goede selectie van 
authentieke problemen is 
noodzakelijk 

 Representatie leerstof = 
zeer belangrijk! 

 Verantwoordelijkheid voor 
lerenden in opzoeken en 
selecteren leerstof 

Instructiestrategieën  Dominerende werkvormen: 
inoefenen en herhalen 

 Opbouw voorzien 

 Aandacht besteden aan 
respons op llngedrag 

 Prompting, chaining en 
shaping: relevant? 

 Geef feed-up, -back, en -
forward 

 CC: afspraken in contract 
vastleggen 

 DI: scripts met werkvormen 

 Gebruik variërende 
werkvormen 

 Bouw vaardigheden 
systematisch op 

 Ontwikkel systeem waarin 
strategieën elkaar opvolgen 

 Geef lerenden de kans om 
aan observationeel leren te 
doen 

 Activerende werkvormen 

 Lok meerdere visies uit 

 Mogelijkheid om games in 
te zetten 

 Modelleren, coaching en 
scaffolding centraal 

 Werkvormen moeten 
verschillende leerstijlen 
respecteren 

 Samenwerkend leren staat 
voorop, best uitbreiden met 
peer/student tutoring 
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 Benadruk zelfreflectie 

 Fouten mogen gemaakt 
worden! 

Media  Veel aandacht voor 
presentatie 

 In PSI: multimedia 

 In DI: volledige uitwerking 
leerstof, oefeningen en 
feedback 

 Om lerenden zelfstandig 
leersequens te laten 
doorlopen 

 Grafische representatie 

 Gebruik gevarieerde media 

 Versterk leerproces door 
concept maps te laten 
uitwerken (dmv tools) 

 Leeromgevingen zijn 
bepalende factor 

 Dankzij media: authentieke 
wereld binnenbrengen 

 OLO ondersteunen 
leerproces, enkel indien ze 
het volgende bevatten: 
contexten, infobronnen, 
tools, comm. middelen en 
coachingsvoorzieningen 

Toetsing  Op einde van fase/stap 

 Zo snel mogelijk feedback 
geven 

 Meerkeuzevragen worden 
verworpen, voorkeur voor 
open vragen 

 Toetsing is 
criteriumgebaseerd obv 
leerdoel 

 Hoge eisen voor bereiken 
leerdoelen 

 Controleer voorkennis 

 Geef aandacht aan feedback 

 Integreer in totale proces  

 Stem af op leerdoelen 

 Neem als uitgangspunt 
zelfevaluatie en toetsing 
door andere lerenden in 
team (self- en peer 
assessment) 

    

6. CONTEXT  Niet in aanmerking: 
instructieproces en leren 
kan los van de context 
voorbereid worden 

 Weinig aandacht voor de 
context 

 Context primeert 

 Leerproces en instructie: 
gesitueerd worden in 
betekenisvolle context 

 Culturele context! 

 Kansen tot transfer 

 


