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Thema 1: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap – 

Studiewijzer          
6/10  

Wat is onderwijskunde? 

Onderwijskunde is een wetenschapsgebied dat zich op leren en instructie richt binnen een 

grote variatie aan formele en informele contexten, toepasbaar op alle leeftijdsgroepen die 

leren in traditionele en/of alternatieve contexten. 

 Formele contexten zijn situaties waarbij instructie geregeld is via wetten, decreten of 

interne regelgeving. Voorbeeld: school. 

 Informele contexten zijn situaties waar leren en instructie voorop staan, maar die niet 

gestructureerd of verplicht zijn. Voorbeeld: speelleervakanties.  

Vermijd het begrip ‘onderwijs’ als object van onderwijskunde: ‘leren’ en ‘instructie’ staan 

signaal, net omdat onderwijskunde veel verder gaat dan enkel het onderwijs.  

Doel van dit handboek 

‘Het kunnen toepassen van een onderwijskundig referentiekader voor het beschrijven, 

verklaren en oplossen van leer- en instructieproblemen. Het einddoel is dus het kunnen 

toepassen van de begrippen, theorieën, principes, methodes op concrete leer- en 

instructiesituaties.’ 

Opbouw van dit handboek 

De 13 thema’s staan niet los van elkaar: ze volgen elkaar in een zekere mate op.  

Van de lezer wordt verwacht dat hij de kennis van alle thema’s kan plaatsen in het 

onderwijskundig referentiekader, zoals weergegeven in thema 2. 

Er komen drie grote theoretische visies op leren en instructie naar voren (behaviorisme, 

cognitivisme en constructivisme), alsook andere thema’s (hogere orde denkvaardigheden, 

instructional design, curriculumontwikkeling, evaluatie).  

Organisatiestructuur van de thema’s 

Leerdoelen: per thema staan de leerdoelen voorop. 

Structuur van het thema: telkens met ondersteunende schema’s. 

Advance organizer: als inleiding (‘het op voorhand organiseren’). 

Theorie: gestructureerd opgebouwd, aangevuld met voorbeelden om het een levend 

karakter te geven. 

Reflectie op thema vanuit onderwijskundig referentiekader: wat betekent de inhoud voor 

invulling van variabelen, processen en actoren in het RK? Hoe breed of hoe eng is het? 
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Samenvatting: alles staat mooi opgelijst. 

Kernbegrippen: zo kan je snel alle thema’s terugvinden. 

Zelftoets: om je kennis te testen. 

Referenties: om verdere info op te zoeken. 

Feedback zelftoets: ter controle. 

Studeeraanwijzingen 

Maak kennis met het boek, screen, structureer.  

Bestudeer eerst het schema, neem dan de tekst diagonaal door. Lees de tekst in zijn geheel, 

en ga dan terug naar de leerdoelen en kijk of je ze kan waarmaken. Zoek voorbeelden, 

herformuleer en als dat lukt maak dan de zelftoets. Bekijk de feedback en zie of je alles kan. 
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Thema 2: Naar een referentiekader voor 

onderwijskunde         
6/10, 13/10 

Structuur van dit thema 

Zie mindmap in het handboek. 

Effect sizes 

Effect size (symbool d) is een kernbegrip bij meta-analyses – het staat voor de 

effectgrootte. Een effect size helpt om besluiten te nemen over statistische power van 

verschillen, maar helpen ook op een gestandaardiseerde manier naar de veelheid aan 

studies te kijken.  

John Hattie deed onderzoek en kwam tot de volgende conclusie:  

 Effect sizes tot d = .20: ontwikkelingseffecten, van minder groot belang 

 Effect sizes tot d = .40 zijn toe te wijzen aan leerkrachteffecten. 

 Effect sizes > d = .40 zijn interessant, zij bieden een added value.  

Visies op leren en instructie: de basis voor de verschillende 

dimensies in het referentiekader 

Visies op concrete situaties met betrekking tot leren en instructie kunnen sterk verschillen. 

De verschillen in visie hebben betrekking op verschillende dimensies.  

Onderwijskunde als wetenschapsgebied wordt sterk beïnvloed door de rolpositie die je 

aanneemt. De actoren, ook wel stakeholders genoemd, stellen zich op een bepaalde manier 

op die niet voor alle rollen hetzelfde is.  

De manier waarop thema’s behandeld worden hangt ook af van welk aggregatieniveau  aan 

de orde is: 

 Microniveau – in een klassituatie (één op één) 

 Mesoniveau – de school als gemeenschap, als geheel 

 Macroniveau – waar de decreten en wetten zich bevinden  

Het een en het ander is ook afhankelijk van concrete organisatiekenmerken. 

De volgende dimensies in ons RK zijn belangrijk: 

 Actoren of stakeholders (niet enkel personen, ook instellingen) 

 Aggregatieniveaus (micro, meso en macro) 

 Organisatie (budget, plaats, …) 
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 Didactisch handelen (~ vaak instructieactiviteit genoemd, die leeractiviteit uitlokt) 

 Leeractiviteit (wat leerlingen doen) 

De eerste twee dimensies zijn beïnvloedend voor de volgende dimensies. 

! het referentiekader wordt als geheel continu beïnvloed door de context. 

Het referentiekader 

Onderwijskunde is een clusterwetenschap. Het referentiekader is een overkoepelend 

denkschema dat het totale object van de onderwijskunde probeert te omvatten. Het geeft 

een structuur weer die helpt om de theorie en het onderzoek in verband met 

onderwijskundige actoren, processen en variabelen te ordenen. 

Iets is pas een wetenschap als er een afgelijnd object (variabelen, actoren en processen), 

een eigen terminologie (het handboek) en eigen methoden en technieken (visies op 

leren) zijn.  

 Variabelen zijn kenmerken, karakteristieken, … van actoren/processen.  

 Processen zijn acties, stappenplannen, procedures, plannen van aanpak, …  

Het referentiekader staat op een apart blad! 

Microniveau – one on one 

Bespreking van variabelen, processen en actoren 

De aandacht gaat naar de directe interactie tussen een instructieverantwoordelijke en zijn 

lerende. In dit geval:  

 Actoren: lerende, instructieverantwoordelijke 

 Variabelen: kenmerken van de lerende en instructieverantwoordelijke (leeftijd, 

voorkennis, interesse, ..)  

 Processen: instructieactiviteiten 

Zowel de lerende als de instructieverantwoordelijke hebben beide een visie op leren en 

instructie: hun beliefs.  

Beginnende leerkrachten kunnen op microniveau veel begeleiding verwachten: 

ondersteuning van mentoren, team teaching, begeleidingsplatformen, online hulp, …  

! De beliefs van de lerende kunnen het voor beginnende leerkrachten lastig maken: zij 

hebben bepaalde verwachtingen, en als er een nieuwe leerkracht binnen komt kan het zijn 

dat het nogal lastig wordt voor de leerkracht om te presteren.  

Context speelt ook een zeer belangrijke rol: de instructieverantwoordelijke kan zijn lesgeven 

afstemmen op wat er zich in de nabijheid bevindt. Voorbeeld: kasteel, les geschiedenis. 

Let op: ook ouders maken deel uit van de context, net als de omgeving. 
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! Context mag je niet verwarren met het inkleden van een instructieactiviteit.  

Instructieactiviteiten zijn het didactische handelen: wat doet de instructieverantwoordelijke? 

Wat stelt hij voorop? Er zijn drie modellen: bildungstheoretische, informatietheoretische en 

lerntheoretische modellen.  

Leeractiviteiten zijn een gevolg van instructieactiviteiten. Het is datgene wat je kan 

waarnemen bij de lerenden. Er is een wederkerige pijl tussen beide activiteiten.  

De organisatiedimensie is ook een afzonderlijk deel van het RK. Voorbeelden: 

groepsgrootte, toegankelijke media, leerkrachtenteam, … 

* Cramschools 

Ons model voor het didactisch handelen/instructieactiviteiten 

~ componenten van het didactisch handelen 

 Leerdoelen: concreet observeerbare aanduiding van wat men nastreeft bij instructie 

 Leerstof: de stof waaraan men leert. Vaak gerelateerd aan de leerdoelen. Veel te 

vaak als ‘waardevol’ aanschouwd en dus ook veel te vaak verward met de 

leerdoelen. 

 Instructiestrategie: didactische werkvormen en de concrete acties van de 

instructieverantwoordelijke 

 Media: gematerialiseerde vorm van leerstof die men gebruikt als (extra bij een) 

didactische werkvorm 

 Toetsing: de manier waarop men het al dan niet bereiken van de doelstellingen 

controleert 

Het model van Van Gelder 

Voor de jaren zestig was er weinig aandacht voor een systematische benadering van leren 

en instructie. Van Gelder was een van de eerste die een model maakte waarbij hij uitging 

van een aantal centrale vragen. Op deze kernvragen geeft hij antwoorden die de essentiële 

componenten van het didactisch handelen naar voren schuiven.  

Wat streef ik na bij de lerende?   Doelstelling 

Hoe kan ik aansluiten bij wat de lerende kent? Beginsituatie 

Hoe dien ik leerinhouden te selecteren?  Leerstof 

Welke leeractiviteiten lok ik uit door IS te kiezen? Didactische werkvormen 

Welke media zijn het meest geschikt?  Onderwijs- en leermiddelen 

Wat is het resultaat?     Bepaling van de resultaten 

Schema zie handboek pagina 37! 
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Het model van De Corte, Geerligs, Lagerweij, Peters&Vandenberghe 

Andere auteurs hebben het model van Van Gelder uitgebreid en de nadruk gelegd op het 

cyclische karakter van het didactisch handelen.   

Extra uitleg bij schema: 

 Groeperingsvormen: beslissing van instructieverantwoordelijke – in wat voor 

groepen werkt hij? Individuele leerlingen, duo’s, grote groepen, … 

 Organisatievorm: ruimtelijke inrichting, gebruik lokalen, timing, etc. dit wordt bepaald 

door factoren buiten componenten van het didactisch handelen! 

Schema zie handboek pagina 38! 

Kritische opmerkingen bij de initiële modellen voor het didactisch handelen 

 De modellen zijn nog te sterk gericht op de centrale rol van de 

instructieverantwoordelijke. Tegenwoordig staat de lerende meer centraal. 

 De modellen blijven toegespitst op een bepaalde visie op leren. 

 De modellen blijven te lineair: de positie van bepaalde componenten is hierdoor 

inflexibel. 

Het model van Dochy  

De te lineaire opbouw van het didactische handelen wordt doorbroken in het model van 

Dochy. Hij situeert toetsing op een andere plaats in het model, wat voor een totaal andere 

kijk zorgt! 

Toetsing wordt ingepland als een continue activiteit en is dus niet meer beperkt tot het 

einde van de instructieactiviteit. De bedoeling van toetsing wordt ook uitgebreid.  

Schema zie handboek pagina 40! 

Dit model is oorspronkelijk uitgewerkt in het kader van het volwassenonderwijs.  

Mesoniveau – de school als gemeenschap 

Binnen het mesoniveau speelt context een grotere, sterkere beïnvloedende rol. De 

context bundelt organisaties, personen e.d. die er belang bij hebben dat instructie op 

mesoniveau op een bepaalde manier wordt ingericht.  

Ook organisatie bepaalt sterk het samenspel tussen actoren, variabelen en processen.  

De actoren zijn nu niet per se enkel personen, maar kunnen ook instanties weergeven.  

De componenten van het didactische handelen krijgen nu vorm in meer algemene 

beslissingen zoals o.a. een schoolwerkplan, huiswerkbegeleiding, vakgroepen e.d.  
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Macroniveau – waar de minister zit 

Het hoogste aggregatieniveau, daar waar de minister zit samen met de beleidsorganen, 

beslissingsnemers, deskundigen etc. de actoren, dus.  

De organisatiedimensie is een sterk bepalende rol binnen het macroniveau: de volledige 

onderwijsstructuur vind je terug op een afbeelding in het handboek op pagina 47.  

Binnen de context kunnen politieke keuzes veranderingen teweeg brengen. 

De instructieactiviteiten houden zich bezig met financiering, aansturing en controle.  

Componenten van het didactische handelen zijn NIET minder belangrijk op macroniveau dan 

binnen de andere 2 aggregatieniveaus! We vinden hier het allerbelangrijkste terug: de 

eindtermen voor de lerenden en de basiscompetenties voor de leraren. 

Hoe verhoudt onderwijskunde zich als wetenschap tot dit 

referentiekader? 

Onderwijskunde als ‘wetenschap’ heeft momenteel nog geen volledige en 

allesomvattende theoretische en empirische onderbouwing van het RK. Waarom niet? 

Onderwijskunde is eerder een clusterwetenschap, en:  

 Deelwetenschappen bekijken deelverzamelingen 

 Deelwetenschappen kunnen overlappen 

Deelwetenschappen zijn: onderwijspsychologie, didactiek, onderwijssociologie, 

onderwijsrecht, onderwijskundig ontwerpen, opleidingskunde, onderwijsinnovatie, 

curriculumtheorie, onderwijsbeleid, mediakunde, beoordeelkunde, onderwijseconomie, 

schoolbegeleiding, schoolmanagement, taaldidactiek, wiskundedidactiek. 

De vele gezichten van onderwijskunde 

De grote variantie aan deelwetenschappen is de sterkte van onderwijskunde vindt De Klerk. 

Het brede veld van onderwijs (instructie dus) moet bekeken worden vanuit verschillende 

gezichtspunten.  

Onderwijskunde als wetenschapsgebied 

Onderwijskunde is een jonge en zich nog ontwikkelende wetenschap. Er is een interne 

oriëntatie, die zich bezighoudt met wetenschappelijke activiteiten -  om onderwijskunde als 

wetenschap een platform te geven en ontwikkelen. Bij de externe oriëntatie domineert het 

bewijzen dat onderwijskunde nuttig is as wetenschap voor het bedienen van polsoccult 

doelen.  
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Thema 3: Visies op leren en instructie: een 

ontologische en epistemologische discussie   
13/10 

Wat is kennis? 

Een filosofische discussie: ontologie en epistemologie 

Ontologie 

Een filosofische stroming die zich richt op vraagstukken over de aard van de werkelijkheid 

en de aard van het zijn. Wat bestaat echt in de werkelijkheid? Als we een stoel zien, bestaat 

die dan echt?  

= de wetenschappelijke discussie over ‘het zijn’ 

Epistemologie 

De leer betreffende het wezen, de methoden en de grenzen van het ontstaan ven menselijke 

kennis. Bestaat iets absoluut als we er kennis van nemen?  

= hoe verwerven we kennis? 

 “The world as given versus the world as constructed” 

Objectivisme: the world as given 

Wilson verwijst naar de antieke visie op ‘ware’ kennis die alleen door de goden gevat kon 

worden.  

Het objectivisme vindt zijn wortels in het midden van de 19e eeuw. 

Klassieke axioma’s: (Peikoff) 

 De werkelijkheid bestaat los van het bewustzijn van de mens 

 De mens kan zijn werkelijkheid ten dele aanpassen aan eigen behoeften, maar 

natuur primeert 

 De rol van menselijk bewustzijn is werkelijkheid te begrijpen, niet creëren  

 Aristoteles’ visie 

De zes basisassumpties van het objectivisme, volgens Lakoff 

1. Er is een externe wereld die bestaat uit entiteiten 

2. De wereld is volledig en correct gestructureerd 

3. Symbolen zijn pas betekenisvol als ze overeenkomen met de werkelijkheid 
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4. De menselijke geest verwerkt abstracte symbolen zodat de geest de wereld 

weerspiegelt 

5. Menselijk denken is manipuleren van symbolen, en staat los van het menselijke 

lichaam 

6. Visies op de wereld zijn objectief 

Jonassen zegt dat kennis stabiel is omdat de objecten relatief onveranderlijk blijven en dus 

gekend zijn. Objectivisme heeft als doel dat het verstand de werkelijkheid kan spiegel en dat 

de structuur van de werkelijkheid door denkprocessen uit elkaar kan worden gehaald en 

geanalyseerd.  

Lange tijd is het objectivisme de basis geweest bij het ontwerpen van instructie. Een van de 

basisprincipes die daarvan overbleef, is ‘beloon gedrag dat in de richting gaat van het 

gewenste en straf ander gedrag af’.  

! de aandacht gaat naar de inhoud, niet naar het proces.  

! Skinner verwierp uiteindelijk deze visie, omdat hij ook aandacht had voor het proces.  

Realisme 

De werkelijkheid staat los van de ervaring. De menselijke ervaring is dus geen vereiste 

opdat de werkelijkheid zou bestaan. Waarheid ontstaat als er een overeenstemming is 

tussen waarneming en werkelijkheid.  

Empiricism: the world as constructed 

De werkelijkheid bestaat niet, maar wordt gecreëerd door het menselijk bewustzijn. De 

eerder vermelde axioma’s over het bestaan van een werkelijkheid buiten een menselijk 

bewustzijn worden daardoor ontkend.  

Kennis heeft geen objectieve, vaste waarde. We kunnen de werkelijkheid dus niet objectief 

kennen.  

De waarde van kennis hangt af van de mate waarin wat we kennen adequaat is voor een 

bepaalde context. We kunnen pas iets kennen als we er zelf essentiële ervaringen mee 

hebben opgedaan. De werkelijkheid van de ene is dus niet die van de andere. 

~ ontstaan term ‘sceptici’: alle kennis is gebaseerd op persoonlijke ervaringen, dus het is 

onmogelijk om de feitelijke waarheid van deze kennis te bepalen. Hiervoor zou de 

werkelijkheid toegankelijk moeten zijn los van onze ervaring, en dat kan niet. 

Rationalisme en idealisme 

Het rationalisme benadrukt de rede, het redeneren over de eigen ervaringen dat de basis 

vormt voor het ontstaan van kennis. Eigen zintuiglijke ervaring van werkelijkheid is dus 

belangrijk om een goede voedingsbasis te hebben voor het redeneren. 

Idealisme bouwt verder op rationalisme: kennis bestaat enkel via zelf ontwikkelde mentale 

representaties – geen afzonderlijke fysische werkelijkheid, dus.  
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Zij leggen de basis van visies op leren en instructie die sterk de interne cognitieve processen 

benadrukken.  

Relativisme 

Een meer algemene filosofische stroming, die zowel een invloed heeft op de epistemologie 

als ontologie.  

De betekenis van alle menselijke ervaringen kan nooit los gezien worden van andere 

ervaringen in de sociale en fysische context. De betekenisverlening hangt af van toevallig 

persoonlijke kennisconstructie bij ervaringen die we toevallig op dat moment beleven. De 

toevalligheid van ervaringen en het contextuele wordt benadrukt. 

Relativisme kan aanleiding geven tot diverse controverses, want het benadrukt 

persoonlijke betekenisverlening en tast daarmee autoriteit aan.  

‘iets is waar wanneer ik het zelf geloof’ 

Cultuur speelt in de epistemologische en ontologische discussie een zeer grote rol, net 

omdat cultuur bepalend is voor de kennisgeving (of betekenisverlenging).  

* Ethnomathematics: wiskunde wordt in verschillende culturen heel anders aangeleerd en 

gebruikt. Denk aan de zeenavigatie van de inwoners van de Marshall-eilanden 

* Street mathematics: één kokosnoot, tien kokosnoten?  

Pragmatisme 

Pragmatisme verrijkt de voorgaande discussie door de functionaliteit van kennis voorop te 

stellen. zij leggen minder de nadruk op juistheid, waarheid en correctheid - e– vinden de 

discussie over E en O minder interessant. Kennis is niet waardevol omdat ze al dan niet 

overeenkomt met de werkelijkheid. Ze moet bruikbaar zijn. 

Empiricisme, rationalisme, idealisme, relativisme, pragmatisme: is 

dit hetzelfde als subjectivisme? 

Een extreme, radicale opstelling bij empiricisme leidt tot subjectivisme. Alle kennis wordt 

dan gezien als relatief en afhankelijk van de acties door de lerende. Duffy en Cunningham 

uiten hun bezorgdheid: 

 Wat is de validiteit van zelf geconstrueerde kennis?  

 Een extreme vorm leidt tot miscommunicatie, of geen communicatie sur tout.  

Visies op leren en instructie in relatie tot de epistemologische en 

ontologische discussie 

Afhankelijk van welke positie je inneemt zal je visie op leren en instructie meer naar die kant 

toe buigen. Je referentiekader zal hierdoor ook veranderen. 

Een eerste globale situering:  
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Visie op leren en instructie   Stellingname 

Behaviorisme     Objectivisme en beperkt empiricisme 

Cognitivisme     Objectivisme en rationalisme 

Cognitief constructivisme   Objectivisme, empiricisme, rationalisme en  

Relativisme 

Sociaal constructivisme   Empiricisme, relativisme, realisme 

Gesitueerde theorie    Empiricisme, relativisme, ecologisch realisme 

De meeste visies op leren en instructie combineren dus, behalve het behaviorisme. De 

grens tussen cognitivisme en behaviorisme is soms echter heel smal… 

Epistemologische en ontologische opvattingen van lerenden en 

instructieverantwoordelijken 

Het lijkt een ver-van-m’n-bed-show, maar iedereen heeft wel een bepaalde opvatting. Deze 

opvatting is een soort van ‘belief’.  

! verband tussen traditionele/constructivistische opvatting en gebruik van media in de les 

! de invloed van epistemologische beliefs werkt in vele culturen door: zo is er in de Westerse 

wereld een opmars van computers en internet bezig, en dezen zullen volledig geïntegreerd 

geraken. 

Epistemologie, ontologie en het referentiekader voor 

onderwijskunde 

KENMERKEN INSTRUCTIEVERANTWOORDELIJKE EN LERENDE 

Motivatie van de lerende  Door verder te bouwen op zelfactiviteit: verhoging 

intrinsieke motivatie 

 Bekrachtigen van leergedrag (shaping) 

Individuele verschillen  Kennis is een objectieve gegevenheid 

Beliefs van lerenden en 

instructieverantwoordelijke 

 Beliefs beïnvloeden instructie- en/of leeractiviteiten 

  

INSTRUCTIEACTIVITEITEN – LEERACTIVITEITEN  

Aandacht voor structuur in 

leerproces 

 Nadruk ligt op deconstrueren (objectivisme) 

 Nadruk op zelf opbouwen schema’s (empiricisme)  

Selecteren van leerdoelen en  Op voorhand mooi afgelijnde doelstellingen 
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leerstof (objectivisten) 

 Leerstof is minder vast omlijnd (empiricisme) 

Samenwerkend leren of niet?  Ja! Invloed van samenleren (empiricisme) 

 Nee! Samenwerking lerende-expert staat voorop 

(objectivisme) 

 

VERHOUDING INSTRUCTIEVERANTWOORDELIJKE – LERENDE  

Controle over leerproces  Verschil in verhouding lerende – IV: 

o Bij O: IV is startpunt 

o Bij E: lerende neemt zelf het heft in handen, IV is 

coach 

De instructie-

verantwoordelijke: van 

autoriteit naar resource 

o Traditionele rol van IV verandert naar resourcer 

o IV kan ook rol lerende innemen 

  

CONTEXT  

Oversimplificatie versus 

authenticiteit van context 

en situatie 

 Objectivisten oversimplificeren werkelijkheid. 

Kennisdomein is abstract: kloof formele 

kennisbeschrijving/feitelijke werkelijkheid 

 Empiricisten: ‘authenticiteit’ – grote overeenkomst 

leersituaties en echte situaties 

Gevoeligheid voor cultuur  Empiricisme: moedigt lerenden aan om te exploreren 

 Objectivisme doet dat niet 
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Thema 4: Van een behavioristische visie op leren 

naar het ontwerpen van instructie   
20/10, 3/11 

Filosofische voorlopers van het behaviorisme: de associatieleer 

Het kernbegrip: associaties 

Er is een belangrijke samenhang tussen het behaviorisme en associatieleer. Deze gaat uit 

van theorieën van Aristoteles, Locke, Berkeley en Hume.  

Associatie is een verbinding tussen twee psychische inhouden. We kunnen iemand dus iets 

aanleren door het stimuleren van dergelijke associaties tussen psychische inhouden.  

De associatieleer gebruikt nauwelijks het begrip leren, het blijft een filosofische opvatting.  

De wetten van associatie: 

Contiguiteit: als A en B gelijktijdig voorkomen, zal A na een tijd B automatisch oproepen. Zo 

ontstaan associatieparen (honing, zoet – citroen, zuur) 

Gelijkheid: als ze sterk op elkaar gelijken (boter, margarine – fanta, sprite – boom, struik) 

Contrasten: als ze extreem van elkaar verschillen  (zwart, wit – donker, licht) 

David Hartley 

Hartley zegt dat de menselijke geest volledig blanco is voor het waarnemen van 

prikkels. Hij werkt de doctrine van vibraties en de doctrine van associaties uit.  

Hij stelt dat alle fysische fenomenen sympathische bewegingen in ons zenuwstelsel 

veroorzaken. = doctrine van vibraties. Deze verklaart de automatische bewegingen – of 

reflexen.  

De doctrine van associaties bouwt hierop verder:  de opeenvolgende associaties duiden we 

aan als het opbouwen van complexe ideeën.  

Thomas Brown 

Hij gebruikt niet het begrip associatie maar suggestie. Hij benadrukt de actieve en selectieve 

werking van de geest. Hij maakt een onderscheid tussen: 

 de primaire suggestiewetten – komen overeen met de associatiewetten 

 de secundaire suggestiewetten – zij bouwen verder op de primaire wetten en 

houden rekeningen met individuele verschillen.  

James Mill 

Mentale Mechanica stelt dat men via de perceptie de realiteit kopieert. Kennis opbouwen is 

volgens hem het toevoegen van ideeën aan eerdere ideeën. De associatie wordt versterkt 

door levendigheid van de perceptie van de werkelijkheid en de frequentie van de associaties.  
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De geest van Mill is eerder passief. ’t Is de mate van vividness die bepalend is of er iets 

geleerd wordt.  

Hermann Ebbinghaus 

Hij zette van de filosofische benadering een stap in de wetenschappelijke experimentele 

aanpak.  

Ebbinghaus beschreef de vergeetcurve aan de hand van een kankeronderzoek. Hij meet de 

herinnering bij het inoefenen van zinloze lettergrepen. Hij ontdekte ‘overleren’ – als je al iets 

kent en blijft oefenen zal je het langer en beter beheersen. Het meeste wat je leert vergeet je 

voor 90% na één uur. Daarom is het beter om kortere sessies vaker te laten voorkomen.  

Ebbinghaus’ principes: 

 Let op wat geleerd moet worden. Gebruik eventueel mnemonics (ezelsbruggetjes) 

 Herhaal hardop en zorg voor visuele voorstellingen 

 Zorg voor goede planning 

 Herhaal liever vijf keer kort dan een keer lang.  

Herbart 

Binnen het Herbartianisme staan twee termen centraal: 

Apperceptie: activiteit of proces van assimileren, aanpassen en identificeren van een 

voorwerp of iets. Alle kennis ontwikkelt zich o.b.v. de eerste waarneming en de 

daaropvolgende apperceptieprocessen. 

Interesse: wordt bepaald door wat in het verstand aanwezig is. Interesse en kennis reageren 

op elkaar. Dit is een doel op zich volgens Herbart.  

Herbart schreef en onderwijssysteem gebaseerd op vier opeenvolgende stappen:  

 Voorbereiding: vermijd ongekende inhouden en wek interesse 

 Presentatie: let op goede voorstellingen 

 Associatie: relateer! 

 Generalisatie: presenteer gevarieerde oefeningen 

 Toepassing: bied oefeningen aan  

De basis voor het wetenschappelijke behaviorisme  

Twitmeyer 

Twitmeyer deed onderzoek naar de reflexologie. Dit deed hij met het onderzoek – 

hamertikje, belletje, kniepeesreflex – waar later Pavlov mee bekend is geworden.  
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De nieuwe stimulus (belletje) had de oorspronkelijke stimulus (hamer) vervangen. Dit 

combineren en verbinden is klassieke conditionering.  

Pavlov 

Hij deed Twitmeyer vergeten en nam het fenomeen klassieke conditionering over,m aar 

wel in zijn proef met de hond. Pavlov kopieerde Twitmeyers werk niet echt, hij stootte 

toevallig ook op dit fenomeen (speekselmechanisme bij de hond).  

De neutrale stimulus, vaak een belletje of lampje, wordt een geconditioneerde stimulus – 

omdat die het gedrag gaat uitlokken wat de oorspronkelijke ongeconditioneerde stimulus 

eerst deed.  

Thorndike: het Connectionisme 

Hij voerde proeven uit bij kitten in een kooitje. Buiten die kooi lag een stuk zalm en als de kat 

op een hendeltje duwde kon ze bij de zalm geraken.  

Hij formuleerde verschillende wetten, waarvan de eerste de belangrijkste is: 

 Law of effect: wat volgt op een uitgelokt gedrag heeft een effect op de mate waarin 

er een connectie ontstaat tussen stimulus en erspons 

 Law of readiness: als lerenden klaar zijn om iets nieuws te leren zullen ze dit 

gemakkelijker oppakken 

 Law of exercise: hoe meer de relatie wordt herhaald, hoe sterker deze wordt 

 Associative shifting: reacties op een bepaalde stimulus kunnen, indien voldoende 

herhaald, ook volgen op andere stimuli als deze maar in kleine mate van de 

oorspronkelijke stimulus verschillen (~Little Albert) 

 krachtige basis voor gedragsmodificatie.  

John Watson 

Alle leren kan teruggebracht worden tot geconditioneerde reflexen. Stimuli kunnen 

vervangen worden. De geconditioneerde reflex is een reactie die de IV kan uitlokken door 

deze systematisch de combineren met een zelf gekozen stimulus.  

 Little Albert! 

Skinner: de eerste behaviorist die behavioristische leerprincipes 

vertaalt naar een aanpak voor instructie 

Situering 

Hij heeft leren in samenhang met instructie onderzocht. Hij gaat verder dan klassieke 

conditionering en ontwikkelt een aanpak die aangeduid wordt als operante conditionering. Dit 

deed hij met zijn skinner-box.  

Bij operante conditionering gaat de bekrachtiging die op de respons volgt de gewilde 

respons in de hand werken.  
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Leren volgens Skinner 

Leren is het ontstaan van een observeerbare gedragsverandering. Interne leer- en 

denkprocessen worden hier dus niet bij verrekend.  

Het versterken van een gedrag is een belangrijk principe. Als een bekrachtiging volgt na een 

specifieke respons, dan is de bekrachtiging contingent. Dit impliceert dat het gedrag en de 

bekrachtiging dicht bij elkaar liggen – zie associatiewetten! 

Bekrachtigers kunnen positief of negatief zijn. Skinner is voorstander van positieve, omdat je 

met negatieve niet stimuleert om te leren. Vermijd het gewenste gedrag! Wat Skinner 

extinctie noemt is het weglaten van positieve bekrachtigers met als gevolg de afname van 

het minder  gewenste gedrag.  

Aanbevelingen: 

 Geef de bekrachtiging direct 

 Laat lerenden zelf bekrachtiging kiezen 

 Waardeer niet alleen positief sociaal gedrag 

 Specifieer, geef een zeer specifieke waardering 

 Als-dan: laat eerst de minst leuke taak uitvoeren.  

 Gewenst gedrag zeer expliciet bespreken met lerenden om storend gedrag te 

vermijden 

Sd  R  SR 

Het proces bij Skinner kent drie grote aanpakken: 

 prompting: voortonen, beschrijven van gewenste gedrag (hint geven bv.) 

 chaining: uitwerken van gedragsketen. Stapsgewijs werken en af- of opbouwen 

 shaping: gedrag in de richting van het gewenste gedrag onmiddellijk positief 

bekrachtigen. Het te bereiken eindgedrag wordt opgesplitst in deelstappen  

Visie op instructie  

Instructie volgens Skinner 

Een persoon die onderwezen is leert sneller dan iemand die dat niet is. Instructie betekent 

dus dat men leeromgevingen maakt die maximale kansen biedt voor het leren van nieuw 

gewenst gedrag.   

De contingencies of reinforcement spelen een centrale rol. Zij omvatten: de situatie, het 

gedrag en de consequenties.  

Principes bij het ontwerpen 

De lerende moet regelmatig bevestiging krijgen na elk gewenst gedrag. 
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Fouten moeten vermeden worden.  

Procedure:  

1. Omschrijf het gedrag zo exact mogelijk 

2. Observeer 

3. Beschrijf een reeks, startend bij het initiële gedrag en opklimmend tot het uiteindelijke 

gewenste gedrag 

4. Leid de lerende 

5. Bied altijd snel feedback 

6. Evalueer op het einde van het proces  

Dit model vereist strikte planning zoals bij operante conditionering.  

Lerenden kunnen ook zichzelf bekrachtigen. 

Enkele typische toepassingen van de behavioristische visie op 

leren in aanpakken voor instructie 

Het formuleren van leerdoelen in termen van observeerbaar gedrag 

Er is een grote aandacht voor het expliciet en zeer operationeel formuleren van leerdoelen. 

Binnen behaviorisme zijn niet langer de leerstof of leerinhouden het uitgangspunt, maar wel 

concrete gedragsdoelen. De eindtermen zijn dus niet concreet genoeg. 

Om de leerdoelen te ordenen zijn er een aantal taxonomieën ontwikkeld, o.a. die van Bloom. 

Die vind je terug in thema 9 – bij het curriculum.  Er zijn drie dimensies: de gedragsdimensie, 

de inhoudsdimensie en de transfer.  

Richtlijnen om tot operationele doelstellingen te komen – Mager 

1. Beschrijf wat je wil, precies 

2. Identificeer nu het precieze werkwoord 

3. Schrijf voor elk gedrag een afzonderlijk leerdoel neer 

Kopie uit hoofdstuk 9:  

Vier soorten kennis:  

 Feitenkennis: terminologie, details, elementen 

 Conceptuele kennis (begrippen): classificaties, theorieën, modellen 

 Procedurele kennis: vaardigheden, methoden, technieken 

 Metacognitieve kennis: strategische kennis, zelfkennis 
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Er zijn dus vier kennisniveaus en 6 gedragsniveaus: 

Herinneren – begrijpen – toepassen – analyseren – evalueren – creëren 

Hierdoor kunnen leerdoelen in een raster van 6x4 vakjes geplaatst worden. 

Er is een verband tussen de 6 gedragsniveaus. Men moet eerst het eerstgetypte beheersen 

om over te gaan tot het volgende. Hetzelfde met de vier kennissoorten, vertrekken vanuit de 

feitenkennis tot aan de metacognitieve kennis.  

Teaching Machines en Geprogrammeerde Instructie  

Leermachines hebben een tweede leven gekregen dankzij toepassing van computers en het 

internet.  

Geprogrammeerde instructie is een instructiesysteem dat de leermaterialen en de media 

centraal stelt. De lerende kan zelfstandig studeren.  

Skinner is de vader van de leermachines, Pressey de grootvader (dankzij de 

examenmachine – nieuwe vragen kwamen pas na een goed antwoord e.d.). hij wilde de 

nadelen van de klassikale lessen met uitgestelde feedback vermijden en dus bood de 

leermachine de ideale oplossing. Principes: 

 Fouten kunnen niet gemaakt worden 

 Onmiddellijke controle en terugkoppeling 

 Geleidelijke vooruitgang: steeds minder cues nodig 

 Meetbaarheid 

 Open antwoordvorm 

 Eigen tempo 

 Aanpassing: aan de lerende 

Skinner is tegen het gebruik van multiplechoice vragen. Een lerende moet zijn 

antwoord kunnen construeren in plaats van een antwoord selecteren uit gegeven 

alternatieven.  

Leermachines zijn nu achterhaald door de computer assisted instruction. Toch moet men 

oppassen met bepaalde reinforces die de aandacht afleiden van het leerproces.  

Het belang van feedback 

Bekrachtigen is belangrijk. Feedback wordt gegeven met uiteindelijke oog op 

zelfmonitoring. Er is een verschil tussen interne en externe feedback.  

De kern van de discussie over feedback is waar de terugkoppeling op het uitgevoerde 

gedrag eindigt en een nieuw leerproces begint.  
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Feedback is een complex geheel aan betekenissen en invloeden. Er zijn drie centrale vragen 

die passen bij drie types feedback: 

 Feed up: in welke mate bereik ik de doelen?  relatie met leerdoelen benadrukken, 

aanmoedigen 

 Feed back: hoe heb ik het tot nog toe aangepakt?  is het doel bereikt en hoe?  

 Feed forward: wat doe ik best vervolgens?  aanbieden nieuwe uitdagingen etc.  

Bij deze drie vormen van bekrachtiging moeten centraal staan: 

 Feedback over de taak – FT (effectief als het FP en FR ondersteunt) 

o Meestal in de vorm van correctieve feedback 

 Feedback over het proces – FP (meest effectief)  

o Bekijkt het ‘waarom’ van het bereiken van een juist antwoord. Waar werd een 

fout gemaakt? 

 Feedback over de mate van zelfregulatie – FR (meest effectief) 

o Hoe komt de lerende tot feedback over taakuitvoering? Welke is de aanpak? 

Hoeveel tijd wil hij steken in de feedback? Welk zelfvertrouwen heeft hij? Wat 

zijn attributies voor succes/falen? Hoe zoekt hij of zij actief naar hulp?  

 Feedback over de student – FS (minst ondersteunend) 

Mastery Learning: J. Carroll en B. Bloom 

~ beheersingsleren 

 Benadrukt het respecteren van en rekening houden met individuele verschillen tussen 

leerlingen 

Sterk behavioristisch door o.a. cues, bekrachtiging e.d. 

Het leerproces is een functie van vijf variabelen: 

1. Beschikbare tijd (in een curriculum of leercontext. De opsplitsing van 50min-blokken 

is daarom absurd omdat dit niet genoeg tijd is voor sommige lln) 

2. Perseverance ~motivatie 

3. Aptitude (tijd nodig om iets te leren beheersen) 

4. Kwaliteit van de instructie 

5. Aanleg 

6. (kwaliteit van de instructie) 

Tijd x perseverance / aptitude x kwaliteit instructie x aanleg = leerresultaat 
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Afgeleide visie op instructie 

Bij het plannen van instructie hanteert Bloom de volgende aanpak: 

 Leg hoofddoelstellingen vast per onderwerp 

 Splits op in kleinere delen en subdoelen 

 Bepaal de leerstof en instructiemethode 

 Voorzie elke leereenheid van een test om de vooruitgang te meten  

 Gebruik deze info om lln aanvullende instructie te geven zodat hij kan aansluiten bij 

de rest van de groep 

Mastery learning is vooral effectief bij individueel opgezette instructieprocessen.  

Als er genoeg tijd en ondersteuning is kan 95% van de lerenden de doelstellingen halen. 

Empirische ondersteuning 

 Effectief: meer en langer onthouden 

 Sleutel effectiviteit ligt in feedback 

 Beïnvloedt attitude tgo kennisdomein 

 Vergt meer leertijd, dus minder efficiënt 

Contingency Contracting 

CC is een aangepaste toepassing van de principes van Skinner. Hier combineert men 

een negatieve respons met een gedrag dat men wenst te veranderen.  

Voorbeeld : als je er niet in slaagt een week niet te roken, stort dan het geld van die 

sigaretten naar een politicus die je niet kan luchten.  

Een nut van CC is om on-task gedrag van lerenden te verbeteren in een lagere 

schoolcontext. Het contract wordt door de IV opgesteld, maar de bekrachtiging kan gekozen 

worden door de leerlingen zelf.  

Contingentie als specifiek kenmerk 

= maken van afspraken rond het al dan niet bekrachtigen van bedrag 

Meestal mondeling of schriftelijk contract 

De bekrachtiging moet contingent zijn: dan en alleen dan wanneer het juiste gedrag 

vertoond wordt, volgt een bekrachtiging. Die bekrachtiging kan positief of negatief zijn en kan 

zich spreiden over een heel wijd gamma. Het gaat meestal om het ‘Als je, dan mag je’.  

Ontwerpprincipes voor CC 

1. Contractbeloning volgt onmiddellijk 
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2. Eerste contracten steunen op successieve approximatie 

3. IV geeft in het begin regelmatige maar beperkte beloningen 

4. De lerende voelt zich door het contract gestimuleerd om de taak af te werken 

5. ‘first work, then play’ 

6. Contract is fair  

7. Contract is duidelijk 

8. Contract moet eerlijk zijn: uitvoeren zoals afgesproken 

9. Contract moet positief opgesteld zijn 

Personalized System of Instruction 

Het ‘Keller plan’; een sterk behavioristische visie op instructie: 

 Leerstof opsplitsen in kleine delen 

 Lerende werkt individueel op eigen tempo 

 Lerende wordt getest en krijgt onmiddellijke feedback 

 Pas na 80% beheersing mag de leerling naar het volgende item 

 Lezingen zijn ter bevordering van de motivatie  

PSI wordt vaak online gebruikt om de kosten ervan te beperken.  

Als er in kleine groepjes regelmatig feedback gegeven wordt, stimuleert dit ook de 

tijdsplanning van de lerenden.  

Indien je goede resultaten – zoals behaald een hoger niveau, betere follow-up examens en 

een positievere houding – wil behalen, dan moet je: 

 Concrete doelstellingen formuleren 

 Frequent toetsen 

 Proctoring (begeleiden) 

 Beheersingsleren aanwerven 

 Naar een hoog beheersingsniveau streven  

Direct Instruction  

Ontwikkeld door Engelmann. 

Aanpak was gericht op kinderen met leermoeilijkheden, maar is nu ook geïntegreerd in het 

reguliere schoolleven.  
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DI-toepassingen zijn empirisch onderbouwd: de efficiëntie en effectiviteit zijn bewezen. 

Vooral voor begrijpend lezen, talenonderwijs en wiskundeonderwijs.  

De kern bestaat uit: 

 Gedetailleerde instructiepakketten: volledig en zeer concreet uitgewerkt 

 Leerkrachten volgen dit in een stap-voor-stap gestructureerde opbouw 

 Leerkrachten werken in kleine groepjes 

 Er wordt een hoog tempo aangehouden en men volgt procedures om fouten aan te 

pakken 

 DI geeft richtlijnen over hoe lerenden en IV’s samenwerken om een positieve 

leerhouding te stimuleren  

Ontwerprichtlijnen: 

 Zorgvuldige inhoudsanalyse 

 Zeer heldere communicatie tussen IV en lerenden 

 Specifieer wat de IV moet doen 

 Verzorg opeenvolging in de instructie 

 Organiseer een lessenreeks 

Fouten worden binnen DI aangepakt door eerst een modellerendel eerkracht die dan vraagt 

om samen met de lerende de opgave opnieuw iut te voeren. Later volgt dan een nieuwe test.  

Bij een concrete aanpak let de IV op: 

 Samenstelling van groepjes 

 Tijd besteed aan actieve deelname 

 Continue toetsing  

 Actieve deelname: choral respons (koorspreken) 

 Signalen als cues om een reactie uit te lokken 

 Hoog sturend tempo (pacing) 

 Guided practice – voordoen en laten nadoen 

 ML-eisen vooropstellen 

 Directe foutencorrectie 
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Het referentiekader voor onderwijskunde en het behaviorisme 

Zie ander schema 

Kritieken op het behaviorisme  

 De rol van de IV wordt sterk geminimaliseerd, soms geautomatiseerd 

 De situatie is te koel, te mechanisch. De mens lijkt een biologische machine die 

goed reageert op voorbereide prikkels 

 Materiaal kan niet altijd opgesplitst worden tot op een programmeerbaar niveau 

 Leerdoelen moeten meetbaar en gespecifieerd zijn, niet alle belangrijke doelen zijn 

zo 

 Geen aandacht voor de samenwerking tussen lerenden onderling of lerenden ne IV 

– unilaterale relatie tussen expert en lerende 

 Indien er intrinsieke motivatie aanwezig is, hoeft er niet echt bekrachtigd te worden. 

Hierdoor zou de interesse wel eens kunnen afnemen 

 Bekrachtiging is zeer persoonlijk en continu evoluerend 

 Behaviorisme biedt een lastige basis voor het uitwerken van talrijke aanpakken 

gericht op complexe cognitieve doelen, daar het enkel op observeerbaar gedrag teert 

 Behaviorisme biedt geen mogelijkheid om gedragssequensen af te stemmen op de 

individuele leerling  
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Thema 5: Van een cognitivistische visie op leren 

naar het ontwerpen van instructie      
10/11, *17/11, 24/11 

Situering ten opzichte van het behaviorisme 

Behaviorisme benadruk dat leren alleen betrekking heeft op waarneembaar gedrag, dat we 

alleen kunnen onderzoeken door directe observatie. 

Cognitivisme stelt dat:  

 Naast het waarneembare gedrag ook het mentale gedrag, de inzichten en interne 

beelden belangrijk zijn 

 We verder kunnen gaan dan de observatie van het gedrag (introspectie en indirect 

afleiden) 

De black box van het behaviorisme wordt dus opengebroken. In theorie is er een duidelijke 

breuklijn, maar in de praktijk verloopt dit anders. De zuivere leer zal je nooit terugvinden. 

Voorlopers van het cognitivisme 

Wilhelm Wundt: hij verscherpt het onderscheid dat fysiologie het lichaam als studie-object 

heeft en de psychologie zich bezighoudt met de innerlijke wereld. 

Winn en Snyder menen dat ook de neurofysiologische basis van perceptie en cognitie als 

object van studie kan gezien worden. 

De Gestaltpsychologen zeggen dat onze perceptie en het begrip van wat we waarnemen in 

de wereld, afhangt van de mate waarin we gehelen waarnemen. De empirische basis 

hiervoor is echter beperkt.  

Soorten kennis 

Er zijn drie soorten kennis binnen het cognitivisme: 

 Declaratieve kennis: feiten, wetten, e.d. boekenkennis dus 

 Procedurele kennis: het ‘hoe’ van iets – hierbij wordt meestal declaratieve kennis 

gebruikt 

 Metacognitieve kennis: over hoe we denken en leren 

Deze soorten kennis zijn bijna altijd met elkaar verbonden.  

Het basismodel voor het cognitief functioneren 

Basisassumpties bij het model 

Onze cognitie wordt voorgesteld door het informatieverwerkingsmodel. Dit veronderstelt 

een paar dingen: 
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 Informatieverwerking gebeurt in stappen die we kunnen plaatsen tussen een 

stimulus en respons 

 Informatieverwerking is vergelijkbaar met computerprocessen. Het ‘geheugen’ is 

een metafoor 

 Er zijn grenzen aan wat verwerkt kan worden – per stap, hoeveelheid 

 De informatieverwerkende activiteit is interactief  

 Binnen dit model zijn er een reeks processen: waarnemen, herhalen, denken, 

problemen oplossen, herinneren, vergeten en zich inbeelden 

Grafische voorstelling van het multi-store informatieverwerkend model 

In het multistoremodel worden verschillende geheugens onderscheiden. Zo is er een: 

 Episodic memory: gebeurtenissen, plaatsen, tijd 

 Semantic memory: algemene kennis en begrippen 

 Verbal memory: schema’s 

 Visual memory: afbeeldingen, scenes, tekeningen 

Om dingen op te slaan in ons geheugen, doorgaat het processen. Soorten zijn: encoderen, 

informatie organiseren, imaging, monitoring, retrieval strategieën, metacognitieve strategieën 

 allen controleprocessen die de kwaliteit en kwantiteit sterk kunnen beïnvloeden 

Er zijn telkens meerdere processen aan de gang, namelijk: 

 Bottom-up: stimuli uit de omgeving worden opgepikt 

 Top-down: hoe reageren we op stimuli? 

De rol van voorkennis uit het LTG is onmiskenbaar…  

Meer recente theoretische inzichten over het werkgeheugen 

Het werkgeheugen, of het kortetermijngeheugen bestaat uit: 

 Een sypersysteem: de centrale verwerkingseenheid. Een soort aandachtssysteem 

dat de processen controleert. 

 Twee slaafsystemen: de fonologische lus (waar verbale info zeer kort wordt 

opgeslagen en herhaald – tot opslagen) en het visuo-spatiële schetsblad (waar de 

info zeer kort wordt opgeslagen en herhaald – tot opslagen) 

 De episodische buffer: deze helpt multimodale info gedurende een korte periode 

geïntegreerd op te slaan. Zo kan info uit het werkgeheugen gerelateerd worden aan 

info uit het LTG 
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Cognitieve belasting – cognitive load  

 Ons werkgeheugen kan maar een beperkt aantal kenniselementen tegelijk 

verwerken – maximaal zeven onafhankelijke stukjes info gedurende 20 seconden. 

 We hebben een onbeperkt LTG, dit kunnen we gebruiken om de beperkingen van 

het werkgeheugen op te vangen 

 Schema’s structureren. Lagere-orde schema’s kunnen verbouwd worden tot 

hogere-prde schema’s die minder werkgeheugen vragen 

 Er is automatisering mogelijk. Dit verlaagt de belasting van het werkgeheugen. 

 Er zijn drie soorten cognitive load:  

o Extraneaous cognitive load: dit hangt aan demanier waarop de informatie 

gepresenteerd is aan de lerende 

o Intrinsic cognitive load: dit heeft te maken met de complexiteit van de 

informatie en is onvermijdbaar. 

o Germane cognitive load: optimaliseren van cognitieve balsting gaat samen 

met het ontwikkelen van cognitieve schema’s.  

Een kritische blik op het informatieverwerkend model voor leren 

Het klassieke informatieverwerkend model is vrij lineair: elke stap moet doorlopen worden. 

Ook wordt maar zwak weergegeven hoe info wordt overgedragen. En de werking van 

controleprocessen blijft vaag.  

Craik schrijft een stapsgewijze procesbeschrijving en suggereert een proces waarin 

verschillende niveaus van verwerking aan bod komen. Er is geen onderscheid tussen KTG of 

LTG. Afhankelijk van de ‘diepte’ van het proces wordt info opgeslagen.  

Anderson verklaart dat infoverwerking vanuit de mate van activatie gebeurt.  

Een derde aanpak is door onderscheid te maken tussen twee basale sensorische processen: 

visuele en auditieve. Hierdoor ontstaat een dual-channel model. De info die wordt 

aangeboden wordt verwerkt in auditief of visueel materiaal.  

Mentale representaties 

Representatie van declaratieve kennis 

Proposities: een basiseenheid van informatie. Een propositie is één idee. Het kan juist of 

fout zijn en bestaat uit argumenten waarmee relaties gelegd worden. Dit zijn geen volledige 

zinnen! Proposities zitten in een propositienetwerk en zijn dus niet geïsoleerd van elkaar 

opgeslagen. Hoe beter de afzonderlijke proposities geïntegreerd zijn, hoe hoger de kwaliteit 

van opgeslagen informatie. Toch moeten we het aanleren van geïsoleerde proposities 

vermijden. 
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Beelden: een beeld is een op perceptie gebaseerde representatie. Ze houden een aantal 

fysische kenmerken vast. Het is duidelijk, objectief en niet-ambigu. 

Lineaire ordening en semantische netwerken: de orde tussen elementen is direct 

toegankelijk. Dit bestaat uit chunks (een verzameling van geordende elementen). Soms is er 

een hiërarchische relatie die de basis vormt van abstracties, dit zijn dan semantische 

netwerken.  

Schema’s: kennis bestaat niet uit losse ideeën, maar uit schema’s met netwerken, 

ordeningen en beelden – die georganiseerd zijn. Een schema is: een geheugenstructuur, 

abstract, een netwerk, een dynamische structuur, heeft een context, past zich aan aan 

situaties.  

Scripts: een volgorde in gebeurtenissen, helpt om verbanden te leggen tussen schema’s die 

er op het eerste zicht niet zijn.  

Parallel distributed processing 

Dit betekent:  

Distributed: constructie van verschillende schema’s kan los van elkaar gebeuren, parallel 

dus. Er moeten geen connecties bestaan. 

Parallel: vrij vergelijkbare schema’s kunnen op eenzelfde moment gevormd worden 

Je ziet bijvoorbeeld dat bij het stellen van een eenvoudige vraag meerdere hersendelen 

oplichten en actief worden.  

Representatie van procedurele kennis 

Soms is het lastig om procedurele kennis in kaart te brengen. Hoe we iets doen wordt op een 

andere manier gepresenteerd en opgeslagen dan declaratieve kennis. Hiervoor bouwen we 

productiesystemen op. Dit is opgebouwd uit afzonderlijke producties. Een afzonderlijke 

productie verwijst naar één stukje mentaal of fysisch gedrag.  

Het systeem is een netwerk van conditie-actie regels: als, dan.  

Procedurele kennis is complex. Veel procedurele kennis wordt ook direct beïnvloed door 

declaratieve kennis.  

Tijdens het ontwikkelen van producties heeft men aandacht voor:  

 De algemeen toepasbare systemen en de domeinspecifieke systemen 

 Het automatiseren van de systemen – hierdoor verloopt het proces onbewust of 

zonder er aandacht aan te besteden. Hierdoor wordt het werkgeheugen niet belast 

 Er is voor beide types kennis een continue afwisseling van opslaan en ophalen uit 

het LTG.  
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Mentale processen: de ontwikkeling van declaratieve en 

procedurele kennis 

De ontwikkeling van declaratieve kennis: elaboratie 

Elaboratie is het proces waarbij nieuwe info wordt toegevoegd aan de reeds bestaande 

schema’s. dit kan inwerken op de proposities. Zo worden verschillende begrippen met 

elkaar verbonden op basis van beschikbare kennis in het geheugen.  

Dit proces komt vooral naar voren wanneer er nieuwe info wordt aangegeven.  

De ontwikkeling van declaratieve kennis: organisatie 

Organisatie werkt in op beschikbare kennis in het geheugen. Er zijn verschillende 

strategieën: 

 Schematiseren: nieuwe knooppunten situeren en kennis ordenen via 

structureringsprincipes 

 Hiërarchie aanbrengen 

 Begrippen toepassen: om feiten te clusteren tot een geheel 

 Opbouwen van persoonlijke theorieën 

Ontwikkelen van procedurele kennis 

Dit gebeurt langs drie fasen:  

Cognitieve fase: hier ontbreekt een stuk procedurele kennis. Hier loopt de lerende stap voor 

stap de afzonderlijke producties af. Zo worden proposities gecreëerd en opgeslagen in het 

KTG. Elke productie wordt per stap als declaratieve kennis opgeslagen.  

Associatieve fase: hier proberen we de producties door het continu consulteren van de 

opgeslagen netwerken weg te werken. Hierdoor spelen we in op:  

 Compositie: verschillende producties aan elkaar ketenen 

 Proceduralisatie: zo moet men niet meer terugvallen op de proposities 

Autonome fase: dit volgt automatisch op de vorige fase. Wanneer deze bereikt is, is moeilijk 

te zeggen.  

Van een opvatting over leren naar opvattingen over instructie 

Algemene cognitivistische principes voor instructie 

Designrichtlijnen voor het ontwikkelen van instructie: 

 De waarneembare karakteristieken van een probleem vormen een belangrijke 

voorwaarde om te leren 

 Leren is cultuurgebonden 
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 Leren is doelgericht. Falen en of succes beïnvloeden deze doelgerichtheid 

 Divergent en covergent denken zijn beide belangrijk. Bij de eerste gaat het erom 

op een inventieve manier declaratieve kennis op te bouwen, bij dat laatste gaat het 

om het verwerven van logische declaratieve en procedurele kennis  

Afzonderlijk toe te passen cognitivistische instructiestrategieën 

Evidence-based strategieën: instructieaanpakken waarvan via onderzoek bewezen is dat 

ze een positief effect hebben op leerprestaties.  

Zo zijn er: 

NLR’s: non-linguistische representaties. Dit zijn afbeeldingen, grafieken, … e.d. om de 

leerstof te vergemakkelijken door af te stappen van enkel tekst. Let op: als een IV teveel 

gebruik maakt van deze NLR’s gaat het effect verloren. 

Verschillen en gelijkenissen aanduiden: analogieën gebruiken, bijvoorbeeld met een 

ander vak.  

Multiple representations: combineren van instructie strategieën. Dit komt grosso modo 

overeen met de dual-channel theorie 

Mnemonics: ezelsbruggetjes. Dit helpt om nieuwe kennis te verankeren in het geheugen. Dit 

kan door middel van rijm, acroniem, acrostic, plaatsen toekennen (de Loci-method) en 

kernwoorden. !!! Directe relatie tussen mnemonics en geheugen: hercoderen, relateren, 

retrieval.  

Zelf vragen stellen: indien de lerenden zelf vragen stellen, verhoogt dit het leerrendement. 

Sommige vragen zijn eenvoudig te beantwoorden, anderen minder. Dit lokt dan deep-level-

processing uit. Vragen die op zich al info bevatten zijn ‘cues’.  

Notities nemen: cognitive load wordt verzacht door het nemen van notities. Nota’s nemen is 

enkel goed indien ze na de les nog bijgewerkt worden en niet letterlijk weergeven wat er 

verteld is.  

Begrippen opbouwen: dit is een directe oefening in elaboratie en organisatie. De beste 

aanpak hiervoor is als leerlingen zelf voorbeelden zoeken 

Instructiestrategieën om procedurele kennis te ontwikkelen:  

 Een voorwaardelijk productiesysteem ontwikkelen. 

 Bevorderen van compositie in het systeem van de producties.  

 Proceduralisatie is essentieel. Door de stapsgewijze opvolging wordt er minder 

teruggevallen op declaratieve proposities. 

 Let op met overdreven inoefenen en herhalen. 
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Ausubel: Advance organizers en het activeren van voorkennis 

De menselijke geest is een systeem voor infoverwerking en –opslag. 

Ausubel wordt geassocieerd met twee strategieën. 

Advanced organiser: hierdoor wordt het leermateriaal voorgestructureerd. Dit zet aan tot 

actief gebruik van deze structuur. Leren gebeurt door subsumptie – nieuwe kennis wordt 

gekoppeld aan aanwezige kenniselementen. Dit laat hij niet aan het toeval over, zo zijn er:  

 Expository organizers: dit biedt een kader aan van wat behandeld zal worden 

 Comparative organizers: hoe verschilt de kennis expliciet van het vorige?  

Voorkennis: dit bepaalt in sterke mate wat de lerende verder zelf actief en systematisch kan 

verwerken. Ausubel zegt dat het activeren van voorkennis van absoluut groot belang is. dit 

leidt tot meaningful learning – lerenden kunnen pas leren als ze iets kunnen linken aan iets 

wat ze al kennen. Rote learning daarentegen is het omgekeerde. 

Adviezen om instructie op te zetten: 

 Dit is geschikt voor kennis die weinig gestructureerd is, moeilijk is of weinig bekend is, 

moet opgeslagen worden in het LTG 

 Structureer en voeg AO’s toe, bepaal de voorkennis en bouw daarop verder, werk 

domeinen uit in hiërarchieën 

Ontwerpstrategie: 

Fase 1: geef advance organizers (verdiudelijk lesdoelen, bied AO aan, stimuleer) 

Fase 2: gebruik volgende werkvormen: colleges, discussies, etc. 

Fase 3: veranker kennis in structuren  

Conditions-based models of learning: Robert Gagné 

Benadrukt onderscheid in soorten leereffecten 

Bereiken van learning outcomes veronderstelt de aanwezigheid van interne en externe 

conditions – voorkennis en beschikbaarheid van processen enerzijds, omgevingsstimuli 

anderszijds.  

Instructieprocessen zijn opgebouwd uit 9 fasen. De 9 opeenvolgende fasen: 

PREPARATION FOR LEARNING 

1. Trek de aandacht 

2. Creëer verwachtingen 

3. Fris de voorkennis op  
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ACQUISITION AND PERFORMANCE 

4. Verzorg presentatie van nieuwe kennis 

5. Ondersteun elaboratie/organisatie van kennis 

6. Lok directe toepassing van de kennis uit 

TRANSFER OF LEARNING 

7. Geef informatieve feedback die structuur versterkt 

8. Toets a.d.h.v. complexe opdrachten 

9. Verzorg verdere toepassing met gevarieerde oefeningen. Lok transfer uit  

Social Learning Theory – Social Cognitive Theory – observationeel leren 

~Bandura 

Het observationeel leren en modelling krijgen een centrale plaats. Het model kan zeer 

breed zijn: van leerkracht tot krant tot film, …  

Visie op leerproces: verwachtingen, vicarious experiences 

 Expectations: er ontstaan verwachtingen op basis van eerdere ervaringen. De 

frequentie van gewenst gedrag verhoogt wanner ze verwachten dat er brekrachtiging 

zal volgen.  

 Vicarious experiences: het is niet noodzakelijk om de gevolgen van een gedrag zelf 

te ervaren. Het is de impact op iemands leren door de consequenties van gedrag te 

zien op anderen. Dit is het leren door observeren van consequenties bij iemand 

anders. ~symbolisch model 

Self-efficacy 

Door de verwachtingen en de VE’s ontwikkelen lerenden self-efficacy. Dit is het oordeel dat 

je velt over jezelf: kan je de taak uitvoeren of niet?  

Er zijn vier subprocessen bij het observationeel leren 

Aandachtrichtende processen: bepalen wat geobserveerd wordt en wat wordt opgenomen. 

Factoren: hoeveelheid kennis, motivatie, persoonlijkheidskenmerk, waarde, geslacht model, 

kenmerken als aparte propositie, attractiviteit 

 Bied duidelijke en interessante cues; gebruik goede modellen, een model is een 

expert – vergroot de kans op imitatie, straffen of belonen verscherpt de aandacht, 

hou rekening met de hoeveelheid kennis 

Retentieprocessen: de observator slaat de informatie op. Dit kan via visuele of verbale 

codes gaan.  

 Bied kans op herhaling en oefening, geef feedback 
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Productieprocessen: de kennis moet leiden tot feitelijk gedrag, en zie hier 

 Geef de kans om lerenden zich te laten meten met het model 

Motivationele processen: wil de observator het gedrag nadoen? Zijn er intrinsieke 

motivators? Zelfevaluatie is een uitstekende intrinsieke motivator, volgens Bandura 

 Bekrachtig  

Concept Maps – Non-Linguïstische representaties 

Conceptmaps is een techniek om iets grafisch voor te stellen.  

Dit werd geintroduceerd door Novak. Hij onderscheidt drie types leren: 

 Representational learning: symbolen, tekens, labels, namen 

 Concept learning: construeren van betekenis voor begrippen. Kunnen mogelijk 

persoonlijke ervaringen zijn 

 Propositional learning: relaties tussen begrippen, veronderstellingen, hypothesen 

Concept maps is een optimale manier om lerenden te dwingen de drie types kennis met 

elkaar te combineren.  

Conceptmapping versterkt ook de strategie om kennis te elaboreren en/of te 

organiseren, afhankelijk van het doel natuurlijk.  

Een vergelijkbare benadering van conceptmapping is de mindmap. 

Theoretische verklaringen voor de werking 

Analyse van grafische componenten: informatieverwerkend model – het geheugen heeft 

een beperkte capaciteit. Dankzij conceptmapping verlaagt de complexiteit van kennis en de 

extraneous cognitive load, dus  

Cognitieve verwerking van grafische informatie: nadrukligt op interactie van 

stimulusgedreven en schemagedreven verwerking. Dit vermindert eveneens de extraneoud 

cognitive load. 

Tools: er zijn veel interactieve computertoepassingen die zich verlenen tot conceptmapping.  

Cognitive Theory of Multimedia Learning 

Mayer theorie bouwt verder op drie assumpties: 

 Dual channel: er zijn twee parallelle verwerkingskanalen actief 

 Limited capacity: dit verwijst naar de cognitive load 

 Active processing: lerenden construeren zelf hun kennis actief 

Ons werkgeheugen is beperkt, maar heeft wel twee verwerkingskanalen. Dit vergroot de 

capaciteit.  
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Mayer schuift zeven ontwerpprincipes naar voren: 

1. Multimediaprincipe: leren gaat beter als er ook afbeeldingen bij betrokken zijn 

2. Spatial contiguity principe: de tekst moet zo dicht mogelijk bij het beeld staan  

3. Temporal contiguity principe: tekst en grafische elementen moeten simultaan 

worden aangeboden 

4. Modaliteitsprincipe: info die toegevoegd wordt aan een mutliemdiale representatie 

is effectiever en veroorzaakt minder cognitive load dan wanneer deze info los van 

elkaar weergegeven wordt 

5. Coherentieprincipe: extra informatie kan de cognitieve verwerking verstoren 

6. Redundantieprincipe: het is niet nodig om dezelfde info twee keer te presenteren, 

dus niet twee keer hetzelfde maar aanvullend werken 

7. Principe van individuele verschillen: hou rekening met voorkennis en individuele 

verschillen 

Het referentiekader voor onderwijskunde en het cognitivisme 

Zie ander schema 

Kritieken op het cognitivisme  

 Er ligt een te groot accent op het cognitieve leren. Het sociale, emotionele en 

motorische leren krijgt minder aandacht 

 Het spontane leren wordt miskend. Een eerste ervaringsbasis is noodzakelijk, maar 

de speelse eerste fase vergeet men veelal 

 De individuele leerprocessen worden benadrukt. De bijdrage van sociale interactie 

wordt hierdoor onderbelicht 
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Thema 6: Van een constructivistische visie op leren 

naar het ontwerpen van instructie    
24/11, 1/12 

Constructivisme: een kennisbenadering met vele gezichten 

Epistemologie, ontologie of een onderwijskundige theorie? 

Constructivisme wordt als paraplubegrip gebruikt voor een veelheid aan opvattingen. 

Vele auteurs staan kritisch tegenover constructivisme omdat de theorie en het 

begrippenkader weinig concreet-operationeel zijn uitgewerkt. 

Het constructivisme is de laatste 20 jaren zeer populair, wat past binnen het democratisch 

instructiesysteem: zelfsturing staat centraal, samenwerken ook, ICT staat voorop.  

Wat ontbreekt is een helder beeld van hoe kennis precies wordt geconstrueerd. Er wordt 

veel gesproken voer voorwaarden, contexten e.d. maar er wordt nauwelijks een vertaling 

gemaakt tot een éénduidig beschrijvend model. Het referentiekader is dus eigenlijk wat 

ontleend aan het cognitivisme.  

Er is zelfs discussie over de ‘term’ van deze opvatting…  

Soorten constructivisme 

Er zijn verschillende benaderingen die ons kunnen terugbrengen naar aparte filosofische 

accenten: 

 Exogeen: kennisconstructie leidt tot kennis die een reconstructie is van de 

werkelijkheid. Kennis is correct als ze de werkelijkheid weerspiegelt 

 Endogeen: kennis is afgeleid van eerder verworven kennis. Kennis ontwikkelt zich 

door cognitieve abstractie 

 Dialectisch: kennis ontstaat door de interactie tussen de werkelijkheid en de interne 

mentale processen 

Er zijn onnoemelijk veel variaties mogelijk. Deze bevinden zich op een lijn tussen de kennis 

bepaald door de IV, onderhandeld of bepaald door de lerende. 

Basisassumpties van het constructivisme 

Er is geen unified theory, maar er zijn wel een paar basisassumpties: 

 De lerende brengt zelf kennis in, gebaseerd op eerdere leerprocessen. Hij bepaalt 

hoe en wat wordt geleerd 

 De kern van kennis kan niet overgedragen worden want kennis is het resultaat van 

een persoonlijke interpretatie van ervaringen 

 Elke lerende heeft een eigen interpretatie, maar we kunnen toch communiceren – 

verzoenen en zelfs tot overeenstemming komen 
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Ernst stelt ook dat: 

 Alle kennis is belangrijk 

 Onderzoek komt vooral uit reflectie 

 Kennis omvat ook beliefs 

 De opvattingen van de IV zijn even belangrijk als zijn kennis 

 De kennis van anderen blijft gesloten voor een andere 

 Kennis is gebaseerd op sociale interactie 

Jonassen geeft 8 concrete kenmerken die passen binnen deze context: 

Actief leren, construerend leren, samenwerkend leren, doelgericht leren, complex 

leren, gecontextualiseerd leren, reflectief leren en leren in conversatie met anderen 

Constructivisme als een erfenis van verschillende auteurs 

Piaget 

Een van de meest invloedrijke ontwikkelingspsychologen die stelt dat de lerende zelf kennis 

construeert. Hij heeft twee interpretaties: 

Constructivisme is het proces waarin cognitieve structuren worden verfijnd 

Constructivisme verwijst naar het toepassen van reeds beschikbare cognitieve structuren die 

betekenisvol kunnen ingezet worden 

Soorten kennis 

Fysisch empirisch: ontwikkelt zich door directe acties 

Logisch-wiskundig: ontwikkelt zoch obv acties van objecten 

Sociale kennis: afgeleid van interactie met mensen  

Ontwikkelingsfasen 

Er is een vaststaand ontwikkelingsverloop met universele leeftijdsgrenzen.  

1. Sensori-motorische fase: infoverwerking obv reflexen, herhalen, vastpakken <2j 

2. Pre-operationele fase: eerste fantasiespel 2-7j 

3. Concreet operationele fase: nieuwe mogelijkheden 7-11j 

4. Formeel operationele fase: veronderstellen, redeneren, ideeën ontwikkelen e.d.  

Er is een duidelijke relatie tussen het type kennis en de fase waarin deze verworven wordt.  
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Ontwikkelingsmechanismen 

 Assimilatie: incorporatieproces waarbij en object geïntegreerd wordt in aanwezige 

cognitieve systemen. Dit betekent niet dat deze kennis correct hoeft te zijn 

 Accommodatie: bepaalde aspecten van het object worden ander bekeken – dit leidt 

tot aanpassing van cognitieve systemen. Zo bereikt men een nieuw cognitief 

evenwicht (equilibratie) 

 Perturbatie: verstoring in ervaring van de leerling – vaak wordt het gedrag herhaald 

en komt men niet tot een cognitieve ontwikkeling 

 Regulatie 

 Compensatie: cognitieve structuur wordt aangepast  

Piaget benadrukt zeer sterk de individuele cognitieve constructieactiviteit van de leerling. Hij 

spreekt zich niet uit over de rol van instructie.  

Vygotsky 

Zijn opvatting is een ontwikkelingstheorie zowel als een bendering van instructie waarbij 

overdracht door cultuur centraal staat. 

Sociale dimensie: socioculturele theorie van cognitieve ontwikkeling 

De sociale en culturele context heeft een centrale rol. Kennis is gebaseerd op sociale 

interactie: deze moet eerst in een interindividuele context ervaren worden. Ook cultuur speelt 

een belangrijke rol.  

De lerende construeert zelf door een directe interactie met de omgeving en werkelijkheid. 

Ook anderen kunnen het kennisverwervingsproces beïnvloeden.  

Psychological tools 

Instrumenten zijn een zeer duidelijke vertaling van de culturele invloed op kennisopbouw. 

Dit kan gaan van taal tot spraak tot wiskunde tot regels. Denk bv. aan de weergave van het 

cijfer drie met de vingers in de scène in Inglorious Basterds  

Zone van naaste ontwikkeling 

Dit is de afstand tussen het feitelijke ontwikkelingsniveau waarbij de lerende zelfstandig 

kan werken en het potentiele niveau waarbinnen hij kan werken mits hulp van anderen.  

Het gebruik van taal is hier een belangrijk middel.  

Een belangrijk begrip dat hier binnen veel wordt gebruikt is scaffolding: stellingen bouwen 

bij de cognitieve ontwikkeling.  

Internaliseren en externaliseren 

Hogere cognitieve structuren worden opgebouwd door internaliseren en externaliseren. Wat 

de lerende ervaart kan hij internaliseren en transformeren naar de aanwezige mentale 
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structuren. Vergvolgens kan de lerende opnieuw interageren en de structuren externaliseren 

– dus gebruiken in een nieuwe context.  

De taal die mensen gebruiken is social speech.  

De taal tussen lerenden en tussen lerenden en volwassenen wordt uiteindelijk internal 

speech, als je het aan iemand anders gaat uitleggen.  

Mediation: sociaal aspect en everyday concepts 

Medieren ontstaat tussen de lerende en de andere personen bij instructieactiviteiten.  Er is 

everyday concepts, living knowledge (levende kennis) – de basis voor ontwikkeling van 

wetenschappelijke kennis.  

Door dit aan te geven laat hij blijken dat hij tegen de overdreven opsplitsing van 

instructieprocessen in kleine delen is. 

Jerome Bruner 

Onder invloed van Vygotsky; bekend door ‘discovery learning’ in formele en informele 

settings. 

De opeenvolgende representaties in kennisopbouw 

Bij opbouw van nieuwe kennis doorloopt een lerende drie representaties: 

 Enactive: motorische ervaringen liggen aan de basis 

 Iconic: afbeeldingen, schema’s liggen aan de basis 

 Symbolic: gesproken of geschreven taal ligt aan de basis 

Kennis uit alle mogelijke kennisdomeinen kan hierbinnen worden voorgesteld. Het is ook niet 

leeftijdsgebonden. Wel de aard en hoeveelheid van beschikbare voorkennis speelt een rol. 

De nadruk ligt op enactive omdat dat een fundament is van de constructivistische opvatting.  

Discovery learning 

Alle culturele externe invloeden werken in op het leerproces.  

DL verwijst naar zelfstandige kennisverwerving door lerenden in een zorgvuldig 

opgezette probleemsituatie. Hier kan de lerende voldoende terugvallen op de geschikte 

voorkennis en kan hij gepaste leerervaringen opdoen. 

Zelfontdekking staat centraal, maar dan moet de noodzakelijke voorkennis aanwezig zijn. 

Het benadrukt de zelfstandige overgang van het ene naar het andere representatietype. 

Het aanbieden van een leeromgeving leidt daarom niet automatisch tot zelfontdekkend leren. 

Denk aan musea waar toestellen staan voor de bezoekers, die amper aangeraakt worden… 

Een instructieaanpak moet volgens Bruner: 

1. Ervaringen selecteren die het meest geselecteerd zijn individueel leren uit te lokken 
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2. Kennis ordenen zodat deze zelfstandig kan verwerkt worden 

3. Stappen aangeven om leermateriaal te presenteren 

4. Beloningen voorzien 

Dit biedt vier grote voordelen: 

 Verhoogt intellectuele krachten 

 Brengt intrinsieke beloning 

 Leerling leert zelfkennis ontdekken 

 Nieuwe kennis kan makkelijk opgeslagen worden  

Het spiral curriculum 

Bruner benadrukt de samenhang in een curriculum. Basisideeën moeten aangebracht 

worden, heropgepikt en verankerd worden.  

Leerinhouden keren steeds terug, maar op een hoger niveau en in een latere fase.  

De centrale rol van de IV 

De IV moet de leeromgeving ontwerpen en realiseren en garanderen dat er genoeg 

ervaringsmateriaal is. hij moet: 

 Aangeven wat de lerenden moeten ervaren 

 Uitgaan van vraagstellende instructiestrategie 

 Naar meerdere verklaringen vragen 

 Samenwerking stimuleren 

 Een te grote interactie met IV vermijden 

 Te snel oordelen vermijden 

 De activiteiten opbouwen vanuit de input van de lerenden 

 Elke sessie starten met een authentiek probleem 

Na Bruner… 

Inquiry learning en teaching (Collins en Stevens). In onze samenleving staat onderzoekend 

leren voorop en computers beaamden dit enkel maar. De ICT-aanpak van zelfontdekkend 

leren uit zich onder andere in webquests, Open leeromgevingen, leerplatvormen etc.  
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De constructivistische opvatting over leren 

1. Kennis is geen product maar een proces. 

2. Kennis wordt op een zeer persoonlijke manier verwerkt, afhankelijk van de context. 

3. Elkaar begrijpen volgt uit directe interactie tussen lerenden. Deze sociale dimentie is 

van belang voor de viability.  

Het constructivisme is geen zuivere leertheorie. Begrippen die voorkomen: 

Epistemologisch pluralisme, kennis als sharable objects, revaluatie van concrete ervaringen 

als basis voor kennisopbouw. 

Interactie gaat om menselijke en niet-menselijke interactie – dit kan gaan van lerenden tot 

tools. 

De constructivistische opvatting over instructie 

Basisprincipes van het constructivisme: 

 Baseer het leren op concrete ervaringen 

 Moedig het bespreken en analyseren van verschillende perspectieven aan 

 Ga uit van individuele intenties, want: persoonlijk proces 

 Instructie gaat uit van actieve betrokkenheid 

 Instructie bouwt verder op samenwerkend leren 

 Benadruk probleemoplossend denken 

 Selecteer betekenisvolle leercontexten 

 IV’s zijn coaches, facilitators  scaffolding (bouwen van stellingen om leerlingen 

net boven hun niveau te doen komen – ZvNO) 

 Ga uit van oorspronkelijke bronnen 

 Toetsing is geen afzonderlijk proces maar ervaringscyclus 

 Fouten zijn een uitgangspunt om te leren 

 Pas criteria bij toetsing aan aan leerdoelen 

 Er is veel aandacht voor de leeromgeving. Deze omvat minimaal: lerenden, ruimte 

met instrumenten, info, mogelijkheid om samen te werken 
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Instructie-uitwerkingen van de constructivistische visie 

Concreet – Iconic – Symbolisch 

Het leerproces start met concrete ervaringen, pas later worden representaties iconisch en in 

een eindfase kan met werken met abstracte materialen. Dit sluit aan bij de cognitivistische 

multipele representaties.  

Concreet: nadruk ligt op kennisrepresentaties die concreet, manipuleerbaar, betastbaar en 

verplaatsbaar zijn. 

Iconic: het materiaal is reeds manipuleerbaar maar eerder tweedimensionaal. Dit zijn ook 

‘modellen’, er is geen link meer met een concreet beeld. 

Symbolisch: men valt terug op symbolen en representaties 

Experiential learning 

Kernbegrippen: leerstijlen en ervaringscyclus 

Kolb legde de klemtoon op ervaringen als de basis voor leren. Aan Piaget ontleent hij: 

Ontwikkeling is levenslang 

Assimilatie- en accomodatiemechanismen zijn basisprocessen 

Subjectivistische epistemologische relatie tussen leren en kennisverwerving 

De zes leerprincipes: 

1. Leren is een proces 

2. Leren is een continu proces 

3. Leren veriest oplossen van conflict 

4. Leren is een holistisch adaptatieproces 

5. Leren veriest transacties 

6. Leren is het proces van kennisconstrueren  

Leerstijlen 

Kolb onderscheidt vier leerstijlen:  

 Concreet (veel feedback op 

activiteiten) 

 Reflectief (lezingen) 

 Abstract (gevalsstudies, lezen van 

theorie, zelfstandig denken) 

 Actief (discussies, projectwerk, 

feedback, huiswerk) 

 

Binnen de cyclus [ concrete ervaring – reflectie – abstractie – experimenteren ] zal een 

lerende halt houden bij zijn voorkeur van leerstijl. Een iteratie is mogelijk!  
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Experiential learning en professionele opleidingen 

Ook binnen professionele opleidingen is er EL opgezet. Daarin komt naar voren: critical 

thinking, problem solving, clinical problem solving, lifelong professional learning.  

Soorten kennis: propositioneel (what?), process (how?), personal, moral 

Implicaties voor instructie 

 Leren is een continue proces 

 Bepaal leerstijl 

 Plaats in passende leeromgeving 

 Bied gevarieerde leeromgevingen aan 

 Zorg voor wisselwerking 

 Bied mogelijkheden tot interactie 

 Hanteer activerende werkvormen  

[ Plan ervaringsactiviteiten; garandeer bewust meemaken van ervaringen; reflecteer op 

ervaringen; voorzie vervangende ervaringen ] 

Situated learning – situated cognition 

Context 

Context is everything! Leren verloopt betekenisvoller als de lerenden in authentieke 

contexten worden geplaatst.  

 De context kan ook een sociale context zijn: 

 Exclusief buiten een schoolse context 

 Grote nadruk op de formele invloed van leerprocessen 

 Nadruk op link bepaalde activiteiten en kennis en situatie. Meestal is het omgekeerd. 

Nadruk op toepassen van kennis 

Kennis die los staat van toepassing heeft geen waarde.  

Leren is een levenslang proces, ook buiten onderwijs essentieel 

Veel leren is formeel: op school. Toch verloopt veel leren impliciet.  

Stolen knowledge: iedereen leert door mee te functioneren in de realiteit zonder dat dit een 

zeer bewuste actie vereist.  

Social periphery 

De sociale context heeft impact  sociale periferie geeft ondersteuning, info en confronteert. 
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Kritische aspecten bij SL 

Er zijn grenzen aan toepasbaarheid van de benadering: 

 Heel wat kennis staat los van een concrete context.  

 Toch kan het van belang zijn om SL toe te passen in een bepaalde fase van het leer 

proces, maar later kan het een hindernis vormen voor het ontwikkelen van abstracte 

kennis.  

 Kennis die in zijn toepasbaarheid beperkt blijft is gesitueerd en geïsoleerd.  

Communities of practice 

Moet drijven op belangen van betrokkenen. Vaak wordt dit opgezet in functie van 

lerearenopleidingen. Randvoorwaarden om dit te starten zijn: 

 Doel: gericht op een gemeenschappelijk doel 

 Gedeelde plek: men moet elkaar ergens kunnen ontmoeten 

 Groepsidentiteit: wie behoort er wel of niet bij? 

 Lidmaatschapprofielen: positie en rol van deelnemers verhelderen 

 Cultuur van delen: delen van info, ervaringen en kennis 

 Onderhandelen en zelfsturing: wat kan en wat niet? 

 Feedback 

 Technologie is een hulpmiddel en staat niet centraal  

Het ontwerpen van SL 

 Plaats in authentieke praktijkcontexten 

 Garandeer dat de abstracte kennis afgeleid is van de praktijk, die ze later ervaren 

 Zorg dat de lerende nooit overzicht verliest 

 Isoleer nooit het gebruik van ICT van de echte context 

Aanvullende suggesties zijn:  

 Voorzie scaffolding en plaats de student centraal 

 Voorzie ondersteuning voor de IV’s 

 Besteed aandacht aan toetsing 
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Anchored instruction 

Typische kenmerken 

De nadruk ligt op de leercontrext die zintuiglijk zo rijk en realistisch mogelijk is uitgewerkt.  

Macrocontext is belangrijk: inerte kennis vermijden omdat die gedecontextualiseerd is, maar 

kennis teveel gebonden aan één context moet ook vermeden worden.  

The Jasper series 

Onderzoek – kennisverwerving gebeurt sneller en vooral beheersing van complexe 

procedurele kennis is veel optimaler. 

! Maastricht Universiteit werkt zo: geef de lerenden een probleem op voorhand zonder dat ze 

de kennis hebben, laat hen die samen zoeken en uitwerken. Dit blijft zo beter hangen dan.  

Het ontwerpen van AI 

 Gebruik rijk videomateriaal (! Geboost door het internet) 

 Gebruik acteurs om werkelijkheid te spelen 

 Benadruk ontwikkelen van generaliseerbare kennis 

 Stimuleer om noodzakelijke en essentiële info eerst op te sporen 

 Laat complexe problemen aan bod komen waarvoor meerdere oplossingen gelden 

 Bouw gelijkaardige problemen in om transfer te stimuleren 

 Leg verbanden  

Cognitive apprenticeship: leerling-gezel-meester 

Kernbegrippen  

De IV moet het curriculum naar de context toe vertalen zodat er zinvolle authentieke 

opdrachten ontstaan. Dit is verwant aan de SC-aanpak.  

De lerenden worden geplaatst in leer- of werksituaties onder begeleiding van een expert. 

Karakteristieken: 

 Het systeem is gericht op verwerven van expertprocessen 

 Het gaat om leren van (meta)cognitieve vaardigheden 

Condities volgens Snowman & Biehler: 

IV werkt samen met lerende en geeft geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid af 

(scaffolding); gecontextualiseerde settings 

Leerstof: concrete domeinkennis, heuristische strategieën, controlestrategieën, 

leerstrategieën 
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Methodes: modeling, coaching, scaffolding, articuleren, reflecteren, exploreren 

Volgorde in taken: toenemende complexiteit en diversiteit 

Context: situeer in context, taken aanpakken zoals expert, samenwerken in teams, 

competitie is ok 

Varianten en verdere ontwikkelingen: virtuele bedrijven 

~minionderneming 

Ontwerpen van leerbedrijven  

Je moet een evenwicht vinden tussen het inbedden van het leren in een authentieke context 

werken, en het ondersteunen van leerervaringen. Adviezen: 

 Voorzie time-off 

 Benut deze tijd als basis voor reflectie 

 Permanente communicatielijn voorzien 

 Verzorg eco-juridische status en individuele verantwoordelijkheden 

Samenwerkend leren 

Uitgangspunten 

Groepswerk is een efficiënte en effectieve instructiestrategie. 

Er is een zeer consistente en overduidelijk positieve impact: kennisconstructie, positieve 

motivatie en leerhouding, ontwikkelen van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van 

metacognitie.  

Voorwaarden om tot SL te komen 

SL heeft een kwalijke reputatie – vergelijk de groepsleden maar met de dieren van op de 

axenroos. Er zullen altijd leeuwen zijn, maar ook kamelen. Sommige kamelen zijn zelfs zo 

passief dat ze meeliften.  

Om goed SL op te bouwen moet je: 

 Groepen samenstellen waarvan je positieve resultaten verwacht – heterogeen of 

homogeen maakt niet uit. Houd deze groepen ook liefst constant  

 Geef duidelijke doelen en subdoelen op 

 Zorg voor taakverdeling en wissel die liefst per sessie om 

 Geef gedragsregels op 

 Beperk sturend gedrag van de IV: zet iedereen op gelijke hoogte 

 Vraag om peer assessment en zelfbeoordeling  
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Peer tutoring 

Lerenden leggen aan elkaar uit wat ze denken, vinden,, doen, .. De tutor helpt de tutee de 

zone van naaste ontwikkeling overbruggen. Je kan tutor – tutee van dezelfde leeftijd, 

maar ook van verschillende leeftijd hebben (cross-age tutoring).  

Voordelen: sterke individualisatie, meer isnstructietijd per lerende, directe feedback, 

bekrachtiging, foutencorrectie, meer actieve participatie, grotere betrokkenheid 

Richtlijnen: 

 Tutors moeten de kennis beheersen 

 Garandeer instructie strategieën voor tutors 

 Zet structuur uit 

 Let op met nie goed uitgebalanceerde tutoring teams 

 Pas het zeker toe bij gehandicapten e.d. 

 Zie dat iedereen minstens tutor en tutee geweest is  

Een vijfstappenmodel:  

Een vraag stellen  antwoord krijgen  feedback  samenwerken om kwaliteit van 

antwoord te verbeteren  toetsing van beheersing van antwoord. 

Voor de vierde stap zijn er een paar technieken: 

 Hinting: extra info 

 Prompting: zin laten aanvullen 

 Splicing: elkaar onderbreken 

 Pumping: ganse reeks vragen 

 Summarizing: alles herhalen  

Student tutoring 

Een soort van Leren Thuis Leren project (XIOS), waarbij studentleerkrachten jongeren (uit 

kansarme of allochtone) gezinnen gaan helpen met hun schoolse taken: veeleer ligt de 

nadruk op studievaardigheden, maar in vele gevallen wordt er bijles gegeven per vakdomein.  

Computergebaseerde leeromgevingen 

Bij inquirylearning wordt al verwezen naar het gebruik van computers en internet.  
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Logo als voorbeeld van microwereld 

Programmeertaal met tweedimensionaal figuurtje, de schildpad, die meetkundige figuren op 

het scherm tekent. Logo was een zeer invloedrijke katalysator en blijft een plaats innemen in 

het onderwijs.  

Computer games 

Er bestaan educatieve videogames. 

Open LeerOmgevingen 

Een plaats waar lerenden kunnen samenwerken, elkaar ondersteunen bij gebruik van 

variatie aan tools en infobronnen.  

Onderdelen: 

 Contexten – probleem oplossen 

 Infobronnen – betrouwbaar? Valide? 

 Tools – om info te verzamelen; verwerkings-; manipulatie-; communicatie 

 Scaffolding: om leerproces te ondersteunen.  

Mindtools: selectief waarnemen; organiseren; elaboreren 

Ontwerpen:  

IV heeft een rol, maar lichtjes anders: modeleren, coachen, scaffolding  

De organisatie stelt hoge eisen qua tijd, toegang tot infrastructuur, ruimtegebruik e.d. 

Probleemgestuurd onderwijs 

Basis voor het PGO 

Ontstond uit een geneeskundige opleiding in Amerika. Drie voordelen: 

1. Door de gevalsmethode worden studenten aangespoord zelf rechtsregels te 

destilleren 

2. Ze ontdekken dat het rechtsdomein geen vaststaand systeem is 

3. De methode benadrukt het empirisch-inductieve karakter van de studie 

De theoretische basis voor PGO 

 Leren zit in grote taken of probleemsituaties 

 Lerende wordt aangemoedigd om zelf eigenaar te worden 

 Lerende pakt authentieke taken aan op zijn niveau 

 Taken zijn van voldoende complexiteit 
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 Lerende schuift zelf oplossingen naar voor 

 De IV daagt continu de lerende uit maar neemt geen sturende rol aan 

 Ideeën en kennis wordt getoetst in samenwerkingscontext waarin lerenden en 

experten aanwezig zijn 

 Continu gestimuleerd om te reflecteren op de eigen kennis en 

kennisverwervingsproces  

Voorkennis is belangrijk! En noodzakelijk!  

Kennis zit in netwerken! Het ophalen en opslaan kan verbeterd worden als er elaboratie 

plaatsvindt. 

Intrinsieke motivatie doet véél!  

Kernbegrippen 

 Authentieke problemen  

 Probleem wordt gepresenteerd voordat de lerenden kennis hebben bestudeerd rond 

het probleem 

 Docent is facilitator 

 Begin: voorkennis 

 Men benadrukt transfer 

 Basisinfo verder elaboreren: samenwerken in groepjes 

 Leerdoelen leiden tot bereiken van probleemoplossingsvaardigheden en 

domeinspecifieke kennis  

Ontwerpen van PGO 

 Taakanalyse: op curriculumniveau 

 Genereren van probleem: goede, echte, authentieke settings 

 Leersequentie: samenwerkend leren en zelfstudie 

 Rol van facilitator: daagt uit 

 Assessment: om de zes a acht weken een toets/examen 

De zevensprong: 

1. Verhelder onduidelijke termen 

2. Definieer probleem 

3. Analyseer probleem 
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4. Cluster samenhangende ideeën 

5. Formuleer leerdoelen 

6. Zelfstudie 

7. Rapporteer en integreer nieuwe info  

Varianten van PGO 

Integrated Contextual Medical Curriculum:  

 Logische sequentie van eenheden – 4 a 6 weken 

 Vaardighedenlijn, exploratie gezondheidssysteem, problem solving en 

wetenschappelijk project-lijn. 

 

 

Het onderwijskundig referentiekader en het constructivisme 

Zie ander schema 
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Thema 7: Hogere orde denkvaardigheden – 

metacognitie en problem solving     
8/12 

Hogere orde denkvaardigheden 

Tot ver in de twintigste eeuw lag de nadruk bij instructie vooral op de inhoud van 

kennisdomeinen. Het is pas recent dat er aandacht is voor metacognitie of de hogere orde 

denkvaardigheden. De nadruk ligt meer en meer op het verwachte gedrag van de lerenden 

bij het verwerken van de inhouden: de mentale processen komen in beeld.  

Hogere orde denkvaardigheden is eigenlijk een term die staat voor alles wat te maken heeft 

met bijvoorbeeld ‘leren leren’. De bespreking van deze HOD’s tonen de complexiteit van het 

cognitieve systeem aan. We onderscheiden: 

 Probleem oplossend denken: cognitieve strategieën die we in meerdere 

kennisdomeinen kunnen toepassen 

 Metacognitie: executive control processes die de kennisverwerkingsprocessen op 

een vrij bewuste manier opvolgen 

! er is een zekere overlap 

Metacognitie 

Een omschrijving van metacognitie 

Metacognitie kan het best gesitueerd worden in relatie tot de andere soorten kennis die we 

reeds behandelden (declaratieve en procedurele kennis). Metacognitieve kennis is dus de 

kennis over onze eigen cognitie. Een soort van meta-denken, denken over ons eigen 

denken, dus. Variabelen hierin zijn de persoon, de taak en de strategie.  

~ selfknowledge 

Oorsprong van het begrip metacognitie 

Beïnvloeding kwam vanuit verschillende theoretische stromingen. Flavell is basislegger van 

de moderne theorievorming. Brown stelt vier stromingen voor die de huidige stand van zaken 

bepalen: 

 Onderzoek m.b.t. introspectie: rapporteren over eigen cognitieve activiteit 

 Onderzoek rond executive control: informatieverwerkend model 

 Zelfregulatie: het denken sturen. Denk aan Piaget 

 Metacognitie vanuit regulatie door de ander. Denk aan Vygotsky 

Metacognitie in het informatieverwerkend model voor kennisverwerking 

Metacognitie zijn bewuste controleprocessen in het complexe geheel van 

informatieverwerking.  
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Conceptuele verwarring 

De complexiteit van metacognitie blijkt uit de terminologie die best verwarrend kan zijn. Aan 

de oorsprong van de verwarring ligt het vage onderscheid tussen metacognitie en cognitie. 

Je kan soms bezig zijn met cognitie, maar dan ook tegelijkertijd met metacognitie.  

De begripsonhelderheid zet sommigen aan tot verwerpen van het gegeven. 

Taxonomieën voor metacognitie 

Metacognitie is een complex multidimensioneel begrip. Sommige auteurs onderscheiden 

twee (kennis en vaardigheden), andere drie (kennis, vaardigheden en beliefs) factoren in hun 

taxonomie.  

Metacognitieve kennis is relatief stabiel, maar ontwikkelt zich pas laat bij de lerende omdat 

reflectie op cognitieve processen nodig is.  

Taxonomie van Flavell 

Onderscheid tussen metacognitieve kennis en ervaringen 

Binnen MC kennis: drie types kennis, bepaald door drie variabelen (persoons, taak en 

strategische variabelen). Zie schema pagina 326 in handboek!  

MC ervaringen hebben direct betrekking op een cognitieve taak/proces; ontwikkelen zich 

traag (mede door ontbreken van adequate interpretatie) 

Taxonomie van Brown 

Twee soorten metacognitie: kennis over eigen cognitieve activiteit én regulatie hiervan 

(voorspellen, plannen, monitoring en evalueren) 

Zie schema pagina 327 in handboek!  

~ overeenkomst met classificatie van Chi, die het heeft over meta-declaratieve/procedurele 

kennis en meta-strategieën.  

!! Lerenden met een sterker ontwikkelde metacognitieve kennis zijn betere strategische 

probleemoplossers. De impact van metacognitieve regulatie leidt tot grondiger en effectiever 

leren; en hangt samen met meer en betere efficiënte probleemoplossingsaanpak.  

Het meten van metacognitie 

Meting van metacognitie kan voor, tijdens of na een activiteit worden georganiseerd. Het 

concurrent meten van metacognitie is de meest valide en betrouwbare aanpak! 

 Prospectief meten: algemene en specifieke vragenlijsten, papier en potlood test, 

inschatten eigen kennis 

 Concurrente meting: systematische observatie van leerlingengedrag, concurrent 

toetsen van metacognitie, reageren op hypothetische problemen, peer tutoring, 

invullen ontbrekende woorden, opmerken van onvolledige instructies 
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 Retrospectieve meting: vragenlijsten 

Problem solving 

Problem solving is een onderzoeksgebied op zich. Het gaat over domeinoverschrijdende 

procedures, stappenplannen, methoden en heuristieken. 

Wallas  

Publiceerde een eerste model voor het oplossen van problemen, in 4 stappen: 

1. Voorbereiden: verkennen, info verzamelen 

2. Incubatie: nadenken over het probleem 

3. Inzicht: moment dat de oplossing in ons opkomt 

4. Controleren: de tijd die we besteden aan controleren van oplossing 

Polya (!!!) 

Publiceerde wat later dan Wallas, maar werd bekender. Hij is de grondlegger van de 

problem solving-beweging. Zijn model is in feite een heuristiek. De vier fasen met 

belangrijke vagen: 

1. Het probleem onderkennen, begrijpen: welke info is beschikbaar, voldoen we aan 

voorwaarden? 

2. Plan ontwerpen: herkennen we het probleem? Zoek ontbrekende info, herformuleer, 

zoek verbinding, werk plan uit 

3. Plan uitvoeren 

4. Resultaat evalueren  

Kritieken op Polya 

 Oplossen van problemen = een te lineair proces. Cyclische karakter wordt genegeerd 

 Probleemoplossing is een vaste reeks van stappen 

 Cyclus wordt teveel als een techniek voorgesteld die men slaafs moet volgen 

 Nadruk ligt op het resultaat ipv het proces  

IDEAL-heuristiek 

 Aan Polya’s heuristiek voegen meerdere auteurs een stap toe, namelijk het beseffen 

dat er een probleem is. Dit leidt tot de IDEAL-heuristiek 

 Identify, Define and represent problem, Explore possible strategies, Act on strategies 

en Look back and evaluate.  
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 Dit omdat de meeste instructies starten met een kant-en-klaar probleem, en soms is 

het goed om de lerenden aan het werk te zetten door te zoeken en te laten beslissen 

wat er aan de orde is.  

Zelfgereguleerd leren 

~ zelfgestuurd leren, self-directed learning, .. 

Afgeleid van Bandura’s social cognitive theory. Een aantal modellen zijn uitgewerkt in het 

model van Desmedt, dat stelt dat zelfgereguleerd leren een complex interactief proces is 

waarin theorieën op elkaar worden betrokken.  

Zelfgereguleerd leren bestaat uit drie feedbackloops. De activiteiten van de lerenden zijn 

op hun eigen gedrag betrekken, de uitkomsten hiervan worden meegenomen in verder 

leergedrag m.b.t. omgeving, persoon en gedrag. Zo zijn er drie cyclische processen die op 

elkaar inwerken:  

 Voorbedachtheid: dit bepaalt de mate waarin men inspanningen zal leveren 

 Leergedrag en controle over wat men zelf wil: zelfobservatie en self-monitoring 

 Zelfreflectie: alle processen die na uitvoeren van de leertaak aan bod komen.  

Deze processen zijn beïnvloed door een breder systeem, waarin we volgende auteurs 

onderscheiden:  

 Variabelen en processen in de lerende: reeds uitvoerig beschreven. Hier worden ze 

op elkaar betrokken en hebben ze een directe invloed op zelfregulatieprocessen.  

 Leerprocessen 

 Factoren in de omgeving  

Variabelen binnen deze drie auteurs: 

Cognitie: voorkennis, domeinkennis en de mate waarin hogere orde denkvaardigheden 

beheerst worden 

Motivatie en affectieve processen en variabelen: de wil om het eigen leerproces te reguleren 

(motivatie), mogelijke gevoelens (affectie). Beide sterk bepaald door metacognitieve 

overtuigingen 

Metacognitie: nadruk ligt op kennis en regulatie. Er wordt een aparte plaats gegeven aan de 

beliefs, die niet altijd een objectieve basis hebben. Belangrijk onderdeel hiervan is de 

zelfeffectiviteit (Bandura). Metacognitie is een belangrijke determinant voor succes, betere 

beheersing, meer self-monitoring en een hoger leerresultaat.  

Gedrag: studiegedrag, uitvoering van leerstrategieën 

Omgevingsvariabelen: taak, tools, instrumenten, lerenden, bronnen, mate van 

ondersteuning, tijd, type taak, eisen, feedback, ouders, IV, begeleiders, … 
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Hogere orde denkvaardigheden en implicaties voor instructie 

Metacognitie en instructie 

Brown, Wagner en Sternberg geven het advies om eerder de metacognitieve vaardigheden 

aan te leren dan cognitieve vaardigheden. Dit is misleidend, want metacognitie kan beter als 

bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden omdat we cognitieve vaardigheden vooral op een 

metacognitieve manier moeten aanleren. Metacognitie is een proces, geen doel.  

Het is wenselijk instructie over metacognitie op te zetten los van en al dan niet 

geïntegreerd in een bepaald kennisdomein.   

Strekkingen: 

 Het aanleren van de MC strategieën 

 Lerenden verwerven de strategieën maar krijgen geen extra conditionele informatie 

over wanneer en waarom – de separate approach 

 Directe instructie  beste effecten en blijven op middellange en lange termijn het 

beste hangen. 

 De lerenden verwerven de strategieën, maar er is beperkte aandacht voor het 

toepassen in verschillende kennisdomeinen 

 De zelfregulatie benadering waarbij ze oefenmogelijkheden krijgen in een waaier aan 

toepassingscontexten 

Het zich bewust worden van de eigen metacognitie  

Er wordt automatisch rekening gehouden met het individuele metacognitieve functioneren 

van elke lerende. De lerenden moeten zich echter bewust zijn van hun eigen aanpak bij de 

kennisverwerving.  

Biggs stuurt ook ‘metaleren’ naar voren. Dit is beperkter dan metacognitie en onderscheidt 

drie metacognitieve benaderingen:  

 Surface learning: oppervlakte leren – voldoen aan de verwachtingen van de 

instructieverantwoordelijke – reproduceren  leidt tot brede basiskennis 

 Deep learning: diepteverwerking – de lerende is intrinsiek geïnteresseerd en zal 

alles grondig doornemen  leidt tot zeer gestructureerde kennis 

 Achieving learning: scoregericht – de lerenden willen goede scores behalen. Ze 

willen een hoog rendement in combinatie met een lage taakspanning  leidt tot 

goede scores  

Metacognitieve ondersteuning geven bij kennisverwerving 

Metacognitieve informatie beschikbaar stellen heeft een positief effect op een correcte 

probleempresentatie. Gunning verwijst naar het stimuleren van vier metacognitieve 

activiteiten: learning, regulating, checking and repairing.  
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Het aanleren van metacognitieve strategieën 

Belangrijke vragen die je jezelf kan stellen zijn: 

Waar studeer ik? Hoe studeer ik? Hoe lang studeer ik? Is mijn timemanagement ok? … 

Van belang is dat de strategieën ook getransfereerd worden naar andere kennisdomeinen.  

Zelfevaluatie 

Het gaat om formatieve evaluatie die onderdeel vormt van de totale instructiebenadering. 

Meestal gaat het om eenvoudige instrumenten die aangeven over welke aspecten van 

metacognitie er gereflecteerd wordt.  

Directe instructie, oefenen en integratie in curriculumeenheden  

De Craene geeft een methode uitgewerkt voor het geïntegreerd ontwikkelen van leren leren. 

De einddoelen zijn geënt op de leergebied-VOETen die hij systematisch opbouwt. Klemtoon 

ligt op de ontwikkeling in zelfkennis. Het pakket gaat uit van afzonderlijk opgezette 

instructieactiviteiten. Herhaling staat centraal en in de agenda’s zitten checklists om de 

leerlingen hun voortgang bij te houden.  

Tussenopdracht 

Problem solving en instructie 

Meichenbaum is de grondlegger van de cognitieve aanpak voor gedragsverandering voor 

kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden. In Vlaanderen wordt de methode vooral naar 

voren geschoven in het begeleiden van kinderen met ADHD, maar ook in de eerste en 

tweede kleuterklas.  

De aanpak is cognitivistisch en steunt op Polya’s methode. Lerenden kunnen hun eigen 

probleemaanpak bewust sturen. Hun proces is opgedeeld in vier fasen aan de hand van vier 

continu herhaalde vragen: 

Wat moet ik doen? Hoe ga ik dat doen? Ik doe mijn werk. Ik kijk na. 

Deze fasen worden gevisualiseerd met tekeningen – met beertjes. De beertjes van 

Meichenbaum dus.  

Er zijn ook pakketten voor studievaardigheidstrainingen of met adviezen over leren leren. 

Het vierstappenmodel van Polya wordt vaak hergebruikt.  

Problem solving wordt naar voren geschoven als een overkoepelend en algemeen leerdoel 

in veel constructivistische leeromgevingen.  

Zelfgereguleerd leren en instructie 

Niet te kennen 
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Hogere orde denkvaardigheden en het onderwijskundig 

referentiekader  

1. INSTRUCTIE-
VERANTWOORDELIJKE 

De lerende heeft zelf een sturende rol, maar de IV moet de 
opbouw van het type kennis een beetje sturen. Het doel van de 
instructie is echter dat de lerende het proces zelf kan leren 
sturen.  

 Transfer leerdoelen staat voorop 

 Metacognitie wordt gemeten 

 Instructiestrategie reflecteert opbouw van heuristieken 

 Geef ruimte aan zelfregulatie  

Kenmerken   Geen specifieke inzichten 

Begeleiding   Geen specifieke inzichten 

  

2. LERENDE  Moet zich zelf bewust worden van de eigen 
metacognitie 

 Nadruk ligt op zelfregulatie 

Kenmerken    Eigen opvattingen en beliefs spelen belangrijke rol: 
opvattingen over effectiviteit, leren/studeren en de 
leeromgeving 

Begeleiding   Geen specifieke inzichten 

  

3. ORGANISATIE  Systematische opbouw over een lange periode 

 Studieomgeving speelt een rol! 

  

4. LEERACTIVITEITEN  Lerende stuurt zelf de leerprocessen aan 

  

5. INSTRUCTIE-
ACTIVITEITEN 

 

Leerdoelen  Procedurele kennis en metacognitieve kennis 

 Overstijgen concreet kennisdomein 

Leerstof  Ontwikkelen van hogere orde denkvaardigheden 
gebeurt in context van concreet kennisdomein, adhv 
complexe situaties 

 Grote variatie aan toepassingsgebieden is belangrijk om 
de transfer te bevorderen  

Instructiestrategieën  Alle strategieën kunnen herhaald worden van bij het 
cognitivisme en constructivisme 

 Werkvormen zijn incorporatie van deze strategieën in de 
regulatieprocessen van de lerende 

Media  Tools moeten ter beschikking staan  om 
probleemoplossende vaardigheden, metacognitieve 
regulatie en zelfregulatie te ondersteunen 

Toetsing  Benadruk zelfevaluatie 

  

6. CONTEXT  Inrichting van de omgeving blijkt een rol te spelen 
(leefgewoontes: eten, slapen, ..)  
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Thema 8: Onderwijskundig ontwerpen – 

Instructional Design        
15/12 

Het IDI-model als instap op het thema 

Het IDI-model is ontwikkeld door het Noord-Amerikaans universitair Consortium for 

Instructional Development and Technologie. 

IDI = Instructional Development Institute 

Dot model heeft de benaderingen in het Nederlandstalige werkgebied van onderwijskunde 

sterk beïnvloed.  

Er zijn drie clusters: definieer-, ontwikkel-, en evaluatieactiviteiten.  

Het is een cyclisch model, dit wil zeggen dat het meerdere keren kan doorlopen worden tot 

totdat de doelen bereikt zijn.  

Het doorlopen van een cyclus noemt men een iteratie. De iteratieve ontwerpaanpak van het 

IDI-model betekent dus dat men tijdens het ontwerpen voorziet om de cyclus meerdere 

keren te doorlopen.  

Definieeractiviteiten – eerste keuzes voor een globale oplossing 

Stap 1: stel het instructieprobleem vast 

Dit kan veel tijd in beslag nemen. De basis voor een activiteit is een needs analysis of 

sterkte-zwakte analyse. Stel prioriteiten, leg behoeften vast en formuleer het probleem. 

Stap 2: analyseer de omgeving of de context 

Analyseer de huidige structurele en functionele organisatie. Bekijk wat je kan en mag 

veranderen, maar hou randvoorwaarden in’t oog (geld, tijd, expertise). Analyseer veel 

bronnen (hoe heeft men het eerder al aangepakt?) en bevraag ook de betrokkenen. 

Stap 3: organiseer de ontwerpactiviteiten 

Stel een stappenplan op van de activiteiten. Beschrijf de taken en verantwoordelijkheden van 

alle betrokkenen – bepaal ook rollen van externe experts. Hou ook je tijdsplanning in de 

gaten. 

Ontwikkelactiviteiten – concrete keuzes en ontwerp feitelijke instructie 

Stap 4: stel de leerdoelen vast 

Bepaal de einddoelen die je wil bereiken. Expliciteer ook tussendoelen. Dit betekent dat je 

voorwaardelijke producties laat verwerven of basisbegrippen aanleert vooraleer je een 

theorie aanbrengt. Hoe beter de leerdoelen omschreven zijn, hoe beter kan getoetst worden 

of ze bereikt zijn. 
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Stap 5: specificeer de methoden 

Voor alle einddoelen en tussendoelen wordt aangegeven welke strategieën, media en 

toetsing opgezet worden. Men tekent de globale structuur van de instructie uit en bepaalt 

organisatievariabelen (tijd, infrastructuur, rol actoren). We kleden de doelen op een 

instrumentele manier aan. Het specifiëren van methoden heeft betrekking op beslissingen 

omtrent de componenten van het didactisch handelen en dit in directe relatie tot de 

vooropgestelde leerdoelen  

Stap 6: construeer prototypes 

Maak een proefversie van je instructieoplossing. De beslissingen worden nu uitgezet in een 

concreet instructiepakket – zo het evaluatie-instrument en het instructiemateriaal.  

Deze fase duurt langer dan vorige fasen. 

Evaluatieactiviteiten 

Stap 7: test prototypes 

Test je prototype in een concrete setting en verzamel de evaluatiegegevens.  

Stap 8: analyseer de resultaten 

Analyseer de resultaten met betrekking tot de leerdoelen, de methode en de 

evaluatiemethode.  

Stap 9: reviseer en implementeer  

Herontwerp, beslis over de implementatie en eventuele invoering. Iteratie is mogelijk, en bij 

de meeste ontwerpen is zelfs één tot twee keer de cyclus doorlopen.  

Een oefening op het IDI-model 

Onderwijskundig ontwerpen: van descriptie naar prescriptie 

Begripsomschrijving 

De theorie van het onderwijskundig ontwerpen 

Verschillende modellen voor onderwijskundig ontwerpen 

Onderwijskundig ontwerpen en visies op leren 

 

Ontwikkeling van de instructional design-benadering 

Reductionistische visies 

Microniveau benaderingen 

Macroniveau benaderingen 
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Een ordening van instructional design-modellen 

Mediamodellen 

Productiemodellen 

Kookboekmodellen 

Ontwerpmodellen – standaardmodellen 

Systeemmodellen  

Taakanalyse als centrale activiteit bij instructional design 

 

Enkele opmerkelijke instructional design-modellen 

Het McCarthy 4MAT Cycle of learning 

Het SOI-model van Mayer 

Procedural Analysis 

Het model van Dick&Carey 

Het model van Romiszowski 

Critical Events model van Nadler 

Het 4C-ID model van Merriënboer 

De Component Display-theory – David Merrill 

Tools en onderwijskundig ontwerpen 

Overzicht 

Elektronische leeromgevingen 

Kritieken op de instructional design benadering 

 

Onderwijskundig ontwerpen en het onderwijskundig referentiekader  
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Thema 9: Curriculum en curriculumtheorie   
15/12 

Verschillende interpretaties van het begrip curriculum 

Er is geen enkel terrein binnen de onderwijswetenschappen waarbinnen opvattingen zo sterk 

verschillen als op het terrein van het curriculum. De discussie gaat zowel over het object van 

de studie als over de methoden en technieken.  

Er zijn verschillen in opvattingen. Dit is makkelijk te verklaren: het curriculum speelt op alle 

aggregatieniveaus een rol en is gerelateerd aan andere elementen. Het curriculum speelt 

een centrale rol omdat het de richting bepaald waarop de andere variabelen en processen 

zich richten bij de verschillende actoren – die beïnvloedende beslissingen kunnen hebben op 

het curriculum.  

We moeten dus rekening houden met de plaats binnen het referentiekader als we de 

omschrijving van het begrip bekijken. Er zijn verschillende definities, eentje ervan is: ‘het 

curriculum … al de leeractiviteiten die op school geplant en ondersteund worden, 

uitgevoerd door individuele leerlingen of groepen, binnen of buiten school’. 

Een punt van discussie: gaat het enkel om het doelstellingenpotentieel? Gaat het uitwerken 

nog verder?  

Smith stelt vier interpretaties van het begrip curriculum voor:  

 voor de syllabus, het handboek, de leerstof die input is voor instructie 

 voor het instructieproces – interactie tussen lerende en IV 

 voor de praktijk van de procesmatige voorschriften 

 als datgene wat we willen bereiken via het instructieproces: het product  

Vier kritische vragen over CT: 

 Welke kennis is wel/niet legitiem? 

 Wie bepaalt wat legitiem is? 

 Wiens belangen worden gediend door bepaalde invulling van een curriculum? 

 Wat is het impliciete of verborgen curriculum? 

Curriculumtheorie versus instructional design 

De curriculumomschrijving van Taba stelt een begripsverwarring vast tussen de concepten 

curriculum en onderwijskundig ontwerpen (instructional design). Volgens sommige auteurs 

overlappen deze sterk – zie het ADDIE-model (analyse, design, develop, implement and 

evaluate).  

Het onderscheid ligt volgens Eraut dat het bepalen van wat men nastreeft bij 

instructieprocessen toch best afzonderlijk gebeurt van het proces voor het ontwerpen van 
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instructie. Beslissingen m.b.t. doelen worden dikwijls genomen door andere actoren dan zij 

die het curriculum opstelden.  

Er is een duidelijk verband tussen ID en CT. De curriculumtheorie is geëvolueerd tot een 

relatief zelfstandig gebied waarbij visies op en aanpakken voor het ontwikkelen van curricula 

zeer sterk geëvolueerd zijn.  

In dit thema behandelen we de problematiek van de leerdoelen.  

Overzicht van theoretische benaderingen van het curriculum 

Als we ervan uitgaan dat leerdoelen de basis zijn van een curriculum, dan rijst al snel de 

vraag: welke leerdoelen? Er kunnen sterk verschillende keuzes gemaakt worden.  

Er worden in het boek verschillende auteurs aangehaald (Schiro, Klein, deMarrais en 

Lecompte, Marsh en Willis en Kliebard) maar we bespreken enkel Kliebard.  

Kliebard ordent vier verschillende benaderingen: 

 De humanistische en mentale discipline benadering: de overdracht van 

beschikbare wetenschappelijke kennis en cultuur – de traditionele kennisbasis 

 De ontwikkeling van kinderen: het curriculum wordt bepaald door wat kinderen 

nodig hebben om zich te ontpoppen tot volwassenen 

 De sociale efficiëntie: wetenschappelijke ontwikkelingen zijn belangrijk, maar 

sociale participatie is belangrijker. Bobbit en Tyler komen hier ook in beeld – zij zijn 

vertegenwoordigers van deze richting.  

 De sociale melioristen – de maatschappijverbeteraars: lerenden moeten bijdragen 

tot een beter wereld waarin sociale rechtvaardigheid voorop staat. Freire komt hier in 

beeld.  

Binnen onderwijskundige literatuur benadrukt men een continuüm tussen het subject-

oriented en het student-oriented curriculum. Het eerste domineert in de meest formele 

instructiesystemen en in de meeste ontwikkelde landen – dit blijkt uit de opsplitsing in 

vakken. Een activiteiten-gebaseerd curriculum stelt de lerende centraal. De lerenden 

bepalen de leerdoelen.  

Ontwikkeling van opvattingen van het curriculum 

Reductionistische visies 

Tot ver in de negentiende eeuw lag de nadruk op declaratieve kennis. De school is een 

belangrijke kracht om de maatschappij te continueren en de gewoontes, wetten en waarden 

over te dragen.  

Aandacht voor de techniek van curriculumontwikkeling 

Net voor 1920 ontstond aandacht voor de ontwikkelaanpak. Onder indruk van de migratie 

leek het huidige curriculum niet meer te voldoen. Kennis en vaardigheden die van belang 

waren in de maatschappij werden naar voren geschoven. 
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Bobbitt zorgt voor een doorbraak in de CT. Hij zegt dat het belangrijk is dat er een afgelijnd 

curriculum komt (in de betekenis van expliciete leerdoelen) en dat een wetenschappelijk 

onderbouwde benadering gevolgd wordt bij CO. Hij wil een meer technologische 

benadering.  

Bobbitt is de vader van de CT en terecht. Hij koos voor analyse van concrete leefsituaties om 

tot meer legitieme inhouden te kunnen komen voor de context. Hij benadrukte ook dat het 

academisch gericht curriculum niet relevant is omdat slechts een klein percentage van 

de bevolking een intellectueel beroep zal uitoefenen. Hij pleit voor beroepsopleiding, dus.  

Volgens hem ziet de systematische aanpak van CO uit een analyse van honderden 

beroepen met als kernadviezen: 

 Elimineer niet-praktische doelen 

 Beklemtoon nuttige doelen 

 Vermijd doelen die ingaan tegen het belang van de maatschappij 

 Betrek maatschappij in vastleggen van doelen 

 Differentieer doelen 

 Ontwikkel een logische opbouw in de doelen  

De Tyler-rationale 

Tyler schreef Basic Principles of Curriculum and Instruction: 

1. De leerdoelen worden best geformuleerd o.b.v. systematische studie van de 

lerenden, analyse van leefsituaties en analyse van vakinhouden 

2. Welke leerervaringen moet men uitlokken? Er moet consistentie zijn tussen de uit te 

lokken ervaringen en de doelen 

3. De IV moet een manier vinden om dit soort leerervaringen op een effectieve manier 

te organiseren 

4. Men moet plannen hoe men zal bepalen of de doelen bereikt zijn 

Uitwerkingen van de Tyler-rationale 

Niet te kennen 

Kritische benaderingen: Paolo Freire 

Voor Paolo Freire is curriculumplanning geen technische, procedurele kwestie maar een 

politiek-ideologische activiteit. Hij richt zich dan ook niet op een bepaald leereffect, maar 

op een kritische reflectie en actie om de werkelijkheid te veranderen.  

Zijn benadering wordt de ‘pedagogie van de onderdrukten’ genoemd. Het uitgangspunt om 

de inhoud van een programma te bepalen is de huidige existentiële en concrete situatie van 
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het volk. Het oplossen van een probleem is geen intellectuele oefening, maar vraagt 

concrete actie.  

Centraal in zijn theorie staat het bewustmaken door dialoog. IV’s moeten denken, praten 

en aansluiten op het denkniveau van de lerenden.  

De  kern van zijn methode begint met een kritische reflectie op de eigen leefsituatie. Dit 

gebeurt volgens een aantal stappen: 

 Samen met een team definieert de gemeenschap generatieve thema’s 

 Het team ontwikkelt specifieke materialen die hierop kunnen inspelen (=codering) 

 De materialen worden gebruikt in cultuurcirkels als basis van discussie 

Verdere Europese ontwikkelingen 

Dankzij Freire en Bobbitt is er een controverse in Europa: blijven we het technisch curriculum 

aanhouden of gaan we voor een meer maatschappelijke aanpak? 

Een curriculum typologie 

Er zijn verschillende stakeholders binnen het opstellen van een curriculum. Soms kunnen 

curricula verstoord of beïnvloed worden. Er zijn dan ook verschillende soorten: 

 Ideaal curriculum: het meest optimale curriculum 

 Bedoelde curriculum: zoals in het hoofd van de opdrachtgevers 

 Formele curriculum: het antwoord van C-ontwikkelaars op de opdracht van de 

opdrachtgevers 

 Ervaren curriculum: opvatting van IV over curriculum 

 Operationele curriculum: dat gedeelte zoals weerspiegeld in de instructieactiviteiten 

 Getoetste curriculum: dat gedeelte dat getoetst wordt 

 Bereikte curriculum: dat gedeelte dat uiteindelijk bereikt wordt  

Een zo groot mogelijke consistentie tussen het ideaal en het bereikte curriculum is 

nastrevenswaardig. Toch is er een onderscheid tussen: 

 Externe consistentie: de mate van overeenstemming tussen verschillende actoren 

over het curriculum.  wordt verkregen door goed doorlopen van eerste fasen van 

ontwerpcyclus 

 Interne consistentie: de interne samenhang tussen het ideaal curriculum en bereikte 

curriculum.  wordt bereikt door goed doorlopen van ID-cyclus 
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Leerdoelen: een eerste ordening 

De verschillen tussen de aggregatieniveaus bepalen de reikwijdte en de mate van detail in 

elk curriculum.  

In VL is het de verantwoordelijkheid van de scholen zelf om leerplannen te ontwikkelen die 

de eindtermen en ontwikkelingsdoelen nastreven. De taken van de DVO (entiteit 

curriculum – dienst voor onderwijsontwikkeling):  

1. Formuleren van voorstellen betreffende ontwikkeling opleidingsstructuur 

2. Ontwikkeling criteria voor goedkeuren van leerplannen 

3. Formuleren van voorstellen inzake OD’s, ET’s en BC’s 

4. Ontwikkeling van analyse en evaluatie-instrumenten om scholen en centra door te 

lichten 

Curriculumontwikkeling op de verschillende aggregatieniveaus  

Macroniveau 

Het nieuwe beleid van de overheid 

De overheid stelt enkel nog kaders voor leerplannen. Dit betekent dat scholen nu 

autonoom zijn en zelfstandig bepalen hoe ze leerplannen invullen. De vroegere leerplannen, 

die wel opgesteld waren door de overheid, zijn nu vervangen door: 

 Ontwikkelingsdoelen in het kleuteronderwijs 

 Eindtermen voor het lager en secundair onderwijs 

OD’s en ET’s zijn minimumdoelen op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en 

attitudes die de maatschappij nodig acht voor het onderwijs van vandaag.  

Eindtermen versus ontwikkelingsdoelen 

Het verschil tussen ET’s en OD’s is multidimensionaal.  

 OD’s zijn nastrevenswaardig;  

 ET’s geven aan wat men moet bereiken op bepaalde grens 

 Ten eerste: kleuteronderwijs heeft enkel OD’s, omdat kleuteronderwijs niet onder 

leerplichtonderwijs valt.  

Vakoverschrijdende en vakgebonden eindtermen 

Vakgebonden eindtermen geven specifieke doelen binnen een concreet kennisdomein weer. 

De VOET-en daarentegen zijn een soort van basisvorming – die alle leerlingen moeten 

bereiken. De VOET-en zijn onlangs nog veranderd en omvat een stam met zeven contexten 

(lichamelijke gezondheid, mentale gezondheid, soc-relationele ontwikkeling, omgeving en 

duurzame ontwikkeling, pol-juridische samenleving, soc-eco en soc-cult samenleving).  
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Hiernaast staan ook ICT, leren leren en technisch-technologische opvoeding nog recht. 

Mesoniveau 

Hier wordt het curriculum vertaald in een hanteerbaar en concreet instrument als basis 

voor instructie. De scholen zijn verplicht een eigen leerplan te ontwikkelen – dit is een 

gesystematiseerde verzameling van leerdoelen en inhouden die men wenst te bereiken, 

aansluitend bij de ET’s en OD’s; ook de pedagogische methode moet hierin vermeld staan.  

Microniveau 

Het gebrek aan curriculumontwikkeling 

IV’s vallen terug op onderwijspakketten waarin de leerdoelen op zeer concreet niveau zijn 

aangegeven en uitgewerkt. De pakketten geven een minimumdoel aan. Zelden, maar toch 

soms, geven ze differentiële doelen aan voor lerenden die een stap verder willen of kunnen 

gaan. 

Spanning tussen de drie niveaus 

Dit gebeurt als het macroniveau te dirigerend optreedt ten aanzien van 

curriculumontwikkeling. 

Het hidden curriculum 

Bekend geworden dankzij Jackson in 1968, maar voor het eerst gebruikt door Waller in 

1938. 

Marsch bespreekt drie verwante termen in de discussie over het hidden curriculum:  

 Ongeschreven curriculum: neveneffecten van een instructiesysteem die voor 

indirecte beïnvloeding zorgen. 

 Nul curriculum: verwijst naar aspecten van het curriculum die genegeerd worden 

door instructieactiviteiten (vaak onbewust).  

 Hidden curriculum: psychologische aspecten van leerervaringen in schoolse 

contexten; de directe socialisatie op een verborgen en indirecte manier. Drie 

aspecten:  

o Hoe gaan lerenden om met functioneren in een context waarin hun noden, 

behoeften e.d. in beperkte mate aan bod komen? 

o Hoe verzoenen lerenden de loyaliteit tegenover de IV met loyaliteit tegenover 

hun medelln? 

o Hoe gaan lerenden om met ongelijke verdeling van macht tussen IV en 

lerenden?  

Het hidden curriculum omvat een aantal ongeschreven regels, afspraken e.d. die een 

optimale leerverhouding garanderen. Het hidden curriculum verzorgt hierdoor een betere 

http://www.ilovevintage.nl/the-engraved-forrest-bag.html
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samenwerking, beter gebruik van conflictueus taalgebruik, gepaste omgang met de andere 

sekse e.d.  

De basis voor doelbepaling bij curriculumontwikkeling 

Instructie in schoolse contexten 

Er zijn vier invalshoeken om leerproblemen te analyseren om tot leerdoelen te komen 

(Klein):  

 Analyse van kennisinhouden 

 Student als bron: uitgaan van de ontwikkeling van het kind. Hier staat niet kennis 

voorop, maar wel algemene vaardigheden. ‘ervaringsgebaseerd’ curriculum. 

 Maatschappij als bron: thema’s worden gekozen naargelang hun relevantie.  

 Analyse van kennisdomeinen 

De eerste is de meest dominante benadering. Dit leidt tot vier typische uitwerkingen:  

 Afzonderlijke vakken – single subject integration. Geen poging om interrelaties te 

zoeken 

 Multidisciplinaire vakken: tot op bepaalde hoogte zijn vakken op elkaar afgestemd 

 Interdisciplinaire vakken: de barrières tussen vakken worden minder scherp. Het 

thema staat centraal, niet het vak 

 Brede vakgebieden: het onderscheid tussen vakken is weggevlakt 

Tanner en Tanner voegen hier ook nog een kerncurriculum en activiteitencurriculum aan 

toe. Het verschil tussen die twee ligt in de voorbereiding. Bij kern curriculum is er een 

sterke mate van voorafgaande planning – vooral op gebied van inspelen op 

maatschappelijke thema’s. Het activiteiten curriculum zet de activiteiten van de leerlingen 

voorop. Dit is typisch voor instructieaanpakken die onder de noemer van ‘nieuwe 

schoolbeweging’ geplaatst worden.  

Om aan curriculumontwikkeling te doen zijn er een aantal technieken voorgeschoven.  

 Observatie: met lijsten. Dit kan blinde vlekken weergeven 

 Vragenlijsten 

 Interviews 

 Documentenanalyses 

 Groepsdiscussies en forumgesprekken 

 Toetsen 

Een alternatieve techniek is het curriculumontwerpen vanuit de praktijk.  
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Bedrijfsopleidingen 

Verschil tussen bedrijfsopleidingen en schoolse instructiesituaties 

Hier staan jobanalyse en taakanalyse centraal. Vijf functies staan bij taakanalyse voorop, 

waarvan er drie met onderwijskundig ontwerpen te maken hebben: taken inventariseren, 

taken beschrijven taken selecteren voor instructie, taken ordenen voor instructie en 

analyseren volgens inhoudsdomeinen.  

Technieken: 

 Documentenstudie 

 Observatie: meest directe techniek 

 Individueel interview, gekoppeld 

aan observatie 

 Jury van experts 

 Focusgroepen door middel van 

groepsdiscussies 

 Critical incidents 

 Zelf het werk uitvoeren 

 Vergelijkingsanalyse  

 Enquete 

 Simulatie  

Formuleren van leerdoelen: taxonomieën  

Het fenomeen ‘taxonomieën van leerdoelen’ 

Leerdoelen moeten op een operationele manier gedefinieerd worden, dit wil zeggen in 

boserveerbare termen.  

De doelstellingentaxonomie van Merill bestaat uit een doelstellingenmatrix en een 

presentatietaxonomie. Hij geeft twee dimensies om elk leerdoel te ordenen: een inhoudelijke 

en gedragsdimensie.  

Nijhoff en Reints geven aan dat taxonomieen vanaf de jaren 60 grote bekendheid kregen. 

Het begrip betekent een wetmatige ordening, structurering gebaseerd op een theoretische 

basis me betrekking tot hoe leerdoelen in realiteit worden opgebouwd en geordend zijn. Een 

taxonomie is een structureringsmiddel, maar bevat geen concrete leerdoelen.  

Een of meerdere dimensies worden onderscheiden: 

 Eendimensionale: één gedragsdimensie 

 Tweedimensionale: gedrags- en inhoudsdimensie 

 Driedimensionale: gedrags-, inhoudsdimensie en transferniveaus.  
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Taxonomie van Bloom 

= mijlpaal in onderwijskundige literatuur. Hij stelde een handleiding beschikbaar om 

beslissingen over een essentiële component van het didactisch handelen te ondersteunen. 

Hij verweeft een gedrags- en inhoudsdimensie met elkaar.  

Gedragsdimensie   Relatie met inhoudsdimensie 

Kennen    Specifieke feiten, manieren van doen, … 

Inzien     Translatie, interpretatie en extrapolatie 

Toepassen    (spreekt voor zich) 

Analyse    (spreekt voor zich) 

Synthese    Uitwerken van plan van aanpak, netwerk 

Evaluatie    Beoordeling 

Dankzij zijn succes breidde hij zijn taxonomie verder uit naar het affectieve domein.  

In 2001 werd zijn taxonomie gereviseerd: 

 Feitenkennis: terminologie, details, elementen 

 Conceptuele kennis (begrippen): classificaties, theorieën, modellen 

 Procedurele kennis: vaardigheden, methoden, technieken 

 Metacognitieve kennis: strategische kennis, zelfkennis 

Er zijn dus vier kennisniveaus en 6 gedragsniveaus: 

Herinneren – begrijpen – toepassen – analyseren – evalueren – creëren 

Hierdoor kunnen leerdoelen in een raster van 6x4 vakjes geplaatst worden. 

Taxonomie van De Block 

Taxonomie van Kratwohl 

Competenties en leerdoelen 

Een nieuwe oriëntatie  

Een poging tot begripsomschrijving 

Competenties en de lerarenopleiding 

Competenties en een visie op leren en instructie 
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Kritische visies op doelstellingen in het kader van 

curriculumtheorie 

Het formuleren van leerdoelen is niet bij alle auteurs populair, sommigen verkiezen het 

nastreven van expressieve doelen – zo ook Eisner. Een lerende moet een gedrag beheersen 

in plaats van kunnen vertonen na een bepaalde instructieactiviteit.  

Eisner valt ook de objectivistische basis aan van een klassieke curriculumontwikkelaanpak. 

Ook zegt hij dat de finale doelen die nagestreefd moeten worden minder aan het licht komen 

door de doorgedreven technische aanpak.  

Curriculumtheorie en het onderwijskundig referentiekader  

Op macroniveau 

Voor formele instructiesituaties is dit het niveau waarop invulling van een curriculum gebeurt, 

denk aan de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De subsidiering van instellingen is 

afhankelijk van in de mate waaraan ze aansluiten bij de ET’s en OD’en.  

Ook context speelt een rol – wat speelt er nu in de maatschappij? 

De overheid stelt een minimum curriculum vast: de verdere invulling mag gebeuren door 

koepelorganisaties en netten.  

Voor bedrijven spelen vakorganisaties een sterke rol bij curriculumontwikkeling. Sectoren 

spreken af wat de niveaus zijn, wat de profielen moeten zijn en welke kennis moet 

ontwikkeld worden.  

Op mesoniveau 

Het begrip leerplan staat centraal. de instellingen moeten de ET’s en de OD’s vertalen in 

een leerplan om het curriculum verder in te kleuren. De context kan helpen om de instelling 

te helpen zichzelf profileren via het leerplan.  

Op microniveau 

De rol van IV is beperkt als curriculumontwikkelaar – hij gebruikt meestal leerplannen als 

uitgangspunt. Wel hebben ze de vrijheid om een eigen leerplan met eigen leerdoelen te 

ontwikkelen. Zo kan men rekening houden met de schoolsituatie en leefsituatie van de 

lerenden.  

De lerende is de bron van de leerdoelen. De systematiek in opbouw van een curriculum 

kan hierdoor echter verloren gaan… 

Curriculumontwikkeling on context van bedrijfsopleidingen wordt anders benaderd dan in 

formele instructiesituaties.  
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Thema 10: Evaluatie            
*20/12, 22/12 

Evaluatie: een omschrijving van het begrip 

Evaluatie is afhankelijk van de context, het taalgebied, de actor enz.  

Dit is het totale proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van info over elk 

mogelijk aspect van een instructieactiviteit, met doel een uitspraak te doen over de 

effectiviteit, efficiëntie en of andere impact.  

METEN/TESTEN  EVALUEREN/WAARDEREN  SCOREN/GRADING 

Dimensies in evaluatie 

Verbonden met alle andere componenten van didactisch handelen 

Multidimensioneel concept met volgende vragen: 

Functie? Wie doet het? Welke leerdoelen? Wanneer opgezet? e.d.  wordt uitvoerig 

besproken nu!  (pijltje naar beneden)   

Op welk aggregatieniveau wordt de evaluatie uitgevoerd? 

Microniveau 

Hoe zijn de leerdoelen bereikt? 

 Criteriumgericht: standaard wordt vastgelegd  finale beslissing nemen 

 Normreferenced: er wordt bv. een gemiddelde berekend  zwakte/sterkte meten 

 Ipsative: bekijkt elke lerende afzonderlijk en zijn vordering t.o.v. vorige keer  

leerbaarheid 

Hoe effectief was de aanpak van de IV? 

Hoe is er rekening gehouden met kenmerken van de lerende? 

 Aanleg, voorkennis, niveau, motivatie en zelfbeeld  

Hoe goed is de begeleiding van de lerende geweest? 

Hoe goed was de instructieactiviteit? Leerstof, media, werkvormen, leerdoelen, 

toetsbenadering e.d. 

 Instructiestrategie: kwantiteit en kwaliteit 

 Media: hoe weet men of een bepaald medium geschikt is? (checklists) 

Wat is de kwaliteit van leeractiviteiten? 
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Hoe goed is de organisatie? 

 Omgeving thuis, klas, school, massamedia, peer groep 

Verhouding instructie en context?  

Mesoniveau 

Kwaliteitszorg  

= belangrijk punt van aandacht 

Geeft enkel nog kaders van evaluatie – denk aan eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De 

leraren moeten hun evaluatie zelf kiezen.  

Modellen voor kwaliteitszorg 

PRETEST  PRORAMMA  POSTTEST  

! Defecten aan programma, uitval lerenden, negeren externe variabelen, testeffect e.d.  

Illuminative approach 

Feitelijke leerproces en betrokkenen staan in spotlight. Interviews, observaties e.d.  

! Tijdrovend.  

CIPP (Context, Input, Proces, Product) 

De gegevens worden samengebracht. 

Zelfevaluatie  

Moet als systeem worden benaderd. Er zijn drie benaderingen waarop moet voortgebouwd 

worden.  

Relatie tussen meso- en macroniveau 

Zelfevaluatie moet ook gebeuren in functie van doorlichting bijvoorbeeld. Een 

school/opleiding moet zich om de zes jaar zelf evalueren en laten evalueren door een 

commissie om hun accreditatie te mogen behouden (belangrijk voor waarde van een 

diploma). 

Zelfevaluatie en doorlichting 

Een school wordt meestal om de 7 jaar doorgelicht. Deze verslagen komen online te staan.  

Het CIPO-model wordt gehanteerd: Context, Input, Proces en Output.  

Er is een zelfevaluatieverslag, vooronderzoek, doorlichtingsbezoek. 

Mogelijke uitkomsten: gunstig, gunstig maar beperkt in tijd, ongunstig 
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Macroniveau  

Dit gaat om het bepalen van de kwaliteit van complete instructiesystemen. De omvang en 

complexiteit van dergelijke evaluaties vereisen een theoretisch goed onderbouwde aanpak 

en goed uitgewerkte structuur.  

Schooleffectiviteitsonderzoek  

Duidelijke relatie met economische, politieke en ideologische besluitvorming  

Het doel is om verschillen tussen scholen op basis van specifieke criteria te verklaren. Dit 

exploreert in mate dat leereffecten worden bereikt in relatie tot verschillen in de IV of 

verschillen in kenmerken van lerenden, klassen of scholen.  

Historische ontwikkeling hiervan 

Vijf factoren, universeel, om de effectiviteit te meten: 

 Opvoedkundig leiderschap 

 Hoge verwachtingen rond leerresultaten van lerenden 

 Nadruk po basisvaardigheden 

 Veilig en ordelijk schoolklimaat 

 Frequente evaluatie van vorderingen van lerenden 

Evolutie in modellen 

---  

Over welke effecten hebben we het? 

Zes types: 

1. Absolute effect van het naar school gaan 

2. Als gemiddelde leerprestaties 

3. Als gemiddelde leerprestatie gecorrigeerd voor verschillen in achtergrond en 

voorkennis 

4. Als de mate waarin we zoeken naar aandeel van verschillen in scholen 

5. Als maat voor unieke bijdrage 

6. Als mate van beïnvloeding van leerresultaten over langere periode van tijd  

Kritieken  

 Inadequate sampling van onderzoeksgroep 

 Onvoldoende aandacht aan procesvariabelen 
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 Grote aandacht voor beperkt aantal output variabelen 

 Vooral kwantitatief onderzoek 

 Kritieken op niet overdacht aggregeren van data 

 Gebrek aan longitudinaal onderzoek  

PISA-onderzoeken, internationale vergelijkingstests waar VL/BE staat op gebied van 

wiskundige geletterdheid etc.  zie boek. 

Wat is de functie van evaluatie? 

Er zijn verschillende functies: 

Formatief: tussentijds toetsen. 

Summatief: toetsen aan het einde van een proces (bv. examens) 

Predictief: om te voorspellen hoe een leerproces zal verlopen. 

Selectief: om de besten er uit te halen. 

Wie voert de evaluatie uit? 

Een eerste overzicht 

Niet enkel de IV speelt een hoofdrol. Er is een verschuiving in de visie op leren en instructie, 

vandaar ook de volgende drie evaluatievormen…  

Self assessment 

Zelfevaluatie. De lerende stuurt het evaluatieproces: hij legt criteria vast, werkt checklist uit, 

trekt conclusie etc.  

Reflecteren en oordelen!  

Peerassessment  

Vorm van evaluatie waarbij groepsleden elkaars werk beoordelen. Positief indien het eerlijk 

verloopt: betrouwbaar, bruikbaar.  

! Lln kunnen moeilijk onderscheid maken tussen goed en slecht gedrag. Soms durven ze niet 

echt eerlijk zijn (vriendschap staat in de weg). Lln moet deze vaardihgeden nog leren. 

Proces: criteria op stellen  duo’s  vergelijken  voor de klas  gebruiken  herlezen  

IV geeft eindpunt 

Ok voor formatieve evaluatie, voor summatieve aarzelen lerenden soms. 

Assessment-centre benadering 

 Beoordeling op basis van op voorhand vastgestelde gedragscriteria  
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 Kwaliteit wordt vastgesteld obv reeks technieken 

 In groepsverband, soms noodzakelijk 

 Meer beoordelaars, experten 

 Eindoordeel is combo van oordelen van de beoordelaars 

Oefeningen: 

 In basket: in beperkte tijd oordeel geven over info 

 Groepsdiscussie 

 Fact-finding: rollenspelen  

Op welk type leerdoelen is de evaluatie gericht? 

Vroeger was evaluatie gericht op declaratieve en procedurele kennis. Tegenwoordig komt 

het metacognitieve naar voren. Ook zijn er nog andere leerdoelen belangrijk: competenties. 

Wanneer wordt de evaluatie opgezet? 

Voor het leerproces 

Een toets om de voorkennis te testen en om te kijken op welk verwachte instapniveau de 

lerende zich bevindt; zo kan men desnoods de instructie bijsturen.  

Tijdens het leerproces 

Voortgangsevaluatie: hoe verloopt leerproces bij lerenden? Vaak formatieve evaluatie. 

Portfolio-evaluatie: tegenwoordig ‘Eerder Verworven Competenties’ om vrijstellingen te 

behalen. Soorten porfolio’s: documenten- of product; proces; showcase (best of). 

Welke technieken worden gebruikt? 

Testen ontwikkeld door de instructieverantwoordelijke 

Er zijn verschillende vraagtypes:  

 Ja/neen – juist of fout 

 Meerkeuze 

 Matching 

 Aanvullen 

 Open vraag 

Sommige vragen kunnen leiden tot subjectiviteit, terwijl objectiviteit hoog in het vaandel 

gedragen wordt.  

Procedure: toets voorbereiden – itemconstructie – toetssamenstelling – toetsafname – 

toetscorrectie – toetsanalye – itemanalyse  
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Rubrics 

Goede rubrics: 

 Bevatten waarderingsschaal met kwalitatieve termen 

 Voorzien docenten van zodanige beschrijvingen dat ze betrouwbaar zijn 

 Generieke rubrics toetsen brede vaardigheden 

 Taakspecifieke rubrics toetsen taak  

Wordt vooral gebruikt bij webquests.  

Betrouwbaarheid van rubrics is OK, validiteit is niet noodzakelijk beter, stimuleren en richten 

het verdere leerproces.  

Performance-evaluatie 

Performance evaluatie is zoiets als praktijkevaluatie. Vaak zijn het checklists die afgevinkt 

worden tijdens een stageperiode – men kijkt naar de praktijkervaring – het HOE.  

Toetsautomatisering  

Er bestaan programma’s die een evaluatieproces automatiseren. Dit kwam er omdat 

evaluatie veel tijd vraagt en veel geld kost. Dit hele prockes is teveel voor één IV. Zo’n ding 

bevat toetsvragen; stelt profiel op; neemt de toets af; corrigeert; analyseert en rapporteert. 

Het scoren van evaluatieresultaten 

Er is een misleidende lineariteit in het denken over het beoordelen van toetsvragen en het 

toekennen van score. Zijn alle vragen even moeilijk? Is elke vraag even veel punten waard? 

Test het hetzelfde gedragsniveau?  

Op voorhand moeten beslissingen genomen worden over de scoringsaanpak! 

Verschillende benaderingen om te graden: 

 Absolute grading: 100-90 = A, 90 – 80 = B, 80 – 70 = C etc. 

 Relatieve grading: top 10% van de lerenden krijgt een A, de volgende 20% een B 

etc. 

 Gewogen grading (meest gebruikte): op voorhand punten toekennen aan een vraag. 

Kwaliteitseisen bij evaluatie 

Betrouwbaarheid: Meet ik wat ik wil meten en komt iemand anders tot dezelfde conclusie? 

Validiteit: komt wat we getoetst hebben overeen met wat we nastreefden? 

Authenticiteit: is dit wat we van een lerende verwachten? 

Recentheid: wat is de relatieve waarde van een toets?  
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Evaluatie: kritische visies 

Freeman en Lewis benadrukken wat we teveel uit het oog verliezen dat assessment a 

sample of behaviour is en blijft. Elke evaluatie geeft slechts een momentopname weer. 

De betrouwbaarheid van evaluatie staat door het voorgaande in gedrang.  

Dit kan men wel opvangen door meer authentieke vormen van assessment te kiezen. 

Evaluatie in het onderwijskundig referentiekader 

Evaluatie is een sluitsteen in het didactisch handelen zoals we dat hebben beschreven in 

ons onderwijskundig referentiekader.  

Op microniveau  

Evaluatie kan zich richten op alle variabelen, processen en actoren die zich binnen het 

referentiekader voordoen. Het 9-factoren model van Walberg werd kort beschreven om aan 

te tonen hoe evaluatie effectiviteit van een scala aan instructiemethoden kan verhelderen.  

Op mesoniveau  

Evaluatie wordt nu meer benaderd door een expertenteam die de kwaliteit van de instructie 

waarborgen. 

Op macroniveau 

De impact van stakeholders is overduidelijk. Er moet een gepaste verhouding gezien worden 

tussen context, input, proces en output. De lijst met indicatoren weerspiegelt hierbij pol, soc, 

eco en culturele belangen en soms een bepaald mensbeeld.  

 

 

Thema 11: Individuele verschillen 

Niet te kennen 

Thema 12: Motivatie en leren 

Niet te kennen 

Thema 13: Problemen in rekenen-wiskunde  

Niet te kennen 


