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Samenvatting onderwijskunde 
Algemene inleiding 
 
Wat is onderwijskunde?  

- Breed begrip, niet enkel binnen schoolse context, maar ook bedrijfsopleidingen, 
informeel leren …  

- Afhankelijk van vak/beroep 
- Ontwerpen van een leeromgeving voor complexe leerdoelen. Heel verschillend. Bv 

bij opleiding diergeneeskunde werken ze met namaak paarden om bevallingen te 
oefenen.  

- Gebruik maken van technologie 
- Context waarin wordt geleerd kan verschillen.  
- Dingen aanleren op maat van het publiek.  
➔ Verschillende voorbeelden in boek: allemaal plekken waar mensen iets aan het leren 

zijn, maar omgeving is anders en dus manier van leren en lesgeven ook.  
➔ Leren en instructie staan centraal! Maar, het is niet zo dat als je instructie geeft, dat 

er wordt geleerd.  
Definitie: wetenschapsgebied dat zich op leren en instructie richt, dit binnen een grote 
variatie aan formele en informele contexten. Het is toepasbaar op alle leeftijdsgroepen die 
leren in traditionele en alternatieve contexten.  
 
Formele contexten: leren en instructie geregeld via wetten, decreten of interne regelgeving; 
bv schoolse contexten, VDAB-opleidingen …  
Informele contexten: leren en instructie staan nog steeds centraal, maar zijn niet 
systematisch, strikt gestructureerd, verplicht of gereguleerd. Bv EHBO-opleiding, 
speelleervakanties …  
 
Rode draad doorheen handboek 
➔ Gebruik van referentiekader: dit helpt he concrete instructie- en leerproblemen te 

beschrijven in termen van actoren, processen en variabelen; te verklaren en 
mogelijke gevolgen, effecten te voorspellen.  

➔ Referentiekader zorgt ervoor dat éénzelfde leer- en instructiesituatie vanuit 
verschillende dimensies benaderd kan worden. We maken hierbij gebruik van 
actoren, processen en/of variabelen.  

 
Opbouw boek: 

1. Advance organizer 
Opdrachten/vragen die je helpen inzicht te krijgen in basiskennis van thema.  
 

2. Uitwerking van theoretische basis 
Voorbeelden en illustraties.  
 

3. Reflectie op thema vanuit onderwijskundig referentiekader 
Invulling van variabelen, processen en actoren.  
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4. Leerdoelen 
Niet enkel theorie kennen, ook zelf voorbeelden kunnen zoeken en geven.  
 

5. Structuur van het thema 
Uitgewerkte schema’s, mindmaps … 
 

6. Samenvatting 
Ook wel zelf samenvatting uitwerken.  
 

7. Kernbegrippen 
Definities niet uit het hoofd leren, wel gebruiken als kapstok.  
 

8. Referenties 
 

9. Studeeraanwijzingen 
Gebruik suggesties bij je persoonlijke studieaanpak.  
Tips: zoek naar hoofdstructuur van tekst, maak samenvatting per structuuronderdeel, 
studeer uitgaande van de leerdoelen, herformuleer de kennis in eigen woorden en zoek 
eigen voorbeelden … 
Kennis vooral kunnen toepassen!! 
Gebruik bv media om kennis toe te passen. Koppel media aan referentiekader. Stel vragen 
als: op welk aggregatieniveau kan ik dit bericht situeren? Welke actor/stakeholder speelt 
hoofdrol? Centraal proces? Welke variabele wordt besproken (toetsing, materialen, media 
…)? Bepaalde instructieaanpak?   
 
 

Thema 1: onderwijskunde: een gestructureerde kijk op actoren, 
processen en variabelen 
 

1.1 Advance organizer: oriënteer je op dit thema 
 
Advance organizer: op voorhand je denkproces organiseren. 
Onderwijskunde combineert de invloed van 
actoren, processen en variabelen.  
 
Het onderwijskundig referentiekader is een 
bril om analytisch en systematisch naar leer- 
en instructiesituaties te kijken. In elke 
onderwijskundige setting zullen actoren, 
processen en variabelen op een unieke manier op elkaar inspelen.  
 
Actoren: concrete personen (lln), organisaties die ze vertegenwoordigen (minister van 
onderwijs) of organisatie zelf (land, ouders) 
Processen: zaken die overheen de tijd lopen, instructie- of leerprocessen.  
Variabelen: kenmerken die verschillende waarden kunnen hebben. Bv verschillen in 
moedertaal, leerprestaties, leeftijd …  
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1.2 Aggregatieniveaus: een eerste organisatiedimensie in het onderwijskundig 
referentiekader 

 
De insteek bij onderwijskundige thema’s kan sterk verschillen.  
➔ In boek de 3 verschillende krantenartikels (micro-, meso- en macroniveau) 
➔ In situaties neemt elke actor een bepaalde plaats in en de standpunten van de 

actoren worden beïnvloed door die plaats. Lesgevers zullen in een discussie dus 
anders reageren dan ouders, lln of politici.  

➔ Dit is de reden dat actoren ook stakeholders (belanggroepen) worden genoemd. Ze 
stellen zich bij een probleem anders op.  

 
Microniveau: betrekking op een concrete leer- en instructiesituatie (klas) of een specifieke 
lerende. 
Mesoniveau: betrekking op school, faculteit, organisatie, instelling, bedrijf. Actoren hierbij 
zijn groep ouders, leerkrachtenteam, directie …  
Macroniveau: omvat alles war een compleet systeem beïnvloedt en dus ook invloed heeft 
op meso- en microniveau. Bv onderwijsbeleid, wetgever … vooral vanuit politiek.  
 

1.3 Andere organisatiedimensies in het onderwijskundig referentiekader 
 
Belangrijke dimensies in het onderwijskundig referentiekader: 

- Actoren: al dan niet georganiseerde personen of geïnstitutionaliseerde personen 
zoals ouders, schoolbestuur, vakbonden … De actoren zijn stakeholders die bepaalde 
rollen op zich nemen, zoals instructieverantwoordelijke, lerende, wetgvere, 
onderzoeker …  

o Kenmerken van actoren: niet neutraal. Ze brengen kenmerken mee die hun 
input, standpunt, rol, taak en mogelijkheden beïnvloeden.  

o Begeleiding vn actoren: formele of informele voorzieningen die actoren 
ondersteunen in hun rol/betrokkenheid bij primair leer- en instructieproces.  

- Aggregatieniveaus: micro-, meso- en macroniveau 
- Organisatie: impact van actoren, variabelen en processen bij leren en instructie is 

beïnvloed door organisatieaspecten, zoals tijd, ruimte, budget …  
- Didactisch handelen/instructieactiviteit: activiteiten die actoren opzetten om 

leeractiviteiten uit te lokken. Actoren hebben verschillende visie op opzetten van 
instructie. Vijf componenten van didactisch handelen: doelstellingen, leerstof, 
instructieactiviteiten, media en toetsing. 

- Leeractiviteiten: men verwacht dat lln bepaalde gewenste leeractiviteiten vertonen 
die aansluiten bij het didactisch handelen. Bv vakantiekamp vs ingangsexamen 
geneeskunde.  

- Context: alle invloeden die buiten instructiesetting staan, maar (on)rechtstreeks 
invloed hebben op onderwijskundige thema’s.  
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1.4 Het referentiekader 
 
Algemeen onderwijskundig referentiekader ligt niet vast, is eerder een voorstel om de 
actoren, processen en variabelen te ordenen.   
Het kader wordt gebruikt bij het maken van beslissingen binnen onderwijskunde. Het helpt 
om keuzes te maken voor de invulling van concrete processen en variabelen bij de actoren.  
 

1.5 Een evidence-based onderwijskundig referentiekader 
 
Evidence-based = gebaseerd op gegevens uit wetenschappelijk onderzoek.  
In onderzoek wordt gebruik gemaakt van meta-analyses = studies die resultaten van andere 
studie samenvatten.  
 
Verschillende meta-analyses: 

- Focus op specifieke actoren, processen en variabelen.  
- Overkoepelende kijk op actoren, processen en variabelen en kijken hoe ze 

samenhangen met leerprestaties.  
 
Kijken naar effect sizes bij het zoeken naar effectieve interventies, processen en variabelen.  

 
1.6 Effect sizes als onderzoeksindicatoren voor relevante actoren, processen en 

variabelen 
 
Effect size = effectgrootte = d 
Kijken of bepaalde uitkomsten van onderzoeken niet aan toeval te wijten zijn a.d.h.v. de 
significantiewaarde p.  
Berekening van effect sizes houdt rekening met de verschillen in spreiding.  
 
Vuistregel volgens Hattie: d = .40. Hij beschouwt onderzoek als zinnig als effect size van 
onderzoek boven .40 ligt.  

 
1.7 Het onderwijskundig referentiekader op het microniveau 
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1.7.1 Bespreking van variabelen, processen en actoren 
 
Leren en instructie: concrete, direct observeerbare activiteit. Directe interactie tussen 
instructieverantwoordelijken en lerenden. 
 
Actoren: leerkracht, trainer, lerende 
➔ Zijn verantwoordelijk voor processen/activiteiten en hebben bepaalde kenmerken 

(leeftijd, interesses, voorkennis …) 
 

1.7.1.1 Kenmerken en begeleiding van instructieverantwoordelijken 
 
Kenmerken van instructieverantwoordelijken spelen een belangrijke rol: 

1. Verwachtingen leerkracht  (d=.43) 
➔ Lkr hebben soms bepaalde vooroordelen en deze kunnen leerprestaties van lln 

beïnvloeden. Bv negatieve verwachtingen tegenover kleurlingen zorgt ervoor dat ze 
minder goed scoren.  

2. Relatie leerkracht leerling  (d=.72) 
➔ Zeer belangrijk, didactische relatie. Verschillende relaties: autoritair, laisser-faire …  
3. Beheersing domeinkennis  (d=.09) 
➔ Het is niet omdat je betere kennis hebt, dat je betere prestaties levert. 
4. Lerarenopleiding   (d=.11) 
➔ Niet bepaald effect, is gewoon nodig om les te mogen geven.  
5. Professionalisering leerkrachten (d=.62) 
➔ Vooral nascholing. In België is dit enorm weinig. Vooral beginnende leerkrachten 

hebben nood aan begeleiding.  
 
1.7.1.2 Kenmerken en begeleiding van lerenden 
 
Kenmerken van lerenden spelen ook centrale rol bij ontwerpen van instructie op 
microniveau. Lerenden hebben ook bepaalde verwachtingen bij manier van lesgeven.  
 
Kenmerken van lerenden hebben effect op eigen leerproces en -prestaties. Die kenmerken 
zijn zowel externe (thuissituatie, economische status …) als interne variabelen. De interne 
variabelen kunnen versterkt/afgezwakt worden door externe variabelen. Bv meisjes hebben 
mindere leerprestaties omdat ze door thuismilieu niet aangespoord worden of kind dat niet 
graag leert heeft betere prestaties omdat ze het thuis hard aansporen.  
 
Wat heeft sterkste effect op leerprestaties? 

1. d=.12 Geslacht 
2. d=.67 Voorkennis 
➔ Wie met meer voorkennis naar les komt, pikt meer op. Het is belangrijk bij goede 

instructie om de voorkennis te activeren.  
3. d=.45 Voorschoolse start onderwijs (kleuteronderwijs) 
4. d=.40 Verminderen angst 
➔ Wiskunde-angst: ontstaat door combinatie van omgevingsfactoren (lkr, klasgrootte, 

ouders …), intellectuele factoren (leerstijl, werkgeheugen, cognitieve stijl, 
leerstoornissen, mathematics efficiency …) en persoonlijke factoren (attitudes, 
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zelfperceptie, leeftijd, geslacht, testangst, verwachtingen, vroege prestaties, 
ervaringen met wiskunde …). Er gaan enorm veel factoren samen met wiskunde-
angst, dat het eerder het complexe geheel van deze factoren is dat de leerprestaties 
beïnvloedt.  

5. d=1.44 Continu inschatten eigen prestaties 
➔ Continu kijken naar waar je staat zou prestaties verhogen.  

 
Motivatie is belangrijke drijfveer voor goede prestaties op school, maar is niet het enige dat 
invloed heeft op prestaties. Motivatie wordt ook beïnvloed door leeftijd, ouderlijke 
betrokkenheid, leerkrachten, peers …  
 
Intrinsieke motivatie gaat samen met kwalitatieve kenmerken van leerprestaties en 
extrinsieke motivatie (punten, beloningen …) gaat gepaard met kwantitatieve kenmerken 
van leerprestaties.  
 
Begeleiding van lerenden spelen ook een rol; bv M-decreet.  
 
1.7.1.3 De context 
 
Context = het geheel van instructie-externe variabelen/processen dat het ontwerpen, 
ontwikkelen en uitvoeren/doorlopen van instructie beïnvloedt. Het zijn de 
omgevingsvariabelen die, vooral indirect, ingrijpen op de leer- en instructieprocessen.  
 
Elke lln komt naar school met rugzakje met processen en variabelen (ouders, thuistaal, 
gewoontes …)  
 
1.7.1.4 Leeractiviteiten 
 
= gevolg van instructieactiviteiten (didactisch handelen) 
Wederkerige relatie tussen leer- en instructieactiviteiten.  
➔ Leeractiviteiten verwijzen naar concreet gedrag van lerenden. 

Instructieverantwoordelijke moet dan nakijken of dat gedrag wel overeenkomt met 
wat hij/zij nastreeft.  
 

1.7.1.5 Organisatie 
 
De organisatie bepaalt het samenspel tussen andere processen en variabelen bij het 
didactisch handelen en de leeractiviteiten.  
Bv grootte van instructiegroepen, uurrooster, materiaal, bib, labo, beamer, werkhoek … 

 
1.7.1.6 Didactisch handelen/instructieactiviteiten 
 
5 componenten van didactisch handelen/5 beslissingen om lln aan het 
werk te zetten: leerdoelen, werkvormen, leerstof, media en evaluatie.  
➔ DOEN staat hier centraal.  
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- Leerdoelen (doelstellingen) 
Geven weer welk gedrag er verwacht wordt en op welke inhoud dit gedrag 
betrekking zal hebben. Leerdoelen zijn dus concreet observeerbaar.  
 

- Leerinhouden/leerstof 
De inhouden waarmee lln iets doen (opdrachten, verhalen, teksten …).  

- Instructiestrategieën/didactische werkvormen 
= de concrete acties van een instructieverantwoordelijke om leeractiviteiten bij 
lerenden uit te lokken. Bv doceren, olg, discussie opzetten, demonstratie … 
 
Wat heeft grootste effect op leerprestaties? 
1. Leerdoelen formuleren d = .56 
2. Samenwerkend leren i.p.v. individueel leren d = .59 
3. Huiswerk d = .29 

o Vraagt enorm veel tijd 
4. Veel testen d = .34 
5. Geven van voorbeeldoplossingen d = .57 
6. Instructie via het Internet d = .18 
7. Directe instructie (snel, gefocust, kleine groep, direct terugkoppeling, specifiek 

leerdoel) d = .59 
8. Peer tutoring (leerlingen les aan elkaar) d = .55 
9. Terugkoppeling geven d = .73 
10. Hoge prestaties eisen vooraleer verder te gaan d = .58 

 
- Media  

Gematerialiseerde vorm van leerstof/middelen, zoals bv boeken, tablets, bord, 
website …  
Media zorgt niet voor betere leerresultaten. Vooral media gebruiken in combinatie 
met gepaste werkvormen en leerstof, bij de juiste doelen en een relevante 
toetsingaanpak. Vooral media geïntegreerd gebruiken. 
 

- Toetsing 
Manier waarop men bereiken van doelstellingen controleert. Komt later terug.  

 
1.7.2 Hoe hangen de componenten van het didactisch handelen samen? 
 
Toetsing staat centraal. Vooral formatief 
toetsen.  
 
Bepaalde aanpak past maar bij juiste 
leerlingen en juiste leerkrachten.  
Betere prestaties hangen dus niet enkel van 
didactisch handelen maar ook van andere 
variabelen.  
De samenhang is erg complex. We mogen 
niet simplistisch denken.  
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Extra op ppt 
Is huiswerk zinnig?  
Bij jonge kinderen (6/7 j) is het zinloos om huiswerk te geven om leerprestatie te verhogen. 
Kind geeft huiswerk af, krijgt het een week later terug, bv 2/10 en het kind herinnert zich 
niet meer wat die toen dacht/gedaan heeft … dus leerprestatie wordt niet verhoogd.  
Ook contextfactoren kunnen rendement van huiswerk beïnvloeden, bv taalzwakke lln, lln die 
geen eigen werkplek hebben.  
Wat heeft grootste leereffect?   

• d = .29    Huiswerk 
• d = .57    Gebruik van concept maps / mindmaps 
• d = .73    Terugkoppeling geven 
• d = .90    Formatief (tussendoor) toetsen 
• d = .12    Dieet 

 

 
1.8 Het onderwijskundig referentiekader op het mesoniveau 
 
Individuen worden groepen, klassen … 
Alle actoren, processen en variabelen, maar nu op schoolniveau, opleidingsniveau.  

 
 
1.8.1 Context 
 
Context speelt belangrijke rol, bundelt personen en organisaties (bedrijven, verenigingen …). 
De buurt rondom de school is een belangrijke context. Scholen in achtergestelde buurten 
hebben het bijvoorbeeld vaak moeilijker.  
Geheel van ‘rugzakken’ van lln die ze meepakken naar school. De bagage van elke leerling 
apart beïnvloedt ook totale leer- en constructiecontext.  
➔ De context en kenmerken van leerlingen vallen dus sterk samen 

 
Welke contextvariable heeft grootste effect op leerprestaties? (hoe hoger/meer … hoe 
beter) 
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• d=.57   SES 
• d=.51   Ouderbetrokkenheid 
• d=-.18 Hoeveelheid Internet/televisie thuis 
• d=.17   Familiestructuur/samenstelling 
• d=.29   Huisbezoeken  

 

1.8.2 Organisatie 
 
Organisatie bepaalt samenspel tussen actoren, variabelen en processen. Bv lessenpakket, 
aantal instructieverantwoordelijken, budget van instelling, infrastructuur, 
schoolreglement,... 
 
Wat hangt het sterkst samen met leerprestaties; 

1. Zomervakantie (d=-.09) 
➔ Taalzwakke lln vallen vaak terug in zomervakantie, na 2 maanden thuistaal te praten 

is het moeilijk weer aanpassen naar Nederlands.  
2. Klasgrootte (d=.21) 
3. Zittenblijven (d=-.16) 
➔ Motivatie, engagement en zelfwaarde dalen door te blijven zitten.  
4. Schoolgrootte (d=.43) 
➔ Max 700/800 lln 
5. Leren in kleine groepen (d=.49) 
➔ Opgepast, het is niet ‘hoe kleiner groep, hoe beter leerprestaties’, hangt sterk samen 

met instructie van lkr.  
 

1.8.3 Actoren 
 
Actoren = teams, groepen … 
 
Voor actoren op mesoniveau bestaan specifieke begeleidingsorganisaties die microniveau 
overstijgen. Bv GON, CLB, VDAB, Syntra 
 

1.8.4 Didactisch handelen/instructie 
 
Hier meer algemene beslissingen, richtlijnen, aanpakken voor instructie, toetssystemen … 
Dingen die microniveau overstijgen.  
➔ Schoolwerkplan, naschoolse studieopvang, huiswerkbegeleiding … 

 
1.8.4.1 Leerdoelen 
Leerplannen/curriculum 
 
1.8.4.2  Leerstof 
Leerkracht kiest opdrachten en taken. De scholen nemen beslissingen over de methodes 
waarop vakken worden gegeven.  
 
1.8.4.3 Media 
Elektrische gids tijdens museumbezoek, gebruik van tablet tijdens museumbezoek … 
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De school kan beslissen om niet meer met handboeken te werken en enkel tablets te 
gebruiken.  
 
1.8.4.4 Werkvormen 
Lkr kiest zelf werkvormen, maar school kan hierin wel sturen.  
 
1.8.4.5 Evaluatie 
Er moet meer permanent geëvalueerd worden, zodat lln meer feedback kunnen krijgen. Dit 
zou dan ook voor minder stress moeten zorgen bij de lln.  
 
 
 

1.9 Het onderwijskundig referentiekader op het macroniveau 
 
= al de vorige actoren, processen en variabelen maar nu op hoger aggregatieniveau, nl 
schoolniveau, opleidingsniveau … Bv Vlaamse regering 

 
– Gemiddelde SES van lln in een studievorm, in een onderwijsnet, in het 

onderwijssysteem 
– Gemiddelde SES van lln in een school 
– SES van Anuschka in de klas  
 

 
 
 

1.9.1 Context 
 
Politieke keuzes kunnen instructiebeleid bepalen en lerarenvakbonden kunnen hier sterk 
tegen ingaan. Bv het bieden van gelijke onderwijskansen, aangezien de kansen niet overal in 
Vlaanderen hetzelfde zijn. 
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1.9.2 Actoren 
 
Actoren zijn geïnstitutionaliseerd of zijn personen die als voorzitter de geïnstitutionaliseerde 
actor vertegenwoordigen. Bv GO!, KOV, Syntra …  
 
1.9.2.1 Begeleiding van instructieverantwoordelijken 
 
De meeste actoren hebben eigen studiediensten of onderzoekscellen. Bv minister van 
onderwijs kan terugvallen op ondersteunend departement, vakleerkrachten kunnen op 
verschillende plaatsen terecht om extra ondersteund te worden … 
 
1.9.2.2 Begeleiding van lerenden 
 
De lerenden worden vertegenwoordigd door studentenbonden, leerlingenverenigingen … 
De begeleiding vanuit het macroniveau bestaat uit het geven van studietoelagen of 
begeleiding bij het oprichten van een leerlingenraad … 
 
 

1.9.3 Didactisch handelen/instructie 
 
Van de 5 componenten van didactisch handelen, worden vooral leerdoelen (eindtermen) en 
evaluatie bepaald door de overheid.  
 
1.9.3.1 Leerdoelen 
 
Overheid bepaalt de eindtermen en zal kijken of deze bereikt worden. Vanaf 2019 
hervorming van deze eindtermen. Deze eindtermen sluiten aan op 16 sleutelcompetenties.  
 
1.9.3.2 Evaluatie 
 
Discussie over al dan niet invoeren van centrale examens. Op die manier worden scholen 
onverantwoord vergeleken met elkaar, maar het is wel goed om de scholen aan te sporen 
om kwaliteit te leveren. Bv PISA test 
➔ PISA is de afkorting voor Programme for International Student Assessment. Het is 

een grootschalig internationaal onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-
jarigen test. Het onderzoek werd voor het eerst uitgevoerd in 2000 en wordt elke 
drie jaar herhaald. In elke cyclus worden dezelfde drie cognitieve domeinen 
onderzocht: leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke 
geletterdheid. De nadruk ligt steeds op functionele vaardigheden en kennis, die 
mensen ertoe in staat stellen om actief te functioneren in de maatschappij. De 
resultaten van PISA kunnen gebruikt worden om het Vlaamse onderwijsbeleid te 
adviseren en te verbeteren. 
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1.9.4 Organisatie 
 
In formele instructiecontexten is macroniveau zeer bepalend voor organisatie, bv de 
organisatie van het Vlaamse onderwijs.  
 
In Azië is er een organisatie voor aparte instructievormen, genaamd cram schools. Dit is een 
vorm van instructie doe extra voorbereid op de leerdoelen die buiten een schoolse context 
worden aangepakt. Een belangrijke variabele bij de kinderen die deze vorm van onderwijs 
volgen is hun sociaaleconomische status.  
➔ Organisatie: voor- of naschools in kleine groepen 
➔ Experts = instructieverantwoordelijken in de gewone klassen.  
➔ Kenmerk: zeer gericht op toetsen en voorbereiden op examens 
➔ Variabele: SES ouders, aantal uren dat kinderen les volgen aan cram school hangt af 

van inkomen van gezin, opleiding van ouders en beroep van vader.  
In België bestaan cram schools niet, hier spreken we van bijles.  
 
 

1.10 Hoe verhoudt onderwijskunde zich als wetenschap tot dit referentiekader? 
 
Verschillende deelwetenschappen vormen het onderwijskundig referentiekader.  
Onderwijskunde is geen afgebakend wetenschapsgebied.  
Verschillende deelwetenschappen bekijken het referentiekader vanuit andere dimensies.  
 

1.11 De vele gezichten van onderwijskunde 
Actoren, processen en variabelen.  

 
1.12 Onderwijskunde als wetenschapsgebied 
1.13 Leren en instructie als centrale objecten van onderwijskunde 

 
Het woord ‘onderwijs’ wordt hier bewust vermeden, aangezien het een foute interpretatie 
opwekt. Onderwijskunde is niet enkel instructie in een formele context (school).  
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Thema 2: Visies op kennis en visies op leren 
 
2.1 Advance organizer 
 
Voorbeeld in boek: wat is vakantie? Is definitie van 
vakantie juist? Wat is vakantie voor Birmese jongen?  
➔ Vakantie is ook persoonlijke ervaring, we 

kunnen niet definiëren wat vakantie voor 
iemand anders is.  

➔ Hetzelfde bij het begrip kennis.   
 
Leren = kennis verwerven 
➔ Maar wat is kennis??  
➔ De persoon of instantie die kennis overdraagt is 

hierin belangrijke factor.  
 
 

2.2 Een filosofische discussie: ontologie en epistemologie 
 
Leren en instructie zijn centrale objecten in onderwijskunde. Het einddoel van beide 
objecten is het verwerven van kennis.  
➔ Verwerven -> werf -> er wordt gewerkt => je moet werken om kennis op te doen.  

 
Kennis krijgen <-> kennis verwerven 

 
2.2.1 Ontologie  
 
Ontologie = filosofische stroming over de aard van de werkelijkheid en de aard van het zijn. 
De leer hoe we kennis krijgen. Wat kennis feitelijk is.  
➔ Centraal: ‘Wat bestaat echt?’ 

o Bestaat deze stoel? Bestaat vriendschap?  
➔ Ontologische stelling: je moet iets ervaren alvorens je weet dat het bestaat.  

 
Objectieve ontologie: werkelijkheid bestaat buiten de mens, de ‘kenner’.  
 
Idealistische ontologie: er bestaat geen werkelijkheid buiten de feitelijke beleving door de 
mens. Vriendschap en zelfs stoel moeten ervaren worden alvorens men het bestaan van 
deze dingen kan vaststellen.  
 
Voorbeelden uit onderwijs: 

- Lln leren over vikingen, maar kunnen zij wel iets begrijpen over vikingen als ze deze 
nooit gezien hebben.  

- Een leerkracht die praat over theater. Migratiejongeren kennen dit misschien niet, 
aangezien ze nog nooit een theaterstuk hebben bijgewoond.  

o  Dit is een voorbeeld van koppeling van sociale ongelijkheid op school en 
ontologie. Hoe kunnen kids uit armere gezinnen gelijke leerkansen krijgen als 
ze fundamenteel verschillende ervaringen hebben? 
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2.2.2 Epistemologie  

 
Epistemologie = de leer over hoe we kennis verwerven.  
 
Objectieve epistemologie = objectivisme = realisme  
➔ The world as given/reality exists independently of perceptions of it.  

 
Subjectieve epistemologie = empiri(ci)sme = constructionisme 
➔ The world as constructed/Reality is a construction of human behavour.  

 
2.3 Twee fundamentele visies: objectivisme en empirisme 
 
2.3.1 Objectivisme: the world as given 
 
Objectivisme komt terug in ontologie en epistemologie.  

- Wilson (1997): antieke visie op kennis - enkel de goden kennen alles 
- Spender (1998): “Knowledge is a thing for which we can gain evidence, and 

knowledge as such is separated from the knower” – kennis staat los van de kenner.  
 
Zijn wortels in positivisme.  
 
Toegang van kennis = krijgen van toegang tot informatie.  
 
Axioma’s van Peikoff in de discussie over het al dan niet bestaan van een werkelijkheid 
buiten het menselijke bewustzijn.  

- Werkelijkheid bestaat los van het bewustzijn van de mens.  
- De mens kan zijn werkelijkheid ten dele aanpassen aan de eigen behoeften, maar 

uiteindelijk primeert de natuur.  
- De rol van het menselijk bewustzijn is niet de werkelijkheid creëren, maar wel de 

werkelijkheid begrijpen, verstaan. Het bewustzijn van de mens betekent dat hij zich 
met een werkelijkheid identificeert. 

 
Jonassen (1991): 

- Kennis is stabiel omdat alle essentiële kenmerken van objecten gekend kunnen 
zijn en relatief onveranderlijk blijven.  

- Objectivisme heeft als doel dat het verstand de werkelijkheid kan ‘spiegelen’ (…) 
- De betekenis die door dit denkproces ontstaat is iets ‘extern’ aan diegene die de 

betekenis opbouwt. 
 
Objectivisme sluit aan bij realistische ontologie  
➔ Volgens het realisme staat de werkelijkheid los van de ervaring. 

 
Visie op leren en instructie vanuit objectivistische ontologische en epistemologische positie: 

- Rogoff (1994): “leren is het resultaat, het ‘product’ van onderwijzen en dus het 
aanreiken van informatie door volwassenen. Volwassenen zien zichzelf als 
verantwoordelijk voor het ‘vullen’ van kinderen met kennis en kinderen worden 
gezien als ontvangers van kennis, dat een soort product is (…).” 
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- Ontwerpen instructie: “Studenten moeten niet echt een natuurlijke interesse 
hebben in wat ze doen, en de leerinhouden moet je niet speciaal aankleden (…) 
Niemand protesteert toch wanneer Pacman de bolletjes op het scherm opeet? (…) 
Bij een goed ontworpen 
onderwijsprogramma slikt een 
student daarom ook – net als 
Pacman – de oefeningen netjes 
in.”  - Skinner (Behaviorisme) 

- Skinner: beloon gewenst gedag 
en straf ongewenst gedrag.  
   

Volgens objectivisme leidt kennis tot activiteit 
  <> 
Volgens empirisme is activiteit de basis om tot kennis te komen. (kennis ontstaat pas door 
actieve interactie met de werkelijkheid) 
 

Realisme: 

- Objectivisme: deelvorm van een op realisme gerichte ontologische traditie 

- Werkelijkheid bestaat los van de ervaring 

- ‘waarheid’: enkel wanneer er een overeenstemming is tussen de waarneming en de 

werkelijkheid 

 
 
2.3.2 Empirisme: the world as constructed 
 
Tegenstanders van het objectivisme: 

- Duitse idealisme: De werkelijkheid bestaat niet, maar wordt gecreëerd door het 
menselijke bewustzijn. (=idealistische ontologie) 

 
Empiristen argumenteren dat kennis geen objectieve vaste waarde heeft. We kunnen de 
werkelijkheid niet ‘objectief’ kennen. 
➔ De manier van verwerken van kennis is bij iedereen verschillend.  
➔ Vrasidas (2002) vat dit samen: 

o “Er bestaat buiten de mens een werkelijkheid die grenzen stelt aan wat we 
kunnen ervaren. 

o De werkelijkheid is een lokale werkelijkheid en er zijn multipele 
werkelijkheden. 

o De menselijke geest construeert zelf een structuur om de wereld te begrijpen 
en dit door een continue ‘inter’actie met deze wereld. Het opbouwen van deze 
structuur is meteen een interpretatie.” 

 
Volgens radicale constructivist Von Glaserfeld bestaat er geen werkelijkheid buiten de 
beleving van de mens. Hij vindt dat het begrip ‘waarheid’ niet meer past binnen het streven 
naar een perfecte match met de werkelijkheid. Hij vindt dat we de werkelijkheid leren  
kennen door de lens van onze ervaringen. Hij vervangt het woord ‘waarheid’ dus door 
‘viability’ ( = levensvatbaarheid, doenlijkheid, uitvoerbaarheid).  
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➔ Bv: museum met wassen beelden  
 

“Iemand kan pas iets kennen, als die zelf ervaringen heeft opgedaan met de werkelijkheid.” 
 
 

2.4 Verdere stromingen: variaties op een thema 
Verdere verfijningen van ontologische en epistemologische visies. 
 
2.4.1 Rationalisme versus idealisme 
 
Epistemologische visie van empirisme en objectivisme komt sterk naar voren bij een 
rationalistische en idealistische visie op kennisverwerving.  
 

- Rationalisme: 

o De rede, het redeneren over eigen ervaringen vormt de basis van het 

ontstaan van kennis. De eigen zintuigelijke ervaring van de werkelijkheid is 

dus belangrijk om een goede voedingsbasis te hebben voor het redeneren 

(vergelijken, ordenen, samenvatten, schematiseren …) over waarnemingen. 

Het stelt vooral cognitieve verwerking van werkelijkheid centraal.  

- Idealisme:  

o Bouwt verder op het rationalisme 

o Alle kennis bestaat via zelf ontwikkelde mentale representaties 

o Er bestaat geen afzonderlijke fysische werkelijkheid, de werkelijkheid bestaat 

maar via geconstrueerde psychologische kennis 

 
2.4.2 Relativisme 
 
De betekenisverlening (en dus kennisconstructie) hangt af van de toevallige persoonlijke 

kennisconstructie bij de ervaringen die we toevallig op dat moment beleven. Afhankelijk van 

context, sociale setting, cultuur … waarin we werkelijkheid ervaren, zullen we andere kennis 

construeren.   

Het morele relativisme is extremer: ‘iets is waar, wanneer ik het zelf geloof’. Doordat we de 

waarheid beleven in bepaalde context, ontstaan in dit verband veel discussies over culturele 

bias in waarden, normen en kennis. Er ontstaat conflict met vooropgestelde waarheden, 

normen en waarden.  

Een onderzoeksdomein dat we kunnen koppelen aan de discussie over het relativisme is het 
gebied van de Ethnomathematics: 

- Deelgebied van wiskunde 

- Onderzoekt hoe volkeren, stammen in andere culturen op een andere manier kennis 
ontwikkelen (cultuurverschillen) 

- Voorbeeld van Nunes: jongen die kokosnoten verkoopt. Hij weet hoeveel 1 
kokosnoot kost en is gewend om ze ook per 2/3 te verkopen, dus deze prijzen kent 
hij goed. Als iemand hem om 10 kokosnoten vraagt, berekent hij 3+3+3+1. Hij kan 
een simpele maaltafel niet uitvoeren.   
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2.4.3 Pragmatisme 
 
Functionaliteit van kennis wordt vooropgesteld 
Minder nadruk op juistheid. 
Kennis is waardevol omdat ze bruikbaar is en ons verder helpt.  

 
2.5 Empirisme, rationalisme, idealisme, relativisme, pragmatisme: is dit hetzelfde als 
subjectivisme? 
 
In de praktijk wordt toch een notie van ‘zekerheid’ gebruikt om de kwaliteit van kennis te 
beoordelen. 
Een extreme visie leidt tot onmogelijk te communiceren. Dit wordt vermeden door delen 
van ‘taal’. Kennisverwervers gebruiken taal en wisselen zo ideeën uit. Je hebt taal nodig om 
te communiceren. Bv het praten van Nederlands op school.  
 
 

2.6 Visies op leren en instructie in relatie tot de epistemologische en ontologische 
discussie 
 

Visie op  
leren en instructie 

Ontologische en  
epistemologische 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 

 
 
Behaviorisme: 

- Leren door bekrachtigen, versterken van gedrag 

- Juist gedrag vertonen om extern gedefinieerde kennis te verwerven = objectivisme 

- Zuiver objectivistische benadering 

- ‘gedrag’ wordt benadrukt → empiricisme geldt in kleine mate, maar de oorsprong 
van het gedrag is extern. Het wordt uitgelokt door een instructieverantwoordelijke.  

 
Cognitivisme: 

- Objectief bestaande werkelijkheid buiten de lerende 

- Nadruk op ratio, interne cognitieve processen verwerken de extern waargenomen 
werkelijkheid. Rationele manier van lesgeven.  

➔ Combinatie van objectivistische epistemologie en rationalisme 
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Constructivisme: 

- Cognitief constructivisme (ik leer) 
o Objectieve externe werkelijkheid (objectivisme) 
o Enkel via opdoen van ervaringen met de concrete werkelijkheid komen we tot 

kennis (empirisme) 
o Verwerking via cognitieve processen (rationalisme) 
o Alles is afhankelijk van de toevallige persoonlijke ervaringen (relativisme) 

- Sociaal constructivisme (wij leren): 
o Nadruk: kennisconstructie gebeurt in interactie met andere lerenden 
o Elk individu ervaart de werkelijkheid en deelt zijn ervaring (kennis wordt 

gedeeld) 
o Combinatie van empirisme en relativisme  
o Er bestaat een vorm van werkelijkheid buiten lerende, maar die kunnen we 

enkel via sociale interacties verkennen, ervaren en dus leren kennen 
(realisme) 

- Gesitueerde theorie: 
o Kennis is afhankelijk van en ontwikkelt zich in een concrete situatie of 

context. Kennis wordt niet los gezien van een concrete situatie. Bv kennis 
over bakken doe je op in een bakkerij.  

 

 
2.7 Epistemologische en ontologische opvattingen van instructieverantwoordelijken 
en lerenden 
 
Lerenden en instructieverantwoordelijken hebben impliciet of expliciet een E en O opvatting 
(=beliefs).  
 
Verschillende voorbeelden: 

1. Instrument (van Lordàn, Solé en 
Beltran; 2017) waarbij gefocust 
wordt op reading beliefs van 
studenten. De eerste groep van 
items is empiristisch en tweede 
groep is objectivistisch.  
 

2. Instrument (van Yildiran, Demirci, 
Tüysüz en Geban; 2011) om 
epistemologische opvattingen 
van leerkrachten scheikunde in 
kaart te brengen. Duidelijk aantal 
objectivistische en 
constructivistische stellingen.  
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3. Onderzoek waarbij wordt gekeken naar 
verband tussen mate waarin IV een 
traditionele en/of constructivistische 
opvatting volgt en de mate waarin IV 
bepaalde vormen van computer- en 
internetgebruik toepassen in les.  
Resultaat: Hoe constructivistischer de 
visie, hoe meer ICT gebruik.  
 

 
 
 

2.8 Epistemologie, ontologie en het onderwijskundig referentiekader 
 
2.8.1 Kenmerken van instructieverantwoordelijke en lerende 
 
Individuele verschillen bij lerenden en IV: 

- Cultuurverschillen: werken door op basis van een relativistische visie op kennis en 
kennisverwerving 

- Empiristen bouwen verder op activiteit van lerende zelf, dus er wordt rekening 
gehouden met individuele verschillen (verschillende leerstijlen, interesses, aanleg, 
geslacht …) 

- Bij objectivisme is lerende/kennisverwerver niet belangrijk.  

- Lerenden en IV hebben beliefs met betrekking tot ontologische en epistemologische 
basis van kennis. Dit geeft richting aan manier waarop ze leren en instructie 
opzetten.  

 
2.8.2 Instructie-/leeractiviteiten 
 
Aandacht voor structuur in het leerproces.  

- Empiristen/rationalisten leggen nadruk op zelf opbouwen van mentale schema’s en 
dit op basis van eigen ervaringen en eigen metacognitieve activiteit (bv zelfreflectie).  

 
Selectie van leerdoelen en leerstof.  

- Op voorhand zeer afgelijnde geformuleerde doelstellingen (objectivisme) 

- Minder vaste omlijning, meer visies op eenzelfde materie (empiristen) 
 
Samenwerkend leren of niet?  

- Empirisme/sociaal constructivistisch/ gesitueerd theoretisch: nadruk op (on)bewuste 
invloed van samenleven.  

- Objectivisme/cognitief constructivisme: minder samenwerking tussen lerenden 
onderling, vooral samenwerking tussen IV en lerende.  
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2.8.3 Verhouding IV – lerende 
 
Controle over leerproces.  

- Objectivisme: IV = startpunt 

- Empirisme: lerende neemt controle van leerproces in eigen handen. IV geeft 
suggesties, is coach.  

 
IV: van autoriteit naar resource 

- Objectivisme: autoriteit 

- Emirisme: resource 
 
2.8.4 Context 
 
Oversimplificatie vs authenticiteit van de context en situatie.  

- Objectivisme: benaderen werkelijkheid te simpel.  

- Empiristen: pleiten voor overlap tussen leersituaties en echte authentieke situaties 
 
Gevoeligheid voor de culturele context: 

- Empiristen: moedigt lerenden aan om te exploreren, vragen te stellen en eigen 
nieuwe mentale modellen te bouwen. Hierdoor ontstaat automatisch een 
verwevenheid met de culturele context (cultuur = identiteit).  
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Thema 3: Van een behavioristische visie op leren naar het ontwerpen 
van instructie 
 

3.1  Advance organizer 
 
Gamification. = toepassen van gametechnieken in niet-game omgevingen. 
➔ Werkt goed aangezien er met belonen en competitie wordt gewerkt.  
➔ Gebruiken van badges werkt zeer positief. Het zou inzet en leerprestaties van 

studenten verhogen.  
 

3.2  Filosofische voorlopers van het behaviorisme 
3.2.1 De associatieleer: het kernbegrip ‘associaties’ 

 
Associatieleer = startpunt thema over behaviorisme, filosofische visie die niet evidence-
based is.  
Associatie = een verbinding tussen twee ‘psychische’ inhouden. Deze inhouden kunnen 
waarnemingen, gevoelens of eigen voorstellingen zijn. Bv geuren die bepaalde emoties 
opwekken. 
 
Ontwikkelen van associaties volgt aantal associatiewetten (EXAMEN!): 

- Wet van de contiguïteit: 
o Wanneer twee gevoelens, waarnemingen en/of voorstellingen A en B in 

ruimte en/of tijd gelijktijdig voorkomen, dan zal na een tijd A automatisch B 
oproepen. Bv honing-zoet, citroen-zuur of wanneer je praat met iemand die 
zelfde kleur ogen heeft als je vriend, ga je terugdenken aan die vriend.  

- Wet van de gelijkheid: 
o Wanneer twee gevoelens, waarnemingen en/of voorstellingen A en B zeer 

sterk op elkaar gelijken, dan vormen ze snel een associatiepaar 
o Vb. boom-struik, boter-margarine 

- Wet van de contrasten: 
o Wanneer A en B extreem van elkaar verschillen (bv. tegengestelden), dan 

vormen ze snel een associatiepaar 
o Vb. winter-zomer, zwart-wit… 

 
Nog steeds terug te vinden in vele uitwerkingen van leermaterialen, bv bij leren van 
woordenschat Frans. 
 

3.2.2 Verdere uitwerkingen van de associatieleer 
 
David Hartley (1701-1757): 

- Legt nadruk op parallellisme tussen fysieke en psychische toestanden. Hij legt dit 
parallellisme vast vanuit observaties: wat je ziet en voelt laat sporen achter in de 
hersenen.  

- Uitgangspunt: de menselijk geest is, voor het opdoen van externe prikkels en 
ervaringen, oorspronkelijk volledig blanco.  
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- Hij zocht relatie tussen gedrag en zenuwstelsel en werkte zo 2 doctrines uit: 
o Vibraties 

▪ Alle fysische fenomenen (in de wereld, ons lichaam) veroorzaken 
sympathische bewegingen in ons zenuwstelsel 

▪ Waarnemen (fysieke vibraties in werkelijkheid) en wat we daarvan 
ervaren in ons zenuwstelsel (trillingen in de zenuwen)→ 2 
verschillende dingen 

▪ Parallelle vibraties= vibratiuncules (= zintuigelijke waarneming) 
▪ Milde vibraties = plezier; heftige vibraties = pijn 
▪ Vibratiuncules: basis van onthouden, ons geheugen 
▪ Bevorderd door principes van contiguïteit en herhaling 
▪ Onbewust → reflexen! 
▪ Verklaart alle automatische bewegingen 
▪ Belang van tast als zintuig: we willen niet enkel dingen zien, maar ze 

ook aanraken. Bv baby kan niet praten, moet alles met handen tonen. 
Handen zijn zintuig die samenhangen met gedrag.  

o Associaties: (bouwt verder op doctrine van vibraties) 
▪ Algemene mentale associatiewet: sensaties worden dikwijls samen 

ervaren (ervaring A hangt samen met ervaringen B, C en D).  
▪ Samenhangende ideeën: vertonen de tendens om steeds samen te 

hangen 
▪ Associatie kan simultaan (parallel) verlopen, maar ook opeenvolgend 
▪ Meer gebaseerd op eigen wil, verlopen meer bewust → secundaire 

associaties 
Thomas Brown: 

- Suggestie in plaats van associatie 
o Benadrukt de actieve en selectieve werking van de geest 
o Hij verwerpt woord ‘associatie’: hij vindt het te causaal en expliciet. 

- Onderscheid tussen primaire en secundaire suggestiewetten: 
o Primaire suggestiewetten → grotendeels gelijk aan associatiewetten 
o Secundaire suggestiewetten (bouwen verder op primaire): 

▪ Houden rekening met individuele verschillen, aparte omstandigheden 
en lichaamstoestanden 

▪ Helpt verklaren waarom individuen soms vreemde associaties leggen, 
bv ene legt associatie koud-donker en andere koud-warm.  

James Mill: 

- Mentale Mechanica: 
o Men kopieert via de perceptie de realiteit: wat we zien, leggen we vast in 

onze geest.  

- Kennis opbouwen: toevoegen van ideeën aan eerdere ideeën 

- Associatie wordt versterkt door de levendigheid (vividness) van de perceptie van de 
werkelijkheid en de herhaling van de associaties 

- Menselijke geest is eerder passief 

- Zoon ( John Stuart Mill) ging niet akkoord: 
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o Mental mechanics → mental chemistry: scheikundige elementen kunnen door 
reactie veranderen in nieuwe elementen = gedachten combineren tot nieuwe 
ideeën in de geest.  
 

Herbart: 

- Werkte een onderwijssysteem uit waarin de associatieprincipes een directe vertaling 
hadden 

- Huisleraar: verantwoordelijk voor scholing van 3 zonen 

- Essentieel: Herbart reageert tegen dominante invloed van de leerstof in de discussies 
over leren en instructies. Hij vindt dat instructieverantwoordelijke inzicht moet 
bijbrengen en dus niet enkel leerstof moet overbrengen.  

- Herneemt ten dele associatieleer 

- 2 centrale concepten in zijn opvattingen:  
o Apperceptie (examen): 

▪ Activiteit of proces van assimileren, aanpassen en identificeren van 
een voorwerp, impressie of idee = je assimileert dingen bij dingen die 
je al weet.  

▪ Alle kennis ontwikkelt zich door de eerste waarneming en de 
daaropvolgende apperceptieprocessen 

▪ Eerst indruk die men opdoet is nog geen kennis, het is een voorstelling 
die geleidelijk aan naar onderbewuste zinkt. Die eerste indruk wordt 
weer gewekt door volgende impressie. De eerste indruk beïnvloedt de 
waarneming van de nieuwe indruk en versmelt er gedeeltelijk mee. Dit 
nieuwe geheel zinkt vervolgens onder het bewustzijn, maar is meteen 
beschikbaar om weer gewekt te worden door een volgende indruk, die 
er dan weer mee zal versmelten. = je kunt maar iets nieuws aanleren, 
als je al kennis hebt (belang van voorkennis!!).  

▪ Apperceptie is dus kern van de opvatting van herbartianisme over 
instructie. Opeenvolging van de leermaterialen waarmee lerenden in 
contact komen is dus van belang.  

▪ Nieuwe leerinhouden kunnen verankerd worden op wat al aanwezig is 
in onderbewuste.  

▪ Iets aanbrengen dat niet kan gekoppeld wordt aan aanwezige ideeën 
is verloren tijd 
 

o Interesse: 
▪ Bepaald door wat er al aanwezig is, wat men kent is dus 

richtinggevend voor wat men vervolgens wil leren.  
▪ Grondlegger van de interessepsychologie: interesse en kennis 

reageren op elkaar.  
▪ Leren gaat beter wanneer lerenden op een zeer intense manier bezig 

zijn met de leerstof (actief verkennen). Hij zal dit stimuleren door 
verschillende ervaringen, voorbeelden … aan te reiken. Als lerenden 
nooit ervaring hebben opgedaan, gaan ze ook nooit interesse kunnen 
tonen.  

▪ Nadruk op morele vorming: cognitieve vorming en 
persoonlijkheidsvorming gaan hand in hand. Bv leren concentreren 
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tijdens leren van wiskunde, het aanleren van poëzie om de uitdrukking 
van gevoelens van anderen te leren ervaren.  
 

- Ook in praktijk gebracht: 4-5 opeenvolgende stappen in instructieproces: 
1) Voorbereiding: lln voorbereiden op nieuwe inhouden, vermijd dat ongekende 

inhouden worden aangebracht (wek interesse) 
2) Presentatie: presenteer nieuwe inhouden  
3) Associatie: relateer inhouden aan vorige lessen 
4) Generalisatie: geef verschillende oefeningen en voorbeelden, zodat generieke 

toepasbaarheid ervaren wordt.  
5) Toepassing: geef oefeningen om nieuwe inhouden verder te verankeren in 

ervaringen (apperceptie)  
➔ Leerdoelen, media, voorkennis, werkvorm 

- Het concept interesse heeft grote invloed op onderwijs in Nederland en VS en ook op 
de lerarenopleiding in de VS. 

 
3.2.3 Maar werkt da associatieleer (associanisme)? 

 
Voorbeeld waarbij associanisme relevant is als verklaringsmechanisme voor leerprocessen 
➔ Onderzoek naar taalverwerving bij baby’s. Hoe stellen in leerproces baby’s woorden 

verbinden met voorwerpen? Hoe ontwikkelt toename in woordenschat?   
➔ 3 verklaringsmodellen: perceptueel (zintuigelijk) model, sociaal model en model op 

basis van linguïstische cues (verbinden met kenmerken van andere voorwerpen).  
➔ 3 theorieën: woorden leren door associëren van volledig object met een woord (1), 

leggen van associaties tussen zaken die ze met de zintuigen kunnen vaststellen en de 
verklanking van een woord (felrode bal, bewegende auto) (2) en nadruk leggen op 
sociale pragmatiek (3) (relatie tussen communicatietekens en de personen die deze 
tekens gebruiken; bv moeder wijst naar lepel). Sociale context bij aanleren van 
woord is erg belangrijk. Baby leert geen woorden via de telefoon.  

 
 
Temporal contiguity = woord krijgt bepaald 
gevoel/betekenis doordat je het in bepaalde situatie vaak 
hoort. 
 
In de eerste maanden speelt perceptuele verklaringsmodel 
een grote rol, maar geleidelijk aan worden sociale en 
linguïstische cues heel belangrijk.  
 
Let op:  
Focus op perceptueel leren (associëren van woorden met 
wat men waarneemt) kan zorgen voor vertraagd leerproces. 
Linguïstische en sociale cues gaan veel sneller.  
 Er zijn grenzen aan de kracht van associëren. 
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3.3  De basis voor het wetenschappelijk behaviorisme 
 
Van filosofie naar empirisch onderzoek (=manier van wetenschappelijk onderzoek, die 
directe, eigen waarnemingen gebruikt) 
 
Hermann Ebbinghaus (1850-1909): 

- Uitganspunten associatieleer zijn versterkt door Ebbinghaus  

- Geheugenonderzoek: heeft experimenteel onderzoek verricht rond leren. Hij breekt 
dus klassieke, filosofische traditie en gaat empirisch aan de slag.  

- Onderzoek naar vergeten 
o Eerste die een vergeetcurve beschreef, vergeten over tijd heen 
o Hij liet eerst proefpersonen een rij zinloze klanken onthouden. In het begin 

konden ze klanken foutloos reproduceren, maar hoe langer tussentijd, hoe 
minder ze nog wisten.  

o Memoriseren ging wel beter als gij zinvolle woorden gebruikte.  

- Principe van het ‘overleren’ (ontdekt toen hij de sterkte van associaties toetste) 
o Zelfs al beheers je het gevraagde, door herhaling worden de associaties 

versterkt 
o Na 1 uur: 90% van geziene stof is vergeten 
o Leercurve: 

▪ Herhalen gespreid in de tijd: effectiever, niet alles proberen herhalen 
in 1 sessie.  

- Principes van Ebbinghaus: 
o Let op de betekenis van wat geleerd moet worden 

▪ Gebruik mnemonics (ezelsbruggetje) als hetgene wat gememoriseerd 
moet worden geen directe betekenis heeft voor lerende.  

o Herhaal hardop, of gebruik visuele voorstellingen 
o Zorg voor een goede planning van memoriseren → spreiden in de tijd! 
o Herhaal liever 4/5 keer iets gedurende een korte periode 

- Experiment:  
o Lln gedurende 15 min gedicht uit het hoofd laten leren. Daarna moesten ze 

dit direct opschrijven (immediate recall). Zij onthouden veel meer dan de lln 
die werken volgens de delayed recall.  

- Onderzoek over vergeetcurve van Easley: 
o We vergeten eerst veel en het vergeten gaat na een tijdje trager. Belangrijk 

om te herhalen gespreid in tijd.  

- Individueel bekijken van vergeten (Weng & Lin): 
o Computersysteem om woordenschat in te oefenen. Het leert woorden aan en 

herhaalt ze. De beheerste woorden worden minder gevraagd en de woorden 
die vergeten werden, worden vaker opnieuw aangeboden.  

 
Twitmeyer: 

- 1902: onderzoek in verband met reflexologie 

- Onderzocht de kniepeesreflex 
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- Eerst een belletje rinkelen (verrassing vermijden) en dan op de knie tikken met 
hamer. Daarna ging enkel het belletje af en was er geen tik van de hamer, toch ging 
been omhoog.  

- Nieuwe stimulus (bel) had oorspronkelijke stimulus (hamer) vervangen = 
stimulussubstitutie 

- Combineren en verbinden van 2 stimuli= klassieke conditionering 

- Eerste situatie: ongeconditioneerde respons (tik op knie met hamer) 

- Na stimulussubstitutie: geconditioneerde respons (rinkelen van bel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavlov: 

- Vader van de ‘klassieke conditionering’, Twitmeyer werd vergeten 

- Per toeval op conditionering gestoten  

- Onderzoek naar speekselsecretie bij de hond: aanbrengen van voedsel zorgde voor 
speekselsecretie. Belletje laten rinkelen tijdens serveren van eten. Nadien enkel 
belletje laten rinkelen en toen was er ook al speekselsecretie. 

- Actueel: pestgedrag 
o Na schoolbel wordt kind gepest 
o Schoolbel is eerste neutrale stimulus, maar kan uitgroeien tot 

geconditioneerde stimulus  → angstreacties  

- Klassieke conditionering blijft terugkeren bij therapieën en instructieaanpakken. Bv 
kind dat niet graag naar school wil, schoolsituaties associëren met plezier. Bij 
opleiding verpleegkunde/vroedkunde eerst werken met poppen om 
succeservaringen op te doen en dan minder angst te hebben in echte situaties. 

 
Thorndike: het connectionisme 

- Onderzoek: gebaseerd op proeven met dieren 

- Kat werd in een kooi geplaatst. Kooideur kon worden geopend door kantelen van pal. 
Buiten de kooi: stuk zalm. Kat probeerde eerst poten doorheen tralies te steken. 
Gissen en missen: uiteindelijk ging de deur open 

- Herhaling: aantal pogingen om kooi te openen werd steeds kleiner 
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- 4 connectiewetten (vertaling van stimulus-responsprincipes associatieprincipe): 
o Law of effect: 

▪ Wat volgt op een uitgelokt gedrag, heeft effect op de mate waarin er 
een connectie ontstaat tussen stimulus en respons 

▪ Positieve reactie → versterkt connectie 
▪ Negatieve reactie → verzwakt connectie 
▪ Herbart in te herkennen 

o Law of readiness:  
▪ Lerenden klaar zijn om iets nieuws te verwerven → makkelijker 

nieuwe inhouden oppikken. Bv lerenden hebben veel voorkennis, dus 
gaan sneller connecties leggen.  

o Law of exercise: 
▪ Hoe meer de relatie tussen stimulus en respons wordt herhaald, hoe 

sterker de relatie wordt en vice versa (de law of disuse) 
▪ Herhalen, herhalen, herhalen 

o Law of associative shifting: 
▪ Reacties op een bepaalde stimulus kunnen ook volgen op andere 

stimuli, wanneer deze maar in kleine mate van elkaar verschillen 
▪ Krachtige basis voor gedragsmodificatie 
▪ Vooral toegepast tijdens wiskundelessen om bv uit formule voor opp 

van rechthoek, stap voor stap formule voor opp van parallellogram 
afleiden.  

- Onderzoek: inconsistentie 
o Verzwakken law of effect: 

▪ Zowel positieve als negatieve gevolgen hebben een effect → 
negatieve consequenties zijn niet effectief 

➔ Negatieve bekrachtiging heeft een leereffect, maar meestal minder gewenst 
(schrikreacties, vermijdingsgedrag…) 

- Behavioristische visie benadrukt belang van bekrachtiging en aard van bekrachtiging. 
Wat met straffen en belonen?  

o state-of-the-art onderzoek benadrukt de ‘interpretatie’ van de positieve of 
negatieve bekrachtiging. Kijken naar effect van bepaald gedrag en het gevoel 
daarbij zorgt voor interpratie.   

o Niet alle lerenden reageren op zelfde manier.  

- Onderzoeken van samenhang in ruimte en tijd tussen gedrag en positieve of 
negatieve gevolgen. Uitgestelde bekrachtiging heeft ook een effect (Ebbinghaus).  

- Belangrijk: groot belang van positief bekrachtigen. Bv: onderzoek waarbij muziek 
leren op school wordt vergeleken met het informeel leren van muziek spelen in een 
garageband. Bij school setting minder waardering, dus weinig motivatie om daar te 
leren.  

- Veralgemeende zijn theorie van dieren naar mensen 

- Grote nadruk op herhaling 
o Zinvolheid indrillen (=niet-inzichtelijk herhalen van stukje kennis tot het goed 

verankerd is in gedrag van lerende): enkel nuttig als de leerstof eerst 
inzichtelijk verwerkt is.  
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- Hedendaagse toepassing connectionisme 
o Taalonderwijs: sterke connectie bij het verbinden van audiologische en 

visuele representatie van woorden (tegelijkertijd aanbieden van verklanking 
van woord en schrijfwijze).  
 

John Watson: 

- Leren is terug te voeren tot observeerbaar gedrag; meestal gekoppeld aan trial en 
error 

- Alle leren kan teruggebracht worden tot geconditioneerde reflexen/responsen 

- Het is mogelijk om stimuli te vervangen door andere stimuli (associative shifting; 
Thorndike). De geconditioneerde reflex of respons is daarbij een reactie die de 
instructieverantwoordelijke kan uitlokken door deze systematisch te combineren 
(pairing) met zelfgekozen stimulus.  

- Niet enkel fysieke reflexen (speekselsecretie of kniepeesreflex), maar ook emoties 
kunnen geconditioneerd worden. Bekend onderzoek: ‘Little Albert’ (angst aanleren 
voor voorwerpen met pels) 

- Behavioristische interpretatie: “Door conditionering kunnen stimuli die emoties 
uitlokken uitgebreid worden tot een volledig scala aan gedragingen.”  

- Zijn opvoeding van zijn eigen kinderen was redelijk droog, hij was zeer 
gedragsgericht.  

 

Skinner: de eerste behaviorist die behavioristische leerprincipes vertaalt naar een 
aanpak voor instructie 
 
Situering: 

- Heeft leren in samenhang met instructie onderzocht 

- Hij gaat verder dan klassieke conditionering en ontwikkelt operante conditionering 
➔ Bij operante conditionering wordt een gewilde respons verkregen. Legt meer 

de nadruk op bekrachtiging en minder op de stimulus.  
 
 
 
 
 
 

 

- Skinner bekend door: 
o Skinner box: onderzoeken op dieren leverden hem bevindingen op die ook 

toepasbaar zijn op mensen. 
o Geprogrammeerde instructie (GI) 
o Teaching machines 
o Controversiële, wetenschappelijke en onderwijskundige ideeën.  

- Bouwt verder op Watson, Thorndike… 
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- Boek: Walden Two: opvoeden van kind staat hierin centraal. Iedereen heeft zelfde 
regels  
 

Leren volgens Skinner: 

- Leren = ontstaan van observeerbare gedragsveranderingen. Alleen observeerbaar 
gedrag kan bestudeerd worden. 

- Interne leer- en denkprocessen: black box → niet mogelijk te bestuderen, ze worden 
dus genegeerd.  

- Niet de stimulus, noch respons belangrijk, maar wel de consequentie/bekrachtiging 
(reinforcement). Het is uit de consequentie die volt op respons dat iemand leert en 
er dus een waarneembare gedragsverandering ontstaat.  

- Theorie van operante leren:  
o Via bekrachtigers de frequentie van het optreden van een gedrag controleren 
o Versterken van gewenste gedrag is belangrijk 
o Als bekrachtiging als de juiste respons wordt geobserveerd, dan is die 

bekrachtiging contingent.  
▪ Contingentieprincipe:  

• Bekrachtiging en gedrag liggen voldoende dichtbij in tijd en 
ruimte → herken hier het associatieprincipe 

• Positieve of negatieve bekrachtiging 

• Materiële (extrinsieke) of intrinsieke aard van bekrachtiging 

- Voorstander van de positieve bekrachtiging (tegen straffen, leren wordt er niet door 
gestimuleerd) 

- Maken van fouten moet worden vermeden 

- Weglaten van positieve bekrachtigers leidt tot een afname van het minder gewenste 
gedrag (extinctie) 

- Aanbevelingen voor bekrachtigers: 
o Snel geven na vertonen gewenste gedrag = contingencies of reinforcement 
o Lerenden zelf laten kiezen welke bekrachtiger ze wensen 
o Niet enkel positief sociaal gedrag, maar ook leerprestaties 
o Geven van zeer specifieke waardering 
o Als-dan principe/Premack-principe: eerst minder leuke taken uitvoeren, bv in 

China moeten de kinderen de klas elke dag poetsen en dan krijgen ze daar 
een beloning voor. Dit is effectiever dan het te gebruiken als straf bij 
ongewenst gedrag = precorrectieve aanpak.  

- Gewenst gedrag zeer expliciet bespreken met lerenden, bv lln zouden minder 
storend gedrag vertonen als ze zelf mee klasregels bepalen, daarover een poster 
maken en deze ophangen in klas. 
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- Hoe eerste gewenste gedrag uitlokken?  
o Om gewenst gedrag uit te lokken, heb je antecedent nodig. Skinner gebruikt 

hiervoor hints. De IV geeft hints aan lerende over wat gewenst gedrag is. Hint 
is dan het antecedent van gewenst gedrag. Bv als je wil dat lln hand opsteken 
in de les, is de antecedent ‘hand opsteken’.  

o 3 grote aanpakken 
▪ Prompting: voortonen, beschrijven van het gewenste gedrag; bv. hint 

over verklanking vreemd woord, analogie voor vinden goed antwoord 
▪ Chaining: uitwerken van een gedragsketen (eenvoudig) → uitlokken 

van gedisciplineerd gedrag. Elke deelstap moet expliciet bekrachtigd 
worden. Bv classroom management of Trace, Imitate, Copy en 
Memory, manier om het schrijven van de naam aan te leren.  

▪ Shaping: vorm geven. Gedrag dat enigszins in de richting gaat van 
gewenst gedrag meteen bekrachtigen, daarna steeds hogere eisen 
stellen (techniek van de successieve approximatie = het te bereiken 
eindgedrag wordt opgesplitst in deelstappen en elke stap wordt 
bekrachtigd) 

 
Visie van Skinner op instructie: 

- Leeromgevingen creëren die maximale kansen geeft voor leren van nieuw gedrag 

- Contingenties of reinforcements spelen daarbij een grote rol, ze omvatten: 
o Situatie waarin het gedrag zich voordoet 
o Gedrag zelf 
o Consequenties van het gedrag  

 
Principes bij het ontwerpen van instructie: 

- Te verwerven kennis opdelen in kleine delen 

- Bekrachtigingsschema moet worden opgesteld zodat de lerende bevestiging krijgt 
wanneer onderdeel met succes is afgerond.  

- Positieve bekrachtiging moet regelmatig voorkomen en onmiddellijk volgen op het 
optreden van elk gewenst gedrag.  

- Lerenden moeten begeleid worden om zoveel mogelijk succes te ervaren en 
vermijden om fouten te maken.  

- Procedure voor het ontwikkelen van instructie gebaseerd op behavioristische 
principes van Skinner: 

o Omschrijf zo exact mogelijk het gewenste eindgedrag 
o Observeer het initiële gedrag (Herbart) 
o Werk een reeks opeenvolgende deelgedragen uit, startend bij het initiële 

gedrag en opklimmend in complexiteit, tot het gewenste gedrag bereikt 
wordt (gedragssequens). = taakanalyse  

o Leid de lerende door de sequens van gedragingen 
o Bied de lerende snel feedback (contingencies of reinforcement) 
o Evalueer of leerdoel bereikt is.  
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- Aanvulling van Skinner op bovenvermelde procedure: 
o Maak duidelijk wat moet geleerd worden 
o Onderwijs wat éérst komt 
o Lerenden moeten studeren op hun eigen tempo (verschillende voorkennis) 
o Programmeer de leerstof 

- Instructiemodel van Skinner vraagt strakke planning en controle.  

- Skinner legt nadruk op individueel proces/geïndividualiseerde instructie.  

- Als instructieverantwoordelijke is het moeilijk om aan al deze eisen te voldoen, 
daarom gebruik maken van ‘teaching machines’.  

 
 

3.4  Van leren naar instructie op basis van het behaviorisme 
 
Gedrag, gedrag, gedrag, gedrag 
Waarneembaar gedrag = centraal.  

➔ Moeilijk bij leerdoelen gericht op abstracte leerstof.  
➔ Voorbeeld: les kansrekenen: lln nemen gekleurde balletjes uit zak en moeten 

opschrijven welke kleur ze telkens pakken. Ze doen dit zelf! Behaviorisme eist 
dat elke leerling gedrag vertoont. Anders kan je niet bekrachtigen of feedback 
geven.  

Fetisjisme?  
➔ Overdrijven we niet met grote nadruk op gedrag, manipuleren, actief construeren, 
tekenen, schrijven …?  
➔ Neuro-educational onderzoek kan aantonen dat actieve manipulatie effectief is.  
➔ Onderzoek Rushtin & Larking:  

o Koppelen leerprincipes, leeromgeving en hersenactiviteit aan elkaar.  
 
Actie, handelen, gedrag … is basis voor alle leren.  
Zie thema 4!! 
 
Het formuleren van leerdoelen in termen van observeerbaar gedrag 

- In behavioristische aanpak van leren en instructie zijn niet langer leerstof en 
leerinhouden het uitgangspunt, maar wel concrete gedragsdoelen.  

- Let op voor niet te algemene doelstellingen die pas na lange tijd gerealiseerd kunnen 
worden. Behavioristen pleiten voor meer detaillering: naast concrete inhouden en 
gewenst observeerbaar gedrag, vragen ze ook om concrete criteria aan te geven die 
helpen te bepalen of het gewenst gedrag wel bereikt is. Deze criteria kunnen 
inhoudelijk zijn en kenmerken van gewenste gedrag (volledigheid, snelheid, gebruik 
maken van bepaalde hulpmiddelen) 

- Heel veel instructie staat of valt door concrete beschrijving van gedrag. Kunnen = 
nutteloos woord.  

- Taxonomieën voor leerdoelen zijn ontwikkeld 

- Taxonomie van Bloom. Deze werd herwerkt door Anders & Krathwohl. De 
unidimensionale taxonomie, waarin gedrags- en inhoudsniveaus samen werden 
gebruikt, werd aangepast tot een tweedimensionale structuur. 
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➔ Taxonomie = hiërarchisch. De onderliggende categorie moet voldoende 
beheerst zijn opdat de categorie van het volgende niveau betekenisvol kan 
worden ontwikkeld bij een lerende.  

➔ In beide dimensies wordt het hebben van kennis benadrukt als basis. 
➔ Metacognitieve kennis kan je pas verwerven als er veel ervaring is opgedaan 

met de eigen kennisverwervingsprocessen.  
➔ Je kan pas iets toepassen als je iets herinnert en er inzicht in hebt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hattie: expliciteren van de leerdoelen heeft significante impact op leerprestaties, d = 
.56.  
 

Teaching Machines en Geprogrammeerde Instructie (GI) 

- GI is een instructiesysteem dat leermaterialen en de media centraal stelt in de 
instructiesetting. Het is zodanig uitgewerkt dat een lerende volledig zelfstandig kan 
studeren.  

- Pressey: ontwikkelde examenmachine met 4 antwoordknoppen. Er werd 
bijgehouden welke vragen juist/fout waren. Dit werd omgebouwd tot leermachine 
(Drum Tutor). Wanneer lerende foutief antwoord gaf, bleef vraag en 
antwoordmogelijkheden staan. Volgende vraag verscheen pas als juiste antwoord 
was gegeven.  

o Doel: (1) tijdswinst, (2) het wegnemen van routineklussen bij de 
instructieverantwoordelijke, (3) het onmiddellijk laten ervaren van een fout 
en (4) het indrillen van geheugenstof 

- Skinner ontwikkelde leermachine van Pressey verder. Hij pikt in op directe 
terugkoppeling na het geven van een respons. Hij merkte dat het geven van feedback 
op vele scholen te lang wordt uitgesteld.  

- Het is dus best om leermachines te ontwerpen die meteen feedback geven op het 
antwoord van de lerenden.  

- Ontwerpprincipes GI 
o principe van de kleine stappen: kleine hoeveelheden die geordend leiden tot 

nagestreefde leerdoel 
o principe van de juiste antwoorden: men zorgt ervoor dat de lerenden géén 

fouten kunnen maken. Skinner suggereert cues (tussenantwoorden, 
suggesties) om de kans op een juist antwoord te verhogen.  

Inhoudsdimensie     gedragsdimensie 
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o principe van onmiddellijke controle en terugkoppeling (feedback): 
onmiddellijk na antwoord feedback geven.  

o principe van geleidelijke vooruitgang: men geeft de lerenden steeds minder 
hulp (cues) bij het oplossen van de vragen. Skinner suggereert hier fading of 
vanishing van de hulp. 

o principe van de meetbaarheid: elke keer moet de lerende een antwoord 
geven waarvan de juistheid gecontroleerd kan worden. (is ook een zwakte, 
alles moet observeerbaar zijn, is lastig) 

o principe van open antwoordvorm: open antwoorden (overt respons) die 
onmiddellijk bekrachtigd worden en onjuiste antwoorden verbeterd (via cues 
en alternatieve wegen) 

- GI was aanvankelijk lineair (elke stap leidde naar één volgende stap). Kritiek van 
Crowder, hij ontwierp dan vertakte GI. Dit speelt meer in op de begeleiding van de 
individuele lerende.  

- Skinner is niet voor MPC in leersituatie. Hij vindt dat de lerende het antwoord zelf 
moet samenstellen en een lerende moet het antwoord oproepen en niet herkennen. 
MPC is wel mogelijk is een testsituatie, omdat de lerende het juiste antwoord al 
heeft geleerd.  

- GI kan aangeboden worden op papier of via leermachines. 

- Vandaag zijn leermachines vervangen door computers: Computer Assisted 
Instruction (CAI). Computers laten gebruik van zeer vertakte programma’s toe.  

- Skinner vraagt om voorzichtig te zijn: veel bekrachtigers/reinforcers leiden eerder af. 
Bv een kort leuk filmpje na elke juiste oefening kan ervoor zorgen dat lerenden 
eerder dat filmpje onthouden dan de leerinhoud.  

- Uit onderzoek van Kulik & Kulik blijkt dat GI minder leidt tot betere resultaten en 
verhoogde effectiviteit van cursussen. (Recentere studies uitgevoerd door Schramm 
zeggen dat GI wel effectief is).  

- Uit onderzoek van Kulik & Kulik blijkt CAI wel positieve impact te hebben op leren. 
Lerenden: 

o presteren beter op examens en op gestandaardiseerde tests 
o ontwikkelen een positievere houding tegenover computers 
o staan positiever tegenover hun cursussen 
o gebruiken minder tijd 

- Hattie: Effect size CAI d= .39 → computers hebben enkel belangrijke impact als ze 
gecombineerd worden met de aangepaste keuzes van de leerdoelen, leerstof, 
werkvormen en evaluatie.  

- Computertoepassingen met behavioristische visie op leren → er moet voldoende 
feedback/bekrachtiging zijn (principe behaviorisme) 

o Virtual Lab: doorlopen van dissectieprocedure. Er is interactie tussen 
programma en lerende, maar informatieoverdracht blijft centraal staan.  

 
Het belang van feedback 
Feedback = bekrachtigen  

➔ Kracht van bekrachtigen zit in de impact op het vervolg 
van het leerproces 

d = .79 (Hattie) 
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Feedback is bedoeld om het opvolgende gedrag te verbeteren. Feedback is gericht op het 
stimuleren, bevorderen van verdere leerproces.  

Effectieve feedback Minder effectieve feedback 

het geven van cues (d = 1.10) feedback geven waarin verbetering van de 
fouten centraal staat (d = .37) 

informatie over prestaties (d = .95) uitgestelde versus onmiddellijke feedback (d 
= .34) 

bekrachtigen (d = .94) beloning geven (d = .31) 

video of audiofeedback (d = .64),  straffen (d = .20) 

computergestuurde feedback (d = .52) prijzen (d = .14)  

leerdoelen aanhalen bij feedback (d = .46),  
 

feedback door studenten (d = .42) 
 

 
Feedbackmodel Timperley & Hattie 

- ‘feedup’: In welke mate bereik ik de doelen? De doelen worden verhelderd. De 
lerende wordt aangemoedigd die doelen voorop te stellen. De doelen worden 
aangescherpt. Relatie met leerdoelen wordt hier benadrukt: heb je juiste doelen voor 
ogen? Kun je doelen beter formuleren?  

- ‘feedback’: Hoe heb ik het tot nog toe aangepakt? Er wordt een uitspraak gedaan 
over de mate waarin een leerdoel al dan niet bereikt is. Aan welke criteria voldoet je 
werk nu al? Wat heb je tot nu toe bereikt?  

- ‘feed forward’: Wat doe ik daarna? Leerprocessen volgen elkaar stapsgewijs op. Na 
het succesvol aanpakken van een eerste stap, kun je nu een volgende taak, stap, 
niveau aanpakken. Tips geven.  

 
3 vragen centraal:  
Where am I going?  
How am I going?  
Where to next?  
➔ Feedback kan 
op deze vragen een 
atnwoord geven.  
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Feedback focus (bij 3 centrale vragen, staat 4 aspecten central): 
- feedback over de ‘taak’ (FT): meeestal correctieve feedback. IV geeft punten, 

doorstreept foute antwoorden en duidt juiste antwoorden aan. Transfereert niet 
naar volgende opgave. Er wordt niet uit geleerd.  

- feedback over het ‘proces’ dat gevolgd is om de taak aan te pakken (FP): kijkt 
vooral naar ‘het waaro’ van bereiken van juist antwoord, juiste oplossing, goede 
aanpak … Hierbij worden fouten opgespoord en wordt er gezocht waarom iets 
niet juist is. Waar werd rekenfout gemaakt? Welk deel van de redenering klopt 
niet? Waarom is schrijftsijl niet romantisch?  

- feedback over de mate van ‘zelfregulatie’ (FR) 
- feedback over de ‘student zelf’ (FS): ‘Je ben goede leerling’ of ‘waarom ben je zo 

dom?’. Heeft geen relevantie voor verdere taakoplossing of sturing van het 
vervolg van leerproces. Prijzen is niet nuttig, tenzij het in combinatie met 
taakgerichte, procesgericht en/of regulatie feedback is.  

➔ In samenhang geven volgens bovenstaande 
volgorde 
 
Verschuiving van FB door IV naar feedback door 
lerende en feedback op feedbackgever 

➔ Reviewstudie van Popta et al (2017) 
wijzen op voordeel voor lerende bij 
geven van feedback aan anderen: 
betere kennisverwerving, leerprestaties, 
reflectie op eigen kwaliteit …  

 
Valcke en collega’s: 
Studenten die in online omgeving feedback geven aan medestudent op basis van concrete 
criteria, daarbij feed forward geven waarin aangegeven wordt hoe ze hun werk zouden 
kunnen verbeteren en vervolgens feedback geven over de verkregen feedback, blijken 
kwalitatief beter onderzoeksproduct uit te werken dan studenten die niet in deze peer-
feedback-cyclus betrokken worden.  
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Mastery Learning (beheersingsleren) 
Hoe goed moet het gewenste gedrag zijn?  
➔ Weinig aangepakt in literatuur: 

o Welk prestatieniveau wil je van een piloot, chirurg, automecanicien, loodgieter? 
o Welk prestatieniveau wil je van een instructieverantwoordelijke? 
o Welke prestatieniveau wil je van een lerende? Is 50% goed genoeg? 

 
Carroll:  

- Effectiviteit van leren is bepaald door tijd die lerende spendeert aan een taak 
versus de tijd die ervoor nodig is. (formule) 

- Een lerende kan altijd leerdoelen bereiken, als hij/zij maar voldoende tijd krijgt.  
 

 
 
Mastery Learning legt nadruk op individueel leerproces, hiervoor is binnenklasdifferentiatie 
nodig. 
 
Bloom vertaalde conceptuele model van Carroll is werkmodel voor Mastery Learning: 

- ‘Defining Mastery’: bepaal leerdoel en eindniveau   
- ‘planning for Mastery’: leg opeenvolgende instructiestappen vast, met subdoelen 

en feedbackinfo, minimumeis op testen is 80%-90%. Correctief materiaal voor 
studenten die dit niet halen.   

- ‘teaching for Mastery’: alle lerenden helpen ‘Mastery Learning’ norm te halen  
- ‘maximum time’: maximaal tijd geven aan alle leerlingen; extra materiaal voor 

snellere leerlingen; tutor voor tragere  
- ‘grading for Mastery’: enkel wanneer lerende 80%-90% haalt, wordt leerproces 

afgerond of volgende stap gezet. Lln gaan in competitie met zichzelf, niet met 
anderen.  

➔ In dit systeem is het onmogelijk om 10/20 te halen en dan met zekerheid te kunnen 
zeggen dat je geslaagd bent.  
 
 
 
‘Mastery learning’ heeft zeer optimistische visie: 
➔ Bloom beweert dat “tot 95% van de lerenden een hoog beheersingsniveau kunnen 
bereiken … mits er voldoende leertijd is voorzien en er aangepaste hulp beschikbaar is.”  
Slavin paste ML-principe toe in klassieke setting en kwam tot minder goede resultaten. ML is 
effectief als er voldoende aandacht is voor elke individuele leerling.  
 
 
 
 



 37 

Meta-analyses Mastery Learning (Kulik, Kulik en Bangert-Drowns, 1990)  
- ‘Mastery learning’ is effectief 
- Lerenden kunnen meer en langere leerinhouden onthouden, staan er positiever 

tegenover en ontwikkelen meer zelfvertrouwen 
- Effectiviteit ligt in het feedback- en correctiemechanisme, kwaliteit van 

correctiematerialen is factor.  
- Standaard voor ML ligt tussen 80-90%. Dit zou zorgen voor evenwicht tussen 

voldoende cognitieve beheersing en het in stand houden van de leermotivatie 
- Minder efficiënt door langere leertijd; maar is dit een nadeel? Guskey zegt dat 

instructie uiteindelijk wel doel bereikt, en snelle aanpak biedt geen garanties. 
- Mate van effectiviteit hangt af van persoon tot persoon: zwakkere lerenden halen 

meer voordeel uit Mastery Learning 
- Jonge lerenden hebben minder baat bij deze aanpak dan oudere lerenden (>5e lj) 

 
Direct Instruction (DI) 

- Ontwikkeld door Engelmann, eerder klassieke manier van lesgeven 

- In les: filmpje waarin lln leerkrachten kort moeten herhalen, woorden moeten 
opzeggen, woorden splitsen … 

- Doel: onderwijs voor arme en achtergestelde kinderen verbeteren.  

- Onderdeel van Project Follow Through, waarin DI vergeleken werd met 20 andere 
aanpakken (Meyer et al., 1983)  

- Samen met Behavior Analysis Model enige methode die op alle punten 
(woordenschat, lezen, spelling, taal, rekenen, wiskunde) beter scoorde dan andere 
methodes.  

- Geen DI in Vlaanderen (te duur) 

- Aanvankelijk gebruikt bij lln met leermoeilijkheden, nu bij alle lereden.  

- In VS populaire aanpak onder druk van No Child Left Behind van George Bush 
(besparingsactie om niet te investeren in privé-onderwijs) 

- What Works Clearinghouse opgesteld: documenteert alle methoden die een goed 
effect hebben bewezen.  

- Kenmerken 
o Duidelijke en systematische instructie: elke les bouwsteen voor volgende stap 

in rekenen, lezen, schrijven   
o Uitgeschreven lesplannen: alles wat lkr zegt/doet + mogelijke reacties van lln 

is uitgeschreven. (script) 
o Strak tempo; oefeningen volgen elkaar snel op; vijftien leerkansen per 

minuut; lerenden participeren dus actief 
o ‘Mastery Learning’ succescriterium: 90% vooraleer volgende stap wordt gezet 
o Veel kansen om deelvaardigheden te oefenen: door hoge tempo en 

‘koorspreekoefeningen’ (lln antwoorden samen) 
o Na elke tien lessen/sessies een algemene toets 
o Niveaugroepjes; 8-12 lerenden; garanderen extra leerkansen, elk kind komt 

minimum 1 keer per minuut aan bod.  
o Ondersteunen van lln: scaffolding = lln krijgen extra hulp tot ze 

deelvaardigheid beheersen 
o Geïntegreerd in instructieaanpakken; DI 15 minuten per dag 
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o Integratie van strategieën; variatie aan leerdoelen: naast basiskennis ook 
oplossingsstrategieën, problemen analyseren en oplossen 

o Lesafsluitingen: korte bespreking van leerdoel en aanpak 
o oefenen  

- Instructieverantwoordelijken staan centraal, de aanpak van de IV heeft een sterke 
prescriptie, nadruk wordt gelegd op de scripts voor IV. 

- Ontwerprichtlijnen: 
o Voer een zeer zorgvuldige inhoudsanalyse uit van opeenvolgende taken 
o Benadruk een heldere communicatie  
o Specificeer wat de instructieverantwoordelijke moet doen, zeggen, tonen, 

aanduiden … en wat lerende moeten zeggen, doen, tonen … (script!) 
o Verzorg de opeenvolging in de instructie: eerst regel en daarna oefening om 

regel toe te passen 
o Organiseer opeenvolging in lessenreeks 

- Schuift een format naar voren voor het aanpakken van fouten 
o Eerst: leerkracht modelleert 
o Dan: lerende gaat samen met hem de opgave oplossen 
o Vervolgens: meteen een nieuwe opgave als test of leerdoel nu wel bereikt is 
➔ Voorbeeld: Video Self Modeling (VSM): lkr leest zin, lerende leest ook zin, gaat 
het goed, dan lezen ze nieuwe zin, gaat het fout, dan modelleert IV zin opnieuw 
enz. Dit wordt opgenomen en nadien bewerkt zodat enkel correcte antwoorden 
van lerende overblijven. Lerende kijkt eerst deze video vooraleer verder te lezen.  

- IV moet letten op: 
o Samenstelling van kleine groepen 
o Tijd besteed aan actieve deelname 
o Continue toetsing 

- Strategieën van IV zijn gericht op een zeer actieve deelname: 
o Choral respons (koorspreken) 
o Signalen als cues om reactie uit te lokken (vinger) 
o Hoog sturend tempo (pacing) 
o Guided practice: voordoen en onmiddellijk laten nadoen 
o Directe foutencorrectie 
o Herhalen foutloos gedrag (lead-test-retest) 

- Leerkrachten volgen telkens stap voor stap voorgestructureerde opbouw (scripts). Je 
kan hiervoor terecth bij organisaties (ADI, FDI). Zeer grondige planning van na te 
streven leerdoelen, opeenvolging en samenhang tussen onderdelen staan centraal 
bij DI.  

- Meta-analyse Stockard et al (2018) levert overtuigend beeld van de effectiviteit van 
Direct Instruction 

- IV zijn soms minder tevreden met DI omdat ze het moeilijk vinden met de sterk 
voorgeschreven aard van de instructiescripts te werken.  

 
Contingency Contracting (CC) 

- Basisprincipes: 
o Aangepaste toepassing op de principes van Skinner 
o Combineren van negatieve respons met gedrag dat men wenst te veranderen 
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o Contract met jezelf sluiten; bv stoppen met roken → als je er niet in slaagt om 
een week te stoppen met rokken, moet je het geld storten naar iemand die je 
niet moet.  

- Contingentie als specifiek kenmerk:  
o CC bestaat uit maken van afspraken met zichzelf en/of een andere persoon, 

rond het al dan niet bekrachtigen van gedrag, vastgelegd in een mondeling of 
schriftelijk contract 

o Iemand ontvangt specifiek omschreven bekrachtiging als die operationeel 
beschreven gedrag vertoont.  

o Essentieel: bekrachtiging moet contingent zijn: bekrachtiging volgt enkel en 
alleen als juiste gedrag wordt vertoond.  

- Bekrachtiging (reinforcement) kan positief of negatief zijn en betrekking hebben op 
sociale bekrachtigers, materiële bekrachtigers of activiteitsbekrachtigers 

- Nadruk op sociale bekrachtigers, zeker bij jonge lerenden: een aanmoediging, 
aandacht, fysisch contact, enzovoort 

- Materiële bekrachtigers zijn snoep, geld, foto’s, muziek …  

- Activiteitsbekrachtigers; zie ‘Premack-principe’; als je eerst minder gewaardeerde 
activiteit uitvoert, dan mag je de meer gewaardeerde activiteit uitvoeren 
‘grootmoedersprincipe’: ‘Als je … dan mag je ...’. Premack-principe: enkel ALS ik het 
gedrag stel, DAN krijg ik een beloning 

- Toepassingen CC: 
o Moeilijk opvoedbare jeugd, rehabilitatieprogramma’s drugsverslaafden, 

eetstoornissen, seksueel risicogedrag, bevorderen bewegen bij zwaarlijvigen, 
bevorderen pro-sociaal gedrag, gewone schoolcontexten  

o Wordt vooral gebruikt voor het aanpakken van leerproblemen bij kinderen 
die emotionele, sociale en gedragsproblemen vertonen.  

o Individueel contract  

- Ontwerpprincipes:  
o Contractbeloning wordt onmiddellijk gegeven 
o Eerste contracten steunen op het principe van de successieve approximatie (= 

hogere eisen stellen, dus beter contract verkrijgen) 
o Begin: regelmatige, maar beperkte beloningen 
o Lerende voelt zich gestimuleerd de taak af te werken (intrinsieke wil) 
o Beloning geven na gewenst gedrag; ‘First Work, then Play’ Contract is fair 
o Fair en evenwichtig contract; verband gedrag en beloning  
o Contract is duidelijk 
o Contract moet onmiddellijk uitgevoerd worden 
o Contract moet positief opgesteld zijn, via positieve bevestiging afgesproken 

leerdoelen bereiken.  
 

SODA 
▪ ‘Stiptheid’: de nadruk ligt op stipt op school komen, tijdig in een klaslokaal of 

werkplaats aankomen 
▪ ‘Orde’: is het werkmateriaal in orde, heeft een leerling schriften en boeken mee?  
▪ ‘Discipline’: is er voldoende zelfdiscipline (volgen van klasregels en afspraken) en 

arbeidsdiscipline (veiligheid op de werkvloer)?  
▪ ‘Attitude’: de klassenraad beoordeelt de algemene houding van een leerling 
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➔ Wordt door iedereen beoordeeld op school: secretariaat, medelln, directeur, 
poetspersoneel 

- Ingevoerd op schoolniveau 
o Iedereen op een school kijkt mee: directie, leerkrachten, 

onderhoudspersoneel, ateliermedewerkers, keukenpersoneel …  
o Vier keer per schooljaar evaluatie opgezet, continue focus op gedrag   
o Rekening houden met individuele omstandigheden.  
o Leerkrachten van school krijgen opleiding zodat over scholen heen 

gelijkaardige aanpak wordt gevolgd  

- Geven van A en B scores. Indien B, feedback van leerkracht.  

- Voldoende A-scores, dan ontvang je een SODA-attest, dit geeft je voorrang bij 
studentenjobs.  

 

3.5  Het referentiekader voor onderwijskunde en het behaviorisme 
 
Instructieverantwoordelijke:  

- Krijgt volle verantwoordelijkheid instructieproces 

- Krijgt ondersteuning door leermachines/computers 

- Begeleiding door bv. voorschrijven aanpak (zie ID, contracting) → begeleiding IV 
 
Lerende:  

- Gedrag staat centraal 

- Eigen leertempo 

- Persoonlijke sequenties leeractiviteiten 

- Eigen voorkennis is startpunt  

- DI in kleine groepen maar met nadruk op individuele proces  

- Kenmerken: 
o Individuele verschillen (zie Skinner)→ noodzaak geïndividualiseerde instructie 
o eigen kenmerken lerende (aanleg, tijd, doorzetting) bij Mastery Learning 
o menselijk leren = leren bij dieren  

- Begeleiding: 
o Contract: verplichtingen, tijdsplanning, beloning …  

 
Organisatie:  

- Nadruk op timing instructieprocessen: aanpassen aan tempo en benodigde tijd 
individuele lerende  

- Leerproces is een individueel proces 
 
Leeractiviteiten:  

- Leeractiviteiten zijn respons op stimuli, instructieactiviteiten  

- Leeractiviteiten beschreven als concreet observeerbaar gedrag  
 
Instructie:  

- Leerdoelen:  
o operationeel geformuleerd: observeerbare gedragingen 
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o Leerdoelen blijven beperkt tot cognitief, maar ook psychomotorisch, gedrag, 
emoties (zie Contingency Contracting) 

o taakanalyse om fasering in opstellen van leerdoelen vast te stellen 
o Nadruk op gedragsdoelen  

- Leerstof:  
o Op voorhand in kaart gebracht en geselecteerd  
o Leerstof geanalyseerd tot haalbare eenheden  
o Aandacht voor structuur in ordening en sequentiering van leerstof 

- Instructiestrategieën  
o Inoefenen en herhalen domineren aanpakken  
o Opbouw in de instructiestrategieën (zie Herbart)  
o Besteed aandacht aan manier waarop gereageerd wordt op gedrag van lerenden 

(+/- bekrachtiging) 
o Moet relevant zijn wat betreft prompting, chaining en shaping.  
o uitwerking van feedback: feed back, feed up en feed forward 

taak, proces, zelfregulatie en persoon centraal  
o Contingency Contracting; afspraken in een contract.  
o DI: ‘scripts’ die instructiestrategieën voorschrijven 
o Geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad van leerproces 
o Afbouw in ondersteuning van lerende (fading) 

- Media:  
o Optimale presentatie van leerstof in leermaterialen is essentieel  
o Media omvatten, in DI, volledige uitwerking van de leerstof, instructiestrategieën, 

oefeningen en feedback 
o Media helpen individueel doorlopen leersequens; vooraf geprogrammeerd  
o Media kunnen variëren van boeken tot leermachines, computers en het internet  

- Toetsing:  
o Altijd een toetsing die meestal formatief is  
o Na toetsing terugkoppeling/feedback (contingent)  
o Leerprocesgerichte feedbackaanpakken  
o Voorkeur voor open vragen – lerenden productief 
o Concrete criteria voor toetsing/evaluatie 
o ‘Mastery Learning’ beheersingscriterium van 80% tot 90% 

- Context: krijgt geen aandacht 
 

3.6  Kritieke op het behaviorisme 
 

- Rol van de instructieverantwoordelijke geminimaliseerd en geautomatiseerd (DI) 

- Onderwijssituatie is te koel, te mechanisch, te dehumanizing; mens ‘biologische 
machine’   

- Onderwijskundig materiaal kan niet altijd opgesplitst worden tot op het niveau 
waarin het programmeerbaar is 

- Nadruk op te meetbare leerdoelen; attitudes niet meetbaar  

- Geen aandacht voor samenwerking tussen lerenden onderling of tussen lerenden en 
de instructieverantwoordelijke; focus op individuele lerende  
➔ Kan alles wat geleerd moet worden in het onderwijs opgesplitst worden in kleine 
blokjes en is alles wel zo meetbaar dat we het kunnen bekrachtigen?? 
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- Vragen bij 
o Frequentie bekrachtiging? Blijkt alleen zinvol om gedrag positief te bevestigen als 

er geen andere bekrachtiger (intrinsieke motivatie) aanwezig is. Indien dit wel zo 
is, dreigt de interesse voor het behandelde onderwper af te nemen en neemt 
aandacht voor beloning in belang toe.  

o Bekrachtigers zijn een individueel iets 
o Bekrachtiging evolueert, heeft niet overal zelfde impact 
o Lastig bij complexe cognitieve leerdoelen, is geen waarneembaar gedrag 
o Geen tools voor opstellen gedragssequensen, grootte stap, veel vertrouwen in 

’gut feeling’ IV 
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Thema 4: Van een cognitivistische visie op leren naar het ontwerpen 
van instructie 
 

4.1 Advance organizer 
 
Verschillende tests waarbij je snel moet reageren.  

-  Erik Flanker Test: test waarbij kleur wordt afgebeeld in ander kleur en dan 
moet je zeggen welk kleur je ziet 

- Strooptest: zo snel mogelijk eerste letter van het kleur intikken waarin het woord is 
afgedrukt 

- Subtizing van Miller (1956): ‘the magical number 7’ 

➔ verschillende testen; waarom aarzel je of maak je snel fouten bij deze 
verschillende tests? 

➔ Typische antwoorden: 

- ‘te veel informatie tegelijkertijd’ 
- ‘te veel tegenstrijdige info moeten verwerken 
- ‘je moet op verschillende zaken tegelijkertijd letten’ 
- ‘het gaat te snel’ 
- ‘je kan niet alles onthouden’ 

 
Kernprincipes opvatting cognitivisme over leren:  

- Er wordt gekeken naar interne psychische processen die niet direct observeerbaar 
zijn.  

- We zoeken naar antwoorden op vragen over leerprocessen door verder te kijken dan 
wat we observeren, introspectie staat centraal.  

 
4.2 Visie op het leren 
 

Behaviorisme Cognitivisme 

Leren blijkt alleen uit waarneembaar 

gedrag 

Naast observeerbaar gedrag ook focus op 

mentaal gedrag, inzichten, interne beelden 

Gedrag alleen te onderzoeken via directe 

observatie van waarneembaar gedrag 

Methologisch verder gaan dan observatie van het 

uiterlijk gedrag, bv introspectie (bv door methode 

van luidop denken)en indirect afleiden van 

conclusies uit gedrag over veronderstelde interne 

processen 

 
Naast het observeerbare gedrag, zijn ook mentale gedrag, inzichten en interne beelden van 
belang.  
We kunnen verder gaan dan observatie van uiterlijk waarneembar gedrag. Bv introspectie 
(luidop denken) of indirect afleiden (inferencing) va conclusies uit gedrag over 
veronderstelde interne processen.  
➔ De black box van het behaviorisme wordt opengebroken.  
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4.3 Voorlopers van het cognitivisme 
 
Niet één bepaald startpunt.  
 
Vier onderzoeksstromingen (Smith, 2001) die behaviorisme deden afzwakken: 

1. Tijdens WOII op zoek naar nieuwe inzichten rond verwerken van communicatie en 
signalen.  
Opvatting Shannon (1948; ‘Information Theory’)→ Cognitie kan beschouw als 
informatieverwerkende activiteit. Signalen worden opgeslagen in geheugen. Daarbij 
werken zintuigen als filter die beperkt is in capaciteit.   

2. Turing: menselijk brein werkt als computer 
Newell, Shaw en Simon (1957) ontdekken eerste computer-programma voor 
oplossen logische problemen.  
Verwerken datastructuren via computermodellen. 

3. Chomsky (1957): zijn boek ‘Syntactic Structures’ en kritiek op Skinner leggen basis 
voor idee dat er mentale structuren bestaan die talenkennis vasthouden. 
(‘transformational grammar’) 
Associaties onvoldoende om taalontwikkeling te verklaren; niet altijd externe stimuli 
voor ontstaan van interne transformationele structuren.  

4. Wundt, Wertheimer en Koffka: ‘Gestaltpsychologie’ 
Introspectiemethode: gadeslaan van eigen ervaringen 
Interne processen centraal 

 

4.4  Soorten kennis 
 
Declaratieve kennis (conceptuele kennis): Definities, formules, wetten, verschijnselen, 
verbanden binnen kennisdomeinen; dit wordt dikwijls ook conceptuele kennis genoemd. 
Gemakkelijk terug te vinden in boeken, naslagwerken … Snel verworven, maar ook snel 
vergeten.  
 
Procedurele kennis: dit zijn methoden waarbij declaratieve kennis wordt gebruikt.  Het kan 
gaan over specifieke procedurele kennis (bv. kunnen schaatsen, fietsen, een formule 
vereenvoudigen …) of algemene procedurele kennis (bv. encoderen van 
probleemelementen, samenvatten ...). (procedure = manier van doen) 
 
Metacognitieve kennis: kennis over hoe we zelf denken, hoe we leren.  
Flavell (1987), één van de grondleggers van het onderzoek over metacognitie, omschrijft dit 
als volgt:  
▪ Kennis van situaties waarin bepaalde wetten, verbanden en formules geldig en nuttig 

zijn (conditional knowledge)  
▪ Kennis van strategieën: een systematische aanpak van problemen  

(Zie ook thema 6, executieve functies) 
 
➔ Verschillende soorten kennis kunnen onderscheiden worden, maar niet gescheiden. Ze 
grijpen op elkaar in en ontwikkelen duidelijke relatie. Ze bouwen verder op elkaar.  
➔ Bv. bij uitvoeren bewerking (procedureel) heb je kennis nodig over getallen (declaratief) 
en controleer je je werk (metacognitief) 
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4.5 Het basismodel voor het cognitief functioneren 

 

4.5.1 Basisassumpties bij het model 
 

In de cognitieve benadering wordt onze cognitie onder andere voorgesteld door het  
Informatieverwerkingsmodel. Dit model gaat uit van een aantal assumpties: 

• Informatieverwerking gebeurt ‘in stappen’, die we kunnen plaatsen 
tss het ontvangen van een bepaalde stimulus en het geven van een 
welbepaalde respons 

• Informatieverwerking is vergelijkbaar met computerprocessen: info 
wordt ontvangen, verwerkt en opgeslagen in een geheugen. Indien 
nodig, wordt deze info opgehaald uit dit geheugen 
- Let op: het gebruik van de term ‘geheugen’ is bedoeld als 

metafoor voor een actief geheel van processen ➔ er wordt niet 
gezegd dat geheugen zich op een specifieke plaats bevindt. 

• Grenzen aan wat verwerkt kan worden in elke informatieverwerkende stap 
- Ondanks het feit dat we onbeperkt kunnen leren en blijven 

leren, is de hoeveelheid per stap beperkt 
• Informatieverwerkende activiteit is interactief 

- Betekent dat datgene wat we opgeslagen hebben in het 
geheugen, beïnvloedend werkt op verdere perceptie en 
aandacht. We verwerken sneller nieuwe info wanneer we er 
reeds een en ander over weten (voorkennis!) 

• Binnen dit model zijn er een reeks van verschillende processen: 
waarnemen (perceiving), herhalen (rehearsing), denken/ 
reflecteren (thinking), problemen oplossen (problem solving), 
herinneren (remembering), vergeten (forgetting) en zich 
inbeelden (imaging) 

→ Let op: 

• Model staat onder druk 
• Vragen over ‘individuele wil’: de wil is in interactie met de omgeving en een 

individu construeert eigen realiteit vanuit zingeving.  
• Opkomst neurologisch model (zie verder) 

 
 

4.5.2 Grafische voorstelling van het multistore informatieverwerkend model 
 

Onderscheid van verschillende geheugens onderscheiden (=multistore-model): 

• Episodic memory: informatie mbt gebeurtenissen, plaatsen en tijd 
• Semantic memory: informatie over algemene kennis en begrippen die 

niet gekoppeld zijn aan een bepaalde context 
• Verbal memory: betekenisvolle eenheden die opgebouwd zijn als schema’s (zie 

verder) 
• Visual (iconic) memory: informatie die opgeslagen is als afbeeldingen, scènes, 

tekeningen 
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→  De verschillen in geheugen gaan terug op de verschillende 
manieren waarop de informatie geëncodeerd is. 

→ Encoderen = proces van opslaan in langetermijngeheugen (LTM) 
 

→ Ander onderscheid: Multi- store ➔ model in onze aanpak 

• Sensory/immediate memory of onmiddelijk geheugen of zintuigelijk geheugen 

- Bij elke selectie van informatie uit de taakomgeving 
wordt eens stuk info naar het werkgeheugen 
gebracht 

- Dit gebeurt via het zintuigelijk geheugen, dat selecteert wat het hoort, 
ziet, leest … 

- Die selectie is altijd beperkt tot een ‘chunk’ ➔ ‘Magical number 7’ 

• Short term memory of werkgeheugen of kortetermijngeheugen 

- In het werkgeheugen wordt de info ‘verwerkt’ in interactie met het 
langetermijngeheugen 

• Long term memory of langetermijngeheugen 

- Hier is info beschikbaar als ‘nodes’ (schema’s) 
- Nodes zijn meestal aan een of meerdere andere 

nodes gekoppeld en dit in een groot/onbeperkt 

netwerk ➔ langetermijngeheugen is onbeperkt 
- Door het lezen van een raadsel zal in het 

langetermijngeheugen een structuur beschikbaar komen met 
nodes en mogelijke oplossingsstappen: basic problem space 

• Bij dichter benaderen van oplossen kunnen volgende node geselecteerd 
worden in problem space 

 

• Kiezen van volgende node in functie van oplossing betekent dat lerende een 
‘operator’ gebruikt 

• Kiezen van node en operator is lastig in werkgeheugen dat beperkt is 
- Wanneer node is geselecteerd is aan probleemoplosser is dit moeilijk los 

te krijgen 
- Dit herken je in probleemoplossers die blijven hangen bij niet-succesvolle 

oplossingsstrategie 
- Loslaten door node en operator te vergelijken met alternatieve 

aanpakken (GPS) 
- Goede probleemoplossers hebbe minder problemen met het 

loslaten van nodes en het vinden van een passende operator 

→ Fig: 

• Blauwe lijn: overgang van ene stap in de informatieverwerking naar de 
volgende 

• Groene lijn: controleprocessen (executive control) 
- Doelgerichte processen die ingrijpen op: 

o Verwerking van info in de diverse geheugens tot en met 
encoderen 

o Overgang van ene stap naar andere 
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- Voorbeelden controleprocessen: 
o Herhalen, encoderen, info organiseren, imaging, 

monitoring, retrieval strategieën, metacognitieve 
strategieën 

➔ kunnen kwaliteit en kwantiteit van geleerde sterk 
beïnvloeden (bevorderen zelfregulatie van het 
leerproces) 

• Kadertjes: de ‘processen’ die ingrijpen op de informatie 

→ Let op! (!!!) 

• Verschillende geheugens aan elkaar gekoppeld 

➔ langetermijn kan niet functioneren zonder kortetermijngeheugen 

• Geen lineair model en niet altijd input vanuit taakomgeving noodzakelijk 

➔ niets steeds externe stimuli nodig, kan ook nieuwe info halen uit oude 

• Bower (2000): “Alternatively, it may be more logical to consider short 
term memory (STM) as only an activated portion of LTM” (zonder 
toegang tot LTM kan STM niet functioneren) 

• Let op de rol van de controleprocessen, executive controle, de 
controleprocessen zijn bewuste procesen die de kwantiteit en 
de kwaliteit van het geleerde sterk beïnvloeden. 

• Telkens meerdere proccesen aan de gang ➔ model is interactie van: 
- Bottom- up proces doordat stimuli uit omgeving worden opgepikt wat een 

cognitief proces start 
- Top- down proces dat bepaalt hoe we op binnenkomende stimuli 

reageren, afhankelijk van voorkennis, opvattingen, meningen …  
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4.5.3 Theoretische inzichten over het werkgeheugen 
 

Werkgeheugen (interne stuructuur) bestaat uit: 

• Een supersysteem dat als centrale verwerker (central executive) wordt 

aangeduid: een soort aandachtssyseem dat de processen in het werkgeheugen 

opvolgt/controleert (stemmetje) 

• 2 slaafsystemen: 

- Fonologische lus (phonological loop): verbale/auditieve info kort opslaan 

en herhalen, zodat ze kan worden vastgehouden voor de verwerking in 

het werkgeheugen. 

- Visuo-spatiële schetsblad: hier wordt visuo-spatiële info kort opgeslagen 
en herhaald, zo kan ze worden vastgehouden voor verwerking in 
werkgeheugen 

• De episodische buffer: helpt 

multimodale info (verbaal en visuo-

spatieel) kort op te slaan, zodat info uit 

werkgeheugen gerelateerd wordt aan 

info uit langetermijngeheugen 
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4.5.4 Cognitieve belasting – cognitive load 
 
 

→ Cognitive load theory (CLT) werd geïntroduceerd door Sweller. 
→ Theorie heeft volgende veronderstellingen/assumpties: 

• Werkgeheugen kan slechts beperkt aantal kenniselementen tegelijkertijd 
verwerken 
- Max 7 chunks (onafhankelijke stukjes info) gedurende 20 seconden 

• Onbeperkt langetermijngeheugen ➔ beperkingen van werkgeheugen 
opvangen 

• Schema’s structureren info in het geheugen 
- Lagere-orde schema’s kunnen verbouwd worden tot hogere-orde 

schema’s die minder werkgeheugencapaciteit vragen 
• Automatisering mogelijk waardoor schema’s sneller en minder bewust worden 

verwerkt ➔ verlaagt belasting van werkgeheugen 

→ 3 soorten cognitive load 

1. Extraneous cognitive load: belasting die ontstaat door manier waarop info is 
gerepresentateerd aan lerende. Dit kan door een beter instructieontwerp 
opgevangen worden, door een aangepast leeromgeving van de leermaterialen 

➔ moeten we vermijden 

2. Intrinsic cognitive load: belasting die samenhangt met de complexiteit van de 
informatie zelf, is dus onvermijdbaar (kan niet veranderd worden, maar wel 
gereduceerd, door de complexiteit van de info te verlagen. Dan gaat het wel niet 
meer over zelfde mate van kennisverwerving). Bij complexe info moeten we te veel 
kenniselementen tegelijkertijd in het werkgeheugen verwerken en vasthouden. We 
hebben de tijd niet om de nieuwe info grondig op te slaan in ons 
langetermijngeheugen.  

3. Germane cognitive load: de cognitieve belasting die samengaat met het ontwikkelen 
van cognitieve schema’s, waarin men moet investeren om nieuwe kennis te 
verwerken 

➔ moeten we proberen te ondersteunen zodat lerende de nieuwe kennis 
correct opbouwt 

➔ Extraneous cognitive load moeten we vermijden, intrinsic CL is onvermijdbaar en 
germane CL moeten we ondersteunen zodat lerende de nieuwe kennis adequaat 
construeert.  
 
→ Hoe vermijden van extreneous cognitive load: 

- Illustraties, schema’s toevoegen 

- Uitwerkte voorbeelden toevoegen (worked examples); zie Darabi et al., 2010 
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4.5.5 Een kritische blik op het informatieverwerkend model voor leren: Dual Channel 
Theory 

 
Kritieken klassiek informatieverwerkend model: te lineair (elke stap moet doorlopen 
worden), te vaag (geeft maar zwak aan hoe info van de ene stap naar de andere wordt 
overgedragen), weinig verklarend.  
Alternatieve aanpakken:  

- Craik: ipv stapsgewijs proces, een proces waarin tegelijkertijd verschillende 
verwerkingsniveaus plaatsvinden (levels of processing). Geen direct onderscheid 
tussen korte- en langeTMG.  

- Bower: Zelfde als Craik + benadrukt dat er verschillende manier van verwerken 
zijn: oppervlakkige bewerking, betekenisgerichte verwerking en akoestische 
verwerking.  

- Anderson: verschillen in informatieverwerking naarmate activatie; geheugen in 
verschillende ‘staten’ van activatie; hoe actiever informatie, hoe gemakkelijker 
toegankelijk  

- Mayer: dual Channel Theory 
o Informatieverwerking langs 2 verschillende kanalen. 
o Onderscheid tussen 2 basale sensorische processen: visuele en 

auditieve processen. Een lerende heeft dus 2 keer dezelfde 
cognitieve capacitieit ter beschikking. (2 x 7 chunks) 

Info die auditief of visueel wordt aangeboden, wordt verwerkt tot een auditief of visueel 

model. Dit model wordt dan gekoppeld aan de reeds aanwezige voorkennis in het LTMG. De 
informatieverwerking in beide kanalen is niet volledig geïsoleerd: hardop lezen van een 
gedrukte tekst. 
Net zoals bij klassieke model, verloopt ook in dit model de verwerking volgens 
opeenvolgende stappen: selecteren van relevante sensorische info (beelden/geluiden), 
organiseren van de geselecteerde info tot mentale modellen en het integreren van de 
modellen en de beschikbare voorkennis.   
→ congruent met modellen van het werkgeheugen: fonologische loop (audio) en visuo-
spatieel sketchpad (visueel) 
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4.6  Mentale representaties van kennis 
 
Representatie: hoe kennis aanwezig, opgeslagen en gepresenteerd is in geheugen.  
 

4.6.1 Representatie van declaratieve kennis 
 
Proposities 

- Is de basiseenheid van informatie.  

- Een propositie stelt één bepaald idee voor. Idee bestaat uit 
argumenten/knooppunten waartussen relaties gelegd worden.  

- Kunnen juist of fout zijn 

- Bij één woord verschillende verbanden leggen -> propositienetwerk.  

- Propositienetwerk is uniek voor elke lerende.  
 
Beelden 

- Bij representeren van kennis worden ‘beeldende’ componenten opgeslagen (Paivia, 
1969) 

- Niet-verbale ver’beeld’ing is is essentieel deel van verbale en niet-verbale info 

- Een beeld is een op perceptie gebaseerde representatie. Beelden houden aantal 
fysieke kenmerken vast die in een netwerk van proposities verloren zouden gaan. 

- Om alle info op te slaan in het geheugen aan de hand van een netwerk van proposities 
is een complex propositienetwerk nodig. Beelden zijn daarom een goede oplossing om 
op een snelle manier de extra info op te slaan. De beelden zorgen ervoor dat de kennis 
sneller toegankelijk is en langer wordt onthouden.  

➔ Zie voorbeeld met Chinese muur, p 267 

- Een beeld is geen zuivere waarde van wat we hebben waargenomen. Het is 
bijvoorbeeld moeilijk om een perfecte pandabeer te tekenen.  

- Abstracte ideeën worden aan de hand van proposities en beelden gerepresenteerd. 
Bv bij het begrip ‘recht’, enkele proposities zijn dan ‘recht is gebaseerd op de 
Grondwet’, ‘recht wordt gesproken in een rechtbank’ en de beelden die hier bij 
opkomen zijn beelden van een gerechtsgebouw, rechter/advocaat …  

- Beelden zijn een afgeleiden van visuele informatie, beelden kunnen ook 
klankbeelden, geurbeelden, psychomotorische beelden, smaakbeelden … zijn.  

- Ook emoties kunnen verbeeld worden: emoties tijdens ongeval 

- Elke sensorische indruk kan leiden tot verbeelding die is opgeslagen met informatie. = 
sensorische basiskennis.  

- In bepaalde kennisgebieden is sensorische basis van lerenden zeer beperkt. Bv bij het 
vak geschiedenis →  hoe zien dinosaurussen eruit? → Ga met lln naar museum waar 
echte beelden zijn van dinosaurussen.  

 
Lineaire ordeningen en semantische netwerken 

- Representatie van declaratieve kennis kan met lineaire ordening van een 
verzameling elementen (chunk) gerepresenteerd worden 
• ABCD, EFG, HIJK, LMNOP, QRS, TUV en WXYZ: reactietijd tussen einde van ene 

chunk en begin van volgende chunk is langer dan reactietijd tussen 2 letters 
van zelfde chunk.  



 52 

• Muzieknoten (do, re, mi, fa, sol … ) 
• Durch - für - ohne - um - bis - nach – gegen 

- Soorten ordeningen: lineair (flow: werken in verschillende stappen, dus 1., 2., 3. …), 
hiërarchische relaties (semantische netwerken: soort van stamboom, beginnen bij 1 
begrip, dat opslitsen in 2 dingen die daarbij horen, die dan ook weer opsplitsen 
enz.) 

 
Schema’s (gebaseerd op proposities, beelden en ordening) 

- Kennis bestaat niet uit losse ideeën, wel uit schema’s waarin propositienetwerken, 
lineaire ordeningen, semantische netwerken en/of beelden onderling 
georganiseerd zijn.  

- Kenmerken: 
o Schema is een geheugenstructuur. Een georganiseerde structuur in het 

LTMG dat samen met alle andere schema’s de som van declaratieve 
kennis omvat.  

o Schema is een abstractie: schema is geabstraheerd uit de werkelijkheid 
en bevat dus een selectie aan info die we gepercipieerd hebben. Hierdoor 
kunnen we zoveel onthouden. Het wegstrippen van minder relevante info 
is essentieel.  

o Schema is een netwerk: onderling gekoppelde propositief, beelden en 
lineaire ordeningen.  

o Schema is dynamische structuur: continu veranderbaar door opdoen van 
nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen leveren nieuwe proposities, 
beelden en/of ordeningen op, die mee verwerkt worden.  

o Schema heeft een context: schema geeft basis om nieuwe gepercipieerde 
info te interpreterenen te verankeren in een structuur.  

- Schema is lastig om alle cognitivistische structuren te bevatten. Schema is niet 
toetsbaar, niet altijd observeerbaar. De schema’s verschillen in complexiteit!  

- Schema’s verwijzen naar statische kennis. Voor de dynamische kennis zijn er scripts.  

- Sommige auteurs: Mental model gebruiken ipv schema, zodat ook de beliefs 
(overtuigingen) van de lerenden worden meegenomen.  

Personal theories 
Zelfbedachte theorieën, kunnen juist, onvolledig of fout zijn. Dus worden soms ook 
benoemd als misconceptions:  

• “als je iets vermenigvuldigt, dan is het resultaat altijd groter 
• als je iets deelt, dan is het eindresultaat altijd kleiner 
• de evenaar staat in de aarde gegrift  
• ouders zijn oude mensen  
• geld komt uit de muur 
• planten eten voedsel en drinken water  
• … 

Lijkt grappig, maar personal theories kunnen ook een ernstige rol spelen wanneer het 
opvattingen betreft over eigen sociale werkelijkheid = theory-motivated reasoning 
→ Analytische redeneren: gaat uit van gedefinieerde propositienetwerken, beredeneerde 
argumenten. 
→ Geven van oordeel: gaan uit van eenvoudige waarheden, die snel tot conclusie leiden.  
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Concreet: eigen theorie gebruiken wanneer feitelijke werkelijkheid niet overeenkomt met 
eigen opvattingen. Vanaf 38 jaar willen mensen eigen opvattingen niet meer aanpassen, 
omdat dit een grote cognitieve inspanning vraagt.  
Personen met lagere cognitieve capaciteiten vallen sneller terug op hun personal theory.  
 
Voor instructieverantwoordelijken spelen deze personal theories een rol bij het opzetten 
van instructie. Bij de start van een instructieproces is het van belang te weten welke 
declaratieve kennis (schema’s en scripts) lerenden bezitten en welke eventuele personal 
theories daarbij leiden tot misvattingen. Misconceptions kunnen vermeden door de 
voorkennis te versterken.  
 
Frames en scripts  

Schema’s passen zich aan in situaties. Daarom begrip ‘frame’ opstellen.  
Een frame is een bepaalde instantiatie voor een schema, bijv. een feestje met je vrienden is 
anders dan een feestje met je schoonouders → het schema voor een feestje wordt hier 
verschillend ingevuld.  
Schema’s zijn vrij abstract en door de frames-invalshoek wordt hun generieke, algemene 
waarde versterkt. → Een schema kan zo ingezet worden voor verschillende situaties.  
 
Frames worden ook vaak aangeduid als ‘scripts’. Scripts zijn schema’s die een integrerende 
rol spelen in de representatie van declaratieve kennis. Scripts kunnen verwijzen naar een 
volgorde, samenhang, inferentie, ed.  
Andere scripts bieden een basisstructuur aan voor wat past in een bepaalde context. Bijv. 
‘vast ritueel’ voor tafeldekken. → Je legt verbanden.  
 
Scripts helpen om schema’s aan elkaar te koppelen die intieel los van elkaar lijken te staan. 
→ bv: ‘het was vandaag prachtig zonnig weer’, ‘het was druk aan het strand’ en ‘de ijsjes 
smaakten lekker’. Elke zin is een apart idee/schema, maar toch verband tussen 
opeenvolgende zinnen. Dit komt door het beschikbaar hebben van schema’s die 
functioneren als scripts. Bij leermoeilijkheden kan het zijn dat je bepaalde scripts niet kent, 
waardoor je dus bepaalde verbanden niet kan leggen.  
 
De werking van scripts verklaart ook het ophalen van foutieve herinneringen. Men legt 
verbanden die er niet zijn. →  Je ziet iemand met lange paardenstaart en denkt dat het een 
vrouw is, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.  

 
4.6.2 Representatie van procedurele kennis 

Procedurele kennis, dus kennis over hoe we iets doen, wordt op een andere manier 
gepresenteerd en opgeslagen dan declaratieve kennis. We bouwen hiervoor 
productiesystemen op. 
Een productiesysteem is opgebouwd uit afzonderlijke producties. Eén productie verwijst 
daarbij naar één stukje mentaal of fysiek gedrag. De samenhang tussen de afzonderlijke 
producties in een productiesysteem ontstaat door een doelstructuur (goal-structure). Het 
productiesysteem is een netwerk van conditie-actieregels. Elke afzonderlijke productie is 
een conditie-actieregel → soort als-dan constructie  
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Elke afzonderlijke productie stelt een beperkt stukje gedrag voor. Er is een conditie en een 
gedrag dat zich onder die conditie of voorwaarde kan stellen. De samenhang tussen 
afzonderlijke producties is bepaald door het gemeenschappelijk doel.  
 
Ontwikkelen van producties: 

- Algemeen toepasbare productiesystemen: hoe pak je probleem aan? Hoe zoek je iets 
op?  

- Domeinspecifieke productiesystemen: hoe vertaal je iets? Hoe schrijf je pleidooi als 
advocaat?  

- Automatiseren van productiesystemen: rekenen, lezen, schrijven … gebeurt op basis 
van geautomatiseerde systemen. Proces verloopt hierdoor onbewust. Hierdoor 
wordt het werkgeheugen (KTMG) niet belast.  

 
Declaratieve en procedurele kennis hebben een aparte zone in de hersenen, maar ze werken 
ook samen: 

- Uitvoeren van een procedure veronderstelt beheersing declaratieve kennis 

- Procedurele kennis initieel opgeslagen als afzonderlijke producties 
De interactie tussen procedurele kennis en declaratieve kennis gebeurt in het 
werkgeheugen. Er is continue afwisseling tussen opslaan en ophalen uit het 
langetermijngeheugen voor beide typen kennis. Procedurele kennis bouwt dikwijls verder op 
declaratieve kennis, maar beide typen kennis kunnen zich ook tegelijkertijd ontwikkelen.  
 
We kunnen de relatie tussen procedurele en declaratieve kennis linken aan de taxonomie 
van Bloom.  
→ Concepten (begrippen) bouwen verder op feiten. Procedures (procedurele kennis) 
bouwen verder op die concepten. Die procedures met onderliggende concepten en feiten 
vormen de basis voor de metacognitieve kennis.  
 
Relatie procedurele declaratieve kennis: 

- Adequaat herinneren en begrijpen van symbolen; bv. tekens, concepten 

- Adequaat herinneren van procedures 

- Gebruik van procedures is effectiever als we continu teruggevallen op declaratieve 
aspecten van procedurele kennis.  

- Soorten kennis → minder belangrijk dan soms gesuggereerd; alles is aan elkaar 
gerelateerd 

 

4.7 Het cognitivisme in de literatuur: een tussenopdracht → zie p 284 
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4.8  Mentale processen: de ontwikkeling van declaratieve en procedurele kennis 
4.8.1 De ontwikkeling van declaratieve kennis 
 
Centrale processen bij ontwikkelen van declaratieve kennis (basis voor ontwerpen van 
instructie): 
→ Rehearsel, elaboratie en organisatie.  
 
Rehearsel 
Link met behaviorisme.  
Herhalen is sterke strategie die ervoor zorgt dat kennis vastgehouden wordt (maintenance).  
Als je niet herhaalt, kan je niet onthouden.  
 
Elaboratie 
= proces waarbij nieuwe info wordt toegevoegd aan reeds beschikbare schema’s. Gebeurt 
vooral wanneer nieuwe info wordt gepresenteerd.  
Elaboratie kan inwerken op proposities, beelden, lineaire ordeningen en/of schema’s als 
geheel.  
→ 2 afzonderlijk proposities: ‘ik wil graag naar de film van T. Hanks’ en ‘De prof van 
statistiek is ziek’.  
→ Er kan een verbinding gemaakt worden tussen 2 proposities, hiervoor is wel andere info 
uit geheugen nodig → Naar film gaan vraagt tijd, de prof kan geen lesgeven, geen les 
betekent tijd. Er worden dus extra proposities uit het LTMG toegevoegd.  
 
Bij het verbinden van proposities zijn er 2 mogelijke strategieën: 

- Inferentie: afleiden van het ene uit het andere 

- Toevoegen: uitbreiden van propositienetwerk met andere proposities uit LTMG.  
In dit voorbeeld: ‘ik wil naar de film’ en ‘prof is ziek’ → inferentie: ‘ik kan nu naar de film’, 
wordt nieuwe propositie.  
 
Elaboratieprocessen: encoderen, retrievalprocessen of episodes (=verschillende proposities) 
 
Organisatie 
Werkt in op beschikbare kennis in geheugen. Het wil de interne cognitieve structuur 
versterken.  
 
Interne organisatiestrategieën: 

- Schematiseren, structureren: lerende situeert nieuwe knooppunten, proposities of 
propositienetwerken tov elkaar =  intern proces. De interne processen worden 
ongeveer geuit in externe processen (lesnotities, samenvattingen …) 

- Hiërarchie aanbrengen: ordenen in tijd, op nummer, oorzaak-gevolg …  

- Begrippen toepassen: begrippen zijn ordeningsprincipes omdat ze als abstracties 
helpen om verschillende feiten te clusteren tot 1 geheel en ook toelaten om 
meerdere begrippen te ordenen onder de noemer van een hogere-ordebegrip.  

- Construeren persoonlijke theorieën: lerenden bouwen eigen structuren op waarin 
declaratieve kennis gecombineerd wordt om een en ander te verklaren. Persoonlijke 
theorieën ontwikkelen vanaf het moment van bewuste kennisverwerving. Meeste 
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theorieën ontwikkelen zich zonder hulp van anderen, hoewel contact met anderen er 
wel een invloed op zal hebben.  

 
 
De mate van herhalen, organisatie en elaboratie van declaratieve kennis bepaalt ook de 
manier waarop lerenden problemen, vraagstukken en taken zullen aanpakken. Manier 
waarop kennis georganiseerd en geëlaboreerd wordt is sterk verschillend tussen lerenden. 
Bv studenten moeten verbanden leggen tussen aantal woorden. Lerenden geven op allemaal 
verschillende manier de verbanden weer.  

Herhalen, elaboratie en organisatie illustreren hoe kennis continu gebruikt moet worden, 
initiële opbouw van kennis gebeurt en verdere kennisverwerving verloopt.  
 
Examenvraag: Hoe komt het dat je iets zelf beter gaat kunnen, als je het aan iemand anders 
hebt uitgelegd?  
→ Antw: doordat je aan het herhalen bent, doordat je aan het elaboreren bent (externe info 
koppelen aan interne info in cognitief systeem), je bent aan het organiseren (linken aan het 
leggen) om dan de vraag te kunnen beantwoorden. Krachtige manier van werken om eerst 
zelf te studeren en daarna aan elkaar uit te leggen. Dit heet meaningful learning: nieuwe 
stimuli vertalen aan reeds aanwezige schema’s. Nieuwe kennis wordt betekenisvol als je het 
kan koppelen aan reeds verworven kennis. Deze kennis is bij iedereen anders.  
 
Het gecombineerd inzetten van de 3 processen kan je bijvoorbeeld doen op een examen. 
Naast het geven van de juiste declaratieve kennis in je declaratieve geheugen, moet je ook 
een compact en gestructureerd antwoord geven. Je moet de organisatie/elaboratie van je 
declaratieve kennis expliciet maken door schema’s (mindmaps) uit te werken.  
 
4.8.4 Ontwikkelen van procedurele kennis 
 
 Procedurele kennis ontwikkelt zich over 3 fasen: cognitieve, associatieve en autonome fase.  
 
Cognitieve fase 

- Startpunt is ‘geen’ procedurele kennis  

- Lerende verwerkt stap voor stap de afzonderlijke producties 

- Elke stap wordt bewust doorlopen. Er worden proposities gecreërd en opgeslagen in 
schema’s in kortetermijngeheugen. → Producties worden bij elke stap als 
declaratieve kennis opgeslagen. Er ligt in beperkte mate een nadruk op de schakeling 
van de verschillende productie.  

- Belasting werkgeheugen (7 chunks): tussenresultaten in bewerkingen moeten 
onthouden worden. 

 
Associatieve fase 

- Door continu consulteren van de opgeslagen propositienetwerken: wegwerken 
declaratieve kennisbasis van individele producties 

- Twee processen  
▪ 'Compositie’ betekent koppelen van producties tot een productieset. 

Verschillende deelstappen vormen dan productieketen. Bij herhalen van 
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keten worden fouten weggewerkt, totdat men gewenste productieketen 
heeft verworven. 

▪ Door 'proceduralisatie' vallen prikkels op basis van declaratieve kennis weg. 
Er moet niet meer expliciet worden teruggevallen op de proposities die 
aangeven wat men vervolgens moet doen.  

 
Autonome fase 
Volgt automatisch op associatieve fase. Moeiljk aan te geven wanneer deze bereikt is. In 
deze fase worden geen afzonderlijke stappen meer doorlopen.  
 

4.9 Een neurologisch model voor het cognitief functioneren: neuro-education 
 
Basisassumpties  

- Recente ontwikkelingen neuropsychologie 

- Let op met overdreven verwachtingen 

- 19de eeuw basis; Broca; zones in de hersenen zijn verantwoordelijk voor bepaalde 
functies (bv. spraak) 

- Combinatie neuropsychologie en leerpsychologisch onderzoek: cognitieve 
neurowetenschap  

o Imaging: foto’s van hersenactiviteit 
o Leasies (verbindingen tussen hersenhelften die wegvallen, bv na ongeval) 
o Dierenstudies 

 
Neuronen 

- ‘Leren’ = leggen en vasthouden verbindingen tussen neuronen; ‘geheugen’ 

- Leren en onthouden gaan hand in hand 

- Onthouden = bestaande verbinding opnieuw zoeken, leggen, terugvinden 

- Hersenen beslissen over onthouden: tijd besteed aan herhalen, variatie aan 
informatie (auditief, visueel, psychomotorisch), zonder storende sensorische prikkels 
binnenkomen, nadruk gelegd op informatie, mate waarin reeds andere informatie 
aanwezig is (voorkennis) 

 
Tijdens de les met de hand schrijven of op laptop typen?  
→ Schrijven is een extra representatie die, naast visuele en auditieve prikkels, mee wordt 
opgeslagen in een schema. Schrijven verplicht je ook meer om de nitities te organiseren, 
pijlen te trekken, te onderlijnen, verbanden te zien …  
 
Wat kan verkeerd gaan bij verbindingen maken tussen neuronen en die verbindingen 
vasthouden? 

- Te weinig voorkennis waardoor nieuwe prikkels geïsoleerd blijven in het geheugen 

- Bestaande verbindingen worden onvoldoende gebruikt/herhaald  

- Te veel verschillende prikkels komen binnen (achtergrondgeluiden, overbodige 
prikkels in afbeeldingen) wat tot zinloze verbindingen leidt  

- Er worden te weinig prikkels opgepikt en verbonden met andere neuronen doordat 
we onvoldoende opletten  
➔ Aandacht is dus belangrijk! → Basis voor isntructie 
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Populaire mythes 

- ‘Critical Periods’: de hersenen zouden zich vooral ontwikkelen in de eerste drie jaren 
van een kind 

- ‘Brain Laterality’: oversimplificatie dat hersenactiviteit in de twee hersenhelften 
fundamenteel verschilt 

- ‘We use only 10% of our brain’: klopt helemaal niet 

- ‘Brain damage is permanent’: neuroplasticiteit, andere delen van hersenen kunnen 
functies overnemen.  

- ‘Learning Styles’: opvatting klopt niet dat er een voorkeur is voor een visuele, 
auditieve of bewegingsgebaseerde leerstijl 

 

 
4.10 Van een opvatting over leren naar een opvatting over instructie 
 
Instructiestrategieën die nu nog steeds worden toegepast in lespraktijk. De strategieën 
spelen in op de aard en structuur van mentale processen, beschreven bij de paragrafen over 
ontwikkeling van declaratieve en procedurele kennis. 
 
Designrichtlijnen voor ontwerpen van isntructie:  

- De waarneembare karakteristieke van een probleem dat we aan lerenden voorstellen 
vormen een belangrijke voorwaarde om te leren.  

- Leren is cultuurgebonden. Eigen cultuur en omringende cultuur beïnvloeden het 
leren.  

- Leren is doelgericht. Falen/succes bij leren beïnvloeden dit.  

- Divergent en convergent denken zijn beide belangrijk. Bij divergent denken wordt op 
een inventieve manier declaratieve kennis opgebouwd en/of op een creatieve 
manier procedurele kennis verworven om problemen op te lossen. Bij convergent 
denken gaat het om het verwerven van logische, correcte onderliggende declaratieve 
en procedurele kennis. 

 

4.11 Evidence-based instructieaanpakken 
 
4.11.1 Cognitive Strategy Instruction (CSI) – cognitieve strategieën aanleren 
 

- Expliciet aanleren strategieën om ontwikkeling van declaratieve en procedurele 
kennis van lerenden te ondersteunen 

- Belangrijk: aanleren van ‘cognitieve’ en niet ‘metacognitieve’ strategieën! 

- ‘cognitieve strategie’: 
o “Een intern proces waarbij lerenden hun manier van oppikken van informatie, 

verwerkingsprocessen, herinneringsprocessen en denkprocessen richting 
geven.”  Fisher en Ford (1998)  

- De meeste aanpakken zijn vrij generiek, maar meestal verankerd in context van 
schoolvak (wiskunde, wetenschappen, taal).  

o Voorbeeld leesstrategieën: via stellen van vragen 
▪ Verwerven, toepassen en inoefenen van leesstrategieën binnen 

wetenschap en techniek. → uitgaan van richtinggevende vragen 
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▪ Wat is het onderwerp van de tekst (titels, tussentitels en illustraties)?  
▪ Weet ik nu meer over het onderwerp?  
▪ Lukt het lezen/leren vlot? Waarom wel/niet?  

o Voorbeeld leesstrategieën (Valcke & De Bruyne): via prompts, hints en vragen 
▪ Studenten complexe tekst laten lezen ofwel in Engels ofwel in 

Nederlands. Onderzoeken van effecten van gebruik van ‘English as a 
Medium of instruction’ (EMI). Kijken of deze strategie een groot 
leereffect heeft en of het het leerproces niet verlengd. 

▪ Strategieën (activeren van voorkennis bij nieuwe kennis, expliciet 
laten definiëren van begrippen en parafraseren van inhoud van tekst 
en uitwerken van een grafische organizer bij de tekst) werden 
aangeleerd en vervolgens gedurende het studerend lezen geactiveerd 
door het voorzien van prompts, hints en vragen.  

▪ Resultaat: actief gebruiken van leesstrategieën bij studerend lezen 
leidt tot een significant hoger leereffect.  

▪ Belangrijk: sterke samenhang tussen voorkennis en posttestscores. 
Hoe hoger de voorkennis, hoe beter de posttestscore.  

o Voorbeeld leesstrategieën: story mapping voor kids met ASS 
▪ Een grafische, organiserende structuur (mindmap) die de kern van een 

verhaal of rode draad in een verhaal weergeeft.  
▪ Focus op organiseren en elaboreren van nieuwe info.  

o Voorbeeld leesstrategie: curriculum Wheel 
▪ Geeft opeenvolgende strategieën weer die lerenden moeten 

ontwikkelen om een vlot schrijfproces te creëren.  
▪ Ook beoordelingsschalen om schrijfproducten te beoordelen. Daarbij 

letten IV niet enkel op coderen (spelling), maar ook op taalgebruik, 
inhoud, structuur …  

Effect CSI: 

- Hattie (2009) grote effect sizes (d = .69) 

- Voorwaarden voor positief effect (Mitchell, 2015): 
o Besteed evenveel tijd aan aanleren strategieën als aan vakspecifieke 

leerinhouden  
o Modelleer het gebruik van strategieën. Bespreek aanpak en geef voorbeelden 

van hoe en waarom het werkt.  
o Geef kansen om strategieën te oefenen 
o Via taakanalyse beste strategieën en volgorde bepalen 
o Zie CSI als een rode draad doorheen schooljaar, beperk het niet tot één les  

 
4.11.2 Het gebruik van non-linguïstische representaties (NLR) 
 
In instructiesituaties wordt vooral tekst gebruikt om nieuwe kennis aan te brengen. Tekst 
vraagt veel moeite om interne structuur, samenhang, betekenis … te vatten en kennis op te 
bouwen. → nieuwe kennis aanbrengen via NLR = elke vorm van presentatie die geen beroep 
doet op visueel afgedrukte tekst.  
Bij aanbrengen van nieuwe kennis → IV biedt dan best NLR’s aan.  
Verder ontwikkelen van kennis → lerenden zelf NLR’s laten uitwerken.  
➔ Heeft te maken met cognitieve belasting, NLR ontwerpen vraagt inspanning.  
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Bv tekenen: na luisteren naar verhaal moeten kleuters een tekening maken van het verhaal. 
Alle tekeningen zijn volledig anders. Dit geeft aan dat elk individu eigen cognitieve structuren 
ontwikkelt en hiervoor put uit eigen voorkennis.  
 
Onderzoek Hellenbrand et al (2018): 

- Eye tracking bij maken samenvatting of tekening 

- Meer fixaties op tekst bij maken tekening 

- Meer herlezen en heen en weer kijken tussen tekst-samenvatting 
➔ Beide aanpakken verhogen leerprestaties 
 
Onderzoek Lin et al (2017) 

- Drie mogelijkheden om wetenschappelijke tekst te verwerken: tekenen, inbeelden, 
herlezen 

- Hogere leerprestatie bij maken tekening 
 
Gebruik NLR: 

- Belang fysieke NLR: dingen uitbeelden tijdens les (bv planeten die rondom elkaar 
draaien) 

- Computerrepresentaties (2D en 3D): laten toe multipele representaties aan te bieden 
bij complexe kennis 

- Stripverhalen/cartoons → let hier op dat er geen misvattingen ontstaan door 
simplificatie en waardoor mensen een verkeerd beeld krijgen van kennis die die men 
wil construeren: 

o Cartoons activeren voorkennis en deze voorkennis richt het interpreteren van 
de cartoons. Maar het kan zijn dat wat de mensen interpreteren niet 
overeenkomt met wat de cartoontekenaars voor ogen hadden.  

o Lerende met minder voorkennis krijgen verkeerde interpretaties door 
oversimplificatie, antropomorfisme …  

➔ Belangrijk: ontwerpers van NLR’s moeten misconcepties (foute interpretaties) 
grondig op voorhand onderzoeken en hoe cartoons dus een en ander negatief 
kunnen beïnvloeden.  
→ bv. cartoon over immunotherapieën: niet alles te simplistisch afbeelden.  

Imagery = zich zelf een visuele representatie inbeelden.  
➔ Soorten ‘imagery’  (Van Garderen en Montague, 2003) 

- “(1) concrete imagery or mental images;  

- (2) pattern imagery showing pure relationships depicted in a visual-spatial scheme;  

- (3) kinesthetic imagery, which involves movement and gestures;  

- (4) dynamic imagery involving dynamic transformations of geometric figures; and  

- (5) memory images of formulae in which problem solvers typically visually recall a 
mathematical formula that then leads to problem solution.” 

 
Belangrijk om lerenden te stimuleren om zelf NLR’s uit te werken en niet alleen NLR’s 
aanbieden. Denkproces van lerenden wordt gestimuleerd als ze zelf modeleren, zelf 
tekening maken …  
NLR moet in lijn zijn met voorkeur van lerende. 
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Hansen & Richland onderzochten de mate waarin wetenschapsonderwijs terugvalt op sterk 
verschillende visuele representaties, obv secundaire analyse van de videostudies uit TIMSS 
onderzoeken.  
→ Kijken of er wel of niet relaties worden gelegd tussen begrippen. Aanbieden van extra 
alternatieve representaties, naast tekst en de verbale/auditieve uitleg van IV, zorgt ervoor 
dat er optimaal gebruik wordt gemakt van de 2 parallelle verwerkingskanalen in het 
cognitieve systeem. Enkel prentjes laten zien werkt niet, er moet een evenwicht gevonden 
worden tussen verbaal en visueel.  
 
Let op met complexiteit van NLR 

➔ Onderzoek van Landau-Wright, Guo & McTigue naar oplopende complexiteit 
(2018): Analyse van verschillende NLR’s: leerboeken met foto’s, (flow) 
diagrammen, grafieken, tijdslijnen, kaarten, tabellen, tekeningen en 
stripverhaal.  

➔ Resultaat bij kijken welke cognitieve processen bij welke NLR wordt uitgelijkt: 
o Foto’s meestal een ‘voorstelling’ van wat is uitgelegd 
o Veel NLR met organiserende functie  
o Kwart heeft interpretatieve functie, de meest uitdagende rol 

 
 
4.11.3 Motorisch gedrag als een aparte vorm van non-linguïstische representaties 
 
Psychomotoriek kan toegepast worden in verschillende domeinen, zeker waar actieve 
manipulatie of constructie een onderdeel is van het omgaan met kennis.  
→ Bv vergelijken van math bunny (computerspel met springende konijnen en luide muziek) 
met finger patterns (handen boven hoofd houden en optelling of getal weergeven met 
vingers). → Zelf echt motorisch bewegen heeft grootste leerrendement.  
 
→ Bv klassieke manier van rekensommen maken vergelijken met het verschuiven van 
blokjes. → Verschuiven van blokjes heeft groter leerrendement.  
 
→ Bv met de hand notities nemen tijdens de les vs met de laptop notities nemen.  

→ Actievere verwerking wanneer met de hand notities worden genomen. Bij het 
tikken op laptop ontstaat er eerder een lineair spoort van wat gehoord en gezien 
wordt. Bij het schrijven moet je, vanwege de snelheid, selecteren wat je wil 
opschrijven/organiseren ten opzichte van wat er al staat, snel verbanden leggen … 
Deze cognitieve processen zijn een betere afbeelding van elaboratie- en 
organisatieprocessen. Opschrijven van notities is vorm van embodiment.  

 
Naast cognitieve voordelen van bewegen, ook andere voordelen: ontwikkelen sociale 
vaardigheden, bevorderen van mentale gezondheid (minder stress) en verminderen van 
risicogedrag.  
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4.11.4 Het aanduiden van verschillen en gelijkenissen 
 
Aanduiden van gelijkenissen en verschillen versterkt de organisatie in de declaratieve kennis. 
Bv bij verbuigingen in het Duits, schema maken en dan de gelijkenissen verschillende in de 
verbuigingen aanduiden met een kleur.  
 

- Bij verwerken van nieuwe declaratieve kennis, helpt het om analogieën te gebruiken. 
Bv uitleg van negatieve getallen kan ondersteund worden door te vergelijken met lift.   

- Gelijktijdig presenteren van typische voorbeelden: twee voorbeeld van zelfde 
fenomeen tegelijkertijd presenteren of telkens verwijzen naar ander voorbeeld zal 
ervoor zorgen dat gelijkenissen sneller worden opgepikt. 

- Vragen aan lerenden om waarnemingen te vergelijken → helpt kennis te organiseren 

- Opsporen gelijkenissen/verschillen helpt kennis verder te organiseren. 

- Lerenden filteren aspecten weg die niet bij gehanteerde principe passen 

- vergelijken = ‘herhalen’ kenniselementen 

- Voortbouwen op afwijkende gebeurtenissen 
 
4.11.5 Metaplan: een aanpak om voorkennis te ordenen 
 

- Ondersteunen lerende groepen 

- Metaplan mikt op het visualiseren van input van elke individuele deelnemer 

- Het start met ideeën die iedere deelnemer neerschrijft op gekleurde kaarten.  

- De techniek dwingt elke deelnemer de eigen voorkennis te activeren en die te 
expliciteren.  

- Elaboreren en organiseren van kennis zorgt voor levendige en actieve manier van 
samenwerken.  

- Ovchinnikova et al (2015): ook het relateren, groeperen, ordenen, clusteren ... wordt 
visueel ondersteund en zorgt voor opbouw van snel toegankelijke nieuwe informatie 

 
4.11.6 Mnemonics – ezelsbruggetjes 
 
Helpen om weinig gerelateerde begrippen, woorden, symbolen, letters, ideeën ... te 
encoderen en aan elkaar te koppelen 
Koppelt nieuwe kennis aan reeds aanwezige kennis in geheugen en helpt te elaboratie en 
organiseren in het geheugen.  
 
Zowel verbale als visuele info kan in deze strategie gecombineerd worden. → relatie met 
Dual Channel Theory! 
 
IV staan sceptisch tegenover ezelsbruggetjes → Vreemd want ze benadrukken zelf het 
belang van memoriseren en zaken uit het hoofd leren.  
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Verschillende soorten mnemonics:  

- Relaties leggen 

- Loci-methode: zaken onthouden door ze op bepaalde plaats te leggen 

- Pin-methode: geef nummer aan elk element dat je wil onthouden en koppel dat 
nummer aan dat element/voorwerp/… 

- Sleutelwoorden: zoeken naar sleutelwoord dat lijkt op het nieuwe woord dat je moet 
onthouden. Contingency → contingent.   

- Fonetiek: woorden opsplitsen in lettergrepen en dan nummer toevoegen aan eerste 
letter van lettergreep en dan code maken met nummers.  

- Acroniem: eerste letter van elk woord dat je moet onthouden in gemakkelijke 
volgorde plaatsen 

- Acrostic: eerste letter van woorden gebruiken 

- Liedjes, verhalen, rijmpjes 
 
Verklaring werking; Hauptmann (2004) → legt directe relatie tussen gebruik van mnemonics 
en werking van geheugen: 

- Hercoderen: informatie bewerken en er dus een andere ‘code’ aan geven zodat ze 
gemakkelijker ingebeeld kan worden. Info is hierdoor directer toegankelijk in LTMG. 

- Relateren: verschillende informatie wordt samengebracht met als doel de nieuwe 
informatie te onthouden dankzij geheugenverankering met het andere element  

- Retrieval: sneller ophalen van info uit het langetermijngeheugen doordat nieuwe 
kennis eerst geëncodeerd en gerelateerd werd 

 
Hauptmann: gebruik van kernwoorden zou goed helpen bij leren van nieuwe taal. 
Kernwoorden gebruiken die volgende kenmerken hebben: 

- Fonetische verwantschap: gote-goat (goden rijden op geiten) 

- Unieke relatie: originele en unieke associatie  

- Overdrijving: “the Gods in full armour riding on giant goats” 

- Zintuiglijk rijk: associaties werken beter met geuren, geluiden, bewegingen 

- Interactiviteit: begrippen moeten op een natuurlijke manier samen passen 

- Eenvoud: hoe eenvoudiger verband, hoe beter het onthouden wordt 

- Creatief/fantasierijk: daarom lerende zelf kernwoord laten bedenken  
 
4.11.7 De lerende zelf vragen laten uitwerken 
 
Lerende vragen laten uitwerken 
➔ Verschillende types van vragen stellen, betekent dat lerenden telkens op een andere 
manier kennis ophalen, combineren, ordenen, vergelijken, contrasteren, integreren, 
samenvatten, abstraheren, relateren ... → Grote variatie aan processen die herhalings-, 
elaboratie- en organisatiestrategieën uitlokken.  

• vragen van IV 
• vragen van lerende  
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Vragen van IV 
Groot verband tussen kwaliteit van vragen en leereffecten bij lerenden.  
Stellen van open vragen is belangrijk omdat het de voorkennis activeert en cognitieve 
processen uitlokt. Kwaliteit van vragen moet hoog zijn → Dit zijn vooral waarom- en hoe-
vragen. Uit onderzoek blijkt dat aantal juiste antwoorden groter is bij complexe vragen dan 
bij ja-neenvragen.  
Vragen moeten deep-level processing uitlokken.  
Vragen moeten organisatie/elaboratie van kennis uitlokken, deep-level learning uitlokken.  
 
Soorten vragen kunnen ook geordend worden volgens taxonomie van Bloom.  
→ Nastreven van integratieniveau. Vragen ordenen van eenvoudig (herinneren) tot complex 
(creëren) 
 
Ontwikkelen van vragen door lerenden zelf 
Heeft positieve invloed op leerprestaties.  
Hattie verwijst hier naar reciprocal teaching = tutors die elkaar bevragen.  
Lerenden kunnen ondersteunt worden bij het opstellen van vragen door hen een lijst van 
starters te geven: “wat is een goed voorbeeld van …”, “wat zou er gebeuren als …” … 
 
Guided condition om vragen te stellen: eerst modellen aanbieden om vragen uit te werken, 
lerenden in paren bij elkaar zetten en elkaar bevragen.  
 Lerenden stelden meer kritische vragen, kregen uitgebreidere antwoorden en 

bereikten betere leerprestatie.  
 
Belangrijk: vragen stellen die link leggen met les en ook met voorkennis!   
 
Onderzoek naar invloed van Information Requesting Mechanism (IRM): 

- Activeert kinderen tot vragen stellen.  

- Stellen van vragen bij oplossen van probleem leidt tot grotere kans om probleem op 
te lossen.  

- Bij stellen van vraag voorkennis gebruiken en dus op die manier beschikbare kennis 
helpen organiseren en elaboreren.  

 
4.11.8 Notities nemen 
 

- bv. hoorcollege niet ideale instructiestrategie om actieve kennisconstructie bij 
lerenden te bevorderen → Snel ‘cognitive load’ 

- Hoeveelheid en tempo van aanbrengen nieuwe leerstof te hoog 

- Belangrijk dus om gestructureerde notities te nemen.  

- Er wordt input (uitleg van IV) verwerkt en opgeslagen wat leidt tot productie van 
output (lesnotities) 

- Zonder notities snel vergeten 

- Uitwerken van notities levert een verzameling nieuwe schema’s op 

- Versterkt betere organisatie in verzameling nieuwe schema’s 

- Marzano et al. (2001) het nemen van notities verbetert leerprestaties gemiddeld 
34%; richtlijnen: 

o Niet letterlijk noteren 
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o Notities zijn ‘work in progress’ 
o Notities zijn uitgangspunt voor voorbereiding op toets/examen  
o Hoe meer notities, hoe beter  

- IV kan nemen van goede instructies aanleren door het aanreiken van basisschema bij 
begin van les 

 
4.12 Systematische vertalingen van de cognitivistische visie op leren naar 

instructie  
 
4.12.1 Ausubel: advance organizers en het activeren van voorkennis 
 
Twee centrale instructiestrategieën:  

- Gebruik van advance organizers 

- Voortbouwen op kennis 
➔ Advance organizer opzetten die helpt om voorkennis uit te lokken, want a.d.h.v. 
voorkennis kan je beter leren.  
➔ Tegenreactie op reproductiegerichte Amerikaanse onderwijs.  
 
Hij legt nadruk op Meaningful Learning Reception Learning (betekenisvol leren).  
Gebruikt niet woord ‘schema’, maar ‘cognitieve structuren’.  
 
Streeft ‘expository teaching’ na = zeer gestructureerde vorm van instructie 
 
Advance organizers 

- Aangeboden bij aanbrengen nieuwe kennis  

- Organiseren nieuwe kennis voordat die wordt aangeboden 

- ‘Kapstop’ waaraan verder te verwerken kennis wordt gehangen 

- Maakt nieuwe kennis ‘meaningful’ → positief effect op motivatie van lerenden 

- Vooral positief effect bij aanpakken van complexe declaratieve/procedurele kennis 

- Werking via ‘subsumptie’ = nieuwe kennis wordt gekoppeld aan aanwezige, meer 
abstracte kenniselementen (=subsumers). 

- Nieuwe kennis wordt gekoppeld aan aanwezige, abstracte kenniselementen 
o ‘Derivative subsumption’: de aanwezige kennisstructuur verandert door de 

nieuw verworven kennis (zie elaboratie en/of organisatie). Hiërarchie wordt 
toegevoegd. 

o ‘Correlative subsumption’: kennis wordt toegevoegd aan aanwezige kennis 

- ‘subsumptie’ uitlokken 
o ‘Expository organizer’: kader aanbieden om nieuwe kennis te organiseren. Bv 

kernbegrippen aangeven of stelling naar voren schuiven. 
o ‘Comparative organizer’: geeft aan hoe nieuwe kennis expliciet verschilt van 

vroeger verworven kennis. Bv ‘in tegenstelling tot het vorige hoofdstuk …’ 
o ‘Narrative advance organizer’: een verhaal introduceert de context, de 

setting, en ervaringen die relevant zijn voor vervolg 
o ‘Graphics advance organzer’: NLR 
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Voorkennis 

- Aanwezige kennis bepaalt wat lerende verder actief en systematisch kan verwerken  

- Activeren van voorkennis: lerenden gaan reeds bestaande cognitieve structuren 
(schema’s) gebruiken, consolideren en versterken. Dat leidt tot ‘meaningful learning’. 
→ ML vermijdt dat kennis los van beschikbare kennisstructuren wordt opgeslagen.  

- Hattie: d = .67 

- Aantal voorbeelden: voorkennis verklaart 11% tot 16% van examenscore in Ba 
psychologiecursus, woordenschat 8- tot 15-jarigen bepaald door vooropleiding 
moeder (woordenschatvoorkennis hangt sterk samen met leren van nieuwe 
woorden) 

- fMRI-onderzoek van Liu, Grady & Moscovitch (2016): bij activeren voorkennis – 
gekende gezichten gebruiken - betere associaties met nieuwe kennis (associative 
memory encoding) 

- Meaningful Recpetion Learning → Belang van Reception! 
o IV moet presentative van leermateriaal grondig voorbereiden, want perceptie 

van info uit taakomschrijving bepaalt mee de mate waarin info wordt 
opgepikt.  

o Manier van presenteren van leermateriaal: logische volgorde, grote variatie 
aan leermateriaal, materiaal dat sterke sensorische prikkels geeft (kleuren, 
grafische uitwerking, aantrekkelijk, leeftijd ...)  

- Activeren van voorkennis is vooral belangrijk bij kennis die weinig gestructureerd is, 
waar lerende nauwelijks mee vertrouwd is en dat moet worden opgeslagen in LTMG.  

- Ontwerprichtlijnen voor instructie: 
o Check voorkennis lerende  
o Bouw voort op voorkennis 
o Structureer instructie door gebruik van advance organizers. Gebruik 

expositroy advance organizers als lerenden nog niet veel voorkennis hebben. 
Gebruik comparative organizers als lerenden al veer voorkennis hebben. 

o Werk vakken uit als hiërarchisch geordende structuren van 
begrippen/structuren die op elkaar voortbouwen. Dat bevordert opbouw van 
de individuele cognitieve structuren (schema’s).  

- Joyce en Weil vullen richtlijnen verder aan: 
o Fase 1: bied AO aan in 3 deelstappen: 

▪ Verduidelijk lesdoelen 
▪ Bied AO aan 
▪ Stimuleer lerende om zich bewust te worden van mogelijk relevante 

kennis 
o Fase 2: maak gebruik van volgende werkvormen: 

▪ Discussies, films, experimenten … 
▪ Maak duidelijk aan lerenden hoe leerstof is opgebouwd 

o Fase 3: veranker nieuwe kennis in bestaande cognitieve structuren met de 
volgende strategieën: 
▪ Bevorder integratie van kennis 
▪ Bevorder actief leren 
▪ Bevorder kritische houding tov kennis 
▪ Verduidelijk inhoud waar nodig.  
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4.12.2 Conditions-based models of learning: Robert Gagné: NIET KENNEN 
 
4.12.3 Social Learning Theory (SLT) – Social Cognitive Theory – Observationeel leren 

 

- Wordt soms geassocieerd met behaviorisme 

- Belangrijkste vertegenwoordiger is Bandura, legt nadruk op cognitieve structuren 

- Centrale begrippen: observationeel leren en modelleren (modeling, model is zeer 
breed, alles wat info bevat) 

 
Visie op leerproces 

- Bandura gebruikt het begrip ‘symbolische representatie’ → Vb Bandura: kids laten 
kijken naar film waarin complexe taak wordt uitgevoerd, kids moeten hardop de 
acties beschrijven. 

- Expectations: volgens SLT ontwikkelen lerenden verwachtingen door hun eerdere 
ervaringen. Die verwachtingen hebben betrekking op de gevolgen die samenhangen 
met een bepaald gedrag. Lerenden vertonen – volgens de SLT – een gedrag wanneer 
ze ‘verwachten’ dat er een positieve bekrachtiging zal volgen; wanneer ze zich 
bewust zijn van een responsbekrachtigende contingentie (contingencies of 
reinforcement).  

- Vicarious experience: ervaren/meemaken wat de gevolgen (bekrachtiging) zijn van 
een gedrag bij anderen. Observatie van gedraging en de bekrachtiging die erop volgt 
is voldoende om dit gedrag op te pikken (leren). ‘Vicarious leren’ staat dus voor het 
leren door het observeren van de consequenties van gedrag bij iemand anders. Leren 
door observatie van levende of ‘symbolische’ modellen staat hier centraal. 
Verschillende eachanismen: 

o Vicarious reinforcement 
o Vicarious punishment: leren uit het zien van negatieve bekrachtiging op 

gedrag van andere lerende. 
o Vicarious extinction:  

Via observatie van beloning, straf of het ontbreken ervan bij een model, zal  gedrag 
bij lerende die observeert toenemen, afnemen of verdwijnen. Als gevolg van deze 
observaties komt iemand tot modeling van geobserveerde gedrag. Modeling = in 
overeenstemming brengen met. Het is meer dan imiteren. Verschil tussen 
observationeel leren en imitatie is dat bij imitatie het geïmiteerde gedrag 
overeenkomt met het geobserveerde. Imiteren houdt niet in dat de imiterende iets 
leert op basis van geobserveerde contingenties inhet gedrag en de bekrachtiging. 
➔ Bv reclame van K3 die tandpasta gebruikt, kinderen gaan die tandpasta ook willen 
gebruiken omdat ze dan verwachten dat ze even veel plezier gaan beleven. 
➔ Bepaald gedrag wordt vertoond door de bekrachtiging van de persoon naar wie je 
opkijkt. Kinderen leren eten door zelf te eten.  
!Let op met waarde van vicarious reinforcement: bv arbeiders die zien dat andere 
arbeiders hoger loon krijgen op einde van de maand, ze gaan dus harder werken om 
zelfde verloning te krijgen, maar effect ebt weg wanneer die arbeiders uiteindelijk 
niet beter worden betaald.  
‘Vicarious experience’ onderzoek: Walker (2018); complexe  competenties 
lerarenopleiding 

o Ouder-leerkracht interactie; moeilijk te trainen in vivo 
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o Video-opnames succesvolle en minder succesvolle leerkrachten:  
lokken vicarious experience uit (=klinische simulaties) 

 
Self-efficacy 

- Door expectations en vicarious experiences ontwikkelt self-efficacy (SE) 

- Self-efficacy = inschatting van lerende over zichzelf en over de vraag of hij een taak, 
opdracht ... succesvol kan aanpakken  

- Self-efficacy directe impact op prestaties 

- Onderzoek m.b.t. ontwikkelen consultatievaardigheden; (klinische simulaties) 
204 artsen in opleiding; 17 maanden: 

o Op voorhand vragenlijst invullen om aan te geven of je al dan niet klaar bent 
om echte consultaties te doen. 

o online klinische simulatie: hoge SE, hoge prestaties 
o gesuperviseerde face-to-face klinische simulatie: lage SE, hoge prestaties  
o niet-gesuperviseerde klinische simulatie: hoge SE, lage prestaties 

- 5-jarige kleuters observeren model dat spiekt bij raadselspel 
o observeren model dat toegaf dat het spiekt: geen effect 
o observeren model dat beloond wordt/compliment krijgt na toegeven dat het 

spiekt: wel effect; compliment al voldoende 
o Vicarious experience heeft meerwaarde in leerproces 

 
Subprocessen bij het observationeel leren 
Vier subprocessen bij observationeel leren: 

- Aandachtrichtende processen: bepalen wat aandacht trekt en wat dus geobserveerd 
wordt. 

o Er wordt selectief info opgenomen. Zowel in degene die observeert als in 
model zijn er factoren die selectieve perceptie beïnvloeden. 

o Factoren in lerende die observeert  
▪ De hoeveelheid voorkennis 
▪ De intrinsieke motivatie 
▪ Persoonlijkheidskenmerken: zelfvertrouwen, eigen gevoel van 

bekwaamheid, mate van afhankelijkheid …  
o Factoren in model 

▪ Functionele waarde: modellen hebben best duidelijke kenmerken die 
als een voordeel ervaren worden.  

▪ Gemodelleerde vaardigheden moten als zinvol worden beschouwen.  
▪ Geslacht van model speelt ook grote, bv dansen is iets voor meisjes.  
▪ Attractiviteit van het model: model trekt aandacht als het beschikt 

over kennis, prestige, schoonheid, rijkdom …  

- Retentieprocessen (onthouden, incoderen) 
o Observeren moet leiden tot actieve verwerking van geobserveerde, tot 

cognitieve representatie.  
o Via retentieprocessen slaat ‘observator’ informatie op = ‘symbolisatie’ 
o Dit kan via visuele en verbale codes gebeuren  

▪ visuele codes: opslaan complexe geobserveerde realiteit 
▪ verbale codes: geobserveerde wordt omgezet in verbale codes. 

Verbale codes van groot belang; bv. Je ziet iemand route doorheen 
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stad volgen, maar je gaat de route daarna zelf beter vinden als visuele 
info wordt omgezet in verbale code (links, rechts, rechts …) 

- Productieprocessen 
o Onvoldoende om nieuwe kennis 'in abstracto' te ontwikkelen, kennis moet 

leiden tot feitelijk gedrag.  
o Gedrag leidt tot ‘feedback-loop’ (terugkoppeling): geobserveerde gedrag 

wordt to meer en meer benaderd en hierdoor worden de ogpeslagen verbale 
codes bij dit gedrag versterkt en verfijnd. 

- Motivationele processen 
o Wil observator gedrag volgen of vermijden? 
o Externe en interne ‘motivators’ 

▪ Externe ‘incentives’ hebben geen relatie met gedrag (bv. geld, extra 
voordelen ...);  vallen deze weg, dan vermindert bereidheid om gedrag 
opnieuw te vertonen 

▪ intrinsieke ‘motivators’ vloeien voort uit vertoonde gedrag; 
zelfevaluatie uitstekende intrinsieke ‘motivator’ (zie zelfregulatie); 
zichzelf ‘belonen’ leidt tot betere prestaties; ‘self-motivated learning’. 
Mensen leren vanuit spontane interesse, maar vooral vanuit eigen 
doelstellingen en maatstaven. 

 
Onderzoek SLT 
Shipley-Benamou, Lutzker en Taubman (2002) 

- Video-modeling bij drie kinderen met ASS. Deze kids hadden het moeilijk met 
uitvoeren van basale dagelijkse vaardigheden. 

- Specifiek te ontwikkelen gedrag bij elke lerende  
• Danny: fruitsap persen, een brief schrijven en op de post doen, en de 

tafel dekken.  
• David: het aquarium schoonmaken en de tafel dekken.  
• Amy: de kat eten geven, een brief op de post doen en de tafel dekken.  

➔ Bekijken video waarin ander kind taak uitvoert; startend met favoriete cartoon en dan 
uitnodigen zelf uitvoeren gedrag. Juist gedrag werd verbaal en door snoepje beloond. 
 positief effect; met doorwerkend effect 

 
Adviezen voor opzetten van op SLT gebaseerde instructieaanpakken 

- Aandachtrichtende fase: bied duidelijke en ineressante cues (prikkels) aan, modellen 
gebruiken met goede kenmerken (prestige), straffen/belonen van gedrag van model, 
zorg ervoor dat op te nemen kennis niet te veel is 

- Retentiefase: geef voldoende kans op oefening en herhaling, geef meteen feedback 

- Productiefase: geef lerenden kans om zich te meten met het model, om het gedrag 
van model te kunnen evenaren.  

- Motivationele fase: bekrachtig gedrag met externe (scores) en interne motivators. 
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4.12.4 Concept mapping – mindmapping – NLR 
 
Principes 

- MM is systematische vertaling van NLR 

- Concept map (begripkaarten): techniek om kennis grafisch en hiërarchisch voor te 
stellen 

- Concept map is ontwikkeld door Novak. Hij onderscheidt 3 types van leren die 3 
types kennis construeren: 

o ‘Representational learning’: leren van symbolen, tekens, labels, namen 
o ‘Concept learning’: construeren van betekenis voor begrippen op basis van 

eigen ervaringen (‘concept formation’) of reeds aanwezige kennis (‘concept 
assimilation’) 

o ‘Propositional learning’: relaties tussen begrippen, veronderstellingen, 
hypothesen, stellingen  

➔ Manieren moete gecombineerd worden om optimaal te leren → Meaningful 

 

- Net als bij Ausubel nadruk op voorkennis 

- Concept maps helpen bij herhalen, elaboreren en organiseren van kennis 

- Toepassingen op concept mapping-techniek: 
o Basis voor brainstormsessies 
o Toetsing complexe kennis 
o Gekende en nieuwe begrippen/ideeën aan elkaar relateren 
o Misvattingen/fouten in de eigen kennis/ideeën opsporen 
o Het probleemoplossingsproces visualiseren 
o Een verhaal voorstellen 
o Een procesverloop uittekenen 
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Onderzoek concept mapping 
Liu, Chen en Chang (2010) keken naar impact van gebruik van computerondersteunde 
‘concept mapping’-leerstrategie bij scholieren die ‘Enlgish as a Foreign Language (EFL) 
volgend. → Differentieel effect io niveau van begrijpend lezen?  

- Positieve invloed van concept mapping vooral bij zwakkere lezers 

- Meer en betere leesstrategieën: luisteren, herlezen en actief opsporen van betekenis 
woorden: 

o “(1) choose one theme for the article; (2) find the main idea and the 
supporting ideas; (3) exclude irrelevant ideas; (4) map out the hierarchical 
relationship among the ideas, and (5) connect the ideas with lines and 
markings”.  

Hangwit en Sandmann onderzoeken impact van concept maps en samenvatten op 
verwerving van biologiekennis.  
 Concept mapping leidt tot hogere scores dan samenvatten.  

 
Chen, Allen en Jonassen (2018) onderzoeken impact van concept maps tijdens 
samenwerkend leren 

- Concept maps om bij samenwerkend leren cognitieve conflicten helder te krijgen 

- Eigen concept map, vervolgens groepsconceptmap en dan herwerkte eigen concept 
map  

 Concept map helpt eigen ideeën op tafel te leggen, maar leidt niet automatisch tot 
mooie gedeelde groepsconceptmap. Actieve rol van de lerenden in groepsdiscussie 
noodzakelijk.  

 
Theoretische verklaringen voor de werking van concept maps 
Bij werken met concept maps worden nauwelijk gemeenschappelijke theoretische 
referentiekaders gebruikt.  
Twee theoretische modellen: 

- ‘Analyse van grafische componenten’ van Kosslyn:  
Grafische representatie vermindert complexiteit kennis, ‘extraneous cognitive load’ 
wordt vermeden en representatie helpt kennis te structureren (organisatie en 
elaboratie) 

- ‘Cognitieve verwerking van grafische informatie’ van Pinker: nadruk op (1) bottom-
upbenadering waarin grafische voorstelling een propositienetwerk voorstelt (een 
schema); (2) top-downbenadering waarbij schema het oppikken van nieuwe stimuli 
oriënteert. Aanbieden van grafische representatie vermindert ‘extraneous cognitive 
load’. 

 
Mindmapping 

- Ontwikkelt door Buzan. Mindmap gaat uit van één centraal concept.  

- Ze hebben specifieke regels en zijn daarom goed te onderscheiden van concept 
maps: verder opbouwen op begrippen of clusters aan begrippen, ruimte tussen 
begrippen verwijst naar specifieke relatie ertussen en helpen conceptuele structuur 
voor te stellen.  

- Onderzoek mindmapping (Merchie & Van Keer, 2016c) 
o Aanbieden/laten uitwerken mindmap bij verwerken informatieve teksten 
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o Effect op leesstrategieën in traces: meer aandacht voor titels, subtitels, 
kernzinnen, kernwoorden en hoofdideeën 

 
Tools 
Voordelen van concept mapping op tablet/online: snel schema’s aanpassen, werken met 
kleuren (benadrukken), werken met niveaus, toevoegen commentaar, meer transparantie, 
exportmogelijkheden … 
 
 
4.12.5 Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) 
 
CTML werd uitgewerkt door Mayer en collega’s. Bouwt verder op 3 centrale assumpties die 
al eerder aan bod kwamen: 

- Dual Channel-assumptie: twee parallelle verwerkingskanalen voor visuele en 
auditieve informatie (zie Paivio)  

- Limited capacity-assumptie: valt terug op cognitive load-theorie; beperkt 
werkgeheugen (7 +/- 2 chunks) 

- Active processing-assumptie: de grondassumptie van cognitivisme, waarin 
vooropstaat dat lerenden zelf actief hun kennis construeren.  

 
Principes 

- Multimediaprincipe:  
o Basis van alle principes 
o Lerenden verwerven beter kennis als tekst verrijkt wordt met beelden 
o Bv de werking van een pomp, uitleg ondersteunen door afbeeldingen van 

pomp 

- Het ‘spatial contiguity’-principe 
o Lerenden verwerken beter nieuwe kennis als tekst zo dicht mogelijk bij het 

relevante beeld staat afgedrukt.  
o Zelfde voorbeeld van pomp 

- Het ‘temporal contiguity’-principe 
o Sneller kennis verwerken wanneer tekst en grafische elementen simultaan en 

niet na elkaar worden aangeboden. Ook bij geproken tekst, tegelijkertijd 
afbeelding laten zien. 

➔ Temporal en spatial contiguity principe geven aan dat lerende tegelijkertijd visuele 
en auditieve info kunnen verwerken in werkgeheugen = dual channel theory 

- Het modaliteitsprincipe 
o Informatie die toegevoegd wordt aan een multimediale representatie (bv. een 

plaatje, foto of animatie) zal minder ‘cognitive load’ veroorzaken en dus beter 
leiden tot kennisverwerving wanneer die via audio wordt aangeboden in 
plaats van via tekst. Plaatje bekijken en ondertussen zelf lezen verhoogt 
cognitive load. Luisteren en naar plaatje kijken gaat veel gemakkelijer. Steunt 
weer op dual channel theory. 

- Het coherentieprincipe 
o Schrappen van extra achtergrondinfo. Cognitieve verwerking van de kern van 

de informatie wordt verstoord wanneer extra info ook moet worden verwerkt 
in geheugen.  
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- Het redundantieprincipe 
o Het is niet nodig om dezelfde info twee keer te presenteren, bv auditief en 

grafisch. Het is dus niet nodig om de auditieve tekst ook nog eens te 
presenteren. Je kan niet naar een animatie kijken en ondertussen een tekst 
lezen en dan nog eens luisteren.  

- Het signalling-principe 
o Nadruk leggen op bepaalde elementen in tekst (bv onderlijnen, vet ...) 

versterkt informatieverwerking 
o Let op: niet overdrijven, want zo gaan lerenden niet zelf aan de slag met 

zoeken naar kernwoorden.  

- Het principe van het segmenteren van het leermateriaal 
o Behavioristische principe om complex einddoel op te delen in opeenvolgende 

subdoelen. Deelstapjes moeten wel succesvol zelfstandig doorlopen worden 

- Het pre-training-principe 
o Zie law of readiness 
o Behavioristisch principe dat wordt versterkt door verklaring obv interne 

cognitieve processen.  
o Complexe kenniselementen opsporen die voorwaardelijk zijn voor het 

aanpakken van nieuwe complexe kennis → voorkennis! 

- Principe van het personaliseren 
o In plaats van abstract, afstandelijk taalgebruik in tekst, lerende persoonlijk 

aanspreken: conversatie’toon’, waardoor afstand tussen lerende en nieuw te 
verwerken kenniselementen verkleint.  

- Het principe van de gepaste menselijke stem 
o 'voice-principle’: toonzetting (pitch), snelheid, warmte, tempo ... beïnvloeden 

de cognitieve verwerking van de beluisterde nieuwe kenniselementen 

- Het embodiment-principe 
o Een uitleg wordt beter verwerkt wanneer persoon die uitlegt geeft nromale 

bewegingen maakt.  
o Negatief: stokstijf blijven staan, positief: lesgever moet schrijven, lerende 

aankijken en ondersteunende handgebaren maken.  
o Voorbeeld met lightboards, soort glazen bord met daarachter lesgever die 

schrijft op het bord. 

- Het principe van de individuele verschillen 
o Impact van vooropgestelde principes hangt af van persoonlijke kenmerken 

van lerenden. De principes blijken grotere impact te hebben bij lerenden met 
lage voorkennis en groot ruimtelijk inzicht.  

 
Onderzoek CTML 

- Toepassing verschillende principes in 3D productie rond ‘bevalling van het paard’ 

- Leidt tot betere leereffecten, maar lerenden zijn zeer passief, kan te wijten zijn aan 
gebrek aan voorkennis.  

- Govaere, Valcke en de Kruif (2012); vier condities 
o klassiek hoorcollege 
o individueel 3D materiaal op DVD doornemen 
o individueel doornemen van materiaal met leerpad 
o in kleine groepen, onder begeleiding van expert, DVD doornemen 
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- studenten die eerst klassiek hoorcollege volgden, moesten in tweede deel de dvd 
volgen en degene die dvd volgden moesten in tweede deel hoorcollege volgen.  

- Resultaat:  
o Hoorcollege had beperkte invloed in vergelijking met condities waarin 

lerenden aan de slag gingen met multi-dimensionale leermaterialen.  
o Ook invloed op self-efficacy en cognitieve belasting. 
o Lage SE, hoge cognitive load in hoorcollege  
o Begeleiding is ook erg belangrijk 
o Multimediale condities zorgen voor hogere SE 

 
 

4.13 Het referentiekader voor onderwijskunde en het cognitivisme 
 
Instructieverantwoordelijke 

- Hoofdverantwoordelijke instructieproces 

- Ondersteunt opbouw van kennisontwikkeling 

- Rol als ‘coach’ bij doorlopen cognitieve verwerkingsprocessen  

- Kenmerken instructieverantwoordelijke 
o Er worden geen specifieke kenmerken van instructieverantwoordelijke 

meegenomen 

- Begeleiding instructieverantwoordelijke  
o Cognitivisme geeft geen concrete informatie over de begeleiding van de 

instructieverantwoordelijke 
 
Lerende 

- Nadruk op leerproces van individu. Lerende is verantwoordelijk voor ontwikkelen van 
eigen declaratieve, procedurele en metacognitieve kennis 

- Kenmerken lerende  
o Voorkennis   
o Verwachtingen (SLT), ‘vicarious experiences’ en self-efficacy 

- Begeleiding van de lerenden  
o ‘Coaching’ individuele leerproces 
o ‘Tools’ spelen rol bij expliciteren kennisrepresentaties (concept maps en 

mindmapping)   
 
Organisatie 

- Systematische organisatie instructie op microniveau 

- Belang van heldere ontwerpprincipes 

- Actief gebruik multimedia 

- Tijdsplanning aangepast aan individueel leerproces 
 
Leeractiviteiten 

- Instructieactiviteiten: leerdoelen 
o Garandeer systematische opbouw leerdoelen (taxonomie) 
o Werk leerdoelenhiërarchie uit 
o Op mesoniveau: opbouwen naar einddoel  
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o Expliciteer operationele leerdoelen  
o Splits complexe processen op in deelstappen, zeker bij procedurele kennis 

(taakanalyse)  
o Focus op het aanleren van cognitieve strategieën (CSI)  

- Leerstof 
o Taakanalyse als basis voor ordening van leerstof en werkvormen 
o Splits complexe procedures op in deelprocedures 
o Verzorg uitwerking leermaterialen om ‘extreneous cognitive load’ te 

verminderen (grafische representatie, half-uitgewerkte probleemstelling, 
toevoegen van stappenplan …) 

o Beperk hoeveelheid nieuwe leerstof (7 ‘chunks’; +/- 2) 
o Pas CTML-ontwerpprincipes toe 

- Werkvormen  
o Gebruik variatie aan werkvormen die herhalings-, elaboratie- en 

organisatieprocessen uitlokken: activeer voorkennis, gebruik advance 
organizers, oriënteer lerenden op nieuw leerproces … 

o Bouw vaardigheden systematisch op: cognitieve strategieën ontwikkelen, 
notities nemen, NLR's ontwikkelen, samenvatten, ‘mnemonics’, zelf vragen 
stellen …  

o Ontwikkel een instructiesysteem waarin bepaalde strategieën elkaar 
opvolgen.  

o Geef lerenden kans andere lerenden te observeren en consequenties van 
gedrag te ervaren bij andere lerenden (vicarious experiences) 

- Media 
o Benadruk multimediale representatie in leermaterialen, handboeken, online .. 
o Voorzie manipulatief materiaal 
o Gebruik cartoons, modellen die ‘vicarious experiences’ uitlokken  
o Gebruik gevarieerde media voor presentatie kennis  
o Gebruik media om modellen in leerproces te betrekken (SLT) 
o Versterk leerproces met concept maps  
o Geef tools om concept maps/mindmaps uit te werken.  
o Gebruik tools, instrumenten voor strategiegebruik, bv stroy map 

- Toetsing 
o Controleer altijd voorkennis, bouw erop verder 
o Gebruik voortgangstoetsing  
o Geef feedback, die informatief is en terugkoppelt naar de operationele doelen 

 
Context 
Weinig aandacht voor context binnen cognitivisme. 

 

4.14 Kritieken op het cognitivisme 
 

- Te grote nadruk op het cognitieve leren. Sociale, emotionele, motorische leren 
krijgen minder aandacht  

- Spontane, natuurlijke leren wordt miskend 

- Prescripties van cognitivisten benadrukken individuele ontwikkeling. Unieke bijdrage 
van sociale interactie wordt nauwelijks meegenomen. 
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Thema 5: Van een constructivistische visie op leren naar het 
ontwerpen van instructie 
 

5.1 Advance organizer: het lager onderwijs bij de Camiroi → p 390 
 
Hue University Vietnam: Opleiding huisarts: studenten behandelen “acteur”-patiënten 

• Wat valt op?  Kenmerken? 
• Verschil cognitivisme? 

→ Kenmerken Van een constructivistische visie op leren naar het ontwerpen van instructie:  
Complex, Samenwerkend, Authentiek, Actief, Gecontexctueerd, Construerend, In 
conversatie met anderen, Reflectief … 
 
Shakespeare festival 
→ Kenmerkend aan shakespears aanpak: inlevingsvermogen, actie, interactie, leren door te 
construeren, samenwerken met heel de school, leerdoelen gaan veel verder dan het 
cognitieve in de focus op leren. 
Iedereen kan de rol van instructieverantwoordelijke op zich nemen. 
 
Hotelopleiding in SF 
→ Leerkracht gestuurd: belangrijk! Leerkracht studerend is nodig: zonder sturing lukt dat 
niet. 
Motiverend:  wanneer de motivtie verhoogt, gaat het leereffect ook vergroten  
Theorie centraal: theorie moet ook steeds aangebracht worden maar op een juiste manier.  
Multiple representaties: erg belangrijk door het doen . Overlap met constructivisme en 
cognitivisme 
 
 In de voorbeelden zitten er kenmerken van cognitivisme en constructivisme. Het 

constructivisme gaat het cognitivisme herverpakken.  
 
 

5.2 Constructivisme: Een ‘kennis’-benadering met veel gezichten 
5.2.1 Epistemologie, ontologie of een onderwijskundige theorie?  

 
Binnen Epistemologische  & Ontologische (filosofische stroming) discussie: constructivisme 
wijst naar actie als uitgangspunt voor kennis, naar eigen interpretaties, eigen 
betekenisverlening, naar het belang van het delen van kennis met anderen via taal …  
Constructivisme als visie op leren en instructie: container die gebruikt wordt voor veelheid 
aan opvattingen, stromingen en visies. Constructivisme integreert elementen van 
behaviorisme en cognitivisme en koppelt die aan nieuwe ontwikkelingen.  
→ Constructivisme durft soms nog wat te veel aan te leunen tegen het filosofische 
(opvattingen/visies over bepaalde zaken, waarbij toetsing niet direct aan de orde is, niet 
evidence-based dus). Toch bestaat er wel een empirische basis (evidence-based)!! 
Helpt leren en instructie in 21ste eeuw beschrijven en verklaren: werkplekleren (verzorgende 
in HBO5), gamegebruik (vrijwilligers die gaan gamen met patiënten), leren bij volwassenen 
(zelfs volwassenen moeten nog leren bv artsen bijscholen), ICT-gebruik , leren in musea, 
virtual reality … 
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Zelfsturing staat centraal, maar niet elke toepassing waarin zelfsturing wordt nagestreefd is 
constructivistisch! Constructivisme schuift soms strakke richtlijnen naar voren. 
→ Bv een groepswerk is niet echt constructivistisch → Kunnen lln wel samenwerken? 
Hebben ze voldoende voorkennis? Dus niet zomaar uit de losse pols een groepswerk maken, 
moet goed gestructureerd zijn.  
 
Instructieaanpakken zijn pas constructivistisch als ze een goede structuur hebben.  
 
Helder beeld van hoe kennis wordt geconstrueerd ontbreekt in het constructivisme.  
 
Voorbeeld: ‘Remission’: computerspel voor jonge kankerpatiënten na een behandeling met 
chemotherapie  
→ Spel stimuleert kinderen om toch therapie te volgen = engaging motivational 
→ Visie op leren en instructie vanuit E&O: kennis staat niet buiten jou, je moet het zelf 
ervaren! Je moet er ervaring mee opdoen (ontologie), je moet leeromgevingen creëren 
waarin men ervaringen gaat opdoen (Epistemologie).  
→ Constructivisme bouwt op E&O en bouwt dat uit naar leertheorie. 
 
Het zelf ervaren van iets is basis van leren binnen het constructivisme.  
 

5.2.2 Soorten constructivisme 
 
Twee grote stromingen: 
Individueel constructivisme (cognitief constructivisme, Piaget) versus sociaal constructivisme 
(Vygotsky) 
 

5.2.3 Basisassumpties 
 
▪ Constructivsme“Elke lerende brengt eigen kennis in bij een leerproces, die gebaseerd 

is op eerdere leerprocessen en die meteen bepaalt hoe en wat verder kan worden 
geleerd.”  duidelijk een cognitivistise kenmerk 

▪ “De kern van de kennis kan niet overgedragen worden naar een andere lerende 
omdat kennis het resultaat is van een interpretatie van persoonlijke ervaringen.“ 
meaningful learning: Iedereen doet ervaringen op die hij zelf moet interpreteren 
(voorkennis, vorige ervaringen) 

▪ “Niettegenstaande elke lerende een eigen interpretatie geeft aan wat hij/zij ervaart 
in de werkelijkheid, kan hij/zij toch met anderen communiceren en/of samenwerken. 
“ Taal is hierbij zeer belangrijk om chaos te voorkomen 

▪ “Kennis ontwikkelt zich en verandert continu. Er worden kenniselementen 
toegevoegd, weggelaten. “ weer cognitivistis kenmerken (elaboratie, organisatie, 
herhalen) 

▪ “Alle kennis is belangrijk. Naast formele kennis zoals logica en wiskunde is ook de 
subjectieve kennis van belang.  (vb lln. Doen subjectieve ervaringen op)  

▪ Onderzoek gebeurt in de constructivistische benadering vooral op basis van 
‘reflectie’. (behaviorisme: observatie, cognitivisme: introspectie; cognitivisme: 
reflectie ope einge betekenisverlening (mensen vragen wat ze denken en dan 
moeten interpreteren)) 
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▪ Kennis omvat ook persoonlijke opvattingen en overtuigingen (beliefs).  
▪ In een constructivistische visie (…) zijn de opvattingen (…) van de IV minstens even 

belangrijk als die van de lerenden.  
▪ De kennis van anderen blijft voor een lerende ‘gesloten’. Taal helpt elkaar te begrijpen 

(…).  
▪ Kennisconstructie is sterk gebaseerd op 

sociale interactie.”  
➔ Vertaald door Jonassen in 8 concrete 
kenmerken 
➔ Examen!! Casus en dan vraag “Zijn alle 8 
assumpties in casus verwerkt?” 
➔ Leren in conversatie met anderen: 
meningen, visies, opvattingen met elkaar 
bespreken 
➔ Actief leren: vanzelfsprekend 
➔ Construerend leren: meedoen aan 
robotcup, je gaat robot construeren en kennis 
over fysica/wiskunde/… daarbij gebruiken. 
➔ Samenwerkend leren: gewoon samen 
dingen doen. 
➔ Doelgericht leren: wie bepaalt doelen? Lerende moeten ook doelen naar voor schuiven.  
➔ Complex leren: bv shakespeare is niet zomaar theaterstuk opzetten, het is met kledij, 
ticketverkoop, opkuis …  
➔ Gecontextualiseerd leren: in context, bv bij diergeneeskunde 
➔ Reflectief leren: fase van reflectie is nodig (Kolb) 
 
Constructivisme combineert verschillende visies. 

- Inhoudelijke dimensies (content): basiskennis, 
procedurele kennis, meningen, attitudes, 
visies, opinies … Lerenden construeren kennis 
waardoor ze betekenis geven aan hun eigen 
ervaringen en waardoor ze kunnen 
functioneren in hun eigen wereld.  

- Doelen van de lerende (incentive): zijn 
emoties, doelen, motivatie … Constructivisme 
benadrukt bewuste en persoonlijke 
gevoeligheid voor werkelijkheid.  

- Interaction: door interactie, communicatie 
met anderen en door acties op omgevingen 
dat we functionele kennis (content) 
verwerven die samenhangt met onze doelen, ideeën, gevoeligheden (incentive).  

 
 
 
 
 
 



 79 

5.3 Constructivisme: een nog steeds groeiend veld van visies, theorieën en 
opvattingen 

 
Ervaringsbasis voor leren, ervaren is niet gelijk aan leren, wel basis voor leren!! 
Taal is manier om te communiceren en te delen → Delen van ervaring.  

 
5.3.1 Piaget 

 
▪ ”Constructivisme verwijst naar het proces waarin cognitieve structuren – over de tijd 

heen – worden uitgebreid (accumulatie), geïntegreerd (assimilatie) en aangepast 
wanneer een en ander niet lukt (adaptatie).  De mechanisme noemen anders maar 
gaan over het zelfde. Toepassen van die cgnitieve structuren die gerbuikt worden 
om in de praktijk toe te passen.  
➔ Toepassen van cognitieve structuren, deze betekenisvol inzetten om met 

werkelijkheid aan de slag te gaan. 
▪ Constructivisme verwijst naar het toepassen van reeds beschikbare cognitieve 

structuren die daarbij betekenisvol ingezet worden om met de werkelijkheid aan de 
slag te gaan.”  

▪ Begrip ‘cognitieve structuren’ staat centraal 
▪ ‘Cognitief constructivist’  = Piaget 

 
Soorten kennis 

- Fysisch-empirische kennis: leren door directe interactie met objecten. Kinderen 
moeten objecten manipuleren, bouwen, puzzelen, gooeien, lopen … (bv kleur, 
grootte …) 

- Logische wiskundige kennis: abstracte kennis, verwerven door over eigen kennis na 
te denken. Alles wat in relatie staat met andere dingen staan zijn abstracties (groter 
dan, ouder dan …) 

- Sociale kennis: kennis gemaakt door de mens. Menselijke interactie die je nodig 
hebt.  

➔ 3 soorten kennis zijn met interactie in elkaar.   
➔ Wiskundige kennis ontwikkelt vanuit sociale en fysisch-empirische kennis. Kennis 
ontwikkelt zich vanuit manipulatie!! 
 

Piaget en spel 
Nadruk op informele instructiesettings. Geen bewuste instructie opgezet.  
Pretend play → abstracties leggen door te spelen.  
▪ “Piaget regarded pretend play as evidence of the child’s ability to use and understand 

symbols, emerging at the end of the sensorimotor stage and developing through the 
preoperational stage. (…) He also emphasized play as an individual process, 
suggesting that the child alone invented and used symbols.”  
➔ Kind vormt zelf beeld, heeft niemand anders nodig.   

 
Leren versus ontwikkeling 
▪ Geen onderscheid tussen leren en ontwikkeling 
▪ Nadruk op individuele cognitieve kennisconstructie 
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▪ Spreekt zich niet expliciet uit over de rol van instructie, hij is ontwikkelingspsycholoog 
en geen pedagoog.  

▪ Tégen de mogelijkheid dat kinderen door leerervaringen sneller ontwikkelingsstadia 
doorlopen.  

▪ Nativistische (terug naar geboorte, waar blanco blad beschreven wordt, alles wordt 
vanuit aanleg ontwikkeld) kant van theorie gaat in tegen stimulerende rol van 
opvoeding en onderwijs 

• “First I would like to make clear the difference between two problems: the 
problem of development in general and the problem of learning. I think these 
problems are very different, although some people do not make this 
distinction.”  (alles is ontwikkeling en leren ontstaat vanuit ontwikkeling) 

 
5.3.2 Vygotsky 

 
Basisvisie 
▪ “We may take as a starting point the fact that the child’s learning begins long before 

learning in school . Schooling never begins in a vacuum. All the learning the child 
meets with in school has its pre-history. For instance, he begins to study arithmetic. 
But long before entering school he has gained some experience of quantities, he has 
already come across various operations of division and addition, complex and simple, 
so that the child has his own pre-school arithmetic which the psychologist would be 
blind to ignore.”  
➔ Kleuter komt binnen in lagere school. Men gaat ervan uit dat hij nog wiskunde 
moet leren, maar eigenlijk kent kind al wiskunde. Gevoel voor hoeveelheid is 
aangeboren.  
➔ Iedereen heeft op basis van ervaringen al veel kennis wanneer die naar school 
komt 
➔ Ziet vooral sociale dimensie in constructivisme 
 

Basisbegrippen (examen!!): sociaal constructivisme → Begrippen niet los van elkaar 
studeren, kunnen vermengen in een verhaal om samenhang te laten zien.  

- Sociale dimensie:  
▪ “Kennis is gebaseerd op sociale interactie.”  
▪ “Het is aangetoond dat kennis eerst in een interindividuele context (eigen) 

ervaren en verworven wordt. Via een internalisatieproces wordt deze kennis 
dan intra-individueel (in cognitief systeem).”  

▪ Ouders, peers, leerkrachten (kunnen allemaal instructieverantwoordelijke 
zijn) beïnvoeden cognitieve ontwikkeling in de richting van wat gewaardeerd 
wordt in specifieke cultuur. → Je hebt anderen nodig om te leren  

▪ Let op! Niet overschatten; individuele activiteit is basis, je moet ook alleen 
vragen op examen kunnen beantwoorden. Misvatting: vygotsky is niet enkel 
samenwerken. Scheiding tussen individueel en samenwerking.  

▪ “Wat het samenwerken met anderen toevoegt, is uiteindelijk beperkt door de 
intellectuele mogelijkheden en de ontwikkelingsstaat van een kind.”  
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- Psychological tools: 
▪ Tool gebruiken om iemand iets te laten leren. 
▪ ‘Tools’ (instrumenten); beïnvloed door culturele context, bv Taal, spraak, 

gebaren, typische symbolen, voorstellingen (bv. verkeerstekens), 
notatiesystemen (muziek, scheikunde, fysica, wiskunde, getallen …), regels en 
afspraken … 

▪ Daarom lastig om iemand met andere cultuur in klas te hebben. Deze hebben 
andere tools gebruikt. Als we geen tools delen, kan je moeilijk leer- en 
instructiefases opstellen die efficiënt zijn.  

- Zone naaste ontwikkeling – Zone Proximate Development’ (ZPD) 
▪ Wat je zou kunnen mits kleine hulp van een ander, IV hier kan iedereen zijn, 

interactie! 
▪ Sociale zone!! Tools en sociale dimensie komen hier tot uiting. Je gaat beide 

hier gebruiken.  
▪ “Het is de afstand tussen het actuele ontwikkelingsniveau, waarbij de lerende 

zelfstandig problemen kan oplossen en het potentiële niveau waardoor het 
problemen kan oplossen met hulp van andere kinderen en/of een 
volwassene.” Instructie moet vooruit lopen op ontwikkelingsniveau. Maar 
iedereen heeft verschillend niveau, dus moeilijk om dit klassikaal te doen. 
Nadruk op groep, maar ook kijken naar individu!! → Misvatting: niet te veel 
nadruk leggen op het feit dat alles in groep gedaan moet worden. 

▪ “Instructie is alleen maar zinvol wanneer ze vooruitloopt op de normale 
ontwikkeling (zie groot verschil met Piaget). Ze moet een reeks functies, acties, 
handelingen uitlokken die binnen het bereik liggen op basis van wat de 
lerende tot dan kan.” (iedereen is een indvidu die in de groep individueel gaat 
leren) 

▪ Belangrijk om steun te krijgen: hints en cues van instructieverantwoordelijke. 
Bv spelen in zandbak waar kinderen experimenten in doen, ze doen dit wel 
samen met IV. 

▪ Vragen die peers stellen in een ‘peer tutoring’-situatie 
▪ ‘Scaffolding’!! → Stelling van cues en hints bouwen zodat individu naar 

volgend niveau kan.  
▪ Spel: sociodramatic play – samen met anderen een imaginaire wereld spelen; 

bv. samen op stoelen zitten en een race uitbeelden met auto’s, die dan 
paarden worden en uiteindelijk grote arenden die door de lucht vliegen …   
→ Kids nemen hier elkaar mee in een wereld die ze delen.  
→ Mechanisme om ZPD te overbruggen. Dus eerst kennis ‘inter’ overbrengen 
voordat het ’intra’ wordt. Kennis eerst externaliseren in situatie voordat ze 
kan internaliseren. Bv groepswerk: ene praat (externaliseert), ander luistert 
(internaliseert).  

- Internaliseren en externaliseren 
▪ Garanderen dat elk individu leert. Dus niet enkel groep leert!! 
▪ Internaliseren: cognitieve structuren opbouwen, ervaringen worden 

getransformeerd, geïntegreerd in aanwezige mentale structuren 
▪ Externaliseren: interacteren met de omgeving en de verwerkte structuren in 

een nieuwe context gebruiken 
▪ Kan uitgelokt worden in een instructiesetting (groepswerk) 
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▪ Social speech: taal ‘tussen’ lerenden onderling en tussen lerenden en 
volwassenen is basisconstructie talige kennis 

▪ Wat anderen vertellen als aanpak, opdracht, manier van doen … vertel je aan 
jezelf; social speech wordt internal speech (praten met jezelf, bv praten 
tijdens studeren) 

▪ Basis bij sociale interactie/samen studeren: je moet eerst zelf basiskennis 
hebben, voordat je sociaal kan leren. 

▪ intrapsychologische en interpsychologische processen grijpen in op elkaar  

- Mediation:  
▪  ‘mediëren‘ ontstaat tussen de lerende en andere personen bij 

instructieactiviteiten 
▪ Vooral bij overstap naar volgend niveau in ZPD 
▪ Adhv sociale interactie met gebruik van psychological tools, mits voldoende 

voorkennis en daarbij internaliseren en externaliseren waarbij 
interindividuele kennis intraindividuele kennis wordt. Al die woorden aan 
elkaar kunnen hangen voordat je aan mediation kan doen.  

▪ Everyday concepts/living knowledge: door ervaring die je opdoet, doe je 
alledaagse kennis op. Het is iets dat je echt beleeft. Basis voor latere scientific 
concepts. Bv spelen met water, nat worden … Voeg hier sociale dimensie aan 
toe en peuter leert begrippen als ‘water’, ‘spatten’ … 

▪ Scientific concepts: bv je kan meer water in glas doen dan feitelijke inhoud. Zo 
kan je oppervlaktespanning van water verklaren. Van living knowledge naar 
scientific concepts. 

 
5.3.3 Bruner 

 
Basisprincipes 
 
Opeenvolgende kennisrepresentaties 

▪ Enactive representations: motorische ervaringen die aan basis liggen van 
kennis. Bv vingers gebruiken bij tellen, wijzen naar kaart om iets te situeren … 

▪ Iconic representations: lerende valt terug op afbeeldingen, tekeningen, 
schema’s … om kennis voor te stellen. Leren door afbeeldingen van 
werkelijkheid.  

▪ Symbolic representations: vanuit enactive en iconic. Kennis wordt met een 
‘formeel symboolsysteem’ voorgesteld. Dit kan gesproken/geschreven taal 
zijn, getallen, tekens … 

- Kennis uit alle mogelijke kennisdomeinen kan met deze drie types representaties 
worden voorgesteld  

- Alle leren verloopt volgens deze 3 representaties. Doen met representatie en uitleg = 
discovery learning 

- Voorbeeld op afbeelding: je kan overgang goed scheiden.  

- Alles start met enactive representation, maar in 
les onderwijskunde ontbreekt dit.  
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‘Discovery learning’: 
▪ Kennis ontwikkelt zich door ‘interactie‘ met werkelijkheid en daarmee bedoelt 

hij ‘interactie met de cultuur’. 
▪ ‘cultuur’: alle externe invloeden die op de lerende inwerken (vrienden, 

leerkrachten, een uitdagende vraag, taal, het aanbieden van een leerervaring 
…) 

▪ Anderen die kennis hebben, niet altijd IV, maar mensen die het zelf kunnen 
doen zijn de experts.  

▪ Cultuurdragers en cultuuruitingen:  
▪  “De ontwikkeling van de menselijke geest is gekoppeld aan een 

manier van leven in een realiteit waarin ‘symbolen’ gedeeld worden in 
een gemeenschap. Die symbolen worden gedeeld in een 
cultuurgemeenschap die zich organiseert en construeert op basis van 
die symbolen.” 

▪ Grote misvatting: alles moet ervaren worden. bv kids die naar technopolis 
gaan en sommige spelen met de proefjes, hier is dus niet geleerd. 

▪ ‘discovery learning’: “Voor zover mogelijk, zou een onderwijsaanpak als doel 
moeten hebben dat een kind begeleid wordt in het zelf ontdekken van wat er 
geleerd wordt.”  

▪ Zelfstandige kennisverwerving door de lerenden in een zorgvuldig opgezette 
probleemsetting!!! → Constructivisme werkt maar als er structuur is. 

▪ Maar voorkennis moet aanwezig zijn 
▪ “Zelfontdekkend leren betekent niet dat lerenden zomaar zelfstandig 

ontdekken wat dingen zijn of hoe ze werken, maar wel ontdekken waar 
zij zelf een greep op hebben en dus wel of niet begrijpen.”  

▪ ‘Discovery Learning’ bouwt voort op voorzichtige overgang tussen 
opeenvolgende representatietypes (vanuit manipuleren naar reprsenteren) 

▪ Overgang gebeurt door het uitlokken van hypothesen ontwikkelen, vragen 
stellen en veronderstellingen maken 

▪ Een leeromgeving waarin lerenden vrij kunnen exploreren en dingen zelf 
kunnen ontdekken, is geen garantie voor zelfontdekkend leren. Je moet 
model hebben waaruit je kunt leren.  

▪ Daarom centrale rol voor ‘modellen’ (luidop praten en toetsen bv chirurg die 
zegt tegen. Student van wat doe ik nu als ik aan het opereren ben. Waarom 
ga ik dit doen)  

▪ ‘Modellen’ 
▪ Wanneer lerenden model observeren, dan leidt dit tot gericht 

exploratiegedrag; ‘guided practice’ 
▪ Modelgedrag lokt ‘cognitieve conflicten’ uit; situaties die niet aansluiten bij 

voorkennis (‘desequilibratie’ Piaget) 
▪ Dit lokt leerrijke reacties uit: vergelijken, onderzoeken, hypothesen stellen, 

aanpassen, testen en tot alternatieve oplossingen komen en opnieuw 
uittesten, evalueren, … → dit slaat terug op elaboratie, organisatie en 
herhalen!! 
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Visie op instructie 

- Gekend door visie op musea: Bruner heeft al zijn principes uitgewerkt voor in 
wetenschapsmusea, omdat iedereen moet blijven leren, ook volwassenen. Klassieke 
kijkmuseum verschuift naar actief museum. 

-  “Knowing is a process, not a product.” 
▪ de ervaringen selecteren die het meest geschikt zijn om individueel leren uit te 

lokken;  
▪ kennis ordenen zodat deze zelfstandig verwerkt kan worden door de lerende;  
▪ stappen aangeven om het leermateriaal te presenteren;  
▪ in beloningen voorzien.”  

- Klinkt cognitivistisch; maar ‘ervaring’ staat centraal bij experimenteren, proeven 
uitvoeren, manipuleren … (hier ga je meer uit van een vrije omgeving) 

 
Spiral curriculum 

- Om link met voorkennis te garanderen, stelt Bruner voor om leerinhouden steeds te 
laten terugkeren, maar telkens op een hoger niveau. Samenhang in curriculum.  

- Zorgt voor het versterken van de kennis, het beter begrijpen, het meer onthouden en 
het verwervan van een dieper inzicht.  

- Hier ook weer sprake van elaboratie, organisatie en herhaling 

- Bruner zegt eigenlijk niets nieuw, maar vesterkt cognitivistische principes, maar deze 
keer wel vanuit vrijere voorervaringen die worden opgedaan.   

 
Rol van instructieverantwoordelijke 

- Ontwerpen van leeromgeving om ervaringen uit te lokken die gericht zijn op fysische 
manipulatieve kennis.  

- Let op! 
▪ Rol voorkennis niet vergeten (je kan bv maar groepswerk doen als je 

voorkennis hebt) 
▪ Zie Veermans, Lallimo en Hakkarainen (2005); zelfontdekkend leren in een 

computeromgeving lukt bij sterke lerenden omdat ze voorkennis hebben, 
minder bij leerlingen die het lastig hadden met de basisbegrippen 

▪ Door ‘social speech’ krijg je ondersteuning (het model spreekt altijd luidop, er 
wordt continu gevraagd om te reageren) je moet altijd voorkennis hiervoor 
hebben. 

▪ Je kan geen discovery learning doen voor opbouwen van basiskennis. 
 

5.3.4 Kolb 
 
‘Experiential Learning Theory’ ELT (ervaringsgericht leren) 
Een van de meest misbruikte theorieën, continu misvattingen 

- Kernbegrip ‘experiental learning’: ervaringsgericht leren (discovery learning) 

- Kernbegrip ‘leerstijlen’: veel kritiek op!! 

- Toepassing leerstijlen 

- Toepassing Kolb in professionele opleidingen 
 
Kernbegrippen: leerstijlen en ervaringscyclus 

- ‘leerstijlen’ en ‘ervaringscyclus’ 



 85 

- Zes ’leerprincipes’ 
• Leren wordt benaderd vanuit het proces, niet vanuit de leerresultaten 

(bruner) 
• Leren vraagt het oplossen van conflicten tussen ervaringen (iets laten doen 

waarbij ze een conflict ervaren anders leren ze niet) Ze doen niet zomaar iets.  
• Leren is een holistisch adaptatieproces (leren gaat compleet als je alles 

meenememt en alles aanpast (adaptare; piaget) 
• Leren bouwt voort op ’transacties’ (dingen uitwisselen) Leren is het proces 

waarbij kennis wordt geconstrueerd (je wisselt uit waardoor kennis wordt 
gebouwd). Dit is continu.  

• Leren is een continu proces (waarbij je conflicten oplost, transacties doet 
(inbreng)) dat vertrekt uit ervaringen.  

- Ervaringscyclus 
• Alle fasen worden doorlopen: je doet ervaring op, daar kun je op reflecteren, 

dat leidt tot abstractie (nieuwe kennis) … 
• Startpunt kan verschillen per lerende → Leerstijl. Leerstijl is dus niet ‘ik ben 

een doener’. Je hebt dus een voorkeur. Maar je gaat nooit leren door doen. 
Het is wel zo dat je ervaringen opdoet en nadien gaat reflecteren daarop.  

• Cyclus wordt herhaaldelijk doorlopen en alle fasen worden doorlopen! 
• Door deze cyclus te doorlopen worden er verschillende gebieden van de 

hersenen geactiveerd. Je gaat op verschillende plekken in je hersenen dingen 
opslaan.  

 
Leerstijlen 

- Leerstijlen verwijzen naar voorkeur in startpunt bij het verwerken van informatie  

- Klassiek: 4 leerstijlen 
• vertrekken vanuit experimenteren: ‘Accomodator’ 
• vertrekken vanuit concrete ervaringen: ‘Diverger’ 
• vertrekken vanuit reflectie: ‘Assimilator’ 
• vertrekken vanuit abstracte informatie: ‘Converger’ 

- Beseffen dat er verschillende lerenden voor je zitten met een verschillende voorkeur 
voor start in cyclus. Maar uiteindelijk moet iedereen deze wel overlopen hebben.  

- Recentere visie: 9 leerstijlen 

- Wat kan je met verschillende leerstijlen doen? → zorg als IV dat verschillende 
ervaringsbasissen aan bod komen. Dus niet eenzijdig theorie geven, niet eenzijdig 
experimenteren …  
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Toepassen van leerstijlen 

- Aanpassen aan de leerstijl van een lerende? 
→ Neen, wel aanpassen aan startpunt 

- Leerstijlen van lerenden kunnen veranderen!! Je kan deze ontwikkelen. Je kan wel 
reflectief worden, doener worden …  

- Doorheen opeenvolgende fasen wordne lerenden minder en minder afhankelijk van 
één dominante leerstijl; flexibiliteit → Is wat je uiteindelijk wil verkrijgen.  

- Zie onderzoek Singh (2012); waaraan denk je bij het aanpakken van een probleem? 
 
Professionele opleidingen 

- Keuze voor experiential learning is ingegeven door nadruk op: “Professional 
knowledge acquisition; critical thinking, problem-solving and clinical problem solving, 
and lifelong professional learning.” Nadruk op: 

• Propositional (`knowing that’) knowledge 
• Process (`knowing how) 
• Personal knowledge  
• Moral principles or knowledge embedded in literature and the arts  

- Medische opleiding: 
▪ “assessment and accreditation of prior experiential learning  
▪ change in (…) post-compulsory education: process-orientated; aimed at 

educational change, `learning to learn’, and a learner-centered total 
educational philosophy 

▪ social change, mostly outside educational institutions: learning from 
experience   

▪ personal growth : a climate of risk taking, support, and challenge increases 
personal and group effectiveness …” 

→ Voorkennis gebruiken, werkplekleren komt hier naar voren.  
 
Toepassing in ontwerpen instructie 

- Model van Kolb: wordt nog steeds gebruikt in lesvoorbereidingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

5.3.5 Jarvis → NIET! 
5.3.6 Lave & Wenger 

 
‘Situated Learning’ - ‘Situated Action’ - ‘Situated Cognition’ → Lerende in concrete situatie 
brengen, waarin ze acties kunnen uitvoeren, die leiden tot leren. (basisidee)  
▪ Twee auteurs 

• Jean Lave  
• Etienne Wenger 

▪ Basisprincipes 
• Leren is een sociaal proces 
• Leren gebeurt in een context (zeer extreem zelfs), altijd reële setting. Bv 

microteaching 
 
Sociale visie op leren: 4 componenten van situated cognition: 
▪ “Betekenis (meaning): in de sociale content wisselen we de betekenis uit van wat we 

ervaren (snappen als je het kan koppelen aan voorkennis)  
▪ Praktijk/toepassen (practice): we wisselen ervaringen uit over hoe we zaken 

aanpakken en handelingen uitvoeren, altijd meteen doen 
▪ Gemeenschap (community): we wisselen onze ervaringen uit hoe we de sociale 

setting ervaren, hoe we die kunnen verbeteren en erbij horen (we horen bij de 
community).  

▪ Identiteit (identity): we bespreken hoe wij ervaren dat wij veranderen, dat wij zaken 
samen meemaken …” (persoonlijke identiteit naar voor duwen  = erg belangrijk bij 
professionele ontwikkeling) bv bij architecten is het erg belangrijk als team da ze elk 
hun voorkennis en mening geven anders kunnen ze niet samenwerken.  

 
 
 
 
 
 
 
Community of practice 
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Context 

- Leren in een authentieke context: chirurgen leren in echte operatiezaal 

- informatie wordt via het sensorische systeem opgehaald en is dus ‘authentiek’ 

- Lave en Wenger benadrukken een ‘sociale context’; de ‘Community of Practice’ (CoP) 

- Lave en Wenger verwerpen school niet als een CoP, maar vragen zich  
af of die wel optimale praktijkervaringen opleveren. Toepassen staat voorop. 

 
Nadruk op toepassen van kennis 

- ‘Community of Practice’ CoP benadrukt dat kennis niet los staat van haar toepassing; 
anders heeft ze geen waarde. Je kan niet iets leren zonder te doen. 

- ‘Legitieme perifere participatie’:(echt vanuit de zijkant actief meewerken: actief 
meewerken in een praktijkcontext, samen met een ‘meester’; meewerken is nog 
‘peripheral’; er wordt beperkt zelf actief ingegrepen met beperkte 
eindverantwoordelijkheid (bv werkplek leren, lln gaan meewerken maar niet alles 
doen (perifeer))  

- Belang van taal: men verwerft de taal, maar feitelijke praktijk beheerst men (nog) 
niet; zie’cognitive apprenticeship’  (spreken, horen, spreken, horen … en zo leren) 

- Opleiding vroedvrouwen in Yucatan:  
 
Leren is levenslang proces  

- Lave en Wenger betwisten stelling dat leren een gevolg is van ‘formeel onderwijs’ 

- Leren is een continu en levenslang proces 

- Veel leren impliciet; pas later blijkt dat men iets leerde = stolen knowledge 

- Via perifere maar legitieme participatie; grotere impact dan verondersteld   
 
Kritieken 

- Gaat het wel lukken? Ga je geen systematische opbouw niet missen? 

- Stech (2009) 
• “Het leren wordt bijna exclusief buiten een schoolse context geplaatst en 

daarbij wordt de systematiek in de opbouw van kennis die in een schoolse 
context wordt gevolgd, genegeerd.  (gaat het wel lukken) 

• Er ligt een te grote nadruk op de te verwachten formele invloed van 
situationeel bepaalde leerprocessen. Er is een verwarring tussen iets kunnen 
uitvoeren in een bepaalde context versus de mentale activiteiten die nodig zijn 
om de onderliggende kennisbasis grondig te verwerken.  

• Er ligt een te grote nadruk op de link tussen bepaalde activiteiten en kennis en 
een situatie. Dit negeert het feit dat de aanpak meestal omgekeerd is: kennis 
wordt toegepast in een veelheid van situaties.” [vrije vertaling].  

- Zie kritiek op realistisch rekenonderwijs (p. 442) 
 
Voorbeelden CoP en situated cognitions 
▪ wiskundeonderwijs en CoP bij lerenden 
▪ CoP bij professionalisering leraren; zie bv. Klascement  
▪ opleiding artsen rond begeleiden van gezinnen 
▪ Sportopvoeding rond een basketbalteam 
▪ !! Belang van gedeeld belang bij opzet CoP → het lukt enkel als je het samen doet 
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5.4 De constructivistische opvatting over instructie 
 
Verbanden zoeken tussen 
alles.  
Technologie is 
transversaal, dus bij CIS, bij 
gamification … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brede instructievisie 

- Omdat alle elementen van eerdere visies (cognitivisme en behaviorisme) 

- Van ‘direct’ naar ‘indirect teaching methods’ 
• Baseer het leren op concrete ervaringen 
• Nadruk op verschillende perspectieven 
• Individuele intenties (leerdoelen) zijn uitgangspunt  
• Leren gebaseerd is op actie, op doen 
• Samenwerkend leren 
• Nadruk op probleemoplossend denken in zinvolle contexten 
• Ingebed in concrete en betekenisvolle leercontexten 
• Instructieverantwoordelijken zijn gidsen, monitors, coaches, ‘tutors’, 

‘facilitators’, gaat beetje aan de zijkant staan, meer werk als je gids bent. 
• Oorspronkelijke bronnen   
• Toetsing is geen afzonderlijk proces: is een soort rekenmodel om te zien waar 

de leerlingen staan. De lerende leert niet echt van een examen af te leggen. Je 
gaat nooit het woord ‘toetsen’ horen. Administratieve benadering van iets dat 
belangrijk is bij leerprocessen, maar enkel ifv leerproces. Terwijl toetsing 
momenteel een soort rekenmodel is. Maar lln verbeteren niet door examens 
af te leggen.  

• Vermijd geen fouten 
• Pas toetsingscriteria aan op leerdoelen van lerende 

- Leeromgeving: soort van ruimte/setting (metafoor) creëren waarin lerenden aan de 
slag kunnen gaan (met anderen).  
➔ Wordt vertaald in 2 clusters: systematische vertaling (omvattende vertaling naar 
een leersetting waarin vrijwel alle componenten van het didactisch handelen 
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beïnvloed worden) en ingrediënten (nadruk op bepaalde componenten van het 
didactisch handelen die een constructivistische “verpakking” krijgen). 
 
 

5.5  Systematische vertalingen van de constructivistische visie op instructie 
5.5.1 Competentiegericht onderwijs – Competency Based Education (CBE) 

 
Competentie als bouwsteen voor instructie 
Kernidee: als ik iemand wil opleiden die echt kennis, vaardigheden en attitudes heeft 
opgebouwd en je hebt de context, dan heb je alles om aan competenties te werken.  
We starten niet meer vanuit geïsoleerde kennis of geïsoleerde vaardigheden, wel vanuit 
complexe bouwsteen/competentie.  
CBE heeft lange geschiedenis, begonnen in gezondheidssector.  
Competentie = “Een competentie is een persoonlijke capaciteit die zichtbaar wordt omdat 
men succesvol kan functioneren in een concrete context. Een competentie is dynamisch en 
verandert door de tijd heen. Een competentie bouwt verder op een samenhangend geheel 
aan kennis, vaardigheden en attitudes, waarbij ook persoonlijke kenmerken en 
beroepsgericht handelen een rol spelen in de ontwikkeling van de competentie.”  
→ Dilemma: hoe leer je kennis? Waar verwerf je die vaardigheden? Hoe kom je aan 
attitudes?  
→ Eens je een basis van kennis en vaardigheden hebt, kan je competentiegericht leren.  
→ Kennis werkt enkel als je er iets mee doet, in combinatie met vaardigheden en attitudes, 
bij een concreet probleem, dat in een context zit.  
 
‘Oude’ geschiedenis CBE (competent based education) 

- Meer dan 40 jaar ‘oud’, je herkent Lave, Wenger en Kegan 

- Ruggengraat van beroepsgerichte opleidingen bv. gezondheidszorg, juridisch … 

- Nadruk op integratie kennis, vaardigheden en attitudes: ‘Wat hebben mensen nodig 
in een bepaalde opleiding?’   

- Bredere basis voor opleiding; zie bv. CanMEDS: geneeskunde, management, 
economie, communicatie … (multidisciplinair) (artsen krijgen ook die andere 
vaardigheiden), ipv alleen geïsoleerde kennis, ook V en A. Toegepaste wiskunde en 
fysica.  

- Simulaties en skills lab passen binnen CBE 

- Kenmerken van de instructieaanpak: (1) schuif leerdoelen naar voren die betrokken 
zijn op wat professional moet kunnen, (2) let op dat het leren samen moet kunnen 
gaan met het functioneren in een complexe professionele setting en (3) monitor de 
ontwikkelprocessen van de lerenden.  

 
CBE en de lerarenopleiding  

- Vlaanderen sinds 1998 ‘competenties’ als basis voor lerarenopleidingen: de 
leerkracht als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, opvoeder, inhoudelijk 
expert, organisator, innovator/onderzoeker, partner van de ouders of verzorgers, lid 
van een schoolteam, partner van externen, lid van onderwijsgemeenschap, 
cultuurparticipant 

➔ Welke kennis, V en A moet je aanbrengen?  
➔ Op verschillende manieren mogelijk, bv probleemgestuurd leren, leren in context … 
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➔ Toch nog veel gewoon lesgeven en vakken … 
CBE is nauwelijks geïmplementeerd in lerarenopleiding.  

- Bepaalde competenties worden nauwelijks aangepakt, de leeromgeving is niet 
adequaat uitgewerkt om competentiegericht op te leiden.  

- Waar leert lkr omgaan met ouders? → Je kan dit niet in het echt aanleren, doen door 
simulaties.  

- CBE legt nadruk op werkplekleren, maar leer je daar wel echt? → te weinig coaching, 
te weinig bezoeken van iemand van de opleiding → Is eerder je best doen om te 
overleven en niet leren.  

- Competentiegericht → Hoe ga je om met meertaligheid?  
 
Drie ‘achillespezen’ binnen CBE: 

- Hoe wordt de competentie-ontwikkeling opgevolgd?(stelt eisen aan mate  van 
concreetheid in formuleren van competenties en evaluatietools die gebruikt worden) 

- Is leeromgeving adequaat uitgewerkt om er competentiegericht in te functioneren? 

- In welke mate beschikken lerenden over voldoende voorkennis om actief te kunnen 
werken aan de meer complexe competenties waarvoor die kennis een voorwaarde 
is?  

 
Competentiegebaseerd onderwijs = paraplu voor benadering waar al deze systemische 
zaken naar voor komen 
 

5.5.2 Klinische simulaties 
 
Basisideeën 

- Twee concepten 
• Klinisch: probleemsituaties die de volle complexiteit binnenbrengen uit een 

professionele setting van bijvoorbeeld verpleegkundigen, huisartsen, leraren 
… → We gaan er niet over praten, we pakken het meteen aan.  

• Simulaties: het gaat om een ‘veilige’ setting waarin de lerende nog niet in de 
volle werkelijkheid aan de slag gaat, maar wel zo authentiek mogelijk. 
Geen rollenspel!! bv beginnend student leerkracht direct met ouders laten 
praten op oudercontact  
→ Examenvraag: verschil tussen klinische simulaties en rollenspel? Bij 
simulaties ga je een hele situatie creëren en minder op voorhand een script 
geven hoeen wat te doen. Je doet iets en kijkt dan wat het gevolg is. Bij 
simulaties maak je wel nog je eigen keuzes je blijft jezelf en bij rollenspel 
neem je de waarden, keuzes … over van de persoon die je naspeelt.  
 

- Gegroeid vanuit medische en gezondheidszorgopleidingen 
• Typische problemen aankaarten 
• CoP 
• Samen met praktijk cases ontwerpen 

- Er worden casussen gemaakt vanuit de praktijk. We gaan die analyseren zodat we 
een link kunnen leggen met competenties.  

Klinische simulaties in lerarenopleiding 

- Dotger (2010) 
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- “Teachers very commonly noted their lack of awareness to how issues of race, class, 
gender, familial structure, dis/ability, inclusion, and religion are manifest within 
common classroom contexts. Denise’s words best capture this sentiment: ‘‘I don’t 
think I was prepared to have a man cry in front of me the way he did. The seriousness 
of his emotion was surprising and it really made me think about my role as an 
educator. This case (Donald Bolden) showed me that many issues going on in the 
student’s personal life will have a very real impact on their behaviors in school as well 
as their general well-being. It made me realize that a teacher’s job is much more than 
just teaching someone a concept or skill.”  
→ Hoe hij het aanpakt bij bepaalde casus. Concrete incidenten, maken scenario en 
trainen van acteurs die gestandaardiseerde rol krijgen. 

- Simulaties afgeleid van incidenten, gebeurtenissen, gevallen uit lokale context 

- Combineren cases tot één scenario 

- Scenario’s basis trainen van acteurs; gestandaardiseerde rol 

- In onlinesimulaties spelen acteurs rol van leerkracht of ouder 

- In face-to-facesimulaties spelen de acteurs enkel de rol van bv. de ouder en student-
leerkracht gaat in directe interactie met de acteur 

- Online klinische simulaties vooral aangewezen bij delicate competenties; bv. omgaan 
met agressie in de klas of omgaan met pestgedrag 

➔ Bv aan UGent gaan student-leerkrachten aan de slag met acteurs die ouders spelen. Hoe 
ga je nu K, V en A toepassen?? → Standaard script uitwerken. Script vanbuiten leren en dan 
proberen toepassen. Script zegt stappen die je moet volgen en hoe je moet omgaan met 
emoties van ouders. → Dit script van ‘omgaan met ouders’ is de basis van het ontwikkelen 
van competentie.  
➔ Examenvraag: bv prof geeft script en vraagt: in welke mate is constructivisme met 
klinische simulaties getrouwd met cognitivisme? Want script is redelijk cognitivistische 
manier van instructie (instructiesysteem dat je eerst zelf moet verwerken). Constructivisme 
neemt cognitivisme mee: leren door doen, complex, authentiek, construerend, 
leerdoelgericht en om het te doen valt men terug op scripts (cognitivisme!!).  
 
Theoretische basis (Blömeke, Gustafsson, & Shavelson (2015)) 

- Hoe dragen klinische simulaties bij tot ontwikkeling van competenties? 

- Competenties zien als een dispositie: je zet het in je geheugen en het is beschikbaar 

- Dispositie verwijst naar onderliggende cognitieve basis (bv. beheersing script) en 
sociaal-motivationele factoren (bv. attitudes) 

- Dispositie ontstaat door reflectie op ervaringen en beïnvloedt gedrag 

- Het is niet omdat het in je geheugen zit, dat je 
het op het juiste moment gaat toepassen. Op 
een bepaalde manier hier dus mee leren 
omgaan. Dit doen door lerenden in situaties te 
zetten. In die situaties lerenden dwingen om 
bepaalde skill toe te passen, de PID-skills. 

- Simulatie is fase tussen theorie en praktijk! 

- Ontwikkelmechanisme is het toepassen van 
PID-vaardigheden: (P)ercipiëren (observeren), 
(I)nterpreteren (geobserveerde gedrag in 
termen van bv scripts) en (D)ecision making.  
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Theoretisch model dat de ontwikkeling van leerkrachtencompetenties onderbouwt. PID-
skills leggen link tussen dispositie en feitelijk gedrag.  
 

- Tijdens training videoclips laten zien end an blijven doorvragen over bepaalde zaken 
die gebeurden in videoclips. Je valt continu terug op scripts.  

- De grootste moeilijkheid voor studenten is om te interpreteren, ze kunnen nog niet 
exact zeggen wat er aan de hand is.  

- Bepaalde percepties zijn nog zeer zwak, bv accepteren van emotionele reacties.  

- Competentiegericht opleiding vanuit constructivisme, die sterk cognitivistisch is en 
ook wel behavioristisch (je moet veel doen). 

 
Online en face-to-face klinische simulaties 

- Apers, Reniers, Koole, Valcke en Derese (2012) 

- Geen grote verschillen tussen 2 soorten simulaties, wel zo dat zelfeffectiviteit van 
studenten in onlineleeromgeving veel hoger en optimaler is.  

- Vergelijken twee types simulaties bij ontwikkelen consultatievaardigheden 

- Online simulaties lager leereffect (omdat het face to face heel veel tijd en geld 
meebrengt, maar is even efficiënt!); maar passen in een leertraject dat efficiënter is; 
in beginfase klinische opleiding  

- Oefenen met gesimuleerde patiënten is goed om voorwaardelijke kennis en 
vaardigheden te optimaliseren, maar toch beter om in contact te komen met echte 
doelgroep. De leerlijn die hierbij hoort 
laat zien dat artsen eerst 
deelvaardigheden ontwikkelen in een 
skillslab, voordat de volledige 
complexiteit wordt aangepakt in 
complexe klinische simulaties (SLT). 
Vanaf jaar 1 beginnen met 
competenties om brug tussen theorie 
en praktijk te maken.  

 
5.5.3 Skillslab 

 

- Vooral toegepast in contexten waar communicatie en interactie met doelgroep 
(mensen, dieren, …) centraal staat 

- Skillslabs simuleren complexe praktijkcontext, maar focussen op deelcomponenten 
van een competentie → opbouwende complexiteit (behaviorisme), basiskennis 
hebben (taxonomie van Bloom). Constructivisme wil naar top van piramide gaan, 
maar voorwaardelijke kennis en vaardigheden verwerven eerst!! Alles van 
behaviorisme en cognitivisme meenemen.  

- Er moet wel getoets worden, voordat je skillslab binnen mag.  

- bv. diergeneeskunde, slagen op online platform, dan mag je proeven doen om 
knuffels. Door preklinische aanpak, scoren studenten beter in prakijk.  
 
 

5.5.4 Duaal leren 
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Leren en werken 

- Druk vanuit bedrijfswereld.  

- Meerderheid van lln uit tso, bso en kso gaan meteen in beroep terechtkomen. Zijn ze 
wel klaar voor het werkvak? Op school is link met echte werk niets. Materialen op 
school zijn niet vergelijkbaar met wat er in het echt gebruikt wordt. Schuld: leerplicht 
tot 18 jaar. Door op school te zitten, ga je niet leren.  

- Duaal leren: helft van de tijd in een bedrijf een opleiding volgen. Bedrijfsleven krijgt 
geld om je te helpen opleiden.  

- Svensson, Ellström en Åberg (2004)  
▪ “Iedereen in de bedrijfscontext krijgt toegang tot de echte leeromgeving.  
▪ De opleiding is gericht op de directe praktijk van het bedrijf.  
▪ Elke lerende volgt een individueel leertraject en wordt bij dit traject gecoacht. 
▪ Men krijgt extra les in een studiecentrum dat flexibel en vraaggestuurd 

werkt.”  

- Duaal leren is fantastisch, maar veel te duur. Coachende leerkrachten zijn zelf niet 
mee met de nieuwste technieken. Moet leerkracht les geven? Waarom niet iemand 
uit de praktijk?  

- Oplossing voor twee problemen 
▪ Er is grote vraag naar betere beroepsopleidingen, via duaal leren zou hieraan 

beantwoord kunnen worden.  
▪ Oplossing voor dropout-probleem (11% niet gekwalificeerde uitstroom) 

- Beleidskeuze Vlaanderen → enorm veel ideeën rond constructivisme lukken weer 
niet, omdat er geen juiste middelen zijn.  

 
Algemene en professionele vorming 

- Spanning in werkplekleren: hoeveel aandacht voor algemene versus professionele 
vorming? 

- Belang van transfer kennis naar werkplek; Eraut (2012)  

- Wie gaat de middelen voorzien?  

- Conflict tussen hoe schoolsgericht en beroepsgericht → Je kan eigenlijk beide maar 
ontwikkelen in beroepscontext 

1. “Theoretische kennis, meestal aangepakt via een bepaald schoolvak.  
2. Methodologische kennis die dikwijls de basis is voor heel wat 

beroepsvaardigheden.  
3. Praktische vaardigheden en technieken die vooral via workshops, atelierwerk, 

studiowerk, projectactiviteiten worden verworven.  
4. Generieke vaardigheden die via directe of indirecte instructieaanpakken 

worden ontwikkeld (bv. basisgeletterdheid, interpersoonlijke 
communicatievaardigheden, vaardigheden van hogere orde, 
planningsvaardigheden).  

5. Algemene kennis over een beroep.”  

- Context is everything 

- SYNTRA-opleidingen waren veel te beroepsgericht en te weinig schoolse opleidingen. 
Inspectie zegt dat ze zich moeten bezighouden met algemene vaardigheden. Maar 
het zijn net degene die zijn weggelopen uit het middelbaar, waarde algemene 
vaardigheden zo worden benadrukt, die SYNTRA-opleiding volgen. Ze hebben 
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allemaal een job na de opleiding. En nu zou dit dan terug veranderd moeten worden. 
→ Grote discussie! 

 
Duaal leren in het hoger onderwijs 

- Medische opleidingen tot 30% in duaal traject  

- HBO5 verpleegkunde tot 50% in duaal traject 

- Maar in veel andere opleidingen zwak ontwikkeld 
 
Ontwerpen van duaal leren 

- Opleiding van politie-inspecteurs 

- Janssens, Smet, Onghena en Kyndt (2017): politie-inspecteurs: analyse van verband 
tussen operationele uitwerking van de leeromgeving en de mate waarin leereffecten 
gevonden werden. 

➔ Grootste leereffect wanneer er voldoende coaching is. 

- Studenten doen aan werkplek analyse: ze kijken welke competenties je nodig hebt op 
opeleiding te mogen geven en welke K, V en A je dus nodig hebt.  

- Wang (2017b) definieert Key Performance Indicators (KPI); vergelijkbaar met 
operationele leerdoelen of observeerbare ‘scripts’   

 
5.5.5 Cognitive apprenticeship: leerling-gezel-meester 

 
Basis: ‘Situated Cognition’ 

- Kernauteurs Collins, Brown & Newman (1989) 
▪ Nadruk niet enkel op observeerbare taken, maar ook op onderliggende 

cognitieve processen, assumpties, bedenkingen …  
▪ Alle taken die lerenden aanpakken in klassieke apprenticeshipcontext aan bij 

de dagelijkse werkelijkheid: je moet je dag plannen, afspraken maken … Bij CA 
moet men er dus voor zorgen dat er doorheen het aanpakken van de taken 
ook systematisch kennis wordt opgebouwd.  

▪ In klassieke CA leert men taken aanpakken die te contextgebonden zijn. 
Nadruk ligt op transfereerbare kennis en vaardigheden.  

- Leerling-gezel-meester systeem 

- Vertrekt vanuit situated cognition 

- Een keer je de basiskennis hebt, ga je aan de slag in de praktijk.  

- Nadruk op het leren van een craft; bv teaching the craft of reading, writing and 
mathematics.  

- Aandacht voor professionele basis, maar ook cognitieve processen en strategieën; zie 
voorbeeld m.b.t. leren lezen 

- “We do not want to argue that cognitive apprenticeship is the only way to learn. 
Reading a book or listening to a lecture are important ways to learn, particularly in 
domains where conceptual and factual knowledge are central. Active listeners or 
readers, who test their understanding and pursue the issues that are raised in their 
minds, learn things that apprenticeship can never teach. However, to the degree the 
reader or listener is passive, they will not learn as much as they would by 
apprenticeship, because apprenticeship forces them to use their knowledge. 
Moreover, few people learn to be active readers and listeners on their own, and that 
is where cognitive apprenticeship is critical – observing the processes by which an 
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expert listener or reader thinks, and practicing these skills under the guidance of the 
expert, can teach students to learn on their own more skillfully.”  

 
CA is ‘hot’ 

- Het is de taak van de IV om een curriculum uit bouwen op basis van zinvolle 
authentieke opdrachten. → sluit aan bij situated cognition 

- Past bij CBE, past bij duaal leren, past bij werkplekleren … 

- Collins, Brown en Newman (1989): CA voor klassieke schoolsettings en om 
basisvaardigheden aan te leren (lezen, schrijven en rekenen).  (we vergeten veel te 
vaak dat kennis en vardigheden relevant moeten zijn voor een context) 

- Reciprocal learning waarbij één lerende de rol van IV opneemt; deze lerende krijgt 
dan een training in expertgedrag (stellen van vragen, doen samenvatten, doen 
verhelderen en doen voorspellen) (zie CSI of peer-assisted learning/peer tutoring) 

- Bij aanleren van deze expertstrategie heeft klasleerkracht het gedrag gemodelleerd 
en lerenden ondersteund (coaching en scaffolding) bij uitproberen leesstrategieën 

- zie voorbeeld m.b.t. leren schrijven 

- Stalmeijer (2015) CA in medisch onderwijs; stagesetting 
▪ CA impliceert dat voldoende voorkennis aanwezig is 
▪ Geneeskundestudenten werken samen met ervaren artsen die modelleren in 

authentieke context  
▪ Lerenden samen met expert aan de slag in Comunity of Practice) (studenten 

krijgen meer zegwerk)  
▪ Lerenden observeren gedrag expert die coacht 
▪ Scaffolding die afneemt (fading) (minder ondersteunig) 
▪ Expert : modelleren, coaching, scaffolding, articuleren (‘ik zeg luidop wat ik 

denk en doe’), reflecteren (luidop) en exploreren. → Chapel effect (prof in 
vraag durven stellen) neemt dan af: studenten hebben meer inspraak, gaan 
eerst zelf zieken bezoeken en uitspraak doen en niet enkel prof die alles 
aangeeft.  

 
Het ontwerpen van CA-aanpakken 
 

- “Werk uitvoeren is de drijvende kracht. (moeilijk voor theoretische vakken zoals taal 
bv., er moeten zinvolle taken gegeven worden) 

- De ‘leerlingen’ beginnen met relatief eenvoudige taken waarbij het maken van fouten 
(…) geen hoge ‘kostprijs’ heeft.  

- Leren is gebaseerd op ‘doen’. Daarbij is fysiek handelen belangrijk. (doen, doen, doen) 

- De standaarden en kwaliteitscriteria zijn inherent aan de uitvoering van de taak. Men 
kan de waarde van uitgevoerd werk onmiddellijk beoordelen en er wordt vergeleken 
met het werk van een expert. Taak doen zoals die is inde werkelijkheid, een echte 
klant/patiënt 

- De instructieverantwoordelijke en het geven van instructie zijn grotendeels 
onzichtbaar (basiskennis is aanwezig ment gaan enkel de kennis gebruiken bij de iv). 
Het is alsof er feitelijk geen instructie naar voren komt.”  

- Creative Media Institue: 3 uur les per dag en voor de rest samenwerken met 
experten. Ze maken echte opdrachten vanuit praktijk. Echte studio’s aanwezig, alles 
is heel nieuw. Alles is echt!  
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- Richtlijnen ontwerpen CA: 
▪ Leerstof: selecteer zorgvuldig kenniselementen. Zoek relevante kennis: 

domeinkennis, strategieën, leerstrategieën (erg veel verantwoordelijkheid bij 
de lerende en minder bij IV).  

▪ Instructiestrategieën:  
▪ Modeling: IV voert taak uit en denkt hiebij hardop, lerenden 

observeren en luisteren. 
▪ Coaching: lerenden voeren taken uit, IV geet hints en feedback 
▪ Scaffolding: vereenvoudigen of opsplitsen van taken, zodat er minder 

complexe handelingen nodig zijn 
▪ Articuleren: lerenden leggen uit wat en waarom ze iets doen. IV kan zo 

kennis en aanpak van lerenden beter opvolgen. 
▪ Toenemende complexiteit en diversiteit in taken: afhankelijk van 

vooruitgang van lerende 
▪ Reflecteren: lerenden vergelijken hun gedrag met dat van IV/experten 
▪ Exploreren: lerenden worden aangemoedigd zelf vragen te stellen en 

eigen probleemtaken aan te pakken 
▪ Let op volgorde van opeenvolgende taken → Strakke opeenvolging: 

toenemende complexiteit, diversiteit 
▪ Garandeer een authentieke context: laat de taken uitvoeren zoals een expert 

dat doet, samen leren in community of practice.  
 
Effectiviteit CA 

- Dennen (2001): effectief; veel gebaseerd op samenwerkend leren en 
ontwerpkenmerken staan centraal 

- Merrit et al (2018) professionalisering van spoedartsen 

- Samenwerkend leren en ontwerpkenmerken vasthouden, het mag niet verschoolsen, 
dan werkt het niet meer!!  

- Opleiding apotheken, testaankoop deed experiment. Meisje van 13 naar apotheek en 
liet de apotheken 3 opdrachten uitvoeren, 60% van de apotheken voerde opdrachten 
fout uit. → stage herbekeken, nu obv CA! Casussen ontworpen die studenten in 
groep moeten oplossen.  

- Zeer effectief!! CA bouwt voort op simulaties, online en face-to-face en klinische 
praktijksettings. Daarom is constructivisme zo goed! 

 
 

5.5.6 Leerbedrijven, oefenbedrijf 
 
Een aparte vorm van apprenticeship 

- CA-benadering vinden hun uitwerking ook in virtuele bedrijven (oefenbedrijven, 
leeronderneming, leerbedrijven, micro-ondernemingen …). Het is een aparte aanpak 
die zowel in algemeen als beroepsonderwijs voorkomt.  

- Ondernemingen die realistisch zijn opgezet, met expliciete doel leren te 
ondersteunen in authentieke settings (moet inkopen doen, boekhouding)  

- Variëren van formele (heel schools) tot informele (buiten school) leersettings.  
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- Bv het oefenbedrijf van de VDAB waar werklozen worden opgeleid om in 
onderneming aan de slag te gaan.   

 
Virtuele bedrijven en hoger onderwijs 

- Vooral in buitenland. Bv programmeeropdrachten, legal clinic met winkel (mensen 
die binnenkomen om advies te vragen), gratis gezondheidscentrum 
(gezondheidsadvies zonder te betalen) → allemaal gerund door studenten.  

- Lourdes Cárcamo-Solís et al (2017) 
▪ Mexicaanse lagere scholen; acht teams per school die eigen bedrijfje 

oprichtten 
▪ lerenden werken samen met studenten business school, de studenten waren 

dan de adviseurs.  
▪ nationaal initiatief; jaarlijks 200 tot 600 bedrijfjes 
▪ 50 à 70% verdienen opstartgeld terug 
▪ types bedrijfjes: for-profit, non-profit, social-profit 80% succesvol opgestart 
▪ effect? 

 
Ontwerpen van leerbedrijven 

- Vraagt heel wat ontwerpen, invoeren en organiseren van instructieaanpak 

- Opletten dat verschil tussen werknemer en lerende niet vervaagt. Zoeken naar 
evenwicht tussen inbedden van leren in een authentieke context en het 
ondersteunen van de leerervaringen.  

 
5.5.7 Probleemgestuurd onderwijs (PGO) 

 
Je krijgt een probleem voorgeschoteld (bv verhaal over imker die struikelt, waardoor 
bijenkorf valt en hij wordt gestoken) en studenten moeten dan kijken wat er gedaan moet 
worden in de casus. Er is een tutor aanwezig tijdens bespreking en die stelt vragen om 
voorkennis te activeren (cognitivisme).  
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Basis PGO: 

- Soort gevalsmethode, waarbij men met praktijk aan de slag gaat. 

- Examenvraag: Discovery learning van Bruner koppelen aan PGO (basisprincipes DL: 
onderliggende structuur, hypothese uitlokken, veronderstellingen nakijken → past 
perfect bij PGO)!! 

- Ook Laboratory School van Dewey, casusmethode van Redlich of gevalsmethoden 
van Moest en Schmidt zijn ook voorlopers van PGO.  

- Gevalsmethode: gebruikt om het actief werken met praktijkgevallen te integreren 
met het verwerken van grote hoeveelheden theoretische juridische kennis. Drie 
voordelen van werken met gevalsmethode:  
▪ Studenten worden aangezet om zelf rechtsregels te destilleren uit casussen, 

waardoor ze veel actiever betrokken zijn bij leerstof.  
▪ Studenten ontdekken dat recht geen strak systeem is, maar voortdurend 

evoluerend gebied 
▪ Werken met gevalsstudies versterkt empirisch-inductieve (tot algemene regel 

komen obv empirisch onderzoek) karakter van studeren. 
 
Theoretische basis PGO 

- Savery en Duffy (1996); 8 constructivistische principes verwerkt in PGO: 
▪ “het leren is verankerd in taken of probleemsituaties 
▪ lerende is eigenaar van het probleem of de taak 
▪ lerende pakt authentieke taken aan, geordend naar complexiteit 
▪ de taken zijn sowieso complex  
▪ de lerende schuift oplossingen naar voren 
▪ instructieverantwoordelijke of tutor daagt de lerenden uit 
▪ nieuwe kennis wordt getoetst in tutorgroep 
▪ de lerende reflecteert op kennis en kennisverwervingsproces ” 

➔ Leg naast Jonassen → Past perfect binnen structuur van complex, authentiek, 
conversationeel, samenwerkend, doelgericht …   
 

- Deel van theoretische basis valt terug op cognitivisme:  
▪ Voorkennis over bepaald onderwerp bepaalt mate waarin we nieuwe info 

verwerken 
▪ Relevante voorkennis is noodzakelijk maar niet een voldoende voorwaarde om 

nieuwe kennis te begrijpen/onthouden. Voorkennis moet geactiveerd worden 
eerst. 

▪ Kennis is niet opgeslagen als lijst met feiten. Kennis is gestructureerd in brede 
netwerken. Mate van gestructureerdheid bepaalt toegankelijkheid van kennis.  

▪ Kennis uit geheugen activeren is deels contextafhankelijk.  
 
Kernbegrippen PGO 

- “Er wordt vertrokken vanuit authentieke problemen.  

- the students begin the problem ‘cold’ (jullie krijgen niet eerst les over het probleem, er 
wordt zelf info opgezocht om probleem te verhelderen. Zelf in kaart brengen 
waarrond info moet onderzocht worden) 

- docent is ‘facilitator’(gaat geen lesgeven) 

- probleem aanpakken door voorkennis te activeren 
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- nieuwe kennis transfereren naar volgend probleem  

- lerenden starten individueel , maar werken ook in groepjes   

- leerdoelen kennis, metacognitieve vaardigheden en 
probleemoplossingsvaardigheden” (focussen op soorten leerdoelen) 

- Er wordt in begin toets afgenomen, met vragen op eindniveau van opleiding. 6 
maanden later nieuwe test, daarna opnieuw en opnieuw. Er moet wel voortgang zijn! 
= voortgangstoets! Oude kennis moet dus meegenomen worden.  

 
 
Ontwerpen PGO; let op  

- Taakanalyse op curriculumniveau door docenten en experten → Kijken welke 
onderdelen essentieel zijn.  

- Genereren van problemen: bij taken worden problemen ontworpen. Die worden 
afgeleid uit praktijk. Deze reële dat kan meegenomen worden in beschrijving van 
probleemsituatie (financiële gegevens, medische dossiers, rechterlijke uitspraken …).   

- Opeenvolging samenwerkend leren (met tutor) en zelfstudie 

- Facilitator: figuur die taken of aanpakken modelleert. Daagt lerenden uitom 
zelfstandig probleem aan te pakken. De tutor kan studentassistent, prof of externe 
expert zijn.  

- Assessment: variatie in toetsing gebaseerd op groeps- en individuele werk, al dan 
niet in combinatie met klassieke examens; voortgangstoets (kan je bewijzen dat je 
vooruit gaat). Geïntegreerde toetsing, vooral toetsing door dingen te doen. Nog maar 
weinig klassieke examens. Vooral de voortganstoets.  

- Er zit een zeer strakke regie/script achter constructivisme. 
 
Zevensprong 

1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen:  
2. Definieer het probleem of de problemen. Ga na welke verschijnselen besproken 

moeten worden.  
3. Analyseer het probleem of de problemen 
4. Cluster samenhangende ideeën. Probeer adhv wat je weet verklaringen te geven 

voor verschijnselen of gebeurtenissen.  
5. Formuleer leerdoelen. Kijk wat je niet weet en formuleer vragen op basis waarvan je 

nader bronnenonderzoek gaat doen.  
6. Zelfstudie: heel veel van het leren is individueel 
7. Rapporteer en integreer de nieuwe informatie: organisatie, elaboratie en herhalen. 

Breng structuur aan in info.  
 
➔ Kolb: ervaringsgericht leren → Enkel maar leren als cirkel rond is.  
→ Vergelijking zevensprong: hierin ga je in 7 sprongen leren.  
 
Werkt PGO? 

- Savery (2015, p. 10)  
• “Graduates of the program performed equally well with PBL or traditional 

approaches but students reported a preference for the problem-centered 
approach. (…)  students are more engaged in learning the expected content.” 

- Kong et al (2014) 
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• PGO bij verpleegkunde-opleidingen leidt tot een significant hoger niveau in 
kritisch denken 

- Dochy et al (2003)` 
• Geen verschil in kennis terug te vinden bij PGO, maar wel een duidelijk en 

robuust verschil in de beheersing van vaardigheden bij PGO.  

- Wilder (2015) reviewstudie secundair onderwijs 
• geen positieve effecten terug in secundair onderwijs 
• zwakke methodologische basis 
• nauwelijks focus op effecten m.b.t. communicatievaardigheden, 

samenwerken, problem solving … 
 

5.6 Ingrediënten voor evidence-based constructivistische aanpakken 
5.6.1 Concreet – Iconisch – Symbolisch (CIS) 

 
Terug naar de founding fathers: Bruner, Vygotsky en Piaget!!! 

- Ingrediënten voor bredere instructieaanpakken → het zijn bouwstenen die je kunt 
verwerken in bredere mix van keuzes die IV maken bij het ontwerpen van instructie.  

- bv. Bruner: leerproces start op basis van concrete ervaringen bij concrete objecten. 
Pas later kunnen representaties iconisch worden en pas nog later wordt geleerd op 
basis van abstracte, symbolische representaties.  
▪ Leerproces gebeurt altijd volgens 3 principes: concreet (enactive), iconic 

(represenatie), symbolic (abstractie).  

- Sluit aan bij cognitivisme: nadruk op belang van multipele representaties. Er wordt zo 
een rijker schemabegrip opgebouwd dat gemakkelijk herhaald, geëlaboreerd en 
georganiseerd kan worden.  
→ Constructivisme voegt hier aan toe: het is de lerende zelf die actief manipuleert, 
alle leren start bij voorkeur met het actief manipuleren van concrete werkelijkheid en 
manipuleren van concrete werkelijkheid gebeurt bij voorkeur in een sociale context 
zodat ervaringen naar aanleiding van het manipuleren van concrete en iconische 
representaties gedeeld kunnen worden met andere lerenden.  

- Leong, Ho en Cheng (2015): Bruner en wiskundemethoden; drie verschillende 
‘modes’; drie fasen (representaties); centrale visie in het lager onderwijs Singapore; 
‘Concrete–Pictorial–Abstract’ 

 
Verdere uitwerkingen 

- Manches en Dragomir (2016)  
• Stellen voor om op het iconische niveau ook te werken met bewegingen 
• ‘representational gestures’  → bewegingen, stappen, springen ...  een vorm 

van enactive-iconic representaties   
• Werken met bewegingen leidt tot significant betere kennis, vergeleken met 

het aanbieden van louter manipulatief materiaal  
• Aandachtspunt bij lerenden met leermoeilijkheden: niet te snel overgang van 

concreet naar symbolisch/abstract 

- Driver en Powell (2015)  
▪ Wel/geen concrete materialen bij lerenden met wel/geen 

wiskundeleermoeilijkheden 
▪ Alle lerenden significant beter bij active representations  
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Concreet-enactive representations 
Nadruk op kennispresentaties die concreet zijn: manipuleerbaar, betastbaar, verplaatsbaar… 
Afhankelijk van het kennisdomein staan daarbij voorwerpen, gebouwen, mensen, situaties … 
voorop. 
 
Iconic representations 

- Manipuleerbaar maar in het tweedimensionale vlak 

- Karakteristieken van materiaal niet meer zo belangrijk. Er worden categorieën van 
objecten gebruikt; bv. fruit 

- Kunnen ook benoemd worden als modellen. Daarbij evolueren lerenden van 
‘modellen van’ naar ‘modellen voor’. Bij modellen van wordt gedeeltelijk losgekomen 
van de concrete representaties (3D wordt 2D). Bij modellen voor is er geen link meer 
met concreet beeld. 

 
Symbolic-abstract representations 

- In deze fase vallen we terug op de symbolen, taal, afspraken … Er worden nu 
getallen, tekens, formules … gebruikt. Geen afbeeldingen meer.  

 
➔ Zorg ervoor dat je als IV altijd de CIS-principes volgt!!! 
 

5.6.2 Samenwerkend leren 
 
Uitgangspunten 

- Groepswerk is effectieve en efficiënte instructiestrategie 

- Belangrijk: samenwerken leren is een ramp als je dat fout organiseert!! 
→ Kijken hoe je er structuur in kan brengen. Daarom dus scripts gebruiken! 
 

Begripsverwarring alom 

- Groepswerk, teamwerk, samenwerkend leren, reciprocal leren, collaborative 
learning, cooperative learning … → Allemaal door elkaar gebruikt.  
▪ Cooperative learning: Amerikaans, behavioristisch, cognitivistisch en sociaal. 

J&J: aanpak waarbij samenwerken helpt voor het bereiken van 
gemeenschappelijke doelen. 

▪ Collaborative learning: Brits, nadruk op taalbasis en sociale basis voor 
leerprocessen. J&J: niet echt noodzakelijk gemeenschappelijke doelen 
opstellen.  

 
Voorwaarden voor succes 

- J&J geven 6 voorwaarden, deze komen neer op het geven van structuur! 

- Taak/opdracht moet geschikt zijn voor groepswerk. Het moet essentieel zijn dat lln 
samenwerken en niet gewoon om de taken op te splitsen. Duidelijk groepsdoel staat 
voorop (coop. L). Bij Collab L: lerenden bepalen zelf onder elkaar welk doel ze willen 
bereiken. 

- Positieve interdependentie (onderlinge afhankelijkheid): groepsleden moeten wel 
samenwerken omdat ze anders doel niet bereiken. IV versterkt dit door ervoor te 
zorgen dat ze voldoende basiskennis hebben of dat iedereen een specifieke rol 
binnen groepje krijgt.  



 103 

- Individual en group accountability: elk 
individu is verantwoordelijk voor zijn deel en 
wordt daarop afgerekend. Dit om meeliften 
te vermijden. Group accountability zorgt 
ervoor dat groep zich ook als geheel 
verantwoordelijk voelt voor wat ieder 
individu in groep doet. Ze moeten elkaar 
opvolgen, aanvullen, verrijken … Individu en 
groep krijgen score.  

- Bevorder onderlinge interacties: tijd 
investeren in het effectief samenwerken.  

- Ga er niet van uit dat lerenden kunnen 
samenwerken. Interactievaardigheden van 
lerenden moeten ontwikkeld worden. Hierbij 
kan script gebruikt worden dat lerenden stap 
voor stap aanleert hoe ze onderling best 
kunnen samenwerken.  

- Beoordeel groepsaspect: reflectie op 
onderlinge manier van samenwerken. 

 
Ontwerprichtlijnen voor samenwerkend leren 

- Wissel groepswerk af met instructie door IV. Bij Computer Supported Collaborative 
Learning (CSCL) betekent dit dat lerende dan ook face-to-facecontact moet hebben 
met IV. 

- Gelijke kansen: let op dominantie van bepaalde groepsleden. Positief aan CSCL: 
groepsleden zien elkaar niet en er kunnen dus geen sympathieën/antipathieën 
gevormd worden.  

- Competitie: vooral bij jongere lerenden, mogelijks motivator voor lerende om zich te 
engageren in groepswerk.  

- Zorg voor ‘productieve groepen’: geen duidelijk verschil tussen heterogene en 
homogene groepen. Er moet hierbij gekeken worden naar vorige ervaringen met de 
groep.  

- Geef duidelijke doelen en subdoelen, zo weten lerenden welke activiteiten ze juist 
moeten uitvoeren. Er kan hierbij gewerkt worden met rollen. Bv moderator, 
vragensteller, wetenschappelijk onderzoeker, samenvatter … Dit is typisch voorbeeld 
van scripting.  

- Stel gedragsregels op 

- Beperk sturend gedrag IV → Vooral coach/consultant 

- Beoordelen van effectiviteit van groep: Zelf- en peer evaluatie (hebben sterke invloed 
op regulatie van eigen leeractiviteit).; peer feedback (beoordelen van elkaar).  
→ Denk terug aan het geven van feedback op de gekregen feedback. Zorgt voor 
structuur binnen samenwerking.  

- Houd groepssamenstelling vrij constant. Laat ze voor trimester samenwerken. 
Bevordert sociaal-emotionele aspecten van groepswerk.  

- Homogene groepen met sterkere lln scoren hoger dan homogene groepen met 
zwakke lln. In heterogene groepen zullen zwakkere beter presteren dan in homogene 
groepen.  
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Onderzoek met betrekking tot CSCL 

- Samenwerkingsomgeving in online setting (forum, wiki, chatroom …) 

- Sturing noodzakelijk: scripting → verwijst naar belang van structuur en 
doelgerichtheid om samenwerkend leren succesvol te maken.  

• “een gedetailleerd en expliciet contract tussen de lerende en de 
instructieverantwoordelijke over de manier van samenwerken”  

• Inhoudsgerichte scripts: helpen lerende om concrete taak en onderliggende 
kennisbasis helder te krijgen → Hoe selecteer, organiseer en integreer je de 
kennis?  

• Communicatiegerichte scripts: bevorderen concrete samenwerking in groep 
en geven ondersteuning bij verschillende manieren van samenwerken in 
groepscontext. Bv toewijzen van rollen (moderator, samenvatter … 

- Voorbeeld bij apothekers: meisje komt voor contraceptiva. Wat doe je? Of iemand 
komt naar apotheek en krijgt ineens medicatie dat via spuitje moet toegediend 
worden en niet oraal. Of maken van zalf → er werden veel fouten vastgesteld. → Er 
bleek dat studenten die in context kwamen al hun contextvaardigheden, -kennis en -
attituden vergaten. → In opleiding werd uit context verschillende casussen 
opgesteld. Studenten werkten dan online en ze kregen daar rollen (samenvatter, 
theoreticus, bronnenzoeker en criticus). Studenten met rol hebben betere 
kennisverwerking. De samenvatter leert het meest, bronnenzoeker en moderator 
leren iets minder. → Dus belangrijk om te switchen van rollen!! 

 
5.6.3 Peer Learning – peer tutoring 

 
Conceptuele basis 

- Aparte vorm van samenwerkend leren 

- Nadruk ligt op groepjes van twee lerenden 

- Reciprocal learning, peer assisted learning …  

- Topping (2005): dimensies om groepen samen te stellen: leerinhouden (met 
betrekking tot een bepaald vak), constellatie (een-op-een of een-op-twee), lerenden 
van een zelfde of van verschillende scholen, lerenden van verschillende klasniveaus, 
prestatieniveau, op basis van een opbouw in rollen (zie scripting) … 

 
Theoretische basis!!! 

- Topping, Duran en Van Keer (2016)  
• Piaget: aandacht voor (socio-)cognitieve conflicten doordat ervaring andere 

opleveren dan men zelf heft. 
“The basic idea is that when two contrasting views are brought into contact, 
this is likely to stimulate cognitive restricting, learning and improved 
understanding.” 

• Vygotsky: cognitieve ontwikkeling ontstaat door sociale interacties waarbij er 
een assymmetrische relatie bestaat met andere lerenden (peers, 
volwassenen, experten, tutors). Peer tutoring werkt in op de mediation 
processen die helpen om in de ZPD (zone van de naaste ontwikkling = trapje) 
met een kleine inspanning een hoger niveau te bereiken. Peer gaat in die zone 
mediëren en er aan de slag gaan.  
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- Peer tutoring: “people from similar social groupings who are not professional 
teachers helping each other to learn, and learning themselves by teaching”  

- Peer tutoring past binnen samenwerkend leren omdat het op een zeer natuurlijke 
wijze aansluit bij de theoretisch verwachte mechanismen die samenwerkend lere 
effectief maken. Lerenden leggen aan elkaar uit wat ze denken, vinden, doen, zien …  

- Medeleerling/tutor neemt deels de rol van IV over en past volgende 
instructiestrategieën toe: ‘modeling’, ‘coaching, ‘scaffolding’, articuleren, reflecteren 
en exploreren 

- Peer tutoring rollen: ‘tutor’ helpt ‘tutee’ de ZPD te overbruggen. 

- Twee types ‘peer tutoring’ (Van Keer, 2004) 
▪ ‘same-age tutoring’: tutor en tutee zelf leeftijd 
▪ ‘cross-age tutoring’: tutor en tutee verschillende leeftijd 

 
Werkt peer tutoring? 

- Peer tutoring bij begrijpend lezen in Vlaamse onderwijs; (Van Keer & Vanderlinde): 
“Een boek voor twee” → 1e, 2e en 3e leerjaar lezen samen.  
▪ Werkt ongelooflijk goed.  

- Leung (2015): meta-analyse die succesfactoren van peer tutoring in kaart brengt: 
benadrukt belang van tutor training, keuzes voor leerinhouden en leerdoelen, format 
voor tutoring sessies (mate van structuur, samenstelling groepjes, duur van 
interventie), manier waarop men effecten meet en wat men concreet als effect 
meet. Ook wijst hij op mogelijke impact van ouders en of er gewerkt wordt met 
beloningssysteem.  
 

- Foot, Shute, & Morgan (1990); Greenwood, Carta, & Hall (1988) → peer-tutoring 
wetenschappen 
▪ Positieve impact op leerprestaties, houding, communicatievaardigheden, 

sociaal-emotioneel welzijn, zelfwaarde … 

- Van Keer (2004); same-age en cross-age positieve effecten 
▪ Beide zijn sterke strategieën 
▪ Expliciet aanleren van leesstrategieën heeft positief effect.  
▪ + effect strategieën 
▪ + effect same-age PT 
▪ ++ effect cross-age PT 
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- Replicatieonderzoek (2010) 
▪ 39 klassen; 762 lerenden 
▪ + effect in leesstrategieën 
▪ + effect metacognitie 

 
Ontwerpen van peer tutoring 
Richtlijnen volgens Van Keer, Topping en Duran: 

- Bepaal op voorhand doel dat je nastreeft voor peer tutoring. Gaat het om 
leereffecten of om ontwikkelen van (meta)cognitieve strategieën?  

- Focus op succesvolle strategie: start met kleinschalig project en bouw dan verder uit.  

- Let op goede selectie van leerstof waarmee lerenden werken in de tutoringcontext: 
niveau, voorkennis, vertrouwdheid, materiaal … 

- Bereid tutoringproject voor op mesoniveau van de school: overleg met schoolleiding, 
collega’s, ouders …  

- Praktische organisatie: wanneer, waar, hoe vaak .. 

- Let op met minder goed uitgebalanceerde tutoring teams: kan nadelig zijn om 
zwakke tutor met sterke tutee te laten werken.  

- Zorg ervoor dat tutors de kennis beheersen waarover ze moeten tutoren.  

- Garandeer dat tutors de instructiestrategieën beheersen die effectief zijn: positieve 
tutor-relatie, opdrachten opsplitsen, geven van feedback …  

- Zet structuur uit voor samenwerking: bv startvragen voor elke in een 
probleemoplossing.  

- Iedereen moet kans krijgen om tutor te zijn 

- Volg tutoringgroepjes op: bv kaarten waarop tutors voortgang vastleggen en 
observatiegegevens meenemen. 

- Intervisiegesprek met tutor om feedback te geven.  
 
Vijfstappenmodel bij tutoren volgens Person en Graesser: 

- Hinting: tutor geeft voldoende info zodat tutee in juiste richting kan werken. Vooral 
gebruikt bij foute interpretaties.  

- Prompting: tutor start zin die 
aangevuld wordt door tutee.  

- Splicing: tutor en tutee 
onderbreken elkaar om elkaars 
zinnen aan te vullen.  

- Pumping: tutor stelt reeks 
vragen aan tutee om info te 
krijgen.  

- Summarizing: eens oplossing 
van probleem is uitgewerkt, 
herhaalt de tutor alle stappen 
die doorlopen zijn in 
oplossingsproces.  
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Tutor cards (duiden aan welke soort steun wordt gegeven) 
▪ Structureren de interventie 
▪ bv. De Smet, Van Keer en Valcke (2008a) → Typische interventies, op tutorkaarten 

aangeduid:  
• Vragen naar een inhoudelijke uitleg en verklaring 
• Samenvatting vragen 
• Feedback geven op sociale interactie/leerproces 
• ‘Tutees’ uitnodigen om te reflecteren 
• Elaboreren; wat ‘tutees’ kennen in nieuwe context plaatsen  
• tegenargumenten aanbrengen, twijfel zaaien, redeneringen omkeren, vragen 

stellen gebaseerd op ‘wat als …’  
➔ Tutors bleken eigen stijl te ontwikkelen, waarin ze meer of minder aandacht 
schonken aan bepaalde aspecten van interactie.  
➔ 3 types tutors: motivators, knowledge constructors en informers.  
 
 

5.6.4 Student tutoring 
 
Peer tutoring versus student tutoring  

- Peer tutoring binnen hetzelfde onderwijsniveau  

- Student tutoring tussen onderwijsniveaus 

- Populair in het buitenland; zie Britse systeem 
• “Students from universities and colleges volunteer to work alongside teachers 

for an afternoon a week over a period of at least ten weeks, helping pupils 
with their studies, raising their aspirations and encouraging them to go on to 
further and higher education.”  

- Topping en Hill (1995) 
• “The practice of having students from universities and colleges tutor pupils in 

primary and high school classrooms under the guidance of the class teacher.”  
 
Concrete aanpakken in Vlaanderen 
▪ Bij versterken kansarme lerenden of in zorgcontext (schoolachterstand, 

anderstaligen…) 
▪ Vandevelde, Van Keer en De Wever (2011)  

• Student tutoring bij 93 leerlingen 5de en 6de leerjaar 
• 3 maanden; 9 tutoringsessies; 120 minuten 
• Tutor met drie lerenden; 75% ‘at risk’ lerenden (moeder zonder diploma, 

thuistaal is anders dan Nederlands, woont in achtergestelde buurt …) 
• Aanpakken van taken en huiswerk centraal; ontwikkelen zelfgereguleerd leren 

(plannen, doelen voor jezelf formuleren, werk organiseren, jezelf bewaken, 
voortgang controleren, aftoetsen werk aan vooropgestelde doelen) 

• Resultaat:  
▪ Kwantitatief: bij 5e jaars stijging in regulatievaardigheden: organiseren 

(gebruiken van mindmap, aanduiden van kernwoorden). Bij 6e jaars 
verminderde hulp vragen aan leerkracht en opzoeken van info.  
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▪ Kwalitatief: lln geven aan beter eigen doelen te kunnen formuleren, 
beter plannen, beter organiseren van werkplek, meer herhalen en hun 
geheugen gebruiken …  

▪ Ook positieve effecten bij student-tutors: motivatiestijging, betere 
studie-aanpak en verbetering in sociaal-emotionele processen en 
variabelen.  

 
Een brede aanpak in het hoger onderwijs 

- Internationaal sterk verspreid VS en VK 
▪ Topping et al. (1997) bachelorstudenten economie; na één jaar stoppen minder 

studenten en is niveau gestegen 
▪ Martin (2015) evaluatie student-tutoringopzet Universiteit Ulster; 

ouderejaarsstudenten gekoppeld aan eerstejaars-studenten; significante stijging 
in studieprestaties; % studenten dat deelnam aan tutoringsessies steeg van 36% 
tot 83%  

▪ Nestel en Kidd (2005) ontwikkeling consultatievaardigheden 
geneeskundestudenten; tutees rapporteren betere beheersing van 
patiëntgerichte consultatievaardigheden 

- Peer Assisted Learning (PAL) 
▪ PAL vooral in academische setting (verpleegkunde) 

▪ Tutors leggen just-in-time een en ander uit 
▪ Beter samenwerken in de zorgcontext (meer overleg met elkaar, 

patiënten en familie) 
▪ Uitbouwen van een werkaanpak, opzetten van een netwerk van 

collega’s in de werkcontext, en geven van steun aan elkaar 
 

5.6.5 Games – spellen 
 
Wat heeft een game/spel met leren te maken?  

- Salen en Zimmerman (2004): “een systeem waarin spelers betrokken zijn in een 
kunstmatig ‘conflict’ dat gedefinieerd is door regels die een kwantificeerbaar 
resultaat hebben” 

- Shute, Rieber en Eck (2011): elementen die spel interessant maken als 
leerinstrument: 

• Er is een (cognitief) conflict of een uitdaging, probleem dat moet worden 
opgelost 

• Manier om probleem op te lossen eist dat je regels volgt die beschikbaar zijn 
of nog ontdekt moeten worden.  

• Duidelijk doel en eventueel subdoelen die bereikt moeten worden. 
• Continu feedback 
• Interactie met de omgeving 
• Er is verhaallijn 

Spel met expliciete leerdoelen = edutainment 
Behavioristische visie op games: gedragsgericht, direct bekrachtigen 
Cognitivistische visie: info verwerken, complexe perceptuele representateis analyseren, 
verbinden met voorkennis 
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Constructivistische visie: veel games zijn opgezet in game community waar men van elkaar 
leert, tegen elkaar speelt, er wordt nadruk gelegd op interactie tussen speler en context, je 
kunt opklimmen van leerling tot gezel en tot meester. Je herkent het apprenticeship model.  
➔ Belangrijk!! 
 
Is leren met games effectief?  

- Veel games hebben kwalijke reputatie (geweld, agressie, wapens …) → maar 5% 

- Dus wel effectief!! 

- Systematisch onderzoek naar leereffecten beperkt 

- Kirriemuir en McFarlane (2004): keken naar leereffecten van computergames in 
formele instructiesetting: 

• Vooral positief effect op generieke vaardigheden en strategieën: strategisch 
denken, plannen, communiceren, toepassen van getallen, verhoudingen, 
onderhandelingsstrategieën, beslissingen nemen in groep, omgaan met een 
grote hoeveelheid informatie  

- De Blauwe Hond (educatieve game) 
▪ Jonge lerenden van 3 tot 6 jaar 
▪ Vele kinderen worden thuis gebeten door hond 
▪ Omgaan met een hond zonder gebeten te worden of bang te worden; leren 

risico’s inschatten en vermijden 
▪ Afhankelijk van keuze: hond gromt of goede afloop  
▪ Onderzoek toont aan dat kinderen na het spelen veiliger keuzes maken, ook 

twee weken later 
▪ kinderen die samen met hun ouders spelen, maken nog veiliger keuzes; ook 

ouders passen hun gedrag aan 

- Publiville (leren omgaan met verborgen reclame in media) 
▪ Adams, Schellens en Valcke (2015a en b, 2017): effect van een board game op 

ontwikkeling van reclamewijsheid (advertising literacy) 
▪ Interventieonderzoek in secundair onderwijs 
▪ Lerenden spelen gemotiveerd en geëngageerd  
▪ Aandacht voor verborgen reclame neemt toe en ze nemen een expliciet 

standpunt in 
▪ Belangrijk: constructivistische kenmerken uit dit spel halen!! 
▪ Hoekenwerk over verborgen reclame: 

▪ Het skatepark: stressmannetje, reclame van De Lijn en Bush Rush. Ze 
leren over in-game advertising (bv BMW betaalt geld om in GTA voor 
te komen) 

▪ In de winkel: vragen over logo’s, slogans en trucjes om verkoop van 
bepaalde producten te laten stijgen.  

▪ In het bushokje: reclame op straat, internetreclame (gebruik van 
cookies) 

▪ Thuis: reclame op tv en YouTube 
▪ In de boomhut: trucjes zoals leugens, photoshop, kortingen, 

beroemde personen in reclame … die in reclame worden gebruikt om 
product aantrekkelijker te maken.  
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Waarom geraken games niet echt van de grond in onderwijs?  

- Eventueel gebruik hangt samen met ‘beliefs’ van IV: inschatting bruikbaarheid; 
ingeschatte leermogelijkheden, druk omgeving 

- Lkr vinden het lastig om spelinhoud deftig te koppelen aan leerdoelen, leerstof uit 
curriculum 

- Lkr blijken gevoelig voor standpunt van collega’s over spellen in onderwijs 

- Lkr hebben te weinig tijd om zelf game te leren kennen 

- Veel spellen met irrelevante inhoud die zorgen voor tijdverlies. 
 

5.6.6 Gamification 
 
Het gaat niet om volledig spel, maar inbouwen van spelelementen in leeromgeving.  

- Ortiz, Chiluiza en Valcke (2016) analyseerden recent onderzoek (periode 2000-2016) 
over gamification 

• Meest gebruikte gamification-desingelementen: badges, punten, challenges, 
leaderboard (soort ranglijst met scores) en zoektochten  

• meta-analyse: 14/30 studies positieve effecten 
• Werd vooral onderzoek gedaan naar effect op engagement en motivatie; 

minder op leerprestaties  
 

- Adams, Schellens en Valcke komen tot ontwerpprincipes voor educatieve games: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.7 Technologie: computers, laptops, tablets en het internet 
 
Link met het constructivisme 

- Natuurlijke link: groot aantal assumpties van constructivisme blijkt met ICT 
gemakkelijker geïmplementeerd te kunnen worden. Bv. zelfstandig opzoeken van 
info, opzoeken in bib is vervangen door opzoeken op computer, groepswerk 
ondersteund door samenwerkingstools, visualiseren, construeren … 

- bv. leren programmeren met Scratch: ontwikkelen van eigen online games.  
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Voorbeeld: iPad-school Blankenberge: 

- Montrieux et al (2014, 2015): begeleidend onderzoek 
▪ ‘Instrumentele’ aanpak: “My role is just the same as before’; ‘I would also 

state that my role as a teacher remains the same: I am a teacher who provides 
content, and helps pupils to understand the content.”  

▪ ‘Innovatieve’ aanpak bij lesgeven met tablets  

- Positief effect bij geleidelijke, beleid-gebaseerde, geïntegreerde aanpak 
 
Ontwerpprincipes 
Integreren evidence-based aanpakken: samenwerkend leren, peer tutoring, mind mapping, 
NLR, representeren, schema’s maken, simulaties opzetten … ; bv. flipped classroom-
onderzoek Thai, De Wever en Valcke (2017)  
→ flipped classroom is goede werkvorm, effecten niet door technologie, maar door gebruik 
van ‘affordances’ van technologie om evidence-based aanpakken te integreren.  
→ Affordances = verwijst naar mogelijkheden/beperkingen die gekozen technologie biedt.  
 
Het is dus niet technologie die helpt, maar wat je er mee doet! 
 
 

5.7 Het onderwijskundig referentiekader en het constructivisme 
5.7.1 Instructieverantwoordelijke 

 
• ‘Coach’, een ‘tutor’, ‘facilitator’, minder directe instrutie  
• Ontwerper van leeromgevingen, authentieke contexten uitwerken en authentieke 

problemen voorbereiden 
• Experts en praktijkmensen een rol geven in instructieproces ipv schoolse IV (Situated 

Learning, CA) 
• Structuur geven  (zie samenwerkend leren) !! 
 
Kenmerken instructieverantwoordelijke 

• Eigen kennis verandert na instructieproces  
• Vertrouwd met authentieke context waarop leren gericht is 
• Experts die zelf functioneren in authentieke context 

 
Begeleiding instructieverantwoordelijke 

• Wordt ondersteund → Het is allemaal heel nieuw voor IV 
• Professionalisering! 

 
5.7.2 Lerende 

 
• Controleert en stuurt het leerproces. Binnen grenzen van de leercontext (bv een 

probleem) kan hij leerdoelen kiezen, probleem definiëren, materiaal opsporen en 
selecteren, verwerken en eigen leerprocs controleren (metacognitie) 

• Individu (cognitief constructivisme) en lid van een community (sociaal constructivisme) 
• Samenwerken met anderen staat centraal 
• Ontwikkeling en/of leren staat centraal 
• Kan rol IV opnemen 
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▪ Kenmerken lerende 
• Eigen ervaringen, betekenisgeving, interpretatie … zijn belangrijk 

uitgangspunt voor leerproces.  
• Culturele achtergrond speelt grote rol 
• Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid 
• Ontwikkel voorwaardelijke vaardigheden wanneer lerende een instructierol 

op zich moet nemen (tutor)  
 

▪ Begeleiding lerende 
• IV treedt op als coach-begeleider-tutor i.p.v. lesgever  
• Krijgen scripts, structuur om samenwerkend leren effectief te maken 
• Instructieprocessen zijn eerder begeleiding dan instructie 

 
5.7.3 Leeractiviteiten 

 
• Basis van leren → Je moet maken dat je iets doet 
• Piaget, Vygotsky en Bruner: opbouw leerproces via opeenvolgende representaties  
• Kenmerken (Jonassen): actief, constructief, samenwerkend, conversationeel, reflectief, 

gecontextualiseerd, met een focus op de volle complexiteit en intentioneel (doelgericht) 
 

5.7.4 Instructieactiviteiten 
 
• Leerdoelen:  

• Competentieraamwerken  
• Doelen op hoger niveau (probleemoplossingsvaardigheden, metacognitie) 
• Leerdoelen afspiegeling van probleem in context  
• Algemene en professionele doelen  
• Bepaald door lerende 
• Grote transferwaarde  
• Opeenvolging van belang (complexiteit en diversiteit) 

 
• Werkvormen:  

• Activerende werkvormen die meerdere visies uitlokken  
• Afwisseling in werkvormen (experimenteren, observeren en reflecteren) 
• Werkvormen moeten verschillende leerstijlen van lerenden respecteren 
• Games 
• Clinical simulations 
• Samenwerkend leren (structuur!!) 
• Peer tutoring (scripts!)  
• Student tutoring 
• Goede uitwerking samenwerkend leren (voorwaarden J&J)  
• Indirect richten van individuele en groepsactiviteiten  
• Vermijd geen fouten, zijn goed uitgangspunt voor insstructiestrategie 
• Alternatieve aanpakken mogelijk 
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• Leerstof:  
• Dagelijkse werkelijkheid bron van leerstof  
• Representatie van leerstof belangrijk (concrete, iconic, symbolic) 
• Authentieke leerstof: concrete probleemsituaties, data, ‘real-time’ gegevens over 

weer, sterren …   
• Lerenden kunnen zelf leerstof inbrengen. Bied tools en omgevingen aan om 

lerenden info te laten opzoeken, verwerken en integreren. 
 

• Media!!:  
• Ontwikkel ‘leeromgevingen’  
• Leerbedrijven kunnen ook gesimuleerd zijn 
• Authentieke werkelijkheid binnenbrengen (video) 
• Skillslabs  
• Clinical simulations (online) 
• Respecteer de affordances van de onderwijstechnologie  
• Media-aanpakken die evidence-based instructieaanpakken helpen 

implementeren  
• Gamification 
• PGO (vraagt veel lokalen, informatiebronnen en bibliotheken)  

 
• Toetsing: integreer toetsing in het totale leerproces, kies voor ‘self assessment’ en ‘peer 

assessment’  
 

5.7.5 Organisatie 
 
• Probleem: andere lokalen en groeperingsvormen nodig, je moet samenwerken met 

leerbedrijven. Complexe organisatie dus! 
• Werk vooral in groepjes, teams, ‘peer tutoring‘ en ‘student tutoring‘  
• Pas infrastructuur aan voor zelfstandig werk, groepjes … 
• Duaal leren vraagt specifieke organisatie om werkplekleren en leren te combineren 
• Opzetten van leerbedrijven vraagt sterke samenwerking met arbeidswereld, bedrijven, 

instellingen en organisaties 
• Geschikte computerinfrastructuur 
• Samenwerking met bedrijven, of start eigen bedrijf op als leerbedrijf 
• Bekijk juridische gevolgen van organisatie 
 

5.7.6 Context → Super belangrijk binnen constructivisme 
 
• De context primeert; leerproces en instructie worden in een context gesitueerd 
• Culturele context bepaalt de ‘tools’ voor leerprocessen (Vygotsky) 
• In leerbedrijven verloopt een deel van het leren ‘in’ de context  
• Gecontextualiseerde probleemstellingen geven kansen tot transfer 
 
Extra: Onderzoek over immunotherapie is cognitivistisch!! → Examen 
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Thema 6: Executieve functies en het ontwerpen van instructie 
 
6.1 Advance organizer 
 
Concept map: 

- Executive functies tasten cognitief functioneren van persoon in algemeen aan.  

- Aandacht voor executieve functies is nog maar heel recent. Kennis en leren is meer 
dan iets dat in disciplines zit.  

- Metacognitie/EF: super belangrijk begrip wanneer we het hebben over 
leermoeilijkheden en leerstoornissen.   

- Belangrijk bij kinderen de EF laten ontwikkelen en niet enkel 
declaratieve/procedurele kennis ontwikkelen. 

 
‘Tower of Hanoi’ 

➔ 4 schijven liggen op elkaar. Het doel is de volledige toren te verplaatsen naar tafel C. 
Je mag telkens maar één schijf verplaatsen en nooit mag een grotere schijf boven 
een kleinere komen te liggen. Je mag tafel B als tussenstop gebruiken. 

➔ Voordat je puzzel kan oplossen moet je niet enkel declaratieve en procedurele 
kennis hebben, maar ook metacognitieve kennis. Er zijn veel reacties als ‘ik ga het 
niet kunnen, mijn buur wel’. Is een soort vorm van zelfkennis.  

 

6.2 Metacognitie en executieve functies 
 
Soorten kennis: 

- Behaviorisme: gedrag, niet soorten kennis 

- Cognitivisme: aandacht verschuift naar interne mentale processen, verschillende 
soorten kennis 
▪ Vanaf jaren ‘70 aandacht voor metacognitie (= 3e soort kennis) 
▪ Opkomst neuropsychologie: grote aandacht voor controleprocessen (EF) 

- Brede visie op derde soort kennis: niet zuiver gedefinieerd.  

- Conceptuele variatie (begrippen die verwijzen naar EF): (in literatuur) 
▪ Leerstrategieën, management van leerprocessen, studeerstrategieën, 

metacognitieve regulatiestrategieën, studietechniek, ‘leren leren’, 
studeerwijzers, studie-aanpak, regulatie-aanpak, probleemaanpak, 
studiemethode, self-management strategieën, 
probleemoplossingsvaardigheden, leermethodes, enz.  

➔ “Super (= boven: overkoepelend alle andere kennis aansturen)”strategieën 
die het cognitief functioneren aansturen (Nelson, 1996) 
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6.3 Een eerste focus op een derde type kennis: metacognitie 

 
6.3.1 Naar een aflijning van metacognitie 
 
Drie soorten kennis:  

1. Daclaratieve kennis: definities, formules, wetten, verschijnselen … binnen 
concreet kennisdomein. Ook conceptuele kennis genoemd. Terug te vinden in 
kennisbronnen als boeken, naslagwerken … We vergeten deze kennis redelijk 
snel als we het niet blijven herhalen.  

2. Procedurele kennis: methodes waarbij declaratieve kennis wordt gebruikt. 
het kan gaa over specifieke procedurele kennis (kunnen fietsen, ww 
vervoegen …), algemene procedurele kennis die nuttig is voor verschillende 
kennisdomeinen. Vraagt meer tijd dan het verwerven van declaratieve kennis.  

3. Metacognitieve kennis: dit gaat om kennis over onze eigen cognitie, 
kennisverwerving.  

 
! Er is geen scheiding tussen procedurele en declaratieve en metacognitieve kennis, wel een 
onderscheiding. Ze zijn verweven met elkaar. Je kan pas metacognitieve kennis opbouwen, 
als je ondertussen ook procedurele en declaratieve kennis opbouwt. 
 
Metacognitie volgens Flavell: 

- “Metacognitie (…) is iemands kennis over de eigen cognitieve processen en producten 
… (en) de actieve monitoring en uiteraard de eruit volgende regulatie van deze 
processen bij cognitieve objecten en /of data waarop ze betrekking hebben.” (komt 
tot uiting bij werking van werkgeheugen, werkgeheugen heeft central executive 
(model van Badley & Hitch))  

- “denken over het eigen denken, een soort meta-denken.” (meta = super = 
overkoepelend) 

- “What is metacognition? It has usely been (…) defined as any knowledge or cognitive 
activity that takes as its object, or regulates, any aspect of any cognitive enterprise. 
(…) It is called metacognition because its core meaning is ‘cognition about cognition’. 
Metacognitive skills are believed to play an important role in (…) oral communication 
of information, oral persuasion, oral comprehension, reading comprehension, writing, 
language acquisition, perception, attention, memory, problem solving, social 
cognition, and various forms of self-instruction and self-control.” 
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6.3.2 Metacognitie in het informatieverwerkend model voor kennisverwerking 
 
Metacognitie bevindt zich bij de 
controleprocessen binnen het 
informatieverwerkend model. 
 
Metacognitie = bewuste 
controleprocessen.  
 
Controleprocessen grijpen in op alle 
fasen van informatieverwerkend 
proces, tot en met het moment dat we 
reageren op input vanuit de 
taakomgeving met gerichte output.  
 
 
Examen: wat is verschil tussen cognitie 
en metacogntie?  
→ Metacognitie grijpt in op alle fasen 
van het proces. Er is een 
taakomschrijving, oppikken van taak is 
begin van werking van metacognitie.   
→ Waar procedurele kennis 
automatisch gaat gebeuren, blijft metacognitieve kennis nog steeds een bewust proces. 
Bewust aandachtsproces waarbij je bewust let op wat je doet. Als je bepaald gedrag echt 
actief ziet, dan is het metacognitief.  
 
 
6.3.3 Begripsverwarring 
 

- 'Meta'vloed aan begrippen die er mee te maken hebben: metacognitie, metataal, 
metacommunicatie, ‘meta-memory’, metaregulatie  

- Metacognitie = tweedeordecognitie: gedachten over gedachten, kennis over kennis, 
reflectie op handelingen … 

- Vragen bij metacognitie: bv. Bewust? Verschil met procedurele kennis? 
➔ Flavell (1976) geeft voorbeelden waarbij verschil tussen metacognitie en 

cognitie onduidelijk is: 
▪ Zichzelf vragen stellen na het studeren van een hoofdstuk is enerzijds een 

procedure omdat het kennisverwerking versterkt (herhalen, elaboreren en 
organiseren) en anderzijds is het ook een vorm van metacognitief 
functioneren, omdat de lerende zichzelf controleert en wil achterhalen in 
welke mate alle aspecten van dat hoofdstuk gekend zijn (monitoring).  

▪ Hoofdzaken opzoeken in tekst leidt tot opbouw van een stuk declaratieve 
kennis (cognitie), maar ook vorm van monitoren, omdat men kan 
controleren of men alle aspecten in het oog houdt.  

→ Nu minder belangrijk gezien focus op interne samenhang en neuropsychologie 
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6.3.4 Taxonomieën voor metacognitie  (Examen!!) 
 
Twee taxonomieën die het multidimensioneel begrip ‘metacognitie’ illustreren.  
Sommige onderscheiden twee (kennis en vaardigheden) en andere 3 (K, V en ‘beliefs’) 
factoren.  
Twee basiscomponenten in taxonomie: metacognitieve kennis (stabiel, ontwikkelt pas later) 
enmetacognitieve regulatie (onstabiel, ontwikkelt zich afhankelijk van leerervaringen).  
 
Taxonomie van Flavell 

 
Metacognitieve kennis (3 clusters) 

- Persoonvariabele: kennis in KTG actief overbrengen naar LTMG. 

- Taakvariabele  

- Strategische variabele: bv dingen tussentijds opschrijven, om aandacht bij de les te 
houden.  

➔ Tijdens (meta)cogntiteve activiteiten werken 3 variabelen op elkaar in.  
 
Metacognitieve ervaringen:  

- Bewuste cognitieve en affectieve ervaringen. Hangen nauw samen met cognitieve 
taak/proces. Bv het ‘gevoel’ hebben dat er iets fout zit in je oplossing van een 
oefening, of vrezen voor een examen.  

- Ontwikkelen zich zeer langzaam. Mer intuïtieve kennis, dingen die je aanvoelt.  
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Taxonomie van Brown 

 
Onderscheid tusen kennis over eigen cognitieve activiteit en regulatie van de eigen 
cognitieve activiteit.  
→ Metacognitieve kennis 

- Kennis over eigen persoon en over andere lerende (inter-/intra-individueel, Flavell) 

- Kennis over taak = taakvariabele (Flavell) 

- Kennis over strategieën = strategische variabele (Flavell) 
 
Brown gaat meer feitelijke regulatie gaan structureren die je nodig hebt bij metacognitie 
→ Regulatie van kennisverwerving: 

- Voorspellen/oriëntatie  

- Plannen 

- Monitoring: cognitieve time-out bv tijdens het studeren.  

- Evalueren 
 
Bij regulatiestrategieën komt soms nog eerste cluster kijken: oriëntatie 
→ Voorspellen, doet lerende vooruitlopen op de planning en uitvoering van taken.  
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6.5.3 De invloed van metacognitieve kennis en regulatie 
 
Impact metacognitieve kennis op functioneren van lerenden:  

- Een sterker ontwikkelde metacognitieve kennis (kennis over zichzelf, anderen, taak, 
aanpak van taak …) leidt tot betere strategische probleemoplossers en hogere 
leerprestaties. Metacognitie zit soort van doorweven in andere visies op aanpakken 
van problemen. In welke mate gaat persoon zichzelf bewaken in EF.  

- Niet “hoeveelheid” metacognitieve kennis maar mate van structuur en ordening 
binnen die kennis (zet je de juiste kennis in op het juiste moment). Metacognitieve 
kennis wordt vooral geactiveerd wanneer nieuwe soort taak moet worden 
aangepakt, wanneer lerende ontdekt dat er een fout gemaakt is of wanneer het 
moeizaam gaat.  

- Metacognitieve kennis voorwaarde voor zelfregulatie → kennis moet expliciet 
ontwikkeld zijnom regulatie van lerenden te kunnen activeren.  

- Goed ontwikkelde regulatie (planning) leidt tot grondiger en effectiever leren 
(prestaties) 

- Meer efficiënte aanpak bij oplossen van een probleem en betere leerprestaties. 

- Betere retrieval vanuit LTMG   

- Betere manier van encoderen in kortetermijngeheugen 

- Metacognitie niet te veel relateren met schools leren.  

- Als kinderen niet opgegroeid zijn in wereld met structuur en regels (tafel dekken, 
danku zeggen, speelgoed opruimen) hebben ze veel meer moeilijkeden in het leven. 
Je hebt genetische problemen waardoor ze stoornissen hebben of het trainen van 
metacognitie blijft uit waardoor stoornissen optreden.  

 
 
6.5.4 The Good Information Processor (GIP) 
 
Het integreren van metacognitieve componenten in het ruimere 
informatieverwerkend model. Focus op cognitieve elementen 
wordt uitgebreid met affectief-motivationele componenten.  
Personen die metacognitie hebben opgebouwd, functioneren 
beter.  
 
Vertalen taxonomieën: wanneer ben je ergens goed in? Iemand 
die aantal cognitieve en affectief-emotionele variebelen heeft, 
waardoor dei goed problemen kan oplossen. Voorwaarde hierbij 
is een intact sensorisch systeem (oppikken van juiste signalen).  
 
Information processing model is niet enkel cognitie, maar ook 
emoties, houding hoe je tegenover iets staat.  
Metacognitie is voorbeeld om aan te wijzen dat information niet 
alleen zuiver cognitief kennis gericht is,  
 
Schema geeft aan hoe machinerie die je hebt (cognitivisme) nu 
op regulatieniveau naar voren komt.  
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Integreren van affectieve en motivationele factoren: 

- Uitstekende planners: verschillende plannen of aanpakken beschikbaar. Ze beginnen 
altijd met het bedenken van een plan.  

- GIP’s monitoren continu hun acties en voortgang: beseffen waar ze zich bevinden in 
proces, wat ze fout doen, of wat er nog moet afgerond worden. analyseren stand van 
zaken en kiezen beste oplossing.  

- GIP’s hebben goed functioneren LTMG en KTMG. Kunnen beter complexe kennis 
opdelen in haalbare chunks, kunnen zich goed inbeelden (visuo-spatieel sketchpad), 
kunnen langer tussenoplossingen onthouden (episodic memory) en kunnen langere 
lijstjes onthouden (phonological loop).  

- GIP’s hebben veel strategieën en procedures voorhanden die ze ook vrij routinematig 
kunnen inzetten.  

- GIP’s kunnen terugvallen op goed uitgebouwde en verankerde verzameling van 
declaratieve kennis, ze hebben dus zeer uitgebreid LTMG. Ze beheersen veel 
abstracte begrippen en kunnen ze vlot gebruiken.  

- GIP’s hebben veel zelfvertrouwen → link met self-efficacy: gevoel van zekerheid, 
rust, kalmte …  

- GIP’s zijn ervan overtuigd dat ze kunnen bijleren.  

- GIP’s willen bijleren: lezen boeken/kranten …  
 

6.4 Voorbij metacognitie: executieve functies → Niet kennen! 
 
Weten: controleprocessen zijn hier standaard in te vinden. Er zijn duidelijke werkingen van 
metacognitieve processen.   
 
Ardilla (2008) gerelateerde functie-clusters 
▪ ‘Metacognitieve executieve functies’ zoals problem solving, plannen, begripsvorming, 

ontwikkelen en gebruik van strategieën, aandachtscontrole, inzetten van het 
werkgeheugen … ;  'koude' executieve functies = cognitief 

 
‘Emotionele en motivationele executieve functies’ om op een sociaal aanvaardbare manier 
taken aan te pakken, zonder eigen angsten, stress (…) een sterke rol te laten spelen …  
‘Warme’ executieve functies= emotioneel 
 
Ardilla (2008): “Direct observation suggests that everyday problems usually have an 
emotional content: talking with a friend, a boss or a spouse; driving in the street; deciding 
how to approach somebody; spending money, etc., are not emotionally neutral activities (…). 
When other people are involved, it is not easy to remain emotionally neutral. Social issues, 
simply speaking, are not emotionally neutral, because power/submission, personal benefits, 
and diverse biological drives are potentially involved (…).” 
 
Twee clusters nauw verbonden 
▪ ‘Metacognitieve executieve functies’ sterk cultureel beïnvloed 
▪ ‘Emotionele en motivationele executieve functies’sterk genetisch bepaald 
▪ Friedman en Myake (2017): genetische basis, maar ook sterke culturele invloeden 

(opvoeding, onderwijs) 
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6.5 Overzicht van executieve functies 
6.5.1 Naar een inventaris van executieve functies 

 
Redelijk nieuw!  
Overkoepeld veel verschillende dingen.  
Examen!! → Soms worden er voorlopers gegeven in tekst. De begrippen verwijzen wat naar 
hetzelfde.  
 
Vertaald zich in aantal modellen → BRIEF: 

- ‘Behavior Rating Inventory of Executive Functioning’  

- Modelering voor executieve functies.  

- Je gaat gedrag heel breed bekijken en het dan beoordelen (rating) adhv een 
inventary (verzameling van executieve manieren van functioneren) 

- Huizinga en Smidts (2012) & Gioia et al (2002)  

- Het is een zelfrapportage-instrument, maar ook een vragenlijst die ouders en 
leerkrachten kunnen invullen.  

- Twee clusters in EF: koude en warme functies 
 
Samenhang van EF’s vertaalt zich in driefactorenstructuur:  

- Klassieke metacognitie (initiatief nemen, plannen en organiseren) 

- Emotionele regulatie (flexibiliteit en emotieregulatie) 

- Gedragsregulatie (gedrag en inhibitie) 
 
Koude EF’s (wat, waar en wanneer): zijn meer aspectueel 

- Plannen en organiseren: georganiseerd aanpakken van taken en omgaan met 
materiaal 

- Werkgeheugen: nieuwe informatie oppikken (alle groene pijlen van informatie 
verwerkend model), vasthouden, opslaan, en combineren met wat net was 
opgeslagen (examen!) → Gebruik van telefoon tijdens de les (concentratie is weg) 

- Initiatief nemen: beginnen aan een taak, doorzetten, niet aarzelen, niet uitstellen 
(procrastineren = uitstelgedrag) 
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- Taakmonitoring: nakijken of je wel bezig bent met wat je verondersteld bent te doen 

- Flexibiliteit: snel omschakelen naar een andere taak of zich aanpassen aan een 
andere setting, context of situatie. Als je dit niet kunt, dan zie je meteen wel dat er 
iets aan de hand is.  

 
Executieve functies slaan op alles van het cognitieve functionere, dus ook wat buiten school 
gebeurt.  
 
Warme EF’s (waarom): werken permanent door 

- Gedragsevaluatie (zelfmonitoring): men let op zichzelf en bekijkt of men wel voldoet 
aan verwachtingen, regels, afspraken  

- Inhibitie: kan men wel op de 'gevoelensrem' staan? Kids die door het lint gaan als er 
nee gezegd wordt of als ze iets moeten doen. 

- Emotieregulatie: nadenken over eigen gevoelens en eventueel gevoelens bijsturen. 
Lerenden die deze EF beheersen, kunnen een tegenslag verwerken, zich over een 
mislukking heen zetten.  

 
Daarom veel EF bij studenten in het hoger onderwijs → Want zware studies vragen veel 
doorzettingsvermogen.  
 
6.5.2 Executieve functies belangrijk?  
 
Tabel geeft aan waar executieve 
functies een impact op hebben.  
 
Centraal: samenhang met schoolse 
prestaties.  
 
Leesvaardigheden van taalzwakke 
lln verbteren wanneer EF’s 
versterkt worden (werkgeheugen, 
strategische 
probleemoplossingsvaardigheden 
en switching, dus cognitieve 
flexibiliteit). 
 
Taal-gerelateerde EF’s hangen 
samen met betere prestaties voor 
luisteren, lezen en schrijven.  
→ Lerenden kunnen beter doorzetten bij activiteit, werkgeheugen kan info beter 
vasthouden tijdens uitvoeren van andere taken, positieve effecten op plannen en 
organiseren (van materialen), en monitoren (nakijken van eigen werk).  
 
Bij het werken aan leesmoeilijkheden het best EF’s meepakken door middel van Response-
To-Intervention (extra ondersteuning geven bij leermoeilijkheden). 
Normaal gezien werd er voor elk probleem (ADHD, dyslexie, ASS…) een aparte aanpak 
voorzien, maar EF’s hebben een algemene aanpak die voor alle problemen zou werken.  
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EF’s zijn onderleggers van zeer veel typisch gedrag, bv weerstand kunnen bieden aan 
sigarette en drugs, criminlateit, eetproblemen …  
Betere EF’s, beter sociaal leven.  
 
EF’s zijn dus super belangrijk over het algemeen!! 
 
6.5.3 Meten van executieve functies 
 
Experimenteel onderzoek 
 
Miyake en Friedman (2012, p.8): “EF is a 
challenging topic to study: It is not only elusive 
to define, but also difficult to measure.” 

- The color shape task 

- Te maken met cognitive flexibility  

- Je kan geen controletaak aanbieden 
zonder dat je een taakinhoud en 
context aanbiedt. Bv 
planningsvaardigheid kan je niet 
meten, zonder dat je te plannen taak 
geeft.  

- Gebruik updating, shifting en inhibitie-taken 

- Belangrijk bij deze soort meting is dat de taken niet taal- of contextafhankelijk 
moeten zijn. Je moet een onderliggen controleproces meten, zonder declaratieve 
kennis uit een bepaald vakgebied te meten.  

 
Bull en Scerif (2001): EF 
voorspeller wiskundeprestaties 
→ modellen om te voorspellen 
→ Geeft aan welke EF de 
sterkste voorspeller is van 
wiskundevaardigheden.  
→ .60 = 60% van de 
prestatieverschillen zijn te 
verklaren vanuit deze verschillen 
in factoren.  
→ EF verklaren altijd toch wel 
belangrijk verschil! 
 
 

BRIEF:  

- Presenteert 10 schalen die items groeperen voor gedragsmatige observatie: N(ooit), 
S(oms), of V(aak) gebeurd 

- Zelfevalutie (vanaf 10/11j) in combinatie met observatie ouders en 
instructieverantwoordelijke 
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- ‘Gedragsregulatie index’ (voor warme EF) → 
Score = aantal indicatoren waarop je positief 
scoort.  

• Inhibitie: Ik heb moeite om op mijn 
beurt te wachten 

• Flexibiliteit: Ik heb moeite om van de 
ene naar de andere activiteit over te 
gaan 

• Emotieregulatie: Ik heb 
woedeaanvallen om kleine dingen 

- ‘Metacognitie index’  (voor de koude EF) 
▪ Initiatief nemen: Moet aangespoord worden om met een taak te beginnen, 

zelfs als hij/zij daartoe bereid is. 
▪ Werkgeheugen: Ik kan niet bij zelfde onderwerp blijven tijdens praten. 
▪ Plannen en organiseren: Ik raak verstrikt in details en verlies overzicht. 
▪ Ordelijkheid en netheid: Mijn schooltas is een rommeltje. 
▪ Gedragsevaluatie: Ik heb niet in de gaten wat het effect is van mijn gedrag en 

hoe anderen zich daaraan kunnen storen. 
▪ Taken afmaken: Ik ben langzamer dan anderen bij het maken van huiswerk, 

opdrachten, etc. 
 
6.5.4 Executieve functies versus zelfregulerend leren (ZRL) en problem solving  
 
EF’s overlappen met 3 generieke doelen: lerenden kunnen eigen leerproces reguleren, vlot 
problemen oplossen en inquiry cycle (onderzoekscyclus) volgen.  
ZRL = leren uit eigen reflectie van eigen ervaringen = feedback-loop 
 
EF en zelfregulerend leren 
Schunk en Zimmerman (1998): ZRL = leren uit feedback-loops. Dat betekent dat lerenden de 
effecten van hun eigen gedrag meenemen in verder leergedrag: gedragsmatige zelfregulatie, 
zelfregulatie mbt de omgeving en interne cognitieve zelfregulatie. Ze onderscheiden 3 
feedback-loops (voor taak, tijdens taak en na taak):  

- Voorbedachtheid (‘forethought): processen die voorafgaan aan de feitelijke actie, en 
bepaalt mate waarin men inspanningen zal leveren, doelen zal bepalen, zal plannen, 
controleren … voorbedachtheid omvat opvattingen/beliefs die aan basis liggen van 
motivationele aspecten.  

- Leergedrag en controle over wat men zelf wil (‘performance or volitional (willen) 
control’): zelfobservatie en ‘self-monitoring’ (zichzelf opvolgen en screenen) 

- Zelfreflectie (‘self-reflection’): processen die na uitvoering van leertaak voorkomen. 
Zelfbeoordeling op basis van een vooropgezet doel of criterium. Lerende verbindt 
causale processen aan kwaliteit van uiteindelijk bereikte resultaat.  

- Twee soorten sets aan zelfregulatie (duidelijke overlap met EF!!) → Examen 
▪ (a) metacognitieve regulatie: inzetten van cognitieve en metacognitieve kennis en 

strategieën 
▪ (b) regulatie die vertrekt vanuit de wil en vanuit motivationele processen 
➔ Deze regulatieactiviteiten zorgen ervoor dat taak wordt afgewerkt, lerende 
doorzet …  
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Relatie tussen EF en ZRL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EF en regulatiestrategieën 

- Gigantisch veel meetinstrumenten.  

- Zie bv. 'Motivated Strategies for Learning Questionnaire’ (MSLQ) (Pintrich et al, 1991) 
▪ Meetinstrument die zelfregulatie helpt in kaart te brengen.  
▪ Bestaat uit subschalen die concrete studiestrategieën in kaart brengen: 

intrinsieke/extrinsieke doeloriëntatie, taakwaarde, self-efficiacy, testangsten, 
herhalen, elaboreren, samenwerken …  

▪ Focus op procedurele op meta-niveau 
▪ Brengt aantal EF-indicatoren in kaart 
▪ Voorbeelden uit MSLQ-subschaal ‘cognitieve en metacogntitieve strategieën’: 

‘Wanneer ik studeer voor dit vak, praat ik luidop’ 
‘Wanneer ik studeer voor dit vak, lees ik mijn notities’ 
‘ik leer kernbegrippen uit het hoofd, om zo de belangrijkste inhouden te 
onthouden uit de les.’ 
‘indien mogelijk, koppel ik inhoud van nieuwe les aan reeds aanwezige kennis’ 

- Executive Function Index: brengt 4 EF’s in kaart: plannen, organiseren, 
impulscontrole en motivatiedrijfveren.  

 
EF en problem solving 

- Martinez (1998): “The identification and application of knowledge and skills that 
result in goal attainment.” 

- Zelazo, Carter, Reznick en Frye (1997, p. 219): “Diverse aspects of executive function 
are organized around four temporally and functionally distinct phases of problem 
solving. Executive function involves representing a problem flexibly, planning 
organized sequences of thought or action, executing those sequences, and valuating 
the results of one's rule use. The problem-solving framework makes it possible to 
consider together behaviors that are normally studied in isolation from one another.” 
➔ Wanneer we modellen voor problem solving bekijken, hebben we te maken 

met een geordende deelverzameling aan EF’s.  

- EF is een soort macroconstruct dat onderlinge functies verbindt 
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- ‘Problem solving’ geen aparte EF! Zie bv. Miyake et al (2000) 

- ‘Problem solving’ zien als een ‘cyclus’ 

- Wallas (1921) voorbeeld van cycli 
▪ Voorbereiding (‘preparation’): probleem leren kennen en informatie 

verzamelen die relevant is voor oplossing van probleem 
▪ Incubatie (‘incubation’): nadenken over het probleem; dit kan inhouden dat 

we het probleem even aan de kant schuiven 
▪ Inzicht (‘illumination’): een moment dat de oplossing ineens in ons opkomt 

(de aha erlepnis)  
▪ Controleren (‘verification’): de tijd die we besteden aan het controleren van 

de bedachte oplossing om na te kijken of ze wel juist is 

- Polya (1957) → Maakte nieuw model: heuristiek = algemene aanpak om problemen 
op te lossen.  
▪ Het probleem onderkennen/begrijpen: beschikbare data? Probleem 

samenvatten in grafische voorstelling … (anders dan bij Wallas) 
▪ Een plan ontwerpen: kijken naar reeds beschikbare info, herken je probleem?, 

oplossingsmethode 
▪ Het plan uitvoeren: stappen controleren 
▪ Het resultaat evalueren: controleer probleemoplossing, andere mogelijke 

oplossingen?  

- Bransford en Stein (1984): IDEAL heuristiek neemt de modellen van polya en wallas 
over, maar voegen eerste stap toe, nl. beseffen dat er een probleem is. → problem 
based learning = student begin cold = studenten gaan op basis van eigen voorkennis 
zelf probleem en doelen definiëren.  
▪ Identify the problem  
▪ Define and represent the problem 
▪ Explore possible strategies 
▪ Act on the strategies 
▪ Look back and evaluate the effects of your activities 

- Belangrijk om te beseffen dat een probleem eigenlijk altijd eerst ontdekt moet 
worden. Lerenden maken zelf geen onderscheidingen binnen tekst. Probleem niet 
‘klaar maken’ voor lerenden. Zelf probleem ontdekken, uitvinden … Dit is vooral 
belangrijk in het hoger onderwijs.  

 
 

6.6 Executieve functies en instructie 
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6.6.1 Metacognitie en instructie 
 

- Ontwikkel GIPs (wel inzicht hebben in 
model): instructieaanpakken die 
metacognitieve strategieën uitlokken 
door IV 

• Vragen om bij een opgave te 
letten op de kernwoorden 

• Probeer het volledige probleem 
goed te formuleren 

• Stimuleren om iets een aantal keren te herhalen 
• Suggereert om heuristieken toe te passen, bv zoeken naar ggd, 

vereenvoudigen van breuken …  
• De haalbaarheid van een mogelijke oplossing beoordelen 

- Peer tutoring en bevorderen metacognitieve regulatie 
▪ Ook gezien bij cognitivisme (CSI) 
▪ Tutor doet niets anders dan strategieën, dus regulatie, uitlokken bij lerenden.  
▪ Verschillende manieren van tutors inzetten: gericht op exectucie functioning. 

Focus op aanleren van strategieën.  

- Bewust worden van eigen metacognitie (reflectie): een grotere “awareness” zal de 
ontwikkeling en het gebruik van metacognitieve kennis en regulatie versterken. 
Studenten laten inzien welke aanpak ze hebben tijdens studeren, verbetert de 
strategieën.  
▪ Biggs (1985): Zet reflectie op eigen studieaanpak centraal. Onderscheidt 3 

verschillende leerstrategieën (bouwt verder op Deep-Learning en Surface-
Learning: 
▪ Surface (oppervlakteleren): iedereen wil voldoen aan verwachtingen 

van IV. Meestal leert lerende daarom kennis uit hoofd en 
reproduceert die. 
→ Leidt tot brede, maar oppervlakkige kennis 

▪ Deep (diepteverwerking): intrinsieke interesse bij leerinhouden. 
Lernde wil kennis begrijpen, alles grondig doornemen, relaties leggen 
met voorkennis …  
→ Leidt tot zeer gestructureerde kennis 

▪ Achieving learning (scoregericht): willen goede score halen. Hun 
strategie focust op timemanagement, efficiënte aanpak leerproces en 
teopassen van economisch principe (hoog rendement uit lage 
taakspanning).  
→ Leidt tot goede eindscores 

▪ Awareness vooral bij leesonderwijs: men moet zich bewust zijn van 
stra‘egieën die noodzakelijk zijn om een leesproces tot een goed einde te 
brengen (zeker bij taalzwakke lln). 'Metacognitive-Awareness-of-Reading-
Strategies Inventory' werd ontwwikkeld om dit bewustzijn in kaart te 
brengen. (MARSI; Mokhtari & Reichard (2002)  
▪ Ik lees traag en grondig zodat ik alles versta.  
▪ Ik probeer op juiste spoor te blijven, zonder aandacht te verliezen 
▪ Ik pas mijn leessnelheid aan  ….. 
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▪ 'Learning to Learn' (2003-2007) 
▪ Bevat aantal principes en strategieën die, wanneer ze goed gebruikt 

worden, de lerenden helpt om effeciëntere lerenden te worden.  
▪ Metacognitie bestaat uit awareness van eigen metacognitie en uit 

metacognitive skillfulness (reflecteren, voorspellen, plannen en 
monitoren).  

- CSI Cognitive Strategy Instruction 
▪ Domeinspecifieke strategieën (zie cognitivisme) versus generieke, algemene 

cognitieve strategieën.  
▪ Verschillende fases CSI volgens Mitchell: 

▪ Fase 1: denk vooruit, bereid je voor 
▪ Activeer voorkennis 
▪ Definieer leerdoelen 
▪ Analyseer probleem 
▪ Voorspel beste manie om op te lossen 

▪ Fase 2: den tijdens:  
▪ Trek in twijfel wat je al hebt 
▪ Vergelijk wat je hebt, vat samen 
▪ Probeer te verstaan wat je aan het doen bent 

▪ Fase 3: Den terug: 
▪ Versta je alles als 1 geheel of afzonderlijk? 
▪ Kijk na hoe nieuwe kennis zich verhoudt tot reeds aanwezige 

kennis 
▪ Vat samen en integreer het geheel 

▪ vb. CSI in wiskunde (Montague et al, 2014, p. 471) 
▪ ‘Solve It!': valt terug op problemo solving – model van Polya en PISA-

project. Deze strategie vraagt om stap voor stap verschillende 
strategieën te volgen: 
▪ Exploreren en begrijpen van probleem (read en paraphrase) 
▪ Representeren en formuleren van het probleem (visualize) 
▪ Plannen en uitvoeren (hypothesize, estiate en compute) 
▪ Monitoring en reflecting (check) 

▪ Trap niet in de val! → de aangeleerde metacognitieve strategieën worden 
onvoldoende geoefend en niet in andere kennisdomeinen toegepast. Er moet 
ds een transfer gemaakt worden. 

▪ Biggs gaan aan de slag met kritieken op klassieke 
studievaardigheidstrainingen: hij benadrukt het bewust omgaan met 
strategieën, stelt voor om ‘Single Pass’-aanpakken te vermijden (hij ontwierp 
daarom een lagdurige training). Hij construeerde een ‘kit’ die lerenden hielp 
om inzicht te krijgen in hun studiemethode en hoe ze deze konden 
verbeteren.   

▪ Niet inoefenen in één enkel kennisdomein 
▪ Kritiek op geïsoleerde ‘leren leren’ aanpakken: niet leren leren specifiek voor 

één vak, maar studiemethode voor de verschillende vakken in het algemeen.  
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- Metacognitie en de instructieverantwoordelijke 
▪ Competenties van IV om metacognitief met lerenden te werken. 
▪ Wilson en Bai (2010) 'Teachers’ Metacognition Scale' (TMS) → meet of 

leerkrachten kunnen aangeven of leerlingen metacognitief werken. → p 62 
▪ Cluster 'pedagogical': begrijpen studentleerkrachten wat het betekent 

om studenten declaratieve en/of procedurele kennis aan te brengen 
bij oplossen van problemen? 

▪ Cluster 'declarative': checkt of studentleerkrachten begrijpen wat 
metacognitieve kennis is en wat de rol van kennis over regulatie 
betekent 

▪ Cluster 'procedural': toetst of studentleerkrachten taken kunnen 
uitwerken die het gebruik van regulatiestrategieën uitlokken  

▪ Cluster ‘conditioneel’: toetst of student-leerkachten begrijpen onder 
welke voorwaarden strategieën gebruikt worden om metacognitie te 
activeren 

 
6.6.2 Problem solving en instructie 
 
PS bevorderen bij wetenschappenonderwijs 
Lerenden leren werken volgens een ‘problem solving’ cyclus 
▪ voorbeeld WISE: aanleren ‘inquiry cycle’; ‘”Inquiry kan gedefinieerd worden als een 

doelgericht process dat helpt om problemen te identificeren, hypotheses te genereren 
voor oplossingen, onderzoek in te plannen, extra informatie op te zoeken, 
verklaringen te zoeken, overleggen met peers en een samenhangende argumentatie 
uit te werken.” 

▪ WISE werd gebruikt om project op te zetten rond global warming en 
klimaatsverandering. Dit probleem is complex en vereist Knowledge integrating (KI)-
aanpak, om kennis uit verschillende domeinen te betrekken. Om de complexiteit 
hanteerbaar te maken, voorziet Slotta een ‘Problem Solving’-aanpak die inhoudelijk 
gericht is op aanbrengen van nieuwe ideeën, toevoegen van nieuwe ideeën, 
vergelijken van ideeën en reflecteren op integreren van ideeën. Hierbij staan 4 
doelen centraal (link met EF’s, PS en metacognitieve regulatie): wetenschappen 
toegankelijk maken voor iedereen, denken observeerbaar maken, van elkaar leren en 
zelfstandig leren ondersteunen.  

 
PS aanleren bij heel jonge lerenden 
▪ Beertje van Meichenbaum: cognitivistische aanpak voor begeleiden van kinderen met 

gedrags- en leermoeilijkheden.  
▪ Camp & Bush (1980): aanpak bij agressieve jongens (door gebrek aan inhibitie en 

emotionele regulatie) 
▪ Vooral bij lerenden met leer- en gedragsmoeilijkheden: beste aanpak is om de 

kinderen te laten verwoorden wat ze doen. Ze moesten daarom antwoorden op 
volgende vragen:  

• Wat is mijn probleem? 
• Wat is mijn plan of wat zal ik doen? 
• Volg ik wel mijn plan? 
• En hoe heb ik het er van af gebracht? 
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→ Kaartjes waarop per vraag beertje werd afgebeeld.  
• Kaartjes zijn redelijk gedragsgericht, maar ook cognitivistisch: 4 beertjes-

vragen zijn afgeleid van PS-model van Polya. Ze worden ook continu en 
systematisch gebruikt.  

 
6.6.3 Zelfregulerend leren en instructie 
 
Een eerste meta-analyse over het effect van zelfregulerend leren 
Aaanleren ZRL-strategieën werkt → Gemiddele effect-size: d = .69  
▪ Literatuurreview Dignath, Buettner en Langfeldt (2008) 

48 onderzoeken; positief: ook op lager schoolniveau 
▪ Grootste effect bij combinatie van metacognitieve en mitovationele strategieën.  
▪ Ook planning, monitoring en evaluatie-strategieën zijn, zeker wanneer ze in 

combinatie met elkaar gebruikt worden, effectieve strategieën.  
▪ Literatuurreview Donker en collega’s (2014): onderzochten effecten van 

zelfregulatie-interventies 
• Bij de 95 van de 180 studies heeft aanpak op basis van de metacognitieve 

strategie-instructie binnen ZRL impact te hebben op lezen, schrijven, 
wiskunde en wetenschappen 

• Focus op planning, monitoring en evaluatie van de concrete taken 
 
ZRL in onlineleeromgevingen 
▪ Onlineleeromgevingen zetten lerenden voor extra uitdaingen, want men rekent erop 

dat lerenden eigen sutdieproces kunnen managen. Lkr is niet meer aanwezig als IV, 
dus je kan niet controleren of lln goed bezig zijn.  

▪ Broadbent en Poon (2015): onderzoek naar beste manier van ZRL in online 
omgevingen: 

• Inzetten op ZRL strategieën leidt tot betere leerprestaties → Je moet de 
strategieën wel uitlokken als IV!! 

 
6.6.4 Executieve functies en instructie 
 
De meeste aanpakken gaan in op koude EF’s.  
 
Aanpakken in de kleuterschool 

- Belangrijk om op tijd te beginnen met ontwikkeling van EF’s. 

- Onderzoek: kleuters spelen computerspel:  
▪ Kleuters en computergame met focus op werkgeheugen 

▪ Beter beheersen verbale en auditieve werkgeheugenfunctie en betere 
aandachtcontrole 

▪ Kleuters computergame met focus op inhibitie  
▪ Betere in inhibitie bij taken (kleuter zijn nog niet helemaal klaar) 

▪ Geen spill-over of transfereffect naar andere taken 
 

Kritische kenmerken EF-instructie; Diamond (2012) 

- Alle kinderen, ook de zwakkere, blijken baat te hebben bij EF training 

- Er is niet direct een transfer effect van de ene EF naar een andere EF 
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- Het is essentieel EF continu te oefenen (opruimen in de kleuterschool is een activiteit 
en training van cognitieve functie. Kleuters kunnen het pas als ze weten hoe op te 
ruimen) 

- Herhalen, herhalen, herhalen … (rehearsel-principe uit cognitivisme) 

- Mate waarin een EF zich ontwikkelt hangt af van hoe training is opgezet 
▪ Taekwondo: veel aandacht voor zelfbeheersing, wachten, aandachtig kijken, 

anticiperen …  en daardoor effectiever dan klassieke vechtsport 

- Impact van een EF training blijkt vooral bij de moeilijkste en meest uitdagende taken  
 
Voorbeeld effectief EF curriculum bij Montessori: 

- Grote aandacht voor rust en welzijn (geen stress), kinderen werken op eigen niveau 
en ervaren weinig falen; veel aandacht voor continu en individueel oefenen; 
aandacht voor beleefdheid, zorg, helpen; aandacht voor peer learning …  

 
De slimme EF-klas en slimme EF-school 
Ook belangrijk om EF op mesoniveau te implementeren.  
 
Cooper-Khan en Foster (2013, 2014): geënt op de BRIEF benadering voor executieve 
functies, werken manier uit om EF op micro- en mesoniveau aan te pakken: 

▪ Planmatige aanpak van EF 
▪ Focus op routines 
▪ EF moet denkhouding worden. De denkhouding moet hierbij dan positief, 

ondersteunen, geloven in verbetering en kansen geven zijn.  
▪ Basismodel voor het opzetten van EF’s gerichte interventies in klas:  

 
Drie adviezen wanneer lerenden problemen hebben met EF’s: 

1. Neem extra tijd en plan minder opdrachten in.  
2. EF-zwakkere lerenden slagen er moeilijk in om eigen notities te maken tijdens les. 

Daarom notities van lerenden aanvullen met leerkrachtnotities.  
3. Belangrijke toetsen of opdrachten laten uitwerken in apart lokaal. 
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6.7 Executieve functies en het onderwijskundig referentiekader 
 
Lerende 

- Lerende moet zich bewust worden van de eigen EF 

- Nadruk op zelfregulatie van elke individuele lerende 
 

▪ Kenmerken van de lerende 
• Gezond en goed werken sensorisch systeem is kritisch als basis voor EF 
• Eigen opvattingen (‘beliefs’) spelen een rol: opvattingen over eigen 

effectiviteit (SE), opvattingen over leren/studeren en opvattingen over 
leeromgeving.  

• EF hebben invloed op veel facetten van leven van lerende 
• Nadruk op individuele verschillen 

 
▪ Begeleiding van de lerende 

• Leg nadruk op volledige leeromgeving die de EF beïnvloed; zie bv. de 
inrichting van lokalen, de aankleding van muren in leslokalen 

 
Instructieverantwoordelijke 

- Speelt kritische rol bij ontwikkeling van EF 

- Staat model voor gebruik van EF 
 

▪ Kenmerken van de instructieverantwoordelijke 
• Eigen beliefs en eigen kennis over EF spelen een grote rol 

 
▪ Begeleiding van de instructieverantwoordelijke 

• Breng eigen EF in kaart met concrete meetinstrumenten 
• Ondersteunende websites met ideeën, werkpakketten om ontwikkelen van EF 

te ondersteunen; zie bv. het L2L project in de UK; de Hogerefe website m.b.t. 
de BRIEF 
 

Leeractiviteiten 

- Lerende stuurt zelf de leerprocessen aan: zelfreflectie, zelfevaluatie, zelfmonitoring, 
enz.  
 

Organisatie 

- Instructieprocessen vragen systematische lange opbouw 

- Studieomgeving speelt een rol 

- EF ontwikkelen zich langzaam → Tijd = kritisch 

- EF vragen focus op het klas- en het schoolniveau  

- Organisatorische afspraken (tijd, orde, opruimen, …) leveren een bijdrage aan de 
ontwikkeling van de EF 
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Instructieactiviteiten 

- Leerdoel 
• Betrekking op executieve functies, metacognitieve kennis en regulatie, PS, 

zelfregulatie en executieve functies 
• Affectieve en motivationele leerdoelen (hot en cold EF) 
• EF zijn deels generiek (algemeen) en specifiek voor kennisdomein 
• Starten op awareness-niveau, maar uiteindelijk moeten lerenden komen tot 

effectief toepassen van EF’s 
• Focus op “leren leren” en ontwikkelen van studiestrategieën passen bij EF 
• Leerdoelen m.b.t. EF herhalen om transfer te kunnen maken 

- Leerstof 
• Ontwikkelen van executieve functies (en gerelateerde leerdoelen) gebeurt 

best in context van een concreet kennisdomein en aan de hand van complexe, 
authentieke situaties 

• Grote variatie aan toepassingsgebieden en kennisdomeinen is belangrijk om 
transfer van EF te garanderen 

• Onderzoek benadrukt systematische opbouw leerstof 

- Instructiestrategieën (zie cognitivisme en constructivisme) 
• Nadruk op expliciete instructie van strategieën 
• Peer tutoring is effectieve strategie  
• Gebruik strak gestructureerde interventies die terugvallen op werkbladen, 

scripts, enz. 
• ‘Cognitive Strategy Instruction’ vraagt een DI-aanpak en het modelleren van 

strategieën door IV 
• Herhalen, herhalen, herhalen … 
• In problem-solving gericht onderwijs worden stappen in de probleemaanpak 

expliciet gevolgd 

- Media 
• WISE is een online leeromgeving die ZRL ondersteunt 
• Stel ‘tools’ ter beschikking die probleemoplossende activiteiten, 

metacognitieve regulatie en zelfregulatie ondersteunen.   
• In online settings aandacht voor EF (bv. zelfregulatie) belangrijk 
• Computers of online leeromgevingen kunnen verrijkt worden met tools die 

zelfregulatie, problem solving of awareness van metacognitieve strategieën 
versterken 

• werkbladen, stripfiguren … helpen focus op strategieën versterken (zie 
Beertjes van Meichenbaum) 

- Toetsing 
• Benadruk zelfevaluatie 
• Vraag lerenden hun eigen metacognitieve regulatiestrategieën te beschrijven, 

te expliciteren … (zie L2L project) 
• Gebruik meetinstrumenten om EF in kaart te brengen (bv. BRIEF) 

 
Context 
Weinig focus op context 
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Thema 7: Curriculum 
 

7.1  Advance organizer 
 
Jobs van de toekomst 
▪ Bedenk een vacaturetekst voor een job van de toekomst “Gezondheidszorg vanop 

afstand”. 
▪ Benadruk daarin wat je van een kandidaat precies verwacht. Wat zou je dus vooral 

bevragen bij een eventueel sollicitatiegesprek? 
 
Wat willen we eigenlijk dat een school doet? Wat vinden we belangrijk om te leren op 
school? 
→ Nieuwe eindtermen. Momenteel heerst schoolautonomie. Overheid bepaalt niet wat er 
op school gebeurt, enkel eindtermen kunnen ze opleggen. Minister mag dus niets zeggen 
over manier van evaluatie, gebruik van handboeken … Hij heeft eigenlijk heel weinig te 
zeggen.  
Wie is baas van onderwijs? Eigenlijk elke burger (vrijheid van onderwijs) 
Tegenwoordig minder autonomie, meer controle van de overheid (bv de toelatingsproeven).  
School wil minder bemoeienis, maar overheid wil meer bemoeienis.  
➔ Dus 16 nieuwe sleutelcompetenties naar voren schuiven. Dit zou iedereen tevreden 
moeten stellen. Maar eigenlijk is dit misleidend. Alle competenties zijn vertaald naar 
subcompetenties (meer dan 270 ET beschreven) en per eindterm staan er nog alle inhouden 
die je moet nastreven. Resultaat: meer eindtermen dan ervoor.  
 
Wat moet een school doen? In vele krantenartikels hier iets over te vinden (zelf opzoeken!!) 

- Gezond eten op school, rijlessen op school, verkeersveiligheid op school, 
zelfmoordpreventie op school, welzijn en depressie aanpakken op school … Alles 
komt tegenwoordig op school terecht, waardoor focus op algemene vakken 
(wiskunde, bio, talen) enorm verschuift.  

 

7.2 Verschillende interpretaties van het begrip ‘curriculum’ 
 
Variatie aan visies (enorm grote variatie aan opvattingen over curriculum, zowel over object 
van de studie (curriculum), als de te gebruiken methoden en technieken) 
▪ zie invulling vn de vacature: technisch versus sociaal werk perspectief, versus 

perpectief vanuit gezondheidszorg, medisch … 
▪ onderwijskundig referentiekader:  

• Curriculum speelt op alle verschillende aggregatieniveaus een rol 
• Perspectieven van stakeholders (ouders, lerenden, IV …) hebben allemaal 

invloed op curriculum 
• formele en informele leercontexten 
• invloed van de context 
• invloed van de actualiteit 
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Curriculum volgens Taba (1962, p. 76): 
▪ “In essentie een plan ter ondersteuning van het leren. Het bestaat uit doelen om het 

leren te richten; drie soorten beslissingen (1) selectie en ordening van inhouden, (2) 
keuze van leerervaringen die men wil uitlokken zodat de inhouden gepast worden 
gemanipuleerd, (3) een planning met daarin de optimale leercondities. "  

Kelly (1999, p. 10) 
▪ “Al de leeractiviteiten die op school gepland en ondersteund worden, uitgevoerd door 

individuele leerlingen en/of groepen, binnen of buiten de school.”  
 
 
Vier interpretaties van het curriculum volgens Smith: 
 
 
  

Syllabus: handboek, leerstof die input is voor instructie 
Instructieproces: interactie tussen lerenden en IV die leidt tot leren.  
Praxis: de ‘praktijk’ van het uitvoeren van de curriculumvoorschriften.  
Product: wat we willen bereiken via instructieproces.  
 
Discussie: Bepaalt curriculumontwikkelaar enkel de doelen van instructie? Of moet deze ook 
de instructie/leerervaringen ontwikkelen? 
→ In dit thema focussen op leerdoelen! 
 

7.3  Curriculumtheorie versus ‘instructional design’ (onderwijskundig 
ontwerpen) 

 
Taba → neemt curriculumtheorie en -ontwikkeling tezamen. Is het ADDIE-model: analyse, 
desig, develop, implement and evaluate.  
 
Flinders & Thornton (2004, p. XI): focus bij curriculum ligt op leerdoelen.  
▪ “What do schools teach, what should they teach, and who should decide? Is the 

primary aim of education to instill basic skills or foster critical thinking? Should 
education aim to mold future citizens, transmit national values, engender personal 
development, or inspire academic achievement? Must education have an aim? And 
what beliefs, values, or attitudes are learned from the way classrooms are? That is, 
what lessons are taught but not planned, acquired but taken for granted? These are 
some of the perennial questions around which curriculum scholars have organized 
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theory, research, teaching and program evaluation. Collectively, such efforts 
constitute the academic study of curriculum (…). ”. 

▪ Systematisch en evidence-based bekijken. 

 
7.4 Dilemma’s bij het uitwerken van een curriculum 

 
Terugkeren naar thema over ontologie en epistemologie 
→ Tegenstelling tussen objectivistische en empirische visie op kennis en leren 
→ Die discussie keert hier terug: Worden leerdoelen bepaalt los van de leerlingen? Of in 
interactie met lerenden? 
 
Twee perspectieven: product- en procesmodel: 
 
Productmodel: gaat het over inhouden? Product, uitkomsten van leren. (objectivisme). Je 
vertrekt vanuit leerkracht en inhouden. 
Procesmodel: Gaat het over processen? Vooral gedrag, vaardigheden, attitudes (epirisme). 
Je vertrekt vanuit lerenden en social en life skills.  
→ Continue spanning tussen deze 2 bij ontwerpen van curriculum. = nonsens discussie., 
want Kennis en vaardigheden kunnen niet gescheiden worden (cognitivisme)!! K en V 
worden nog eens vermengd met metacognitieve kennis (executive function). Het ene bouwt 
verder op het ander, ze hangen dus samen! 

 
➔ Nonsens discussie!! K en V verzoenen met elkaar om een curriculum te kunnen maken! 
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7.5  Theoretische benaderingen van het curriculum 
 
Welke leerdoelen opnemen in curriculum? What knowledge is most worth? Wat moet een 
school nastreven? Ideologische keuze?  

 
 
Kliebard 
Hij stelde 4 curriculumbenaderingen op: 
 
Humanistische en mentale discipline benadering 
▪ Benadrukt de overdracht van de nu beschikbare wetenschappelijke kennis en cultuur 
▪ ‘Inhouden’ staan centraal en worden overgedragen door school 
▪ ‘Colonial curriculum’ = traditionele curriculum, het ‘canon’ (van elk vak wat 

proeven)waar een maatschappij aan vast houdt 
• Het beheersen van het canon betekent dat men verwacht dat men veel uit 

het hoofd kent en dat het inoefenen en het herhalen vooropstaan in 
instructie.  

▪ Ook humanistische benadering is belangrijk: traditionele visie die zegt dat alle 
recente wetenschappelijke kennis moet worden overgedragen aan de volgende 
generatie. 

▪ Bv Spoetnik crisis in VS: Russen konden sneller satelliet in de ruimte lanceren dan de 
Amerikanen. Het gevolg was een massale investering in wetenschappenonderwijs, 
ingenieursopleidingen, versterking lerarenopleiding …  

 
Ontwikkelingspsychologie/studie van het kind 
▪ Curriculum wordt bepaald door wat kinderen en jongeren nodig hebben om zich te 

ontwikkelen tot een volwassene.  
▪ Bloch (1992, p.15): “Child development knowledge, continually based on research 

with largely middle class European-American samples, was a principal source of 
knowledge about what to do in the curriculum, what normal children do and how 
they develop.” Welke kinderen in welke cultuur? (let op; context en individu?) 
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• Kritiek: focus op ontwikkeling van bepaalde groepen in bevolking + sterke 
nadruk op individu, terwijl ontwikkelingskansen van kids en jongeren wordt 
beïnvloed door ruimere sociologische context.  

▪ Visie van Bloch sluit aan bij Fröbel: aandacht voor de zorg en het onderwijs van/voor 
het kind. Kindergarten.  

▪ Psychologische inzichten over de ontwikkeling van het kind; Chung en Walsh (2000, 
p.223) : “They elaborated developmental Froebelians’ view of children by means of 
child-study developmentalism, but child-centredness was maintained, now meaning 
that the curriculum should be developed out of scientific knowledge of the child’ s 
natural development.” 

 
Sociale efficiëntie (voorbereiden op job) 
▪ Kliebard, 1987, p. 28): instructie moet helpen om 

"a coolly efficient, smoothly running society" te 
realiseren → lerenden ontwikkelen die efficiënt 
kunnen functioneren in onze samenleving (21st 
century skills: Benadrukken de relevantie van wat 
je leer op school om in de maatschappij te 
kunnen functioneren, een social efficiency-
benadering. Gebruik maken van internet/tools.); zie ook Bobbitt & Tyler 

▪ Leerdoelen die niet leiden tot praktische bruikbare kennis en vaardigheden zijn 
minder belangrijk. 

▪ De social efficiency-beweging is op gang gekomen door oprukkende industrialisering, 
urbanisering en migratie in de VSA; hierdoor vraag naar geschoolde werkkrachten; 
Knoll (2009, p. 365):  
“For the attainment of common values and personal growth, distinct objectives had 
to be observed: the execution of social control, the implementation of equal 
opportunity, the construction of functional curricula, and the training of social 
responsibility.” 

 
Meliorisme  
▪ Het curriculum is een hefboom voor het verbeteren van de maatschappij 
▪ Curriculum moet doelen nastreven die lerenden helpen bij te dragen tot een betere 

wereld waarin sociale rechtvaardigheid vooropstaat, een wereld die ecologisch 
leefbaar is, een wereld die duurzaamheid vooropstelt.  

▪ Cashman (2016, p.37): “Social meliorism (…) serves as the thesis that we are capable 
of creating better worlds and selves.” → Meliorisme gaat uit van positieve kijk op de 
maakbaarheid en veranderbaarheid van de maatschappij. 

▪ Link met activisme, progressieve scholen, … ; Cashman  (2016): “red pedagogy”, 
feminisme, en tegen koloniale invloeden die de kansen van onderdrukten afnemen.  

▪ zie Freire (1970): “Pedagogy of the oppressed” 
➔ Minder extreem: het burgerschap op school aanleren 
➔ Kort: de jeugd komt op straat en pleit voor inspraak in de toespraak.  
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Curriculumopvattingen & instructieverantwoordelijken 
▪ IV = kernactor 
▪ Meestal een mix van de vier dominante visies van Kliebard. Ze geven wel aan dat het 

nodig is om een basis te hebben (humanistische), maar benadruken ook andere 
visies.  

▪ bv. Cheung & Ng (2000): wat is visie van leerkrachten op curriculum? 
▪ Grote aandacht op cognitieve processen (procesmodel) 
▪ Belangrijk: opvattingen van leerkrachten zijn mediator in discussie. 

 
 

7.6  Ontwikkeling van opvattingen over het curriculum 
 
Historische ontwikkelingen in de curriculumtheorie. 
 

7.6.1 Reductionistische visie 
 

- Vooral nadruk op (declaratieve) kennisinhouden 

- Colonial curriculum of humanistische visie en sociale efficiëntie-benadering 

- School als een hefboom om maatschappij te continueren en gewoontes, wetten en  
culturele waarden over te dragen. Dit kwam tot uiting in de sterke link tussen school 
en ideologie/religie. 

- Bv het belang van een vierkantswortel, kwadrateren … is kennis-an-sich en minder in 
functie van wat je ermee kunt doen. Reductionistische visie kijkt niet echt naar wat 
ze ermee kunnen doen.  

- Tot aan de jaren 60 blijft reductionistische visie bestaan.  
 

7.6.2 Aandacht voor de techniek van curriculumontwikkeling: Bobbitt 
 

- 1920: migratie en industralisering VSA ➔ Traditionele curriculum voldoet niet meer 
voor wat we nu nodig hebben (meer wetenschappelijke kennis nodig) 

o Flexner (1916): aandacht voor kennis en vaardigheden die vooral uitgaat van 
wat lerenden ‘nu’ nodig hebben: wetenschappen, industriële kennis 
(beroepen, handel), maatschappij-kennis (politiek, economie, geschiedenis) 
en esthetica (talen, kunst en muziek)  

o Dewey: benadrukt relatie tussen school en democratie.  

- Door Bobbitt grote doorbraak in crrciculumontwikkelanpak; “The Curriculum” (1918, 
p.11): “The curriculum may, therefore, be defined in two ways: (1) it is the entire 
range of experiences, both directed and undirected, concerned in unfolding abilities of 
the individual; or (2) it is the series of consciously directed training experiences that 
the schools use for completing and perfecting the unfoldment. (…) When curriculum is 
defined as including both directed and undirected experiences, then its objectives are 
the total range of human abilities, habits, systems of knowledge, etc. that one should 
possess. These will be discovered by analytic survey.” 

o Het is belangrijk dat er een afgelijnd curriculum komt in de betekenis van het 
expliciteren van leerdoelen 

o Het is belangrijk dat er een wetenschappelijke onderbouwde benadering 
gevolgd wordt bij curriculumontwikkeling. 
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o Omschrijft het curriculum ook als volgt: Het begrip curriculum is Latijn voor 
een race, een koers, een plek waar men daden stelt. Toegepast op onderwijs 
betekent dit dat het gaat om een reeks zaken die kinderen of jongeren 
moeten doen en ervaren zodat ze de aanpak ontwikkelen die helpt om straks 
te handelen net zoals volwassenen.  

- Werd gevraagd om nieuw curriculum uit te werken voor de Filipijnen (nadat ze 
onafhankelijk werden van VS). Hij baseert zich op analyse van concrete leefsituaties 
om zo relevante inhouden in kaart te brengen.  

- Bobbitt benadrukt het beroepsgericht curriculum: “Omdat slechts 6 procent van de 
jongens ooit een echt beroep zal uitoefenen en slechts 7 procent van de meisjes 
lerares wordt (de rest wordt dienster, kokkin, wasvrouw, verkoopster …), heeft de 
overige 90% enkel nood aan een beroepsopleiding.” (social-efficiency) 

- Bobbitt volgt aanpak die wordt aangeduid als ‘activity analysis’ en geeft volgende 
kernadviezen: 

o Elimineer doelen die niet praktisch zijn en niet bereikt kunnen worden 
o Beklmentoon doelen die nuttig zijn voor volwassen leven 
o Vermijd doelen die ingaan tegen belangen van maatschappij 
o Betrek maatschappij in vastleggen van doelen 
o Differentieer in de doelen voor verschillende lerenden 
o Ontwikkel een logische opbouw in de leerdoelen.  

- Maar later heroriëntatie in visie, want besefte dat hij fout was. Hij wilde curriculum 
maken vanuit kind en niet vanuit maatschappij.; (Bobbitt, 1941, p. 298): “Curriculum 
making belongs with the dodo and the great auk.... Curriculum discovery, one for 
each child and youth, takes its place.”  
 

7.6.3 De Tyler-rationale 
 
Vier vragen van tyler = Tyler-rationale: 

o Wat moet een school nastreven? Tyler vindt dat men dit soort 'leerdoelen' 
het best formuleert op basis van (1) een systematische studie van de lerende, 
(2) een analyse van leefsituaties (herken je Bobbit?) en (3) analyse van 
vakinhouden door inhoudsdeskundigen. De leerdoelen worden gescreend 
vanuit de filosofie van een school en de visie op leren. Kan soms zelfs leiden 
tot het aanleren van goede eetgewoontes. 

o ”Welke" leerervaringen kan men uitlokken om de doelen te bereiken? 
Aandacht voor samenhang tussen leerervaringen en leerdoelen en aandacht 
voor het economische perspectief (rendement). 

o Welke leerervaringen lokt de instructieverantwoordelijke uit? 
o Hoe zullen we dit evalueren? Tyler pleit voor het ontwikkelen van objectieve 

meetinstrumenten. 
➔ Hij omschrijft niet enkel de taak, maar ook de lerenden en wat de inhouden 
zijn die er nodig zijn om die taak te volbrengen. → Meer aandacht voor proces 

- Tyler (1949): “Basic principles of curriculum and instruction” 

- ‘Tyler-rationale’ werkt op dominante manier in op bijna alle latere 
curriculumbenaderingen.  

- Sterke focus op toetsbare doelen: alles wordt nauwgezet omschreven. Bv 
verpleegkundige moet slecht nieuws gesprek voeren, maar kan je dit wel toetsen?  



 141 

- Weinig kritiek op Tyler → Wel commentaar door Freire.  

- Bv in verpleegkundige opleidingen: kijken naar taak van verpleegkundige, wie ze zijn 
en welke inhouden ze nodig hebben om die taken te doen. Soort systematisch pad 
waarbij verpleegkundige taken moeten uitvoeren.  

- Zeer technisch productieperspectief: enkel goed voor bepaalde beroepen, goede 
voorbereiding op rationale manier om dat beroep te kunnen uitvoeren.  

o Gevaar: je gaat uit van huidige stand van zaken binnen geneeskunde (bedden, 
afspraken, dokters, middelen …). Je moet hierbij oppassen dat je wel telkens 
mee bent in de vernieuwing binnen het beroep!!  

- Tyler had aandacht voor lerende en inhouden, maar faalt wel voor meer belangrijke 
doelen.  

 
7.6.4 NIET 

 
7.6.5 Kritische curriculumbenaderingen: Paolo Freire (meliorisme), Braziliaan 

 

- Onderwijs en curriculum = volledig politiek-ideologisch → Machtshebbers gaan 
inhoud bepalen, dus ze houden iedereen in de greep, bv in België enkel geschiedenis 
leren vanuit Europa en niet vanuit Afrika (Congo).  

- Verwerpt koloniale aanpak en technisch-rationele onderwijsplanning, omdat die zijn 
lerenden (landbouwers en arbeiders) beletten om zelfstandig te functioneren en hun 
werkelijkheid in handen te nemen. 
➔ Hij gebruikt hier een bank als metafoor: de school is een bank, waarbij IV de 
kennis ‘belegt’ in de leerlingen. 

- Voor hem is curriculumontwikkeling een politiek-ideologische activiteit; is een 
instrument voor bevrijding en empowerment van lerenden → Hij wil politieke acties 
opzetten, die acties worden zowel door kinderen, als volwassenen gedaan. 

- Freire (1968, p. 76): ”Het uitgangspunt om de inhoud van een instructieprogramma te 
bepalen of van politieke actie moet de huidige existentiële en concrete situatie zijn 
van het volk. Door contradicties in de werkelijkheid van alledag aan te duiden, stellen 
we die realiteit als een probleem voor aan het volk, een probleem dat zij moeten 
oplossen. Het oplossen van dit probleem is geen intellectuele oefening maar vraagt 
concrete actie.”  

- Als alternatief voor de technische-rationele curriculumbenaderingen schuift hij een 
emancipatorische benadering (politiek-ideologisch) naar voren: “Pedagogy of the 
oppressed” 
➔ Centraal: bewustmaken voor dialoog. D.w.z. dat de IV de taal van de lerenden zelf 
gebruiken, ze aansluiten op het denkniveau van de lerenden en hun visie op de 
werkelijkheid respecteren. Hij maakt ook lerenden bewust van hun eigen situatie en 
hoe zij hier iets aan kunnen doen. Hij wil hun morele moed geven om op te komen 
voor sociale, economische en politieke rechtvaardigheid.  

- Hij wil analfabetisme tegengaan: alfabetiseringsplan, om actie te kunnen 
ondernemen moet je aflabetisch zijn.  

- Kern van zijn aanpak is dat de lerende begint met een kritische reflectie op eigen 
leefsituatie. De lerenden en IV zijn in dit proces een soort ‘onderzoekers’ en volgen 
aantal stappen: uitgangspunt: “je kan geen curriculum maken dat losstaat van lokale 
mensen”.  
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o Samen met een team definieert de lokale gemeenschap generatieve thema's 
zoals alcoholisme, onderontwikkeling, behandeling van man en vrouw, 
seksueel geweld … Het team kent de lokale situatie zeer goed en observeert 
verschillende situaties in die lokale context: werk, kerk, spel, sport, rol van 
vrouw … → Basis van curriculum. Het zal dus overal anders zijn. 

o Het team ontwikkelt vanuit de generatieve thema’s leermaterialen die hierop 
kunnen inspelen = encoderen van generatieve thema’s = thema’s 
contextualiseren in lokale en herkenbare situaties 

o Materialen worden gebruikt in 'cultuurcirkels' als basis voor discussie: 
lerenden (hier volwassenen) krijgen handvatten om hun werkelijkheid te 
begrijpen en efficiënter en effectiever te handelen.  

➔ Doel van Freire was eigenlijk om ze brieven te leren schrijven zodat het volk 
brieven kon schrijven naar de overheid, grootgrondbezitters … om op te komen 
voor hun rechten.  

- Ivan Illich had ongeveer zelfde opvattingen als Freire: ze stellen dat de school de 
maatschappij en dus de ongelijkheid reproduceert. → de school is mechanisme van 
machtshebbers om hun eigen machtspositie te gaan versterken.  
→ Heeft ook succesvolle acties kunnen opzetten 
→ “Another illusion is that most learning is a result of teaching. (…) A third legal 
reform would guarantee the right of each citizen to an equal share of public 
educational resources, (…) an edu-credit card in the hand of every citizen, would 
effectively implement this third guarantee.”  
→ Nu terug te zien bij bv klimaatacties 

- Posner over kritische benaderingen: 
o Welke kennis is wel en welke niet legitiem in een curriculum? 
o Wie bepaalt wat legitiem is in een curriculum? 
o Wiens belangen worden gediend door een invulling van het curriculum? 
o Wat is het impliciete of verborgen curriculum? 

- Waarom krijgen studenten geen grotere inspraak in curriculumontwerp? 
➔ Participatieladder: 
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7.6.6 Verdere Europese ontwikkelingen 
 

- Aanvankelijk enkel focus op leerinhouden 

- Eerste kentering met Reform pädagogik → aandacht voor ontwikkeling van kind 

- Bijl (1966): “Over leerplanonderzoek” : samenhang tussen wat school aanleert en wat 
maatschappij vereist. (had geen enorm grote impact) 

- CURVO (curriculum voor voortgezet onderwijs)-project à la Walker en Tyler 
o Zorgde ervoor dat curriculumontwikkeling impact kreeg op praktijk.  
o Leerdoelen bepaald door multidisciplinair team. 
o Dus niet inhoud van wetenschap bepaalt het curriculum, maar wel overleg 

tussen lesgevers, inhoudsdeskundigen, onderwijskundigen en evaluatie-
experten. (nog steeds dominante aanpak in West-Europa) 

- De Groot (1974); begrip ‘eindtermen’ ingevoerd. 

- Pas vanaf 1990 eerste verschuiving van focus op kennisinhouden naar ‘eindtermen’ 
 

7.6.7 Subject-centered versus student-centered curricula 
 
Kennis-georiënteerde curriculum: domineert in meeste formele instructiesystemen en ook in 
meeste ontwikkelde landen. In dit soort curriculum worden de vakken opgesplitst 
(Nederlands, Frans, wiskunde, geschiedenis …).  
→ Een variant hiervan is het ‘spiral curriculum’ (Bruner): vertrekken vanuit bepaald thema 
dat dan vanuit de perspectieven van de verschillende vakken wordt bekeken.  
 
Een op activiteiten gebaseerd curriculum stelt de lerende centraal: leerdoelen zijn 
afhankelijk van wat lerende wil doen. Het uitgangspunt is hier een probleem, authentieke 
activiteit … en daarbij is het niet te voorspellen wat nu wel of niet als leerdoel naar voren 
komt.  
 
Kerncurriculum: combineren van traditionele schoolvakken in bredere studiegebieden. Bv 
aardrijkskunde, geschiedenis en wetenschappen combineren in W.O., sociale 
wetenschappen en talen, wiskunde en wetenschappen … Dit is vooral in Angelsaksische 
landen. 
 
→ Verschillende curricula hangen samen met keuze voor instructieaanpakken. 
 

 
 
 
Behaviorisme → Cognitivisme → Cognitivisme → Constructivisme 
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7.6.8 Learning outcomes of leeruitkomsten 
 
Aanzet 1 
▪ Harmonisering Europese hogeronderwijs, Europese onderwijssystemen op elkaar 

afstemmen. 
▪ Onderlinge afstemming over wat bereikt wordt op einde van een hoger 

onderwijscyclus: European Qualification Framework (EQF) 
• Om aan te geven wat elk niveau concreet betekent, gebruikt men ‘learning 

outcomes’, die aangeven wat lerende op het einde van het proces heeft 
geleerd. 

• Cedefop (2017a, p. 30): “statements of what a learner knows, understands 
and is able to do on completion of a learning process, which are defined in 
terms of knowledge, skills and competence.”  

Aanzet 2 
▪ Verschuiving van aandacht voor wat IV doet, naar wat lerende doet 

• Cedefop (2017a, p. 32): “The term learning outcomes is introduced from the 
1970s and onwards, signalling a more learner-centered approach. The 
distinction between objectives and outcomes can also be captured through 
the distinction between ‘product’ and ‘process’ models for curriculum 
development.”  

 
 
Voorlopig wordt nog wel gewoon het begrip ‘leerdoelen’ gebruikt en niet het begrip 
‘learning outcomes’.  
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7.7  Een curriculum: bereiken we wel de vooropgezette doelen? 
 

- Tussen het ideale en het bereikte curriculum liggen veel ’struikelstenen’: kennis van 
IV, vaardigheden IV, omstandigheden, staking, les valt weg, plotselinge verandering 
in curr. → Zeer veel erosie. 

- Door groot aantal tussenliggende variabelen, processen en actoren bereikt men 
uiteindelijk niet wat oorspronkelijk bedoeld was en werd nagestreefd.  

- Tussen beide curricula kunnen er verschillende verschuivingen, veranderingen komen  
o ‘Ideale curriculum’ is het hypothetisch meest optimale curriculum 
o Het bedoelde curr is het curr zoals dat in het hoofd van de opdrachtgevers 

impliciet aanwezig is.  
o Formele curr: antwoord van curriculumontwikkelaars op de opdracht van 

opdrachtgevers 
o Ervaren curr: opvatting van de IV over het curr. Er ontstaat soms 

herinterpretatie 
o Operationele curr: gedeelte of interpretatie van het curr dat weerspiegeld is 

in de instructieactiviteiten 
o Getoetste curr: komt overeen met gedeelte van curr dat expliciet getoetst 

wordt via de evaluatie 
o Bereikte curr: gedeelte van curr dat uiteindelijk door de lerenden wordt 

bereikt.  

 
Doel: zo groot mogelijke samenhang tussen ‘ideaal’ en ‘bereikte’ curriculum bereiken.  

➔ Externe consistentie: mate van overeenstemming tussen verschillende 
actoren over het curriculum. Wordt verkregen door goed doorlopen van 
eerste fasen van de onderwijskundige ontwerpcyclus en met name de fase 
waarin het curr wordt ontworpen.  

➔ Interne consistentie: verwijst naar interne samenhang tussen het ideale en 
bereikte curr. Wordt bereikt door goed doorlopen van ‘instructional design’-
cyclus.  

 
Vaak wordt vooropgestelde curr niet bereikt. Dit komt omdat ze het vaak anders 
interpreteren.  
Conclusie Phaeton en Stears (2017, p. 726): “Teachers chose limited activities. The activities 
selected by teachers include observing, measuring, inferring, communicating (which are the 
basic SPS) while there was no recognition of the integrated Science Process Skills (SPS) as the 
experiments referred to were the recipe type book of experiments rather than experimental 
design.”  (onderzoek Zimbabwe) 
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7.8 Leerdoelen: een eerste onderneming → Examen 
 
Voorstel: onderscheid 
maken tussen curricula op 
verschillende 
aggregatieniveaus.  
→ In 2018 doorontwikkeld 
doordat landen 
internationaal 
samenwerken bij het 
vergelijken van hun 
onderwijssystemen en 
vooral afspraken maken 
over wat op een bepaald 
onderwijsniveau bereikt 
moet worden.  
 

7.9 Curriculumontwikkeling op de verschillende aggregatieniveaus → Examen 
 

7.9.1 Het internationale macroniveau 
 
EQF vraagt dat elk land en National Qualification Framework (NQF) uitwerkt waarbij de 
eigen onderwijsstructuur gemapt wordt op de afgeproken kwalificatieniveaus van het EQF.  
Van EQF naar Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS): 
▪ Vertaling van EQF naar onderwijsniveaus in elk Europees land 
▪ Vlaanderen: 

• VKS 1: bereiken eindtermen lager onderwijs 
• VKS 3: bereiken eindtermen 3de graad BSO 
• VKS4: bereiken eindtermen 3de graad ASO 
• VKS 5: bereiken eindtermen HBO (hoger beroepsonderwijs) 
• VKS 6: bereiken eindtermen bachelor 
• VKS 7: bereiken eindtermen master 
• VKS 8: bereiken eindtermen doctor 

→ Op die manier kan je landen vergelijken.  
→ Finland kan je niet vergelijken met onderwijs van België. Niveaus zijn verschillend. 
Onderwijs ziet er anders uit in structuur en opbouw!! 
 

7.9.2 Het nationale macroniveau: focus op leerplichtonderwijs 
 
De Vlaamse eindtermen 
Wat zijn die eindtermen en wat bepalen ze wel/niet? 

- Vlaamse overheid schuift eindtermen naar voren die dan door scholen worden 
opgepikt als basis voor hun leerplannen.  

- Eindterm = verplicht! 

- Jones (2017): “Standards are general statements of what students should know or be 
able to do as a result of their public school education.” → Standards worden in 
Angelsaksische context gebruikt om minimaal te bereiken doelen aan te geven.  
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- Vlaanderen: "Ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn minimumdoelen op het vlak 
van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de maatschappij via het Vlaams 
Parlement absoluut noodzakelijk acht voor het onderwijs van vandaag." (Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, 1998, p.6). Het decreet geeft concreet weer wat er 
precies verwacht wordt bij elk type van eindtermen:  

o Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, 
vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht (…) en die de school 
(…) moet nastreven 

o Eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar 
acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie; met minimumdoelen wordt 
bedoeld: een minimum aan kennis, inzicht en vaardigheden en attitudes 
bestemd voor die leerlingenpopulatie; eindtermen kunnen 
leergebiedgebonden of leergebiedoverschrijdend zijn. 

o Ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs zijn doelen op 
vlak van K, I, V en A die de overheid wenselijk acht voor zoveel mogelijk lln 
van de llnpopulatie. In samenspraak met het centrum voor 
leerlingenbegeleiding en zo mogelijk in overleg met de ouders en eventueel 
andere betrokkenen, kiest de klassenraad de ontwikkelingsdoelen die aan 
individuele lln of groepen worden aangeboden en uitdrukkelijk nagestreefd. 

- Verschil tussen eindtermen en ontwikkelingsdoelen:  
o Heeft betrekking op leerplichtonderwijs → kleuteronderwijs valt hier niet 

onder. Zij hebben geen eindtermen, maar wel ontwikkelingsdoelen die ze 
moeten nastreven.  

o Eindtermen zijn minimumdoelen, norm voor onderwijsinspectie. Moeten 
worden nagestreefd, maar ook bereikt.   

- Oorzaak verschuivingen eindtermen: ze worden niet bereikt. 70% van de leerlingen 
op een school moeten ze bereiken.  

 
Vakoverschrijdende en vakgebonden eindtermen 
Met de VOETen wordt ingespeeld op de actuele vragen die gesteld worden aan het 
onderwijs (sociale efficiëntie): een preventieve i.p.v. curatieve promotie van gezondheid en 
welzijn, duurzame ontwikkeling en systeemdenken, ondernemingszin … 
 
Internationaal is de focus op de VOETen uniek; Standaert (2016): “Een ander discussiepunt 
zijn de vakoverschrijdende eindtermen. Vlaanderen was hierin een pionier. Het Vlaams 
Parlement was het eerste ter wereld dat ze verplicht maakte.” 
 
Binnen het leerplichtonderwijs.  
Beide types eindtermen moeten nagestreefd en bereikt worden.  
Vakgebonden eindtermen: geven een opgave van specifieke doelen die binnen een concreet 
kennisdomeinmoeten worden bereikt en nagestreefd.  
VOETen moeten over alle vakken heen bereikt en nagestreefd worden.  
 
VOETen zijn geordend in zeven contexten: lichamelijke gezondheid en veiligheid, mentale 
gezondheid, socio-relationele ontwikkeling, omgeving en duurzame ontwikkeling, politiek-
juridische samenleving, socio-economische samenleving en socioculturele samenleving.  
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Mooie vernieuwing → meer aandacht voor vaardigheden en attitudes.  
Maar, VOETen moeten bereikt worden via de vakken. Oplossing: projectmiddag rond milieu, 
gezondheid, specialist komt praten over spijbelen/pesten …  
→ De VOETen werden vertaald in stukjes van vakken en in kleine vakjes, waardoor ze 
eigenlijk nauwelijks bereikt werden.  
Goed bedoelde vernieuwing die faalt, dus regering schaft het af.  
➔ Moet allemaal worden opgenomen in vakken en niet meer apart plaatsen.  
 
VOETen zijn uniek!  
 
Eindtermen zijn basis voor ideologische discussie: 

- Steinerscholen (vrije scholen) vinden dat volgorde in eindtermen niet samenloopt 
met hun volgorde van opbouwen van kennis. Ze vroegen dus om een uitzondering.  

- Scholen die tegen seksuele opvoeding zijn.  

- Resultaat van discussie zijn de nieuwe eindtermen, de 16 sleutelcompetenties. Deze 
zijn enkel voor eerste graad. Bestaan nog niet voor 2e en 3e graad. Ook geen VOETen 
meer.  

 
7.9.3 Het nationale macroniveau: focus hoger onderwijs 

 

- Geen eindtermen voor hoger onderwijs bepaald door overheid; enkel voor 
lerarenopleiding. Instellingen (unif, hogeschool) bepalen dit op basis van 
systematische aanpak. Ze moeten zien dat het aansluit bij internationale normen en 
wat het beroepenveld vraagt. De reden dat elke opleiding er anders uiziet. 
Bouwstenen curriculum zijn ‘learning outcomes’ 

• Lerenden bereiken via hoger onderwijs learning outcomes (soms 
domeinspecifieke leerresultaten genoemd), zodat je uiteindelijk competenties 
haalt. 

- Leidt tot het bereiken van competenties (verschil learning outcomes en 
competenties) 

• Cedefop (2017, p. 30-31): “Ability to apply learning outcomes adequately in a 
defined context (education, training, work or professional development (…) 
Competence can be understood as actually achieved learning outcomes, 
validated through the ability of the learner autonomously to apply knowledge 
and skills in practice, in society and at work.” 

- Competenties (constructivisme/behaviorisme/cognitivisme?) 
o Competenties verwijzen naar een samenhangend en complex geheel van 

kennis, vaardigheden en attitudes die tot uiting komen bij en ontwikkeld 
worden door concreet handelen in concrete, complexe en authentieke 
situaties. 

o Past bij werkplekleren, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs 
o Zie Keursten (2000, p. 55): competenties hangen samen met aparte visie op 

leren en instructie: 
▪ Verbinden van leren en werken. De werksituatie is de primaire leerplek. 

Hierdoor vermijden we dat er een kloof ontstaat tussen het leren en 
het werken. 
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▪ Timing en flexibiliteit. De leerprocessen gebeuren ‘just-in-time’; dus op 
het moment dat men merkt dat er kennislacunes zijn of tekorten in de 
beheersing van een vaardigheid. 

▪ Resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheid. Wat men leert moet in 
het werk zijn nut hebben. Toepasbaarheid staat voorop. 
 

7.9.4 Het mesoniveau 
 
Vlaanderen (leerplichtonderwijs) 
▪ Uitwerken van leerplannen 
▪ Basis zijn de eindtermen/ontwikkelingsdoelen (standards) van het macroniveau 
▪ Ook pedagogische methode verwerkt in leerplan: de visie van een instelling op de 

globale aanpak van de instructieactiviteiten. 
▪ Scholen nemen leerplan over van koepelorganisatie. Schoolgemeenschap kan dus 

eigen perspectief toevoegen aan eindtermen, of ontwikkelingsdoelen prioritair 
stellen (=schoolautonomie). Bv ‘antiracistische school’, ‘milieuvriendelijke school’ … 
→ Pedagogische project. 

▪ Autonomie van scholen; overgenomen door koepels/netten (vrij gesubsidieerd 
onderwijs, GO en officieel gesubsidieerd onderwijs) 

▪ Sinds invoeren ET is er dus volledige ‘onderwijsvrijheid’, maar er wordt weinig 
gebruik gemaakt van deze autonomie; Aelterman (2005)  “Niettegenstaande de 
criteria voor de goedkeuring van de leerplannen duidelijk zijn, ervaren leerkrachten de 
nieuwe leerplannen, als te voorschrijvend, als een keurslijf. (…) leerkrachten te weinig 
zelf hun verantwoordelijkheid opnemen voor de inkleuring van het pedagogisch-
didactisch handelen van iedere dag.“ 

▪ Nieuwe sleutelcompetenties zijn zo specifiek dat de scholen hun autonomie 
verliezen.  

 
 

7.9.5 Het microniveau 
 

- Weinig concrete curriculumontwikkelingsactiviteiten door de 
instructieverantwoordelijke 

- IV vallen terug op onderwijsleerpakketten of handboeken waarin de leerdoelen op 
concreet niveau zijn aangegeven en uitgewerkt via leerstofselectie, 
instructieactiviteiten, toetsactiviteiten, mediaselectie … 

- Curriculumontwikkeling versus curriculumconsumptie 

- Coulby (2000, p.19): IV zijn “aparatchiks of the textbook curriculum”; Dit leidt tot 
‘deprofessionalisation’ en ‘deskilling’ van IV.  

- Zie thema 10: Lesson Study; Teacher Design Teams → Scholen opnieuw 
zelfstandigheid geven, de lessen herontwikkelen. Baseren op handboeken, maar die 
dan verbeteren.  
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Spanning tussen micro-, meso- en macroniveau 
Spanning vooral wanneer macroniveau te dirigerend optreedt op vlak van 
curriculumontwikkeling (context) 
▪ bv. Vlaanderen discussie eindtermen en invloed politiek 
▪ bv. VK in jaren ‘80-’90, invoeren ‘national curriculum’ en afzwakken invloed local 

education authorities die een lokaal ingebed curriculum ontwikkelen. Versterking van 
de greep op onderwijs en verminderen invloed op onderwijspolitiek. Naast het 
opsommen van centrale doelen die het onderwijs dient na te streven, gaf het 
National Curriculum ook een ‘inhoudelijk’ voorschrift van wat er onderwezen moest 
worden. 
→ Kritiek Griffith (2000, p. 106): “The national Curriculum, in operation, enforces a 
limited academic course restricted to the rote-learning of subject-specific 
knowledge.” 

Toch is het “National Curriculum” een wereldwijd succes. Heel wat ontwikkelingslanden 
kopiëren de curricula van hun vroegere koloniale macht (colonial curriculum). De 
handboeken in deze landen zijn ‘teacher proof’ en competentiegebaseerd. Het gevolg 
hiervan zijn dan ook centrale toetsen.  
→ Vlaanderen is met zijn autonome scholen een uitzondering. Maar met de nieuwe 
sleutelcompetenties neigen we toch naar national curriculum. We hebben te maken met 
een enorme verrechtsing in het onderwijs, aangezien alles meer vanuit de overheid wordt 
gestuurd.  
 
 

7.10 Het ‘hidden curriculum’ 
 
Dingen die niet neergeschreven staan in het curriculum, maar waarvan er wordt geacht dat 
je het niet/wel doet. Bv rechtzitten op je stoel, in een rij gaan staan …  
Bv lln die in een rij lopen kan verwijzen naar de verwachting dat lerenden moeten volgen en 
gehoorzamen aan een autoriteit; uniform 
Bv boeken die verboden worden op scholen.  
Bv film ‘girl’ die niet wordt laten zien op scholen.  
 
In Amerika nu ‘trigger warning’ bij bij leermateriaal, om aan te geven dat er expliciete 
inhoud kan staan in de cursus wat betreft religie, geweld, racisme, vrije meningen … 
 
Marsch (1997): 3 verschillende hidden curricula 
▪ Ongeschreven curriculum: neveneffecten van een instructiesysteem; bv. IV die in 

vrije tijd zingt in opera’s beïnvloedt wat lerenden leren 
▪ Nulcurriculum: aspecten van het curriculum die genegeerd worden in 

instructieactiviteiten. Gebeurt vaak onbewust.; bv. niet ontwikkelen van “esthetisch 
gevoel” (ervaren schoonheid …) bij esthetica, eerder declaratieve kennis opgebouwd 
omdat het gaat over schilders, data, stromingen …; “null curriculum refers to the 
options students are not afforded, the perspective they may never know about, much 
less be able to use. The concepts and skills that are not part of their intellectual 
repertoire.”  
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▪ Jackson (1968) benadrukt psychologische aspecten en stelt dat lerenden op een 
indirecte en verborgen manier gesocialiseerd worden. Hier past het ‘hidden 
curriculum’. 3 aspecten: 

• Klascontext waarin verwachtingen, noden, behoeften van lerenden in 
beperkte mate aan bod kunnen/mogen komen 

• Conflict in loyaliteit tegenover IV en tegenover mede-lerenden 
• Ongelijke verdeling van macht tussen IV en lerenden  

▪ Lijst van Jackson van leerdoelen die niet expliciet in leerplan voorkomen. Het gaat 
vooral over leerdoelen mbt de ontwikkeling van concrete attitudes: 

• Gevoelens toon je niet 
• Respecteren van de privacy van de instructieverantwoordelijke 
• Klikken wordt aangemoedigd 
• Welk gedrag wordt van jongens en meisjes verwacht?  
• Spieken mag, zolang je maar niet gesnapt wordt 
• Welke geluiden zijn in welke mate toegelaten? 
• Persoonlijk initiatief is niet gewenst 
• Leerkrachten kunnen altijd - zonder voorafgaande verwittiging - toetsen 

opgeven 
• Iedereen werkt zijn eigen taken af. Samenwerken is enkel toegestaan 

wanneer het onderdeel is van de taak 
• De leerkracht bepaalt wat belangrijk, juist, gepast is 
 

Moore (2005, p.44): “The hidden curriculum often reflects societal values, such as rewarding 
great success, ignoring average performance, and criticizing or punishing failure. The social 
‘pecking order’ – in terms of gender, language, cultural differences, and socioeconomic 
status – is an inherent part of the hidden curriculum. ” 
 
Çubukçu (2012): “character education” 
→ Men wil je vormen naar je karakter. Men wil van je een bepaald soort leerling maken.  
 
Moore (2005) en Yüksel (2005) positieve neveneffecten:  
▪ Helpt bij verwerven van ongeschreven regels, afspraken, … die garanderen dat er een 

optimale leerverhouding ontstaat met de instructieverantwoordelijke. Lerenden 
kunnen hierdoor beter samenwerken, gebruiken minder conflictueus taalgebruik, 
kunnen gepast omgaan met andere geslacht … 

▪ Maar problematisch wanneer er verschil is tussen regels school en thuis (huiswerk, 
taken maken thuis, of vrijheid op school wordt thuis niet geapprecieerd) 

 
Lempp (2004): ook invloed in het hoger onderwijs, bv competitie bij geneeskunde. Gedrag 
dat gewaardeerd wordt door professoren en begeleiders: 

- Competitief zijn, anderen niet helpen en ze proberen negatief te beïnvloeden.  

- Hiërarchie speelt grote rol: anderen kleineren 

- Het is niet systematisch, alles gebeurt plots en onaangekondigd.  
 
Hidden curriculum is aan het werk en het werk door in de organisatie van de opleiding, 
contextuele en culturele kenmerken van studenten en lesgevers, interpersoonlijke sfeer 
rond samenwerken, hiërarchie en in motivationele aspecten van de opleiding.  
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7.11 Hoe bepaalt men de inhoud van een curriculum 
 

7.11.1 Op zoek naar aanpakken voor curriculumontwikkeling 
 
Klein (1989) somt 3 invalshoeken op om leerproblemen te analyseren en leerdoelen ad te 
leiden: 

- Analyse van de kennisinhouden als bron van leerdoelen 

- De student als bron van de leerdoelen 

- De maatschappij als bron van leerdoelen 
 

7.11.2 Analyse van kennisinhouden als basis voor het curriculum 
 
Meest dominante benadering voor afleiden van leerdoelen bij traditionele onderwijspraktijk. 
Kennisdomeinen worden als afzonderlijke vakken opgesplitst en gedetailleerd uitgewerkt. 
Klein stelt vast dat dit soort curriculumordening herkenbaar is in 4 typische vormen van 
curricula:  

- Afzonderlijke vakken, ‘single subject integration’: er wordt niet gezocht naar 
samenhang tussen schoolvakken. Aparte lessen, handboeken, toetsen …  

- Multidisciplinaire vakken of ‘the coordinated model’: vakken worden op elkaar 
afgestemd, maar blijven wel apart bestaan. Er wordt gewerkt met centrale thema’s, 
die dan in elk vak afzonderlijk worden aangepakt.  

- Interdisciplinaire vakken: elk afzonderlijk vak draagt bij tot uitwerken van thema. 
Dunne grens tussen vakken. Hier staat thema centraal en niet het vakkenperspectief.  

- Brede vakgebieden: geen onderscheid meer tussen vakken, koppelingen tussen 
vakken.  

- Kerncurriculum (core): thema’s kiezen en die dan systematisch aanpakken  

- Activiteitencurriculum: wat wil de lerenden leren, aanpakken, ontwikkelen,  
uitwerken …? Activiteit van lerende staat voorop. Gewenste activiteit bepaalt aard en 
de inhoud van de leerdoelen; zie nieuwe schoolbeweging met de Kinderschule in 
Frankfurt, K2 in Berlijn, de Summerschool-benadering van O’Neill … 

→ Dit mag allemaal gebruikt worden, we moeten niet per se werken met vakjes, uren, 
leerkracht, we mogen clusteren. Maar we gebruiken het niet. We moeten wel bepaald 
pakket uitwerken, maar we zijn hier heel vrij in.  
 
Actueel voorbeeld van activiteitencurriculum: Sudbury-school: 
Geen vooraf vastgelegd curr, leerlingen geven aan wat ze willen leren en IV ondersteunt 
proces.  
→ Lerenden moeten wel vasthouden aan keuze en dan opbouwen.  
 

7.11.3 De lerende als bron voor curriculumopbouw 
 
Klein: “de lerende als bron”. Behoeften, mogelijkheden, interesses … van lerenden zijn basis 
voor nemen van beslissingen over curr. Lerenden worden bevraagd/geobserveerd om 
gepaste info te verzamelen. Dit wordt een ‘ervaringsgebaseerd’ curriculum genoemd. De 
leerkracht is hier een medeleerling, een facilitator.  
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Zie ook Kliebard: ontwikkelingspsychologie en studie kind als basis voor het curr.  
 
Kritiek: instructie kan wereldvreemd worden. Men beschikt ook niet over gepaste 
leermaterialen om flexibel in te spelen op de lerende.  
 

7.11.4 De maatschappij als bron voor curriculumopbouw 
 

- Zie Bobbitt (1918): analyse van concrete levenssituaties als basis voor curr.  

- Leerdoelen gekozen obv hun waarde voor maatschappelijke thema’s. 
Probleemoplossend denken en beheersen van sociale vaardigheden in persoonlijke 
relaties zijn belangrijk.  

- Risico: gedateerd, te lokaal, te contextgebonden; bv in Ecuador: in verschillende 
wijken onderwijs dat te hard focust op lokale beroepscontext (hoeden maken) 

- Potentieel: voor bepaalde beroepen zeer relevant; zie artsenopleidingen, 
advocatuur, accountants … Hier is kennis up-to-date, functioneren de professionals 
obv de recentste standaarden en is analyse van werken en functioneren in die 
context wel een adequate basis voor het in kaart brengen van de inhoud en de 
opbouw van curr.  

 
Technieken curriculumontwikkeling (in kaart brengen van leerdoelen, competenteis, 
eindtermen): 
▪ Observatie: observatietechnieken, zoals observatielijsten, observatiecategorieën, … 

Kan er ook voor zorgen dat er bepaalde zaken worden genegeerd. 
▪ Vragenlijsten: hieruit worden kennis- en vaardigheidselementen afgeleid. 
▪ Interview: info van stakeholders (lerende, IV, management, klanten, organisaties … 
▪ Analyse van documenten:  
▪ Groepsdiscussie/forumgesprek/Delphi-gesprek: in groepsgesprek de actoren 

bevragen over basis voor curriculum.  
▪ Toetsen en ‘backward curriculum design’: vergelijkbaar met vragenlijsten, maar deze 

keer vragen gericht op bepalen van (kennis)niveau van de groep.  
 

Bv. analyse documenten i.f.v. uitwerken curriculum voor Sexuality Education secundair 
onderwijs Nuñez, Derluyn en Valcke (2017) 
→ Veel tienerzwangerschappen. Dus nieuwe vorm van seksuele opvoeding in onderwijs 
invoeren. Gedaan door analyse van lokale documenten. Het is een zeer katholieke streek, 
waar er niet gepraat wordt over seksualiteit. Het vernieuwen van het curriculum werd 
gedaan in samenwerking met lokale leerkrachten. Vele leerkrachten vinden het enorm 
ongemakkelijk om erover te praten.  
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7.12 Bedrijfsopleidingen 
7.12.1 Verschillen tussen bedrijfsopleidingen en schoolse instructiesituaties 

 
In bedrijfsopleidingen niet enkel 
leerdoelen en competenties, ook 
standards.  
 
School: analyse van kennisdomeinen en 
vakken centraal 
Bedrijf: jobanalyse (functie-analyse), naast 
de concrete taken die werknemer in job 
uitvoert. Hoe zit job in elkaar? Wat moet 
je allemaal doen? Denk aan veiligheid, 
duurzaamheid, planning, economie … 
 
Taakanalyse = proces waardoor men beter 
begrijpt wat nodig is voor het uivoeren en 
leren van een bepaalde taak, vaardigheid, 
procedure of hanteren van kennisgebied. 
Taakanalyse kan ook helpen bij het bepalen van factoren zoals de omgeving waarin de taak 
het best wordt uitgevoerd, het kritische karakter van de taak, typische fouten bij 
taakuitvoering en de gevolgen van goede en slechte taakuitvoering. 
 

7.12.2 Taakanalyse 
 
Deeltechnieken die bij taakanalyse worden gebruikt:  

- Documentenstudie 

- Observatie 

- Individueel interview 

- Jury van experts 

- Focusgroepen leveren info op over taak/functie 

- Critical incidents: levert functie-eisen op om goed uitvoeren van de taak te 
garanderen 

- Zelf werk uitvoeren 

- Adoptie: ontwerpers van instructie gaan zichzelf de taak grondig aanleren en werk 
ook voor bepaalde tijd uitvoeren, bv proefrit met trein 

- Vergelijkingsanalyse 

- Vragenlijstonderzoek: uitvoerders van job bevragen 

- Bevragingen 

- Simulatie: werkelijkheid wordt nagebouwd 
 
 
 
 
 
 
 



 155 

7.12.3 Voorbeelden taakanalyse 
 
Cekada voerde organisatieanalyse uit om na te kijken welke opleiding werknemers kunnen 
hebben met oog op veiligheid. Ze verzamelt verschillende data over problemen en kijkt dan 
hoe ze die problemen kan verhelpen. Ze brengt op die manier ook in kaart welke regelgeving 
werknemers moeten kennen en of er erg grote verschillen bestaan tussen nieuwe en 
vroegere werknemers. Ze kijkt ook na of er recente arbeidsongevallen gebeurden. 
 
Cope gebruikte de techniek om een opleiding voor bedrijfsleider te ontwikkelen. Hij deed dit 
op basis van interviews met ervaren bedrijfsleiders.  
 
Green et al. zetten diepte-interviews op om opleidingsbehoeften in kaart te brengen van 
niet-medische professionals die toch verantwoordelijkheid hebben om medicatie voor te 
schrijven.  
 
Stevenson et al. Voerden urenlang gesprekken met brandweermannen om de kritische en 
veeleisende taken in kaart te brengen en hoe ze die best uitvoeren, opdat de aanpak veilig 
blijft.  
 

7.12.4 Een voorbeeld ter illustratie: het CCV-model 
 
Contextueel Competentie Verwervingsmodel: voorbeeld van systematische aanpak bij 
ontwikkeling van curriculum. Wordt bij opleidingen binnen Syntra gevolgd. Vergelijkbaar 
met cognitive apprenticeship. 
 
Doel: opleiding uitwerken die zo dicht mogelijk aanleunt bij de uiteindelijke jobuitvoering.  
 
 

7.13 Formuleren van leerdoelen: taxonomieën 
 

7.13.1 Het fenomeen ‘taxonomieën van leerdoelen’ 
 
Leerdoelen, competenties, taken, standards, leerresultaten … Als je er te veel hebt, dan 
verdwijnt overzicht → Oplossing: taxonomie.  
 Taxonomie: wetmatige ordening 
Kern: samenhang hebben en het ene past op het andere.  
Je hebt verschillende dimensies: inhouds-, gedragsdimensie. Ook een transferniveau.  
 
3 soorten taxonomieën: cognitief, affectie en psycho-motorisch. → Is indeling nodig? 
 

7.13.2 Vakspecifieke taxonomieën 
 
Muziektaxonomie, chirurgtaxonomie.  
→Taxonomie is goed om de voortgang in de ontwikkeling van hun competentie in kaart te 
brengen.  
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7.14 Kritische visie op doelstellingen in het kader van curriculumtheorie 
 

- Formuleren leerdoelen niet altijd populair 
▪ Eisner stelt zich kritisch op: verkiest nastreven van expressieve doelen. 

Hiermee bedoelt hij gedrag dat lerende moet beheersen, ipv gedrag dat 
lerende moet kunnen vertonen na bepaalde instructieactiviteit.  

▪ Eisner: Is alle gedrag voorspelbaar in termen van leerdoelen? 
▪ Eisner: Weerspiegelt een curriculum niet teveel een objectivistische visie op 

leren en instructie? 
▪ Eisner: Is er voldoende aandacht voor het integratieve niveau na bereiken 

leerdoelen? 

- Weer soort van ontologische en epistemologische discussie 
→ Objectivistische visie: alles op voorhand definiëren 
→ Empiricistische visie: samen met lerenden dingen uitbouwen en uitwerken, vooral 
aandacht voor toepassing ervan.  

 
 

7.15 Curriculumtheorie en het onderwijskundig referentiekader 
 

7.15.1 Macroniveau 
 
▪ Bepalend niveau voor meso- en microniveau 
▪ Vlaanderen: eindtermen en ontwikkeldoelen (leerplicht) 
▪ Hoger onderwijs: leerresultaten en competenties 
▪ Grote impact van context; invloed maatschappijvisie, politiek, stakeholders 
▪ Bij bedrijfsopleidingen: impact vakorganisaties, industrie, sectoren … Je moet iemand 

maken die niet allen bepaalde stiel met zijn handen kan, maar daar zijn beroep van 
kan maken en erdoor kan verdienen.  

▪ Invloed van (inter)nationale kwalificatieraamwerken (EQF) 
▪ Curriculum op macroniveau basis voor macroaanpak bij evalutie (zie thema 8) 

 
7.15.2 Mesoniveau 

 
▪ Leerplichtonderwijs: belang van leerplan 
▪ Mesoniveau geeft kansen tot ‘gezicht’ te geven aan curriculum, gebeurt te weinig 
▪ Keuze leerdoelen op mesoniveau ook bepaald door visie op leren en instructie; zie 

systemische visies op bv. werkplekleren, probleemgestuurd onderwijs, duaal leren … 
 

7.15.3 Microniveau 
 
▪ Instructieverantwoordelijke is centrale actor 
▪ Microniveau nauwelijks benut door impact handboeken 
▪ Lerende kan mee bron zijn van curriculum op microniveau 
▪ In professionele of bedrijfscontexten staat taakanalyse centraal bij 

curriculumontwikkeling 
▪ Competenties: integratie kennis, vaardigheden en attitudes; hier speelt 

contextualisering grote rol 
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Thema 8: evaluatie – toetsing 
 
Concept map 

 
 
Omschrijving 
Evaluatietechnieken: portfolio en rubrics 
Kwaliteitseisen!!! → Evaluatie is momentopnamen, dus afhankelijk van doel van evaluatie, 
ga je heel voorzichtig moeten zijn, bv arts, piloot …  
Examen: dit koppelen aan andere thema’s!!! 
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8.1 Advance organizer 
 
Belangrijk: toetsing moet in traject zitten.  
Toetsing = moeilijk proces, waar veel achter zit.  
 
Evalueren kan op verschillende aggregatieniveaus.  
→ Microniveau: examen 
→ Macroniveau: bv PISA-test 
 
“Wanneer is iemand geslaagd voor een test?” 
“Wie zou in welke mate verantwoordelijk moeten zijn voor een evaluatie?” 
 
Geen enkele visie op leren en instructie sluit aan bij examens. Je kunt competenties niet 
evalueren op deze manier.  
 
Permanente evaluatie is veel effectiever! → time-management is hier zeer belangrijk. Je kan 
bv zelf kiezen wanneer je examen doet.  
Keuzes geven bij aanpakken van evaluatie, hebben positieve invloed op motivatie van lln.  
 

8.2 Omschrijving van de begrippen ‘evaluatie’ en ‘toetsing’ 
 
8.2.1 Naar een begripsomschrijving 
 
Thorpe (1988) 
▪ “Evaluatie/toetsing is het totale proces van het verzamelen, analyseren en 

interpreteren van informatie over elk mogelijk aspect van een instructie-activiteit, 
met als doel een uitspraak te doen over de effectiviteit, de efficiëntie en/of een 
andere impact.“ 

▪ Niet enkel microniveau → Ook monitoringactiviteiten, integrale kwaliteitszorg, 
schooleffectiviteitsbepaling …  

▪ begripsverwarring assessment en evaluatie; keuze 
• Evaluatie: meten, evalueren en scoren 
• toetsing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2 Componenten van een evaluatieproces 
 

- Meten: met meetinstrument (open vragen, multiple choice) informatie verzamelen 
m.b.t. een variabele of proces. Meetinstrument moet wel betrouwbaar zijn.  
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- Evalueren/waarderen: op basis van criterium waarde bepalen van gemeten 
variabele of proces (in welke mate komt dit overeen et een verwacht antwoord). Je 
gebruikt hier indicatoren om het verwachtsantwoord te vergelijken. (bv bij open 
antwoord kijken dat er elementen inzitten van bij het verwacht antwoord) 

- Scoren: op basis van een sleutel bij indicatoren, een score geven aan een 
gewaardeerde observatie van een variabele of proces; soms rekening houdend met 
een vooropgestelde ‘bench’/cesuur/criterium/kritische drempel. Bv voortgangstoets 
(PGO), in het begin kan je misschien 2/200 scoren en dat is normaal want je hebt nog 
niets gezien, na 6 maanden is het dan de bedoeling om hoger te scoren.  

 
Enkel met deze 3 stappen heb je een evaluatie! 
Geven van feedback hoort hier eigenlijk ook nog bij → Zie Timperly en Hattie (behaviorisme) 
 
Meten is lastig: 
▪ Want het vereist een instrument gebaseerd  indicatorenstelsel; waarop let je? Wat 

speelt een rol? Hoe ga je meten en wat ga je weten? Hoe kan je leerdoelen bij een 
vak meten? MPC meet inzicht, herinneringen en ook toepassingen (casussen).  

 
Waarderen is lastig 
▪ Ligt een bepaalde grens op voorhand vast? Wanneer is een grens bereikt? Verschuift 

die grens bij opeenvolgende prestaties (voortgangstoets)? Waarop is die ondergrens 
gebaseerd? Welke indicatoren moet je behalen?  

 
Scoren is lastig 
▪ Is er een scoringsvoorschrift? Is elk antwoord evenveel waard?   
▪ Verschillende scoringsaanpakken (‘grading’) 

• Absolute ‘grading’: lineair graad/score toekennen; bv. 100-90=A; 89-80=B; 79-
70=C 

• Relatieve ‘grading’: toekennen graad/score afhankelijk van plaats in 
groepsspreiding; bv. A= top10% van de lerenden; B = de volgende 20%; C = de 
volgende 40%; D = de volgende 20% en F aan de resterende 10% 

• Gewogen ‘grading’: score hout rekening met relatieve belang/moeilijkheid 
van elke vraag/item; bv. 5 punten voor vraag 1; 3 punten voor vraag 2; 3 
punten voor vraag 3  (taxonomie van Bloom) 

▪ Wat is de benchmark, de ondergrens? Wanneer ben je geslaagd? → Scoren is lastig 
▪ Bv bij Mastery Learning moet je 80/90% halen om te kunnen slagen. Bv aanleren 

hartmassage 
▪ Afhankelijk van kennisdomein 

 
8.2.3 Dimensies in evaluatie 
 
Metafoor: de staart die de hond heen en weer doet gaan. → evaluatie is, na het bepalen van 
de leerdoelen, de meest belangrijke component van didactisch handelen. Evaluatie moet 
passen bij vooropgezette leerproces.  
 
Evaluatie hangt samen met processen, variabelen, actoren … in ons referentiekader, dus het 
is een multidimensionaal concept.  
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Verschillende dimensies hangen samen met volgende lijst: 
▪ Op welk aggregatieniveau wordt de evaluatie uitgevoerd? Meso, micro, macro 
▪ Wat is de functie van de evaluatie? Waarom evalueren we? → Hangt samen met 

welke beslissing genomen (kritisch of niet?) 
▪ Wie voert de evaluatie uit? → Belangrijk vanuit visie op leren en instructie 
▪ Op welk type leerdoelen richt zich de evaluatie? → Verschillen bij behaviorisme, 

constructivisme en cognitivisme  
▪ Wanneer wordt de evaluatie opgezet? (einde, midden, begin) 
▪ Welke technieken worden gebruikt bij de evaluatie? Vooral nadruk op rubrics en 

portfolio’s 
→ Overlapt elkaar allemaal en spelen op elkaar in. 
→ Macroniveau domineert bij toetsing, bepaalt kwaliteit van toetsing.  
 

8.3 Aggregatieniveau: microniveau 
 
8.3.1 Variabelen waarop de evaluatie zich kan richten 
 
Evaluatie heeft betrekking tot alle processen, variabelen en actoren binnen microniveau: 
▪ Lerende (kenmerken, begeleiding) → In welke mate heeft deze leerdoelen bereikt? 
▪ Instructieverantwoordelijke (kenmerken, begeleiding) → Effectieve en efficiënte 

aanpak?  
▪ Organisatie: in welke mate is er rekening gehouden met kenmerken van lerende/IV? 
▪ Leeractiviteiten: hoe efficiënt/effectief is begeleiding van lerende/IV? 
▪ Didactisch handelen: hoe effectief/efficiënt is instructieactiviteit 

• Leerdoelen: 
• Leerstof 
• Werkvormen 
• Media 
• Evaluatie 

▪ Wat is kwaliteit van leeractiviteiten? 
▪ Hoe effectief/efficiënt is organisatie en instructie? 
▪ Hoe is verhouding tussen instructie en context? 

 
→ In praktijk wordt vooral gekeken in welke mate leerdoelen bereikt zijn. Maar ook kijken 
waarom iemand bepaalde score haalde: Werd voorkennis van lerenden juist ingeschat? Is 
gebruik van media correct? Waren lln voldoende voorbereid om op een efficiënte manier 
een groepswerk te doen?  
 
8.3.2 Evaluatie van de mate waarin de leerdoelen bereikt zijn? 
 
In welke mate zijn de leerdoelen bereikt? Criterium bij scoren? 3 benadering om toe te 
passen (EXAMEN)  
▪ ‘Criterion-referenced assessment’ (criterium-gerichte evaluatie); op voorhand (voor 

het proces) een standaard vastleggen. Bv 12/20 halen om erdoor te zijn. Staat los van 
de studenten, je neemt beslissingen van metingen. Iedereen kan hier slagen.  

▪ ‘Norm-referenced assessment’ (normgerichte evaluatie); prestaties van 
anderen/groep in rekening brengen; bv. hoger dan of gelijk aan groepsgemiddelde 
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(bv gem van 1e bachelor van onderwijskunde van de studenten). Je neemt 
beslissingen van metingen. Altijd groep lerenden die het minder goed doet en dus 
niet slaagt.  

▪ ‘Ipsative assessment’ of ‘self-referenced assessment’ (zelf-gerefereerde evaluatie); 
opeenvolgende prestaties van elke individuele lerende in rekening brengen. Als er 
groei is, ben je geslaagd. De leerling is de norm waar je van gaat meten. Bv elke 
maand 2 keer meten om te zien of er vorderingen zijn in de prestatie en dan 
vergelijken met de prestatie van de eerste keer om te zien of er verbetering is.  
Kijkt vooral naar vooruitgang/leerwinst van lerenden. Wordt vooral gebruikt om 
instructieprocessen verder te oriënteren en niet om lerenden finaal te beoordelen. 
Het is vooral leerling- en leerprocesgericht, staat los van anderen. Past binnen 
instructieaanpakken die gebaseerd zijn op niveaugroepen, zelfsturing, PGO …  
→ Er moet hier wel leerproces zijn!! Je moet meerdere keren meten! 

 
Probleem bij normgerichte evaluatie:  

- Sterkte en zwakte van groep speelt rol. Stel in ene groep een lager gemiddelde dan in 
andere groep, dan zou leerling x in de ene groep wel geslaagd zijn en in de andere 
groep niet.  

- Samenstelling van groep speelt dus belangrijke rol.  

- Bij te laag gemiddelde zijn er twijfels over de waarde van de evaluatie 
 
Probleem met criteriumgerichte evaluatie 

- Kan leiden tot heel veel geslaagden of net heel weinig.  

- Stelt veel eisen aan meetinstrument: criteria en indicatoren moeten voldoende 
concreet zijn.  
▪ Leenkneckt en Prins (2018) lossen dit op: lerenden betrekken bij vastleggen 

toetscriteria, indicatoren en ondergrens voor wanneer men al dan niet 
leerdoelen heeft bereikt.  
▪ Leerlingen 6de leerjaar in experimentele groep betere beheersing 

kwaliteitscriteria, geven betere feedback, ze weten beter wat kwaliteit 
is. 

▪ zie voorbeelden in tabel 

- Criteriumgerichte evaluatie wel goed bij arts, chirurg, piloot … Want dan zijn we 
zeker dat hij de essentiële vaardigheden beheerst.  

 
8.3.3 Evaluatie van de media 
 
Hoe effectief en efficiënt zijn media? → bij constructivisme zagen we dat het niet de 
technologie effectief is, maar het gaat om de doelen, strategieën, leerinhouden … die we 
met de media opzetten. Zie bv. criteria gebaseerd op CTML cognitive theorie of multimedia 
learning (Mayer, 2000).  
Affordances: mogelijkheden om tot actie te komen die we in media terugvinden en die 
terugvallen op de technische capaciteiten van het medium.  
→ Zie bv. kenmerken (affordances) van MOOCs (massive online open courses); (Margaryan 
et al, 2015): 

- In welke mate is inhoud opgebouwd obv authentieke problemen? 

- Wordt lerende voldoende geactiveerd? 
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- Krijgen lerenden feedback?  
➔ Maar weinig MOOC’s bouwen verder op affordances. 

 
Samenhang tussen computergebruik en leerprestaties werd getest via PISA2012 test. Dit 
heeft een negatief verband. Hangt af van kwaliteit van media-gebruik. 
 
Er zijn veel evaluatie-instrumenten voor media beschikbaar, maar je moet dit instrument 
best op voorhand analyseren en nakijken of de gebruikte evaluatiecriteria aansluiten bij de 
affordances van het medium en aansluiten bij jouw instructieaanpak. 
 
IV moeten beter begeleid worden in goed gebruik van media.  
 
8.3.4 Evaluatie van de instructiestrategieën 
 
Verschillende meta-analyses gedaan om effectiviteit van bepaalde instructiestrategieën te 
kaderen.  
→ Effectiviteit van instructiestrategie hangt sterk af van leeftijd van lerenden en van 
persoonlijke kenmerken van lerenden. Het is dus bv niet zo omdat samenvatten een hoge 
effect size heeft, dat dat daarom voor iedereen werkt.  
 
Van de Grift et al. ontwikkelden observatie-instrument om de effectiviteit van 
instructiestrategieën te meten, lkr worden hier geobserveerd.  
→ Het onderscheidt 5 clusters: 

- Uitwerken van een efficiënt klasmanagement 

- Creëren van veilig en stimulerend klasklimaat 

- Zorgen voor duidelijke en gestructureerde instructieaanpak 

- Afstemmen van instructie op lerenden 

- Aanleren van strategieën.  
 
Onderzoek toot ook aan dat de percepties van lerenden over instructiegedrag van hun 
leerkrachten samenhangen met hun mitvatie, engagement in een les en uiteindelijk met hun 
leerprestaties.  
 
8.3.5 Het probleem van het meten van de kwaliteit van instructie op het microniveau: 
studentevaluaties 
 
Uitspraken van studenten over de waarden van een vak worden uiteindelijk gebruikt om het 
lesgeven van IV zelf te evalueren.  
Geen samenhang dus!  
Studentenevaluaties zijn belangrijk om waarde van vak te meten. Evaluatie goed voor 
knipperlichtfunctie 
 
Best dus verschillende aanpakken tegelijk gebruiken. 
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8.4 Aggregatieniveau: mesoniveau 
 
8.4.1 Kwaliteitszorg formele opleidingscontexten 
 
▪ Kwaliteitszorg: Op mesoniveau aandacht voor kwaliteit van een volledig programma, 

opleiding, training als geheel … op het niveau van een organisatie, instelling … → Wat 
is kwaliteit van veeartsenopleiding? Wat is kwaliteit van aanpak in kleuterschool?  

▪ Kwaliteitszorg is kerntaak van opleidingsinstelllingen door stijging van autonomie, 
responsabilisering en accountability (rekenschap afleggen )van onderwijsinstellingen.  

▪ In hoger onderwijs wordt kwaliteitszorg ondersteund door centrale unit. Die volgt 
kwaliteit op van alle aspecten van onderwijs. In scholen is dit meestal directie.  

▪ Aandacht voor een ‘kwaliteitscyclus’ 
▪ NVO komt kijken of we onze kwaliteit controleren.  

 
8.4.2 Modellen voor kwaliteitszorg 
 
Calder (1994) bespreekt aantal modellen die stapsgewijze aanpak om kwaliteit vast te 
stellen hebben en iets met de bekomen info doen. 
 
Klassiek pretest-posttestmodel 
Bv bij een aanbieden van bepaald leerpakket, wordt er op voorhand een pretest afgelegd om 
de voorkennis van de lerenden te staven. Na een week wordt er een posttest afgelegd. Aan 
de hand van die resultaten kan men uitspraak doen over aanpak van dit model.  
→ Betwistbaar: houdt geen rekening met alle processen, variabelen en actoren.  
 
Illuminative approach 
Complexiteit van volledige leerproces wordt waargenomen. Dus interviews afnemen, veel 
observeren … → tijdrovend! 
 
CIPP/CIPO-model (gebaseerd op Stufflebeam) 
Als je kwaliteit van iets wil meten, moet je naar context kijken. Bv studenten in Gent, zijn 
andere studenten dan in Leuven. Ook kijken naar aanpakken. bij evaluatie op mesoniveau is 
de output/resultaat niet altijd zo belangrijk, maar vooral relatie tussen resultaat, product, 
proces, input en context. Is kritiek op centrale examens, waar enkel naar product wordt 
gekeken. CIPO model wordt in Vlaanderen gebruikt. CIPO-model brengt output in balans met 
3 andere begrippen.  
▪ CONTEXT: bij dit cluster ligt de nadruk op alle informatie die helpt om op een 

gerichte manier te kunnen plannen. Administratieve informatie, bestuursstructuur, 
infrastructuur, inplanting en ligging van de school (arme buurt, 
stadsontwikkelingsgebied, regio met veel werkloosheid, ...), historiek van de school, 
reglementair kader (wetgeving, decreten …) 

▪ INPUT: Over welk personeel beschikt de school (leeftijdsopbouw, kwalificaties, 
diversiteit, % aanstelling? Welke lerenden lopen hier school (achtergrondkenmerken, 
diversiteit, doorstroomgegevens, taalachtergrond, …)? 

▪ PROCES: Dit omvat alle acties die helpen om – rekening houdende met de context en 
de input – de output te helpen realiseren. Dit omvat dus zeer veel processen en 
variabelen: beleidsbeslissingen (visie van de school, leiderschap, de manier waarop 
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men overlegt, de eigen kwaliteitszorgaanpak), het personeelsbeleid (HRM Human 
Resource Management, hiring en firing aanpak …), logistieke begeleiding, welzijn 
(milieu, veiligheid, hygiêne …) … 

▪ PRODUCT/OUTPUT: Welke resultaten zet men als school neer, zoals blijkt uit de 
leerprestaties van de 
lerenden (eindtermen, 
ontwikkeldoelen, 
vakoverschrijdende 
eindtermen, competenties, 
…), hoe is de voortgang van 
de lerenden (zittenblijvers, 
attesten …), effecten van 
output (toegang tot 
arbeidsmarkt, doorstroom 
naar vervolgonderwijs), 
tevredenheid … 

 
Doorlichting gebruikt CIPO-model, 
gebeurt om de 7 jaar.   

 
8.4.3 Zelfevaluatie 

 
Op mesoniveau is startpunt van evaluatie een zelfevaluatie. Bedrijven nemen hun 
functionele en structurele organisatie onder de loep en kunnen zo op betere manieren hun 
doelen bereiken. 3 aanpakken: 
▪ 'single loop learning' model: definieer de doelen, monitor, stel fouten/zwaktes vast, 

doe aanpassingen 
▪ 'double loop learning' model 
▪ 'Deutero learning' model: discussie over elke stap nog eens bekijken, bv ben ik wel 

zeker over kwaliteit van leerdoelen, ben ik wel goed aan het meten? Kwaliteit 
bewaken!! 
➔ Verschil in aanpakken ligt in mate waarop voortgebouwd wordt op de 

resultaten van de evaluatie.  
Herken je PDCA-model?  
P lan; D o (uitvoeren); C heck (meten); A ct (wat moeten we bijsturen) 
→ Er volgen acties op evaluatie die tot een optimalisering, verbetering, innovatie … 
leiden en die opgepikt kunnen worden in het doorlopen van een volgende PDCA-cyclus.  
 

8.4.4 De relatie tussen meso- en macroniveau 
 

Zelfevaluatie in functie van externe evaluatie door inspectie in leerplichtonderwijs. 
Zelfevaluatie als basis voor instellingsreview in hoger onderwijs.  
 
8.4.5 Zelfevaluatie en doorlichting 
 
Doorlichting is gericht op nakijken of scholen voldoen aan de kernvoorwaarden voor 
financiering: het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen 
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(controlerende functie). Anders leidt een doorlichtingsverslag ook tot heel wat adviezen 
voor de optimalisering van het onderwijs (stimulerende functie).  
 
Doorlichting is primair bepaald door uitwerken van zelfevaluatie, met CIPO-model als 
richtsnoer.  
 
Doorlichting bestaat uit zelfevaluatieversalg, een vooronderzoek en een 
doorlichtingsbezoek.  
 
Doorlichting kan leiden tot 3 adviezen: 

- Gunstig: school voldoet aan minimaal opgelegde voorwaarden 

- Gunstig, beperkt in de tijd: sommige dingen in school voldoen niet aan criteria. De 
tekorten moeten op korte termijn weggewerkt worden.  

- Ongunstig: vaststelling van onoverkomelijke tekorten. De financiering stopt dan. 
School gaat dan fusioneren met andere instellingen.  

 
Doorlichting is gericht op versterken van eigen kwaliteitsborging door scholen. Inspectie 
gebruikt ontwikkelingsschalen bij het evalueren van de criteria. De schalen bestaan uit 4 
niveaus: 

1. Beneden de verwachting: meerdere elementen die moeten verbeterd worden. 
2. Benadert de verwachting: sterke punten, maar ook punten ter verbetering. Geheel 

voldoet nog niet aan verwachting.  
3. Volgens de verwachting 
4. Overstijgt de verwachting: veel sterke punten, met betekenisvol voorbeeld van 

goede praktijk. 
 
Examen: verslag van doorlichting als basis voor examenvraag. → Opzoeken!! 
 

8.5 Aggregatieniveau: macroniveau 
 
8.5.1 Uitgangspunten 
 
Evaluatie op macroniveau betreft kwaliteit van compleet instructiesysteem 
▪ bv. kwaliteit geneeskunde-opleidingen in Vlaanderen 
▪ kwaliteits niveau leesvaardigheid in Vlaamse lager onderwijs (PIRLS-onderzoek: 

vergelijkingend onderzoek van lezen op de lagere school, waarbij leesniveau enorm 
hard daalt) 

▪ Omvang en complexiteit van evaluaties op macroniveau vereisen een theoretisch 
goed onderbouwde aanpak en een organisatorisch goed uitgewerkte structuur. 
Daarom worden die evaluaties meestal op (intern)nationaal niveau uitgezet.  

 
In volgende paragrafen worden aantal voorbeelden van evaluaties op macroniveau gegeven: 
PISA, longitudinale steunpunten, peilingsproeven, longitudinaal iPad-onderzoek en clearing 
houses. Eerst begrippen schooleffectiviteit en schoolontwikkeling bespreken. Die schuiven 
vooral visie naar voren bij implementeren van evaluatie op macroniveau. Daarbij wordt 
begrip ‘performance-indicatoren’ besproken.  
→ Alles staat of valt met performance-indicatoren.  



 166 

 
Centrale toetsen zijn ook macroniveau.  
Eigenlijk kan men de grondwet mbt de schoolautonomie niet veranderen. Ze mogen enkel 
een systeemevaluatie doen. Ze doen dan geen uitspraken over leerlingen, maar over 
uitspraken van het volledige systeem.  
 
8.5.2 Schooleffectiviteitsonderzoek 
 
▪ Ideologisch gekleurd verhaal? Wie zegt wanneer het goed is? 
▪ Kwaliteit van een onderwijssysteem? welke criteria? wiens criteria? → Ook politieke, 

economische en ideologische relatie.  
▪ Link met Kliebard en curriculumperspectieven; ontwikkeling leerling? sociale 

efficiëntie? kritische zin? kostenbesparen? 
▪ Hulpia & Valcke (2004-2005, p. 102): “Het doel van schooleffectiviteitsonderzoek is 

het verklaren van verschillen tussen scholen op basis van specifieke criteria. 
Schooleffectiviteitsonderzoek exploreert deze verschillen in de mate dat leereffecten 
worden bereikt in relatie tot verschillen in de instructieverantwoordelijken of 
verschillen in de kenmerken van lerenden, klassen of scholen.” 

→ Belangrijkste afhankelijke variabele is dus de mate waarin de leerdoelen worden bereikt.  
 
Mag je scholen rangen? → Is niet fair, want alles hangt samen met welke leerlingen je hebt. 
Je kan niet zeggen dat je beter bent dan een andere school.  
 
8.5.3 Historische ontwikkeling van de schooleffectiviteitsbenadering → EXAMEN 
 
Schooleffectiviteitsonderzoek 1 
▪ 2 rapporten: basis in Coleman (1966) in VSA en Plowden (1967) rapport in VK → 

Onderzochten in welke mate scholen bijdragen aan het opvangen van de verschillen in 
etnische  en sociale achtergrond van lerenden.  

• In jaren 60 is proces gestart waarbij men heel anders naar prestaties van 
kinderen gekeken wordt. 

→ In welke mate helpen scholen te compenseren voor etnische en sociale verschillen 
tussen lerenden? 

• Coleman rapport (1966, chapter 1): “Schools have little effect on students’  
achievement that is independent of their family background and social context.”: 
scholen hebben weinig impact op de leerprestaties in vergelijking met de impact 
van sociaal-economische context van dat kind. → “Schools make no difference” 

• Plowden benadrukte genetisch bepaalde ontwikkeling van jonge kinderen en hoe 
dit, samen met de familiale context, de totale ontwikkeling sterk beïnvloedt. → 
Hoeveel ruimte is er voor het versterken van de ontwikkeling op school?  

• Bernstein (1968): “Schools cannot compensate for society.”: wij investeren zoveel 
in onderwijs maar eigenlijk helpt het niet  

▪ Politieke recuperatie door liberale en conservatieve partijen in VK en VSA (afschaffing 
community school en zorgt voor invoering van national curriculum, national assessment 
(invoering centrale examens)) → landen die centrale examens hebben, presteren niet 
per se beter.  
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Schooleffectiviteitsonderzoek 2 
▪ nieuwe methodologische visie op effecten: scholen maken een verschil (multilevel 

analyses) 
▪ Openbreken ‘back box’ van effectiviteitsvisie; aandacht voor alle processen en 

variabelen die de relatie tussen een instructieaanpak en leereffect beïnvloeden; ook 
aandacht voor Edmonds (1979) “strong leadership, high expectations of pupils’ 
achievement, orderly atmosphere conducive to learning, emphasis on basic-skill 
acquisition, and frequent monitoring of students’ progress.”  
 

Historiek schooleffectiviteitsonderzoek 3 
▪ Meer aandacht voor kenmerken, beliefs en gedrag van instructieverantwoordelijke 

bij instructie 
▪ CIPO-model past perfect in hedendaagse visie in schooleffectiviteit. 
▪ Multi-factorenmodellen die verklarend zijn voor effectiviteit van scholen; bv. Teddlie 

en Reynolds (2000) → Benadrukken CIPO-model 
▪ Effectief leiderschap 
▪ Focus op sterke leerprestaties en efficiënt gebruik van de tijd 
▪ Gedragen schoolcultuur: visie, orde en positive reinforcement.  
▪ Hoge verwachtingen bij IV en lerenden 
▪ Permanente monitoring van voortgang op school-, klas- en lerendeniveau.  
▪ Ouderbetrokkenheid 
▪ Nadruk op effectieve instructieaanpakken, tijd, DI, samenwerkend leren en 

aanpassen aan individuele lerenden. 
▪ Continue professionele ontwikkeling van IV 
▪ Lerenden betrekken in instructieproces: geef lerende inspraak 

▪ Later nog extra factoren toegevoegd aan rijtje:  
▪ Ontwikkel school als leergemeenschap die goede praktijken uitwisselt 
▪ Zoek externe steun voor school waar nodig 
▪ Zoek extra middelen om innovatie op gang te krijgen.  

 
Doorheen onderzoeken: Alles is afhankelijk van achtergrond van leerling, we kunnen er niet 
aan doen → Geleidelijk aan meer aandacht voor input-, cotext-, proces- en 
productvariabelen.  
 
8.5.4 Van schooleffectiviteit naar schoolontwikkeling/school improvement 
 
Kritiek op schooleffectiviteitsbeweging:  

- Onderzoek uitgevoerd op te kleine steekproeven, die niet representatief zijn.  

- Onvoldoende aandacht besteed aan procesvariabelen (black box) 

- Te grote aandacht voor beperkt aantal outputvariabelen (bv alleen toetsscores) 

- Er wordt vooral kwantitatief onderzoek opgezet, gebrek aan kwalitatieve analyses  

- Niet doordacht samenbrengen en samenvatten van data van lln naar het niveau van 
de klas, school, regio, schooltype …  

- Gebrek aan longitudinaal onderzoek.  
 
Schooleffectiviteit verbergt verschillen tussen scholen → Er wordt geen rekening gehouden 
met wat voor lln er op school zitten (verschil in SES, schoolpopulaite, middelen …) 
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8.5.5 Schoolverbetering: aanpakken 
 
Een school kan verbeteren! → School improvement 
Verandering in benadering; “Schools do make a difference.” 
Scholen hebben wel een invloed, maar ze moeten continu vernieuwen.  
Reynolds et al (2000, p.208) : “School improvement approaches to educational change 
embody the long term goal of moving toward the ideal type of the self renewing school.” 
→ Scholen doorlopen een proces waarbij ze op basis van ‘eigen metingen’ zelf hun 
veranderingsproces in handen nemen (schoolautonomie)  
→ Horen bij scholen wat ze zelf graag willen veranderen, bv spijbelen, is beter dan enkel 
maar in te zetten op verhogen van prestaties van lln.  
 
Verrechtsing in regeringsverklaring → Enkel gekeken naar output van leerlingen, er wordt 
niet gekeken naar hoe scholen versterkt kunnen worden, hoe ze beter lerarenopleiding 
kunnen aanpakken of hoe schole kunnen vernieuwen.  
 
Kenmerken van school improvement – beweging: 

- School staat centraal in veranderingsproces. Elke innovatie moet gevoelig zijn voor 
individuele school- en klascontext. 

- Veranderingsprocessen worden systematisch aangepakt.  

- Kern van veranderingsprocessen is gericht op het creëren van betere interne 
condities: instructieactiviteiten, de regels, toewijzing van middelen … 

- Scholen moeten gericht zijn op effectiviteit in bereiken van leerdoelen bij lerenden. 
Tegemoetkomen aan ontwikkelingsnoden van individuele lerenden, professionele 
ontwikkelingsbehoeften van IV en gemeenschap rond school.  

- Er wordt ‘multilevel’-perspectief gevolgd. School zien als systeem dat verweven is 
met context. Alle actoren met hun rollen moeten in overweging genomen worden en 
aangepast worden aan schoolverbeteringsperspectief.  

- Top-down aanpak: garandeert dat er ruimte en middelen beschikbaar zijn. Bottom-
up aanpak: garandeert inzet en motivatie van alle betrokkenen.  

- De school moet verandering willen opnemen, ze moeten worden opgenomen in 
dagelijkse manier van werken.  

 
 
Vijf fasen die scholen volgen bij een 
schoolontwikkelingsaanpak (scholen 
bekijken zelf hoe ze het doen, kunnen wel 
hulp vragen van externen.) (Hopkins et al., 
2014, p. 258). 
→ Schoolontwikkelbeweging is 
procesmatige aanpak.  
→ Opzetten van schoolontwikkeling is vorm 
van actieonderzoek, want leerkrachten en 
schoolteams werken samen in community 
of practice. 
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8.5.6 Een lokale toepassing → Zie p 209 
8.5.7 Performance-indicatoren (macro-niveau) 
 
Omschrijving van de term 
Kan iets zeggen over kwaliteit, gaat over alles dat ook maar een link heeft met prestatie 
(zowel lkr, als infrastructuur …) 
→ Geeft informatie over het feit dat we doelen al dan niet bereiken. Het gaat over meer dan 
alleen leereffecten, ook op affectief domein (graag naar school gaan), ICT-vaardigheden …  
Zeer grote variatie aan indicatoren.  
Morris (1990): ”Statistische gegevens, verhoudingsgetallen, kosten en alle andere informatie 
die de opbrengst verheldert of meet van een instelling in relatie tot de vooropgestelde 
doelen."  
 
Verschillende 
onderzoeken om 
performance-
indicatoren te 
onderzoeken. Dus 
kijken hoe het komt 
dat leerdoelen niet 
bereikt worden. 
 
 
 
Variatie aan indicatoren 
 

Meer en meer aandacht voor niet-cognitieve variabelen als indicator, zoals bv motivatie.  
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Toepassingen van performance-
indicatoren 
Performance-indicatoren geordend 
volgens CIPO-model.  
 
Als iemand over kwaliteit van 
onderwijs spreekt, kan je op 
voorhand zeggen dat het simplistisch 
is, want meestal focussen ze zich 
maar op 1 indicator.  
Je kan niet zeggen of Vlaamse 
onderwijs goed of slecht is, want je 
moet kijken naar de interactie van 
alle processen en variabelen. Al deze 
verschillende processen en 
variabelen werken in op lerenden en bepalen dus ook allemaal prestaties.  
 
8.5.8 Een internationaal vergelijkend performance-indicatorenonderzoek: PISA-onderzoek 
 
▪ OECD; elke drie jaar; 15-jarigen 
▪ PISA: programme for international student assessment 
▪ Doel: zicht krijgen op efficiëntie en effectiviteit van totale onderwijssysteem.  
▪ Er wordt gepeild naar beheersing van 3 kennisdomeinen (geletterdheid): 

leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wettenschappelijke geletterdheid. 
▪ Elk jaar ligt focus op een ander domein.  
▪ Meetinstrumenten controleren niet enkel cognitieve beheersing, maar ook 

achtergrondsvariabelen/leerlingenkenmerken (motivatie, zelfconcept, attitudes) 
▪ Via aparte vragenlijst worden achtergrondkenmerken gemeten: SES, geslacht, 

etniciteit, beschikbaarheid leermiddelen thuis … 
→ Perfect toepasbaar CIPO-model 

▪ Ook vragenlijst voor directie om te peilen naar instructievariabelen. Op die manier 
probeert men verklarende variabelen te vinden voor de vastgestelde leerprestaties 
van de lerenden, bv gebruik van bepaalde media, volgen van bepaalde 
instructieaanpakken … 

▪ Doordat de onderzoeken cyclisch herhaald worden, kunnen beleidsinstanties de 
korte- en langetermijnimpact van beleidsmaatregelen vaststellen.  

▪ In België wordt PISA-onderzoek gezien als vervanging voor centrale examens. Ze 
benadrukken kwaliteit van onderwijs.  

Resultaten: 
▪ Vlaanderen zakt in score.  
▪ Lineair verband tussen leerresultaten en SES. → Roepen vragen op over mate waarin 

we in het Vlaamse onerwijs erin slagen achterstand bij sociaal zwakkere 
bevolkingsgroepen en allochtonen op te vangen. Er moet dringend gekeken worden 
naar oorzaken van blijvende achterstand bij allochtonene en lerenden met lagere 
SES. → Zie thema 9.  

▪ Reden dat SES en leerprestaties samenhangen: anderstaligheid van ouders zorgt 
hiervoor. Iemand die schooltaal niet beheerst zal dus minder goed presteren. 
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▪ Kinderen die thuis schooltaal niet spreken, presteren lager op school. 
▪ Sinds federalisering van onderwijs in België, hebben 2 landsgedeeltes een compleet 

ander onderwijssysteem. In Frans gedeelte zijn financiële middelen veel minder. 
 
Er bestaat een specifiek assessment framework of toetsingsraamwerk dat de doelen, criteria 
en theoretische basis voor de cyclus in kaart brengt. Op basis van dit raamwerk worden 
toetsvragen ontwikkeld.  

 
Bv een vraag over duurzame viskwekerij: het gaat over wetenschappelijk verklaren van 
wetenschappelijke fenomenen, waarbij inhoudelijke kennis over levende systemen in een 
lokale context wordt bekeken.  
 
OESO = organisatie voor economische samenwerking. 
 
8.5.9 Internationaal vergelijkend performance-indicatorenonderzoek: PIRLS 
 
▪ Progress in international reading literacy study 
▪ Ongeveer zelfde als PISA. 
▪ IEA organisatie die pirls testen doen; elke vijf jaren; 10-jarigen (4de leerjaar) 
▪ Meet beheersing eindtermen ‘begrijpend lezen’ (verschil met PISA) 
▪ Hier wordt heel de klas getest en geen steekproef (verschil met PISA). Hierdoor kan 

men veel sterkere uitspraken doen over invloed van input en procesvariabelen op de 
leesvaardigheid. 

▪ Sinds vorige PIRLS is er een grote daling in leesvaardigheid  
▪ Leerlingkenmerken (motivatie, zelfconcept, attitudes) → Daling in motivatie om te 

lezen. Deze keer wel onafhankelijk van thuistaal en SES.  
▪ variabelen op school en klasniveau; bv. professionalisering IV, opleidingsniveau IV` 
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▪ Daling van leervaardigheid zorgde voor enorme discussie: ineens wordt taal veel 
harder benadrukt in de nieuwe eindtermen. Tijdens discussie in parlement kwamen 
PIRLS-resultaten online en dan werden eindtermen meteen vernieuwd. Er kunnen 
dan misschien wel hogere eisen gesteld worden voor lezen, maar hoe zit het met de 
opleiding van die leraren? Zijn ze wel getraind om om te gaan met deze verschillen in 
taal? 

▪ Resultaat heeft impact op beleid. Op welk deel van CIPO-model zet beleid in om 
leesvaardigheid te verdedigen? 

▪ PIRLS is een goed onderzoek. Het levert data op over kwaliteit van onderwijssysteem 
en kan, vooral door vergelijking met andere landen en OESO-gemiddelde, de 
relatieve positie en vooruitgang of achteruitgang zichtbaar maken.  

 
8.5.10 Toetsing op het macroniveau: naar centrale examen voor het leerplichtonderwijs? 
 
Centrale examen worden gemaakt door overheid.  
Centrale examens niet in Vlaanderen, wel in buitenland. Bv in Nederland is CITO (Centraal 
Instituut voor Toetsontwikkeling) hier verantwoordelijk voor. Het is een criteriumgerichte 
evaluatie omdat er strakke correctiesleutels en scoringsvoorschriften worden voorzien.  
In VK moeten leerlingen A-levels halen om toegang te krijgen tot hoger onderwijs.  
 
→ Geen correlatie tussen hebben van centrale examens en leerresultaten.  
 
In Vlaanderen is er sprake van schoolautonomie. Scholen zijn dus vrij wat betreft toetsing. Er 
bestaat dus een zeer groot vertrouwen in professionaliteit van onderwijs. Maar dit brokkelt 
stilaan af.  
 
Sinds 2002 worden er wel peilingsproeven afgenomen. Deze dienen om algemeen beeld te 
krijgen van de kwaliteit van het Vlaams onderwijs en niet om scholen of lln af te rekenen.  
→ De resultaten van de peilingsproeven blijken tegenwoordig erg laag te zijn, dit is 
alarmerend. 
→ Dit zorgde dus over discussie over eindtermen: moeten ze strenger zijn? 
 
In 2008 werd SALTO-toets ingevoerd om taalvaardigheid bij kleuters te meten.  
 
In 2014 werd de eindtoets op het einde van lager onderwijs ingevoerd. Elke koepel/net 
wilde wel eigen toets creëren, om te vermijden dat koepels, netten en scholen vergeleken 
zouden worden.  
 
Vanaf dit jaar hebben een eindtoets op einde van leerplichtonderwijs. 
 
Centrale toetsen hebben wel functie! 
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8.5.11 Toetsing op het macroniveau: naar centrale examens voor het hoger onderwijs? 
 
▪ Vlaanderen uniek: toegang hoger onderwijs is vrij 
▪ Toch toename aan ‘toegangsmaatregelen’; vooral door vragen rond studieoriëntatie, 

lage slaagkansen in 1ste jaar, lage doorstroom … 
 
Toch al wel verschillende ingangsmaatregelen: 

- oriënteringsproef: niet bindend en focus op voorwaardelijke kennis en vaardigheden 
en motivatie; niet verplicht, vooral om te oriënteren op studiekeuzes. 

- Instapproef: niet bindend specifieke oriëntatieproef voor een specifieke opleiding 
(LO, Frans, wiskunde, motivatie …); verplicht maar niet bindend; bestaat bij 
lerarenopleiding. Peilt naar motivatie- en studievaardigheden.  

- Ijkingsproef: niet-bindend, wel verplicht als voorwaarde om te beginnen aan 
ingenieursopleidingen. Focus op voorwaardelijke kennis (opleidingen: ingenieurs, 
geologie, fysica) 

- Toelatingsproef: bindend en focus op kennisinhouden en studievaardigheden; 
verplicht en zelfs na slagen extra criterium; bv. x eerste aantal geslaagden (numerus 
fixus) (geneeskunde en tandartsen) → Criteriumgerichte evaluatie 

 
Ingangsbeperkende maatregelen kunnen neveneffecten hebben: 

- Universiteiten organiseren workshops om studenten voor te bereiden op 
toelatingsproeven.  

- Ontstaan van private tutoring om te slagen voor toelatingsproef. Heeft niet altijd 
positief effect. Vooral positief effect bij lln met lager SES. 

 
Vanaf nu ijkingsproeven voor elke opleiding en universiteiten mogen kiezen of ze die al dan 
niet bindend maken. Bv voor diergeneeskunde, vroedvrouw … wordt alles bindend.  
Zelfs wanneer je verandert van studierichting moet je opnieuw toets afleggen.  
→ Er zijn lage slaagkansen in hoger onderwijs, is dat dan geen overinvestering van de 
maatschappij?  
 
Regeringsverklaring lezen!!! 
 
Let op: we hebben het nog steeds over micro-, meso- en macroniveau. Andere 
evaluatiedimensies zijn nog maar nauwelijks aan bod gekomen. Die aggregatieniveaus 
bepalen alles wat straks naar voren komt: functie, techniek, manier en kwaliteit van 
evaluatie.  
 
8.5.12 Longitudinaal steunpuntonderzoek 
 
▪ Langdurige beleidsondersteunende groepen onderzoekers die themas voor overheid 

opvolgen; bv. 
• Steunpunt Toetsontwikkeling; KU Leuven – de peilingen, ontwikkelt 

paralleltoetsen voor de scholen, valideert bv. de toetsen op het einde van het 
lager onderwijs en levert dienstverlening aan de overheid 

• Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO); focus op 
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▪ (a) de lerende (bv. spijbelen, vroegtijdig schoolverlaten, gelijke 
onderwijskansen, evaluatie inclusief onderwijs in Vlaanderen en 
impact M-decreet, evaluatie taalstimulerende maatregelen, omgaan 
met diversiteit, link onderwijs-arbeidsmarkt) 

▪ (b) de leraar en de school als organisatie (de leraar van de 21ste eeuw, 
teamteaching en buitenschools leren, personeelsbeleid, 
schoolloopbanen …) 

▪ (c) de organisatie van het onderwijs (financiering, inschrijvingsbeleid, 
studiekostenmonitor) 

 → Enkel weten wat het is en waar het in CIPO-model hoort. 
 
8.5.13 Macroniveau in onderwijsonderzoek 
 
Wetenschappelijk onderzoek naar evaluatieaanpakken op macroniveau; zonder overheid als 
opdrachtgever. Bv. naar aanleiding van iPadschool van Blankenberge, waar boeken en 
werkschriften vervangen werden.  
 
 

8.6 Wat is de functie van evaluatie? 
 
Vooral formatieve en summatieve functie. Ook selectie, oriënterings- en predictiefunctie, 
maar deze zijn een afleiding van de eerste 2 en minder belangrijk.  
 
8.6.1 Formatieve evaluatie 
 
Kritiek: toetsen is momentopname → Formatieve evaluatie is de oplossing hier voor. 
 
Heeft als doel om naast de leerlingen te staan en hen feedback te geven over hun 
leerproces. De info die verzameld wordt, hept sterktes en zwaktes van lln in kaart te 
brengen. Info wordt dan meegenomen in vervolg van leer- en instructieproces.  
 
Formatief toetsen heeft positiever leereffect.  
→ Voorwaarden voor positief effect: timing (directe feedback), IV moet rekening houden 
met resultate van evaluatie in volgende stappen van instructieproces. 
 
In onderzoeken zijn de resultaten niet altijd zo positief. Het zou bv kunnen zorgen voor een 
oppervlakkigere studieaanpak. Het is dus belangrijk om niet enkel toetsingsaanpak te 
veranderen, maar andere processen en variabelen moeten mee veranderen.  
 
Formatieve evaluatie mag niet als aparte activiteit worden gezien.  
 
In CIPO-model binnen proces.  
 
8.6.2 Summatieve evaluatie 
 
Afsluitende evaluatie, die tot eindoordeel komt, bv geslaagd/niet geslaag, diplome wel/niet.  
Heeft selectiefunctie.  
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8.6.3 Oriënteringsfunctie 
 
Informatie die een toets oplevert leidt tot een advies voor de lerende; bv. voor studiekeuze, 
slaagkansen, geschiktheid voor een job …  (bv. Columbusproef) 
 
8.6.4 Selectiefunctie 
 
Summatieve toetsen die leiden tot een formele selectie of deselectie, bv toelatingsproeven 
arts/tandarts 
 
8.6.5 Predictiefunctie 
 
Toetsscores voorspellen welke mate waarin men geschikt is voor een bepaalde job, studie, 
taak, opleiding. Ongeveer hetzelfde als oriënteringsfunctie, maar dan met als resultaat een 
hardere uitspraak over oriëntatie: het gaat over slagen of falen. 
 
 

8.7 Wie voert de evaluatie uit? (Koppelen aan visies op leren en instructie!!) 
 
8.7.1 Een eerste overzicht 
 
▪ Tendens om verantwoordelijkheden te verschuiven; weg van 

instructieverantwoordelijke, lerenden meer betrekken. (Hattie 2009, effect size?) 
▪ Self-assessment en peer-assessment (constructivistische benadering van leren 

en instructie) 
▪ Tendens om verantwoordelijkheid te verschuiven naar experts, evaluatieafdeling op 

instellingsniveau of externe organisatie.  
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8.7.2 Self-assessment 
 
Basisprincipe 
▪ Visie op leren: lerende centrale rol in leerproces (constructivisme) 
▪ Lerende stuurt evaluatie: bepaalt de te evalueren doelen, legt criteria vast in 

meetinstrument, werk checklist uit, voert evaluatie uit en trekt conclusie en geeft evt 
een score.  

▪ Focus op meten, en waarderen; minder op scoren 
▪ Zelfevaluatie = leeractiviteit → Vooral voor assessment-as-learning 
▪ rol bij executive functioning 
▪ Ook vanuit analyse kwaliteit op macroniveau (Dearing report = kwaliteitscontrole van 

Brits hoger onderwijs). Hieruit vloeien aanbevelingen voort die traditionele 
instructieaanpakken kunnen veranderen. Dearing et al geven ook aantal redenen 
waarom studenten betrokken moeten worden bij evaluatie: 
▪ Omdat studenten dit feitelijk al doen 
▪ Omdat assessment door anderen soms minder betrouwbaar, en valide is 
▪ Om een diepere leerervaring uit te lokken 
▪ Om een assessment cultuur te ontwikkelen 
▪ Om betere en bruikbare feedback te genereren 
▪ Als opstart om levenslang te leren 

 
Zelfevaluatie en zelfevaluatie is twee: types, soorten, ontwikkelingen 
▪ Falchikov en Boud (1989); zelfevaluatie → Effect size d = .47 
▪ Reviewstudie van Dochy en collega’s (1999): consistente observatie; 

hoogpresteerders onderschatten en laagpresteerders overschatten zichzelf; lukt al bij 
eerstejaarsstudenten; grote samenhang tussen zelfevaluatiescores en scores van IV; 
zelfevaluatie heeft positieve invloed op latere leerprestaties 

▪ Boud (1989) grote samenhang tussen zelfevaluatiescores en scores van tutors en 
instructieverantwoordelijken 

▪ Verschillende auteurs geven verschillende typologieën over SA, je ziet duidelijk 
verschuivingen in verschillende praktijken en visies.  
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Het opzetten van zelfevaluatie: het belang van intiële training van de lerenden 
▪ Voorwaarde successvolle implementatie is training lerenden → Ze moeten inzicht 

krijgen in evaluatiecriteria en dat het niet gewoon juist/fout is, maar dat er 
verschillende gradaties van kwaliteit zijn.  

▪ Orsmond et al (2004) beschrijven hun trainingsaanpak: 
• (a) het geven van informatie over de te gebruiken criteria 
• (b) de voordelen om die criteria te gebruiken bij zelf beoordelen van eigen 

output 
• (c) Zorg ervoor dat lerenden en IV criteria op zelfde manier gebruiken en 

interpreteren  
▪ Veilige leeromgeving is een cruciale voorwaarde voor goed SA. 

 
Aanpakken bij SA: gevarieerde insteek 
▪ Video-gebaseerde Sain context van verpleegkundeopleiding (zie Yoo et al, 2009) 

• Opname maken van jezelf en andere plaatsen commentaar op je video 
▪ online  
▪ rubricgebaseerde aanpak (zie verder) 
▪ Belang van feedback bij zelfevaluatie (zie behaviorisme) 

 
 
8.7.3 Peer-assessment 
 
▪ Basis in visie op leren (zie self-assessment → Constructivisme) 
▪ Hangt samen met peer tutoring, peer-assisted learning en samenwerkend leren 
▪ Volgens onderzoek succesvol, maar er zijn ‘randvoorwaarden’ (goede criteria, 

ontwikkelen van goede feedbackvaardigheden bij lerenden, tijdrovend, goede 
voorbereiding, studenten blijken PA niet altijd te appreciëren) 

▪ Rotsaert (2017, p. 6), ordent voorwaarde voor goede feedback in 3 dimensies: 
• Sociaal-affectieve dimensie: invloed van mogelijk negatieve feedback 

(emoties), sociale relaties tussen peers. Vriendschappen, angst, veiligheid, 
wederzijds vertrouwen … spelen allemaal rol.  

• Cognitieve dimensie: verwijst naar inhoudelijke kwaliteit van PA. Is feedback 
accuraat? Richtvragen kunnen hier helpen.  

• Structurele dimensie: timing, frequentie, doorlooptijd, types feedback en 
ondersteuningsmaatregelen spelen een rol  
 

IV steken dus best veel tijd in goed 
ontwerp van PA.  
Twee kritische aspecten:  

- Aanreiken van structuur 

- Anoniem of niet? 
 

 
 
 

 
 



 178 

▪ Structuur 
• Training, oefening, opbouw, aanreiken van scripts (constructivisme) is niet per 

se nodig om betere structuur te krijgen, maar zorgt wel voor kwalitatief 
betere beoordeling.  

• Gebruik degelijke criteria 
▪ Anonimiteit 

• Blijkbaar aanvankelijk wel voorkeur voor anoniem, maar uiteindelijk niet 
meer, lln beseffen dat ze eerlijk moeten zijn en als hun naam getoond wordt 
gaan ze ook beter argumenteren (Rotsaert et al, 2018) 

 
Belangrijkste aspect dat effectiviteit van PA en SA bepaalt zijn de duidelijke criteria en het 
systematisch opbouwen van de beoordeling. Ze moeten hierin getraind worden. Meerdere 
beoordelingen zijn ook betrouwbaarder. 
 
8.7.4 ‘Assessment center’-benadering  
 
▪ Adler (1978): “een gestandaardiseerde evaluatieprocedure van complex gedrag, die 

zich baseert op een scala aan inputgegevens. Het gedrag wordt vooral in 
gesimuleerde situaties beoordeeld. Verschillende beoordelaars brengen hun 
beoordelingen samen om tot een globale uitspraak te komen.” 

▪ Vooral beoordeling professionals; beoordelen competenties 
▪ Vooral bij bedrijfsopleidingen of hoger onderwijs 
▪ Start in WO II → Hoe beoordelen of iemand goede officier of spion zou zijn? Kijken of 

persoon bestand was tegen ‘real life situation’. 
▪ Valide? Teveel verschillen tussen beoordelaars? → Het is valide, maar vooral 

essentieel is het type beoordelaar, mate van training van beoordelaar en manier van 
beoordelen. → Woehr en Arthur (2003); training, criteria 

▪ Janse (1993); kenmerken: 
▪ Beoordeling op basis van gedragscriteria gebaseerd op functie-analyse 

(taakanalyse) 
▪ Kwaliteit kandidaat bepaald op basis van reeks verschillende technieken, 

vooral praktijk 
▪ Oefeningen kunnen in groepsverband worden uitgevoerd; sociale 

competenties 
▪ Meer dan één beoordelaar; speciaal voor opgeleid 
▪ Eindoordeel is combinatie van oordelen van verschillende beoordelaars en 

gegevens verkregen via verschillende technieken 
▪ Typische oefeningen  

▪ In-basket: dossier waarover men oordeel dient te geven. Hierdoor wordt 
planning, organisatie, besluitvaardigheid gemeten 

▪ Groepsdiscussie: meten van leidinggevend vermogen, flexibiliteit, 
overtuigingskracht …   

▪ Fact-finding: beslissing nemen of conclusive geven 
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8.8 Op welke type leerdoelen is de evaluatie gericht? 
 
Type evaluatie is bepaald door type leerdoelen dat wordt nagestreefd 
▪ asssessment centre: competenties 
▪ visie op leren; zie bv. nadruk op self- en peer-assessment 

• Meten van EF en CSI → Andere visie 
• Zie aparte rol toetsing bij het constructivisme 

 

8.9 Wanneer wordt de evaluatie opgezet? 

 
Verschuiving van ‘na’ tot ‘voor’ en ‘tijdens’ leerproces 
 
Evaluatie voor het leerproces 

- Dochy, Segers en Buehl (1999, p.145): “The whole of a person's actual knowledge 
that: (a) is available before a certain learning task, (b) is structured in schemata, (c) is 
declarative and procedural, (d) is partly explicit and partly tacit, (e) and is dynamic in 
nature and stored in the knowledge base.” 

- Zie Ausubel en Hattie (2009) wat betreft rol voorkennis d = .67 (cognitivisme) → 
Voorkennis  en vertrouwen in eigen voorkennis zijn erg belangrijk.  

- Toetsen vooraf is dus om te meten of studenten vereiste voorkennis hebben. Ook 
wel kijken of leerlingen verwachte leerstrategieën goed beheersen. 

- Meten samen met activeren van voorkennis: 
• Kostons en Werf (2015) bij 88 lagereschoolkinderen; effect activeren 

inhoudelijke voorkennis en metacognitieve kennis bij begrijpend lezen. → 
positief effect op leerprestaties bij activeren metacognitieve kennis, niet het 
geval bij activeren van voorkennis.  

• Sidney en Alibali (2015) bij vijfde- en zesdeklassers; oefenen x bij breuken; 
gebruik ‘analogie-werkbladen’ met actief oproepen voorkennis beter dan 
aanbieden vroegere oefeningen → activeren van strategieën en procedures 
werkt beter dan activeren van declaratieve voorkennis.  

 
Tijdens het leerproces: voortgangstoets en leerlingvolgsysteem → Koppelen aan CIPO-
model en visie op leren en instructie 
Formatieve toetsing  
Voortgangsevaluatie is belangrijk instrument bij PGO; Van Til (1998, p.12 e.v.): ”(…) vorm van 
longitudinale toetsing (…) vragen het eindniveau van de betreffende studie reflecteren. (…) 
aantal keren per jaar, op vaste momenten in het jaar, (…) ongeacht hun vordering in de 
studie (…) 
Voortgangstoets of progress test vooral in medische opleidingen. Ze hebben een positief 
effect als ze norm-referenced zijn en als er duidelijk aangegeven wordt wat verwachte 
niveau is bij moment van afname.  
Junior et al (2016); argumenten pro voortgangstoets 

• in kaart brengen voortgang tot het moment van afstuderen 
• opvolgen van competentieontwikkeling na het afstuderen 
• worden standaarden wel gehaald 
• heeft een vernieuwing wel effect 
• als basis voor samenwerking tussen opleidingsinstellingen 
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• verschillen in effecten van methodes, curricula, instructieaanpakken te meten 
VGT heeft meer effect bij beginnende studenten. 
 
Tegenwoordig zijn VGT’s ook in lager en secundair onderwijs een standaardelement 
geworden van instructieaanpak.  

• Leerlingvolgsystemen (LVS), bv. Diatoetsen (NL), volgsysteem voor kernvakken. 
→ Koppelen aan ipcative assessment, heeft maar zin als je permanent meet 

• LVS zijn noodzakelijke tool om gericht met de groeiende diversiteit van lerenden in 
het onderwijs om te gaan.  

• Faber et al (2014) onderzochten effecten van (digitale) LVS op prestaties van lln: 
• voorkennis verklaart groot deel prestaties 
• gebruik LVS positief effect op prestaties zwakke en sterke lerenden 
• LVS effect op motivatie 

 
Als je kijkt naar regeringsverklaring heeft men het over leerwinst (kan je koppelen aan 
schoolimprovement). Regeringsverklaring wil toetsen op einde van secundair invoeren om 
leerwinst te meten. → Probleem: kan je leerwinst meten? Je moet kunnen vergelijken, dus 
regelmatig meten en dat is niet zo bij een eindtoets.  
 

8.10 Welke evaluatietechnieken worden gebruikt? 
 
Veel hangt samen met visie op leren en instructie. Cognitivistische en constructivistische 
visies stellen hogere eisen aan toetsing omdat er dikwijls in authentieke settings wordt 
getoetst en omdat complexe K, V en A of competenties aan de orde zijn.  
 
8.10.1 Goede vragen stellen: terug naar Bloom 
 
Twee technieken komen naar voor. 
 
Vragen altijd koppelen aan Bloom!! Je kan zelf niet 
zeggen welke vragen je het beste vindt, wat 
primeert is het niveau in het leerdoel. Kijken naar 
wat je wilt meten: herinneren, inzicht, toepassen, 
feiten, procedures … meten → Bepaalt 
effectiviteit van vraag.  
Objectiviteit is basisdoel voor goede evaluatie.  
 
Assessment for Learning: beschrijft brede waaier 
aan toetsaanpakken. Afhankelijk van het 
kennisdomein en niveau van leerdoelen worden 
bepaalde toetsaanpakken gekozen. 
  
Het voorstructureren van een vraag heeft ook een positief effect.  
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8.10.2 Naar een toetsmatrijs 
 
▪ Gebruik toetsmatrijs bevordert link leerdoel - type vraag 
▪ Startpunt is leerdoelen en grote verzameling vragen; zie bv. Poelmans et al (1993) 

structuren procedure als volgt:  
• Voorbereiden van de toets: te toetsen leerdoelen worden bepaald. 

Toetsmatrijs opstellen waarin categorieën aangegeven worden volgens 
taxonomie.  

• Itemconstructie: per leerdoel items construeren 
• Toetssamenstelling: welke leerdoelen worden getoetst, aantal items per 

categorie … 
• Toetsafname: toetsinstructie en antwoordsleutel uitwerken. Ook benchmark 

bepalen 
• Toetscorrectie en –scoring 
• Toetsanalyse: bepalen van kwaliteit van toets als geheel 
• Itemanalyse: bekijken van bijdrage van elk item aan toets.  

→ Vermijden eenzijdig toetsen 
 
8.10.3 OSCE 
 
▪ ‘Objective Structured Clinical Examination’ (OSCE) 
▪ Vooral in geneeskunde gebruikt, omdat je daar klinisch onderzoek moet doen. 
▪ Gormley et al (2016, p.1237): “Opening to rave reviews in 1979 and playing to large 

audiences across medical schools ever since, the objective structured clinical 
examination (OSCE) could rival Agatha Christie’s The Mousetrap for longevity and 
popularity.”  

▪ Nadruk op standaardisering: heeft een voordeel: is erg gericht op protocollen maar 
ook nadeel omdat het heel slaafs kan gebruikt worden (vb een student vraagt aan de 
dode persoon of die dood is) → Studenten gaan zich naar de test gedragen 
(assessment drives learning)  

▪ Setyonugroho et al (2015); literatuurreview; OSCE bij evaluatie patiënt-arts 
consultatie training; veel verschillen tussen instrumenten, aanpakken; r .45; vooral 
interne samenhang tussen beoordelaars in zelfde situatie 

▪ Let op: ‘assessment drives learning’; ridicule toepassingen 
▪ Vooral gebruikt in skillslab 
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8.10.4 Portfolio’s en e-portfolio’s 
 
▪ Voorbeelden in bv. opleiding vroedvrouwen → e-portfolio waar alles omtrent te 

behalen competenties te vinden is, info kan gedeeld worden met stagementoren ….  
▪ Portfolio’s gaan hand in hand met competentiegericht opleiden. Portfolio’s slagen 

erin om documentatiefunctie, monitoringfunctie, feedbackfunctie en 
evaluatiefunctie te combineren. Portfolio’s bouwen ook verder op 
competentieraamwerken die meteen ook criteria en kwaliteitsindicatoren aanreiken 
om beheersing van competenties te beoordelen.  

▪ Sterke link met werkplekleren; zelfevaluatie centraal; formatieve evaluatie: zelf 
bewijsstukken verzamelen om te laten zien dat je iets kunt.  

▪ Driessen (2017): reflectieve, opleidingsoverschrijdende, projectgericht, en public 
relations gerichte portfolio’s 

▪ In praktijk vooral reflectieve protfolio’s. In kunstopleidingen vooral 
productportfolio’s, die demonstratiefunctie hebbe met oog op sollicitatie.  

▪ Veel werk om portfolio op papier in te vullen → Oplossing: e-portfolio 
 
E-portfolio 
▪ Groot succes; Kahn (2014) 57 % van Amerikaanse postsecundaire scholen; 53 % van 

de studenten actief met ePortfolio’s aan de slag 
▪ Succes van ePortfolio’s te verklaren door overbruggen ‘Theory-Practice gap’ (kloof tss 

theorie en praktijk) 
▪ Green, Wyllie and Jackson (2014, p.4): “An electronic version of the portfolio, where a 

three dimensional record of personal and professional achievement is produced in a 
form that is able to be made available for the scrutiny of self and others.” 

▪ Rol voor, tijdens en na leer- en instructieproces → Versterken dus zeker SA!! 
▪ Let op! randvoorwaarden volgen gebruikscontexten: om portfolio te ontwikkelen 

moet je aparte vaardigheden toepassen rond het uitwerken van ideeën over de eigen 
vooruitgang, reflectie op eigen beheersing, planningsvaardigheden, sterktes en 
zwaktes onderkennen … 

 
Portfolio’s ook gebruikt in lerarenopleiding 

- Lvb en video-opnames van lessen uploaden in e-portfolio. Ook reflecties en 
bewijsstukken om aan te tonen dat ze competenties behaald hebben.  

- Corliss (2015) edTPA portfolio lerarenopleiding: “The centerpiece of the edTPA 
process is a portfolio that describes and documents authentic practices from the 
candidate’s teaching experience. The portfolio addresses planning, instruction, 
assessment, analyzing teaching, and academic language to reveal the impact of a 
candidate’s 

- Opvatting over leren en instructie = opvatting over hoe je leraren opleidt: leren 
gebeurt in community, in praktijk, ervaring is basis voor leren, oefenen en 
theoretische inzichten verwerven. → Constructivistische opvatting over leren. Hoort 
bij werkplekleren.  

 
Over het algemeen toch positieve resultaten bij onderzoek naar portfoliogebruik. Vooral 
elektronische portfolio’s. Ook goed om reflectie op eigen gedrag te bevorderen. Door grote 
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nadruk op reflectie is er een positief effect op metacognitieve strategieën. Lerarenopleiding 
zelf is ook veranderd in aanpak van opleiding door het gebruik van die portfolio’s.  
 
8.10.5 Responssysteem in de klas 
 

- Student reponssystemen: verzameling software en hardware oplossingen om 
student-antwoorden elektronisch te verzamelen en verwerken, zodat lkr onmiddellijk 
input krijgt van elke individuele lln in instructiesetting. Vooral bij hoorcolleges zeer 
positief effect.  

- Voordelen 
• Elke student is individueel actief, voorkennis wordt geactiveerd, onmiddellijke 

oefening 
• Patterson et al (2010) vooral in ‘large classrooms’; positieve invloed op 

percepties van de studenten; hogere waardering hoorcollege: “Being able to 
respond anonymously, validating an answer while providing immediate 
feedback, and providing an interactive and engaging environment. “ 

• Mayer et al (2009); betere leerprestaties; d =.40, door grotere cognitieve 
betrokkenheid en directe actieve verwerking (herhalen, elaboreren en 
organiseren) van voorkennis en nieuwe kennis.  

• Bull et al (2017); hogere self-efficacy en gevoel in controle te zijn. Speelt 
vooral in op grote behoefte aan directe feedback. 

- Caldwell (2007) over mogelijke toepassingen 
• Vergroten en versterken van interactie tussen peers. 
• Controleren of studenten hun werk hebben voorbereid, inbouwen van 

accountability. Bv werken in labo en dan testen bij studenten of ze 
veiligheidsmaatregelen kennen.  

• Om studenten beter te leren kennen (opinies, standpunten …) 
• Voor een formatieve toets 
• Voor een summatieve toets: responssytemen laten toe om studentgegevens 

op te slaan. 
• Voor inoefenen van formules, berekeningen, afleidingen, verbuigingen, enz. 
• Ondersteuning bij een samenvattend overzicht van een volledig hoorcollege, 

bv stappenplan of procedures doorlopen 
• Om een life experiment op te zetten met de aanwezige groep lerenden 
• Om de lessen “leuker” te maken 
➔ Niet enkel positief voor lerenden, ook voor IV. Deze krijgt directe feedback 

over mate waarin lerenden nieuwe leerinhouden verwerkt hebben en/of 
competenties bereikt zijn. Lln zijn ook aandachtiger tijdens les, slaagkansen 
liggen hoger en meer studenten kunnen cursus volledig afronden.  

 
8.10.6 Rubrics 
 
Tabel waarin de rijen de criteria aanduiden en de kolommen de verschillende 
kwaliteitsniveaus; in de cellen worden indicatoren concreet beschreven voor een criterium 
op dat niveau.  
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Vooral in context van hoger onderwijs waar studenten met veel vragen zitten rond kwaliteit 
van hun werk, bv groepswerk, helpen rubrics om studenten op adequate manier te 
ondersteunen.  
 
Kerkhoffs et al (2006) 
▪ Relatie competentiegericht evalueren en rubrics 
▪ Rubrics helpen om complexe kennis, vaardigheden en attitudes te toetsen 
▪ Relatie tussen toetsing door de IV, zelftoetsing en peer assessment 

 
Generieke (beoordelen vaardigheden, zoals communicatie of samenwerking) en 
taakspecifieke (behandelen 1 taak) rubrics  
 
Rubrics kunnen longitudinaal zijn: vooruitgang meten gedurende bepaalde periode 
 
Rubrics passen binnen Assessment for Learning. → lerenden die criteria ontwikkelen, criteria 
leren toepassen en criteria leren bespreken bij concrete voorbeelden.  
 
Analytische (oordeel per criterium) en holistische rubrics (oordeel over alle criteria heen); 
Laski (2017) benadrukt dat analytische rubrics méér informatie opleveren voor lerenden. Hij 
valt hierbij terug op cognititivistische principes: procedures bouwen verder op 
onderliggende kennis die dus ook best meegenomen wordt in evaluatie.  
 
Meta-analyse van onderzoek over betrouwbaarheid, validiteit en instructiegevolgen van 
intens gebruik van rubrics: 

- Betrouwbaarheid ligt hoog, maar kan verbeterd worden door ze analytische en 
domeinspecifiek uit te werken. Concreet afstemmen op taak dus. 

- Validiteit wordt vooral bepaald door hoe vertrouwd leerlingen zijn met gebruik van 
rubrics. Hebben ze genoeg oefening gehad?  

- Rubrics blijken ‘consequential validity’ (mate waarin toetsing waardevol is voor 
vervolg van leerproces) te hebben en richten dus verdere leerproces. De 
verwachtingen ten aanzien van het leerproces en op te leveren product zijn hierdoor 
zeer concreet.  

 
Cargas et al (2017, p. 28): “Discussion surrounding the rubric – namely giving it to students 
before they worked on the performance task and sharing the results of applying the rubric to 
their answers – was an essential part of the creation of the learning environment. It is in 
these discussions that the elements of critical thinking were made explicit and necessary for 
learning to take place. The discussions also provided group reflection on any issues that arose 
in the utilization of the skills. The problem that was the topic of each performance task was 
part of the content of the discussions as well (…).” 
 
Rubric werd door IV ook gebruikt om probleemoplossingstaken te ontwerpen. Op die manier 
ontstond een goede afstemming tussen taken en toestingsaanpak.  
 
Voor ontwikkelen van rubrics kan je terugvallen op antwoorden van lerenden op vroegere 
evaluaties. Zo vind je zeer concrete voorbeelden terug van wat op welk niveau bereikt kan 
worden. Je stemt zo ook rubric af op niveau van doelgroep.  
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8.10.7 Toetsservicesystemen/elektronische toetssystemen (zie ook LVS) 
 
▪ Toetsen opstellen vraagt veel tijd en dan alles analyseren ook. Daarom 

toetsservicesystemen (TSS) inschakelen. 
▪ TSS: computersysteem dat evaluatieproces in grote mate automatiseert.  

TSS bestaat uitvolgende onderdelen: 
▪ De itembank bevat toetsvragen (items) geordende volgens bv. leerdoelen 
▪ Toetsconstructiemodule om toetsprofiel of toetsmatrijs op te stellen 
▪ Toetsafnamemodule voor afnemen toets 
▪ Correctiemodule; automatische correctie en semi-geautomatiseerd bij open vragen 
▪ (Semi-)automatische item- en toetsanalyse in functie van optimalisering van 

itembank; slecht discriminerende items (niemand of iedereen maakt ze goed) 
worden bijv. geblokkeerd voor verdere selectie → Kwaliteitscontrole 

▪ Rapportage voor opleveren resultaten toetscorrectie 
 
 

8.11 Kwaliteitseisen bij evaluatie 
 
▪ Betrouwbaarheid: hebben we wel gemeten wat we willen meten? Indien iemand 

anders zou evalueren, komt die tot dezelfde conclusie? Als ik opnieuw zou evalueren, 
kom ik dan tot dezelfde conclusie? (= consistentie) 

• Belang heldere criteria, stellen voldoende vragen en/of veel observaties, 
eventueel inzetten meerdere observators of raters ( = ‘inter-
rater’betrouwbaarheid) of evaluatie overdoen, zonder naar vorige 
analyseresultaten te kijken (= ‘intra-rater’betrouwbaarheid) 

▪ Validiteit: meten we wat we hebben nagestreefd? Kunnen we op basis van meting 
uitspraken doen over beheersing kennis en vaardigheden?  

• Validiteit verbeteren door de items/toets inhoudelijk te laten controleren 
door peers (inhoudsvaliditeit), door een toetsmatrijs te gebruiken (zie 
hierboven); je kan ook een vergelijkbare toets afnemen en correlatie nakijken 

▪ Authenticiteit: toetsing is een echte authentieke afbeelding van wat in realiteit van 
lerende verwacht wordt. Kan je bv geven van injectie toetsen aan de hand van MPC? 
Vooral bij toetsen van competenties is authenticiteit een probleem.  

▪ Recentheid: relatieve waarde van toetsresultaten over de tijd heen; beheersing kan 
ter discussie staan door veranderingen in kennisdomein; zie snel dateren leerdoelen 
door veranderingen in technologie, tools, technieken, inzichten, nieuwe 
grondstoffen, veiligheidsvoorschriften … 

 
Hoeveel zijn IV nodig om kwaliteit van hun toetsen of examens te testen? → Vraagt enorm 
veel tijd en statistische kennis.  
→ Je komt al ver vooruit als je na afnemen van toets de resultaten van de leerlingen even 
grondig bekijkt.  
 
Belang LVS en TSS!! 
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8.12 Evaluatie: kritische visies 
 
Let op! 
▪ Freeman & Lewis (1998, p.9): “Assessment a sample of behavior.” → Elke evaluatie is 

een momentopname. Eén momentopname is dus onvoldoende om beheersing van 
leerdoelen betrouwbaar en valide te meten en vast te leggen.  

▪ Moerkerke (1996): “The tail waggles the dog.”; klassieke evaluatie-benadering hangt 
nauw samen met een enge visie op leren en instructie →  nadruk op 
gestandaardiseerde toetsen kan andere toetsvormen verdringen. Dit leidt ertoe dat 
heel wat vaardigheden niet getoetst of aangeleerd worden.  

 

8.13 Evaluatie in het onderwijskundig referentiekader 
 
8.13.1 Microniveau 
 

• Focus op alle variabelen, processen en actoren 
• Veel aandacht voor evaluatie van leerdoelen, media en instructiestrategieën en 

aandacht voor criteria die hierbij worden gehanteerd  
 
8.13.2 Mesoniveau 
 

• Modellen (kaders, raamwerken) voor evaluatie besproken 
• Team van experten om kwaliteit te borgen 
• Rol context (bestuur, lokale financierder …) belangrijk bij kwaliteitscontrole 
• Nadruk op cyclisch karakter van evaluatie (PDCA-cyclus) → obv evaluatiegegevens de 

instructie bijstellen. 
• Ontwikkeling van schooleffectiviteit naar schoolontwikkeling 
• Groeiende betrokkenheid interne actoren in kwaliteitsproces  

 
8.13.3 Macroniveau 
 

• Evaluatie is instrument voor kwaliteitszorg van (inter)nationale instructiesystemen 
• Grote impact stakeholders (de politiek, financiers, drukkingsgroepen …) 
• Link CIPO 
• Gebruik performance indicatoren weerspiegelt politieke, economische, sociale, 

culturele belangen en mensbeeld.  
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Thema 9: Diversiteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 Advance organizer 
 

9.2 Diversiteit 
 
Diversiteit – identiteit – verschilkenmerken  
→ Diversiteit is kenmerk van een groep (actoren) waarbij de identiteit van elke actor apart 
verschilt.  
 
Hughes (2007, p.710) : “We verwijzen naar diversiteit in termen van zich identificeren met 
bepaalde sociale groepen zoals die blijken uit etniciteit, geslacht, sociaal-economische status, 
sociale klasse, nationaliteit, seksuele voorkeur, leeftijd, religie. Diversiteit in identiteit kan ook 
verwijzen naar de verschillen in vooropleiding, job, professionele ervaringen, talenkennis en 
beheersing van cultuuruitingen (bv. dans, muziek, poëzie, …). Ook de manier waarop men 
kennis verzamelt speelt een rol (wetenschappelijke kennis, impliciete kennis, anekdotische 
kennis, autobiografische kennis, professionele kennis, … . Ook de eigen leeraanpak (leerstijl), 
en de beheersing van praktische vaardigheden, cognitieve vaardigheden en executieve 
functies valt er onder.” 
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▪ Diversiteit hangt samen met ‘inclusie’ (de insluiting in de samenleving van 
achtergestelde groepen obv gewlijkwaardige rechten en plichten) 
→ Misvatting hierbij is dat er aan inclusie van lerenden met problematiek wordt 
gedacht.  

▪ Hughes (2007, p.709): “Inclusie ontstaat wanneer er congruentie is tussen de sociale 
identiteit van lerenden en de specifieke identiteit die men impliciet of expliciet 
ondersteunt in de gegeven context.” 
→ inclusie ontstaat wanneer leeromgeving voldoende afgestemd is en rekening 
houdt met de verschillen in identiteit van lerenden.  

▪ ‘Identiteit’ als basisbegrip in discussie 
▪ Let op met focus op verschillen. Individuele verschillen vertalen zich in 

groepsverschillen; Ormrod (2003). Vier principes om met verschillen om te gaan in 
instructiecontext: 

• Verschillen tussen lerenden evolueren over de tijd heen 
• Let op met aggregeren van verschillen op groepsniveau; variatie tussen en 

binnen groepen (‘between-group’ versus ‘within-group’) 
• Verschillen tussen groepen verbergen grote overlap tussen groepen → Soms 

zien we enkel de grote verschillen tussen 2 groepen, terwijl er eigenlijk ook 
wel veel gelijkenissen zijn tussen deze groep. Bv prestaties bij jongens en 
meisjes.  

• Leerprestaties worden positief beïnvloed wanneer rekening wordt gehouden 
met zowel de verschillen tussen groepen als met individuele verschillen 

 

9.3 Diversiteit en sociale ongelijkheid  
 
Drie stromingen die elks een mechanisme naar voren schuiven om ontstaan of versterken 
van sociale ongelijkheid te beschrijven: genetisch-deficitmodel, onderwijs-deficitmodel, 
cultureel-deficitmodel. 
 
9.3.1 Het biologische of genetisch deficitmodel 
 

• Genetische factoren verantwoordelijk voor de sociale ongelijkheid in onderwijs: je 
bent minder intelligent geboren, je persoonlijkheid is anders en je uiterlijk is 
afwijkend; sterke samenhang met ras, etnische achtergrond, sociale klasse 

• Erfelijkheid speelt tot bepaalde hoogte een rol, maar onderwijsniveau wordt vooral 
bepaald door familiale omgeving.  

• Verschil focus op erfelijke kenmerken individu versus kenmerken groep 
• probleem bij meten van kenmerken; zie correlatie ras en IQ: “Because Blacks and 

Hispanics have lower average IQ, they do worse than most Whites.”(Zirkel & Pollack, 
2016, p. 1536) → ras gebaseerde stereotypering 

 
 
 
 
 
 
 



 189 

9.3.2 Het onderwijsdeficitmodel 
 

• Vanaf jaren ’70 vorige eeuw  
• Idee: Onderwijs reproduceert bestaande maatschappelijke ongelijkheid. Onderwijs 

(re)produceert ongelijkheid van scholingskansen voor lerenden en negeert hun 
persoonlijke kwaliteiten. Het ODM ziet oorzaken van sociale ongelijkheid in bv de 
keuze voor onderwijsdoelstellingen en manier van evalueren. Curriculum en 
evaluatieaanpak discrimineren bepaalde sociaal-economische groepen.  

• Onderwijs: geen ‘hefboom’ die sociale ongelijkheid helpt opheffen, maar wel 
‘slagboom’ die lerenden met lage SES toegang ontzegt  tot betere jobs → 
Economisch succes blijft vooral bepaald door SES, etniciteit (allochtoon/autochtoon) 
en geslacht.  

• Illich (1973, p. 54): “Schools tend to incalculate passive consumption  (…). These 
lessons are not consciously taught (…). The hidden curriculum teaches children that 
their role in life is ‘to know their place’ and to sit still in it.” → Hij wijst naar verborgen 
curriculum. 
→ Inspelen op bepaalde gewoontes, manier van werken van een bepaalde groep 
wordt bevoordeeld. Wij houden een selectie 

• Utopie: probleem van sociale ongelijkheid oplossen door andere maatschappelijke 
organisatie en ander onderwijsmodel. 

• Dewaele (1982): oorzaken van onderwijsongelijkheid liggen in selectieve karakter van 
Vlaamse onderwijssysteem 

• Nicaise (2001): vele inspanningen van overheid worden tenietgedaan omdat omdat 
ze de ideologische basis van onderwijs niet veranderen. Dominante ideologie in 
Vlaanderen is meritocratie (samenleving waarin het belangrijk wordt gevonden wat 
je individueel hebt gepresteerd) in plaats van democratie 

• De Groof & Stevens (2004, p. 23): ouders met lage SES en migratieachtergrond 
weerspiegelen lagere participatie kleuterschool → Heeft gevolgen voor prestaties in 
middelbaar (afzwakken naar BSO); zie verlaging leerplichtleeftijd 
→ Leerplicht light: lln krijgen pas toegang tot lagere school als ze voldoende halve 
dage naar kleuterschool zijn geweest.  

 
9.3.3 Het cultureel-deficitmodel 
 

• Sociale ongelijkheid gereproduceerd op basis van een deficit dat veroorzaakt wordt 
door culturele factoren 

• Bourdieu: cultureel kapitaal 
• Kinderen krijgen dit kapitaal (al dan niet) mee op basis van hun opvoeding; 

o.a. taalgebruik, taalvaardigheid, sociale vaardigheden, consumptiepatronen, 
vrijetijdsbesteding, waardensysteem, de levensstijl, opvattingen en aspiraties  

• Calarco (2014) interviews leerkrachten en oudervragenlijst: ouders hebben – 
afhankelijk van hun sociale klasse - andere verwachtingen over wat je best 
doet op school; ouders geven verwachtingen actief door; “working class” 
ouders, in tegenstelling tot ‘middle class’ ouders, zijn minder op de hoogte 
van afspraken, regels, wie wie is op de school, hoe je iets vraagt aan een 
leerkracht; wanneer ouders problemen vaststellen bij hun kinderen reageren 
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ze anders; middle class ouders zijn pro-actief, gebruiken geen excuses en 
verwachten dat hun inbreng hun kind helpt. (ibid, p.1015): 

• PISA 2012 
• Grootste succes wanneer schoolcultuur en thuiscultuur overeenkomt; zie 

Verhoeven & Kochuyt (1993): Vlaamse onderwijs weerspiegelt cultureel 
kapitaal van de middenklasse 

• ‘Blaming parents’: verwijt aan ouders met Afrikaans of Spaanse roots dat ze 
kinderen minder motiveren. → Toch laten scholen blijken dat ze wel wat 
ouders kunnen laten meewerken.  

• (Lee & Bowen, 2006, p. 211): “Parents’ human capital (parental educational 
attainment) is transmitted to their children in their own development of 
human capital (children’s academic achievement) only if parents direct social 
capital (parent involvement) toward their children.” 

• Bernstein: taalcodes 
▪ Lerenden uit lagere sociale milieus hanteren een andere taalcode dan 

lerenden uit hogere sociale milieus 
▪ Van Houtte (2002): lerenden uit gezinnen met lage SES begrijpen 

minder goed wat de instructieverantwoordelijke zegt en hebben meer 
last met abstracties en generalisaties 

Onderzoek Vlaanderen bevestigt cultuur-deficitmodel → culturele activiteiten, 
studiebegeleiding, smaakontwikkeling (smaak die al dan niet bij schoolcultuur past), 
onderwijsgerichtheid. Lerenden in ASO blijken te komen uit gezinnen met de hoogste 
onderwijsgerichtheid.  
 

9.4 Sociaal-economische status 
9.4.1 SES, een complexe variabele 
 
PISA-resultaten: lagere SES, lagere leerprestaties 
 
Gelijke kansen (GOK) en SES  
→ Theoretische relatie tussen deze variabelen en leer- en instructiesetting.  
 
overzicht van variabelen die gelinkt worden aan SES: 
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9.4.2 Onderzoeksgegevens in Vlaanderen: PISA-onderzoek 
 
Vlaanderen is een van de regio’s waar het grootste verschil tussen lerenden met of zonder 
migratieachtergrond wordt vastgesteld. 
 
Hoe SES in PISA-onderzoek wordt meegenomen:  

• Het beroep van de ouders 
• Het onderwijsniveau van de ouders 
• Indicatoren die verwijzen naar rijkdom/bezit (laptop) 
• De educatieve media waarover lerenden thuis beschikken (printer, bib, speelgoed) 
• Het aantal boeken die lerenden thuis bezitten 
• Migratie-achtergrond is niet opgenomen → Wordt los van SES bekeken. Is vooral 

belangrijk wanneer men kijkt naar verschillen tussen thuistaal en schooltaal.  
 
België heeft veel sterker dan gemiddelde samenhang tussen prestaties en variabelen die te 
maken hebben met sociale achtergrond.  
In Vlaanderen speelt migratie een sterke rol bij schoolprestaties.  
 
9.4.3 Sociale ongelijkheid op school: nog een ander verhaal over ongelijkheid 
 
Vlaanderen: hoe gaat onderwijs hiermee om? onderzoek bevestigt systematische segregatie 
 

9.5 Meertaligheid 
9.5.1 Waarom het begrip ‘meertaligheid’ 
 
▪ Verschil thuistaal en schooltaal (zie SES) 
▪ Verschillende appreciatie andere thuistaal → anderstaligen verwijst nar het niet 

beheersen van het standaardnederlands.  
▪ Nochtans realiteit: ‘translanguaging’ → continu wisselen tussen talen, ook al bv ‘ik zit 

te swipen doorheen mijn foto’s’.  
Park (2014, p. 50): “Through strategic classroom language planning that combines 
two or more languages in a systematic way within the same learning activity, 
translanguaging seeks to assist multilingual speakers in making meaning, shaping 
experiences, and gaining deeper understandings and knowledge of the languages in 
use and even of the content that is being taught.” 

▪ Soorten meertaligheid 
▪ Simultane meertaligheid: wanneer men opgroeit in een context waar vanaf 

het begin meerdere talen tegelijkertijd gesproken worden 
▪ Successieve meertaligheid: wanneer men pas op een latere leeftijd met een 

andere taal te maken krijgt; bv. kinderen verhuizen  
▪ ‘Subtractive bilingualism’: moedertaal (L1) wordt weggelaten of genegeerd 

terwijl een tweede taal (L2 schooltaal) wordt doorontwikkeld; leidt tot 
monolingualism 

▪ ‘Additive bilingualism’: tweede taal wordt toegevoegd aan de eerste taal 
zonder dat taalverlies ontstaat 

▪ scholen verkiezen ‘subtractive bilingualism’: ‘Nederlands op de speelplaats’ → 
wegdrukken van thuistaal leidt niet tot betere beheersing Nederlands 
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9.5.2 Taalvaardigheid 
 

• Grammaticale taalvaardigheid: men kan de taal productief gebruiken en begrijpen; 
men beheerst klankonderscheiding, woordenschat, zinsbouw en tekstvaardigheid 

• Pragmatische of sociale taalvaardigheid: men kan de taal gebruiken in concrete 
situaties en bijsturen waar nodig (strategische vaardigheid) en stap voor stap de 
functies van taalaspecten onderkennen (sociolinguïstische vaardigheid). 

 
Afhankelijk van situaties (thuis of school) worden andere eisen gesteld aan taalvaardigheid. 
Schooltaak is gestructureerd en abstract, die vereist dat men naast taal ook cognitieve en 
sociale functies van de taal beheerst: 

• Schooltaal – Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) 
school, veeleisend, complex; 5-9 jaren voor verwerving 

• Thuistaal – Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS) 
in alledaagse situaties; standaardverwerving in thuiscontext 

 
Dubbele ijsbergtheorie of interdependentiehypothese van Cummins: 
Stel kind groei op met 2 talen (thuis- en schooltaal), dan dragen beide talen bij tot Common 
Underlying Proficiency (CUP = taalonafhankelijke kennis). Elke taal draagt bij tot de 
onderliggende cognitieve capaciteiten van lln. Conceptuele kennis ontwikkeld in de ene taal 
helpt input in andere taal begrijpelijk te maken. Ijsbergtheorie verklaart waroom we 
gemakkelijker een nieuwe taal leren obv eerdere vreemde taal.  
 
BICS → Observeerbare elementen van taal (zowel moedertaal als andere talen).  
CALP → niet-observeerbare onderliggende kennis van taal die verweven is met 
onderliggende cognitieve capaciteiten.  
Cummins benadrukt  belang van ontwikkeling van eigen moedertaal (L1). We kunnen 
kinderen eigenlijk niet verbieden om thuistaal op school te spreken, voor hen is dit hun 
hefboom om 
toegang te krijgen 
tot voorkennis in 
LTMG, vooral 
wanneer dat niet 
lukt met 
schooltaal.  
 
 
 
 
Cummins (2001) benadrukt belang ontwikkelen thuistaal/moedertaal: “Bilingualism has 
positive effects on children's linguistic and educational development. The level of 
development of children's mother tongue is a strong predictor of their second language 
development. Mother tongue promotion in the school helps develop not only the mother 
tongue but also children's abilities in the (…) school language. Spending instructional time 
through a minority language in the school does not hurt academic development in the (…) 
school language. Children's mother tongues are fragile and easily lost in the early years of 
school. “To reject a child's language in the school is to reject the child.” 
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9.5.3 Taal als verklarende factor voor schoolprestaties 
 
Schoolse leerprestaties hangen nauw samen met taalbeheersing van lln.  
→ PISA2015-resultaten. 
Uit resultaten blijkt dan lln die thuis ook Nederlands spreken beter scoren. 
 
Hootsen (2015): SES en rijkdom woordenschat  
→ Afhankelijk van SES weerspiegelen gesprekken tussen kinderen en ouders een volledig 
ander taalgebruik.  
→  Benadrukt belang van taal voor schoolprestaties en dat belangrijke dimensie van taal al 
ontwikkeld is in thuismilieu.  
 
Taal is niet belangrijk voor leerprestaties. Het is wel belangrijk dat er bij taalontwikkeling 
zowel de moedertaal als de schooltaal bevorderd moeten worden en de school moet dus 
hun taalbeleid afstemmen op complexe taalwerkelijkheid van school/klas.  
 
Cummins:  

- Bij lln die in mindere mate de schooltaal beheersen, kan snel indruk ontstaan dat zij 
minder kennen en kunnen, omdat ze via zwakker ontwikkelde schooltaal er minder in 
slagen om de toch aanwezige kennis mondeling te formuleren of schriftelijk neer te 
zetten.  

- Bij lln uit lager SE milieu bestaat risico dat hun taalgebruik, niettegenstaande hun 
mogelijkheden, minder geprikkeld wordt en dat ze minder cultureel kapitaal 
meekrijgen in termen van woordenschat, zinscomplexiteit, vragen stellen …  

 

9.6 Armoede 
9.6.1 Alarmerende cijfers 
 
▪ Armoederisico zodra men voor een aantal indicatoren niet goed scoort (inkomen, 

gezondheid, huisvesting, arbeidssituatie, opleidingsniveau, ontwikkeling van de 
kinderen) 

▪ Aantal kinderen dat opgroeit in armoede stijgt 
 
9.6.2 Severe Material Deprivation (SMD) en de school 
 
SMD = ernstige materiële deprivatie, materiële behoeften waar je niet aan kan voldoen 
 
Eeman en Nicaise (2011): armoede 
hypothekeert op een sluipende en 
complexe manier de kansen van 
betrokkenen in een gezin.  
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Gevolgen: 

- Lerenden in het eerste leerjaar lopen tien keer méér kans om vertraging op te lopen 
wanneer hun moeder laaggeschoold is 

- Ze hebben tien keer meer kans om doorverwezen te worden naar het buitengewoon 
onderwijs 

- Uiteindelijk worden een op vier van die kinderen doorverwezen naar het 
buitengewoon onderwijs 

- 50% van de kinderen met een laaggeschoolde moeder komt in het beroeps-secundair 
onderwijs terecht 

- De kans om zonder een diploma het onderwijs te verlaten (niet-gekwalificeerde 
uitstroom) is bij kinderen van laaggeschoolde ouders 31% en slechts 3% bij 
hooggeschoolde ouders 

 
 

9.7 Geslacht 
9.7.1 De empirische basis voor geslachtsverschillen in relatie tot instructie 
 
Opmerkelijke vaststellingen: 
▪ Pahlke, Hyde en Allison (2014) literatuuranalyse: in non-controlled (geen controle 

voor achtergrondsvariabelen) studies blijken niet-gemengde klassen een voordeel op 
te leveren voor jongens en meisjes voor wiskunde, maar niet voor wetenschappen; in 
controlled (wel kijken naar achtergrondsvariabelen) studies zijn de voordelen van 
niet-gemengd onderwijs triviaal voor zowel wiskunde als wetenschappen; in best 
opgezette studies worden geen verschillen vastgesteld tussen gemengd of niet-
gemengd onderwijs 

▪ Al op een voorschoolse leeftijd hebben lerenden zelf een stereotiepe opvatting over 
geslachtsrollen en dus over wat meisjes (vrouwen) en jongens (mannen) verkiezen 

▪ Ryan (2016, p. 77): lagereschoolkinderen spreken verschillend over geslacht en 
seksualiteit: “(…) children also take up and perpetuate heteronormative ideals in their 
own interactions both through explicitly anti-gay talk and by silencing of lesbian, gay, 
bisexual, transgender and queer (LGBTQ)-inclusive perspectives, thereby maintaining 
the heteronormativity of schools. Findings show (hetero)sexuality to be a constitutive 
part of classroom life, present even in the formal teaching/instructional time of 
elementary schools and even in the talk/activities of children themselves.” 

▪ Media (televisie, film, videospelletjes, kinderboeken, schoolboeken …) tonen een 
stereotiepe opvatting over rolpatronen. Mannen worden als leiders en 
probleemoplossers voorgesteld, vrouwen als volgend, helpend en weinig agressief.  

▪ Lerenden nemen zeer snel gender stereotypes over van 
instructieverantwoordelijken; bovendien sterker in oudere lerenden; Retelsdorf, 
Schwartz en Asbrock (2015, p.8): “Even more important, in relation to the present 
research, is that students in late childhood or early adolescence become more and 
more aware of other persons’ stereotypes.”  

▪ ‘Peers’ reageren positiever wanneer geobserveerd gedrag past bij een klassieke 
rolverdeling tussen jongens en meisjes.  

▪ Jongens bleken tot voor kort systematisch beter te presteren voor wiskunde en 
wetenschappen; recent onderzoek toont dat impact van gender vermindert 
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▪ Vlaanderen: jongens volgen meer bijles voor taal en wiskunde dan meisjes 
▪ Meisjes actiever (meer vragen stellen en beantwoorden) in niet-gemengde klassen 
▪ Jongens en meisjes verschillen nauwelijks in intelligentie (bv. IQ); meisjes betere 

verbale intelligentie; jongens - na de puberteit - betere visuo-spatiële capaciteiten en 
wiskundige probleemoplossingsvaardigheden 

▪ EF ontwikkelen zich sneller bij meisjes dan bij jongens 
▪ Fysieke en motorische mogelijkheden van jongens zijn groter dan die van meisjes 
▪ Motivatie is groter bij meisjes, jongens lijken hun capaciteiten te overschatten. 
▪ Zelfvertrouwen in eigen leerproces verschilt afhankelijk van kennisdomein. Jongens 

meer zelfvertrouwen in probleemoplossingssituaties, meisjes in interpersoonlijke 
situaties.  

 
9.7.2 Instructie en genderverschillen 
 
Hoe reageren IV op geslachtsverschillen en welke effecten heeft dat: 

- Jongens krijgen meer vrijheid: mogen sneller iets alleen aanpakken, worden 
aangemoedigd initiatief te nemen 

- IV gedragen zich anders tegenover jongens dan meisjes. IV stellen meer vragen aan 
jongens, belonen ze meer en bekritiseren meer. IV stimuleren jongens om zelf 
antwoord te vinden. IV verwachten minder van meisjes 

- Studiekeuzes in TSO en BSO zijn sterk ge-‘genderd’. 

- De verwachtingen over leerprestaties van meisjes zijn veel lager 
 
9.7.3 Onderzoek in Vlaanderen 
 
PIRLS 2017: meisjes beter dan jongens voor lezen 
PISA 2015 idem dito PIRLS 2017: meisjes beter dan jongens voor lezen 
PISA2015: Jongens hebben hogere score voor wiskunde en wetenschappelijke geletterdheid.  
 

9.8 Motivatie 
9.8.1 Wat is motivatie? 
 
Motivatie is belangrijke voorspeller voor leerprestaties (Hattie: d = .48) 
Motivatie is geheel aan invloeden en krachten dat het volgende beïnvloedt: de selectie van 
concreet gedrag, de mate waarin men dit gedrag doorzet en de intensiteit waarmee men het 
gedrag ook verderzet.  
Schunk, Pintrich & Meece (2002, p. 4-5): “Motivatie is het proces waardoor doelgericht 
gedrag wordt uitgelokt en onderhouden.” → impact van IV  
 
9.8.2 De zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan 
 
Uitgangspunt: intrinsieke motivatie, wat staat voor aangeboren tendens van individu om in 
te gaan op wat nieuw is en wat voor hen een interessant uitdaging vormt.  
Zelfdeterminatie = intrinsieke motivatie 
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Motivatie hangt af van mate waarin basispsychologische behoeften bevredigd zijn. Er zijn 3 
centrale behoeften (ABC-vitamines van groei): 

• ‘Autonomie’ (Autonomy): “Ik wil dit zelf kunnen doen, ik wil mijn situatie zelf kunnen 
aanpakken, ik wil kunnen en mogen kiezen, ik krijg graag een stuk eigen 
verantwoordelijkheid.”  

• ‘Sociale verbondenheid’ (Belonging; relatedness): “Ik wil dat anderen zien dat ik mijn 
situatie beheers en dat ik samen met hen mijn situatie onder controle heb, ik zie me 
als een partner van de anderen, ik heb graag een professionele ondersteuning.” (We 
willen erbij horen, feedback krijgen …)  

• ‘Competentie’ (Competence): “Ik wil deze situatie in de hand kunnen houden, 
beheersen, ik wil kunnen tonen wat ik kan, ik wil graag slagen in wat ik aanpak.”  

→ Lln zijn sterk intrinsiek gemotiveerd als aan deze 3 behoeften voldaan wordt.  
 
Geïdentificeerde regulatie: bepaald vak, leerstof, taak … niet graag doen, maar het wel zinvol 
vinden en beseffen dat het beheersen van leerdoelen zal helpen voor de ontwikkeling.  
 
Gecontroleerde motivatie:  
→ Externe regulatie/motivatie: taak maken omdat je anders gestraft wordt 
 → Geïntrojecteerde regulatie: taak aanpakken uit angst of schuldgevoelens 

 
9.8.3 Is het normaal dat lerenden soms minder gemotiveerd zijn? 
 
Jongeren gaan minder graag naar school. Twee belangrijke bedenkingen: 

- Motivatie bouwt op onderliggende kennis, vaardigheden en EF die zich moeten 
ontwikkelen, bv PGO, keuzes maken, plannen, initiatief nemen … Het is dus vrij 
normaal dat motivatie bij jongeren soms laag is. 

- Normale ‘dip’ bij jongeren in motivatie voor schoolzaken. Hoge intrinsieke motivatie 
ongeveer van 9-17 jaar. School moet, meestal rond leeftijd van 16, beginnen 
concurreren met andere terreinen waarop een adolescent zich rond die leeftijd 
begint te bewegen. 

 
School in concurrentie met adolescentieontwikkeling 

• Eccles en Roeser (2011, p. 226): “From a developmental perspective, there is evidence 
that the content and design of academic work may not change over time in ways that 
reflect the increasing cognitive sophistication, diverse life experiences, and identity-
linked motivational needs of children and adolescents as they move from the 
elementary into the secondary school years (…). As one indication, middle school 
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children report the highest rates of boredom when doing schoolwork, especially 
passivework (e.g., listening to lectures) and in particular classes such as social studies, 
mathematics, and science (…). 
→ Veel werk voor IV en scholen om motivatie terug op te krikken. Denk al wel terug 
aan scholen die klassen anders indelen, die evaluatie aanpakken, werkplekleren 
centraal stellen … 

 

9.9 Leermoeilijkheden 
 
▪ Vanderauwera et al (2015) 

• Leerstoornissen zijn didactisch resistent; kunnen niet door 
instructieverantwoordelijke aangepakt worden via inzet van leerdoelen, 
strategieën, media … Men vindt hiervoor geen verklaring in omgeving of in 
intellectuele of sensorische beperkingen 

• Leermoeilijkheden kunnen door instructieverantwoordelijke aangepakt 
worden via arsenaal tools, werkvormen, toetsaanpakken … die ook bij 
‘gewone’ instructie toegepast worden 

▪ Leermoeilijkheden dikwijls secundair effect van andere diversiteitskenmerken 
(talachterstand, lagere schoolgerichtheid, minder ondersteuning van ouders …) 

• Zie andere thema’s (visies, EF, evaluatie …) 
 

9.10 Diversiteit en instructie 
9.10.1 Uitgangspunten bij omgaan met individuele verschillen 
 
Uitgangspunten: instructie maakt verschil! 
 
▪ Jonassen en Grabowski (1993, p. 19) beantwoorden de vraag ‘Kunnen we met 

instructieaanpakken om micro-, meso- en macroniveau ook succesvol omgaan met 
brede waaier aan componenten van diversiteit?’ → 3 uitgangspunten:  

• Leereffecten kunnen bevorderd worden door instructiestrategieën op micro- 
en mesoniveau 

• De verschillende instructiestrategieën verschillen in effect, afhankelijk van de 
kenmerken en mogelijkheden van lerenden. Met andere woorden, individuele 
lerenden kunnen telkens anders reageren op een instructieaanpak 

• Leereffecten worden beïnvloed door de totale vormgeving van de instructie 
en niet door één geïsoleerde instructieaanpak 

▪ Uitgangspunten roepen vraag op “Is het mogelijk succesvolle relatie te leggen tussen 
bepaalde individuele mogelijkheden (aptitude) en een specifieke instructieaanpak 
(treatment)?” → Is ATI (aptitude treatment interaction) mogelijk?  

▪ ATI-traditie gaat uit van lineair verband tussen instructieaanpak en individuele 
verschillen  

▪ Let op met ATI-opvatting; geen simplistische visie op aanpassing van instructie; mix 
van diversiteits-variabelen vraagt mix in aanpakken 
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9.10.2 Een ‘propensity-opportunity’-model (verklaart leereffecten) 
 
Onderzoek naar ontwikkeling van wiskunde bij kleuters en lagereschoolkinderen. 
Onderzoekers onderscheiden: 
▪ ‘Propensities’: kenmerken die lerenden inbrengen als “startkapitaal” bij de start van 

een leer- en instructieproces; bv. motivatie, doorzettingsvermogen, intellectuele 
mogelijkheden, karakter, persoonlijkheid, self-efficacy, voorkennis (!!) 

▪ ‘Opportunities’: alle processen en variabelen die de kwaliteit van instructie bepalen; 
bv. kwaliteit leermaterialen, gekozen leerinhouden, groeperingsvormen, keuze 
werkvormen, evaluatie, planning … 

▪ Rekening houden met: ‘antecedenten’: processen en variabelen die “gegeven” zijn 
en minder veranderbaar door de lerende; bv. geslacht, etnische achtergrond, sociaal-
economische status en daarbinnen bv. de aspiraties van de ouders m.b.t. de 
opvoeding 

▪ ‘Propensities’ en ‘opportunies’ gaan in interactie met elkaar; feedback loop 
 
Kernpunt PO-model: het is dynamisch: output is opnieuw input voor volgende fase van leer- 
en instructieproces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten: schooltype doet ertoe, dus de schoolbevolking (blank, zwart, hispanic …) 
 
9.10.3 Het cynische gelijkekansendebat: meritocratie 
 
Meritocratie = samenleving waarin belangrijk wordt gevonden dat je individueel hebt 
gepresteerd  
 
Het bieden van ‘gelijke kansen’ is maar een manier om met diversiteit om te gaan. 
Studiesucces en het probleemloos doorsturen vloeien niet automatisch mee uit dat gelijk 
aanbod.  
 
Meritocratie (in Vlaanderen) gaat ervan uit dat lln, ongeacht hun sociale afkomst, erin slagen 
om vooruit te komen.  
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▪ Verhoeven en Kochuyt (1993, p. 8): ”Elkeen krijgt het gelijke recht toebedeeld deel te 
nemen aan deze open wedren en er dient op toegezien dat ze verloopt 
overeenkomstig de formele regels van het spel zodanig dat enkel het persoonlijk 
talent en de eigen inzet doorwegen. (…) Iedereen kan aan de start aantreden en in 
open competitie bewijs leveren van eigen capaciteit en inzet. Aldus zullen de enen 
winnen terwijl andere verliezen, maar succes zal enkel de besten te beurt vallen. (…) 
survival of the fittest.”  

▪ iedereen krijgt toch ‘gelijke kansen’ in het onderwijs 
▪ Cynische kijk op ‘gelijke kansen’ wanneer startkapitaal verschilt → Niet iedereen 

gelijke startkansen.  
▪ Wie ongelijk start krijgt geen ondersteuning of extra kansen om achterstand aan de 

start in te halen.  
▪ Meritocratie, dat nadruk legt op bieden van gelijke kansen door iedereen toegang te 

geven tot gelijk onderwijsaanbod, gelijk curriculum, zal eigenlijk onmiddellijk 
ongelijkheden versterken en repliceren.   

▪ Groot deel van de onderwijsdeficit model  
▪ Meritocratie versterkt dus ongelijkheden aan de start 
▪ ‘Iedereen heeft recht op ongelijk onderwijs’ 
▪ Gevolg is het watervalsysteem: Hirtt, Nicaise en De Zutter (2007, p. 2): “De 

overheersende maatschappijvisie in westerse onderwijssystemen heet ‘meritocratie’: 
je krijgt je plaats in de samenleving niet meer toegewezen op basis van je afkomst, 
maar op basis van je verdienste. Het klinkt mooi, maar wat betekent verdienste in de 
praktijk? Men gaat ervan uit dat het cognitieve niveau van jongeren bij de start van 
het secundair onderwijs (…).” 

▪ Instructieaanpakken moeten dus vooral ongelijke start van lerenden aanpakken. 
diversiteit wordt dan vertaald naar gedifferentieerd onderwijs.  

 
9.10.4 Diversiteit en leraren: de invloed van beliefs 
 
Opvattingen over diversiteit 
Beliefs van instructieverantwoordelijken = hoe kijken we zelf naar de leerlingen 
IV maken pas keuzes wanneer ze overtuigd zijn dat diversiteit een issue is.  
 
▪ Eccles en Roeser (2011, p. 227): instructieverantwoordelijken verschillen in 

succesverwachtingen over lerenden; verwachtingen (beliefs) leiden tot een 
verschillende aanpak en die leidt tot verschillende leereffecten. Verschillende 
verwachtingen hebben te maken met hoe intelligent lln zijn, motivatie van lln, hoe 
geïnteresseerd ze zijn, mate van inspanningen … Ze doen soms aan ‘relative-ability’-
aanpak: doelen loslaten voor lln van wie je verwacht dat ze die toch niet zullen 
bereiken.  

▪ Pohan en Aguilar (2001): meetinstrument om beliefs over 
diversiteit van IV in kaart te brengen; onderscheid tussen 
professionele en persoonlijke opvattingen: 
→ Persoonlijke beliefs: opvattingen over ras/etniciteit, 
sociale klasse, geslacht …  
→ Professionele beliefs: manier waarop men in onderwijs 
omgaat met zelfde diversiteitskenmerken.  
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IV hebben meestal positievere persoonlijke diversiteitsbeleifs dan professionele beliefs.  
 
Opvattingen over gedifferentieerde instructie 
Vijf dimensies bij omschrijving van het begrip ‘gedifferentieerde instructie’: 

- Gericht omgaan met llnverschillen 

- Aangepaste leer- en instructiestrategieën kiezen 

- Variatie aan leeractiviteiten uitlokken bij lerenden 

- Inspelen op concrete individuele vragen van lln 

- Optimale leerresultaten bij elke lerende nastreven 
 

9.11 Sociaal-economische status 
 
Vlaanderen 
▪ België: Migrantenbeleid (1989) Paula D’Hondt 
▪ Gelijke OnderwijsKansen; GOK decreten 2002; 3 pijlers: 

• Inschrijvingsrecht: alle ouders hebben recht kind in te schrijven in school naar 
keuze. Mechanismen die scholen gebruiken om kinderen te weigeren worden 
juridisch aangepakt.  

• Per regio lokaal overlegplatform (LOP) en commissie inzake leerlingenrechten 
die meldingen van overtreding van het inschrijvingsrecht opvolgt.  

• Scholen krijgen extra lestijden en werkingsmiddelen als meer dan 10% GOK-
lln is 

▪ GOK-lln moeten voldoen aan één of meerdere kenmerken: 
• het gezin leeft van een vervangingsinkomen 
• de leerling is niet in een gezinsverband opgenomen 
• ouders behoren tot trekkende bevolking (binnenscheepvaart, kermis, …) 
• de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs 
• de thuistaal die is niet het Nederlands → Dit kenmerk moet in combinatie 

met ander kenmerk zijn, anders is het niet geldig 
▪ vanaf 2012: niet meer GOK-lln, maar leerlinggebonden kenmerken die samenhangen 

met SES van lln. → verschuiving van focus op migratie naar breder gamma aan 
risicofactoren 

▪ monitoring, maar % scheef verdeeld over scholen (segregatie?) 
 

9.12 Meertaligheid 
9.12.1 CLIL 
 
▪ Vlaanderen weinig aandacht integratie taal en andere vakken 
▪ Content and Language Integrated Learning (CLIL) beperkt = immersieonderwijs 
▪ Frans, Duits en Engels 
▪ Vlaanderen nu ook interesse voor CLIL tot op niveau van kleuterschool (taalinitiatie) 
▪ Angst: onder druk zetten van eigen moedertaal 
▪ Onderzoek: positief effect CLIL; ook bij zwakkere lerenden 
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9.12.2 Functioneel meertalig leren 
 
Functioneel meertalig leren → Oplossing wanneer veel lerenden onvoldoende Nederlands 
beheersen. Lijst van losse ingrediënten om deze in ta passen in schoolbeleid en zo krijgt 
meertaligheid een oplossing die past bij school, leerkrachten, lln en context: 
▪ Definieer een taalbeleid op het schoolniveau: visie van schooltaal tov andere talen 

die lln spreken. Basisprincipes hierbij: waarderen van diversiteit, accepteren van 
meerdere talen in schoolcontext, activeren van leerkrachten om aangepaste 
strategieën te gebruiken.  

▪ Ook lesgeven in de taal van de leerlingen: 
▪ Tweetalig onderwijs waarbij moedertaal en schooltaal door elkaar 

worden gebruikt 
▪ Lesgeven in de moedertaal van de leerlingen 
▪ Vakken die geen taalvakken zijn, worden gegeven in de moedertaal 
▪ Geleidelijke evolutie van lesgeven in moedertaal naar lesgeven in 

schooltaal 
▪ Geef voldoende tijd aan anderstalige leerlingen om een “talig” antwoord te 

formuleren 
▪ Gebruik werkvormen die verder bouwen op samenwerkend leren; elkaar helpen met 

talige aspecten tijdens groepswerk: peer tutoring, ‘jigsaw’ strategie, ‘think-pair-
share’ strategie …  

▪ Kies didactische aanpakken die leerlingen actief maken: rollenspel, theater, poster 
sessies, demonstratiesessies van hun oplossingen, videoclip laten produceren …   

▪ Schakel een lerende (met rolbeurt) in als ‘vertaler’ 
▪ (…) → p 348-349 
▪ Maak woordposters 

 
 

9.13 Armoede en instructie 
9.13.1 Het macroniveau 
 
▪ investeren in onderwijs cruciaal; Heckman-curve (2008); investeren in  

“(…) Socioemotional skills, physical and mental health, perseverance, attention, 
motivation, and self confidence. They contribute to performance in society at large 
and even help determine scores on the very tests that are commonly used to measure 
cognitive achievement.” 
→ Curve toont aan hoe vroeger we investeren in onderwijs en zorg voor kind, hoe 
groter de uiteindelijke opbrengt 

 
Macroniveau Vlaanderen 
▪ “Vlaanderen in Actie”; Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan 2013; initiatieven 

ministeries, waaronder onderwijs. Pijlers:  
• bv. versterking participatie aan kleuteronderwijs  
• Leerplichtverlaging “light” in 2012 → Kleuters moeten 250 halve dagen naar 

school alvorens ze aan lagere school mogen beginnen 
• Uitbreiding GOK ondersteuning naar kleuterscholen 
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Armoede aanpakken in ruimere schoolcontext:  
• Maximumfactuur onderwijs; vermijden dat kosten doorgeschoven worden 

naar ouders (maximumfactuur bestaat niet voor secundair) 
• ‘Commissie Zorgvuldig Bestuur’; zie vb. iPad school → Behandelen klachten 

over scholen die te veel kosten maken 
• VZW ‘Schulden op School’ 
• ‘Netwerk tegen Armoede’ 

 
9.13.2 Het meso- en microniveau 
 
‘Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen’ (2014): toolkit voor scholen en 
instructieverantwoordelijken; bewustzijn en signalen leren oppikken m.b.t. indicatoren voor 
armoede: 
▪ Risicomomenten: eerste schooldag (kledij, schrijfgerief), geld ophalen kan 

confronterend zijn, welke materialen verwacht je (schrift, map)? Welke ervaringen 
verwacht je (museum-/theaterbezoek)? Verwachtingen over waarden en normen 
(beleefdheidsvorm)? 

▪ Signaalmomenten: wie komt lerende inschrijven (alleenstaande moeder, gescheiden, 
grootouders), statuut van lerende (vluchteling, erkend asielzoeker …)? Hoe 
participeert lln in klas? Spijbelen? Agressie? Hoe verloopt contact met ouders?  

▪ Verwachtingen over ouders: verwacht niet dat ze eten en drinken kunnen betalen, 
geldkwesties niet regelen via lln, uitsluiten leerlingen die niet ‘betalen’, gratis 
drinkwater 

▪ Financiële drempels: ‘dubbele’ maximumfactuur; kostenbeleid, sociale kas, wat is 
vastgelegd in het schoolreglement? 

▪ Professionalisering schoolteam rond armoede  
▪ Maak expliciet wat er van ‘thuis’ verwacht wordt: kleding, luizen, werkplek thuis 

 
 

9.14 Gender en instructie 
9.14.1 Ontwikkelen van genderbewustzijn in IV 
 
▪ Positieve/negatieve invloed die samenhangt met genderverschillen is combinatie van 

leerkrachtgedrag en llnkenmerken (zelfverstrouwen, Self-efficacy) 
▪ Butcher-Dickman (1993) en Hall & Sandler (1984): IV moet werken aan eigen ‘gender 

bias’, om te kijken hoe ze tegenover jongens/meisjes staan 
▪ Warin en Adriany (2017): ‘gender blindness’ 
▪ Beliefs spelen een rol 
▪ Indicatoren bij instructieverantwoordelijken; bv. 

• Vooral jongens aan het woord laten 
• Gemakkelijke vragen stellen aan meisjes en moeilijke aan jongens 
• Eerst jongens vraag laten beantwoorden 
• Verwijzen naar mannelijke rolmodellen 
• Vooral klassikale instructie opzetten  
• Te veel competitie inbouwen in instructie, wat vooral door jongens 

geapprecieerd wordt.  
• Nadruk leggen op abstracte leerstof, minder praktische toepassing 
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Hall & Sandler (1984) adviezen gender-neutraal lesgeven 
▪ Wees je bewust van wie je wel en niet rechtstreeks aankijkt 
▪ Stel aan meisjes en jongens vragen i.v.m. executieve functies 
▪ Wacht langer na het stellen van een vraag 
▪ Gebruik consequent de voornamen of familienamen bij jongens/meisjes 
▪ … 

 
Lacante, Lens, Janssens & Simons (2000) suggesties bij wiskunde en wetenschappen: 
▪ Pak stereotiepe rolopvattingen aan, verwijs naar mannelijke en vrouwelijke 

rolmodellen 
▪ Vergeet nooit de impact van ouders 
▪ Versterk zelfvertrouwen van meisjes 
▪ Benadruk actief verwerken van wiskunde 
▪ Garandeer succeservaringen  
▪ … 

 
9.14.2 Professionalisering en ondersteuning van IV 
 
IV trainen om actief om te gaan met gender bias bij ontwerpen van instructie 
▪ Archer (2003): onderzocht programma’s die gelijke kansen bij meisjes in lager 

onderwijs creëren. Resultaten: 
• In niet-gemengde klassen 

▪ Strategieën die zelfvertrouwen meisjes vergroten en activiteiten 
kiezen die niet passen bij rollenpatroon 

▪ Doe jongens reflecteren over hun jongensreacties en houding 
tegenover meisjes 

• In gemengde klassen 
▪ Bevorderen vriendschappen en samenwerking tussen jongens/meisjes 
▪ Doorbreken stereotiepe keuzes voor vakken of onderwerpen 
▪ Expliciteren stereotiepe houdingen en/of rolpatronen 

→ Aanpakken enkel nuttig wanneer ze lang genoeg gebruikt worden en als  
 
Scholen en IV beïnvloeden studiekeuze sterk. Om hier gender bias te vermijden, wordt 
proces van studiekeuze stapsgewijs aangepakt:  

1. Hoe promoten van zelfkennis bij lerenden: wie ben ik? Wat ben ik waard? Wat wil ik 
later worden?  

2. Het beter inschatten van eigen mogelijkheden. Waaruit kan ik kiezen? Wat is het 
studieaanbod? Stereotiepe opvattingen over beroepen te doorbreken 

3. Ontwikkelen van loopbaancompetentie. Lerenden ordenen beroepen en leren 
alternatieven op een rij te zetten en te kiezen. Zelfreflectie.  
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9.14.3 Macroniveau-initiatieven voor het aanpakken van de ‘gender gap’ 
 
Vlaamse overheid 
▪ 2007: technologiegerichte eindtermen voor alle lerenden → Meisjes meer stimuleren 

om te kiezen voor wiskundige, wetenschappelijke en technische richtingen 
▪ Durham (1990): kenmerken succesvolle aanpakken 

• Leeftijd waarop meisjes het meest gevoelig zijn voor dergelijke programma’s 
valt vóór de adolescentie, vóór het moment dat ze zelf negatieve houdingen 
ontwikkelen m.b.t. hun eigen capaciteiten, voor leeftijd van 15j 

• Programma’s die inspelen op affectieve elementen en op concrete 
prestatieniveau van lerenden, werken beter dan programma’s die inwerken 
op cognitieve opvattingen (‘beliefs’) 

▪ Geslacht instructieverantwoordelijke 
• Siongers (2002): feminisering van het lerarenberoep beïnvloedt cognitieve 

prestaties van lerenden niet negatief 
• Antecol, Eren en Ozbeklik (2014): quasi-experimenteel onderzoek in 17 

scholen in 7 staten VSA om te controleren of geslacht van leerkracht effect 
heeft op de prestaties (wiskunde en taal) van jongens of meisjes; zij stellen 
geen significant verband vast 

 

9.15 Motivatie en instructie 
9.15.1 Basisprincipes 
 
Lln meer intrinsiek gemotiveerd als aan 3 psychologische basisbehoeften voldaan is: 
autonomie, erbij horen (belonging) en competentie. → Kern van zelfdeterminatietheorie 
(ZDT) 
Geleidelijke evolutie in 
instructieaanpak die stap 
voor stap 
behoeftebevrediging 
gebruikt als mechanisme 
om te evolueren naar 
intrinsiek gemotiveerde 
aanpak door lerenden.  
 
IV moeten natuurlijk zelf 
ook intrinsiek 
gemotiveerd zijn tijdens 
lesgeven.  
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9.15.2 Naar concrete ABC-adviezen 
 
Elke beslissing die IV neemt, zal invloed hebben op motivatie van lerenden.  
 
▪ Autonomie 

• Lok dialoog en participatie uit 
• Daag uit (i.p.v. dreigen) 
• Vertrouw in wat leerlingen doen; geloof dat ze het kunnen; 
• Geef verantwoordelijkheid aan de leerlingen 
• Benadruk de relevantie/waarde van ‘schoolse’ taken; plaats taken en 

opdrachten in een context zodat leerlingen de ‘zin’ ervan inzien 
• … 

▪ Belonging (erbij horen): aanpakken die leiden tot warme klassfeer 
• Gebruik taal die uitnodigt tot overleg (i.p.v. taal die beoordeelt) 
• Bouw op samenwerken als basisstrategie bij het uitwerken van taken, 

opdrachten, voorbereiden, toetsen … 
• Luister naar de lerende wanneer deze zich minder goed in zijn/haar vel voelt 
• Accepteer en maak het bespreekbaar wanneer lerenden zich teleurgesteld 

voelen bij een minder goed resultaat 
• Maak dat leerlingen zich emotioneel ondersteund voelen. Zorg voor een 

veilige sfeer zodat ze durven twijfels uiten, gevoelens tonen of vragen stellen 
• Vermijd een te grote nadruk op competitie 

▪ Competentie 
• Spreek zeer concreet en gericht 
• Geef realistische uitleg bij taken zodat leerlingen die stap voor stap kunnen 

aanpakken 
• Bespreek plannen zeer expliciet, geef ze niet zomaar 
• Geef de structuur van een les of een lessenreeks expliciet weer 
• Modelleer hoe je zelf schema’s, structuren opbouwt; maak samen 

planning/timing op voor activiteiten. Modelleer hoe je systematisch 
oplossingen uitwerkt; dit geeft expliciet structuur en versterkt het gevoel van 
competentie 

• … 
 
Toepassen ABC adviezen bij ontwerpen instructie geeft volgende overweging: 
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Werkvormen: 

- Activerend 

- Laat je ze locatie van event mee kiezen? 

- Laat je lln eigen plan opstellen? 

- Hoe start een les? 
 
Evaluatie:  

- Wanneer testen? 

- Welke toetsvorm? 

- Wie is verantwoordelijk voor toetsen? 

- … 
 
Media:  

- Kunnen lln vrij mediagebruik kiezen? 

- Geef je lln verantwoordelijkheid om eigen mediagebruik te optimaliseren? 

- Laat je tools gebruiken? 
 

 

9.16 Diversiteit in het referentiekader voor onderwijskunde 
 
Lerende 
▪ Staat centraal in dit thema  
▪ Kenmerken: geslacht, taal, SES, motivatie, armoede … 
▪ Begeleiding: 

• Aanpak op micro-, meso- en macroniveau 
• Binnen en buiten context referentiekader 
• Als we de kenmerken van de lln negeren, ben je verkeerd bezig en heb je 

geen goed onderwijs. 
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Instructieverantwoordelijke  
▪ Opvattingen, beliefs, houdingen ivm diversiteit zijn bepalend voor succes van 

instructie 
▪ IV kunnen zich professionaliseren om met diversiteit om te gaan 
▪ Op mesoniveau vertaalt zich dit in uitwerken van schoolvisie rond diversiteit 
▪ Worden ondersteunen door macroniveau 
▪ Kenmerken: 

• eigen beliefs/opvattingen, gender bias, zelfbewustzijn, keuzes bij ontwerpen 
instructie 

▪ Begeleiding 
• professionalisering, ondersteuning vanuit macroniveau, tools 

 
Leerprocessen 
▪ Leerprocessen van de individuele lerenden weerspiegelen – afhankelijk van de 

verklaringstheorieën – de eigen culturele achtergrond, de genetische basis of de 
manier waarop de instructie de sociale positie van lerenden reproduceert 

 
Instructieactiviteiten 
▪ Instructieverantwoordelijken beïnvloeden door hun keuzes bij de 

instructieactiviteiten de manier waarop diversiteit al dan niet positief wordt 
aangepakt (leerdoelen, leerstof, werkvormen, media en evaluatie) 

 
Organisatie 
▪ Decretale kaders die diversiteitsaanpakken aansturen; bv maximumfactuur 
▪ Op mesoniveau speelt schoolautonomie en responsabilisering voor uitvoeren van 

beleidsmaatregelen een grote rol; scholen en GOK-decreet; zorgbeleid 
▪ Scholen verwerken in reglement diversiteitsbepalende maatregelen (bv. kosten) 
▪ Professionalisering van instructieverantwoordelijken centraal in schoolorganisatie 

om diversiteit aan te pakken 
▪ Nieuwe types actoren in de klas en op school (zorgbeleid, inclusie-figuren) 

 
Context = super belangrijk!! 
▪ Sociaal-maatschappelijke context heeft bepalende invloed op de instructie bij aanpak 

van diversiteit; bepaalt mate waarin lerenden met bepaalde kenmerken in meer of 
mindere mate aanwezig zijn in de klas 

▪ Thuismilieu speelt bepalende rol bij impact van diversiteit (bv. de beschikbaarheid 
van leermiddelen, computergebruik, werkruimte thuis …) 
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Thema 10: Onderwijskundig ontwerpen – Instructional Design 
 

10.1 Advance organizer 
 
P 376-377 
 
Hergebruiken van vorige 9 thema’s in dit 
thema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 Onderwijskundig ontwerpen: van descriptie naar prescriptie 
10.2.1 Begripsomschrijving 
 
Vele begrippen omschrijven onderwijskundig ontwerpen, vooral belangrijk is welke bril je 
opzet: ofwel ‘eng’ ontwerpen, ofwel breed ontwerpen.  
 
▪ Veel verschillende begrippen: lesplanning, ontwerpheuristieken, curriculumtheorie, 

leermaterialenontwikkeling, ‘instructional design’, onderwijskundig ontwikkelen, 
ontwerpen van onderwijs en training, ‘instructional systems design’, ‘curriculum 
design’ … 

▪ Gustafson (1996, p. 27): "Onderwijskundig ontwerpen is het complete proces van (a) 
het analyseren wat men wil bereiken met de instructie; (b) hoe men dit wil 
aanpakken; (c) hoe men de aanpak uittest en reviseert en (d) hoe men lerenden 
evalueert die het ontwerp gebruiken.--> Context wordt hier niet echt opgenomen.  

▪ ‘Instructional design’: proces bij beslissingen over variabelen, processen en actoren 
in het onderwijskundig referentiekader en waarbij het ontwerpproces onder de loep 
wordt genomen (LICOD) → Volle breedte van alle variabelen, processen en actoren 
op de 3 niveaus.  
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10.2.2 Het onderwijskundig referentiekader als basis voor de LICOD-ontwerpaanpak 
 

 
LICOD: Lerende, IV, Context, 
Organisatie, Didactisch handelen. 
LICOD = kopie van 
onderwijskundige referentiekader.  
Processen, variabelen en actoren nemen in de verschillende visies, op verschillende niveaus 
en voor lln, lkr, instructieactiviteiten, organisatie.  
→ Volledige cursus kan gebruikt worden voor onderwijskundig ontwerp. 
 
10.2.3 Onderwijskundig ontwerpen als een theorie 
 
Het lukt niet altijd of er zijn problemen. → Onderzoek doen naar wat wel en niet werkt 
binnen dit kader.  
 
Reigeluth (1999, p. 12): “So, instructional design theories are design oriented, and they offer 
methods which are situational componential and probabilistic. They identify the situations 
for which the methods should be used. They also identify the values that underly the goals 
they pursue and the methods they offer to attain these goals.”  
 
10.2.4 Ontwikkeling van ‘instructional design’-modellen 
 
▪ Jonge discipline 
▪ Aanvankelijk reductionistisch: enkel aandacht voor leerprocessen individu; zie 

Skinner (geprogrammeerde instructie en leermachines). Enkel kijken naar lln of 
ouders en niet naar heel het systeem.  

▪ Microniveau-aanpakken: 
• Enkel focus op concrete situatie en niet kijken naar waar iets mee 

samenhangt.  
• Zie Gagné: negenstappenmodel dat werd gekoppeld aan zijn ‘conditions of 

learning’.  
• ‘Events of Instruction’ 
• Tekortkoming hier is dat het ontwerpproces geen reflectie inhoudt op het 

procesverloop bij het ontwerpen.  
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▪ Macroniveau 
• Nadruk op context waarin instructie wordt opgezet en alternatieve 

instructieontwerpen tegen elkaar worden afgewogen. Evalueren en kijken of 
het werkt is erg belangrijk.  

• Nadruk op systemisch kenmerk instructie; dus alle systeemaspecten 
meenemen in ontwerp, verschillende actoren betrekken in desingcyclus.  

• Nadruk op een ontwerpcyclus.  
→ De modellen die in dit thema worden besproken gaan van zeer reductionistisch naar 
macroniveau-aanpakken. 
 

10.3 Het IDI-model als instap op het thema → 2 vragen 
 
IDI: Instructional Design Institute 
 
10.3.1 uitgangspunten 
 
Kennis maken met bepaalde ontwerpaanpak (systematische visie). Er is dus focus op 
inhoudelijke vormgeving van onderwijskundig ontwerp, maar ook kijken naar context, het 
systeem dat meegenomen wordt in het proces waarlangs het inhoudelijke proces vorm 
krijgt.  
▪ Gemaakt om mensen snel iets aan te leren. Vroeger gebruikt in de oorlog om toen 

mensen snel met wapens te leren werken. 
▪ Ontwikkeld door ‘Consortium for Instructional Development and Technology’ (UCIDT, 

1973); daarvoor ‘National Special Media Institute’ (1971). VS loopt altijd voor op 
iedereen.  

▪ Workshops van 5 tot 7 dagen voor instructieverantwoordelijken 
▪ Jaren 60 en 70 vorige eeuw; meer dan 20.000 lesgevers getraind in ontwerpen van 

instructie 
▪ IDI-model gericht op ontwerpen van oplossingen voor onderwijsgerichte settings 
▪ IDI-model: drie clusters aan activiteiten: definieeractiviteiten, ontwikkelactiviteiten 

en evaluatieactiviteiten → vormen cyclus 
▪ Iteratieve (doorlopen van cyclus) ontwerpaanpak: bij het ontwerpen wordt de cyclus 

meerdere keren doorlopen totdat oorspronkelijke doelen bereikt zijn. 
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10.3.2 Definieeractiviteiten 
 
Stap 1 Stel het instructieprobleem vast 
▪ Wat is het probleem? Kijken naar probleem dat echt opgelost moet worden.  
▪ ‘Needs analysis’ (behoefteanalyse) of sterkte-zwakte analyse uitvoeren van 

bestaande situatie (misschien moet je maar een deel veranderen van je bestaande 
praktijk) 

▪ Is instructie wel een oplossing voor dit probleem? Breed kijken en niet enkel naar 
leer- en instructieprocessen in de enge zin. Bv in Oeganda is er enorm veel 
kindersterfte. Ze hadden een tekort aan voedingsstoffen. Dit kan dus niet met 
instructie opgelost worden. (Misschien was het signaleringsprobleem: campagnes 
van griep die zich verspreidt)  

▪ Prioriteiten stellen: niet alles kan ineens opgelost worden 
▪ Keuzes ‘valideren (is het een waardevolle keuze?)’; check bij opdrachtgever of 

probleemeigenaar  
▪ Bv proffen komen een bijscholing volgen, maar wat hebben ze nodig?, waar hebben 

ze last mee? 
 

Stap 2 Analyseer de omgeving/context  
▪ Analyse structurele en functionele organisatie van instructie 
▪ Check regelgeving (wat kan en mag men veranderen?)  
▪ Randvoorwaarden (tijd, geld en expertise), heeft men wel alle vaardigheden en 

kennis om probleem op te lossen? 
▪ Overleg stakeholders (opdrachtgever, doelgroep, ouders, IV) 
▪ Analyse bronnenmateriaal → Check vroegere oplossingen (sterkte-zwakteanalyse) 
▪ Voer gerichte literatuurstudie uit om effectiviteit van instructieaanpak te checken 

 
Stap 3 Organiseer de te verrichten werkzaamheden 
▪ Werk projectplan uit, dat bestaat uit stappenplan van activiteiten die men wil 

uitvoeren. Daarbij worden taken, rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen 
beschreven.  

▪ Externe experten betrekken 
▪ Plek ‘probleemeigenaren’→ Laat hen prototypes zien en plan een evaluatie 
▪ Zet tijdsplanning uit en definieer mijlpalen  
▪ Bepaal budget, inzet personeel (hoeveel, hoe lang, welke expertise …) → Wie heb ik 

ervoor nodig, mensen in de opleiding, in de praktijk … 
▪  

→ Deze stappen vragen veel tijd en energie en worden dus vaak verwaarloosd. Maar dit mag 
niet!! 
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10.3.3 Ontwikkelactiviteiten 
 
Stap 4 Stel de doelen vast 
▪ Bepalen concrete doelen voor einde ontwerpcyclus + ontwerpen tussendoelen om 

zeker te zijn dat er stap voor stap wordt opgebouwd naar einddoel. 
▪ Doelenstructuur bepaalt structuur: opeenvolgende stappen, toetsing  
▪ Hoe concreter leerdoelen, hoe beter men kan bepalen of doelen bereikt zijn  
▪ Doelen verrijken met checklists, criteria en/of indicatoren (stel doel door te kijken 

naar de eerste 3 stappen) 
 

Stap 5 Specificeer methoden 
▪ Keuzes voor strategieën, media en toetsing worden gemaakt, bv game ontwerpen 
▪ Globale structuur van instructie uittekenen 
▪ Organisatievariabelen bepalen (tijd, infrastructuur, rol actoren) → Doelen kleden op 

instrumentele manier 
▪ Beslissingen m.b.t. componenten didactisch handelen, organisatie (bv. groepen, 

tijdsindeling), nodige lokalen  
 

Stap 6 Construeer prototypen 
▪ Proefversie instructieoplossing uitwerken → Beslissingen uit stap 5 worden nu in 

concreet instructieproces en instructiemateriaal omgezet 
▪ Ook de evaluatie-instrumenten worden uitgewerkt om effectiviteit en efficiëntie van 

prototype in kaart te brengen 
▪ Prototype-versies; ook prototypes van de evaluatie-aanpak (test het uit en maak er 

meerdere)  
▪ Let op: het is een prototype, niet je eindproduct!! 

 
10.3.4 Evaluatieactiviteiten 
 
Stap 7 Test prototypen 
▪ Selectie representatieve groep om proef te draaien 
▪ Bewaak ecologische validiteit (voldoende aantal deelnemers, lange doorlooptijd, 

vergelijkbare met normale instructiesetting …) 
▪ Verzamelen evaluatieve data adhv prototype-evaluatie in stap 6 

 
Stap 8 Analyseer resultaten 
▪ Op basis van verkregen evaluatiegegevens kan getoetst worden of: 

• Oplossing voldoet aan technische standaarden 
• Of oplossing helpt om vooropgezette doelen te bereiken 
• Oplossing leidt tot grotere efficiëntie (minder tijd, minder geld) 

▪ Analyseresultaten leveren conclusies op. Resultaten sturen beslissingen in stap 9 
Stap 9 Reviseer (kijken of het werkt) en/of implementeer  
▪ Conclusies uit stap 8 bepalen ‘succes’ van prototype en/of verder uitwerken 

prototype 
▪ Iteraties (herhalen): naar welke stap keer ik terug om prototype te optimaliseren. 

Nog wat materiaal bijmaken, extra doelen verzinnen … Valt vaak weg door tijds- en 
geldgebrek 
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10.4 Waarin verschillen modellen voor instructional design? 
 
Enorm veel verschillende instructional design-modellen. Er zijn verschillende redenen 
waarom er zoveel modellen bestaan.  
 
Basis van de verschillen tussen ontwerpmodellen: 
▪ Relatie met verschillende visie op leren en instructie 
▪ Aard kennisdomein 
▪ Focus op bepaalde leerdoelen, competenties 
▪ Mate waarin voorkennis een rol speelt (Ertmer & Newby, 1993) 

 
10.4.1 Hoe past een ontwerpmodel bij een visie op leren en instructie? 
 
Aantal aanpakken die aansluiten bij een concrete 
ontwerpaanpak: 

- Jobanalysemethode: procedures voor professionele 
taken ontwikkelen 

- Leeranalysemethode: ontwikkelen van strak 
gestuurd leerproces (bv DI) 

- Mediagerichte theorie: gebruikmaken van 
multimedia bij design 

- Cognitieve taakanalyse: wanneer problem solving 
centraal staat 

- Op activiteiten gebaseerde methode: ontwikkelen 
van constructivistische leeromgeving 

- Klassieke leerstofanalyse: promoten van versterking 
van declaratieve leerinhouden 

 
10.4.2 Omvang van de ontwerptaak 
 
Op welk aggregatieniveau richten we ons bij ontwerpen van instructie? 
→ microniveau van een les? 
→ Macroniveau waar we ons richten op ontwerpen van compleet instructiesysteem 
 
Ontwerpen we een instructieoplossing voor 1 lkr? Of voor heel team?  
Voor hoeveel personen, hoe lang, op welk niveau?  
Richten we ons op een product (leerpakket), het proces (instructieactiviteit), systeem 
(samenspel met elementen op microniveau) of organisatie (elementen op mesoniveau).  
 
Bv AdLit, focust zich op alle 3 de niveaus. Onderzoeksproject rond reclamewijsheid bij 
minderjarigen. Voor elk niveau is er bepaald pakket uitgewerkt.  
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10.4.3 Voor welke context ontwerpen we instructie? 
 
Modellen beschikbaar voor (in)formele instructiesettings: afstandsonderwijs, 
bedrijfsopleidingen, lager en secundair onderwijs, training on the job, instructie via internet 
…  
Bv. Guàrdia, Maina en Sangrà (2013, p.4) ontwerpen en implementeren van MOOCs 
(Massive Online Open Courses) 
 
10.4.4 Hoeveel ervaring heeft de ontwerper of het ontwerpteam? 
 
Wie voert ontwerpproces uit? IV zelf? Multidisciplinair team? Hoeveel ervaring hebben zij?  
Brede basiskennis is toch wel belangrijk. 
Niet enkel ervaring, maar ook opvattingen/beliefs spelen een speciale rol.  
 
10.4.5 Welke resources/middelen heeft men ter beschikking? 
 
Hoeveelheid tijd, geld, bronnenmateriaal, infrastructuur, tools, media (camera’s, video, 
kopieermachines, studio …); je herkent IDI-ontwerpstap 3 
 

 
10.5 Taakanalyse als centrale activiteit bij ‘instructional design’ → NIET 
 
10.6 Enkele opmerkelijke ‘instructional design’-modellen 
10.6.1 Het SOI-model van Mayer 

 
In thema cognitivisme zagen we Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML). 
Dit was basis van principes voor het ontwerpen van multimediale leermaterialen.  
Mayer schuift CTML-model naar voor als ontwerpmodel, maar nu als SOI-model.  
Nadenken over welke illustraties, tekst, waar moet tekst staan, iets online of niet, animatie, 
gesproken figuur, afbeelding van figuur? → 16 ontwerpprincipes van CTML gebruiken om 
selectie, integratie en organisatie van leerling stimuleren.  
SOI = selectie, organisatie en integratie. → Ontwerpen van instructie verloopt dus volgens 
deze fasen: 
▪ Selectie: Verwerk informatie tot een multimediale presentatie van leermaterialen 

(CTML-designprincipes). Benadruk kritische woorden en tekstfragmenten 
(onderlijnen, vet, cursief) of voeg denkvragen toe die aandacht vestigen op kern van 
tekst. 

▪ Organisatie: Ondersteun organisatie van aangeboden leermaterialen. Multimediale 
uitwerking van leermaterialen is op zich voldoende om cognitieve organisatie uit te 
lokken. De instructietekst weerspiegelt ordening van grafische en tekstuele 
elementen die stapsgewijze verwerking in het werkgeheugen stimuleren en leiden 
tot elaboreren/organiseren van nieuwe kennis. Animaties lokken hetzelfde uit. Let 
op: doordachte opeenvolging van de multimediale elementen. ‘Pointers’ (pijlen, 
titels, kernwoorden) toevoegen om organisatie te benadrukken 

▪ Integratie: Ondersteunen van integratie van nieuwe kennis in voorkennis. Wordt 
ondersteund door grafische elementen, stellen van vragen en gebruik van metaforen.  
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10.6.2 Het model van Dick en Carey 
 
Klassiek model in Instructional Design literatuur (IDI model keert hierin terug. Het is 
systemisch: je kan terugkeren naar vorige stappen) 
▪ Stap 1 bepaal de leerdoelen die op einde van instructie bereikt moeten worden. Voer 

behoefteanalyse uit, betrek stakeholders in project. 
▪ Stap 2 analyseer de instructiesituatie 

• Bepaald hoe lerenden een doel kunnen/zullen bereiken 
• Voer taakanalyse uit, vooral van de stappen die worden gezet 
• Analyse van de cognitieve informatieverwerking door lerende. Hier kijkt 

ontwerper welke cognitieve stappen/mentale operaties de lerende stap voor 
stap uitvoert.  

• Leertakenanalyse: wat zijn opeenvolgende taken die gewenste gedrag en dus 
kritische mentale operaties zullen uitlokken?  

▪ Stap 3 bepaal het startgedrag en de kenmerken van de lerende 
• Bepaald voorkennis en voorwaardelijke procedures die lerende vooraf al 

moet beheersen 
• Besteed aandacht aan EF’s, persoonlijkheidskenmerken, attitudes …  

▪ Stap 4 schrijf vervolgens operationele doelen 
• Leerdoelen die observeerbaar gedrag benadrukken 

▪ Stap 5 werk criterium-gebaseerde toetsen uit 
• Testen of lerende voldoende voorkennis heeft 

▪ Stap 6 kies een reeks passende instructiestrategieën 
• Dit levert lineaire opbouw van instructiestrategieën, die gewenst 

observeerbaar gedrag uitlokken.  
• Men kiest nu definitief hoe onderwijs geïmplementeerd zal worden: 

contactonderwijs, groepswerk, afstandsonderwijs … 
▪ Stap 7 ontwikkel de leerstof die in de leermaterialen wordt gepresenteerd 
▪ Stap 8 formatieve evaluatie 

• Via formatieve evaluatie wordt info verzameld die helpt bij revisie en verder 
ontwikkelen van instructieaanpak 

▪ Stap 9 summatieve evaluatie 
• Bepaal effectiviteit van instructiepakket 
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10.6.3 ‘Critical Events’-model van Nadler 
 
▪ Specifiek voor bedrijfsopleidingen; professionele contexten 
▪ Vertrekt vanuit ‘critical events’/kritisch incidentenmodel: probleem dat zich voordoet 

in organisatie en dat als oplossing het ontwerpen van een training vereist. Bv 
productievertraging, ongeval …  

▪ Ontwerpmodel van 9 stappen. Bij elke ontwerpstap is er een evaluatie voorzien  
 
Veel aandacht voor taakanalyse; specifiek gekoppeld aan taken waarbij het incident is 
vastgesteld  
▪ Stap 1 behoefteanalyse in de organisatie → Wat doen werknemers wel/niet? 

Waardoor gedrag ontstaat. Wat is behoefte? Focus op oplossen van incident 
• Organisatie- of functieanalyse doen om na te gaan in welke omstandigheden 

het incident zich heeft voorgedaan. Kijken hoe verschillende actoren het 
probleem zien.  

▪ Stap 2 het expliciteren van het functioneren van werknemers 
• Overzicht maken van aanpak van werknemers mbt de taak waarrond het 

incident zich voordoet.  
▪ Stap 3 behoeften van lerenden identificeren 

• Identificeren van leerbehoeften van doelgroep, die wil leren van incident. 
▪ Stap 4 doelen bepalen 
▪ Stap 5 curriculum samenstellen 

• Lijst opstellen met onderwerpen, kennisinhouden, thema’s … experten 
betrekken hierbij.  

▪ Stap 6 selecteren van instructiestrategieën 
• Moeten passen bij doelgroep en organisatie 

▪ Stap 7 beschikbaar stellen van de instructiemiddelen 
• Financiële, menselijke en materiële randvoorwaarden opstellen 

▪ Stap 8 implementeren training 
 
! bij elke stap evalueren!! → Essentieel om kwaliteit van eindproduct te garanderen.  
 
Bv omgaan met pesten en agressie in de klas. Kijken naar wat het veroorzaakt. 
 
Constructivistisch aan de slag gaan met context! 
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10.6.4 Het 4C/ID-model van Merriënbroer (puur cognitivistisch) 
 
Situering 
▪ Ontwerpmodel bij complexe vaardigheden/gedrag 
▪ Herwerking en actualisering bij van Merriënboer & Kirschner (2007) 
▪ Aanvankelijk uitgewerkt voor het ontwerpen van trainingen voor piloten, proces-

operatoren, programmeurs, luchtverkeersleiders … → Cognitieve vaardigheden 
▪ Verwant aan het ‘progressive teaching model’ van Merrill (2002) waarin lerenden 

complexe taken aangeboden krijgen en waarbij de IV de taakuitvoering ondersteunt 
met instructiecomponenten.   

▪ Focus op een analyse- en een designperspectief 
▪ Sterk cognitivistisch taalgebruik 
▪ 4 componenten: 

• compilatie, restricted encoding, elaboration, induction 
 
Structuur 
4 componenten Instructional Design-model: 
▪ (C)ompilatie:  

▪ Vanuit analyseperspectief (AP): opsporen van algoritmes, deelprocedures 
▪ Vanuit designerperspectief (DP): selecteren van instructiestrategieën om via 

deeltaken, de deelprocedures op te bouwen 
▪ (R)estricted encoding:  

▪ AP: analyse van onderliggende feiten, begrippen, plannen en principes 
▪ DP: bepalen strategieën om kennis te presenteren 

▪ (E)laboration:  
▪ AP: opsporen van modellen, doel-plan hiërarchieën, causale modellen, 

mentale modellen  
▪ DP: strategieën om kennis te presenteren bij de taken 

▪ (I)nduction:  
▪ AP: opsporen heuristieken die passen bij taakuitvoering en die niet-

routinematig zijn 
▪ DP: zoeken naar heuristieken die lerenden nodig hebben om taken te kunnen 

aanpakken 
➔ Later worden deze 4 componenten: leertaken, deeltaakoefening, 

ondersteunende info en just-in-time ondersteunende info 
 
Bouwstenen van een curriculum 
Kern van model: authentieke taken die gecontextualiseerd zijn. Reflecteren realistische 
contexten. Bv disciplineprobleem op een schooluitstap → Hier kenmerken constructivisme 
 

• Leertaken: zoals reeds gesteld zijn dit complexe en authentieke taken, waaraan alle 
andere instructiecomponenten worden opgehangen; ze zijn gegroepeerd in 
taakklassen 

• Funderende ondersteunende informatie: dit is achtergrondinformatie die 
voorwaardelijk is om de situatie, de context, het probleem correct te kunnen 
situeren; deze info helpt om de taak uit te voeren en is continu beschikbaar 
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•  ‘Just-in-time’ informatie (JIT): dit is extra informatie die belangrijk is om 
routinematige deelaspecten van de hoofdtaak aan te pakken; deze informatie is 
alleen beschikbaar op het moment dat ze essentieel is; eénmaal de routine is 
verworven is deze informatie niet meer beschikbaar 

• Deeltaakoefening: deeltaken helpen aspecten in te oefenen die onderdeel zijn van de 
taken; hierdoor zullen schema’s beter geautomatiseerd worden 

 
Midden is takenboom. De rondjes 
zijn gemakkelijke leertaken die sterk 
voorbereid zijn, waar heel veel 
ondersteuning en extra info wordt 
gegeven. Stilaan worden de taken 
iets moeilijker. De taken worden 
meerdere keren aangegeven, maar 
telkens moeilijker. De cognitive load 
kan hieraan gekoppeld worden: 
aanbieden van structuur, 
uitgewerkte oefeningen … 
ondersteunende info. 
M biedt hierdoor dan deeltaken 
aan, om te vermijden dat iemand te 
complexe taken aanpakt.  
De onderste kader (info) worden 
stilaan weggenomen (fading) → Hierdoor wordt taak dus complexer.  
 
Model wordt zeer veel gebruikt! Je kan taken enten op professionele jobs. Alle taken 
uitwerken in draaiboeken en protocollen. Alle uit te voeren stappen uiteenzetten. Bv bij 
chirurgenopleiding, dierengeneeskunde …  
 
Kunnen koppelen aan cognitivisme, constructivisme en behaviorisme.  
→ Hier vooral cognitivisme (elaboratie, organisatie en herhalen) 
 

10.7 Aparte aanpakken die de instructieverantwoordelijken centraal stellen 
10.7.1 Lesson study 
 
▪ Ontwikkeld in Japan, microniveauaanpak 
▪ Professionaliseringsaanpak die IV ondersteunt bij ontwikkelen “lessen” (leraren 

samen laten zitten om probleem aan te pakken)  
▪ In teams → Community of Practice (CoP) (constructivistische visie: samen gaan leren 

en ontwikkelen)  
▪ Verloopt in 4 fasen:  

• (1) doelbepaling (zelf bepalen) 
• (2) plannen 
• (3) implementatie ondersteund met een praktijkonderzoek 
• (4) debriefing en reflectie (zelf kijken of het werkt: itteratie)  
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▪ Super goede methode, niet in België, want hier past het niet binnen de 
schoolcultuur. Hier zitten leraren niet in elkaars lessen, hier is leraar baas in eigen 
klas. 

 
10.7.2 Teacher Design Teams 
 
Werkt erg goed, maar niet in België. Heeft te maken met schoolcultuur. 
 
▪ ‘Teacher Design Teams’ (TDT) microniveau ID-aanpak 
▪ TDT creëert een Community of Practice (constructivisme, gericht op maken van 

lessen), waarbij IV zichzelf professionaliseren en lesproducten maken die succesvol 
en effectief zijn.  

▪ Vermijden ‘not-invented-here’ gevoel door zelf innovatie uit te werken. Bv scholen 
die niet met andere scholen willen samenwerken omdat ze een ander publiek 
hebben.  

▪ Binkhorst et al (2014): link tussen TDT en succes van innovaties in klaspraktijk; TDT-
aanpak leidt tot ‘ownership’ (eigenaar worden van het probleem) 

 

10.8 Tools en onderwijskundig ontwerpen 
10.8.1 Learning Management System (LMS) 
 
Bv ufora is tool. We noemen dat een Learning Management System (LMS).  
 
10.8.2 Learning analytics 
 
▪ Wordt gebruikt om te meten of iets werkt.  
▪ Bij ufora wordt alles opgenomen wat studenten doen. Hieruit kunnen er data 

gehaald worden en zo zien wat studenten wel of niet gebruiken.  
▪ Learning analytics = wat doen lerenden nu in bepaalde leeromgeving. Zo kijken wat 

er wel en niet werkt in omgeving.  
▪ Leren uit systeem waar leren van studenten fout gaat.  
▪ Ameloot en Schellens (2018, p. 4509): “LA is an innovative research field. Long and 

Siemens define this concept as follows: the measurement, collection, analysis, and 
reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding 
and optimising learning and the environments in which it occurs.  Clow describes LA 
as a cyclic process, that starts with the student.” 

▪ LMS houden gebruiksdata bij en data zijn basis om na te kijken hoe en waar een 
instructieaanpak werkt: “Hoe navigeert lerende door de omgeving, wat wordt eerst 
aangepakt, hoe lang of hoe kort wordt een stuk leerstof bestudeerd, hoe lang kijkt 
men naar een kritische videoclip, blijft men continu online of (…).” 

 
10.8.3 Elementen van een LMS → NIET! 
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10.8.4 LMS en IV 
 
▪ LMS nu volop doorgedrongen in lager en secundair onderwijs (Anywize, N@tschool, 

Smartschool, Study Planet …) → Helpt dit? Ja! Zelfs ook voor dingen waar studenten 
zelf geen weet van hebben (toetsen, afwezigheden, contact …) 

▪ Implementatie op schoolniveau leidt tot opvolging van administratiehulpmiddelen, 
planningsroosters, toetsen, een leerlingvolgsysteem, contacten met de ouders, 
uitwisselen van leermaterialen … 

▪ Educatieve uitgevers volgen ontwikkelingen en integreren leermethoden  
▪ Gebruik legt geen ontwerpcyclus op; training IV noodzakelijk; wat zijn ‘affordances’ 

van LMS? 
▪ Zit er wel een degelijk ontwerp achter?  

 

10.9 Instructional design en het onderwijskundig referentiekader 
 
Natuurlijke link met referentie kader. 
Afhankelijk van ontwerpmodel komen andere processen, actoren en variabelen aan bod.  
Eerst reductionistische visie, enge kijk  op wat succes van instructiesituatie bepaalt (bv enkel 
focus op integratie van game), daarna verschuiving naar aandacht voor systeemmodellen 
waarbij er rekening gehouden wordt met de volle complexiteit van instructiesetting.  LICOD-
model is belangrijkste. 
Verschuiving kan als volgt samengevat worden: 
▪ Variabelen, processen en de onderlinge relaties worden in een ontwerpbenadering 

betrokken 
▪ Beslissingen nemen over vrijwel alle componenten van het didactisch handelen 
▪ Meer en meer stakeholders spelen een rol, kijk niet alleen maar naar 1 actor maar 

naar alles: ontwerper, instructieverantwoordelijke, lerende, ouders, het 
management ... → Vaak 1 van de startfouten: maar kijken naar 1 actor 

▪ Verschuiving in de controle over het designproces van ontwerper naar gebruiker 
(instructieverantwoordelijke en zelfs lerende); rol learning analytics 

▪ Modellen aanvankelijk beperkt tot het micro- en het mesoniveau; geleidelijk werd 
impact macroniveau meegenomen (systeemvisie) 
→ Naar wie moet je kijken bij het geven van controle over instructieproces 

▪ Sommige ontwerpmodellen blijven beperkt tot ontwikkelen instructie op 
microniveau (zie LP en TDT); andere modellen duidelijk doel om curriculum, 
lessenreeks of programma uit te werken (zie bv. 4C/ID model van Merriënboer) 

▪ Gebruik modellen ligt niet voor de hand; verwacht niet dat 
instructieverantwoordelijke modellen zelfstandig kan gebruiken; in veel ID-
benaderingen is instructieverantwoordelijke lid van een ontwikkelteam 
 

Examen  

- Zelftest is afbeelding van examen. 

- www.owk1819.weebly.com → Proefexamens 

- Namen in titels kennen 

- Media volgen! 
 

http://www.owk1819.weebly.com/
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