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Les 1.1: Leren?  
 De student kent de begrippen formeel leren, informeel leren, leerconceptie, rijping, gevoelige 

perioden en ontwikkeling uitleggen en het verband tussen motivatie en (manier van) en leren 

toelichten. 

 De student kent de hersendelen amygdala en prefrontale hersenschors die van invloed zijn op 

het omgaan met emoties en de sturingsactiviteiten.  

Van leertheorie naar onderwijspraktijk – Hoofdstuk 1  
Leren is voor iedereen een alomtegenwoordig verschijnsel. 

Het meeste aan kennis, vaardigheden en houdingen hebben we geleerd en leren we nog dagelijks 

buiten het reguliere onderwijs. Overal waar de mens in contact treedt met zijn omgeving bestaat de 

mogelijkheid om te leren. 

Het onderscheid tussen vormen van leren heeft te maken met zowel de plaats waar geleerd wordt 

(de leeromgeving), alsook de aard en in houd van het leerproces.  

Formeel leren 

 Binnen onderwijs- en trainings- of opleidingsinstituten 

 Gestructureerd 

 Leidt tot een officieel erkend certificaat 

 Intentioneel 

Voorbeeld: Engels op school 

Informeel leren 

 Alledaagse activiteiten 

 Niet gestructureerd 

 Leidt niet tot een officieel erkend certificaat 

 Non-intentioneel, ‘incidenteel’ 

Voorbeeld: je leest de Know How en leest iets over de haai wat je interessant vindt 

Non-formeel leren 

 Onderwijs- of opleidingsinstituut 

 Nadrukkelijk niet tot officieel erkend certificaat 

 Gestructureerd 

 Intentioneel 

Voorbeeld: samenwerken op school 

Informeel kan gezien worden als onderdeel van non-formeel leren. De grenzen tussen de drie 

leervormen zijn niet zo scherp te trekken. Het meest essentiële verschil tussen formeel en informeel 

leren is dat het leren ofwel door andere ofwel door de lerende zelf wordt gestuurd. 

De splitsing kan niet altijd gemaakt worden: dit blijkt uit het werkplekleren, het leren in de 

authentieke beroepssituatie. Deze situatie heef teen intentioneel én informeel karakter. 
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Leren en rijping 

Er is grote belangstelling voor het verhelderen van het onderscheid tussen leren en rijping en hoe 

deze processen zich verhouden tot het begrip ontwikkeling. 

Indien de gedragsverandering toegeschreven kon worden aan biologische, dat wil zeggen in de 

persoon of het organisme gelegen factoren, sprak men van rijping. Ontwikkeling ziet men daarom 

als opeenstapeling van leerervaringen, waarbij rijping voorwaarden creëert die het leren mogelijk 

maken. Bij leren zijn ook omgevingsfactoren van belang. 

De rol van de hersenen 

De hersenstructuur bestaat grofweg uit de grote hersenen, de kleien hersenen en de hersenstam, 

waarvan het bovenste gedeelte gevormd wordt door de middenhersenen en het onderste gedeelte 

de verbinding vormt met het ruggenmerg. 

De buitenkant bestaat uit de cortex of de hersenschors. Elke hersenhelft bestaat uit vier kwabben 

met elk hun eigen functies: 

1. De frontaalkwab (frontale cortex); beoordeling, problemen oplossen, spreken en schrijven, 

intelligentie, concentratie, impulscontrole, doelgerichtheid en zelfbeeld.  

Prefrontale cortex; veel leerprocessen vinden hier plaats en hier worden complexe cognitieve 

vaardigheden geregeld. 

2. De wandkwab (pariëtale cortex); interpretatie van taal, visuele perceptie, interpreteren van 

zintuigelijke en geheugen signalen, tastzin en controle over lichaamsdelen. 

3. De achterhoofdskwab (occitipale cortex); interpretatie van kleur, licht en beweging 

4. De slaapkwab (temporale cortex); het begrijpen van taal, bepaalde geheugenprocessen en het 

gehoor. 

De kleine hersenen (het cerebellum) spelen een belangrijke rol bij het vloeiend laten verlopen van 

beweging. De hersenen ontwikkelen zicht tot ruim na het twintigste levensjaar. 

Het centrale zenuwstelsel 

Neuronen: opslaan en uitwisselen van informatie, netwerken vormen 

Cellichaam (grijze stof): aan de ene kant dendrieten, aan de andere kant axon 

Dendriet: informatie ontvangen 

Axon: informatie overdragen 

Neurotransmitters: de boodschappers, chemische stofjes 

Synaps: de spleet tussen axonuiteinde en dendriet 

Myeline: optimale communicatie tussen cellen en gebieden 

Bij leren ontstaan nieuwe verbindingen tussen neuronen en worden neurale netwerken gevormd 

door ervaren oefenen, herhalen, experimenteren en dergelijke. 
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Gevolgen voor leren en lesgeven 

De gevoelige periodes, zijn perioden waarin de hersenen extra plastisch zijn onder invloed van 

toename van grijze stof. Daarom neemt iemand op dat moment gemakkelijker bepaalde informatie 

tot zich en is hij sterk ontvankelijk voor het leren van specifieke vaardigheden of houdingen. 

In het voorgezet onderwijs speelt het voor leerlingen parten dat er een onbalans optreedt tussen het 

emotionele en het rationele regelsysteem in de hersenen. Dit kan makkelijk tot roekeloos gedrag 

leiden. Aan de andere kant zorgt dit er wel voor dat de hersenen van adolescenten allerlei unieke 

mogelijkheden hebben die volwassenen al weer kwijt zijn; ze zijn dan creatiever, idealistischer en 

vindingrijker. Dit kan leiden tot verrassende benaderingen op het gebied van muziek, sport, 

computeren en discussies over problemen in de wereld. 

Opvattingen over leren 

Het leren zou je een hypothetisch proces kunnen noemen, omdat leren iets is waartoe men 

concludeert op grond van gedragingen die men ziet.  

Leren ziet men tegenwoordig meer als een sociaal proces waarin de lerende betekenis geeft aan de 

informatie en persoonlijke n/of collectieve ervaringen. Leren is een interactief proces, dat in 

toenemende mate onder eigen regie van de lerende plaatsvindt. Externe sturing, bijv. door een 

leraar, maakt tijdens de ontwikkeling plaats voor interne sturing. Leren is een proces van 

kennisconstructie en betekenisverlening. Leren bouwt voort op al aanwezige kennis. Leren is situatie- 

of context gebonden. 

Leren is het uitbreiden en verstevigen van neurale netwerken. 
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Les 1.2: Behaviorisme en leren 
 De student kan de begrippen declaratieve, procedurele en situationele kennis toelichten 

 De student kan de begrippen cognitief leren, sociaal-affectief leren en psychomotorisch leren 

toelichten. 

 De student kan het begrip competentieleren toelichten a.d.h.v. het ijsbergmodel  

 De student kan zijn eigen leerstijl beschrijven, de sterkten en zwakten daarvan benoemen en aan 

te geven wat dit betekent voor zijn manier van studeren.  

 De student kan de verschillen benoemen tussen de leerstijlopvattingen van Kolb en Vermunt. - 

het leer theoretisch principe; ‘model leren’ uitleggen a.d.h.v. de beroeps- praktijk. 

Van leertheorie naar onderwijspraktijk – Hoofdstuk 2 
De leerinhoud bepaalt de aard en het verloop van het leerproces en de leeractiviteiten die ontplooid 

dienen te worden om de gestelde leerdoelen te verwezenlijken. In een bredere context dan het 

onderwijs is de indeling in declaratieve en procedurele kennis een algemeen gangbare. Een derde 

hoofdvorm, situationele kennis, wordt soms toegevoegd.  

Declaratieve kennis: kennis van verschijnselen (feiten), termen, begrippen, regels, principes, wetten, 

theorieën en dergelijke. Opgeslagen in ons langetermijngeheugen. Know what and why. 

Procedurele kennis: vaardigheid, (mentale) handelingen of (cognitieve) vaardigheden. Drietal 

basistypes; algoritmes, tactieken, strategieën. Knowing how. 

Situationele kennis: gebruikskennis, een situatie of context waarin bepaalde declaratieve en/of 

procedurele kennis wordt toegepast. Verworven gebruikskennis, tacit knowledge. 

Declaratieve kennis draagt een vak- of domeinspecifiek karakter; procedurele kennis is daarentegen 

deels van algemene deels van domeinspecifieke aard. 

Leerinhoud (aard van leren) 
Viertal hoofdvormen: cognitief, sociaal-affectief, psychomotorisch en competentieleren. De 

verschillende soorten leren zijn in veel leersituaties met elkaar verworven. Vaardigheden:  

 Reproductief Productief 

 Toepassing van procedures Toepassing van principes en 
strategieën 

Cognitieve vaardigheden 
 

 Besluitvorming 

 Probleem oplossen 

 Logisch denken 

Toepassen van bekende 
standaardprocedures zoals 
algoritmen op vertrouwde typen 
problemen/opgaven 

 Het schrijven van een 
grammaticaal correcte zin 

 Het uitvoeren van een 
staartdeling 

Oplossen van een nieuw type 
probleem met behulp van zelf te 
bedenken oplossingsmethoden 

 Het schrijven van een verhaal 

 Het toetsen van een stelling of 
theorie 

Psychomotorische 
vaardigheden 
 

 Fysieke actie 

 Scherp kunnen waarnemen 

Sensomotorische vaardigheden en 
geautomatiseerde handelingen 

 Typen 

 Hardlopen 

 Schakelen 

Strategische en 
planningsvaardigheden; 
kunstzinnige en ambachtelijke 
vaardigheden 

 Ontwerpen van een lay-out 

 Volleybal spelen 

 Algemene rijvaardigheid 
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Reactieve vaardigheden 
 
Hebben betrekking op de eigen 
persoon (houdingen, gevoelens, 
gewoonten en zelfcontrole) 

Geconditioneerde gewoonten en 
houdingen 

 Vermijden van bepaald gedrag 

 Hebben van aandacht en 
waardering voor bepaalde 
zaken 

Zelfcontrolevaardigheden; 
ontwikkelen van een eigen 
waardesysteem; 
zelfverwezenlijking 

Interactieve vaardigheden 
 
Hebben betrekking op de ander 

Sociale gewoonten en 
geconditioneerde reacties 

 Goede manieren 

 Vriendelijk in de 
communicatie 

Interpersoonlijke controle en 
communicatie vaardigheden 

 Leiderschap 

 Supervisie 

 Discussievaardigheden 

 Overtuigingskracht  

Hoofdsoorten van leren 

Cognitief leren: memoriseren, verwerven van feitenkennis (eigen maken en reproduceren van 

declaratieve kennis). Kennis die letterlijk gereproduceerd moet worden. Automatiseren van 

cognitieve handelingen.  

Sociaal-affectief leren: heeft betrekking op het ontwikkelen van gevoelsleven, houdingen of 

attituden en sociale en communicatieve vaardigheden. Proces op persoon zelf betrokken; reactieve 

vaardigheden. Proces om de relatie met de ander; interactieve vaardigheden.  

Attituden zijn oordelen of opvattingen die invloed hebben op het gedrag van individuen. Ze zijn altijd 

gerelateerd aan waarden en normen. Bij de vorming of verandering van attituden spelen drie 

factoren een rol:  

Situatie (de manier waarop je in contact bent gekomen met het object van de attitude), 

Identificatie (je neemt gemakkelijker houdingen over van mensen met wie je je graag 

identificeert) 

Informatie (als je niet rechtstreeks in contact komt met het object van de houding, kan 

informatie die je erover hang beïnvloedend werken) 

Psychomotorisch leren: het verwerven van een automatisme op het gebied van menselijke motoriek. 

Bij het aanleren van vaardigheden moet er een goed en volledig beeld zijn bijgebracht, er is 

langdurige oefening nodig, voorkom zoveel mogelijk fouten en breng een fouten analyserend gedrag 

bij. Door ontvangen feedback en zelfreflectie moet het beeld steeds worden bijgesteld en verfijnd. 

Competentieleren 

Het vernieuwde competentie denken is mede het gevolg van de kloof tussen theorie en de 

beroepspraktijk. Bij competentie gestuurd opleiden worden de te verwerven competenties of 

beroepsbekwaamheden in samenspraak met de beroepspraktijk opgesteld, zodat de 

praktijkrelevantie van de opleidingen gewaarborgd is.  

Het begrip competentie: het vermogen om op een creatieve en verantwoorde wijze een set van 

samenhangende vaardigheden, attituden, onderliggende kennis en persoonlijke kwaliteiten aan te 

wenden ten einde beroepstaken, die deel uitmaken van een functie of beroepsrol effectief en 

efficiënt te vervullen.  

Doordat een competentie persoonlijke kwaliteiten omvat zal hij in de praktijk altijd een ‘individuele 

kleur’ vertonen. 
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De ijsbergmetafoor  

Boven de waterlijn zien we de kennis en vaardigheden. Onder de waterlijn zien we de motieven, 

eigenschappen en zelfbeeld van een persoon. Alles boven de waterlijn is goed zichtbaar en 

beïnvloedbaar. Wat onder de waterlijn zit is niet direct zichtbaar, maar heeft wel een sterke invloed 

op iemands competenties.  

Leerstijlen 

Op welke leeractiviteiten een appel wordt gedaan en welke leer- en denkprocessen in gang worden 

gezet om een leertaak uit te voeren is afhankelijk van de soort leerinhouden maar ook van iemands 

stijl van leren. Termen zijn adaptor vs innovator, visueel vs auditief vs kinestetisch.  

Vermunt 

Leerstijl is een samenhangend geheel van leerstrategieën, leermodellen en leeroriëntaties, dat 

kenmerkend is voor een student in een bepaalde periode.  

Vermunt maakt een onderscheid in vier leerstijlen; de betekenisgerichte, de toepassingsgerichte, de 

reproductiegerichte en de ongerichte leerstijl. De indeling is gebaseerd op vier dimensies: cognitieve 

verwerking, regulatievoorkeur, leermodel of leerconceptie, en leeroriëntatie. 

Leerstijlen 

 Betekenisgericht Toepassingsgericht Reproductiegericht Ongericht 
Cognitieve 
verwerking 

Diepgaand Concreet Oppervlakkig 
(stapsgewijs) 

Nauwelijks 

Regulatievoork
eur 

Intern of 
zelfgestuurd 

Interen en extern 
gestuurd 

Extern gestuurd Stuurloos 

Leermodel/leer
conceptie 

Opbouw van 
kennis  

Gebruik van kennis 
(toepassen) 

Opnamen en 
reproductie van 
kennis 

Samen leren  

Leeroriëntatie Persoonlijke 
interesse 

Beroepsgericht Diploma- en toets-
gericht 

ambivalent 

Kritiek op zijn model is dat Vermunt motivatie en emotionele aspecten, maar ook 

omgevingskenmerken als de aard van het vak, de wijze van instructie en de interactie met de leraar 

geheel buiten beschouwing laat. 

Kolb 

Een geheel andere invulling in zijn theorie over ervaringsleren. Een cyclisch proces bestaande uit vier 

fasen die allen doorlopen dienen te worden wil er sprake zijn van zinvol leren. Er wordt in iedere 

afzonderlijke fase beroep gedaan op (1) concrete ervaringen, (2) reflectief observeren, (3) 

abstraheren en conceptualiseren en (4) actief experimenteren. Deze leeractiviteiten zouden twee aan 

twee samenhangen met de vier leerstijlen. Het gaat dan om deze vier leerstijlen: 

1. Divergente leerstijl: beschouwer. Concreet ervaren en reflectief observeren. Rijk 

voorstellingsvermogen, creatief, fantasierijk, leerstof graag visueel. 

2. Assimilerende leerstijl: denker. Reflectief waarnemen en abstracte begrippen (concepten). 

Logische samenhang, theorieën en modellen, orde en rust.  

3. Convergente leerstijl: beslisser. Abstracte begripsvorming en actief experimenteren. Praktisch 

toepassen van ideeën, zelfbedachte oplossingen. 
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4. Uitvoerende leerstijl: doener. Actief experimenteren en concreet ervaren. Informatie van 

anderen, praktisch ingesteld, resultaatgericht, reageren intuïtief, uitdagende leeromgeving.  

Van leertheorie naar onderwijspraktijk – Hoofdstuk 3 

Behaviorisme 

Het behaviorisme is de stroming met de mentale toestanden en processen in relatie tot denken, 

willen en voelen, die niet in de psychologie thuishoren.  

De bestudering van de relatie tussen de prikkel en gedrag, zonder het tussenliggende proces dat in 

het organisme optreedt. 

Drie leertheorietische principes 

1. Klassiek conditioneren: er wordt verband gelegd tussen een nieuwe stimulus en een bestaande 

respons. Er moet een ongeconditioneerde stimulus (eten) aanwezig zijn en een 

ongeconditioneerde respons op de OCS (kwijlreflex). Er moet een geconditioneerde stimulus (CS) 

zijn die gekoppeld wordt aan de OCS waardoor de kwijlafscheiding uiteindelijk bij de CS optreedt. 

Het is het koppelen van nieuwe stimuli aan bestaande reflexmatige responsen.  

2. Operant conditioneren: operant gedrag is spontaan gedrag, zonder koppeling aan bepaalde 

stimulus. Het is gedrag dat wordt aangeleerd op basis van de gevolgen van operant gedrag. Een 

negatieve versterker kan zorgen voor vermijdingsleren. Een versterker moet direct op de respons 

volgen, voldoende impact hebben, duurzaam gebruikt kunnen worden, en bij de respons passen.  

3. Modelleren: gedrag dat wordt aangeleerd door imitatie 
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Les 1.3: Handelingspsychologie  
 De student kan uitleggen uit welke 2 principes de cultuurhistorische theorie van Vygotsky bestaat 

en wat deze principes inhouden. 

 De student kan de cultuurhistorische theorie van Vygotsky in uitleggen aan de hand van de 

volgende kernbegrippen: interiorisatie, taalgebruik, materiële- en mentaal handelen, zones van 

ontwikkeling.  

 De student kan uitleggen hoe je als leraar hulp kunnen bieden in de zone van naaste 

ontwikkeling (via scaffolding). 

 De student kan uitleggen hoe de trapsgewijze vorming van mentale handelingen gaat (Galjperin)  

 De student kan uitleggen wat een volledige en onvolledige oriënteringsbasis is en wanneer welk 

type oriënteringsbasis geschikt is. 

 De student kan een les ontwerpen waarin expliciet sprake is van scaffolding. 

Van leertheorie naar onderwijspraktijk – Hoofdstuk 4 
Een handeling of handelingsstructuur geeft de wijze aan waarop een leerprestatie geleverd wordt of 

dient te worden.  

Bij een cognitieve handelingsstructuur worden de leerprestaties geleverd op basis van bewuste 

(mentale) activiteiten als kennen, denken, oordelen, kiezen en dergelijke.  

Bij non-cognitieve handelingsstructuur verloopt het handelen automatisch via de ruggenmerg.  

Het fundament van elke wetenschap in de vroegere Sovjet-Unie werd destijds gevormd door de 

marxistisch-leninistische ideologie, waarvan de filosofische basis het materialisme is. 

Wat uiteindelijk de inhoud van ons bewustzijn en denken uitmaakt, is niet het resultaat van een 

passief verlopend, individueel proces, maar van een interactief proces, waarin de sociaal-culturele 

ervaring van vele generaties een hoofdrol speelt. 

Lev Vygotsky (1896-1934) 

Het bewustzijn is niet een van nature gegeven functie, maar een die in de loop van de ontwikkeling is 

gevormd. 

De theorie van Vygotsky wordt hierom ook wel de cultuurhistorische theorie genoemd. Er zijn twee 

algemene principes van belang: 

1. Het activiteits- of handelingsprincipe 

De mens is een actief handelend wezen dat door zichzelf of door anderen gestelde doelen tracht 

te bereiken. Activiteiten worden geïnterpreteerd in termen van handelingen. Het handelen dat 

zowel een spontaan als een planmatig karakter kan dragen kenmerkt zich door gelaagdheid 

(materieel, verbaal, mentaal) en door functiediversiteit (oriënterende, uitvoerende of 

controlerende functie). 

2. Het ontwikkelingsprincipe 

Elk individu groeit op in een samenleving en maakt zich in de omgang met anderen de 

maatschappelijke ervaringen, die door middel van de taal in begrippen zijn vastgelegd, eigen. Via 

taal is het individu in staat zijn concrete situatie te overstijgen en zijn gedrag te reguleren. 
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Lagere functies biologisch van oorsprong, ongemedieerd, onmiddellijk reageren op de 

omgeving. Deze functies zijn een voorwaarde voor de ontwikkeling van de 

hogere functies. 

Hogere functies ontwikkelen zich langs de sociale, talige weg, verinnerlijking (interiorisatie), 

neemt sociale en culturele betekenissen in bewustzijn op. 

Taal vervult in het proces van interiorisatie in het onderwijs de scharnier in de verinnerlijking van het 

materiële handelen naar mentale handelen.  

Zones van ontwikkeling 

Zone van actuele ontwikkeling: is het feitelijke ontwikkelingsniveau van de leerling 

Zone van naaste ontwikkeling: de zaken waar de leerling voor open staat en wat het zou kunnen 

leren met de hulp van anderen. 

Onderwijs is voor elk individueel kind steeds grensverleggend. Op het moment van beheersing gaat 

de zone van naaste ontwikkeling over in die van actuele ontwikkeling en wordt er een nieuwe zone 

van naaste ontwikkeling gecreëerd. 

Om in de zone van naaste ontwikkeling te belanden heeft de leerling hulp nodig. De geboden 

ondersteuning en faciliteren door de leraar wordt door Bruner scaffolding genoemd (een steiger, 

stellage). De scaffold biedt ondersteuning, het dient als gereedschap, het verlengt de bereikbaarheid 

van de werker, hij zorgt ervoor dat de werker een taak kan uitvoeren die hij anders niet had kunnen 

uitvoeren, hij wordt alleen gebruikt als hulpstuk waar nodig.  

Galjperin 

Leerling van Vygotsky. Hij bouwt het grondprincipe van interiorisatie uit tot een 

onderwijsleertheorie, genaamd trapsgewijze vorming van mentale handelingen. 

 

De basis van deze theorie is dat de materiële menselijke activiteit (de arbeid, het handelen) de 

grondslag vormt voor het ontstaan van het psychische, het bewustzijn. Mentale handelingen 

ontstaan via begrippen uit materiële handelingen. 

De taal vormt het medium van het mentale handelen, daarom wordt het mentale handelen daarom 

wel een gemedieerde activiteit. 

Elke handeling bestaat volgens Galjperin uit drie fasen; oriëntering, uitvoering en controle. Iedere 

handeling heeft dan ook weer vier dimensies; niveau, uitvoerigheid, beheersingsgraad, 

generalisatiegraad. 

1. Niveau 

Handelingen kunnen materieel, verbaal of mentaal van aard zijn. Deze handelingen kunnen 

beïnvloedt worden door de aard van het leermateriaal en de instructie van de leerkracht. In het 

onderwijs is het belangrijk om binnen een materiele handeling visualisering o.i.d. te gebruiken, 

zo kun je het verbale onderwijs tegen gaan. Materiaal  verbaal  mentaal 

2. Uitvoerigheid 

Tijdens het leerproces kan door vaak oefenen verkorting optreden. Dit betekent dat bepaalde 

handelingen niet meer uitgevoerd hoeven te worden. 
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3. Beheersingsgraad 

De perfectie en doelmatigheid van het handelingsverloop zal door oefening toenemen. 

4. Generalisatiegraad  

Door iets in meerdere contexten te plaatsen nemen de transfermogelijkheden toe. 

Trapsgewijs 

Voorbeeld van een leerling met een telraam. 

1. Door de leerling te laten zien hoe hij moet omgaan met het telraam, komt deze op trap 1, de 

oriënteringsbasis. 

2. Op materieel niveau zal de leerling optelsommen uitvoeren. Deze optelsommen zullen in het 

begin nog gepaard gaan met hardop tellen, een uitvoerige handeling. 

3. Het verbale niveau is bereikt als de kralen worden weggelaten, maar het hardop tellen nog blijft. 

De handeling is nu niet meer gebonden aan tastbare zaken.  

4. De volgende stap is dat, hoewel de leerlinge zich nog wel bewust is van alle stappen die hij 

maakt, de inmiddels verkorte handling alleen nog innerlijk spreekt. Hij moet het ook duidelijk 

kunnen maken naar zijn klasgenoten. 

5. De laatste stap is dan dat de stappen worden genomen zonder de bewuste afwegingen. Zo is de 

handeling maximaal verkort en volledig verinnerlijkt. 

Het leren van nieuwe handelingen werkt niet alleen zo voor leerlingen op het basisonderwijs. Ook 

voor volwassenen is het leren van een nieuwe handeling fijn als het gepaard gaat met enige 

materialisatie; schema’s, schetsen, modellen, etc. 

Tijdens het handelingsverloop is het niet ongebruikelijk dat de lerende terugval top een lager niveau 

van handelen en tussen de verschillende handelingsniveaus heen en weer gaat. Dit gaat om een 

goede oriënteringsbasis.  

Oriënteringsbasis 

Om een leerresultaat te behalen is het wel handig als de leerlingen een oriënteringsbasis krijgen 

aangereikt. 

Een goede oriënteringsbasis geeft antwoord op de volgende vragen: 

 Wat moet er bereikt worden? 

 Wat moet ik precies doen? 

 Waarom moet ik het doen? 

 Welke gegevens zijn er ter beschikking? 

 Hoe moet ik het doen? 

 Waarom moet ik het zo doen? 

Onvolledige oriënteringsbasis 

Als de leerling niet over alle noodzakelijke informatie beschikt om d eindhandeling foutloos te 

kunnen uitvoeren. Het leerproces wordt dan trial-and-error. De fouten kunnen pas gecorrigeerd 

worden wanneer het leerresultaat achteraf geanalyseerd wordt. 
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Les 1.4: Cognitivisme  
 De student kan de begrippen cognitieve structuur, advanced organizer en ankerbegrip uitleggen.  

 De student kan de verschillende ingangen van leren zoals leren vanuit: abstracte inzichten, vanuit 

concrete ervaringen (Piaget), vanuit reflectief observeren, vanuit actief experimenteren, zelf 

ontdekkend leren (Bruner), begeleide zelfontdekking (Ausubel), trapsgewijze benadering 

(Galjperin)in eigen woorden uitleggen.  

 De student kan een les ontwerpen waarvoor een advance organizer of cognitieve structuur is 

ontworpen.  

 De student kan een les ontwerpen waarin het principe van geleide (zelf)ontdekking het 

uitgangspunt vormt.  

 De student kan uitleggen welke suggesties Ausubel geeft om ontvangend onderwijs voor 

leerlingen actief van aard te laten zijn  

 De student kan uitleggen van welke factoren betekenisvol leren afhankelijk is (volgens Ausubel)  

 De student kan uitleggen hoe de leeromgeving kan bijdragen aan betekenisvol leren zodat het 

een krachtige leeromgeving wordt. 

Van leertheorie naar onderwijspraktijk – Hoofdstuk 5 

Ontdekkend leren van Bruner 

Zijn werk, waar invloeden van Piaget herkenbaar zijn, richt zich op de wijze, waarop mensen kennis 

verwerven. Bruner ziet de mens als een actieve informatieverwerker en leren als een intentionele 

activiteit. Dit betekent onder meer dat de lerende zelf informatie zoekt, selecteert, codeert en 

zodanig bewerkt dat deze in zijn cognitieve structuur past. In de cognitieve structuur, door Bruner 

representatiesysteem genoemd, is declaratieve kennis geclusterd in schema’s, terwijl procedurele 

kennis in scripts opgeslagen zijn. 

De aard en kwaliteit van iemand cognitieve structuur bepaald hoe informatie en ervaringen worden 

omgevormd tot persoonlijke, bruikbare kennis. Bruner onderscheid daarin drie zogenoemde 

representatievormen: 

1. Enactieve representatie: leren vindt plaats door het handelend omgaan met concreet materiaal, 

motorisch handelend wordt een object of gebeurtenis begrepen. 

2. Iconische representatie: door middel van waarnemingen of grafische voorstellingen vormt de 

lerende zich een beeld van de werkelijkheid. Het voorstellingsbeeld kan daarbij variëren van zeer 

natuurgetrouw tot sterk geschematiseerd. 

3. Symbolische representatie: dergelijke kennis van de werkelijkheid maken we hanteerbaar door 

middel van begrippen en symbolen. De symbolische representatie stelt de mens in staat tot 

abstract denken en zich los te maken van de concrete werkelijkheid. 

Zelfontdekkende methode 

Om de cognitieve ontwikkeling van een kind te stimuleren zou he tonderwijs volgens Bruner in een 

vorm van spiral curriculum georganiseerd moeten worden en het kind actief en zelfontdekkend met 

de leerinhoud bezig moeten zijn. In een dergelijk curriculum komen de key ideas verschillende keren 

cyclisch terug in een andere context en in samenhang met toenemend aantal verwante begrippen. 
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In Bruner’s pleidooi voor zelfontdekkend leren meent hij te kunnen wijzen naar de volgende 

positieve effecten: 

- Begrippen, regels, principes en oplossingsstrategieën die door de leerling zelf zijn ontdekt, 

worden beter onthouden. 

- Extrinsieke motivatie maakt plaats voor intrinsieke motivatie 

- Het zelf ontdekken van regels, principes en oplossingsmethoden zal transfer van de verworven 

kennis en vaardigheden bevorderen 

Na kritiek op zijn methode introduceert hij het begrip guided discovery, oftewel begeleid 

zelfontdekkend leren. Evenals het zelfontdekkend leren is de werkwijze van guided discovery sterk 

gericht op taalontwikkeling, met name begripsvorming en het leren categoriseren. Guided discovery 

kunnen we vanwege de aard van de begeleiding beschouwen als een vorm van banend onderwijs. 

Ausubel’s visie op het leren van begrippen 

De wijze waarop het onderwijs daarin het beste kan slagen, hangt volgens Ausubel direct samen met 

zijn kijk op hoe de lerende nieuwe kennis creëert en die weet te integreren in het kennisbestand dat 

hij reeds bezit. Hoe het informatieverwerkingsproces verloopt, heeft hij uiteengezet in zijn 

assimilatietheorie.  

Actief ontvangend en betekenisvol leren 

Bij ontvangend of receptief leren biedt de leraar de informatie (de leerinhoud) in kant-en-klare vorm 

aan, zodat deze nagenoeg zonder bewerking door de leerling in zijn langetermijngeheugen kan 

worden opgeslagen en later gereproduceerd. Om leerkrachten te helpen ontvangend onderwijs voor 

de leerling actief van aard te laten zijn, doet Ausubel hen de volgende suggesties aan de hand: 

□ Wijzen op eerder behandelde stof 

□ Vergelijkingen laten maken 

□ Voorbeelden of analogieën geven of door de leerlingen zelf laten bedenken 

□ De essentie van de leerstof door de leerlingen in eigen woorden laten samenvatten 

□ Creëren van een cognitief conflict door het aanbieden van informatie 

Het verschil tussen betekenisvol en betekenisloos leren is gelegen in de mate waarin nieuwe 

informatie betekenis krijgt voor de leerling. Nieuwe informatie wordt voor de leerling pas echt 

betekenisvol wanneer deze verbonden kan worden met kennis waarover hij reeds beschikt. In 

tegensteling tot betekenisvol leren is er bij betekenisloos leren (rote-learning) sprake van uit het 

hoofd leren. Min of meer betekenisloze kennis noemt men inerte kennis.  

Volgens Ausubel wordt de betekenisvolheid van het leren bepaald door de volgende drie factoren: 

1. De aard en opbouw van de leertaak en de leerinhoud 

2. De voorkennis ofwel de kwaliteit van de cognitieve structuur van de lerende 

3. De leerintentie van de lerende 

Behalve de drie bovenstaande factoren speelt de leeromgeving ook een belangrijke rol. De 

leeromgeving draagt bij aan de mogelijkheid tot betekenisvol leren, als deze: 

- Werkelijkheidsnabij (realistisch) is 

- Er variatie is in de wijze waarop leerlingen informatie kunnen verkrijgen 

- De leerlingen uitgenodigd zijn zelf actief te zijn 

- Er voor de leerlingen wat te kiezen valt 
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- Er voor de leerlingen ruimte is om volgens hun eigen leerstijl en leerbehoeften te werk te gaan 

- De leerlingen zelf initiatieven kunnen nemen en met voorstellen kunnen komen 

- Er wat te experimenteren en te ontdekken valt 

- Ze biedt mogelijkheden tot zeer uiteenlopende leerervaringen en activiteiten 

- Er is sprake van modelleren, in de vorm van cognitive apprenticeship 

- Waar mogelijk mag de leerling zelf sturing geven aan zijn leerproces 

- Ze doet bij de lerende op een systematische wijze het besef van eigen bekwaamheid ontwikkelen 

Een leeromgeving die de voorgaande kenmerken vertoont, heet een krachtige leeromgeving. 

Ankerbegrippen en ‘organizers’ 

Ausubel beschrijft betekenisvol, verbaal leren als een proces van assimilatie of verankering. 

Assimilatie van kennis wil zeggen dat informatie door elaboratie als nieuwe kennis in het juiste 

kennisdomein in de cognitieve structuur wordt geïntegreerd. In plaats van cognitieve structuur 

spreken we ook wel van kennisstructuur. Door integratie van nieuwe kennis ontstaat er een nieuwe 

kennisstructuur, die zich zowel kwantitatief als kwalitatief onderscheidt van de kennisstructuur zoals 

die aanwezig was vóór het leerproces begon.  

Een goed geordende kennisstructuur vormt de basis voor betekenisvol leren. Betekenisvol leren is 

dan ook pas mogelijk, wanneer er in de kennisstructuur begrippen, regels, principes en noties 

geordend voorhanden zijn die de functie van anker kunnen vervullen. Aan deze ankerbegrippen kan 

de nieuwgevormde kennis dan verbonden (verankerd) worden.  

De manier waarop nieuwe kennis via koppeling aan ankerbegrippen wordt opgenomen, onderscheidt 

Ausubel drie vormen waarin integratie kan voorkomen: 

i. Onderschikkend: de nieuwe informatie wordt verbonden aan een bovengeschikt, algemener 

begrip en is een nieuw voorbeeld daarvan 

ii. Bovenschikkend: aanwezige begrippen worden herkend als meer specifieke voorbeelden van 

een nieuw, algemener begrip 

iii. Nevenschikkend: het nieuwe begrip wordt met reeds aanwezige begrippen verbonden 

zonder dat er sprake is van meer algemeen of meer specifiek. 

De mogelijkheid tot betekenisvol leren wordt sterk vergroot, wanneer er in de kennisstructuur van 

de lerende heldere en stabiele ankerbegrippen aanwezig zijn, die bovendien algemeen van karakter 

zijn.  

Als er relevante ankerbegrippen ontbreken voor een goede opname van de nieuwe kennis, moet de 

leraar eerst een kader aanbrengen of een leerstructuur scheppen om deze kloof te overbruggen. 

Zo’n kader of leerstructuur kan zogenoemde organizers bevatten.  

Ze kunnen variëren van een schema, een afbeelding, een metafoor, een samenvatting tot een 

uitgebreide inhoudsopgave. Ze zijn in wezen alle bedoel dom relevante geheugeninhouden te 

activeren en fungeren als een soort retrieval cue.  

Omdat een organizer aan de nieuwe te bestuderen stof voorafgaat, noemt men deze wel advance 

organizer. 
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Les 1.5: Cognitieve ontwikkeling 
 De student kan de begrippen assimilatie, accommodatie, fasen in het lerend vermogen uitleggen.  

 De student kan uitleggen waarom en hoe een onderbouwdocent van het voortgezet onderwijs 

rekening moet en kan houden met de concreet operationele fase waar veel leerlingen nog in 

zitten. 

 De student kan zijn eigen morele ontwikkeling herkennen en beschrijven a.d.h.v. 

praktijksituaties.  

 De student kan de fasen van het morele denken (volgens Kohlberg) uitleggen en de kritiek op het 

fase denken.  

 De student (her)kent de verschillen in waarden en normen binnen hun eigen groep en de 

groepen vo leerlingen.  

 De student is bereid na te denken over de manier waarop de school/ de docent invloed uit kan 

oefenen op de morele ontwikkeling van de leerling  

 De student (h)erkent het belang van de docent en de school bij de morele ontwikkeling van de 

adolescent. 

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding – Hoofdstuk 3: §3.1-3.5 

Inleiding 

In het dagelijks taalgebruik wordt het begrip intelligentie gebruikt om een kenmerk van mensen aan 

te geven. Iemand wordt als intelligent gezien als hij bijvoorbeeld goed kan leren, een probleem goed 

aanpakt of iets opmerkt wat een ander niet ziet. Het is over het algemeen een waardevolle en 

wenselijke eigenschap.  

Maar wat is dan precies intelligent gedrag? Elementen zijn: het leren van ervaringen, het opnemen 

van kennis en op een juiste manier toepassen van het geleerde in nieuwe situaties en de snelheid 

waarmee een probleem wordt opgelost. 

Intelligentie is een psychische eigenschap die een belangrijke bijdrage levert aan de 

identiteitsontwikkeling van de adolescent. Intelligent gedrag wordt niet alleen rationeel, maar ook 

emotioneel gestuurd. Het emotionele en het rationele zijn onscheidbaar en zijn twee elkaar 

aanvullende aspecten vormen van alle menselijk gedrag. Mensen die in staat zijn gevoel en verstand 

in evenwicht samen te laten werken kunnen bijvoorbeeld beter met tegenslagen omgaan.  

Rationele intelligentie 

De Griekse filosoof Plato (circa 400 v. Chr.) onderscheidt twee vormen van weten. Namelijk logos, dat 

staat voor het vermogen tot redeneren, en dianoia, betekent doorzien of begrijpen. De Romeinen 

hebben logos vertaald naar ratio (rede) en rationeel (verstandelijk).  

Dit onderscheidt is uitgegroeid tot twee verschillende visies op de manier waarop we tot kennis en 

inzicht kunnen komen. 

i. De visie van de rationalisten. Alleen de rede kan tot de ware kennis leiden. Om tot nieuwe 

kennis te komen, moet je eerst een idee of theorie vormen over een verschijnsel, om 

vervolgens na logische afleidingen te onderzoeken in hoeverre het verschijnsel in de 

werkelijkheid overeenkomt met je voorspelling. 
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Een definitie van intelligentie 

waarin de hachelijkheid van de 

definitie tot uitdrukking komt: 

“intelligentie is datgene wat een 

goede intelligentietest meet” 

ii. De visie van de empiristen. Empirie betekent ‘ervaring’. Alle kennis en inzicht ontstaat door 

zintuigelijke ervaring en leren. Kennis vergaren start met het verzamelen van zintuigelijk 

waarneembare gegevens over een verschijnsel. Door vervolgens de gegevens te ordenen en 

met elkaar in verband te brengen, kun je regels en wetmatigheden ontdekken en zo tot 

scherper inzicht te komen over de werkelijkheid. 

Intelligentie is een hypothetisch begrip, wat een eenduidige omschrijving moeilijk maakt. In het 

algemeen kun je verschijnselen als intelligentie op drie niveaus beschrijven, namelijk: 

1. Op verbaal, intuïtief niveau. Het ene vage begrip 

wordt met een ander vaag begrip omschreven 

2. Op meetniveau. Hiermee wordt duidelijk hoe een 

verschijnsel gebruikt wordt.  

3. Op inhoudelijk, theoretisch niveau 

Het streven binnen de psychologie om intelligentie 

adequaat te definiëren richt zich op twee aspecten. (1) Het verfijnen van een meetinstrument, 

namelijk de intelligentietest, en (2) men probeert het inzicht in het begrip intelligentie te vergroten 

door te onderzoeken hoe de intelligentie zich met het ouder worden ontwikkeld.  

Intelligentietest 

De Franse schoolarts Binet kreeg rond 1900 de vraag voorgelegd of de vele kinderen die op school 

niet mee konden komen te dom of te lui waren. Hij ontwierp een test waarvan de opgaven een 

beroep deden op vaardigheden als redeneren en oordelen, en op kennis met behulp van 

aanvulzinnen en vergelijkingen. Hij liet de opgaven opklimmen in moeilijkheidsgraad. Zo was de 

eerste selectieve intelligentietest geboren.  

Als maat voor die voeronderstelde algemene intelligentie werd IQ bedacht. De letters staan voor 

intelligentiequotiënt. Dat geeft aan hoe je scoort op een intelligentietest, vergeleken met je 

leeftijdsgenoten. IQ geeft dus in feite aan in hoeverre de score van een kind afwijkt van de 

gemiddelde score voor zijn leeftijdsgenoten.  

De theorie van Jean Piaget en de ontwikkeling van de intelligentie 

De baanbrekende theorie van Piaget over de ontwikkeling van de intelligentie of, anders gezegd, 

over de cognitieve ontwikkeling is nog steeds leidraad voor onderzoek op dit gebied. 

Cognitie en intelligentie hebben een bredere betekenis dan het logische denken. Het zijn 

verzamelbegrippen voor mentale vermogens, vaardigheden en processen: alle processen waardoor 

mensen kennis kunnen opdoen, verwerken en behouden. 

Piaget heeft op basis van zijn studies een theorie ontwikkeld die aangeeft hoe en verklaart waarom 

de manier van denken in de loop van de ontwikkeling naar volwassenheid verandert. Hij beschrijft 

hier drie algemene karakteristieken van het denken. 

1. Op grond van verschillende manier en van denken kunnen er vier ontwikkelingsfasen worden 

onderscheiden 

i. Fase 1: sensomotorische fase (nul tot ongeveer anderhalf jaar). De basis voor de 

denkontwikkeling ligt letterlijk in de concrete omgang met de buitenwereld. Er komt een 

gevoel van objectpermanentie (dat objecten permanent in de wereld zijn). 
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ii. Fase 2: de preoperationele fase (ongeveer anderhalf tot zeven jaar). Symbolen zijn een 

manier ons de wereld voor te stellen. Het gaat om algemene kenmerken ontdekken. 

iii. Fase 3: de concreet-operationeel fase (ongeveer zeven tot ongeveer twaalf jaar). Het 

kind leert ‘uit zijn hoofd doen’; denkoperaties uitvoeren. Kinderen leren hoe de wereld in 

elkaar zit. Ze houden van feiten en leren begrippen en regels hanteren. Ze hebben oog 

voor oorzakelijke samenhangen, maar die nog wel betrekking moeten hebben op dingen 

die concreet waarneembaar zijn. 

iv. Fase 4: de formeel-operationele fase (vanaf ongeveer twaalf jaar). In deze fase 

ontwikkelt zich de abstracte manier van denken. De cognitieve structuur verandert 

zodanig dat het denken betrekking kan hebben op zaken die niet direct waarneembaar 

zijn, en over gebeurtenissen kan gaan die niet aan den lijve zijn ondervonden. Deze 

manier van denken wordt hypothetisch-deductief denken genoemd. Het denken wordt 

flexibel: woorden verliezen hun eenduidige, concrete betekenis en er ontstaat meer 

begrip voor beeldspraak, dubbelzinnigheden en bijv. cartoons. 

 

2. In alle fasen is hetzelfde ontwikkelingsprincipe van toepassing 

Piaget gaat uit van het epigenetisch principe als grondslag voor de ontwikkeling van organismen. 

Dat betekent dat de mens groeit volgens een basisschema, waarin vastligt wanneer welke delen 

ontstaan en hoe ze zullen bijdragen aan het functioneren van het geheel. Maar wat brengt groei 

en rijping op gang?  

Volgens Piaget streven we van nature naar een zo volmaakt mogelijk evenwicht tussen onszelf en 

de omgeving. Het continu streven naar evenwicht staat hier in het teken van het bereiken van 

cognitief evenwicht op een steeds hoger niveau. Het streven naar evenwicht met de omgeving 

gaat gepaard met twee bij elkaar horende acties. De continue werking van assimilatie (inpassen 

in een systeem) en accommodatie (aanpassen van een systeem) vormt het ontwikkelingsproces 

dat leid tot nieuw evenwicht en groei. 

Assimilatie en accommodatie zorgen ervoor dat we de buitenwereld cognitief op steeds hoger 

niveau leren kennen en beheersen. Van cognitief op steeds hoger niveau leren kennen en 

beheersen. Van cognitief evenwicht is sprake wanneer nieuwe informatie of kennis zonder meer 

ingepast kan worden in de bestaande cognitieve structuur. Er is ook informatie die niet meteen 

begrepen wordt: er is dan sprake van een cognitief conflict met de omgeving. Het kennissysteem 

moet dan eerst worden aangepast, er moet eerst accommodatie plaatsvinden.  

Enerzijds passen we de wereld aan zodat we die kunnen begrijpen met de bestaand denkwijze en 

kennisordening. Anderzijds passen we ook voortdurend het niveau van ons denk aan, zodat er 

nieuwe denkwijzen en ordeningen ontstaan waarmee we informatie kunnen verwerken die we 

tot dan toe niet konden begrijpen. 

Piaget ontdekte dat accommodatie op twee manieren kan plaatsvinden, namelijk door 

substitutie en integratie.  

a) Van substitutie is sprake als een onrijp idee door een rijper idee wordt vervangen. De nieuwe 

denkstructuur valt als het ware over de oude heen, maar het onrijpe idee is niet verdwenen.  
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b) Onrijpe ideeën kunnen ook worden samengevoegd. Enkelvoudige ideeën zijn dan definitief 

vervangen door een complexer idee. Er is hier sprake van integratie. Mentale groei door 

integratie is moeilijk ongedaan te maken. 

 

3. In alle fasen is sprake van cognitief egocentrisme 

Aan het begin van iedere fase is sprake van cognitief egocentrisme; het onvermogen zich in het 

gezichtspunt of zienswijze van een andere persoon te verplaatsen. Iemand verkeert dan eigenlijk 

nog tussen twee fasen in en beschikt dus nog niet voldoende over de denkschema’s van de 

nieuwe fase.  

Cognitief egocentrisme verdwijnt geleidelijk naar mate adolescenten cognitief en sociaal 

vaardiger worden. Bij het verwerven van deze vaardigheden spelen spiegelneuronen een rol. 

Deze neuronen zijn actief of worden actiever als je waarneemt wat een ander doet. Je kunt je zo 

verplaatsen in een ander persoon, je spiegelt zelfs de gevoelens die je erbij zou kunnen hebben. 

Jonge adolescenten gaan nadenken over hun eigen denken, maar op een zeker moment gaan ze 

voor het eerst in hun leven ook nadenken over wat anderen denken: ze gaan zich verplaatsen in 

de ander. Een nadeel is dat de jonge adolescent denkt dat een ander net zo met zijn gedrag, zijn 

uiterlijk en zijn denken in de weer is als hij zelf. In zekere zin is hij voortdurend bezig een publiek 

te scheppen en daarop te reageren. Dit imaginair publiek kan heel veel typisch 

adolescentengedrag verklaren. Het denken over zichzelf leidt er ook toe dat adolescenten 

zichzelf als uniek beleven. Dingen zullen deze adolescenten nooit overkomen (zwanger raken, 

een auto ongeluk, etc.) door de persoonlijke fabel.  

Het emotionele systeem overheerst nog omdat het rationele systeem pas in de late adolescentie 

uitgerijpt is. Daardoor hebben adolescenten moeite met rationeel risicoanalyse van het eigen 

gedrag.  

Een andere manier waarop cognitief egocentrisme zich uit is het zwart-wit denken van de jonge 

adolescent. Als iemand net begonnen is abstracte begrippen te hanteren is er nog geen plaats 

voor nuances. 

Kenmerken van concreet-operationele en formeel-operationele fase 

Concreet-operationele fase Formeel-operationele fase 

is gericht op de concreet waarneembare 
werkelijkheid 

kan zich richten op de niet concreet 
waarneembare werkelijkheid 

baseert een oordeel alleen op de situatie zoals 
die zich voordoet; vraagt zich niet af of de 
situatie anders zou kunnen zijn, handelt direct 

baseert een oordeel op alle mogelijke situaties 
en combinaties hiertussen en denkt erover na 

kan werken met feiten, concrete begrippen en 
regels 

kan abstracte begrippen hanteren en abstracte 
problemen oplossen, kan meerdere oplossingen 
noemen 

kan waarneembare relaties gebruiken bij 
oplossingen, maar zich geen idee vormen van 
hypothetische relaties 

kan hypothetische relaties bedenken en nagaan 
of deze kloppen 

heeft praktische kennis van ruimte en tijd, maar 
geen begrip 

kan begrippen als historische tijdsschaal en 
chronologische volgorde begrijpen 
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Morele ontwikkeling 

Vanuit de maatschappij wordt er geregeld een appel op het onderwijs gedaan om bij te dragen aan 

het normbesef van leerlingen. De manier van moreel redeneren en oordelen ontwikkelt zich dan ook 

volgens een bepaald patroon.  

Morele oordelen bestaan uit redeneringen over goed en kwaad. Om moreel te kunnen oordelen 

moet je een bepaalde denkontwikkeling hebben doorgemaakt. Er moet besef zijn van de relatie 

tussen oorzaak en gevolg.  

De Amerikaanse psycholoog Lawrence Kohlberg heeft een op Piaget gebaseerde theorie over de 

morele ontwikkeling geformuleerd. Uit zijn onderzoek leidde Kohlberg drie niveaus van moreel 

oordelen af, die elk weer twee opeenvolgende stadia kennen. 

A. Redeneren op preconventioneel niveau 

1. De straf-en de gehoorzaamheidsoriëntatie: lichamelijke gevolgen bepalen of iets goed of 

slecht is, bedoeling is niet belangrijk. 

2. De instrumenteel-relativistische oriëntatie: een handeling is goed als deze een eigen 

behoefte bevredigd. 

 

B. Redeneren op conventioneel niveau 

3. De beste-jongen-braaf-meisje-oriëntatie: goed gedrag is dat wat een ander plezier doet 

4. De recht-en-ordeoriëntatie: autoriteit, vaststaande regels en handhaving van de sociale orde 

bepalen wat iemand hoort te doen. Wie plichtsgetrouw handelt, handelt goed 

 

C. Redeneren op postconventioneel niveau 

5. De legale sociaal-contractoriëntatie: juiste handelingen worden gedefinieerd in algemene 

individuele rechten en normen die de maatschappij stelt. Men heeft recht op een eigen 

mening.  

6. De universele ethisch-principiële oriëntatie: ‘goed’ wordt hier gedefinieerd als een 

gewetensbeslissing die overeenkomt met een keuze voor universele ethische principes als 

rechtvaardigheid, wederkerigheid, gelijkheid van menselijke rechten en respect voor de 

waardigheid van het individu. 

De opvattingen van Piaget en de betekenis voor het onderwijs 

i. Piagets theorie kan veel gedrag van adolescenten verhelderen. (imaginair publiek, 

persoonlijke fabel).  

ii. De ontwikkeling van het denken heeft consequenties voor de didactiek en de inrichting van 

het onderwijs.  

iii. Leerlingen in de formele fase kunnen leren om systematisch terug te kijken op hun handelen. 

(reflecteren) 

Kanttekening 1: het hangt van gevoelige periodes af wanneer goede bruikbare verbindingen vormen, 

moeten we dit afwachten of kunnen we het versnellen? 

Kanttekening 2: Piagets opvattingen over de fase-indeling en de daarbij horende leeftijden zijn deels 

cultureel bepaald: ze zijn ontstaat in de westerse wereld. 
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Les 1.6: Sociaal constructivisme  
 De student herkent de aandacht voor sociale, contextuele (schools- buitenschools), persoonlijke 

aspecten van leren zodat het leren wendbaarder is (zodat er meer transfer optreedt).  

 De student herkent het hedendaagse constructivistische gedachtegoed in het onderwijs.  

 De student kan uitleggen wat het nieuwe leren volgens wetenschappers (o.a. Simons) inhoudt en 

welke principes van het nieuwe leren er in de praktijk van het voortgezet onderwijs en 

beroepsonderwijs uitgevoerd worden.  

 De student kan de kritiek op het constructivistische ‘nieuwe leren’ uitleggen.  

 De student kan uitleggen uit welke eerdere gelijksoortige ideeën het constructivisme bestaat.  

 De student kan in eigen woorden benoemen welke persoonlijke en wetenschappelijke 

opvattingen er over leren zijn.  

 De student herkent vormen van leren vanuit de verschillende leerpsychologische stromingen; 

sturingsactiviteiten vanuit meta-cognitivisme, samenwerkend leren vanuit 

handelingspsychologie, competentiegericht leren/ ontwikkeling vanuit (sociaal) constructivisme. 

 De student kan het begrip zelfregulerend leren uitleggen. 

Van leertheorie naar onderwijspraktijk – Hoofdstuk 6 
Onderzoek vanuit het behaviorisme en de cognitieve leerpsychologie had ontegenzeggelijk bepaalde 

inzichten opgeleverd, maar deze ontstonden in laboratoriumonderzoek. In het alledaagse leven en 

het onderwijs speelt omgeving een belangrijke rol dus onderzoekers gingen meer aandacht schenken 

aan leren in de schoolse realiteit. Hier ontstond een diversiteit aan ‘nieuwe’ benaderingen, opinies 

en principes inzake leren en onderwijzen. Deze verzameling wordt aangeduid met de term 

constructivisme. Aanhangers zijn het over één ding eens, namelijk het filosofische uitgangspunt dat 

de werkelijkheid een subjectieve werkelijkheid is, die we als subjecten zelf creëren met behulp van 

onze waarneming, taal en ons denken. Een logisch gevolg hiervan is dat onze kennis, subjectieve 

kennis is.  

In plaats van objectieve kennis spreken constructivisten liever over intersubjectieve kennis. Daarvan 

is sprake als gesprekspartners vinden dat ze het over ‘hetzelfde’ hebben. Op die manier kunnen 

mensen kennis over objecten delen en er eenduidig over communiceren. Kortom: we construeren 

onze kennis van de werkelijkheid en we kunnen deze veralgemeniseren ofwel intersubjectief maken 

door met elkaar te communiceren. In het verlengde daarvan stellen constructivisten dat kennis 

sociale kennis is, ze komt tot stand in sociale interactie. 

De definitie die Shuel (1988) geeft van leren leent zich goed om de gevolgen van constructivistische 

gedachtegoed voor leren en onderwijzen te verduidelijken. 

Leren is een actief proces  vanuit een constructivistisch georiënteerde didactiek wordt een 

leerlingen gezien als een actief, zelfstandig en zelfverantwoordelijk persoon. Overgedragen kennis is 

voor de ontvanger informatie die niet vanzelf leidt tot bruikbare kennis. Effectieve verwerking van 

informatie tot persoonlijke kennis veronderstelt activiteit van de leerling zelf. In een dergelijke 

activerende didactiek wordt een leerling niet alleen geacht intern actief te leren maar ook samen 

met medeleerlingen, dus interactief te leren. Kennis is een sociaal product dat in interactie tussen 

leden van een ‘leergemeenschap’ tot stand komt. 
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Leren is een betekenis verlenend proces  leren is een betekenis verlenend proces is een aspect 

dat te maken heeft met de vraag hoe we tot kennis komen. Piaget onderzocht hoe kinderen denken 

en hoe ze zich daarin ontwikkelen. 

1. Neurologische rijping 

Deze leidt tot veranderingen in de manier van denken en kennis ordenen, in termen van Piaget: 

tot kwalitatieve veranderingen in de cognitieve structuur. De manier van denken ontwikkelt zich 

in fases grofweg van concreet handelen (uitwendig denken) via concreet denken 

(denkhandelingen) naar abstract denken (los van de concrete werkelijkheid). 

2. Ervaringen 

o Materiële ervaringen waardoor de fysische wereld ontdekt wordt 

o Logische ervaringen waardoor allerlei wetmatigheden en regels ontdekt worden 

o Sociale ervaringen waardoor verschijnselen uit de sociaal-culturele omgeving betekenis 

krijgen 

Als je leert ben je bezig informatie en ervaringen van betekenis te voorzien en deze aan te scherpen 

door communicatie met anderen. Leren is het transformeren van informatie tot kennis door 

subjectieve betekenisverlening. 

Leren is een cumulatief proces  leren als het betekenis geven aan informatie bouwt voort op 

reed in het langetermijngeheugen opgeslagen kennis. Wat er uiteindelijk geleerd wordt of kan 

worden is in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de voorkennis en de 

kennisstructuur. Als je onvoldoende relaties kunt leggen met de kennis die je al hebt, krijgt nieuwe 

informatie of nieuwe geconstrueerde kennis onvoldoende betekenis en kun je die kennis niet 

adequaat gebruiken (inerte kennis). 

Leren is een zelfregulerend proces  hoewel leren zich strikt genomen onttrekt aan onze 

waarneming, kunnen leerprocessen wel geanalyseerd worden met behulp van gedrag dat met leren 

gepaard gaat. Het is voor leraren handig te weten hoe leerprocessen werken, wat daar aan te leren 

valt en hoe dat het beste kan. 

1. Drie soorten leeractiviteiten kunnen gebruiken 

i. Cognitieve leeractiviteiten: uitvoerende activiteiten , verwerving en verwerking van 

informatie 

ii. Affectieve leeractiviteiten: emotionele ondersteuning, zelfdiscipline 

iii. Metacognitieve leeractiviteiten:  regulerende activiteiten, cognitieve en affectieve 

activiteiten. Ze heten zo omdat de lerende vanuit een helikopterpositie toezicht houdt op 

de uitvoering van zijn activiteiten. 

2. Het vervullen van leerfuncties 

Zelfregulerend leren als het vervullen van leerfuncties. Leerfuncties zijn psychologische functies 

die in een leerproces gerealiseerd worden. Zelfregulering betekent in deze benadering dat 

leerlingen zelf de leerfuncties vervullen. Uiteindelijk gaat het over het kennen adequaat kunnen 

gebruiken van cognitieve en affectieve vaardigheden maar ook de regulerende vaardigheden 

waarmee een leerproces bewaakt en bijgestuurd kan worden. Het leren leren is een bijgevolg van 

een belangrijke doelstelling van het huidige primaire en secundaire onderwijs. 
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Leren is een doelgericht proces  het brein heeft een doel nodig om aandacht te richten. 

Leerprocessen blijken succesvoller te verlopen met een duidelijk doel voor ogen. Zelf gekozen 

leerdoelen vervullen in het leerproces twee belangrijke functies: een bron voor leermotivatie en een 

toets criterium voor het leerresultaat.  

Bevorderen van zelfregulerend leren 

Binnen het constructivisme bestaat er een voorkeur voor zelfregulerend leren in een krachtige 

leeromgeving omdat de subjectieve betekenisgeving dan alle ruimte krijgt op basis van intrinsieke 

motivatie. Maar uit allerlei onderzoek blijkt dat zelfsturing geleerd moet worden. Aan leren in het 

onderwijs worden overigens wel randvoorwaarden gesteld; vrijheid betekent daar altijd vrijheid ine 

en bepaalde onderwijscontext die de vrijheid begrenst. 

Hoe kan zelfregulerend onderwijs geleerd worden? Dit kan met de leerfuncties. Er worden drie 

soorten functies onderscheiden, namelijk voorbereidingsfuncties, verwerkingsfuncties en 

regulatiefuncties. Bij zelfstandig leren gaat  het om de vraag wie de leerfuncties vervult. Hoe meer 

functies de leerling zelf vervult, des te meer is er sprake van zelfstandig leren. Simons beschrijft in dat 

verband drie onderwijs-leervariaties.  

In het eerste regime probeert de leraar alle leerfuncties in de hand te houden, er is sprake van 

docentgestuurd onderwijs. In het tweede regime worden de leerfuncties min of meer verdeeld 

tussen docent en leerlingen, er is sprake van gedeelde sturing. In het derde regime worden de 

meeste functies aan de leerlingen voergelaten. Er is dan sprake van leerlinggestuurd onderwijs. Dit 

veronderstelt dat leerlingen de leerfuncties kunnen en willen vervullen. 

Werkplekleren 

Sinds men in onderwijs en opleiding de lerende steeds meer is gaan zien als iemand die actief kennis 

opbouwt en vaardigheden toepast, worden er andere eisen gesteld aan de context waarin leren 

plaatsvindt (de leeromgeving). Deze moet meer ondersteuning geven aan het leren als 

constructieproces en daar de nodige faciliteiten voor bieden – een krachtige leeromgeving. Een 

leeromgeving die met de opkomst van het constructivisme, en als voortvloeisel daarvan het 

competentiegericht onderwijs, steeds meer in de belangstelling staat is de werkplek zelf. 

De werkplek is de meest authentieke plek om beroepsrelevante competenties te verwerven want 

(vak)kennis, (beroeps)vaardigheden en (beroeps)houding dienen zich daar immers van nature 

geïntegreerd aan. Werkplekleren is daarom in potentie betekenisvol en gemotiveerd leren. Er zijn 

verschillende vormen, (1) lerend werken, het accent ligt op werken en leren wordt gestuurd door 

werk en (2) werkend leren, het accent ligt op leren in een werksituatie. 

De onderzoeker Sfard brengt ze onder één noemer met behulp van het perspectief waaruit geleerd 

wordt. Hij onderscheidt leren vanuit een cognitief acquisitieperspectief (individueel en formeel 

kennis verwerven, veel scholen) en het participatieperspectief (kennis informeel opgedaan in sociaal 

proces, werkplekleren). (Zie pagina 160 voor de verschillen) 

Op grond van het voorgaande kunnen we concluderen dat werkplekleren verschillende 

leerprocessen in zich bergt. Bolhuis onderscheidt zes typen leerprocessen op de werkplek voor 

leraren: 

1. Onderdompelen – stage of werk op werkomgeving gericht en opgenomen 
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2. Leren door doen – handelend ervaringen op doen  

3. Leren door observatie – continu proces, niet altijd bewust, kan leiden tot modelleren 

4. Leren door interactie – sociale interactie, levende informatiebronnen (advies, uitleg, feedback) 

5. Leren door reflectie – reflecteren op je handelen, draagt bij aan vermogen tot zelfsturing 

6. Leren door het verwerven van theoretische kennis – formele type leerproces, weinig op de 

werkplek, meer zelfstudie of opleiding 

Leren op de werkplek biedt dus mogelijkheden maar ook valkuilen. Als we weten welke factoren het 

leerpotentieel van een werkplek bepalen zijn we beter in staat om de mogelijkheden te benutten en 

de valkuilen te vermijden. Streumer noemt vijf groepen factoren die bevorderend dan wel 

belemmerend voor integratie van werk en leren kunnen zijn: 

i. Leerpotentieel van de taak 

ii. Mogelijkheden voor feedback, evaluatie en reflectie op het resultaat van het werk 

iii. De mate waarin werkprocessen zijn geformaliseerd 

iv. De mate van betrokkenheid bij, verantwoordelijkheid voor het ontwerpen van 

werkprocessen en het oplossen van problemen daarin 

v. Het aanwezig zijn van leerbronnen 

Jeanette Geldens (2007) onderzocht de kwaliteitskenmerken voor werkplekleeromgevingen, vier 

kenmerken blijken essentieel voor de kracht van de werkplekleeromgeving: 

1) Mentoring en coaching (niet elke goede leerkracht is ook een goede mentor) 

2) Afspraken over samenwerking 

3) De zorg voor een doorgaande leerlijn voor de aanstaande leraar 

4) De gerichtheid op de startbekwaamheid 

Constructivistische ‘nieuwe leren’ 

Het constructivistische gedachtegoed omtrent leren en kennisontwikkeling wordt heden ten dage in 

toenemende mate in het onderwijs ten uitvoer gebracht onder de noemer van het ‘nieuwe leren’. 

Met het ‘nieuwe leren’ zou beter tegemoetkomen kunnen worden aan de flexibiliteit, kenniscreatie 

en voortdurende innovatie, die de ontwikkeling van een kenniseconomie aan het onderwijs stelt.  

De brede omschrijving van ‘nieuwe leren’ wordt meestal versmalt tot actief leren en zelfstandig leren 

onder eigen verantwoordelijkheid. In het beroepsonderwijs voegt men hieraan nog het principe van 

het leren in de authentieke context van het beroep aan toe. De leerprincipes komen bij elkaar in het 

concept van competentiegestuurd onderwijs. Competenties hebben binnen het beroepsonderwijs 

de plaats ingenomen van eindtermen, losse opdrachten zijn vervangen door levensechte of 

praktijkgestuurde leertaken, terwijl leren op de werkplek inmiddels het hoofdbestanddeel van veel 

curricula in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs vormt. 

Er is inmiddels weerstand tegen het ‘nieuwe leren’. Een van de redenen daarvoor vloeit voort uit het 

te ver doorvoeren van het principe zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren. Een andere reden is de 

zorg dat kennis in het ‘nieuwe leren’ verwaarloosd wordt, het beheersen van vaardigheden zou 

belangrijker worden geacht dan het bezit van declaratieve kennis.  

Er moet gewoon een balans gevonden worden tussen de verschillende leermogelijkheden die 

geboden worden vanuit de instructiegerichte en de leergerichte aanpak.  
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Les 1.7: Emotionele intelligentie  
 De student herkent de invloed van de ontwikkeling van de hersenen en de mogelijkheid tot 

moreel oordelen en handelen  

 De student herkent de hersendelen amygdala en prefrontale hersenschors die van invloed zijn op 

het omgaan met emoties en de sturingsactiviteiten.  

 De student herkent de invloed van de ontwikkeling van de hersenen en de mogelijkheid tot 

moreel oordelen en handelen. 

 De student kan didactisch en pedagogisch keuzes verantwoorden (toelichten) a.d.h.v. de 

ontwikkeling van de hersenen en het brein van jongeren. 

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding – Hoofdstuk 3: §3.6 
Gevoelens zijn noodzakelijk in het maken van juiste rationele beslissingen. Overal ter wereld worden 

zes gezichtsemoties herkend: vreugde, verdriet, angst, woede, afkeer en verrassing. Dit zijn dan ook 

de primaire emoties. Zij zijn een reactie op iets uit de omgeving die wordt gegeven zonder daar eerst 

over na te denken. Dit in tegenstelling tot secundaire emoties, zoals trots of jaloezie, die zijn 

aangeleerd op basis van ervaringen.  

Fun side note:  Vrouwen blijken gemiddeld beter gezichtsemoties te herkennen dan mannen.  

Ha! Take that, men! 

Het woord emotie komt van het Latijnse emovere, en betekent ‘doen bewegen’ of ‘opjagen’. Emoties 

brengen dus iets teweeg in het lichaam, ze leiden tot een gemoedstoestand. Er horen vier 

kenmerken bij emoties.  

1. Emoties hebben een motivationele eigenschap; ze zetten aan tot gedrag. Het zijn een soort 

handelingsplannen. 

2. Emoties moeten opgewekt worden, ze ontstaan niet vanzelf. Aan emoties gaan altijd bepaald 

prikkels vooraf. 

3. Emoties leiden tot veranderingen in het lichaam, zowel fysiologisch als neurologisch. Bijv. rood 

aanlopen bij boosheid. 

4. Er bestaat een relatie tussen emotie en cognitie. Bij verschillende personen kan dezelfde prikkel 

verschillende emotionele reacties oproepen en kunnen verschillende prikkels dezelfde 

emotionele reactie oproepen.  

De amygdala is het gebied in de hersenen dat belangrijk is voor het verwerken van emotionele 

prikkels. Emoties kunnen op twee manier opgewekt worden in de amygdala, de korte en de lange 

route.  

Als er een nieuwe prikkel binnen komt gaat het grootste deel van de boodschap naar de visuele 

hersenschors. Daar wordt de boodschap geanalyseerd en beoordeeld op betekenis en hoe er 

passend gereageerd kan worden; als e reactie emotioneel is wordt het signaal doorgestuurd naar de 

amygdala om het emotionele centra te activeren. Een klein deel van het signaal gaat direct naar de 

amygdala voor een snellere, minder precieze reactie. 

De korte route verloopt zonder tussenkomst van de cognitieve centra van de hersenen (primaire 

emoties). In een noodtoestand wordt er voor het hele brein een soort noodtoestand afgeroepen 

waardoor het ‘denkende brein’ wordt overgeslagen.  
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De lange route is de standaardroute en deze leidt tot een emotionele reactie die beter doordacht en 

nauwkeuriger is omdat het cognitieve systeem erbij betrokken is.  

Emoties helpen ons om passend op onze omgeving te reageren: we voelen aan hoe we in een situatie 

het best kunnen handelen. Hoe belangrijk emoties voor ons zijn blijkt wel uit het grote arsenaal aan 

gelaatsuitdrukkingen waarover mensen 

beschikken in tegenstelling tot dieren. De 

amygdala, onderdeel van het lymbische 

systeem in de hersenen, regelt in de 

hersenen het gevoelsleven.  

Het limbisch systeem is een groep 

structuren in de hersenen, betrokken bij 

emotie, motivatie, genot en het 

emotioneel geheugen. Hij bestaat onder 

andere uit de hippocampus (vorming van 

lange termijn geheugen), gyrus cinguli 

(evaluatie van beloning en straf), thalamus 

(integratie en expressie van emotionele 

prikkels), amygdala (agressie en angst). 

Evenwicht tussen hoofd en hart 

Een intelligente omgang met emoties kan 

de cognitieve intelligentie bevorderen – 

evenwicht tussen hoofd en hart. Als iemand te veel door emoties in beslag wordt genomen werkt dat 

negatief op de concentratie en het vermogen om te leren. Een tekort of ontbreken van emoties leid 

tot slechte beslissingen en oordelen.  

Een goed evenwicht vinden tussen ratio en emotie kan door middel van emotionele zelfcontrole. Dit 

heeft onder andere te maken met de betekenis van impulscontrole. De marshmallowtest laat dit 

mooi zien: kinderen van vier kregen het voorstel “je kunt twee schuimpjes verdienen. Als ik wegga 

voor een boodschap leg ik één schuimpje voor je op tafel. Na een kwartier kom ik terug en als je het 

schuimpje dan bewaard hebt, krijg je er nog eentje bij”. Toen de kinderen in adolescentie nogmaals 

werden bezocht bleek dat de kinderen met een goede impulscontrole op jonge leeftijd, beter 

presteerden op latere leeftijd.  

Emotionele intelligentie kan veel bijdragen aan het creëren van evenwicht tussen hoofd en hart. 

Deze intelligentie is het vermogen om: 

- de eigen emoties te kennen en te herkennen op het moment dat ze zich voordoen: 

zelfbewustzijn 

- emoties te reguleren, in goede banen leiden. 

- jezelf te motiveren. Je gedrag wordt dan effectiever en productiever. 

- emoties van anderen te herkennen: empathie 

- sociale relaties te leggen en te behouden 
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Les 2.1: Nederlandse onderwijssysteem 
 De student kan het verschil tussen bijzonder en openbaar onderwijs uitleggen.  

 De student kan vertellen hoe het voortgezet onderwijs en het mbo is ingericht en hoe de 

schoolorganisatie eruit ziet.  

 De student kan uitleggen hoe het competentiegericht onderwijs ingebed is in het mbo.  

 De student kan praktijkvoorbeelden van hun school of uit de actualiteit duiden a.d.h.v. de wet.  

Handboek voor Leraren – Hoofdstuk 9: §9.1-9.3 

Inrichting Voortgezet Onderwijs 

- Vmbo, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, 4 jaar 

- Havo, hoger algemeen voortgezet onderwijs, 5 jaar 

- Vwo, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, 6 jaar 

In de bovenbouw kiezen voor bepaalde stromingen. Binnen vmbo kan gekozen worden uit vier 

leerwegen, binnen havo en vwo uit vier afstudeerprofielen.  

Minimaal gewenste startkwalificatie is een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo-2 of hoger. 

Inrichting vmbo 

Vier verschillende leerwegen (1) theoretisch, (2) gemengde, (3) kaderberoepsgericht en (4) 

basisberoepsgericht.  

Einde tweede jaar kiezen uit sectoren; techniek, zorg en welzijn, economie, landbouw. Deze sectoren 

bestaan uit een gemeenschappelijk vakken deel, een sector gebonden deel en een vrij deel.  

Inrichting havo- en vwo-onderwijs 

Einde derde leerjaar profielkeuze; cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en 

gezondheid, natuur en techniek. 

Inrichting mbo 

Samen met volwassen educatie hele beroepsvolwasseneducatie veld.  

Is ingericht op het leren van een vak: gericht op competenties met examendossiers die tot stand 

komen in samenwerking met het bedrijfsleven.  

Het mbo heeft vier verschillende opleidingen: 

1. Entreeopleiding (niveau 1, assistent beroepsbeoefenaar), bedoeld voor leerlingen die geen vmbo 

diploma hebben 

2. Niveau 2, medewerker/basisberoepsbeoefenaar, afgerond vmbo-diploma, duur: 2-3 jaar 

3. Niveau 3, zelfstandig medewerker of beroepsbeoefenaar, succesvol vmbo-kader, theoretisch of 

havo hebben gevolgd, duur: 2-3 jaar 

4. Niveau 4, middenkaderfunctionaris/gespecialiseerd beroepsbeoefenaar, vmbo-kader, 

theoretisch of havo-diploma behaald. Niveau 4 geeft toegang tot hbo. Duur: 4 jaar 
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Binnen deze opleidingen bestaan twee leerwegen:  

i. BBL, Beroeps Begeleidende Leerweg, overwegend doorgebracht in de praktijk 

ii. BOL, Beroeps Opleidende Leerweg, overwegend doorlopen op school 

Schoolorganisaties 

- Lijnorganisatie: directe gezagslijn van de top van de organisatie naar de werkvloer 

- Lijn-stafdienstorganisatie: de toevoeging van een stafdienst aan de lijnorganisatie leidt tot dit 

- Lijn-functionele stafdienstorganisatie: waar staffunctionarissen de bevoegdheid krijgen om 

bindende voorschriften uit te vaardigen naar lijnmanagers en werknemers die op de afdeling 

werken 

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn vaak lijn-functionele stafdienstorganisaties.  

De doelen van een school zijn: 

□ Persoonlijke ontplooiing van kwaliteiten; duidelijk maken waar leerlingen in uitblinken 

□ Maatschappelijke voorbereiding; voorbereiding op het burgerleven 

□ Voorbereiden op de beroepsuitoefening: leerlingen moeten zich breed oriënteren op hun 

toekomstige beroep, dit moet opgenomen worden in het curriculum.  

Visies van een school vormen een basis voor een strategisch plan, waarin beschreven wordt hoe de 

doelen die de school zich stelt worden vormgegeven en welke accenten er worden gelegd. 

Behalve dat de docent vanuit zijn vak verantwoordelijk is voor de leeromgeving in de klas, is hij ook 

medeverantwoordelijk voor de school als geheel.  

Openbare scholen 

 Overheidsgestuurd  

 Algemene visie 

Bijzondere scholen 

 Eigen bestuur (stichting, vereniging) 

 Confessioneel: godsdienstige, 

levensbeschouwende visie 

 Algemeen: vernieuwingsscholen  
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Les 2.2: Traditionele vernieuwingsscholen   
 De student kan minimaal twee kenmerken noemen van vier algemeen bijzondere scholen. 

Handboek voor Leraren – Hoofdstuk 9: §9.3-9.9 
Scholen geven onderwijs op verschillende manieren vorm. De manier waarop de leerstof wordt 

gepresenteerd is afhankelijk van de manier waarop het onderwijs is vormgegeven. Al deze verschillen 

vloeien voort uit het onderwijsconcept dat de school hanteert.  

Onderwijsconcept: onderwijskundig uitgangspunt dat bepalend is voor de didactische vormgeving 

Natuurlijk Lerenscholen  

Deze scholen werken met betekenisvolle leertaken die altijd realistische praktijksituaties zijn. Twee 

docentrollen ontwikkeld; de leermeester (begeleidt leerlingen in persoonlijke groei) en de 

werkmeester (begeleidt de professionele ontwikkeling). 

Competentiegerichte scholen 

Competentiegerichte scholen stimuleren leerlingen en deelnemers tot zelfstandigheid door ze taken 

te laten uitvoeren, zowel op school als in het beroepsveld.  

Dalton 

Vaklokalen, verschillende niveaus aan verschillende taken gekoppeld. Uitgangspunten: 

 Vrijheid in gebondenheid: leerlingen mogen kiezen voor vakken en lessen 

 Samenwerking: leerlingen helpen elkaar in vaklokalen 

 Zelfstandigheid: eigen tempo, zelfstandige taken. Ze plannen, voeren uit en evalueren zelf 

De leraar zorgt voor directe instructie en zelfontdekking. 

Montessori 

‘het zelf doen’ door ‘de natuurlijk drang tot zelfontplooiing’ 

Eigen verantwoordelijkheid, eigen tempo, eigen manier. 

Vrije scholen 

 persoonlijke ontwikkeling van individu centraal 

Sociale, kunstzinnige en ambachtelijke vaardigheden net zo belangrijk als intellectuele. 

Jenaplan 

Kind staat centraal  ‘reformpedagogiek’ 

Veel handwerk, boeken binden en dergelijke. Opvoeden tot inclusief denken, authenticiteit, kritisch 

denken en creativiteit (brede ontwikkeling) 

Freinet 

Ervaringen van kinderen zijn uitgangspunt. Respect en vertrouwen erg belangrijk.  

Ontwikkelingsgericht Onderwijs 

Samenwerking tussen leerlingen en leraar en leerlingen. Sociale en culturele activiteiten centraal. 

Profielscholen 

Cultuurscholen, sportscholen, bèta- en techniek scholen, Nieuw Lerenscholen, scholen voor 

hoogbegaafden, scholen voor tweetalig onderwijs, technasia, Europa-plusscholen, e.a.  
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Docenten op profielscholen geven extra inspanning om te voldoen aan landelijke exameneisen en de 

eisen van de school, de aangepaste programma’s, etc. 

Of je je thuis voelt op school is afhankelijk van de cultuur van de school. Sommige leraren waarderen 

een informele cultuur (want doelgericht en zakelijk, kan ervaren worden als hard en onpersoonlijk), 

anderen hanteren formeel (informeel is onzakelijk en ondoelmatig). 

De schoolleiding 

- De familieschool, relatiegerichte directeur: school wordt geleid door een vaderfiguur, informele 

manier. Docent is heer en meester in klas, directeur laat ze vrij. 

- De professionele instelling, zakelijke directeur: directeur is architect, duidelijk plan met school. 

Sneller conflicten, weinig boodschap aan persoonlijke gevoelens, professioneel niveau contact 

met docenten.  

- De living-apart-togetherschool, afwezige directeur: directeur is een figurant, vaak op pad. Niet 

als collega, maar bestuurder op afstand.  

Zorgstructuur 

A) Ongeorganiseerde vrijwilligheid: eventuele begeleiding staat niet op het rooster, zorgtaken 

worden niet gefaciliteerd. 

B) Geparkeerd bij deskundigen: begeleiding van leerlingen ligt bij teamleiders, decanen, remedial 

teachers, counselors. Deskundigen geen contact met vakdocenten, geïsoleerd werken.  

C) Op het bordje van de mentor: mentoren geven wel studielessen, docenten sturen leerlingen door 

naar mentor. 
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Les 2.3: Pendelen tussen leerstof en leerling  
 De student kan betekenisvolle leerroutes ontwerpen door de lerende als uitgangspunt te nemen 

en te pendelen tussen de leerstof, het subjectief concept en de beroepswereld/leefwereld.  

Reader Hoofdstuk 1 – Leren en Ontwerpen 
Leerroutes voor lerende bestaan uit drie componenten. (1) De leerstof, (2) het subjectieve concept 

van de lerende en (3) de beroepspraktijk, de leefwereld van de lerende. Een krachtig leerconcept 

pendelt tussen deze drie componenten.  

Bij de leerstof horen de leeractiviteiten opnemen en bewerken. Bij het subjectieve concept horen de 

leeractiviteiten openen en delen. Bij de beroepspraktijk horen de leeractiviteiten ervaren, verwerken, 

doen en maken.  

Het samenstellen van een leerroute ontstaat door het inzetten van de tien leeractiviteiten als 

‘halten’. Activiteiten die bij deze leeractiviteiten horen kunnen zijn; 

- Opnemen: de activiteiten die de lerende moet ontplooien om informatie te ontvangen 

- Bewerken: activiteiten die gericht zijn op informatie begrijpen, bijv. door vragen te stellen 

- Openen: activeren wat er in het hoofd van de lerende omgaat (activeren voorkennis) 

- Delen: informatie, kennis, ervaringen delen met mede-lerenden of docent 

- Ervaren: ervaringen opdoen in de beroepswereld, leefwereld 

- Verwerken: nadenken over die ervaringen of het koppelen van de ervaring aan het geleerde 

- Doen: bewust iets ondernemen in de beroeps- of leefwereld 

- Maken: iets ontwerpen voor toepassing in de beroeps- of leefwereld 

- Reflecteren: reflecteren op de drie kolommen 

- Integreren: het geleerde in de verschillende activiteiten tot iets van zichzelf te maken 

Door systematische leerroutes tussen de leerstof, lerende en leefwereld ontwikkelt het subjectieve 

concept van de lerende zich tot een werkbaar eindconcept voor in de praktijk.  

Het is belangrijk dat de docent niet zijn eigen leerstijl, maar de leerstijl van de lerende als 

uitgangspunt neemt. Om alle leerstijlen tegemoet te komen zal hij dan ook de ene keer met 

opnemen moeten beginnen en een andere keer met ervaren. 
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Les 2.4: Zelfgestuurd leren  
 De student kan in eigen woorden uitleggen wat werkvormen effectief maakt.  

 De student kan effectieve werkvormen in de praktijk herkennen. 

 De student kan het belang van vragen stellen tijdens de les benoemen en herkent de 

verschillende toepassingsmogelijkheden.  

 De student heeft zicht op welke sturingsbehoeften hij heeft.  

 De student kan vertellen wat zijn leerconcepties en leergewoontes zijn en wat voor invloed dit 

kan hebben op het leren in de stage.   

Handboek van Leraren – Hoofdstuk 3 
Voor het inrichten van een les gebruik je bouwstenen waarmee je de les kunt opbouwen. Deze 

bouwstenen noemen we ‘werkvormen’. We onderscheiden: 

- Docentgestuurde werkvormen (de docent geeft instructies en structureert de les) 

- Leerlinggestuurde werkvormen (studenten zijn zelfstandig aan het werk) 

Effectieve werkvormen 

De meest effectieve werkvorm is individuele uitleg. Een-op-een-contact tussen de docent en leerling. 

Individuele uitleg heeft zes kenmerken die het leersucces optimaliseren. 

□ Leerstof wordt op het juiste niveau aangeboden 

Te ingewikkelde stof  leerling verdrinkt in complexiteit.  

Te laag niveau  niet uitdagend genoeg, geen motivatie 

□ De leerling kan het nut van de leerstof ervaren 

Waarom? Nut zorgt voor intrinsieke motivatie 

□ De leerling wordt individueel aanspreekbaar gemaakt 

De docent doet tijdens het uitleggen constant beroep op de leerling om te reageren 

□ De docent doorgrondt de structuur en de denkstappen van de leerstof 

Docent kan deelhandelingen aanbieden, wordt gedwongen over de structuur en denkstappen na 

te denken 

□ Het leren en denken van de leerling is zichtbaar 

De nieuwe kennis wordt geconstrueerd door aanwezige voorkennis, vaardigheden, 

verwachtingen en behoeften. De leerling maakt de denkwijze inzichtelijk door de interactie met 

de docent. 

□ Verkeerde voorkennis kan tijdig ontdekt worden 

Nieuwe stof moet aansluiten op de bestaande voorkennis. Misconcepten belemmeren de 

correcte beheersing van de stof.  

Instructie geven 

Een solide manier van instructie geven is directe instructie: presenteren, oefenen, toepassen. Hierin 

worden zeven fasen onderscheiden. 

1. De aandacht van de leerlingen richten op de lesdoelen en aansluiten bij hun voorkennis 

2. Informatie geven en waar nodig toelichten of voordoen 

3. Controleren of de belangrijkste begrippen of vaardigheden zijn overgekomen 

4. Instructie geven zodat de leerlingen aan de slag kunnen 

5. Onder begeleiding oefenen 

6. Zelfstandig oefenen 

7. Samen met de leerlingen de kernbegrippen van de nieuwe leerstof doornemen 
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Voorbereiding 

Wat?   Wat moet de leerling doen? 

Hoe?  Hoe moet de leerling dit aanpakken? 

Hulp?  Bij wie kan de leerling hulp krijgen? 

Tijd?  Tot hoe laat heeft de leerling de tijd? 

Resultaat? Wat doet de leerling met het resultaat? 

Klaar?  Wat gaat de leerling doen als hij klaar is? 

Soms moeten de leerlingen de instructie overnemen voordat ze tot handelen kunnen overgaan. Dit 

kan op de volgende manieren. (1) De leerling herformuleert schriftelijk wat hij moet doen en hoe, (2) 

de leerlinge legt aan een andere leerling uit wat hij moet gaan doen, hij verbaliseert de opdracht, (3) 

de leerling krijgt als voorbeeld oude uitwerking te zien, op basis daarvan beslist hij wat hij moet 

doen, (4) één leerling schrijft het op het bord, met stappen die hij onderneemt, de rest van de groep 

kijkt of dit goede stappen zijn. 

Leerlingen moeten individueel aanspreekbaar blijven. Doe dit door iedereen 1 minuut nadenk tijd te 

geven en daarna de naam te noemen van iemand die het antwoord moet geven. 

Vragen stellen 

Doel: leerlingen verbinden zich met het onderwerp. Houdt leerlingen bij de les. De doelen of 

toepassingsmogelijkheden van een vraag kunnen zijn: 

 Contact: “Hoe gaat het met jullie?” 

 Verzoek: “Willen jullie je schoolboeken pakken?” 

 Aandacht sturen: ‘ankerpunt’ voor een nieuw onderwerp. “Wat valt er op in dit schema?” 

 Stimuleren: het zetten tot de volgende stap. “Tot welke smaak zal deze toevoeging leiden?” 

 Controleren: vaststellen wat en hoeveel er geleerd is. “Uit welke onderdelen bestaat…?” 

Een goede vraag is kort, precies en zakelijk. Bij belangrijke vragen moet een korte inleiding 

voorafgaan als opstapjes. Soms is een combinatie van vragen nodig. Het stellen van vragen is een 

goede gesprekstechniek. Het kan namelijk zo zijn dat leerlingen niet per se het goede antwoord 

geven.  

De vier fasen van Brophy en Good: (1) het formuleren van de vraag; één vraag tegelijk, stem af op 

denkniveau, (2) bepalen aan wie de vraag gesteld gaat worden; stel vraag aan groep, wijs leerling 

aan, neem 3 seconden wachttijd, (3) gelegenheid tot antwoorden; geef leerling voldoende tijd om na 

te denken, en (4) de reactie op het antwoord; bijt je niet vast in een fout antwoord, leg geen 

woorden in de mond, ga in op antwoorden. 

De vorm van je vraag moet afgestemd zijn op het doel van de vraag. Er zijn gesloten vragen die 

geschikt zijn voor feiten, ze vragen een ja/nee antwoord. Er zijn open vragen waar leerlingen over na 

moeten denken, de richting is onbepaald. Je hebt concrete vragen, dit zijn vaak wie, wat, waar, 

waarom, hoe-vragen om kennis te toetsen. En als laatste, samengestelde vragen, ze vragen naar 

kennis voor de hogere niveaus en bestaan uit verschillende vragen.  
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Het onderwijsleergesprek 

Aan het onderwijsleergesprek moet een cognitief doen vastzitten. Er wordt een beroep gedaan op de 

voorkennis om zo een nieuw thema te introduceren. Een goed onderwijsleergesprek heeft een 

uitgebreide voorbereiding met alle denkstappen. Het houden van een dergelijk gesprek is namelijk 

niet zo eenvoudig.  

De leerlingen worden stap voor stap aan de hand genomen richting het beoogde doel, maar nergens 

wordt er nieuwe kennis concreet aangeboden, leerlingen ontdekken en construeren zelf. Het denken 

van de leerling staat daarom ook centraal.  

Er bestaan geen foute antwoorden; de vragen zijn een uitnodiging tot brainstormen, foute 

antwoorden zijn dan net zo waardevol, omdat ze het denkpatroon van de leerling zichtbaar maken. 

Een onderwijsleergesprek is geslaagd wanneer er gezamenlijk nieuwe kennis wordt verworven door 

voort te bouwen op al aanwezige voorkennis.  

Taxonomie van Bloom 

Vragen stellen en het voeren van een onderwijsleergesprek moet met vragen op het juiste 

denkniveau. 

i. Kennis  het kunnen onthouden van informatie 

Beschrijven, benomen, zeggen, vertellen of stappen aan te geven 

ii. Begrip  de informatie snappen (inzicht op het laagste niveau) 

Eigen woorden iets weergeven, onderscheid maken, uit te leggen 

iii. Toepassing de informatie kunnen gebruiken 

Evalueren, beoordelen, speculeren, iets vinden, aantonen, toepassen 

iv. Analyseren een onderwerp systematisch kunnen onderzoeken, uiteenrafelen in delen 

v. Synthetiseren kennis van verschillende onderwerpen tot een nieuw geheel kunnen  

samenvoegen 

vi. Evalueren een oordeel kunnen geven op basis van criteria 
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Les 2.5: Breinvriendelijk leren  
 De student herkent zaken die van invloed zijn op de werking van de hersenen en het leren.  

 De student herkent in een les didactische principes die rekening houden met de werking van het 

brein (werkgeheugen en lange termijn geheugen)  

 De student kan het proces van waarnemen, opnemen, opslaan en terug- zoeken van informatie 

uitleggen en concretiseren als een selectief codeer- en decodeerproces.  

 De student kan a.d.h.v. de werking van het brein (o.a. chunks) didactische adviezen geven om 

kennis beter te onthouden.  

 De student kan Integratief leren bevorderen en dit beargumenteren m.b.v. begrippen als parate 

en functionele kennis, systeemscheiding en codeerschema’s.  

 De student kan uitleggen welke typen attributen van belang zijn voor het terugzoeken en het 

juist identificeren van gewenste informatie; het temporele, ruimtelijke en associatieve attribuut.   

 De student kan interpretaties van vergeten uitleggen; nl. code ontbreekt om dingen terug te 

vinden, klontering, verdringing. 

Van leertheorie naar onderwijspraktijk – Hoofdstuk 7 
In hersenen zijn er geheugensporen te vinden. Deze sporen kunnen met elkaar in verbinding staan. 

Het ene spoor kan het andere oproepen. Via associatie wordt een verzameling sporen geactiveerd 

die met elkaar verbonden zijn. Het geheel van sporen blijkt te bestaan uit diverse verzamelingen, die 

onderling nauwelijks met elkaar verbonden hoeven te zijn. Deze verzamelingen worden 

sporensystemen genoemd. Het geheugen bestaat uit verschillende sporensystemen, die betrekkelijk 

los van elkaar kunnen functioneren.  

Uit systemen die vaak geactiveerd worden, kan gemakkelijker een deel van de inhoud geproduceerd 

worden dan uit systemen waarop slechts zelden een beroep wordt gedaan. 

De Amerikaanse psycholoog Gagné zegt dat een leerproces is opgebouwd uit bepaalde handelingen, 

die gericht en gecontroleerd uitgevoerd worden met behulp van de verschillende hersensystemen. 

Binnen het langetermijngeheugen wordt onderscheid gemaakt tussen het declaratief geheugen en 

het niet-declaratief geheugen. Het declaratief of expliciet geheugen maakt het mogelijk om 

opgeslagen kennis bewust te beleven of op te roepen. Het niet-declaratief geheugen speelt een 

belangrijke rol bij skill learning: het door herhaling en in kleine stapjes leren steeds beter te 

presteren in bepaalde motorische taken of in bepaalde cognitieve vaardigheden.  

Codeerproces 

Voordat er sprake is van duidelijke geheugenactiviteit, heeft in het sensorisch register al een zekere 

selectie en reductie van de werkelijkheid plaatsgevonden op grond van motivatie en aandacht. Via 

het sensorisch register verkrijgt een prikkel in een schematische vorm toegang tot het centrale 

zenuwstelsel.  

De opname en bewustwording ervan geschiedt in het kortetermijngeheugen (ook wel 

werkgeheugen). Voor de slechts zeer tijdelijke opslag van gegevens in het kortetermijngeheugen 

vindt codering plaats. Het waargenomene wordt zodanig omgevormd dat ermee gewerkt kan 

worden in het kortetermijngeheugen of dat het geschikt wordt voor opslag in het 

langetermijngeheugen.  
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Het feit dat de informatie niet lang in het kortetermijngeheugen kan blijven, hangt samen met de 

beperkte capaciteit ervan. Er kan maar bepaalde hoeveelheid kennis, namelijk vijf tot zeven 

informatie-eenheden of chunks, tegelijk verwerkt worden.  

Voor het onthouden en het later makkelijker kunnen terugvinden en oproepen van de informatie is 

het noodzakelijk dat deze gecodeerd wordt opgeslagen (geschematiseerd, vereenvoudigingen 

aanbrengen, relaties leggen, etc.). Naarmate leerstof minder betekenis voor ons heeft, biedt ze 

minder coderingsmogelijkheden. Informatie die voor ons belangrijk is, zullen we beter opnemen. Bij 

dit soort informatie kan vertekening optreden – aan herinneringen een bepaalde draai geven zodat 

ze uitkomen zoals jij had uitgestippeld. 

Adviezen om beter te onthouden 

Uit de veelheid van onderzoeken op het gebied van geheugenwerking blijkt dat de opname van 

informatie in het langetermijngeheugen wordt bevorderd, indien: 

 De informatie niet homogeen of totaal heterogeen is 

 De informatie beter aansluit bij de belevingswereld van de lerende 

 De informatie in een betekenisvolle en dus samenhangede context wordt aangeboden 

 Het sporensysteem of schema waarin de op te nemen informatie thuishoort, op het moment van 

opname voldoende geactiveerd is 

 Er een beroep gedaan wordt op cognitieve inspanningen van de lerende; de leerling dient actief 

om te gaan met de informatie 

 Gebruik wordt gemaatk van verschillende zintuigen 

 Een omvangrijke hoeveelheid informatie in kleinere porties wordt verdeeld (chunking) 

 Storende factoren als lawaai, zuurstofarme lucht in een leslokaal en niet-relevante uitweidingen 

van de leraar zo veel mogelijk worden uitgeschakeld 

Terugzoeken van informatie in het geheugen 

Het individu staat hier voor de taak de in gecodeerde vorm opgeslagen informatie terug te zoeken 

om deze te kunnen gebruiken. In het coderingsproces voorzien we de informatie bewust of 

onbewust van eigenschappen, genoemd attributen.  

- Het ruimtelijk attribuut: het moment waarop we iets hebben opgeslagen 

- Het ruimtelijk attribuut: herinneren waar bepaalde informatie staat opgeschreven 

- Associatieve, niet-verbale attribuut: affectieve associatie, er zit gevoelswaarde aan 

Vergeten 

In het alledaagse spraakgebruik betekent vergeten: iets niet meer weten of iets niet hebben gedaan. 

Vanuit de sporentheorie zou dat betekenen dat het betreffende spoor uitgewist is. Het is maar de 

vraag of er van vergeten in de zin van uitwissing van sporen wel werkelijk sprake kan zijn.  

De opgeslagen informatie is niet verdwenen, maar het ontbreekt ons aan de code waarmee we de 

informatie terug kunnen vinden; wat overigens een schrale troost is op een tentamen. 

Een andere hypothese is de interferentietheorie; bepaalde geheugeninhouden kunnen we ons niet 

meer of niet precies meer herinneren, omdat ze met elkaar gemengd zijn .er is als het ware een 

klontering opgetreden, waardoor onderscheidingen en structuren vervagen en we van alles door 

elkaar halen. 
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De laatste interpretatie van vergeten is bekend als ‘gemotiveerd vergeten’ of verdringing. Door 

verdringing wordt informatie in het geheugen ontoegankelijk, maar niet uitgewist. Verdringen is een 

veelal onbewust werkend psychisch afweermiddel tegen pijnlijke en bedreigende herinneringen. 

Geheugen en lesgeven 

De leeromgeving wordt krachtiger naarmate het aanbod van relevante waarnemingsprikkels 

gevarieerder wordt. Door gebruik te maken van zoveel mogelijk zintuigen krijgen leerlingen immers 

de meeste kans om de aangeboden informatie te verankeren en om te zetten in zo duurzaam 

mogelijke kennis. 

Parate kennis is kennis die vlot kan worden gereproduceerd in eenzelfde context als waarin de 

kennis opgenomen werd. Functionele kennis is die, die ook in een ander verband dan waarin ze werd 

opgenomen, functioneert of toegepast wordt. We kunnen er dus over beschikken los van de context 

waarin ze geleerd is – functionele kennis is transferabel. 

Dat niet alle parate kennis ook functionele kennis is komt door systeemscheiding. Bij het verwerven 

van bepaald kennis is een bijpassend sporensysteem het meest actief. Parate kennis is de 

reproduceerbare kennis uit dit systeem. Als er dan opeens beroep wordt gedaan op kennis buiten dit 

systeem, zal het reproduceren daarvan moeilijker zijn omdat het bijpassende sporensysteem minder 

actief is.  Parate kennis is dan de kennis waarvan het reproduceren sterk afhankelijk is van het 

sporensysteem dat op dat moment actief is. 

Als we kennis functioneel willen maken kunnen we integratief leren. Hierbij maak je datgene wat je 

geleerd hebt tot onderdeel van je persoonlijkheid. Het wordt dan ook geestelijk eigendom waarover 

je naar believen kunt beschikken. 

In het onderwijs loont de moeite om leerlingen zo efficiënt mogelijke codeerschema’s aan te rieken 

en/of zelf te laten ontwikkelen. Dat betekent dat leerlingen, afhankelijk van de leerstof, leren 

structuur aan te brengen, elementen met elkaar te verbinden, samenvattingen te geven waarin 

hoofdzaken en bijzaken duidelijk van elkaar gescheiden zijn, gevarieerde, concrete voorbeelden te 

geven, vergelijkingen te maken, enz. 

 

Reader Hoofdstuk 2 - Beter Motiveren en Lesgeven door Breinkennis 
Onder invloed van ervaringen, gedachten en emoties veranderen onze hersenen voortdurend. Ons 

brein bevat ongeveer honderd miljard hersencellen; neuronen.  

Als een neuron een impuls doorgeeft aan een ander neuron heet dat `vuren'. Een gedachte is een 

specifiek patroon van duizenden simultaan vurende neuronen. Als een patroon van gelijktijdig 

vurende neuronen vaak herhaald wordt, maken de hersencellen steeds meer onderlinge 

verbindingen. Er ontstaat een neuraal netwerk: een herinnering, een overtuiging of een geleerd feit, 

model of procedure. 

 Hoe sterker de verbinding tussen de hersencellen en hoe uitgebreider het verbindende neurale 

netwerk, des te gemakkelijker wordt de herinnering of het geleerde geactiveerd. Het ontstaan en 

verzwakken van neurale netwerken verandert de structuur van de hersenen: het brein is `maakbaar'. 
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Maakbare hersenen betekenen dat intelligentie geen vaststaand feit is. Door de kracht van de meer 

geleerd worden. Het loont voor lerenden en opleiders zich bewust te zijn van de maakbaarheid en de 

werking van het brein. Het verhoogt simpelweg het leerrendement. 

Het BCL model 

Bij het Brein Centraal Leren staat de definitie van leren als het vormen van sterke en uitgebreide 

verbindingen tussen hersencellen centraal: je neurale netwerken.  

Er zijn zes leerprincipes die dit proces ondersteunen en die een docent kan toepassen in de les. 

1. Emotie  

Emotie maakt neurale netwerken sterker door extra neurotransmitters die vrij komen. Een mens 

leert en onthoudt het beste als de uitdaging groot is, de stress niet te hoog (en ook niet te laag!) 

is en als hij nieuwsgierig is. Eén van de meest gunstige emoties voor leren is nieuwsgierigheid 

waarbij er dopamine in het brein vrijkomt  nieuwsgierigheid moet beloond worden. 

2. Herhalen en oefenen 

Elke keer dat dezelfde neuronen samen vuren, wordt het neurale netwerk sterker. Volgens de 

nieuwste neurocognitieve inzichten is het belangrijk gedurende zo'n zes weken actief aan de slag 

te zijn met complexe nieuwe leerstof, anders is er grote kans dat het geleerde niet beklijft  het 

loont als de leraar iedere week terug komt op thema’s en leerstof. 

3. Creatie in plaats van consumptie 

Laat als docent leerlingen ook zelf ontdekken, ervaringen uitwisselen, ordenen, relaties leggen en 

presentaties geven, zodat zij zelf waarde en betekenis creëren. 

4. Focus 

Maak leren uitkomst- en contextgericht. Focus op het behalen van het gewenste resultaat, kijken 

naar een rolmodel, of het visualiseren van de gewenste uitkomst en helpt de aandacht vast te 

houden. Zorg dat de context zo realistisch mogelijk is, de context wordt als eerste mee-geleerd. 

5. Maak leren zintuigelijk rijk 

De hersenen slaan zintuiglijke informatie, zoals auditieve, kinesthetische en visuele informatie, 

op verschillende plekken in de neo-cortex op. Door informatie tegelijkertijd op verschillende 

zintuiglijke manieren aan te bieden, zorg je ervoor dat neurale netwerken uitgebreider zijn. Het 

geleerde is gemakkelijker op te halen en beklijft beter. 

6. Bouw voort op bestaande 

Ons brein bouwt altijd voort op bestaande betekenissen, ervaringen en associaties: bestaande 

neurale netwerken. Door voorkennis expliciet te activeren kunnen nieuwe kennis en ervaring 

ermee verbonden worden waardoor ze beter beschikbaar zijn.  

Met breinkennis kunnen docenten de motivatie van hun leerlingen beïnvloeden en de eigen les 

anders aanpakken. Het loont om als docent (of onderwijsontwikkelaar) eens na te gaan waar de 

eigen voorkeuren liggen over de 6 leerprincipes van het BCL model. Integrale- en evenwichtige 

toepassing van de 6 BCL leerprincipes, ondersteund met technieken om de mindset van leerlingen te 

beïnvloeden, geeft het beste leerresultaat. 
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Les 2.6: Probleemoplossend leren 
 De student kan a.d.h.v. eigen voorbeelden onderscheid aan geven tussen een oefening, een 

opgave en een probleem.  

 De student kan een onderwijsmethode veroordelen op het expliciet aanleveren van 

probleemoplossende (denk) vaardigheden  

 De student kan denk- en probleemoplossende vaardigheden benoemen.  

 De student kan de methode ‘zevensprong’ uitleggen. 

Van leertheorie naar onderwijspraktijk – Hoofdstuk 8  
Wil probleemgestuurd onderwijs daadwerkelijk leiden tot een beter ontwikkeld probleemoplossend 

vermogen van leerlingen, dan stelt dat in ieder geval bepaalde eisen aan de kwaliteit van de te 

gebruiken problemen.  

Ten eerste is het belangrijk dat het probleem uitnodigend is. Leerlingen moeten het gaan ervaren als 

hun probleem. Als een probleem door leerlingen als probleem wordt ervaren is het van belang 

precies te weten hoe de probleempresentatie van een leerling eruit ziet. Hoe formuleert een leerling 

het gestelde probleem als zijn probleem? 

In de tweede plaats moeten de problemen behalve uitnodigend, voor alle leerlingen oplosbaar zijn. 

Het komt nogal eens voor dat leerlingen geconfronteerd worden met te open en te complexe 

problemen waarmee ze niet uit de voeten kunnen. Er moet wel dusdanige uitdaging aan de opdracht 

zitten. Als de oplossing in één oogopslag duidelijk is, is er sprake van een schijnprobleem. 

Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen het begrip probleem, opgave en oefening. Een opdracht is 

als opgave te bestempelen, wanneer leerlingen voor de uitvoering ervan bekende denkhandelingen 

moeten verrichten met inwisselbare inhoudelijke componenten. Een opgave wordt als oefening 

bestempeld als deze tot doel heeft routines te trainen of te onderhouden.  

Een probleem kent een aanvangssituatie en een gewenste eindsituatie. Het is de lerende in de 

aanvangssituatie geheel of gedeeltelijk onduidelijk hoe hij die eindsituatie moet bereiken. Tussen de 

aanvangssituatie en de eindsituatie ligt een cognitieve kloof die de leerlinge moet zien te 

overbruggen met behulp van kennis en vaardigheden die hij al heeft of nog moet verwerven. 

Wat de leerling aan kennis, ideeën, vaardigheden en oplossingsstrategieën paraat heeft of denkt te 

hebben om de juiste weg naar de gewenste eindsituatie te vinden, noemen we zijn probleem- of 

zoekruimte. 

Probleemtypen 

Problemen kenmerken zich onder meer door de mate van openheid dan wel geslotenheid van hun 

aanvangssituatie dan wel eindsituatie. De aanvangssituatie van een probleem kan dusdanig open 

zijn, dat de probleemoplosser kan kiezen uit verschillende strategieën om het probleem op te lossen. 

De aanvangssituatie kan ook zo geformuleerd zijn dat er slechts één aanpak mogelijk is.  

Ook de gewenste eindsituatie kan meer of minder open of gesloten van karakter zijn. Bij een gesloten 

eindsituatie is er maar één oplossing mogelijk, terwijl een open eindsituatie verschillende 

oplossingen toestaat. Heeft de eindsituatie een gesloten karakter is er sprake van een convergent 

probleem. Er wordt binnen de convergente problemen onderscheid gemaakt tussen interpolatie- en 
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syntheseproblemen. Van een interpolatieprobleem is er sprake wanneer zowel de aanvangssituatie 

als de eindsituatie volledig gedefinieerd zijn en de te verrichten mentale handelingen aan de 

probleemoplosser bekend zijn. Bij een syntheseprobleem zijn ook de handelingen of middelen niet 

bekend om de cognitieve kloof te overbruggen.  

Problemen met een open eindsituatie heten divergente of dialectische problemen. Bij dit type 

problemen bestaat meestal onvoldoende duidelijkheid over der criteria waaraan de eindsituatie 

moet voldoen. 

We kunnen problemen niet alleen onderscheiden op grond van de vorm waarin ze gedefinieerd zijn, 

maar ook naar de aard of het doen van de te verrichten handelingen. Kuljutkin onderscheidt drie 

soorten problemen: 

1. Identificatieproblemen: in een probleemsituatie moet een onbekende worden gevonden, 

bepaald of berekend 

2. Ontwerp-of constructieproblemen: er moet iets worden gemaakt, ontworpen of in elkaar gezet 

3. Onderzoeksproblemen of problemen, die een verklaring of een bewijs vereisen 

Oplossingsproces 

Kennis dient goed georganiseerd te zijn in hiërarchische structuren om een bijdrage te leveren aan 

deskundig probleemoplossen. De gebruikswaarde van kennis kan verhoogd worden door deze 

geordend in de cognitieve structuur op te nemen en door het frequent toepassen ervan in 

uiteenlopende situaties. Dee leraar is in staat onderscheid te maken tussen oplossingsstrategieën die 

wel en die niet effectief zijn. 

In de leerpsychologische literatuur wordt er een driedeling gemaakt in denkmethoden waarmee een 

probleem wordt opgelost.  

i. Algoritmen zijn oplossingsmethoden voor convergente problemen. Bij juiste toepassing 

garanderen ze de goede oplossing. Ze automatiseren het oplossingsproces. Ze zijn als het 

ware voorschriften voor standaardproblemen waarvan de eindsituatie een gesloten karakter 

heeft. Het opstellen van een algoritme is echter geen eenvoudige zaak. 

ii. Garanderen algoritmen bij een juiste toepassing het vinden van de oplossing of het goede 

antwoord, heuristieken  doen dit niet. Wel kunnen ze de aanpak van een probleem 

vereenvoudigen, omdat ze bestaan uit een verzameling aanwijzingen die het vinden van een 

geode oplossingsrichting bevorderen. Het belangrijkste element van heuristieken is dat ze de 

probleemoplosser stimuleren om het probleem vanuit een ander, soms misschien zelfs 

ongebruikelijk perspectief te benaderen. Als het oplossingsproces blokkeert, omdat er 

hopeloos wordt vastgehouden aan de toepassing die in vergelijkbare situaties succesvol is 

gebleken, is er sprake van functionele gefixeerdheid. 

iii. Ten slotte zijn er nog algemene denkregels. Hoewel ze minder oplossingsgericht zijn dan 

algoritmen of heuristieken kunnen ze structuur geven aan denkprocessen. 

Het uiteindelijke doel van het aanleren van denkmethoden is de leerling uit te rusten met een 

arsenaal van mogelijkheden om meer greep te krijgen o peen voor hem nieuw probleem. Wanneer 

een methode te algemeen is, verliest hij zijn toepassingswaarde voor een concreet probleem. Is de 

methode daarentegen te specifiek, dan loop je de kans probleemgebonden te worden en is hun 

transferwaarde gering. 
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Probleemoplossende modellen 

Als iemand geconfronteerd wordt met een probleem dat hij wil oplossen, kan de situatie het 

eenvoudigst geschematiseerd worden als dit: 

Probleem  proces  oplossing of  oplossing  proces  probleem 

In probleemgestuurd onderwijs gaat de aandacht van de leraar vooral uit naar het proces dat tot de 

oplossing van het probleem leidt. Wat zich in het proces afspeelt of heeft afgespeeld, wordt dus 

mede tot leerstof voor de leerling gemaakt. In de literatuur staan veel modellen beschreven die het 

proces verdelen in verschillende fasen die probleemoplosser moet doorlopen om het probleem 

efficiënt en gecontroleerd op te lossen. Probleemoplossende modellen zijn iteratief van karakter; ze 

bestaan uit handelingen die herhaald worden alvorens tot resultaat te leiden.  

Probleemgestuurde onderwijsaanpak 

Bij probleemgestuurd onderwijs (pgo) of probleemgestuurd leren (pgl) dienen authentieke 

probleemsituaties of probleemtaken als context van een flexibel, zelfgestuurd en actief leerproces, 

waarin de leerling zelfstandig al dan niet samen met anderen, ter oplossing van het probleem op 

zoek gaat naar informatie en deze uiteindelijk verwerkt tot kennis, die hij ook in andere, vergelijkbare 

situaties kan toepassen. Er is dan sprake van een transfer. Dit onderwijsconcept leent zich vooral 

voor het ontwikkelen van competenties. 

Het opleidingsprogramma is bij probleemgestuurd onderwijs veelal opgebouwd uit modules of 

onderwijsblokken met een variabele of vaste studielast. Om inefficiënt werken of vastlopen in het 

probleem te vermijden, wordt het oplossingsproces ondersteund door het aanreiken van een 

systematische werkwijze. Schmidt en Bouhuys (1980) beschreven hiervoor een zevensprong, als veel 

gebruikt hulpmiddel. Het is een heuristische methode die bestaat uit zeven stappen, hieronder te 

zien: 
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Les 2.7: Feedback  
 Student kan aanwijzingen voor het geven van feedback opnoemen  

 Student kan vier niveaus van feedback uitleggen  

 Student kan vragen bedenken die hij de leerlingen kan stellen behorende bij 3 vormen van 

feedbackinformatie  

 Student kan de feedback voor zelfregulering toelichten a.d.h.v. de afstemmingstheorie en de 

responsiviteit die daarvoor nodig is. 

Reader Hoofdstuk 3 - Feedback door de Leerkracht als Motor voor 

Zelfregulerend Leren 
FEEDBACK (of terugkoppeling) is “het instrument dat leerkrachten in handen hebben om de 

verzamelde informatie over het gedrag / leren van leerlingen om te zetten in zinvolle adviezen om dit 

te verbeteren”. 

De belangrijkste functie van feedback is: verschillen tussen huidig gedrag en gewenst gedrag te 

verminderen en leerlingen daarbij/daartoe te motiveren. 

De fasen van didactisch coachen, als een cyclisch proces 

1. Observeren: wat gebeurt er? Gericht op waarnemen. 

2. Feedback geven: wat is het perspectief van de leerkracht op wat er gebeurt? Gericht op het 

terugkoppelen van de observaties door de leerkracht aan leerlingen. 

3. Bevragen / benoemen: wat zegt de leerling? Hoe kijkt die aan tegen de feedback die de 

leerkracht geeft? Gericht op het bevragen van leerlingen naar aanleiding van de gegeven 

feedback. 

4. Checken: werkte de aanpak die ik koos? Gericht op het controleren of de gekozen aanpak heeft 

gewerkt en op welke manier. 

Vormen van feedback 

- Taakniveau (corrigerende feedback) 

Feedback op taakniveau gaat over de mate waarin een taak of resultaat bereikt is; of iets goed of 

fout is. Dit wordt ook wel corrigerende feedback genoemd. Feedback op taakniveau is vooral van 

belang als leerlingen de taak verkeerd begrijpen. 

- Procesniveau 

Deze feedback geeft informatie over het leerproces. Deze feedback vult informatie over het 

proces aan. 

- Het niveau van zelfregulering 

Feedback op dit niveau is gericht op de ontwikkeling van vaardigheden om zichzelf te evalueren 

en om zelfvertrouwen te krijgen. Feedback op het niveau van de zelfregulering helpt leerlingen 

inzicht te krijgen in de wijze waarop zij zelf kunnen schatten of hun aanpak effectief is en of deze 

leidt tot een goed resultaat. 

- Persoonlijk niveau 

Feedback op dit niveau is gericht op de persoon. Deze vorm van feedback komt vaak voor, maar 

voor het leren is die meestal niet effectief. Feedback op de persoon zoals “knappe meid!” bevat 

geen taak- of proces gerelateerde informatie en leidt zelden tot grotere betrokkenheid, meer 

geloof in eigen kunnen of beter begrip over de taak, zelfs niet als de feedback positief is. 
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Belangrijke factoren voor de bevordering van zelfregulering 

- Metacognitie 

o bewustzijn en begrip van je eigen denken en leren 

- Motivatie 

o intrinsiek / extrinsiek 

o basisbehoeften (relatie / competentie / autonomie) 

- Attributie 

o locus (waar ligt de verklaring voor mijn leerresultaat?) 

o stabiliteit 

o beïnvloedbaarheid  

- Responsiviteit 

o zich bewust zijn van en gevoelig zijn voor de behoeften van leerlingen en er iets mee doen 

De 3 vormen van feedbackinformatie 

1. Feed-up (planning): waar gaat de leerling naartoe? Wat zijn de doelen en bijbehorende 

beoordelingscriteria? Wat moet de leerling straks weten/kunnen?  

2. Feedback (terugkoppeling): hoe heeft de leerling de taak uitgevoerd? Welke vooruitgang wordt 

geboekt in vergelijking met een vorige taak/situatie? Wat weet/kan de leerling al?  

3. Feed-forward (planning voor de nieuwe taak): hoe kan de leerling verder? Welke aanpak is nodig 

om tot verder leren te komen? 

Algemene feedbackregels 

- Geef feedback over wat goed gaat, niet alleen over wat niet goed gaat.  

- Vermijd het woord ‘maar’. Zeg bijvoorbeeld niet: ‘Ik vind je een fijne jongen, maar je bent te 

brutaal’. Zeg in plaats daarvan: ‘Ik vind het niet prettig als je dat soort dingen zegt. Ik weet dat je 

ook lief kunt zijn’.  

- Geef feedback onder vier ogen als het over het gedrag van één leerling gaat.  

- Geef tijdig feedback. Als je het pas een hele tijd na de situatie doet, kunnen leerlingen zich niet 

meer herinneren waarover het gaat.  

- Richt je feedback op het gedrag van leerlingen en niet op hen als persoon. Vermijd formuleringen 

als: ‘Jij bent (altijd)…’.  


