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Leerdoelen

Na het bestuderen van dit thema beheers je  
de volgende leerdoelen:

 > Het onderwijskundig referentiekader op het 
microniveau toelichten met principes die 
afgeleid zijn van het cognitivisme. 

 > De rol van de voorlopers van het cognitivisme 
beschrijven en hun rol in de verdere 
ontwikkelingen illustreren.

 > De verschillende types kennis naast elkaar 
plaatsen, maar ze ook goed op elkaar kunnen 
betrekken.

 > Het model van Badeley en Hitch met 
betrekking tot het werkgeheugen tekenen en 
elk proces en element in interactie met elkaar 
beschrijven bij bijvoorbeeld het aanpakken 
van een optelling of deling.

 > Principes van specifieke auteurs 
terugbrengen tot het informatieverwerkend 
model van het cognitief functioneren.

 > Begrippen zoals ‘prototype’ en ‘schema’ vlot 
gebruiken in een beschrijving van een 
leerproces.

 > Concrete voorbeelden van ideeën 
(declaratieve kennis) geven met proposities, 
schema’s, lineaire ordeningen. 

 > Procedurele kennis beschrijven als een 
productiesysteem. 

 > De ontwikkeling van declaratieve en 
procedurele kennis schematisch voorstellen 
en illustreren met voorbeelden.

 > De rol van cognitive load in het ruimer 
informatieverwerkend model beschrijven.

Van een cognitivistische visie 
op leren naar het ontwerpen 
van instructie

Thema 4
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 > Aan de hand van voorbeelden van 
mediagebruik aantonen dat de dual 
channel theory een relevante uitbreiding is 
op het klassieke informatieverwerkend 
model.

 > De kenmerken van een schema toelichten 
met voorbeelden.

 > Uitleggen waarom personal theories 
eigenlijk niet ‘verkeerd’ zijn.

 > De werking van frames en scripts bij het 
verwerken van complexe kennis 
beschrijven.

 > Bij een instructieaanpak aantonen hoe de 
instructieverantwoordelijke al dan niet 
inspeelt op de mechanismen die de 
ontwikkeling van declaratieve kennis 
verklaren (herhalen, elaboratie en 
organisatie).

 > De neurologische basis voor 
kennisverwerking met een schema 
toelichten.

 > De sterktes en zwaktes van neuro-
education als een extra model voor het 
kijken naar leerprocessen beschrijven.

 > Aantonen dat men soms overdrijft met de 
mogelijkheden van neuropsychologisch 
onderzoek.

 > Neuro-educationmythes opsporen in 
populaire nieuwsberichten.

 > De ‘basics’ van hersenactiviteit bij 
geheugenprocessen grafisch weergeven.

 > Voor elk van de cognitivistische 
instructiestrategieën eigen voorbeelden 
geven uit verschillende kennisdomeinen/
schoolvakken.

 > Manieren van lesgeven van een leerkracht 
beschrijven in termen van cognitivistische 
instructiebenaderingen (Gagné, Social 
Learning Theory, enzovoort).

 > Voorbeelden geven bij het schrijven of 
lezen van aanpakken die het ontwikkelen 
van cognitieve strategieën versterken.

 > De grote variatie aan NLR in kaart brengen 
en beschrijven hoe NLR ingrijpt op de 
ontwikkelingsprocessen voor declaratieve 
en procedurele kennis. 

 > De rol van het ‘manipuleren’ van materialen 
beschrijven in cognitivistische en 
neuropsychologische termen.

 > De kern van de Metaplanmethode aan een 
leerkracht uitleggen.

 > De werking van de verschillende soorten 
mnemonics theoretisch onderbouwen.

 > Blooms taxonomie gebruiken om lerenden 
te leren zelf vragen te stellen en te 
onderbouwen.

 > Kenmerken opsommen van goede notities 
van lerenden.

 > De negen stappen in het instructieproces 
van Gagné omzetten naar een eigen 
voorbeeld waarin voor elke stap een 
concrete ‘event of instruction’ wordt 
toegepast.

 > De centrale rol van voorkennis in de 
benadering van Ausubel schetsen aan de 
hand van het informatieverwerkend model.

 > De relatie tussen meaningful learning, 
voorkennis en advance organizers kunnen 
toepassen bij een instructieontwerp.

 > De rol van self-efficacy aanduiden binnen 
de ruimere visie van Ausubel.

 > De Social Learning Theory (SLT) toepassen 
bij het aanpakken van bijvoorbeeld 
leerproblemen wiskunde.

 > Het verschil tussen observationeel leren en 
imiteren verklaren op basis van de SLT.

 > Concept mapping en mind mapping 
situeren binnen de cognitivistische visie op 
leren en instructie.

 > De rol van mind maps (en vergelijkbare 
ondersteunende tools/systemen) 
illustreren.

 > Een instructieontwerp op basis van de SLT 
voorstellen waarin een populaire figuur (bv. 
uit de muziek- of filmwereld) een rol speelt.

 > De ontwerpprincipes van de Cognitive 
Theory of Multimedia Learning (CTML) 
herkennen in goede en minder goede 
voorbeelden.

 > Een bestaand stukje leermateriaal 
optimaliseren op basis van minstens vier 
CTML-ontwerpprincipes.

 > De specifieke inbreng van cognitivistische 
theoretici en/of cognitivistische 
instructiesystemen afbeelden op de 
actoren, variabelen en processen in het 
onderwijskundig referentiekader.
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Structuur van dit thema

In dit thema gaan we in op een zeer complexe benadering van leren en instructie. De 
complexiteit zit vooral in het zeer uitgebreide en specifieke begrippenkader dat naar 
voren komt bij diverse auteurs en theorieën. Bovendien is ook de interne structuur van 
het thema complex, doordat de theoretische opvattingen over cognitivistisch leren 
besproken worden aan de hand van verschillende types van kennis. Het is dan ook goed 
om continu een schema bij de hand te hebben dat de globale structuur van dit thema 
verheldert. Om je daarbij te helpen geven we hier alvast twee voorbeeldschema’ s. We 
herhalen nogmaals dat het beter is wanneer je zelf schema’s opbouwt. Gegeven de com-
plexiteit van de leerinhouden, helpt het opbouwen van de schema’s interne cognitieve 
structuren op bouwen. De relevantie van het opbouwen van begrippenschema’s bouwt 
overigens verder op de inzichten die in dit thema worden aangereikt. Lees maar even de 
paragrafen over concept mapping en mind maps.

Het eerste schema visualiseert de grondprincipes van de cognitivistische visie op leren 
(vanaf 4.2.). Het tweede schema kijkt vooral naar de vertaling van deze visie naar ontwer-
pen voor instructie (vanaf 4.10.). Let op, beide schema’s blijven selectief in wat ze wel en 
niet naar voren schuiven. Het zijn niet je eigen schema’s en ze vertellen meer over de 
verwerking van de inhouden door de auteurs dan door jezelf.
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Figuur 4.1. (a) Mogelijke 
concept map bij deel a van 
thema 4.
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4.1  Advance organizer

Voor deze advance organizer vragen we je enkele testen online af te leggen. Hieronder 
zie je drie afbeeldingen uit een reeks van de Eriksen Flanker Test.1 Dit is een onlinetest 
waarbij je zo snel mogelijk met de pijltoetsen aangeeft in welke richting de middelste pijl 
(licht omkaderd) wijst.

  

Probeer te verklaren waarom je soms aarzelt of fouten maakt bij het snel reageren op de 
verschillende probleempjes uit de test. 

1 http://cognitivefun.net/test/6

Figuur 4.1. (b) Moge-
lijke concept map bij 
deel b van thema 4.

Figuur 4.2. (a/b/c) 
Voorbeelden uit de 
Eriksen Flanker Test. 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Ook de volgende test brengt je snel in de war. Het is een strooptest.2 Zoek de definitie 
op van een dergelijke tekst en je leest meteen of jouw verklaring voor je problemen met 
de opdracht klopt.
In deze tekst moet je zo snel mogelijk de eerste letter van de kleur intikken waarin het 
woord is afgedrukt. Je merkt meteen dat je in de war geraakt doordat het woord zelf ook 
expliciet naar een woord verwijst.

 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2 http://cognitivefun.net/test/2

Figuren 4.3. (a/b) 
Twee voorbeelden 
van schermaf-
drukken bij de 
stroopeffectentest. 
Opnieuw is de vraag 
wat jouw verklaring 
is voor de fouten die 
je vrij snel maakt in 
deze test?
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In deze derde proef herhalen we een zeer oud experiment van Miller (1956) waarin hij het 
concept ‘subitizing’ onderbouwt en het ‘magische nummer 9’. Om dit te ervaren speel je 
best even het onlinespel ‘Subtizing’.3

 
We vragen je nu een laatste keer naar je eigen verklaring waarom je bepaalde fouten 
maakt bij deze toch vrij eenvoudige opdracht?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

De advance organizer illustreert hoe je bij het ‘verwerken van informatie’ last kunt heb-
ben van wat je weet en kent. Leren – volgens de cognitivisten – verschilt dus fundamen-
teel van de visie van de behavioristen. We kijken naar interne processen in onze eigen 
cognitie, in ons geheugen.

Samenvattend merk je dat deze advance organizer je snel een zicht geeft op wat de 
kernprincipes zijn van de opvatting van het cognitivisme over leren. Opvallend is alvast 
dat:

 > er wordt gekeken naar ‘interne’ psychische processen, naar processen die niet 
direct observeerbaar zijn;

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

3 http://cognitivefun.net/test/3

Figuren 4.4. (a/b) 
Twee voorbeelden 
uit de subitzingtest 
van Miller.
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4.2  Visie op het leren

De advance organizer typeert op een scherpe manier hoe de cognitivistische benadering 
verschilt van het behaviorisme. Behaviorisme benadrukt dat:

 > leren alleen betrekking heeft op waarneembaar gedrag;
 > we gedrag alleen kunnen onderzoeken door directe observatie van dit 

waarneembaar gedrag.

Cognitivisme stelt daar tegenover dat:

 > naast het observeerbare gedrag ook het mentale gedrag, de inzichten, de interne 
beelden (Gestalten) van belang zijn;

 > we methodologisch verder kunnen gaan dan de observatie van uiterlijk 
waarneembaar gedrag, bijvoorbeeld introspectie (o.a. door de methode van het 
luidop denken) en het indirect afleiden (inferencing) van conclusies uit gedrag 
over veronderstelde interne processen.

Met andere woorden, de ‘black box’ van het 
behaviorisme wordt opengebroken. Dit is de 
duidelijkste breuklijn tussen beide theoreti-
sche stromingen. In de praktijk is het moeilij-
ker om de stromingen uit elkaar te houden. 
De historische evolutie in de leer- en instruc-
tietheorieën brengt mee dat onderzoekers 
en theoretici vroegere concepten en model-
len deels blijven accepteren, hergebruiken 
en/of verrijken met nieuwe inzichten. De 
‘zuivere’ leer vind je dan ook slechts zelden 
terug. Dit is zeker het geval bij die auteurs 
die de nieuwe visie op leren vertalen naar 
nieuwe aanpakken, methoden, stappen-
plannen, ontwerpbenaderingen voor instruc-
tie. Een figuur zoals Gagné, die we in de 
context van dit thema bespreken, valt ten 
dele terug op behavioristische principes (bv. 
operationele leerdoelen formuleren), maar 
introduceert anderzijds een aantal typisch 
cognitivistische principes (bv. leerhiërar-
chie). Een dergelijke benadering noemt men 
een eclectische benadering.

 

Figuur 4.5. In deze workshop voor universiteitsprofessoren worden de 
deelnemers actief aan het werk gezet en wordt hun gevraagd om hun 
eigen ideeën op kaartjes te plaatsen. Deze Metaplanmethode (zie verder in 
dit thema) is een voorbeeld van een cognitivistische instructie-aanpak 
waarbij het visualiseren van eigen kennis de basis is voor een verdere 
verwerkingsactiviteit, bijvoorbeeld vergelijken, ordenen, structureren ... Je 
herkent dat aan de blauwe kaartjes met ordeningsbegrippen (Ahmedabad, 
januari 2018).
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4.3  Voorlopers van het cognitivisme

Cognitivisme heeft niet één duidelijke voorloper. Het is ontstaan in het begin van de twin-
tigste eeuw op basis van drie stromingen die slechts gedeeltelijk te maken hebben met 
een tegenreactie op het dominante behaviorisme. Smith (2001) geeft vier belangrijke 
onderzoeksstromingen die geleidelijk aan de interesse voor het behaviorisme afzwakten 
en de psychologie inspireerden om een andere richting in te slaan.

Ten eerste werd gedurende Wereldoorlog II gezocht naar nieuwe inzichten rond het ver-
werken van signalen en communicatie. Op basis van het baanbrekende werk van  
Shannon Information Theory (1948) ontstond de – aanvankelijk zeer enge – opvatting dat 
cognitie kon worden beschouwd als een informatieverwerkende activiteit. ‘Signalen’ zou-
den in stappen verwerkt worden opdat ze opgeslagen worden in een geheugen. Daarbij 
werken de zintuigen als een filter die beperkt is in capaciteit. Hier herken je de voorloper 
van het concept ‘werkgeheugen’ en de eerste allusie op de beperktere verwerkingsca-
paciteit van die filter (zie het latere begrip ‘cognitive load’).

Ten tweede werd in die tijd gewerkt aan de eerste computers. Turing opperde het idee 
dat het menselijke brein misschien ook wel functioneerde als een computer. In 1957 ont-
wierpen Newell, Shaw en Simon een eerste computerprogramma dat logische proble-
men kon oplossen. Logische problemen oplossen werd tot dan toe beschouwd als een 
unieke menselijke eigenschap. Op basis van computermodellen werd verder nagedacht 
over het verwerken van datastructuren. Deze datastructuren kun je zien als de voorlo-
pers van de ‘representaties’, die later beschouwd worden als de hoeksteen van de cog-
nitieve psychologie en waarop cognitieve processen inwerken.

 
Ten derde werd in die tijd door Chomsky 
een generatieve taaltheorie ontwikkeld. 
De boeken Syntactic structures (1957) 
en zijn kritiek op het boek Verbal Beha-
vior van Skinner (1959) legden de basis 
voor de idee dat er mentale structuren 
bestaan die talenkennis vasthouden. 
Chomsky benadrukte dat associaties 
onvoldoende zijn om taalontwikkeling te 
verklaren. Hij definieerde een compo-
nent die inwerkte op die mentale struc-
turen, zodat nieuwe structuren konden 
ontstaan. Vandaar de term ‘transformati-
onal grammar’. Zijn kritiek was vernieti-
gend voor de manier waarop interne 
cognitieve processen werden bespro-
ken. Door het expliciteren van de interne 
transformationele structuren geeft 
Chomsky meteen aan dat niet alle leren 
een externe stimulus nodig heeft.

Figuur 4.6. Het nemen van notities tijdens een werkcollege is een mooie illustratie van de 
werking van interne taalverwerkingsstructuren à la Chomsky. Niet alles wat opgeschreven 
wordt, is door de lesgever gezegd. De lerende selecteert, ordent, trekt pijlen, voegt een 
kernbegrip toe (Hanoi Medical University, november 2011).
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De laatste invloed komt wel uit de psychologie als vakgebied zelf: de Gestaltpsychologie 
van Wilhelm Wundt (1832-1920), Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) en 
Wolfgang Köhler (1887-1967).
Vanuit conceptueel oogpunt verscherpt hij het onderscheid tussen de fysiologie, die het 
lichaam als studieobject heeft, en de psychologie, die zich exclusief met de innerlijke 
wereld, het denken, het verstand dient bezig te houden. Winn en Snyder (1996, p. 112) 
stippen aan dat dit onderscheid nu minder relevant is geworden doordat men ook de 
neurofysiologische basis van perceptie en cognitie als object van studie kan nemen, 
gezien de evolutie in onderzoekstechnieken en wetenschappelijke inzichten.
Wat betreft de methodologie is Wundt belangrijk omdat hij de bestaande introspectieme-
thode verder heeft geobjectiveerd. Deze methode was tot dan toe beperkt tot het ‘gade-
slaan van de eigen ervaringen’, en dat zonder duidelijke protocollen en regels, wat het 
risico op subjectiviteit in de waarneming ― en dus in de conclusies die men eruit wil trek-
ken ― verhoogt.
 
De Berlijnse groep Gestaltpsychologen onderzocht het fenomeen dat reeds eerder door 
Christian von Ehrenfels (1859-1932) werd aangeduid als een ‘Gestaltqualität’ (Bem, 1985, 
p. 276 e.v.).

Typische Gestalten zijn:
 > een driehoek is meer dan drie lijnstukken die los naast elkaar getekend staan;
 > een melodie is meer dan de som van de noten.

De Gestaltpsychologen leveren een basiskritiek op het dominante denken vanuit asso-
ciaties. Waar een behaviorist de nadruk zou leggen op het associëren van kenmerken 
van een driehoek, leggen de Gestaltpsychologen de nadruk op leerstrategieën die ver-
der gaan en kennis ontwikkelen zonder dat alle elementen geassocieerd moeten zijn. 
Centraal bij de Gestaltpsychologie staat dat onze perceptie en het begrip van wat we 
waarnemen in de wereld afhangen van de mate waarin we ‘gehelen’ waarnemen. 

Figuur 4.7. De Gestaltpsychologie helpt te verklaren waarom we 
onmiddellijk een wereldbol herkennen in dit beeld (Central Park, 
New York, juli 2003). We vullen zelf ontbrekende elementen in de 
aangeboden Gestalt aan en begrijpen dat de cirkelvormige 
structuren rond die wereldbol de bewegingen van de aarde 
suggereren.
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Kohler (1947, p. 164) omschrijft dit als volgt: 

“The stimulus-response formula, which sounds at first so attractive, is actually 
quite misleading. In fact, it has so far appeared acceptable solely because Beha-
viorists use the term ‘stimulus’ in such a loose fashion ... When the term is taken 
in its strict sense, it is not generally ‘a stimulus’ which elicits a response. ... A 
man’s actions are commonly related to a well-structured field, most often to par-
ticular thing-units. The right psychological formula is therefore: pattern of stimu-
lation – organization – response to the products of organization ... The stimulus-
response formula ... ignores the fact that between the stimuli there occurs a 
pattern of organization, particularly the formation of group-units in which parts 
acquire new characteristics.”

Essentieel is dus de perceptuele organisatie (strategie) als basis voor kennisverwerving, 
en dus voor het leren. Dat levert een aantal ankerpunten op voor het organiseren van 
instructieprocessen, zoals de aandacht voor de figuur-achtergrondrelatie, het verzorgen 
van de presentatie van afbeeldingen, continuïteit in het leerproces, enzovoort. De empi-
rische basis voor de Gestalttheorie is beperkt. De inzichten zijn impliciet en/of expliciet 
overgenomen door cognitieve psychologen die wel voldoende empirische basis hebben 
aangedragen. Zo gebruikt en onderzoekt Piaget het begrip ‘cognitieve structuur’.

4.4  Soorten kennis

De cognitivisten benaderen kennis op een gedifferentieerde manier. Kennis is niet langer 
één uniforme categorie. Er worden types kennis onderscheiden (Dillon, 1986, pp. 2-4, en 
Fergusson-Hessler & de Jong, 1993):

 > Declaratieve kennis: definities, formules, wetten, verschijnselen, verbanden 
binnen kennisdomeinen. Dit wordt dikwijls ook conceptuele kennis genoemd. 
Deze kennis is gemakkelijk terug te vinden in kennisbronnen zoals boeken, 
woordenboeken, naslagwerken, enzovoort. Declaratieve kennis wordt relatief 
snel verworven, maar wordt ook snel vergeten wanneer ze weinig actief wordt 
gebruikt.

 > Procedurele kennis: dit zijn methoden waarbij declaratieve kennis wordt gebruikt. 
Het kan daarbij gaan om zeer specifieke procedurele kennis (bv. kunnen 
schaatsen, fietsen, een formule vereenvoudigen), maar ook om zeer algemene 
procedurele kennis (bv. encoderen van probleemelementen, 
probleemoplossingsvaardigheden, samenvatten ...). Procedurele kennis is niet 
gemakkelijk weer te geven met kennisbronnen zoals boeken. Het verwerven van 
procedurele kennis vraagt meer tijd.
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 > Metacognitieve kennis: dit gaat om kennis over hoe we zelf denken, hoe we leren. 

Flavell (1987), één van de grondleggers van het onderzoek over metacognitie, 
omschrijft dit als volgt:

“Ik ben metacognitief bezig als ik bij mezelf opmerk dat ik meer last heb met 
het leren van A dan met B; of wanneer het mij opvalt dat ik C twee keer moet 
nakijken vooraleer ik dat kan accepteren; of het valt me op dat ik beter eerst 
alle alternatieven bij een meerkeuzevraag overloop vooraleer ik een keuze 
maak; of wanneer ik me bewust word van het feit dat ik niet begrijp wat er aan 
de hand is; of wanneer ik me realiseer dat ik beter D opschrijf omdat ik anders 
het risico loop het te vergeten; of wanneer ik voel dat ik beter iemand iets 
vraag over E om er zeker van te zijn. Dit soort voorbeelden is eindeloos.” 
[vrije vertaling].
 
Flavell duidt hierbij dus variabelen aan in de persoon, in de taak en in de strategie, 
wat meteen aangeeft hoe breed het gebied is dat dit type kennis bestrijkt. Meta-
cognitieve activiteit kan ook omschreven worden als een deel van de monitoring-
activiteit; het permanent controleren, overzien van hoe we iets aanpakken. Meta-
cognitieve kennis herkennen we in latere begrippen zoals ‘regulatie’, ‘executieve 
functies’, enzovoort.

Fergusson-Hessler en de Jong (1993) voegen – vanuit hun onderzoek in een aantal vak-
gebieden – aan deze lijst nog andere types kennis toe:

 > kennis van situaties waarin bepaalde wetten, verbanden en formules geldig en 
nuttig zijn (conditional knowledge);

 > kennis van strategieën: een systematische aanpak van problemen binnen een 
vakgebied; een vorm van operationele kennis.

Andere theoretici bekijken de soorten kennis vanuit andere opdelingen. Ze bekijken de 
cognitieve architectuur vanuit concepten, problem solving, reasoning, taal, decision 
making ... In het vervolg van dit handboek bouwen we niet verder op deze – overigens 
interessante – alternatieve benaderingen. Meteen is dit ook een beperking van onze 
bespreking van het cognitivisme; het geeft geen volledig beeld, en heeft vooral als doel 
om handvatten aan te bieden bij het ontwikkelen van deze tweede dominante visie op 

Figuur 4.8. Bordspelen vereisen een complexe en gerelateerde 
verzameling aan procedurele kennis. In de illustratie zie je spelers 
aan een Chinees bordspel (Chinatown, New York, US, juli 2003).  
Er is echter ook declaratieve kennis aan deze spellen gekoppeld:  
de benaming van de spelstukken, de benaming van bepaalde 
strategieën (bv. rokade bij schaken), opstellingen van ervaren  
spelers ... Met andere woorden, beide soorten kennis zijn met elkaar 
verbonden. Maar je kunt ook een derde soort kennis herkennen  
(zie verder). 
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leren, om daaruit visies op instructie te kunnen afleiden. Voor een grondige inleiding op 
de andere benaderingen verwijzen we bijvoorbeeld naar Sternberg en Ben-Zeev (2001).

De verschillende soorten kennis kunnen ‘onderscheiden’ worden maar niet ‘gescheiden’. 
In de werkelijkheid grijpen ze op elkaar in en ontwikkelen ze zich in een duidelijke relatie 
tot elkaar. Procedurele kennis bouwt voort op declaratieve kennis: hoe kun je een wis-
kundige bewerking oplossen wanneer je geen getalbegrip hebt of de bewerkingstekens 
niet kent? Maar ook metacognitieve kennis is eraan gekoppeld, want die zorgt ervoor dat 
je controleert of het eindresultaat dat je bekomt, wel aanvaardbaar is. 
We komen dikwijls terug op deze samenhang tussen de soorten kennis, die we overi-
gens reeds aanstipten bij de beschrijving van de hiërarchische relatie tussen kennisca-
tegorieën in de taxonomie van leerdoelen (thema behaviorisme). In dit thema kijken we 
vooral naar leer- en instructiebenaderingen die van toepassing zijn op declaratieve en 
procedurele kennis. In een afzonderlijk thema bestuderen we metacognitieve kennis en 
de impact ervan op instructie. De theorie over en het onderzoek naar metacognitieve 
kennis zijn namelijk pas recent opgestart en hebben op een aparte manier leren en 
instructie beïnvloed.

Vooraleer we verder ingaan op deze visie op leren en dit vervolgens vertalen naar aan-
pakken voor instructie, keren we terug naar de concepten ontologie en epistemologie. 
Bij de verdere bespreking gaan we vooral in op de epistemologische discussie over hoe 
een lerende kennis construeert en dus informatie verwerkt. De vraag is dus of de kennis 
die ‘gerepresenteerd’ wordt, overeenkomt met een – objectieve – ontologie (Guarino, 
1995).

4.5  Het basismodel voor het cognitief functioneren

4.5.1  Basisassumpties bij het model

In de cognitieve benadering wordt onze cognitie (cognitive engineering) onder andere 
voorgesteld door het informatieverwerkingsmodel (information processing model). Er zijn 
alternatieven voor dit model, bijvoorbeeld het neuropsychologisch model dat we later in 
dit thema behandelen. Voor nog andere modellen verwijzen we naar literatuur die dit 
grondiger helpt bestuderen (zie bv. Pirolli, 1999). 

Slavin (1994, p. 186) benadrukt dat de informatieverwerkende benadering vooral kijkt naar 
het verwerken, opslaan en ophalen van gepercipieerde informatie. Dat hierbij de werking 
van het geheugen centraal staat, is duidelijk. Cognitivisten zijn niet langer bekommerd om 
de externe condities die bijvoorbeeld associaties doen ontstaan (bv. positieve bekrachti-
gers), ze benadrukken het belang van de interne mentale processen. In de literatuur zijn 
verschillende informatieverwerkend modellen ontwikkeld. De verschillende modellen en 
theorieën zijn te verklaren door de sterk empirische basis van deze visie op leren en 
instructie. Dit type onderzoeken – zoals geïllustreerd zal worden in dit thema – wordt ook 
nu nog zeer intens opgezet en helpt de bestaande theoretische modellen verder verfijnen. 
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Cognitief psychologisch onderwijskundig onderzoek weerspiegelt op dit moment het 
grootste percentage onderzoeksartikelen in de onderwijskundig literatuur.

 
The Cognitivist Paradigm vs. the Emergent Paradigm
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Het informatieverwerkend model gaat uit van een aantal assumpties (Ormrod, 2003,  
p. 192; Schunk, 2004, p. 137; Snowman & Biehler, 2003, p. 261 e.v.):

 > Informatieverwerking (en dus kennisopbouw en leren) gebeurt 'in stappen', die we 
kunnen plaatsen tussen het ontvangen van een bepaalde stimulus en het geven 
van een bepaalde respons.

 > Informatieverwerking is vergelijkbaar met computerprocessen: informatie wordt 
ontvangen, verwerkt en opgeslagen in een geheugen. Indien nodig, wordt deze 
informatie opgehaald uit dit geheugen. Let op: het gebruik van de term 
‘geheugen’ is bedoeld als metafoor. Er wordt niet gesuggereerd dat dit geheugen 
zich op één specifieke plaats in de hersenen zou bevinden. Ook de 
computermetafoor moet niet letterlijk worden geïnterpreteerd, hoewel sommige 
cognitivisten vrijwel alle cognitieve processen proberen te simuleren met 
computers.

 > Er zijn grenzen aan wat verwerkt kan worden in elke informatieverwerkende stap. 
Ondanks het feit dat we onbeperkt kunnen leren en blijven leren, is de 
hoeveelheid die we per stap kunnen verwerken, beperkt.

 > De informatieverwerkende activiteit is interactief. Dat betekent dat datgene wat 
we opgeslagen hebben in het geheugen, beïnvloedend werkt op de verdere 
perceptie en aandacht. Met andere woorden, we verwerken sneller nieuwe 
informatie wanneer we er reeds een en ander over weten. 

 > Binnen het informatieverwerkend model kunnen we een reeks processen 
onderscheiden. Cognitivisten zijn het er vrijwel unaniem over eens dat het hierbij 
gaat over de volgende reeks van processen (verschillende auteurs gebruiken 

Tabel 4.1. Het cogni-
tivistische para-
digma staat meer en 
meer onder druk. 
Hier zie je een tabel 
die een kritische ver-
gelijking maakt tus-
sen een nieuwe, 
‘ontluikende’ bena-
dering van cognitie. 
Maar meteen herken 
je in deze tabel wel 
de strakke karakte-
ristieken van de cog-
nitivistische visie 
(Vernon, von Hof-
sten, & Fadiga, 2010, 
p. 85). Ook lees je 
meteen een eerste 
fundamentele kritiek 
op het cognitivisme: 
waar is de autono-
mie, vrije wil, zelfor-
ganisatie van een 
lerende?
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verschillende termen en nemen soms processen samen): waarnemen (perceiving), 
herhalen (rehearsing), denken/reflecteren (thinking), problemen oplossen 
(problem solving), herinneren (remembering), vergeten (forgetting) en zich 
inbeelden (imaging).  
We keren later in dit thema terug op deze verschillende processen.

Vernon, von Hofsten en Fadiga (2010) benadrukken in hun analyse dat het cognitivistische 
paradigma weliswaar dominant is in de literatuur, maar momenteel ook onder druk staat 
(zie tabel 4.1.). In de nieuw opkomende paradigma’s ligt er een grotere nadruk op de ‘wil’ 
van een individu dat in interactie is met de omgeving en de eigen realiteit construeert van-
uit zingeving. Daarbij helpen de cognitivistische mechanismen die sensorische informatie 
organiseren, maar is er de doelgerichtheid van de lerende die proactief in interactie treedt 
met de omgeving en dus actief informatie opzoekt. Meteen geven we hier dus een kritiek 
op het klassieke cognitivisme dat reductionistisch en mechanistisch kijkt naar leerproces-
sen. De bovenstaande tabel van Vernon en collega’s (2010) helpt wel op een scherpe 
manier weer te geven wat de kenmerken zijn van het cognitivisme dat we neerzetten in dit 
thema.
 

4.5.2  Grafische voorstelling van het multistore informatieverwerkend model

In de volgende figuur stellen we het informatieverwerkend model grafisch voor. In het 
model worden verschillende ‘geheugens’ onderscheiden. We spreken daarom van een 
multistore-model (Snowman & Biehler, 2003, p. 262). Sommige auteurs onderscheiden 
twee geheugens (two-store of dual-memory model), andere spreken over een derde 
geheugen op het niveau van het sensorische systeem (sensorisch geheugen, direct 
geheugen). We gaan in de context van dit handboek niet verder in op deze discussie en 
gebruiken een multistore-model. Sommige onderzoekers onderscheiden types geheu-
gen op basis van de aard van de opgeslagen informatie:

 > episodic memory: informatie met betrekking tot gebeurtenissen, plaatsen, tijd;
 > semantic memory: informatie over algemene kennis en begrippen die niet 

gekoppeld zijn aan een bepaalde context;

Figuur 4.9. 
Informatie wordt 
opgeslagen en 
georganiseerd in 
geheugens. Op die 
manier kunnen we 
niet alleen deze 
padvindersymbolen 
onthouden, maar 
ook de betekenis 
ervan terugvinden 
(decoratie op 
schoolplein in 
Remedios, Cuba, mei 
2010).
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 > verbal memory: betekenisvolle eenheden die opgebouwd zijn als schema’s (zie 
verder);

 > visual (iconic) memory: informatie die opgeslagen is als afbeeldingen, scènes, 
tekeningen. 

De verschillen in geheugen gaan terug op de verschillende manieren waarop de infor-
matie geëncodeerd is. Encoderen is het proces van opslaan in het langetermijnge- 
heugen (LTM).
 

OPSLAG 
STORAGE

OPHALEN 
RETRIEVAL

SELECTIEVE 
PERCEPTIE

INFO TERUG NAAR OMGEVING

CONTROLEPROCESSEN

ZINTUIGEN

ONMIDDELIJK GEHEUGEN 
ZINTUIGLIJK GEHEUGEN 
IMMEDIATE MEMORY

TAAKOMGEVING

INFO UIT OMGEVING

RESPONS 
OUTPUT ORGANISATIE

OUTPUT 
EFFECTORS

LANGETERMIJNGEHEUGEN 
LTM LONG TERM MEMORY

WERKGEHEUGEN 
KORTETERMIJNGEHEUGEN 

STM SHORT TERM MEMORY

De rechte (blauwe) pijlen in het schema geven de overgang weer van de ene stap in de 
informatieverwerking naar de volgende. In de kadertjes vind je de 'processen' terug die 
ingrijpen op de 'informatie'. Voor instructie is het van belang om een inzicht te hebben in 
de concrete werking van deze processen. Dit inzicht levert indicaties op van hoe we deze 
processen kunnen activeren, stimuleren en/of bijsturen.

 

Figuur 4.10. Het 
informatieverwer-
kend model voor 
leren (gebaseerd op 
Newell & Simon, 
1972; Simon, 1978). 
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Simon (1978) benadrukt dat de informatieverwerking stapsgewijs gebeurt. Dit start met 
de focus op de taakomgeving. Hij geeft daarbij het gekende raadsel van de drie missio-
narissen en drie kannibalen die met een bootje een stroom oversteken. Op geen enkel 
moment mogen er meer kannibalen in de boot zitten dan missionarissen. Het oplossen 
van het raadsel vergt allereerst een analyse van de taak in de taakomgeving. Dat gebeurt 
door het definiëren van de problem space door de lerende. De structuur van de taakom-
geving beperkt het aantal geldige bewegingen bij het oversteken van de stroom. De 
analyse van deze taak vergt tijd en een bewuste actie waarbij informatie via het zintuig-
lijke geheugen naar het werkgeheugen wordt gebracht en, in interactie met het lange-
termijngeheugen, ‘begrepen’ wordt wat de opdracht precies inhoudt. Dus nog voor het 
oplossen van de opdracht is er reeds veel cognitive processing vast te stellen.
Ten tweede bepaalt het uitwerken van de problem space ook de volgende stappen in 
het selecteren van informatie uit de taakomgeving.

Bij elke selectie van informatie uit de taakomgeving wordt een stuk informatie naar het 
werkgeheugen gebracht. Dit gebeurt via het zintuiglijke geheugen, dat selecteert wat 
het hoort, ziet, leest ... Die selectie is altijd beperkt tot een ‘chunk’ aan informatie. Zoals 
we verder zullen zien, zijn die chunks beperkt. Miller (1956) heeft het over de 'magical 
number 7'. Verschillende opeenvolgende chunks zullen dus geselecteerd moeten wor-
den. Het is de structuur van de taak die opeenvolgende selecties ondersteunt. 

In het werkgeheugen wordt de informatie ‘verwerkt’ in interactie met het langetermijnge-
heugen. In dat langetermijngeheugen is informatie beschikbaar als ‘nodes’ (later gebrui-
ken we het begrip ‘schema’). Nodes zijn meestal aan een of meerdere andere nodes 
gekoppeld en dit in een vrijwel onbeperkt netwerk; vandaar de uitdrukking dat het lan-
getermijngeheugen onbeperkt is. Door het lezen van het raadsel van de missionarissen 
en kannibalen zal in het langetermijngeheugen een structuur beschikbaar komen met 
nodes en de mogelijke oplossingsstappen. Dit kunnen we aanduiden als de ‘basic pro-
blem space’. Bij het oplossen ontstaat er een gevoel van ‘het wordt warmer’ wanneer 
men de oplossing dichter benadert. Dit helpt de volgende node te selecteren in de pro-
blem space. Het kiezen van een volgende node in functie van de oplossing betekent dat 
een lerende een ‘operator’ gebruikt (zie Simon, 1978, p. 277). Het kiezen van een node 
en de operator is lastig in een werkgeheugen dat beperkt is. Probleemoplossers zijn ove-
rigens vasthoudend: als ze een node geselecteerd hebben, laten ze die moeilijk los. Dat 
herken je in probleemoplossers die blijven hangen bij een niet-succesvolle oplossings-
strategie. Het loslaten van een node en operator gebeurt door die te vergelijken met 
alternatieve aanpakken. Lijkt een andere node en/of operator meer succes op te leveren, 
dan laat men de vorige vallen. Deze vergelijkingsmechanismen noemt Simon de GPS: de 
General Problem Solver (1978, p. 278). Die werkt volgens een middel-doelrelatie. Straks 
herbenoemen we deze mechanismen als ‘producties’, de basis voor procedurele kennis 
waar we het reeds hierboven over hadden. Goede probleemoplossers hebben minder 
problemen met het loslaten van nodes en het vinden van een passende operator. Simon 
(1978) geeft het voorbeeld van een schaakgrootmeester, die binnen de vijf seconden een 
passende beweging op het schaakbord kan selecteren (uit een bibliotheek van tot 
50.000 bewegingen) en dan binnen de vijftien seconden kan bepalen of de geselec-
teerde beweging succesvol zal zijn. Later in dit thema zullen we die bibliotheek aan 
bewegingen aanduiden als ‘producties’.
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De voorgaande paragraaf introduceert meteen een mogelijke kritiek op de sterk staps-
gewijze opbouw van het informatieverwerkend model. Zonder toegang tot het langeter-
mijngeheugen kan het kortetermijngeheugen niet functioneren. Bower (2000, p. 22) ziet 
dat als een mogelijke tekortkoming van de te mechanistische modellen voor de informa-
tieverwerking. Hij schrijft:

“In order for a familiar word or chunk to be dientified, the stimulus must first 
access its matching code in long term memory. Thus it seems as though in the 
diagram (zie figuur hierboven) LTM should have been accessed by the stimulus 
before its code is entered into short term memory. Alternatively, it may be more 
logical to consider short term memory (STM) as only an activated portion of LTM.”

Bower reikt dus meteen de oplossing aan voor het probleem: de verschillende ‘geheu-
gens’ staan niet los van elkaar, maar zijn sterk met elkaar verweven. Dat laatste blijkt ook 
uit de vaststelling dat auditief beperkt lerenden toch sterke visuele connecties kunnen 
leggen die lang worden onthouden, dus buiten het STM om. Ook de alternatieve visies 
op de structuur van het werkgeheugen (zie Baddeley & Hitch) helpen een en ander beter 
te begrijpen.

De gebogen (groene) pijlen in figuur 4.10. geven de werking aan van controleprocessen 
(executive control). Deze processen worden opgehaald uit het langetermijngeheugen. 
Het zijn doelgerichte processen die ingrijpen op de (1) verwerking van de informatie in de 
diverse geheugens tot en met het encoderen en op de (2) overgang van de ene stap naar 
de andere in de opeenvolgende geheugens. De controleprocessen vormen dus een 
soort superprocessen en metaprocessen (processen die inwerken op processen). We 
bespreken later de mogelijke verwarring tussen cognitieve processen (procedurele ken-
nis) en de metacognitieve kennis die hier aan de orde is.
Een typisch controleproces (executive control process) in het werkgeheugen is het bin-
nensmonds herhalen (internal talk). Wanneer we bijvoorbeeld 34 x 12 willen oplossen, 
dan zullen we dikwijls de tussenoplossing van 34 x 10 = 340 herhalen, om deze informa-
tie bij de hand te hebben wanneer we 34 x 2 hebben berekend. Andere controleproces-
sen zijn:

 > Hebben we de nieuwe informatie goed geëncodeerd (informatie in een 
betekenisvolle context plaatsen)?

 > Is de informatie voldoende georganiseerd (ordenen, hiërarchie aanbrengen ...)?
 > Slaag ik in imaging van de nieuwe informatie (kan ik de informatie bv. visueel 

representeren)?
 > Hoe verloopt de monitoring (Begrijp ik wel alle facetten? Heb ik alle elementen 

meegenomen?)?
 > Heb ik de juiste info opgehaald uit het langetermijngeheugen via retrieval 

strategieën (gerelateerde info ophalen, missende deeltjes opsporen en 
aanvullen)?

 > Bewaak ik genoeg mijn eigen proces via algemene metacognitieve strategieën 
(voorspellen, plannen, monitoren, evalueren)?

De controleprocessen zijn bewuste processen die de kwantiteit en kwaliteit van het 
geleerde sterk beïnvloeden. Voor instructieprocessen zijn deze controleprocessen een 
belangrijk uitgangspunt. Hoe beter we deze kunnen ontwikkelen in de lerenden, hoe 
beter we de lerende zelf zijn/haar leerproces helpen te reguleren.
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Het informatieverwerkend model illustreert hoe er – in interactie – meerdere processen 
werkzaam zijn:

 > een bottom-upproces doordat stimuli uit de omgeving worden opgepikt die een 
cognitief proces op gang brengen èn

 > een top-downproces dat bepaalt hoe we op die binnenkomende stimuli reageren 
(afhankelijk van voorkennis, opvattingen, meningen). Dit laatste is belangrijk, want 
het bepaalt hoe een lerende in een taakomgeving de eigen 'problem space' 
definieert. Een lerende kan – op basis van voorkennis in het 
langetermijngeheugen – bepaalde taakkarakteristieken laten meespelen in de 
stapsgewijze opeenvolging van de informatieverwerkingsactiviteit.

Top-down- en bottom-upprocessen zijn interactief, zoals we konden afleiden uit de basis-
assumpties bij dit informatieverwerkend model. De rol van voorkennis is dus onmisken-
baar in het geheel. De voorkennis (in het langetermijngeheugen) vergemakkelijkt bete-
kenisverlening en richt de manier waarop we stimuli interpreteren. Zoek maar even op 
hoeveel informatie (kennis) we toevoegen aan het volgende verhaaltje, waardoor we 
perfect begrijpen wat er gebeurt: Lien wil een cadeautje geven aan Brecht. Ze schudt 
haar spaarvarken. Het spaarvarken maakt geen geluid. Ze gaat op zoek naar haar 
papa.

Onder andere de volgende informatie kan aan het verhaaltje toegevoegd zijn om tot een 
correct begrip te komen:

 > cadeautjes kosten geld;
 > geld steken we in een spaarvarken;
 > een spaarvarken rammelt als er geld in zit;
 > papa kan haar misschien geld lenen;
 > ...

Simon (1987, p. 273) schrijft hierover:
 

“Thus, from a knowledge of the task environment we can make predicions, but 
only incomplete ones, about the characteristics of the problem space and from 
a knowledge of the problem space, incomplete predictions about the problem-
solving strategy. In addition, problems pace and program must be compatible 
with the known characteristics of the information-processing system.”

Figuur 4.11. Veel gezelschapsspelen (domino in 
dit geval) doen een sterk beroep op zowel het 
werkgeheugen als het langetermijngeheugen.  
Dit zorgt voor een positieve bias ten opzichte van 
gezelschapsspelen (Havanna, Cuba, februari 
2006).
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4.5.3  Theoretische inzichten over het werkgeheugen

Tot nog toe gebruikten we de begrippen ‘werkgeheugen’ en ‘kortetermijngeheugen’ als 
synoniemen. Het begrip ‘werkgeheugen’ (working memory) wordt vooral gebruikt door 
theoretici die de interne structuur en werking van dit type geheugen bestuderen, bijvoor-
beeld Badeley en Hitch (1974), en Miyake en Shah (1999). 
In het kader van dit handboek blijven we echter beide begrippen naast elkaar gebruiken. 
De uitleg over deze visie op het werkgeheugen wordt grafisch weergegeven in figuur 4.12.:

 > Een supersysteem dat als de centrale verwerker (central executive) wordt 
aangeduid. Dit is een soort aandachtssysteem dat de processen in het 
werkgeheugen opvolgt. Je kunt dit metaforisch voorstellen als een intern 
‘stemmetje’.

 > Twee slaafsystemen:
o de fonologische lus (phonological loop): hierbij wordt verbale informatie zeer kort 

opgeslagen en herhaald, zodat ze kan worden vastgehouden voor de verwer-
king in het werkgeheugen;

o het visuo-spatiële schetsblad (visuo-spatial sketchpad): hier wordt visuo-spatiële 
informatie zeer kort opgeslagen en herhaald, zodat ze kan worden vastgehou-
den voor de verwerking in het werkgeheugen.

 > De episodische buffer (episodic) helpt multimodale informatie (verbaal en visuo-
spatieel) gedurende een zeer korte bufferperiode geïntegreerd opslaan. Op deze 
manier kan de informatie uit het werkgeheugen gerelateerd worden aan 
informatie uit het langetermijngeheugen.
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EPISODISCHE 
BUFFER

AUDITIEVE 
INFORMATIE

VISUELE EN 
RUIMTELIJKE  
INFORMATIE

TUSSENTIJDSE 
OPSLAG: VISUELE, 
RUIMTELIJKE EN 

AUDITIEVE 
INFORMATIE

Figuur 4.12. 
Grafische weergave 
van de structurele 
eigenschappen van 
het werkgeheugen 
volgens het model 
van Baddeley en 
Hitch (1974). 
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4.5.4  Cognitieve belasting – cognitive load

Bestuderen we kennisverwerving vanuit het informatieverwerkend model, dan vallen een 
aantal beperkingen van het cognitieve verwerkingssysteem op. De lezer heeft deze 
beperkingen zeker ook reeds zelf ervaren. Je las bijvoorbeeld daarnet een complexe 
uitleg over de structuur van het werkgeheugen; dat was een mondvol. Maar, lees even 
de volgende paragraaf. Herlees de tekst niet. Lees dus in één keer de tekst door. Neem 
vervolgens een blad en noteer de kernideeën die je hebt onthouden uit de tekst.
 
The sub-class AnsProlog can be considered as a particular subclass of default logic that leads to a 
more efficient implementation. Recall that a default logic is a pair (W, D), where W is a first-order 
theory and D is a collection of defaults of the type α: β1,...., β2

γ , where α, β and γ are well-founded 
formulas. AnsProlog can be considered as a special case of a default theory where W  = φ, γ is an 
atom, α is a conjunction of atoms, and βis are literals. Moreover, it has been shown that 
AnsProlog* and default logic have the same expressiveness. In summary, AnsProlog* is 
syntactically simpler than default logic and yet has the same expressiveness, thus making it more 
usable.

Wat de lerende en de lezer ervaren, wordt in de literatuur aangeduid als ‘cognitive load’ 
(cognitieve belasting). De cognitive load theory (CLT) werd geïntroduceerd door Sweller 
(1994, 1999 en Sweller & Chandler, 1994). De theorie gaat uit van de volgende assump-
ties:

 > Ons werkgeheugen kan maar een beperkt aantal kenniselementen tegelijkertijd 
verwerken. Op basis van onderzoek stelt men dat iemand maximaal zeven 
onafhankelijke stukjes informatie kan vasthouden, gedurende twintig seconden 
(Snowman & Biehler, 2003, p. 265).

 > We hebben een onbeperkt langetermijngeheugen, dat we kunnen gebruiken om 
de beperkingen van het werkgeheugen op te vangen.

 > Schema’s structureren in het geheugen de informatie. Lagereordeschema’s 
kunnen ‘verbouwd’ worden tot hogereordeschema’s, die minder werkgeheugen 
en minder geheugencapaciteit vragen.

 > Er is een automatisering mogelijk waardoor schema’s sneller en minder bewust 
moeten worden verwerkt. Ook dit verlaagt de belasting van het werkgeheugen.

Er worden drie soorten van cognitive load onderscheiden:
1. 'Extraneous cognitive load'. Dit is belasting die ontstaat door de manier waarop de 

informatie is gepresenteerd aan de lerende. Dit kan door een beter instructie-
ontwerp opgevangen worden, door een aangepaste vormgeving van de 
leermaterialen (zie verder in dit thema).

2. 'Intrinsic cognitive load'. Dit is belasting die an sich samenhangt met de 
complexiteit van de informatie zelf, en dus niet te vermijden is. Bijvoorbeeld een 
theorie waarin heel wat nieuwe begrippen voorkomen, die bovendien continu op 
elkaar worden betrokken, zal automatisch een hoge intrinsic cognitive load 
uitlokken (zie bv. de inhoud van dit thema). De woordenschat van een vreemde 
taal leren is bijvoorbeeld eenvoudiger dan de grammaticale syntax. Bij complexe 
informatie moeten we te veel kenniselementen tegelijkertijd in het werkgeheugen 
verwerken en vasthouden. We hebben de tijd niet om de nieuwe informatie 

Figuur 4.13. Deze 
paragraaf is 
overgenomen uit 
Baral (2003, p. 5). Het 
is een school-
voorbeeld van hoe 
snel je als ‘novice’ in 
een kennisdomein 
het noorden kwijt 
bent. Het is meteen 
een schoolvoorbeeld 
van hoe cognitieve 
belasting de 
beperkingen van het 
werkgeheugen snel 
blootlegt.
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grondig op te slaan in het langetermijngeheugen in de vorm van schema’s. 
Intrinsic cognitive load kan men niet vermijden. Men kan ze wel reduceren door 
de complexiteit van de informatie te verlagen. Maar dan gaat het niet meer om 
dezelfde mate van kennisverwerking.

3. 'Germane cognitive load'. Deze derde vorm van cognitive load is pas in 1998 aan 
het lijstje van types van cognitieve belasting toegevoegd. Waar men zich 
aanvankelijk vooral concentreerde op het vermijden van externeous cognitive 
load, verschoof de aandacht naar het optimaliseren van de cognitieve belasting 
die samen gaat met het ontwikkelen van cognitieve schema’s. Dit is de cognitieve 
belasting waarin men als lerende echt moet investeren om een nieuw stuk kennis 
te verwerken. Dit wordt aangeduid als de germane cognitive load. 

 

INTRINSIC COGNITIVE LOAD

GERMANE  
COGNITIVE LOAD

EXTRANEOUS COGNITIVE LOAD

Sweller, van Merriënboer en Paas (1998) geven suggesties over hoe we cognitive load 
kunnen aanpakken. Hierbij werken ze uiteraard vooral in op de extraneous cognitive 
load. Hun aanpak helpt vooral schemaconstructie te bevorderen (germance cognitive 
load). Men doet dat door bijvoorbeeld grafische schema’s toe te voegen aan de teksten 
(bijvoorbeeld, de bovenstaande figuur ondersteunde de complexe textuele uitleg over 
de structuur van het werkgeheugen), door multimedia te gebruiken (geluiden, bewe-
gende beelden, 3D-visualisering), enzovoort. We komen hier later op terug bij de evi-
dence-based vertalingen van het cognitivisme naar de instructiepraktijk.

Een voorbeeld is het toevoegen van 'worked examples' – uitgewerkte voorbeelden – aan 
een opdracht of een taak. In hun onderzoek voegen Darabi, Nelson, Meeker, Boulware 
en Liang (2010) zulke worked examples toe aan een studietekst bij studenten scheikun-
dig ingenieur. In de opdracht moesten deze studenten fouten opsporen in het functione-
ren van een scheikundige destillatie-opstelling. Dit is complexe kennis waarbij experten 
normaal terugvallen op hun voorkennis, die een geïntegreerde declaratieve kennisbasis 
omvat (zie verder voor het verschil tussen de kennisbasis van experten en novices). Ter 
ondersteuining van de probleemoplossing kregen studenten in de experimentele condi-
tie uitgewerkte voorbeelden te zien. Na vier sessies werd het verschil in de constructie 
van mentale modellen onderzocht. Daarbij werd meteen ook het oplossingsgedrag van 
de studenten geobserveerd en met elkaar vergeleken. Bij de analyse van de geobser-
veerde gegevens werden als-danuitspraken vergeleken met die van experten. Het ver-

Figuur 4.14. De verschillende soorten cognitive load. 
Extraneous cognitive load moeten we vermijden. Intrinsic 
cognitive load is onvermijdbaar, maar we moeten vooral 
proberen de germane cognitive load te ondersteunen zodat  
een lerende de nieuwe kennis adequaat construeert.
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schil was duidelijk. Studenten in de experimentele condities hadden significant betere en 
meer complexe mentale modellen ontwikkeld (zie figuur 4.15.).
 

M
EN

TA
L 

M
O

D
EL

 M
AT

C
H

OBSERVATION

I                   I                    I
1                  2                   3

8 —

7 —

6 —

5 —

4 —

3 —

GROUPS

 WORKED EXAMPLE
 PROBLEM SOLVING

4.5.5  Een kritische blik op het informatieverwerkend model voor leren:  
Dual Channel Theory

In de literatuur wordt het klassieke informatieverwerkend model dikwijls bekritiseerd (zie 
voor een overzicht Schunk, 2004, p.  139 e.v.). We deden dit zelf ook reeds eerder in deze 
tekst. Kritieken hebben vooral te maken met het te lineaire karakter van de informatie-
verwerkingsprocessen in het model. Elke stap moèt doorlopen worden. Is dit werkelijk 
het geval bij alle leerprocessen? Ten tweede geeft het model maar zwak aan hoe infor-
matie van de ene stap naar de andere wordt overgedragen. Ook de concrete werking 
van de controleprocessen blijft vrij vaag. En wat met sterk geautomatiseerde processen, 
bijvoorbeeld hoofdrekenen? Wat is dan de rol van de verschillende stappen en de con-
troleprocessen in het informatieverwerkend model?

Craik (1979) schetst een alternatieve aanpak. In plaats van een stapsgewijs proces, sug-
gereert hij een proces waarin tegelijkertijd verschillende verwerkingsniveaus plaatsvin-
den (levels of processing). Hij maakt geen direct onderscheid tussen het korte- en/of 
langetermijngeheugen; dat werd ook al door Bower (2000) gesuggereerd. Hij benadrukt 
ook dat er verschillende manieren bestaan om informatie te verwerken: oppervlakkige 
verwerking, betekenisgerichte verwerking en akoestische verwerking. De betekenisge-
richte verwerking is daarbij de meest complexe aanpak. Afhankelijk van de ‘diepte’ van 
het proces zal nieuwe informatie beter opgeslagen worden in het geheugen.

Figuur 4.15. 
Significant betere en 
meer complexe 
mentale modellen bij 
de experimentele 
groep die eerst met 
worked examples 
had gewerkt (Darabi, 
Nelson, Meeker, 
Boulware, & Liang, 
2010, p. 7).
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Een andere alternatieve manier van voorstellen, vinden we bij Anderson (1990). Ander-
son verklaart verschillen in informatieverwerking vanuit de mate van activatie. Ons 
geheugen bevindt zich volgens deze auteur in verschillende ‘staten’ van activatie. Hoe 
actiever de informatie, hoe gemakkelijker ze toegankelijk is.

Een derde alternatieve aanpak gaat dieper in op een informatieverwerking langs twee 
verschillende kanalen, afhankelijk van de aard van de sensorische informatie. In dit pro-
cesmodel is er een onderscheid tussen twee basale sensorische processen: visuele en 
auditieve processen. Dit levert een 'dual-channel'-model op, een model waarin informatie 
langs twee parallelle en evenwaardige kanalen wordt verwerkt. Zowel Paivio (1986), Bad-
deley (1995) als Neath (1998) beschrijven hoe op die manier multimodale informatie via 
twee aparte kanalen wordt verwerkt. Visueel opgepikte informatie (woorden, animatie, 
illustraties ...) zal via het visuele kanaal verwerkt worden. Auditieve informatie wordt via 
het auditieve kanaal verwerkt. Met andere woorden, een lerende heeft twee keer 
dezelfde cognitieve capaciteit ter beschikking.
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De informatie die auditief of visueel wordt aangeboden, wordt verwerkt tot een auditief 
of visueel model. Dit model (of ‘schema’) wordt dan gekoppeld aan de reeds aanwezige 
voorkennis in het langetermijngeheugen. Het model suggereert dat de twee kanalen vol-
ledig apart verlopen, maar toch gebeurt de verwerking van de informatie in beide kana-
len niet volledig geïsoleerd. Zo kan het hardop lezen van een gedrukte tekst een aanvul-
lende verwerking van de informatie via het auditieve kanaal opleveren.
Net zoals in het klassieke informatieverwerkend model voor leren, verloopt ook in dit 
model de verwerking volgens opeenvolgende stappen: het selecteren van relevante 
sensorische informatie (beelden en geluiden), het organiseren van de geselecteerde 
informatie tot mentale modellen en het integreren van de modellen en de beschikbare 
voorkennis (Mayer & Moreno, 2002; Mayer & Moreno, 2003). In de afbeelding hierboven 

Figuur 4.16. Schema-
tische voorstelling 
van de 'dual- 
channel'-theorie. De 
figuur gelijkt uiter-
aard op het alge-
mene informatiever-
werkend model, 
maar werkt langs 
twee kanalen.
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zijn de drie grote fasen in de informatieverwerking aangeduid: informatieselectie, orga-
nisatie van informatie en integratie van de nieuw georganiseerde informatie. In dit 'dual-
channel'-model herken je ook de complexere uitwerking van het werkgeheugen, zoals 
het onder andere door Baddeley en Hitch (1974) werd voorgesteld.
 

De verschillende alternatieve modellen plaatsen vraagtekens bij het klassieke informa-
tieverwerkend model. Maar toch blijft dit klassieke model een grote waarde hebben, 
zeker voor het ontwerpen van instructie. We blijven dan ook vooral op dit klassieke 
model terugvallen, tenzij anders vermeld.
Om een betere greep te krijgen op de informatieverwerkende processen en te begrijpen 
hoe we deze via instructie kunnen beïnvloeden, geven we verder in dit thema een over-
zicht van de manier waarop cognitieve processen inwerken op de verschillende types 
kennis. We baseren ons hierbij vooral op het overzichtswerk van Gagné, Yekovich en 
Yekovich (1993). We maken daarbij een onderscheid tussen declaratieve en procedurele 
kennis. Metacognitieve kennis wordt, zoals al eerder aangegeven, in een apart thema 
besproken. Maar het onderscheid tussen de soorten van kennis is relatief. Uiteindelijk is 
alle kennis terug te voeren tot een declaratieve kennisbasis.

4.6  Mentale representaties van kennis

Hoe is kennis aanwezig, opgeslagen, gerepresenteerd in het menselijke geheugen? Een 
basisbegrip in het antwoord op deze vraag is ‘representaties’. Representaties verschillen 
naargelang het type kennis. We bespreken éérst de representatie van declaratieve ken-
nis en vervolgens de manier waarop procedurele kennis is verwerkt in ons geheugen. 

4.6.1  Representatie van declaratieve kennis

4.6.1.1  Proposities

Een ‘propositie’ is de basiseenheid van informatierepresentatie (Anderson, 1990). 
Grofweg kunnen we stellen dat een propositie één bepaald idee voorstelt. Proposi-
ties kunnen juist of fout zijn. Elk idee bestaat – in een propositie – uit argumenten/

Figuur 4.17. Bij deze opstelling in het China Science and Technology 
Museum krijg je niet alleen een levensgroot beeld te zien van 
Darwin, je krijgt ook een video te zien met de uitleg die daarbij 
hoort. Dit zorgt voor een multimediale ervaring waarbij je 
informatie tegelijkertijd kunt verwerken (Beijing, september 2009).
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knooppunten waartussen relaties gelegd worden. Deze ideeën kun je als abstract 
uitgewerkte zinnen zien.
In de volgende illustratie worden twee ideeën/zinnen voorgesteld. Bekijk de verschil-
lende knooppunten en hun positie. Er worden twee ideeën voorgesteld: ‘Sinterklaas 
wandelt over de nok van het dak’ en ‘Sinterklaas geeft pakjes’.

SINTERKLAAS WANDELT OVER DE NOK VAN HET DAK
SINTERKLAAS GEEFT PAKJES

PAKJES

DAK

NOK

OVERWANDELT

SINTERKLAAS

GEEFT

 
De illustratie stelt slechts twee proposities voor. ‘Sinterklaas is een knooppunt dat 
gedeeld wordt door beide proposities. Met andere woorden, proposities worden niet 
opgeslagen als geïsoleerde ideeën, maar worden gerelateerd aan elkaar en opgeslagen 
in propositienetwerken.
Bij de netwerkvoorstelling zien we dat er één argument/knooppunt gemeenschappelijk 
is in de afzonderlijke proposities. Het is hierbij duidelijk dat een dergelijk propositienet-
werk een hypothetisch construct is en daarom niet noodzakelijk overeenkomt met de 
neurale netwerkstructuur. Wel is het zo dat, hoe beter de proposities afzonderlijk geïnte-
greerd zijn in een netwerk of netwerken, hoe hoger de kwaliteit van de opgeslagen infor-
matie wordt. Meteen zie je hier een ankerpunt voor instructie. Vermijd het aanleren van 
geïsoleerde proposities. Probeer daarom maximaal nieuwe kennis te relateren aan 
andere – eventueel reeds aanwezige – proposities of netwerken.

In de illustratie kun je ook zien hoe knooppunten verder gerelateerd kunnen zijn aan 
andere knooppunten (de grijze relaties). Bedenk daarbij dat iedereen – op basis van zijn/
haar ervaringen – volledig andere proposities zal aanvullen bij dit basale netwerk. Met 
andere woorden, een propostienetwerk is uniek voor elke lerende. Iedere lerende zal via 
het informatieverwerkingsproces ook andere argumenten toevoegen aan het netwerk en/
of dit relateren aan andere reeds aanwezige proposities. Hier ligt de basis van sterk indivi-
duele verschillen die voor instructieverantwoordelijken soms moeilijk te hanteren zijn.

4.6.1.2  Beelden (images-imagery)

Paivia (1969) verrijkte de visie over het representeren van kennis met de idee dat er 
ook ‘beeldende’ componenten opgeslagen worden. Voor hem is de niet-verbale 
ver’beeld’ing een essentieel deel van verbale en niet-verbale informatie. Die verbeel-
ding speelt niet alleen een rol bij heel concrete objecten – je hebt het beeld van een 

Figuur 4.18. Visuele 
voorstelling van twee 
gerelateerde 
proposities, met 
Sinterklaas als 
verbindend 
knooppunt.
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appel bij de propositie ‘dit is een appel’ – ook bij abstracte begrippen, ideeën ... speelt 
de verbeelding een essentiele rol. Wat beeld je je in bij het begrip ‘geest’ of ‘liefde’ of 
‘oorlog’ ...? Zoals je hierboven al kon afleiden (zie de 'dual-channel'-theorie), schuift 
Paivio samen met anderen ook het idee naar voren dat de beelden een apart code-
ringskanaal volgen en dus apart opgeslagen worden in het cognitieve systeem.   

Een en ander betekent dat bij de representatie van declaratieve kennis ‘beelden’ worden 
meegenomen. Een beeld is een op perceptie gebaseerde representatie die deels de 
oorspronkelijke perceptuele structuur van de input heeft behouden. Dit betekent dat 
beelden nog een aantal fysieke kenmerken vasthouden die in een netwerk van proposi-
ties verloren zouden gaan. Bekijk bijvoorbeeld figuur 4.19 (a).   

 

DE OUDE CHINESE MUUR SLINGERT ZICH OVER DE GROENE HEUVELS TOT AAN DE VERRE HORIZON

CHINESE 
MUUR SLINGERT OVER HEUVELS HORIZON

...

VERREOUDE GROEN

Je merkt meteen dat het netwerk (figuur 4.19 (b)) ‘armer’ is. De uitgestrektheid van de 
vlakte, de erbarmelijke afsluiting, de schuur naast de boerderij ... ontbreken in de 
geheugenrepresentatie. 
Maar om alle extra informatie op te slaan in het geheugen aan de hand van een netwerk 
van proposities, is een zeer omvattend en complex propositienetwerk nodig. Beelden 
zijn daarom een goede oplossing om op een ‘plaatsbesparende’ en snelle manier die 
extra informatie op te slaan. Het propositienetwerk heeft het voordeel dat de kennis vrij 
abstract wordt gerepresenteerd. De beelden zorgen ervoor dat de kennis snel toegan-

Figuur 4.19. (a) Hoe kan deze afbeelding van declaratieve kennis 
opgeslagen zijn in het geheugen? Vergelijk de originele foto even met 
de manier waarop dit – hypothetisch – kan opgeslagen zijn als een 
propositienetwerk.

Figuur 4.19. (b) 
Abstracte 
representatie van 
een propositie-
netwerk over de 
Chinese muur.
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kelijk is en langer onthouden wordt. In zijn experimenten benadrukte Paivio (1969) vooral 
die extra voordelen van het toevoegen van beelden: snellere opslag, snellere retrieval 
en langere retentie in het geheugen.

In het geheugen kan dus de volgende structuur zijn opgeslagen:
 

DE OUDE CHINESE MUUR SLINGERT ZICH OVER DE GROENE HEUVELS TOT AAN DE VERRE HORIZON

CHINESE 
MUUR SLINGERT OVER HEUVELS HORIZON

...

VERREOUDE GROEN

Dat een ‘beeld’ geen zuivere weergave is van wat we hebben waargenomen, is gemak-
kelijk aan te tonen. We hebben allemaal beelden in ons geheugen, bijvoorbeeld van een 
pandabeer. Proberen we echter deze pandabeer te tekenen, dan zullen we merken dat 
we – deels gehandicapt door onze zwakke tekenvaardigheden – er niet in slagen alle 
kenmerken van een pandabeer te reconstrueren in de tekening.

De indruk kan ontstaan dat beelden als representatie vooral voorbehouden zijn voor de 
concrete, fysieke objecten die we percipiëren. Dit is tot op bepaalde hoogte zo. Onder-
zoek heeft echter uitgewezen dat men abstracte ideeën aan de hand van proposities, 
maar bijvoorbeeld ook aan de hand van beelden, representeert. Een begrip als ‘recht’ 
wordt bijvoorbeeld gerepresenteerd door een netwerk van de volgende proposities:

 > recht is gebaseerd op de Grondwet;
 > recht wordt in stand gehouden door een justitieapparaat;
 > recht wordt gesproken in een rechtbank.

De proposities kunnen aangevuld zijn met een verzameling beelden, waaronder een 
beeld van een gerechtsgebouw, een beeld van een rechter of advocaat in toga, een 
beeld van een politieagent die een beklaagde binnenbrengt, een foto van een manager 
van een multinational die recent veroordeeld is door een Belgische rechtbank, enzo-
voort. 

Ten laatste geven we ook mee dat ‘beelden’ door Paivio vooral gezien werden als een 
afgeleide van visuele informatie. Beelden kunnen echter ook klankbeelden, geurbeel-
den, psycho-motorische beelden, smaakbeelden ... zijn. Ook emoties kunnen mee 

Figuur 4.20. Rijkere 
representatie van de 
kennis over de 
Chinese muur; het 
propostienetwerk is 
aangevuld met 
beelden.
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ver’beeld’ worden. Je herinnert je de slechte smaak in je mond na een ruzie met een 
vriend, de ‘rush van emoties’ toen je in een ongeval terechtkwam. Elke sensorische 
indruk kan dus leiden tot een ver’beeld’ing die mee is opgeslagen met informatie. Deze 
multisensorische kijk op ‘beelden’ is de basis voor instructieaanpakken die de nadruk 
leggen op een multimediale presentatie van kennis. De verwachting is dat dit de repre-
sentatie van kennis verrijkt, versterkt en de toegang tot de kennis efficienter maakt.
 

4.6.1.3  Lineaire ordeningen en semantische netwerken

Naast proposities, propositienetwerken en beelden, kan declaratieve kennis ook verrijkt 
worden met lineaire ordeningen. Dit betekent dat een of meerdere ordeningen in het 
propositienetwerk met beelden expliciet mee is verwerkt en toegankelijk is. Als student 

Figuur 4.21. (a/b/c/d) In bepaalde kennisgebieden is de sensorische basis van lerenden zeer beperkt. Denk bijvoorbeeld 
aan geschiedenis. Hoe kunnen lerenden kennis representeren waar ze geen ervaring mee hebben opgedaan? Paivio geeft 
instructieverantwoordelijken, trainers en ontwerpers van musea meteen een oplossing. Verrijk de sensorische ervaring 
met ‘beelden’. Hoe kun je bijvoorbeeld betekenisvol kennis opbouwen over dinosauriërs, die al lang uitgestorven zijn en 
waarvan we alleen maar de enorme skeletten kennen? In deze ‘Dinosaur Planet’ in Bangkok zie je letterlijk hoe groot 
brontosaurussen zijn (en hoe klein je zelf bent), kun je sensorische ervaringen opdoen over de muil van een 
tyrannosaurus rex en kun je een ritje maken op babystegosaurussen (Bangkok, april 2018). Natuurlijk verrijken deze 
extrasensorische ervaringen onze kennisopbouw. De vraag is of alle aspecten wel kloppen. Zo lijkt het maken van een ritje 
op de rug van een dino eerder fantasie dan werkelijkheid, maar wedden dat het ritje het sterkst meegerepresenteerd 
wordt bij het propositienetwerk rond dinosaurussen?
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weet je bijvoorbeeld na een paar weken exact dat de les onderwijskunde vóór de les 
psychologie komt en dat zonder dat je het volledige weekschema moet overlopen. In de 
literatuur vind je in dit verband dikwijls het voorbeeld van het alfabet. Blijkbaar slaan we 
de letters van het alfabet geordend op en dit in zeven deelverzamelingen: ABCD, EFG, 
HIJK, LMNOP, QRS, TUV en WXYZ. Bij onderzoek naar de reactietijd om een volgende 
letter op te geven, blijkt dat men sneller reageert wanneer het om een letter aan het 
begin van een chunk gaat dan wanneer men een letter op het einde van een chunk 
opgeeft. De respondent moet dan namelijk naar de eerste letter van de volgende chunk 
springen om die op te halen en weer te geven. Dat vraagt meer tijd. Een chunk is hierbij 
een verzameling (set) van geordende elementen. 

Maar ordeningen kunnen meer zijn dan een eenvoudige lineaire ordening. In heel wat 
gevallen is er een hiërarchische relatie die de basis vormt van abstracties. Dit wordt in de 
literatuur aangeduid als semantische netwerken. Grondleggers van deze visie zijn Collins 
en Quillian (1969). In de volgende afbeelding zie je hoe de hiërarchische ordening in pro-
positienetwerken inderdaad leidt tot abstracte begrippen, in dit geval het begrip ‘dieren’. 
 

ANIMALS

VERTEBRATES

FISH MAMMALS BIRDS REPTILES AMPHIBIANS

CATS DOGS BEARS SNAKES DINOSAURS

GERMAN
SHEPHERDS

COCKER
SPANIELS

COLLIES MUTTS

RIN TIN TIN TIPPY ANNA TOBEY

INSECTS CREEPY-CRAWLIESMOLLUSKS

INVERTEBRATES

CLAMS THINGS UNDER ROCKS

?

Deze ordeningen kunnen ook lineair zijn en leiden tot een ‘flow’ in de structuur van onze 
kennis. Zo beschrijven Anderson, Randle en Covotsos (2001) de mogelijke interne struc-
tuur van wat een lerenden weet over de evolutietheorie. In figuur 4.23. kun je zien hoe 
de onderlinge proposities samenhangen en zo een – onvolledig – beeld geven van wat 
een lerende denkt over de mogelijke structuur van de evolutietheorie. De auteurs verwij-
zen daarbij expliciet naar conceptmappingtechnieken als een instructie-aanpak die 

Figuur 4.22. Ormrod 
(2008, p. 241) geeft 
het volgende voor-
beeld van een 
semantisch netwerk 
waarin een 
hiërarchische 
ordening is mee 
opgeslagen over het 
dierenrijk.
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hierop voortbouwt. Maar terecht wijzen de auteurs erop dat de figuur niet de exacte 
weergave kan zijn van de interne cogntieve structuur (ibid, p. 414): 

“As with all methods of representation of cognitive structure, we cannot know the 
internal state of the communicator, and a flow map is at best a proxy for, or evi-
dence of, the extent a communicator can mobilize and verbally interconnect 
information mobilized in memory.”

 

1. ANIMALS HAVE LIMBS, EYES AND BLOOD

2. THESE ARE CERTAIN CHARACTERISTICS 
THAT ANIMALS HAVE

3. PROTOZOA – SINGLE CELLED ORGANISMS

4. FUNGI – MORE CLOSELY RELATED TO 
ANIMALS THAN PLANTS

5. GROWS IN STALE PRODUCTS

6. BACTERIA – SMALL MICROSCOPIC

7. THEY HAVE ONE CELL

8. PLANTS – PRODUCES OXYGEN AND  
LETS OUT CARBON DIOXIDE

9. THINGS EVOLVED FROM SINGLE CELLED 
ORGANISMS TO TRILLION CELLED 
ORGANISMS OVER THE TIME OF 
EVOLUTION

10. EACH HAS EVOLVED FROM ONE ANOTHER

11. AND HAS CHANGED OVER TIME

12. THE LINES SHOW THE STEPS THAT WERE 
TAKEN

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

Kennis bestaat echter niet uit losse ideeën en dus niet uit losse propositie(s)(netwerken), 
lineaire ordeningen en/of beelden. Kennis bestaat uit schema’s waarin 
propositie(netwerken), lineaire ordeningen, semantische netwerken en/of beelden 
onderling georganiseerd zijn.

In de literatuur zijn veel verschillende definities terug te vinden met betrekking tot het 
begrip ‘schema’. Maar vrijwel alle auteurs zijn het eens over de volgende kenmerken 
(Winn & Snyder, 1996, pp. 118-119):

 > Een schema is een geheugenstructuur. 
Het is een georganiseerde structuur in het langetermijngeheugen dat, samen met 
alle andere beschikbare schema’s, de som van declaratieve kennis omvat.

 > Een schema is een abstractie. 
Een schema is geabstraheerd uit de werkelijkheid en bevat dus een ‘selectie’ aan 
informatie die we gepercipieerd hebben. Dankzij dit abstractieproces kunnen we 
zoveel onthouden. Het wegstrippen van minder relevante informatie bij het 

Figuur 4.23. 
Mogelijke ‘flow’ in de 
ordening van een 
propositienetwerk 
over de evolutie- 
theorie (Anderson, 
Randle, & Covotsos, 
2001, p. 414).
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perceptieproces is daarom essentieel. We herhalen dat de ‘beelden’ in een 
schema ook abstracter zijn en afgeleid van de oorspronkelijke perceptuele 
structuur.

 > Een schema is een netwerk. 
Het gaat om onderling gekoppelde proposities, beelden en lineaire ordeningen. 
Dat netwerk is in principe oneindig. De stelling dat ons langetermijngeheugen 
onbeperkt is, kun je hieraan koppelen.

 > Een schema is een dynamische structuur. 
Het is een structuur die continu veranderbaar is door het opdoen van nieuwe 
ervaringen. Die nieuwe ervaringen leveren meteen nieuwe proposities, beelden 
en/of ordeningen op, die mee verwerkt worden (zie verder elaboratie en 
organisatie). Hier herken je de basis van de invloed van instructie-aanpakken.

 > Een schema heeft een context. 
Een schema geeft een basis om nieuwe gepercipieerde informatie te 
interpreteren en te verankeren in een structuur. Weten we bijvoorbeeld dat een 
zoogdier warmbloedig is en er is sprake is van een warmbloedig dier dat we 
normaal als een vis zouden aanduiden, dan ontstaat de overweging om die ‘vis’ 
toch eerder als een zoogdier te typeren. 

In de literatuur is niet iedereen zo blij met het begrip ‘schema’. We bespreken straks een 
aantal aparte soorten schema’s. Dat suggereert alvast dat het begrip ‘schema’ lastig is 
om alle cognitieve structuren te bevatten. Fiske en Linville (1980, p. 543) zijn nog wat kri-
tischer en “take stock of the schema concepts’ reputation among its critics among it cri-
tics and its friends”. Een essentiele kritiek is dat een schema niet ‘toetsbaar’ is. Dit kan 
vermeden worden door het schemabegrip enkel te gebruiken in de context van een bre-
dere cognitivistische theorie – die we hier behandelen – en het schemabegrip te bena-
deren vanuit processen die het helpen ontstaan en ontwikkelen. Een tweede kritiek heeft 
te maken met de mate waarin een schema observeerbare elementen bevat en ‘an sich’ 
dus observeerbaar is. Er zijn ook geen heldere criteria om te bepalen vanaf wanneer een 
‘pakket’ aan informatie als een schema wordt aanzien. Schema’s verschillen in complexi-
teit. Anderzijds biedt het schemabegrip ook een aantal voordelen. Het heeft een sociale 
dimensie. Iedereen zal het begrip ‘kapper’ begrijpen en in het schemabegrip van veel 
verschillende lerenden zal er voldoende overlap zitten om gemakkelijk met elkaar over 
een ‘kapper’ te communiceren.

Voor instructieaanpakken zijn de kenmerken van schema’s belangrijk. We kunnen instruc-
tiestrategieën uitwerken die rechtstreeks inwerken op die kenmerken, zodat de abstrac-
tie van de kennis, het netwerkkarakter, de dynamiek en de context versterkt worden.

Het begrip ‘schema’ wordt door auteurs soms verschillend benaderd. Sommige auteurs 
merken op dat schema’s eerder verwijzen naar statische kennis (wat is iets; bv. wat is een 
restaurant?) en verkiezen daarom het begrip ‘script’ voor dynamische kennis (hoe iets 
gebeurt; bv. hoe gaat het er aan toe in een restaurant?) (Schwarz & Reisberg, 1991,  
p. 349). Scripts worden in de context van dit handboek als een apart soort superschema’s 
benaderd die tussen beschikbare schema’s functioneren (zie verder).



272 THEMA 4

Andere auteurs stellen voor om het begrip ‘mental model’ te 
gebruiken (zie bv. Gentner & Stevens, 1983). Zij benadrukken 
dat hierdoor ook de ‘beliefs’ (overtuigingen) van de lerende 
worden meegenomen in een schema. We kiezen ervoor om in 
dit handboek toch het begrip ‘schema’ aan te houden. Daarnet 
wezen we er reeds op dat ook het schemabegrip dergelijke 
beliefs kan omvatten. De begrippen ‘mental model’, en even-
tueel nog andere, benadrukken alleen maar bepaalde speci-
fieke dimensies en/of aspecten binnen het reeds besproken 
schemabegrip.
 
Het schemabegrip zoals hierboven beschreven, is voor som-
mige auteurs toch nog onbevredigend. Zo zal het begrip 
‘advocaat’ niet alleen de kale proposities, concrete beelden 
en mogelijke ordeningen oproepen (en dit in onderlinge inter-
actie), maar eventueel ook de eigen mening over advocaten, 
slechte en goede ervaringen met advocaten. Schwarz en Reis-
berg (1991, p. 396) duiden dit aan als: 

“It embodies a set of beliefs that, overall, provide a cause-and-effect account 
that corresponds to our understanding of the process (bv. hoe werkt bloeddruk?), 
and all of the terms participating in this model are defined by virtue of how they 
fit into this cause-and-effect account.” 

Bij het begrip ‘schema’ is het dus nodig om je niet te beperken tot de abstracte voorstel-
lingen bij de kennisrepresentatie. 

4.6.1.5  Personal theories

Een tweede opvallende aanvulling komt van Ormrod (2008, p. 264), die het heeft over 
‘personal theories’. Deze theorieën kunnen juist, onvolledig of ronduit fout zijn. Daarom 
worden ze soms ook benoemd als misconceptions. In wiskundecontexten hebben leren-
den bijvoorbeeld de volgende personal theories:

 > Als je iets vermenigvuldigt, dan is het resultaat altijd groter.
 > Als je iets deelt, dan is het eindresultaat altijd kleiner.

Uiteraard klopt dit enkel wanneer de vermenigvulder of deler groter of gelijk is aan 1. 
Maar ook in heel wat andere kennisdomeinen vind je dit soort personal theories terug, 
die uiteraard evolueren afhankelijk van de ervaring die lerenden met de kennis opdoen:

 > Landsgrenzen staan in de aarde gegrift.
 > Ouders zijn oude mensen.
 > Geld komt uit de muur.
 > Planten eten voedsel en drinken water.
 > Wanneer ik een bal gooi, dan bepaalt de kracht waarmee ik die gooi hoe ver de 

bal valt.

Figuur 4.24. 
Lerenden hebben 
heel wat ‘personal 
theories’ over bv. 
zwangerschap en 
geboorte. Het is pas 
door veel ervaringen 
en ondersteuning 
met multipele 
representaties dat 
een correcter en 
vollediger beeld 
ontstaat (China 
Science and 
Technology Museum, 
Beijing, september 
2009).
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 > Wanneer een licht gaat branden, dan wordt de elektriciteit verbrand.
 > Er zijn kinderen en mensen.
 > …

 

JUSTIFICATION BASED 
ON STEREOTYPES, VIVID 
MEMORIES, INTUITIONS

REJECTION OF EVIDENCE 
BASED ON UNPRIN- 
CIPLED, COGNITIVELY 
"CHEAP" HEURISTICS

PRESERVATION OF  
THEORY

THEORY-RELEVANT 
INFORMATION

ACTIVATION OF 
THEORETICAL BELIEFS

INFORMATION MATCH 
WITH THEORY?

HEURISTIC PROCESSING

GIST-BASED 
REPRESENTATION 
LOW-ACCURACY 
MOTIVATION, LOW 
COGNITIVE VIGILANCE

ACTIVATION OF  
HEURISTICS 
(E.G., IMPLAUSIBILITY)

LOGICAL 
REPRESENTATION 
HIGH-ACCURACY 
MOTIVATION, HIGH 
COGNITIVE VIGILANCE

ANALYTIC PROCESSING

NO

SEARCH FOR/ACTIVATION 
OF HIGHER-ORDER 
REASONING STRATEGIES

VALID REJECTION OF 
EVIDENCE BASED ON 
PRINCIPLED, SCIENTIFIC 
REASONING

ASSIMILATION OF 
EVIDENCE INTO  
THEORY

GIST-BASED 
REPRESENTATION 
LOW-ACCURACY 
MOTIVATION, LOW 
COGNITIVE VIGILANCE

HEURISTIC PROCESSING

YES

Personal theories klinken vrij onschuldig wanneer je de soms hilarische ideeën hoort van 
jonge kinderen. Maar, personal theories kunnen ook een ernstigere rol spelen wanneer 
het opvattingen betreft over de eigen sociale werkelijkheid. Zo verwijst Klaczynski (1997) 
naar de bias in de redeneringen die jonge adolescenten ontwikkelen rond hun sociale 
werkelijkheid. De auteur verwijst naar onderzoek waarbij jongeren alle mogelijke rede-
neringen aanbrengen om opvattingen in hun omgeving af te wijzen die ingaan tegen 
eigen ideologieën (bv. religie). De auteur valt samen met collega’s terug op wat hij ‘the-
ory-motivated reasoning’ noemt. Daarbij maken ze een onderscheid tussen analytisch 
redeneren en het geven van een oordeel ( judgment). Analytisch redeneren gaat uit van 
gedefinieerde propositienetwerken , beredeneerde argumenten. Oordelen gaan dikwijls 
uit van eenvoudige heuristieken. Deze leiden snel tot een conclusie. Vooral dat laatste 
leidt tot tevredenheid, omdat men ‘er snel uit komt’. Daartegenover staat dat er dikwijls 
giswerk bij komt kijken, en dat men uitgaat van een beperkte hoeveelheid feiten. Vast-
houden aan niet-valide kennis kan ook gekoppeld zijn aan zwakkere metacognitieve 
regulatiemechanismen, zoals we later zullen zien. Maar de bovenstaande negatieve bias 
herken je snel in jongeren bij wie we het volgende vaststellen: 

Figuur 4.25. In het model van Klazynski (1997, p. 1349) zien we – 
wanneer de informatie die we opvangen niet overeenkomt met de 
eigen theorie – hoe denksporen via een analytisch of een heuristisch 
proces kunnen verlopen. Meteen zie je dat men ernaar streeft om de 
eigen theorie (het eigen gelijk) te bewaren.
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“For instance, close-minded adolescents are likely to treat their beliefs as if they 
are factual (see Kuhn et al., 1988). Adolescents who believe that they should 
“stick to their guns” when their beliefs are threatened, who devalue objectivity, 
and whose self-esteem is tied to the truth of their theories may be particularly 
vulnerable to theory-biased reasoning.” (ibid, p. 1350).

Klaczynski en Robinson (2000) voegen hier in later onderzoek aan toe dat wanneer 
lerenden ouder zijn, dit niet automatisch betekent dat personal theories wegvallen. Blijk-
baar zijn jongeren toch sneller bereid om eigen theories op de helling te zetten wanneer 
de feitelijke werkelijkheid niet klopt met hun opvattingen. Bij ouderen (vanaf 38) stellen 
ze vast dat deze minder inspanningen willen doen om hun opvattingen aan te passen. 
Een en ander heeft te maken met de cognitieve inspanningen die het vergt om theories 
aan te passen (zie bovenstaande figuur). Sá, Kelley, Ho en Stanovich (2005) voegen hier 
aan toe dat ze vooral bij personen met lagere cognitieve capaciteiten vaststellen dat ze 
langer en sneller terugvallen op een zwakkere feitenbasis om hun theorieën te onder-
bouwen en dus vasthouden aan personal theories. In hun onderzoek vroegen deze deel-
nemers om twee mogelijke verbanden te verklaren: (1) waarom slagen zoveel leerlingen 
niet in het secundair onderwijs? en (2) hoe komt het dat zoveel gevangenen die de 
gevangenis verlaten, hervallen en dus opnieuw in die gevangenis belanden? Opvallend 
is dat één groep deelnemers de vraagstelling zelf gebruiken als een onderbouwing van 
het verband: je komt dus opnieuw in de gevangenis terecht omdat men vaststelt dat er 
zoveel opnieuw in de gevangenis terecht komen. Andere deelnemers vallen vooral terug 
op eigen meningen. Daartegenover staan deelnemers die expliciet op zoek willen gaan 
naar feitelijke data om hun antwoord te kunnen onderbouwen: 

“I guess I’d have to go and find some 
factual evidence, you know, surveys 
that is already been taken ... maybe 
go to the library or ... um ... maybe 
there is places you can call where 
there's family, you know, family cen-
ters I think where you can call up and 
get some statistics, figures and stuff.” 
(ibid, p. 1153). 

 
Colton en zijn collega’s (2018) slaagden erin om 
de misconcepties over de evolutieleer te veran-
deren door expliciet de voorkennis te verster-
ken van bachelorstudenten (N = 1439). Miscon-
cepties varieerden van 'bepaalde dieren kregen 
een langere nek om gemakkelijker aan voedsel 
te kunnen geraken' tot 'bepaalde dieren verlo-
ren hun staart, wat het hen gemakkelijker 
maakte om rechtop te lopen'. Meestal draaide 
de misvatting rond ‘oorzakelijkheid’ en ‘bewuste 

intentionaliteit’ van de dieren/planten die evolueerden. In de interventie werd expliciet 
ingegaan op dit soort fouten. Wat opvalt is dat de interventies inderdaad leiden tot een 
duidelijke reductie van misvattingen rond evolutie bij dieren en planten. Maar wat even-

Figuur 4.26. In heel wat 
wetenschapsmusea kun je 
‘personal theories’ uittesten en 
ontdekken dat niet alles werkt 
zoals je verwacht (Science 
Museum, campus Escuela 
Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL), Guayaquil, Ecuador, 
september 2007). In de 
constructivistische visie op 
leren en instructies zal men dit 
labelen als ‘cognitive conflict’ 
en expliciet gebruiken als een 
instructiestrategie (zie Bruner).
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goed opvalt, is dat de attitudes tegenover de evolutionaire standpunten niet significant 
veranderden. Je zou kunnen concluderen dat lerenden nu wel aangaven wat de school 
als ‘correct’ ziet, maar dat ze dit daarom nog altijd niet ‘geloven’.

Voor instructieverantwoordelijken spelen deze personal theories een rol bij het opzetten 
van instructie. Bij de start van een instructieproces is het van belang te weten welke 
declaratieve kennis (schema’s en scripts) lerenden bezitten en welke eventuele personal 
theories daarbij leiden tot misvattingen (misconceptions).

4.6.1.6 Frames en scripts

Sternberg en Ben-Zeev (2001) benadrukken dat schema’s zich aanpassen aan situaties. 
Daarom stellen we het begrip ‘frames’ voor. Een frame is een bepaalde instantiatie van 
een schema. Dat betekent dat het schema voor een feestje wat anders ingevuld zal wor-
den wanneer het een feestje is met je schoonouders, met je vrienden, met onbekenden, 
met je baas ... Schema’s zijn vrij abstract en door de frames-invalshoek wordt hun gene-
rieke, algemene waarde versterkt.
 

In de literatuur worden frames dikwijls ook aangeduid als ‘scripts’. Scripts zijn schema’s 
die een integrerende rol spelen in de representatie van declaratieve kennis. Scripts kun-
nen verwijzen naar een volgorde, samenhang, inferentie ... Andere scripts bieden een 
basisstructuur aan voor wat past in een bepaalde context. Bij het dekken van de tafel 
bijvoorbeeld, krijgen we dan het volgende: borden, bestek links en rechts van de borden, 
eerst te gebruiken bestek aan de buitenkant, glazen, bloemen. Een ander voorbeeld: 
welke personen komen naar voren in de context van een restaurant? Een klant, gastheer, 
maître d’hôtel, ober, sommelier (wijnkenner), kok, eigenaar restaurant ... 

Figuur 4.27. Voor elk feest kun je 
terugvallen op dezelfde schema’s 
in je geheugen, maar afhankelijk 
van het soort feest zal er een 
aparte invulling van het schema 
of de schema’s naar voren 
komen. De werking van frames 
zorgt er dus voor dat de eerder 
abstracte betekenis van de 
schema’s toch zinvol kan worden 
ingezet in sterk verschillende 
situaties. Voor de bezoekers aan 
dit trouwfeest in Ibarra betekent 
dit dat ze zich nu zullen focussen 
op de bruid, bruidegom, de 
ouders van de bruid en 
bruidegom ... (Ecudaor, januari 
2010).
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Scripts helpen om schema’s aan elkaar te koppelen die initieel los van elkaar lijken te 
staan. Lees bijvoorbeeld even de volgende zinnen:

 > Het was vandaag prachtig zonnig weer.
 > Aan het strand krioelde het van de mensen.
 > De ijsjes smaakten lekker.

Elke zin kun je zien als een apart idee of schema, maar toch legt iedereen een verband 
tussen de opeenvolgende zinnen. 'Blijkbaar is men naar het strand getrokken omdat het 
zo’n mooi weer was en werd er meteen ook een ijsje gegeten.' Dit aan elkaar relateren 
van de verschillende schema’s gebeurt enerzijds door de ordening die er ontstaat binnen 
schema’s, anderzijds door het beschikbaar hebben van schema’s die functioneren als 
scripts. Die helpen om interferenties, afleidingen te maken uit beschikbare informatie. Bij 
leermoeilijkheden stelt men vast dat niet alle lerenden beschikken over dergelijke scripts. 
Zij falen wanneer de aangeboden informatie onvolledig is, omdat ze geen scripts beschik-
baar hebben om informatie af te leiden uit niet-expliciet beschikbare schema’s. 
Abeslon (1981) geeft een ander voorbeeld, dat mooi de werking van scripts illustreert:

“John was feeling very hungry as he entered the restaurant. He settled himself 
at a table and noticed that the waiter was nearby. Suddenly, however, he realized 
that he’d forgotten his reading glasses.”

Ook Abelson wijst erop dat we kunnen begrijpen waarom John plots denkt aan zijn ver-
geten bril. Slade (1991) benadrukt daarbij wel dat een lerende voldoende ervaring moet 
hebben gehad met bijvoorbeeld situaties in een restaurant. Je moet zelf hebben ervaren 
dat je een menu krijgt en dat je dat menu moet kunnen lezen. 
 
De werking van scripts verklaart ook het ophalen van foutieve herinneringen. Men legt 
verbanden die er niet zijn. Je ziet een persoon met een lange paardenstaart en je denkt 
meteen dat het een vrouw is … Een wagen draait met gierende banden de hoek om en 
je denkt dat de chauffeur een man is … Er zit een lawaaierige groep toeristen in een pub 
en je denkt dat ze … zijn (de nationaliteit mag je zelf even invullen). Hier zie je dus opnieuw 
de link met ‘personal theories’. Het actief proberen bijstellen van een personal theory op 
basis van afwijkende ervaringen en feiten toont de actieve werking aan van cognitieve 
processen die schema’s verder helpen te ontwikkelen.

Figuur 4.28. ‘Uiteraard’ denken 
velen meteen dat de chauffeur 
van deze racewagen een man 
zal zijn (Aarhus, Denemarken, 
mei 2006). Of hoe personal 
theories soms door veel mensen 
gedeeld worden en je dat best 
als bias kunt omschrijven.
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4.6.1.7  Parallel Distributed Processing (PDP)

De vorige uiteenzetting suggereert verkeerdelijk dat elk idee gerepresenteerd wordt 
door één uniek schema. Het uitgangspunt dat voor elk individueel idee één schema 
voorhanden zou zijn, wordt aangeduid als een ‘lokale representatie’. Hiertegenover staat 
een visie die stelt dat ook een gedistribueerde representatie mogelijk is. Een ‘node’, een 
idee, kan namelijk voorkomen in sterk verschillende schema’s en dit parallel naast elkaar. 
Zo zal een node ‘verjaardag’ in misschien duizenden verschillende schema’s voorkomen.

Enkele voorbeelden:
 > De verjaardag van m’n vriendin was fantastisch.
 > Verjaardagen zijn leuk want dan is het feest.
 > Onlangs was het feest op mijn verjaardag mislukt door het slechte weer.
 > Ik haat verjaardagen als ze op een feestdag vallen.
 > Morgen is het de verjaardag van m’n grootmoeder. We moeten er allemaal heen.
 > …

PDP staat voor ‘Parallel Distributed Processing’ (parallelle gedistribueerde verwerking). 
Deze theoretische visie wordt door heel wat auteurs verdedigd (bv. Ackley, Hinton, & 
Sejnowski, 1985; Hinton & Anderson, 1981; McClelland, Rumelhart, & PDP Research 
Group, 1987):

 > ‘Distributed’: de constructie van verschillende schema’s (elaboratie, organisatie) 
kan volledig los van elkaar gebeuren. Er hoeven geen connecties tussen de 
schema’s te bestaan.

 > ‘Parallel’: de schemaconstructie (elaboratie en organisatie) van verschillende vrij 
vergelijkbare schema’s kan op hetzelfde moment gebeuren.

 
De afzonderlijke schema’s kunnen verwijzen naar beperkte kenniselementen. Maar de 
verschillende schema’s samen geven weer wat we zoal geleerd hebben en wat we kun-
nen mobiliseren bij verdere kennisverwerving. Een en ander heeft voor gevolg dat men 
via fMRI (een niet invasieve techniek om de werking van de hersenen te bestuderen; zie 
verder in dit thema), zelfs bij een zeer eenvoudige vraag of taak, veel verschillende zones 
actief zien worden.

Figuur 4.29. Voor het herkennen van noten en 
muziektekens vallen we terug op het notatiesysteem 
dat we thuis, op school of via een muziekschool 
hebben verworven. Het gaat daarbij om complexe 
declaratieve kennis waarbij veel schema’s op elkaar 
ingrijpen. Maar wanneer je plots het notatiesysteem 
van Chinese musici te zien krijgt, ben je wel even het 
noorden kwijt (Beihai Park, Beijing, juli 2008).
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In het verdere verloop van dit boek blijven we het centrale begrip ‘schema’ aanhouden. 
De manier waarop schema’s intern in het geheugen zijn gemodelleerd, hebben we 
beknopt beschreven. We blijven daarbij benadrukken dat de interne representatiemodel-
len ‘hypothetische’ modellen zijn en blijven. In de onderzoeksliteratuur wordt deze opvat-
ting soms aangevallen omdat de onderzoeksresultaten niet alle assumpties ondersteu-
nen. Onderzoek in de context van neuro-education (zie verder) is dan ook beloftevol om 
de hypothetische aannames te helpen falsifiëren.

4.6.2  Representatie van procedurele kennis

Hoewel we als lerende heel wat procedures verwerven en opslaan in ons geheugen, is 
het zeer lastig om de procedurele kennis in kaart te brengen. In wat volgt, vallen we 
vooral terug op aanpakken die procedurele kennis via articifiële intelligentie of via rule-
based systemen – zoals toegepast in computerarchitectuur – proberen te representeren 
(zie Kieras & Bovair, 1986). Overigens is heel wat van dit soort kennis eerder ‘tacit’, minder 
bewust. Probeer je even de stappen in te beelden die je zet bij het zwemmen volgens de 
schoolslag. 
Procedurele kennis, dus kennis over hoe we iets doen, wordt op een andere manier 
gerepresenteerd en opgeslagen dan declaratieve kennis. We bouwen hiervoor produc-
tiesystemen op.
Een productiesysteem is opgebouwd uit afzonderlijke producties. Eén productie verwijst 
daarbij naar één stukje mentaal of fysiek gedrag. De samenhang tussen de afzonderlijke 
producties in een productiesysteem ontstaat door een doelstructuur (goal structure). 
Een en ander kan als volgt grafisch worden voorgesteld:
 

PRODUCTIESYSTEEM A

PRODUCTIE B

PRODUCTIE A

PRODUCTIE C

PRODUCTIE D

Het productiesysteem is een netwerk van conditie-actieregels. Elke afzonderljke produc-
tie is een conditie-actieregel, ook gekend als een ALS-DAN [IF-THEN]-uitdrukking. Het 
volgende voorbeeld geeft het productiesysteem weer voor de procedure ‘de kern van 
een paragraaf proberen te begrijpen’ (parafrasering en vertaling van een voorbeeld uit 
Gagné, Yekovich, & Yekovich, 1993, p. 94):

Figuur 4.30. Weergave van de 
representatie van een 
hypothetisch productiesysteem.



VAN EEN COGNITIVISTISCHE VISIE OP LEREN NAAR HET ONTWERPEN VAN INSTRUCTIE 279

P1
ALS ik als doel heb om een paragraaf te begrijpen en ik begrijp alle woorden,
DAN zoek ik naar een centrale zin en kijk ik na of alle andere zinnen die eerste 
kernzin ondersteunen.
P2
ALS ik als doel heb om een paragraaf te begrijpen en ik begrijp niet alle woorden,
DAN zoek ik de niet-gekende woorden op in een woordenboek
en zoek ik naar een centrale zin en dan kijk ik na of alle andere zinnen die eerste 
zin ondersteunen.
P3
ALS ik als doel heb om een paragraaf te begrijpen en alle andere zinnen onder-
steunen één bepaalde centrale zin,
DAN neem ik die centrale zin en geef ik die weer als de kern van de paragraaf.

Ormrod (2008, p. 238) geeft nog een voorbeeld waarin de als-dan-samenhang tussen de 
producties duidelijk tot uiting komt. Hij gaat uit van een productiesysteem rond fietsen:

ALS ik wil versnellen,
DAN zal ik sneller pedaleren.
ALS ik wil vertragen,
DAN zal ik minder hard pedaleren.
ALS de weg naar links draait,
DAN draai ik mijn stuur naar links en leun wat naar rechts.
ALS de weg naar links draait,
DAN draai ik mijn stuur naar links en leun wat naar links.
ALS er zich plots iets voor me bevindt,
DAN draai ik naar rechts of naar links.
ALS ik wil stoppen,
DAN trek ik de remmen aan.

In een tweede voorbeeld gaat het over een optelling zoals 24 + 37 = :
ALS de som van de getallen in de kolom van de eenheden kleiner is of gelijk aan 9,
DAN schrijf ik de som onder de kolom van de eenheden.
ALS de som van de getallen in de kolom van de eenheden gelijk is aan of groter 
dan 10,
DAN schrijf ik de waarde van de eenheden onderaan de eenhedenkolom en 1 
boven de kolom van de tientallen.
ALS de som van de getallen in de kolom van de tientallen kleiner is of gelijk aan 9,
DAN schrijf ik de som onder de kolom van de tientallen.
ALS de som van de getallen in de kolom van de tientallen gelijk is aan of groter 
dan 10,
DAN schrijf ik de waarde van de tientallen onderaan de eenhedenkolom en 1 onder 
de kolom van de honderdtallen.

Je merkt dat elke afzonderlijke productie een beperkt stukje gedrag voorstelt. Er is een 
conditie en een gedrag dat zich onder die conditie of voorwaarde kan stellen. Je merkt 
ook dat de samenhang tussen de afzonderlijke producties bepaald is door het gemeen-
schappelijke doel. De doelstructuur richt de productieketen.
Procedurele kennis is complex. Een doelstructuur zal daarom ook complex zijn en zal 
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veel subdoelen kunnen omvatten. In de praktijk kan het zijn dat bepaalde leren-
den de oplossing voor een procedurele taak rechttoe rechtaan uit het hoofd ken-
nen. 12 x 12 = 144. Zo zullen veel lerenden 12 x 12 = 144 niet hoeven te berekenen. 
Dit betekent dat veel procedurele kennis direct beïnvloed is door declaratieve 
kennis.
 

In de literatuur wordt het onderwerp ‘ontwikkelen van producties’ nog veel uitgebreider 
besproken. Men heeft daarbij vooral aandacht voor:

 > de algemeen toepasbare productiesystemen (bv. hoe pak je een probleem aan?, 
hoe spreek je iemand aan?, hoe zoek je iets op?) en de domeinspecifieke 
productiesystemen (bv. hoe vertaal je iets?, hoe schrijf je een pleidooi als 
advocaat?);

 > het automatiseren van productiesystemen. Zeker in een instructiesetting streven 
we een dergelijke automatisering sterk na. Rekenen, lezen, schrijven ... gebeurt 
niet meer op basis van bewust gecontroleerde productiesystemen, maar op basis 
van vrij geautomatiseerde productiesystemen. Door het automatiseren verloopt 
het proces vrijwel onbewust of zonder er expliciet aandacht aan te besteden. 
Hierdoor wordt het werkgeheugen (kortetermijngeheugen) niet belast (zie ook de 
paragraaf over cognitive load).

 

IF the goal is to solve the number series 
problem and the induction is of the form 
Number1, Number2, Number3, Number4, 
Number5, and Number5+Rule = the 
Number has been retrieved from 
declatative memory. 
THEN the answer of the induction is the 
Number.

Figuur 4.31. Procedures maken een belangrijk deel 
uit van de professionele kennis. Het trainen in het 
feitelijk maken van websites is dan ook een 
kernpunt van opleidingen tot multimedia en web 
designer (Beroepsonderwijs meisjes, West Bank, 
Jeruzalem, november 2009).

Figuur 4.32. (a/b) Voorbeeld van een 
productiesysteem bij Jia, Liang, Shi, 
Wang en Li (2015, p. 69 en p. 72).  
De gele zones in de fMRI-scans 
overlappen met de theoretisch 
verwachte zones, die actief zijn op 
basis van de hier beschreven theorie 
en de data uit het onderzoek van de 
auteurs. De neuropsychologische 
data bevestigen dus de theoretische 
assumpties van de ACT-theorie (zie 
verder). 
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Onderzoek van Kieras en Bovair (1989) toont aan dat productiesystemen zich kunnen 
ontwikkelen op basis van declaratieve kennis en het leren van verdere procedurele ken-
nis kan beïnvloeden. Zo lezen lerenden in hun onderzoek een tekst waarin gebruiksaan-
wijzingen staan voor het bedienen van een apparaat. Vervolgens wordt instructie gele-
zen voor een volgend apparaat. Uit onderzoek van reactietijden stel je vast dat er 
transfer is van het eerst ontwikkelde productiesysteem naar het tweede systeem. Daarbij 
stellen ze op basis van reactietijden vast hoe snel een productiesysteem wordt opge-
bouwd door stap voor stap de richtlijnen te lezen en toe te passen. Worden veel nieuwe 
regels (stappen if-then) toegevoegd aan een volgende procedure, dan daalt de reactie-
tijd significant.

Maar blijft de visie op procedurele en declaratieve nog overeind anno 2018? Uit een 
recent artikel van Ohlsson (2016) blijkt dat dat het geval is. Maar men heeft veel geleerd 
uit onderzoek naar fouten. Hoe komt het dat lerenden bijvoorbeeld fouten maken bij 
bewerkingen, terwijl ze die fout herkennen bij anderen? Buggy procedures bleken hier 
een mogelijke verklaring te zijn. Bijvoorbeeld bij een aftrekking 37 – 29  zullen sommige 
leerlingen altijd het kleinste cijfer van het grootste aftrekken, dus 7 van 9 in plaats van  
9 van 7 ("smaller-from-larger buggy procedure"). Neurobiologische modellen blijken ver-
der te bouwen op afzonderlijke neurobiologische systemen voor declaratieve (hypocam-
pus en de (mediale) temporiële lobben) en procedurele kennis (frontala basala ganglia 
en frontale premotorzones) (zie bv. Ullman, 2015). Diezelfde auteurs benadrukken ook 
dat beide kennissystemen sterk samenwerken:

“The declarative and procedural memory systems interact in a number of ways. 
First, evidence suggests that the two systems can, to some extent, acquire the 
same or analogous knowledge or skills.” (ibid, p. 957).

 
We herhalen hier ook dat de 
beschrijving van de cognitieve 
architectuur bij de representatie 
van procedures hypothetisch is. 
We bouwen in de context van dit 
handboek vooral verder op de 
ACT-R-theorie (adaptive control 
of thought) van Anderson (1983). 
Deze theorie werd ontwikkeld als 
basis voor computer-architectu-
ren. Er zijn uiteraard alternatieve 
modellen om procedurele kennis 
te beschrijven. Bovendien blijkt 
de ACT-R-theorie niet alle aspec-
ten van het ‘problemen oplossen’ 
te kunnen beschrijven. Bijvoor-
beeld, de ACT-R-benadering 
slaagt er niet in de aanpak van 
lerenden te verklaren die plots 
een andere – kortere – oplos-
singsstrategie kiezen die minder 

Figuur 4.33. In veel klassen hangen leerkrachten posters aan de wanden die procedures 
helpen voor ogen te houden. In dit voorbeeld verwijst de wandplaat naar de verhoudingen 
tussen maten en gewichten en de toepassing van het tientallig stelsel daarbij (Gent, 
Stedelijk schoolmuseum, mei 2010).
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efficiënt is. Ook kan de theorie niet goed verklaren waarom er stappen (producties) over-
geslagen of vergeten worden bij het uitvoeren van een productiesysteem. Er zijn ook 
andere theoretische modellen. Hierboven werd bijvoorbeeld al verwezen naar de  
neurale-netwerkenbenadering en de daaraan gelinkte connectionistische theorie.

Een oplettende lezer zal zich afvragen wat de relatie is tussen procedurele kennis en 
declaratieve kennis, zeker wanneer het gaat om een vrij specifiek kennisdomein. Het uit-
voeren van een procedure vergt namelijk ook declaratieve kennis. Bekijken we het voor-
beeld van daarnet over het opzoeken van een kernzin uit een paragraaf, dan valt op dat 
er een check gebeurt op het niveau van de declaratieve kennis: begrijpen we alle woor-
den in de tekst? Deze interactie tussen declaratieve kennis en procedurele kennis 
gebeurt in het werkgeheugen. Er is een continue afwisseling van opslaan en ophalen uit 
het langetermijngeheugen voor beide types kennis. Bovendien, en dit verduidelijken we 
verder in de tekst, worden producties ook deels opgeslagen als declaratieve kennis, en 
dit met het oog op de ontwikkeling van de producties. 
Onderzoek van Willingham, Nissen en Bullemer (1989) over de ontwikkeling van proce-
durele kennis geeft aan dat er inderdaad een heldere relatie bestaat tussen declara-
tieve en procedurele kennis. In hun onderzoek tonen ze aan dat procedurele kennis 
dikwijls voortbouwt op declaratieve kennis, maar dat beide types kennis zich ook tege-
lijkertijd kunnen ontwikkelen. In hun onderzoeken onderzochten ze de reactietijden 
van lerenden die opeenvolgend getallenreeksen oplosten en daarbij op basis van een 
ontdekt (of gekend) verband tussen de opeenvolgend getallen al dan niet sneller kun-
nen antwoorden. 
 

Mean of median reaction time in milliseconds in the  
training task of Experiment 3. (Filled circles = perceptual 
sequence condition; open circles = control condition; open 
triangles = response sequence condition with no explicit 
knowledge; filled triangles = respons sequence condition 
with explicit knowledge.)
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De relatie tussen declaratieve en procedurele kennis blijkt ook uit de taxonomische 
structuur van de inhoudsdimensie bij leerdoelen. In de bespreking van de taxonomie van 
Bloom (revisie door Anderson & Krathwohl, 2001) werd reeds de hiërarchische structuur 
van de kenniscategorieën op de inhoudsdimensie benadrukt. Toen werd het volgende 

Figuur 4.34. Lerenden die weten (declaratieve kennis) wat het verband 
is tussen opeenvolgende getallen in een reeks, zullen die reeksen veel 
sneller oplossen. Dat stel je vast in deze grafische weergave van de 
daling in reactietijden (Willingham, Nissen, & Bullemer 1989, p. 1057).
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schema naar voren geschoven om die onderlinge afhankelijkheid van de kenniscatego-
rieën weer te geven.
 

METACOGNITIE

PROCEDURES

CONCEPTEN

FEITEN

Bij wiskunde kan de relatie tussen declaratieve en procedurele kennis als volgt beschre-
ven worden (zie Hiebert & Lefevre, 1986, pp. 10-11):

 > Procedures bouwen verder op het adequaat herinneren en begrijpen van 
symbolen. Stel je voor dat je een bewerking (procedure) wil uitvoeren voor het 
oplossen van de opgave: 5,2 x ½ = ... Het uitvoeren van dit productiesysteem 
vergt inzicht in de betekenis van decimale getallen (5,2), in de betekenis van het 
vermenigvuldigingsteken (x), in de betekenis van een breuk (1/2) en in de 
betekenis van het gelijkheidsteken (=).

 > Het zich adequaat herinneren van procedures. Zoals straks bij de discussie over 
de ‘ontwikkeling’ van procedures zal worden aangegeven, houdt de eerste 
ontwikkelstap in dat we ons de afzonderlijke producties in een productiesysteem 
kunnen herinneren. 

 > Het gebruiken van procedures wordt effectiever wanneer continu teruggevallen 
wordt op declaratieve aspecten van de procedurele kennis, onder andere het 
gebruiken van de mogelijke representaties van declaratieve kennis (bv. een 
representatie van een breuk) bij het representeren van de procedure. Een ander 
voorbeeld heeft te maken met het kunnen terugvallen op verschillende 
interpretaties van onderliggende declaratieve kennis. Moet een lerende 
bijvoorbeeld een aftrekking uitvoeren, dan heeft hij/zij er baat bij te kunnen 
terugvallen op verschillende interpretaties zoals wegnemen, verminderen, het 
verschil maken ... 

Het voorgaande brengt theoretici tot de stelling dat het onderscheid tussen soorten ken-
nis in feite niet zo belangrijk is als aanvankelijk vooropgesteld. Alles is opgeslagen in het 
geheugen op een gerelateerde manier. Het verschil tussen de ‘soorten’ van kennis zegt 
eerder iets over onze ‘lezing’ ervan, namelijk de specifieke selectie van elementen die 
we willen gebruiken om een vraag te beantwoorden, een probleem op te lossen, een 
taak uit te voeren. Lerenden met heel veel ervaring – experten – zullen trouwens gemak-
kelijker hun declaratieve kennis kunnen inzetten bij taken die procedurele kennis vergen.

Figuur 4.35. In de taxonomie van Bloom bouwen concepten (begrippen) verder op 
feiten, bouwen procedures (procedurele kennis) verder op die concepten en 
vormen die procedures met onderliggende concepten en feiten de basis voor de 
metacognitieve kennis.
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4.7  Het cognitivisme in de literatuur: een tussenopdracht

Herken je principes van het cognitivisme in dit uittreksel van de roman ZEN en de kunst 
van het motoronderhoud – een onderzoek naar waarden van Pirsig, R.M. (1999, pp. 
89-90, Amsterdam: Ooievaar)? Bespreek dit met een collega.

Twee vrienden trekken samen op stap met een motorfiets. De een (John) ziet de 
motorfiets louter als een vervoermiddel en is onhandig in het onderhoud. De 
ander beschouwt motoronderhoud als een intellectuele handeling en een zen-
activiteit. Let op de manier waarop hij kennis organiseert.
Precisieinstrumenten worden ontworpen om een idee te bereiken – dimensio-
nele precisie – dat onmogelijk perfect uitgevoerd kan worden. Er bestaat geen 
perfect gevormd onderdeel van een motorfiets en het zal er ook nooit komen, 
maar wanneer je echt zover komt als deze instrumenten je kunnen brengen, 
gebeuren er wonderlijke dingen en vlieg je langs ’s heren wegen met een kracht 
die je gerust tovenarij kan noemen, ware het niet dat het allemaal op iedere 
manier zo volkomen rationeel is. Het begrijpen van dit rationele intellectuele idee 
is van fundamenteel belang. Wanneer John naar een motorfiets kijkt ziet hij staal 
in diverse vormen en er komen bij hem negatieve gevoelens op omtrent deze 
stalen vormen en hij zet het geheel uit zijn hoofd. Maar wanneer ik naar die sta-
len vormen kijk zie ik ideeën. Hij denkt dat ik bezig ben met motoronderdelen. 
Maar ik werk met concepten. Over deze concepten sprak ik gisteren toen ik 
beweerde dat een motorfiets kan worden onderverdeeld aan de hand van zijn 
componenten, ofwel volgens zijn functies. Terwijl ik dat beweerde kwamen er 
plotseling een aantal hokjes in mij op die ik als volgt rangschikte:

COMPONENTEN

MOTORFIETS

FUNCTIES

En toen ik beweerde dat de componenten op zich weer kunnen worden onder-
verdeeld in een krachtgroep en een bewegingsgroep kwamen er plots nog een 
paar vakjes bij:

FUNCTIES

KRACHTGROEP BEWEGINGSGROEP

COMPONENTEN

MOTORFIETS

En je ziet dat bij iedere verdere verdeling die ik aanbracht er ook weer hokjes 
opdoken die gebaseerd waren op deze uitsplitsingen, tot ik een enorme pira-
mide had van vakjes.
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4.8  Mentale processen: de ontwikkeling van declaratieve en 
procedurele kennis

Tot nu toe hebben we bekeken hoe declaratieve en procedurele kennis volgens een 
cognitivistische benadering beschreven worden. In dit onderdeel kijken we hoe derge-
lijke structuren zich ontwikkelen, complexer worden, groeien.

Verschillende processen staan centraal bij het ontwikkelen van declaratieve kennis (Kihl-
strom, Dorfman, & Park, 2015):

 > rehearsal (herhalen);
 > elaboratie en
 > organisatie.

 
Deze processen worden hieronder apart besproken, maar in werkelijkheid werken beide 
types processen op een geïntegreerde manier. Naast deze processen, zijn er uiteraard 
nog processen te onderscheiden, maar die hebben eerder betrekking op het ‘gebruik’ 
van de beschikbare kennis, bijvoorbeeld rehearsal, comprehension (zie Sun, Ye, & Wang, 
2015). In deze sectie kijken we eerder naar de strategieën die effectief helpen om kennis 
door te ontwikkelen. 

Voor het ontwikkelen en vooral het automatiseren van procedurele kennis staat het pro-
ces centraal waarin drie opeenvolgende fasen doorlopen worden: de cognitieve fase, de 
associatieve fase en de autonome fase.

Voor de lezer is het van belang om te beseffen dat bij dit mentale proces de kennisver-
werver soms informatie toevoegt aan wat geleerd wordt of dat de informatie ondertussen 
is veranderd. Dit is ten dele bepaald door de aanwezige voorkennis in het langetermijn-
geheugen en ten tweede door de werking van metacognitieve processen. Bij het thema 
metacognitie zullen we nog meer dergelijke processen bespreken. De link met de hier-
onder besproken processen zal daarbij duidelijk worden.

De inhoud van deze paragrafen is de basis voor het ontwerpen van instructie. Instructie 
zal erop gericht zijn elaboratie, organisatie en procedureontwikkeling te bevorderen.

Figuur 4.36. Het bespelen van muziekinstrumenten illustreert hoe de 
opbouw van procedurele kennis een lang proces impliceert waarin 
opeenvolgende procedures ingeoefend worden tot ze 
geautomatiseerd zijn (Chinatown, New York, juli 2003). 
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4.8.1  De ontwikkeling van declaratieve kennis: rehearsal, herhalen

Het klinkt bijna behavioristisch. Om declaratieve kennis te ontwikkelen en vast te houden 
in het geheugen is herhalen belangrijk.
 

Wagner, Bunge en Badre (2004) stellen in hun onderzoek vast dat rehearsal (herhalen) 
een sterke strategie is die ervoor zorgt dat kennis vastgehouden wordt (maintenance). 
Zij konden dit vaststellen via psycho-neurologisch onderzoek (zie verder).

4.8.2  De ontwikkeling van declaratieve kennis: elaboratie

Elaboratie is het proces waarbij nieuwe informatie wordt toegevoegd aan de reeds 
beschikbare schema’s. Tangen en Borders (2017, p. 106) formuleren dit als volgt: 

“Similar to encoding, elaboration is the process of linking new information with 
previous information (Lutz & Huitt, 2003; Schunk, 2016; St Clair-Thompson et al., 
2010). For example, when learning about the diagnosis of bipolar disorder, edu-
cators may elaborate on students’ previous understanding of depression and 
mania.”

Elaboratie kan inwerken op de proposities, op de beelden, op de lineaire ordeningen en/
of op schema’s als geheel. Bedenk maar even hoe je de volgende kennis representeert 
als twee afzonderlijke proposities:

 > Ik wil dolgraag naar de nieuwste film met T. Hanks.
 > De prof statistiek is ziek.

 

Figuur 4.37. Herhalen is een essentiële fase in het 
versterken van declaratieve kennis. Te veel lessen 
gaan voorbij aan een voldoende langdurige fase 
waarin lerenden nieuw verwerkte leerstof gewoon 
herhalen (Polokwane, Zuid-Afrika, september 2014).
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De volgende figuur toont een mogelijke grafische uitwerking van de proposities. In een 
eerste voorstelling worden de proposities los van elkaar voorgesteld. In de tweede illus-
tratie zijn de proposities met elkaar verbonden. Hiervoor is andere informatie uit het 
geheugen opgehaald om de verbinding te realiseren.
In dit concrete geval gaat het om de proposities:

 > Naar een film kijken vraagt tijd.
 > De prof kan geen les geven.
 > Geen les betekent tijd.

Bij het verbinden van de proposities kunnen de volgende strategieën gebruikt worden:
 > Inferentie: het afleiden van het ene uit het andere.
 > Toevoegen: het uitbreiden van het propositienetwerk met andere proposities uit 

het langetermijngeheugen.
 

TOM HANKS

NIEUW

WILIK

FILM

DOLGRAAG

ZIEK

PROF. 
STATISTIEK

TOM HANKS

FILM

WIL

ZIEK

PROF. 
STATISTIEK

IK

DOLGRAAG

VRAAGT

TIJD

KAN

TEGEN

LES GEVEN GEEN

a)

b)

Elaboratie blijkt niet louter een hypothetisch proces te zijn in de context van de cogniti-
vistische theorie. Het bestaan en de werking van deze strategie is ook empirisch onder-
bouwd (zie voor een overzicht Gagné & Yekovich, 1993, p. 128 e.v.). Vatten we de elabo-
ratieprocessen samen, dan omvatten die, naast het encoderen, de retrievalprocessen. In 
de literatuur worden de verschillende proposities ook aangeduid als ‘episodes’. Elabora-
tie is een proces dat vooral naar voren komt wanneer nieuwe informatie wordt gepresen-
teerd.

Figuur 4.38. (a/b) Bij 
de elaboratie in ons 
voorbeeld valt op 
hoeveel extra propo-
sities er zijn toege-
voegd uit het lange-
termijngeheugen. De 
inferentie ‘ik kan nu 
naar de film’ zou in 
dit voorbeeld een 
nieuwe propositie 
kunnen zijn die we 
toevoegen aan de 
tweede voorstelling.
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4.8.3  De ontwikkeling van declaratieve kennis: organisatie

Organisatie werkt in op beschikbare kennis in het geheugen. De bedoeling van organi-
satie is om de interne cognitieve structuur te versterken.
Ormrod (2003, p. 232) en Schunk (2004, p. 160) sommen de volgende interne organisa-
tiestrategieën op:

 > Schematiseren, structureren: de lerende situeert nieuwe knooppunten, 
proposities of propositienetwerken ten opzichte van elkaar. Dit gebeurt uiteraard 
als een intern proces. Lerenden kunnen ordenen volgens sterk verschillende 
structureringsprincipes. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een verhaallijn opbouwen 
volgens de verhaalcontext, het verhaalthema, de plot en de afsluiting van het 
verhaal. Bij studenten kunnen we structuren zeer frequent indirect vaststellen 
wanneer ze externe representaties uitwerken in hun lesnotities die hiervan een 
afbeelding zijn. Onderstaande illustratie is een voorbeeld uit notities van een 
rechtenstudent. Let op: het gaat hier om een externe representatie. Deze is 
daarom niet exact de weergave van de interne representatie.

 

Figuur 4.39. Elaboreren is niet altijd eenvoudig bij het aanleren van zeer 
nieuwe kennis. Op deze foto zie je hoe Chinese leerlingen letters en 
woorden leren koppelen aan hun eigen Mandarijnchinese karakters. Het 
samen aanbieden, overtekenen van de westerse letters, woorden en 
zinnen, het herhalen ... helpt de nieuwe schema’s te relateren aan de 
reeds aanwezige schema’s in het geheugen.

Figuur 4.40. Opbouwen van een 
schema om nieuwe kennis te ordenen 
rond staatsrecht (zie de 
venndiagrammen met de aanduiding 
van de wetgevende macht, rechterlijke 
macht, uitvoerende macht). Dit kan 
een afbeelding zijn van interne 
organisatieprocessen (Lien V., 2004).
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 > Hiërarchie aanbrengen: bij deze ordening worden specifieke ordeningsprincipes 
gehanteerd zoals ordenen in de tijd, ordenen op nummer, hiërarchisch ordenen, 
oorzaak-gevolgrelaties hanteren ...  In de bovenstaande illustratie zie je op 
verschillende plaatsen ordeningen. In de eerste plaats een nummering en 
daarnaast een ordening met een schematische voorstelling die de 
ordeningsprincipes ‘element van’ en ‘deelverzameling’ uitdrukken.

 > Begrippen toepassen: begrippen zijn bij uitstek ordeningsprincipes omdat ze als 
abstracties helpen om verschillende feiten te clusteren tot één geheel en ook 
toelaten om meerdere begrippen te ordenen onder de noemer van een hogere-
ordebegrip. Bijvoorbeeld: de kenmerken van dieren worden geclusterd met het 
begrip ‘zoogdier’ en de zoogdieren worden verder gevat onder de noemer van 
het begrip ‘gewervelden’.

 > Opbouwen van persoonlijke theorieën: lerenden bouwen eigen structuren op 
waarin declaratieve kennis gecombineerd wordt om een en ander te verklaren. 
Hoe werkt een motor? Hoe zorgen pedalen van een fiets ervoor dat de fiets 
voortbeweegt? Hoe zit een grootwarenhuis in elkaar? Hoe zit het stadscentrum 
ineen? Deze persoonlijke theorieën ontwikkelen lerenden vanaf het moment van 
bewuste kennisverwerving. De theorieën worden verfijnd door ervaring. De 
meeste theorieën ontwikkelen zich zonder expliciete hulp van anderen, hoewel 
het contact met anderen (vrienden, ouders, leeftijdsgenoten, leerkrachten ...) er 
wel een invloed zal op hebben. Maar expliciete instructie is niet noodzakelijk. 
Door de persoonlijke theorieën wordt de fysieke, biologische, mentale wereld 
beheersbaar voor de lerenden.

 

Tangen en Borders (2017, p. 107) geven een voorbeeld waarin een lesgever de kennis 
over verslavingen en verslavingsmechanismen verder ontwikkelt bij studenten: 

“To specifically promote schemata organization, Kenja draws a conceptual dia-
gram on paper. She draws a large circle and writes eating disorder in the middle. 
She then draws four circles and writes family dynamics, genetics, personality, 

Figuur 4.41. (a/b/c/d) In deze 
hypothetische voorbeelden van 
kennisorganisatie worden 
verschillende niveaus van ‘integratie’ 
van netwerken in schema’s 
afgebeeld. Bij experten (zie c en d) 
zal de kennis altijd beter verweven, 
georganiseerd en geëlaboreerd zijn 
dan bij novices (zie a en b). 
Hoofdreden hiervoor is dat experten 
een veel rijkere verzameling hebben 
aan declaratieve kennis, die 
gebaseerd is op een grotere 
ervaringsbasis. Voor dezelfde 
kennisschema’s beschikken zij 
bijvoorbeeld over een veel grotere 
basisverzameling aan 
kennisrepresentaties.
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and crises in each of the circles and draws arrows from those circles to the eating 
disorder circle. Then, she draws several lines extending upward from each of the 
middle circles and begins explaining specific examples of each of the four cau-
ses. For example, on the lines extending from the personality circle, she writes 
perfectionistic, people-pleasing, sensitive, and self-critical. This conceptual dia-
gram helps organize disparate pieces of information, which increases the chan-
ces that Sue will store the information in her long-term memory.”

Dit voorbeeld toont meteen ook aan dat door organisatieprocessen er feitelijk ook 
nieuwe kennis kan ontstaan. Bij het aanbrengen van de organisatie in de kennis van deze 
studenten, zijn meteen een aantal organiserende concepten aangebracht. 

De mate van herhalen, organisatie en elaboratie van declaratieve kennis bepaalt ook de 
manier waarop lerenden problemen, vraagstukken, taken zullen aanpakken. In het voor-
beeld hieronder wordt aan lerenden gevraagd om de evolutionaire verbanden weer te 
geven tussen dieren met stekels, horens, een staart en vleugels. Je ziet vervolgens de 
verschillende manieren waarop de lerenden deze relaties hebben weergegeven. Uiter-
aard zal ook de vaardigheid (procedurele kennis) in het weergeven van relaties de pres-
taties van deze lerenden beïnvloed hebben, maar toch merk je opvallende kwaliteitsver-
schillen in de manier waarop de kennis is georganiseerd en geëlaboreerd (Matuk & Uttal, 
2010a, b). Bedenk dat de onderzochte lerenden eerstejaarsstudenten psychologie zijn!
 

Figuur 4.42. Opgave voor de ‘evolutietaak’ en ordening van 
verschillende oplossingen van lerenden. Onderzoek door 
Matuk en Uttal (2010a, b): “All have tails, but only two have 
horns” – Inventing an intuitive representation of relatedness. 
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Zowel herhalen, elaboratie als organisatie illustreren hoe:
 > kennis continu gebruikt moet worden,
 > de initiële opbouw van nieuwe kennis gebeurt en
 > de verdere kennisverwerving verloopt. 

Bij de verdere kennisverwerving domineert ‘betekenisverlening’ door de nieuw geperci-
pieerde stimuli te vertalen in termen van aanwezige schema’s (verder noemen we dit 
‘Meaningful Learning’ (ML)). Associaties met reeds aanwezige proposities, beelden, orde-
ningen en schema’s garanderen een sneller ‘begrip’ en daardoor ook een sterkere ver-
ankering in het langetermijngeheugen.

Herhalen, elaboreren en organiseren van kennis komen bij uitstek naar voren bij het 
beantwoorden van een examen. Naast een adequate retrieval en herhaling van de juiste 
declaratieve kennis in je declaratieve geheugen, komt het er vooral ook op aan om com-
pact en gestructureerd een antwoord uit te werken. Te weinig lerenden gaan daarbij ver-
der dan een tekstuele lijst van de schema’s die ze ‘terugvinden’ in hun langetermijnge-
heugen. Maar een enkele keer gaan lerenden verder en maken ze ook de organisatie/
elaboratie van hun declaratieve kennis expliciet door schema’s (mind maps) uit te wer-
ken. In het voorbeeld hieronder werd voor een examen wiskundedidactiek het antwoord 
als een grote mind map uitgewerkt.
 

4.8.4  Ontwikkelen van procedurele kennis

Zoals hierboven aangegeven ontwikkelt procedurele kennis zich over drie fasen: een 
cognitieve, een associatieve en een autonome fase.

Figuur 4.43. 
Voorbeeld van een 
expliciete organisatie 
en elaboratie van 
declaratieve kennis 
bij het beantwoorden 
van een examen 
(juni 2010). Uiteraard 
is daarbij eerst de 
kennis ook 
opgehaald en 
herhaald uit het 
declaratieve 
geheugen.
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4.8.4.1  Cognitieve fase

In deze fase ontbreekt bij de lerende een stuk procedurele kennis. We reiken de lerende 
bijvoorbeeld het volgende probleem aan:
vermenigvuldig de twee getallen 24 x 36 = ?

Opvallend is dat er automatisch een doelgericht gedrag ontstaat. De doelstructuur (goal 
structure) werkt altijd door. De lerende die het productiesysteem voor deze rekenopgave 
niet kent, zal toch een specifieke productieset proberen op te roepen die reeds eerder 
gerelateerd was aan productiesystemen rond de vermenigvuldiging van getallen. Bij 
deze nieuwe opgave lukt het niet om een reeds gekend productiesysteem te hanteren 
dat bijvoorbeeld toegepast werd bij 6 x 7.
 

COGNITIEVE FASE
ASSOCIATIEVE 

FASE
AUTONOME 

FASE

P1

P2

P3

P1 – P2 – P3P1
ALS het om een vermenigvuldiging gaat van twee getallen die bestaan uit tientallen en 
eenheden,
DAN vermenigvuldig je eerst het vermenigvuldigtal met het tiental in de vermenigvuldiger en 
je onthoudt dit resultaat.

P2
ALS het om een vermenigvuldiging gaat van twee getallen die bestaan uit tientallen en 
eenheden en je hebt reeds het product berekend van het vermenigvuldigtal met de tientallen 
in de vermenigvuldiger, 
DAN bereken je het product van het vermenigvuldigtal met de eenheden in de 
vermenigvuldiger en je onthoudt ook dit tussenresultaat.

P3
ALS het om een vermenigvuldiging gaat van twee getallen die bestaan uit tientallen en 
eenheden en je hebt reeds het vermenigvuldigtal afzonderlijk met de tientallen en de 
eenheden vermenigvuldigd, neem
DAN de tussenresultaten en tel die op.

In de cognitieve fase doorloopt de lerende stap voor stap de afzonderlijke producties. 
Elke stap wordt bewust doorlopen en er worden proposities gecreëerd en opgeslagen 
in het kortetermijngeheugen. Met andere woorden, elke productie wordt bij elke stap als 
declaratieve kennis opgeslagen. Er ligt slechts in beperkte mate een nadruk op de scha-
keling van de verschillende producties.
Gedurende de stapsgewijze verwerking van de nieuwe producties ontwikkelt zich een 
monitoringactiviteit die later zal controleren of elke opeenvolgende productie volgens de 
aangeleerde ordening wordt uitgevoerd. Dat volledige proces – opslag en monitoring – 
belast in sterke mate het werkgeheugen. Elke stap zal in het begin van het leerproces 
snel het maximum van het werkgeheugen vereisen (max. vijf à zeven chunks). Vergeet 
niet dat vanaf de eerste stap ook de berekende tussenresultaten moeten worden ont-
houden. Telkens moeten in de volgende stappen, de vorige stappen met hun deelresul-
taten bijgehouden worden in dit werkgeheugen.

Figuur 4.44. Fasen in 
de ontwikkeling van 
procedurele kennis.
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4.8.4.2  Associatieve fase
 
In de associatieve fase proberen we de ondersteuning van de producties als declaratieve 
kennis weg te werken door het continu consulteren van de opgeslagen propositienet-
werken (bv. vermenigvuldiger x T; vermenigvuldiger x E). Het declaratieve karakter van 
de productie zal hierdoor geleidelijk verdwijnen.
Hierin spelen twee processen een rol: ‘compositie’ en ‘proceduralisatie’.

 > Bij de 'compositie' koppelen we de verschillende producties aan elkaar tot een 
productieset. De verschillende deelstappen vormen zo een productieketen. Bij 
het herhalen van de ‘keten’ worden steeds weer fouten weggewerkt, totdat men 
precies de gewenste en meest adequate productieketen heeft verworven. Elke 
fout die men maakt, dwingt de lerende tot het consulteren van de propositie 
(declaratieve kennis) die aangeeft wat er moet gebeuren.

 > Bij de 'proceduralisatie' vallen geleidelijk de prikkels van de declaratieve kennis 
weg. Er moet niet meer expliciet worden teruggevallen op de proposities die 
aangeven wat men vervolgens moet doen. Het consulteren van proposities kan 
goed geobserveerd worden wanneer lerenden of instructieverantwoordelijken 
verbaal het oplossingsproces becommentariëren.

4.8.4.3  Autonome fase

De autonome fase volgt automatisch op de associatieve 
fase. Het is moeilijk aan te geven wanneer die bereikt is. 
Zoals in de illustratie metaforisch wordt voorgesteld, is  
het alsof er geen expliciete, afzonderlijke stappen meer 
worden doorlopen.

Green en Seifert (2005) bespreken de ontwikkeling van 
klinische vaardigheden bij artsen en benadrukken op 
basis van het bovenstaande ontwikkelingsproces dat het 
niet verwonderlijk is dat het zo lang duurt vooraleer 
iemand toepast in de praktijk wat hij lang geleden leerde 
in een expliciet leerproces. Anders gezegd: “Why we 
can’t just do it” (ibid, p. 541). 

Figuur 4.45. In de figuur zie je geneeskundestudenten 
tijdens het aanleren van diagnostische procedures (Hanoi 
University of Medicine, november 2011). 
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4.9  Een neurologisch model voor het cognitief functioneren: 
neuro-education

4.9.1  Basisassumpties 

Het informatieverwerkend model voor het cognitief functioneren domineerde – en domi-
neert nog steeds – de theorievorming, het onderzoek en de toepassingen van de cogni-
tivistische visie op leren en instructie. Maar sinds de recente ontwikkelingen van de neu-
ropsychologie is er een nieuwe manier om naar cognitieve processen te kijken die is 
gebaseerd op data verkregen door directe observatie van hersenactiviteit. Dat heeft de 
basis gelegd voor de ‘educational neuroscience’, kortweg 'neuro-education'.

Ansari, Smedt en Grabner (2012) geven een kritisch overzicht van wat de neurosciences 
opleveren aan inzichten in leerprocessen in het algemeen, en leren in bepaalde domei-
nen in het bijzonder (bv. wiskunde, taal ...). Maar meteen waarschuwen ze ook voor onre-
alistische verwachtingen over de mate waarin neuro-education een antwoord biedt of 
kan bieden op vragen. Ze benadrukken dat het gaat om multidisciplinair onderzoek waar-
bij methodologisch nog heel wat verder ontwikkeld moet worden om betekenisvol om te 
kunnen gaan met de vele data die verzameld worden. 

Historisch ligt de basis voor neuro-education in de negentiende eeuw, wanneer onder-
zoekers zoals Broca aangeven dat bepaalde zones in de hersenen verantwoordelijk zijn 
voor bepaalde functies (bv. spraak). Herkenbaar uit die periode is het inzicht dat de lin-
ker- en rechterhersenhelft gespecialiseerd zijn (zie voor een overzicht Phillips, 2005). 
Door het combineren van psychologisch onderzoek met neurologisch onderzoek ont-
stond de cognitieve neurowetenschap. De basis voor de cognitieve neurowetenschap 
ligt bij onderzoek dat gebaseerd is op (1) imaging (beelden maken van hersenactiviteit), 
(2) studie van laesies (wanneer verbindigen tussen hersenhelften of delen van de herse-
nen wegvallen, meestal door ongevallen) en (3) dierenstudies. 

4.9.2  Hersenactiviteit: the basics

We hebben in dit handboek niet de ambitie om een stevige introductie op de neuropsy-
chologie te geven. We geven enkel basale inzichten die kunnen helpen bij het lezen van 
neuro-educationliteratuur en die aansporen tot voorzichtigheid, zeker bij het omgaan 
met de soms overenthousiaste claims die men in de pers verspreidt. Voor meer gedegen 
inleidingen op de werking van de hersenen verwijzen we naar de neuro-education- en 
neuropsychologische literatuur.
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De basis van alle hersenactiviteit is de werking van de hersencellen. Naar schatting heeft 
een individu méér dan 100 biljoen hersencellen. Deze cellen zitten verspreid in de ver-
schillende structurele onderdelen van de hersenen, die we hieronder basaal afbeelden.

FRONTALE LOB

PARIËTALE LOB

TEMPORALE LOB

OCCIPETALE LOB

CEREBELLUM

HERSENSTAM

 
Vergeet bij de bovenstaande figuur niet dat dit een zijaanzicht is van de hersenen, wat je 
belet ‘zicht’ te hebben op de grote tweedeling in de hersenen, namelijk die  tussen een 
linker- en een rechterhelft. Beide zijden zijn met elkaar verbonden, waarbij tot 250 mil-
joen zenuwvezels van de ene naar de andere kant lopen via het corpus callossum.

4 http://www.standaard.be/cnt/dmf20170929_03104318

Figuur 4.46. Pas op voor het verkeerd interpreteren van persberichten. Zo kun je de 
kop van dit artikel in De Standaard van 30 september 2017 verkeerd interpreteren. 
Bevordert het schrijven met de hand de hersenontwikkeling meer dan het intikken 
van je lesnotities op de laptop? Laat je niet foppen, schrijven is een extra 
representatie die, naast visuele en auditieve prikkels, mee opgeslagen wordt in een 
schema. Maar het schrijven met de hand verplicht je ook meer om de notities te 
organiseren, pijlen te trekken, te onderlijnen, verbanden te zien ...4

Figuur 4.47. 
Basisstructuur van 
de hersenen.
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De oppervlaktestructuur (hersenschors) van de hersenen is gerimpeld en heeft veel vou-
wen. Een paar van die vouwen zijn dieper en delen de hersenen op in een aantal opval-
lende grote kwabben of lobben die afgebeeld zijn in figuur 4.47. 

 > De frontale lob: deze lob beslaat bijna 50% van de hersenen. Vooraan ligt het 
deel dat we de prefrontale cortex noemen. Voor dit handboek is dit één van de 
belangrijkste hersendelen, omdat het te maken heeft met de cognitieve 
verwerking en executieve controle in de hersenen. Dus hier vind je de activiteit 
van het werkgeheugen, de executieve controle (metacognitie), de planning, de 
problem solving. Maar hier vind je ook hersenactiviteit die gerelateerd is aan 
emoties, aan de wil. Dit gedeelte van de hersenen ontwikkelt zich traag en dat 
proces duurt tot laat in de adolescentie (bij meisjes sneller dan bij jongens).

 > De pariëtale lob: in deze kwab vinden we vooral activiteit terug die betrekking 
heeft op ruimtelijke oriëntatie, bewerkingen, herkennen ... 

 > De temporale lob: deze kwab ter hoogte van de slapen bevat vooral 
hersenactiviteit die te maken heeft met muziek, geluiden, gezichten, 
vormherkenning.

 > De occipetale lob: dit deel is vooral betrokken bij visuele verwerking van 
informatie.

 > Het cerebellum: dit deel wordt ook de motorische hersenen genoemd omdat het 
zich specialiseert in bewegingen, complexe motoriek (bv. saxofoon spelen, blind 
typen op je laptop ...). Het is ook betrokken bij het automatiseren van 
bewegingen. Het cerebellum is verbonden met de andere delen van de hersenen 
en dat doet vermoeden dat het dus ook bij die hersenactiviteit een rol speelt. 
Omdat het de motorische component ondersteunt, maakt het capaciteit vrij in de 
andere delen van de hersenen om zich toe te spitsen op de andere aspecten van 
een activiteit: noten lezen op een blad, de dirigent in het oog houden, een 
hoestprikkel beheersen en glimlachen bij het succesvol spelen van een moeilijke 
passage ... 

 > Van de ene pariëtale lob, over de frontale lob heen, naar de andere pariëtale lob 
lopen twee stroken van de motorische cortex die gespecialiseerd zijn in motoriek 
en de sensorimotorische informatieverwerking. 

NEURON II

NEURON I

CELKERN

AXON
AXON

DENDRIETEN

IMPULS

Figuur 4.48. Structuur van neuronen in de hersenschors 
met dendrieten en axonen.
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De hersenschors bedekt de hersenkwabben. In deze ‘grijze massa’ zitten de neuronen 
(1/10 van alle cellen), waarvan de vertakkingen (dendrieten) zich uitwaaieren in de ‘witte 
massa’ van het cerebrum (de hersenmassa onder de cortex). De andere cellen zijn glials 
(Grieks voor lijm’), die de neuronen samenhouden en ondersteunen.

De neuronen bevatten een celkern en zijn meestal multipolair, wat betekent dat ze twee 
soorten uitlopers hebben: dendrieten en axonen. De dendrieten kun je zien als de ‘ont-
vangers’ van informatie. De axonen versturen informatie. Elk neuron heeft één axon. De 
buitenlaag van het axon bestaat uit myeline. Die laag beschermt het axon, maar is ook de 
laag die de transmissie van de zenuwprikkels verzorgt. Het uiteinde van een axon raakt 
bijna een dendriet. De ruimte ertussen is kleiner dan een miljoenste van een centimeter 
en vormt een synaps. In die tussenruimte zal een axon chemische stoffen afgeven (neu-
rotransmitters) die het volgende neuron via de dendrieten zal inhiberen (reactie afrem-
men) of activeren. 

Axonen zijn langer (tot één meter) en dikker dan dendrieten. Wanneer een prikkel het 
einde van een axon bereikt tot bij een synaps, kunnen signalen via myeline overgebracht 
worden door een afwisseling tussen positieve en negatieve elektrische impulsen (poten-
tiaalverschillen). De blaasjes (ventikels) worden geactiveerd en  versmelten met de wand, 
waardoor neurotransmitters vrijkomen in de synaptische zone. Die worden dan opgepikt 
via poortjes/receptoren. Er bestaan verschillende soorten neurotransmitters (bv. inhibe-
rende en exiterende). Op dit moment zijn er al meer dan honderd soorten geïdentifi-
ceerd. Een tiental daarvan komen frequent voor.  Verken het mechanisme via een video-
clip van Harvard University5 of Yale university6. Of je kunt de leukere versie van Cataharina 
Young bekijken op basis van haar 2015 TED-talk.7 De sterkte van het signaal dat via de 
synaps wordt overgebracht, bepaalt ook de sterkte van de verbinding en dus de sterkte 
van het ‘onthouden’. De verbinding die ontstaat, verandert dus de ‘structuur’ van de her-
senen. Bij dit proces spelen chemische processen een rol . Zo zouden de receptoren bij 
een sterke verbinding ook stoffen terugsturen naar het axon, waardoor er nog meer stof-
fen vrijgemaakt worden in de synaptische verbinding, die daardoor nog versterkt. Uitein-
delijk leidt dit volgens Kandel, Schwartz en Jessel (2000) ook tot de genentranscriptie in 
het neuron.

Het voorgaande toont hoe informatieoverdracht via zenuwcellen een combinatie is van 
fysische (poortje openen, blaasjes die neurotransmitters lossen) en chemische proces-
sen (soorten neurotransmitters). 
Wanneer een axon via een synaps informatie overbrengt naar een ander neuron via een 
dendriet, ontstaat een verbinding. Het herhaaldelijk leggen van die verbinding tussen twee 
neuronen vergemakkelijkt het ontstaan ervan, tot op het punt dat dit vrijwel automatisch 
gebeurt. Dat mechanisme noemt met 'Long-Term Potentaten' (LTP): dit is dan een ‘geleerde’ 
verbinding. Tussen die twee neuronen wordt iets onthouden. Met meer dan 100 biljoen 
neuronen die elk duizenden dendrieten kunnen hebben, krijg je een kluwen aan mogelijke 
verbindingen waarlangs het geheugen zich kan uitbreiden, ontwikkelen en versterken. De 
hersenen hebben dus ‘capaciteit’ genoeg. In dit licht is het belangrijk om even 

5  https://www.youtube.com/watch?v=OvVl8rOEncE
6  https://www.youtube.com/watch?v=25NUy6xMWlQ
7  https://www.youtube.com/watch?v=yOgAbKJGrTA
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 te herhalen dat ‘leren’ gelijk staat aan het leggen van verbindingen tussen neuronen, en 
het vasthouden van de verbinding betekent dat we onthouden en dat er dus ‘geheugen’ 
ontstaat. Het zijn niet de neuronen zelf die onthouden. Leren en onthouden gaan dus 

hand in hand. Onthouden betekent ook dat we dikwijls de 
bestaande verbinding opnieuw zoeken, de verbinding 
opnieuw leggen, de verbinding terugvinden. Ook van belang 
is dat de hersenen beslissen of we iets lang of kort onthou-
den. Die beslissing is afhankelijk van de tijd die men besteed 
aan het herhalen, de variatie aan informatie (auditief, visueel, 
psychomotorisch), de mate waarin geen andere storende 
sensorische prikkels binnenkomen, de mate waarin een leer-
kracht de nadruk op informatie legt en de mate waarin er 
reeds andere informatie aanwezig is in het neurale netwerk 
(dat noemen we voorkennis).
 

Maar keren we even terug naar het onderscheid dat we in dit thema maken tussen decla-
ratieve en procedurele kennis: blijft dit onderscheid steek houden wanneer we kijken 
naar nieuwe inzichten vanuit de neuropsychologie? Rivera, Reiss, Eckert en Menon 
(2005) blijven inderdaad ook op basis van neuro-imaging het onderscheid helder aan-
houden. In hun onderzoek concentreren ze zich op rekenproblemen die kinderen (al dan 
niet succesvol) oplossen. Dit soort problemen vereist het beheersen van declaratieve 
kennis en procedurele kennis. Volwassenen zullen bij veel rekenopgaven een en ander 
gewoon uit hun geheugen kunnen ophalen (bv. 3 + 4). Bij jonge lerenden is dit niet het 
geval. De vraag is of er een neurologische basis bestaat voor dit verschil in aanpak. Op 
basis van fMRI-onderzoek konden de onderzoekers vaststellen dat hoe ouder lerenden 
zijn, hoe sneller hun reactietijden zijn. Ten tweede kon men vaststellen dat bij jonge 
lerenden andere hersenzones actiever betrokken waren in de activiteit. Bij jonge kinde-
ren was dat vooral het geval voor: 

“The medial temporal lobe and dorsal basal ganglia memory systems are known 
to engage the prefrontal cortex, which plays a role in the executive and control 
processes involved in declaratieve and working memory.”

Het terugvallen op onderliggende declaratieve kennis valt dus op bij jongere kinderen. 
Zij investeren dus meer tijd in het vasthouden van informatie in het werkgeheugen. Bij 
oudere lerenden valt een hogere hersenactiviteit op in de pariëtale linkerlob en de daar-
naast liggende intrapariëtale lob. Die hersenzones blijken vooral actief te zijn bij reken-
kundig redeneren. Een en ander suggereert dus ook dat er een ontwikkeling (maturation) 
plaatsvindt in de hersenzones op basis van ervaring en leerprocessen.

8 https://www.youtube.com/watch?v=R0JKCYZ8hng

AXON

DENDRIET

RECEPTOREN

NEUROTRANSMITTERS
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Figuur 4.49. Trans-
missie van prikkels 
van een axon naar 
een dendriet. In vak-
jargon spreekt men 
van ‘firing’ van de 
neuronen, vandaar 
de uitdrukking dat er 
‘vuurwerk’ kan zitten 
in je hersenen. 
Check even de TED-
talk over muziek- 
spelen.8
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4.9.3  Neuro-education

De kern van leren is dus het leggen van verbindingen tussen neuronen en die verbindin-
gen vasthouden. Wanneer je het voorgaande goed leest, kun je meteen ook al een lijstje 
maken van wat er zoal verkeerd kan gaan:

 > er is te weinig voorkennis waardoor nieuwe prikkels geïsoleerd blijven in het 
geheugen;

 > bestaande verbindingen worden onvoldoende gebruikt/herhaald waardoor ze 
wegvallen;

 > er komen te veel verschillende prikkels binnen (achtergrondgeluiden, overbodige 
prikkels in afbeeldingen) waardoor er veel zinloze verbindingen gemaakt worden 
die de kern van de informatie niet helpen vast te houden;

 > er worden te weinig prikkels opgepikt en verbonden met andere neuronen 
doordat we onvoldoende opletten;

 >  …

Het voorgaande wordt door Masson en Brault Foisy (2014, p. 503) vertaald naar het cen-
trale principe dat de link tussen neurologie en education samenvat: neuroplasticiteit. 
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INITIAL BRAIN STRUCTURE.
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Figuur 4.50. Model 
dat neuroplasticiteit 
als centraal 
mechanisme 
beschrijft in de 
relatie tussen het 
hersensysteem en 
instructie (Masson & 
Brault Foisy, 2014,  
p. 503).
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Maar feitelijk is de bovenstaande omschrijving van leren bij neuro-education te beperkt. 
Neuro-educationists zullen namelijk benadrukken dat het uitlokken van relevante ervarin-
gen essentieel is om relevante prikkels op te vangen. Neuro-education zal dus kijken naar 
hoe men deze prikkels kan organiseren om normale of verstoorde leerprocessen te bevor-
deren. Murphy (2017) benadrukt daarbij dat neuro-education ook accepteert dat leren een 
sociaal gebeuren is en dat daarin taal als een basismechanisme om de hoek komt kijken. 
Dit verklaart waarom niet enkel sensorische input nodig is om alle leren te verklaren. De 
interne synaptische verbindingen tussen neuronen kunnen verbonden worden met begrip-
pen die aan taalstructuren gelinkt zijn. En die taalstructuren kunnen op zich input zijn voor 
verdere verwerking in de hersenen. Dit leidt volgens haar tot een 'Neuro-Semantic Langu-
age-Learning Theory' (NSLLT), die als volgt kan worden voorgesteld.
 

INPUT VIA DE ZINTUIGEN

ONTWIKKELEN VAN INTERNE PERCEPTUELE PATRONEN
(VISUEEL, AKOESTISCH, BEWEGING, GEUR ...)

BEGRIPPEN (AUDITIEF-VISUEEL)

TAAL (AUDITIEF-VISUEEL)

Dit NSLLT-model verklaart waarom neuro-educationaanpakken veel aandacht zullen heb-
ben voor de sensorische input, multimediale input, onderliggende taalstructuren, begrip-
pen, ordenen van informatie, structureren van informatie ...  In haar onderzoek naar con-
crete praktijken van lagereschoolleerkrachten isoleerde Murphy een aantal strategieën 
die hierop voortbouwen:

 > visualiseren van informatie;
 > gebruik van woordenlijsten met afbeeldingen;
 > veel (laten) tekenen;
 > koppelen van eigen begrippen van leerlingen (hun taalniveau) aan afbeeldingen;
 > gebruik van flowcharts om een proces in kaart te brengen;
 > … 

Anderson, Love en Meng-Jung Tsai (2014) geven op basis van recent onderzoek een aan-
tal andere voorbeelden, die vooral de link leggen tussen de manier waarop brain imaging 
helpt om de instructie-aanpakken een plaats te geven in het complexe interne cognitieve 
neuro-educational model:

 > Door gebruik te maken van eye-tracking stelt men vast dat bachelorstudenten bij 
het lezen van wetenschappelijke teksten waarin men argumenten opneemt die 
misconcepties (zie hierboven) aanpakken, enkel beter leren van een tekst als er 
voldoende werkgeheugencapaciteit is.

 > Door eye-tracking konden onderzoekers vaststellen dat studenten met veel 
voorkennis veel meer heen en weer gaan tussen een tekst en de ondersteunende 
tabellen en afbeeldingen dan studenten met weinig voorkennis.

Figuur 4.51. De 
neuro-semantische 
taalleerbenadering 
van neuro-education 
(naar Murphy, 2017, 
p. 49). 
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 > Bij het oplossen van algebraïsche vergelijkingen stellen onderzoekers vast dat 
studenten met een betere voorkennis meer gepaste oogfixaties vertoonden bij 
het oplossen van de vergelijkingen.

 > Bij onderzoek op basis van ERP (zie hieronder), stellen onderzoekers vast dat 
leerlingen van het secundair onderwijs een veel hogere activiteit vertonen in de 
cortex, wanneer ze het verband tussen grafische en symbolische representaties 
moeten leggen. Deze studenten ervaren volgens hen een grotere cognitieve 
belasting (cognitive load).

 > …
Deze paar voorbeelden van neuro-educationonderzoeken tonen alvast aan dat de 
onderzoeken vooral proberen interne mechanismen (vastgesteld via imagingtechnieken) 
te koppelen aan externe activiteiten (interventies en handelingen van lerenden).

4.9.4  Brain imaging: een nieuwe wetenschappelijke aanpak voor het 
verzamelen van data

In de neuro-educationliteratuur vind je verschillende imagingtechnieken terug om ‘zicht’ 
te krijgen op hersenactiviteit. Bijvoorbeeld: 

 > CT-scan (Computed Tomografie): verwijst naar hersenscans op basis van de 
klassieke X-stralen.

 > MRI (Magnetic Resonance Imaging): is gebaseerd op het gebruik van magnetisme 
om zo het verschil tussen witte en grijze materie in de hersenen zichtbaar te 
maken.

 > fMRI (functional Magnetic Resonancy Imaging): is gebaseerd op het opsporen van 
gebieden in de hersenen met meer of minder doorbloeding van zuurstof bij het 
uitvoeren van bepaalde functies.

 > EEG (Electro-encefalogram): meet de elektrische activiteit ter hoogte van de 
dendrieten in de neuronen via schijfjes op de hersenschedel.

 > ERP (Event Related Potentials): combineren een EEG met de gecontroleerde 
stimuli die via een computer worden uitgelokt (bv. visuele stimuli op een scherm);

 > Eye-tracking: door oogbewegingen vast te leggen en te analyseren (fixatiepunten, 
fixatieduur, opeenvolging fixaties ...) probeert men onderliggende mechanismes 
bloot te leggen die iets vertellen over cognitieve belasting, verwerkingssnelheid, 
enzovoort.

 > MEG, SPECTR, RCBF.
 > ….

Door één of meerdere technieken te gebruiken bij het uitvoeren van een opdracht, pro-
beert men veranderingen in neurale activiteit in kaart te brengen. Het zichtbaar krijgen 
van hersenactiviteit is essentieel om uitspraken te kunnen doen over interactie tussen 
hersenactiviteit en bepaalde interventies op korte en langere termijn. Meteen wordt ook 
duidelijk hoe lastig het is om vanuit het ‘zichtbaar’ krijgen van data over interne hersen-
activiteit een heldere conclusie te trekken over een specifieke activiteit die het gevolg 
zou zijn van een instructie-aanpak. Dit laatste is zeker het geval wanneer het om com-
plexe leeractiviteiten gaat en niet om het eenvoudigweg herkennen van een kleur, een 
hoeveelheid, meer-minder, boven-onder ... 
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4.9.5  Be careful! Brain Education!

Op basis van de mechanismen die hierboven zijn besproken, is er een vertaling ontstaan 
naar interventies om leren en onthouden te bevorderen. Neuro-educationliteratuur gaat 
dus vooral over aanpakken om het leren en het onthouden te ondersteunen. Maar ver-
schillende auteurs verwijzen in deze context naar ‘neuromythes’ die overdreven ver-
wachtingen rond neuro-education weerspiegelen. Het enthousiasme over neuro-educa-
tion is namelijk zo groot dat er een nieuwe instructievisie is ontstaan die gevat wordt 
onder de noemer ‘brain education’ of ‘brain-based pedagogy’ (McCall, 2012). Howard-
Jones, Holmes, Demetriou en collega’s (2015, p. 1) waarschuwen in dit verband “against 
a direct ‘brain scan to lesson plan’ approach”.
Het enthousiasme voor deze nieuwe visie is groot. Maar McCall (2012, p. 43) herhaalt: 

“Be careful! . Brain-based learning remains clouded by many unanswered ques-
tions and widespread misinterpretation. Thus, before constructing a brain-based 
classroom, educators should consider several cautions.“

Zij geeft drie redenen voor voorzichtigheid. 
Ten eerste is de onderzoeksbasis zeer recent en nauwelijks gebaseerd op onderzoek bij 
kinderen. 
Ten tweede kunnen bepaalde ideeën misleidend zijn. Zo suggereert ‘Brain Gym®’ dat je 
door het gebruik van extra bewegingen de linker- en de hersenhelft beter kunt laten 
samenwerken. Dit is een soort ‘educational kinesiology’, te vertalen als ‘leren door te 
bewegen’. BG heeft zeer veel succes, wordt in meer dan 80 landen toegepast en ver-
spreid via websites, trainingpakketten, commerciële instructiemethodes ... Spaulding, 
Mostert en Beam (2010) analyseerden de theoretische basis voor BG en stellen vast dat 
er weinig onderzoeksevidentie is voor de beweringen dat je leermoeilijkheden kunt weg-
werken door (1) ‘cerebral dominance’-oefeningen, zoals woorden hardop te zeggen, let-
ters in de lucht te schrijven; (2) ‘perceptual-motor’- training, waarbij motorische oefenin-
gen worden uitgevoerd die een combinatie van perceptie en motoriek vergen 
(evenwichtsbalk, springen, balspelen, versterken oog-handcoördinatie) en (3) 'neurologi-
cal repatterning', via het herhaald inoefenen van zeer eenvoudige bewegingen die gelei-
delijk aan complexer worden ... De auteurs moesten helaas concluderen dat de beschik-
bare onderzoeksbasis de vele claims van het Brain Gym-programma niet ondersteunt.
Ten derde is het naïef om correlaties tussen hersenactiviteit en bijvoorbeeld leereffecten 
letterlijk te vertalen naar ‘causaliteit’. Door bijvoorbeeld meer te bewegen zul je meer 
leren, of door het innemen van extra glucose zal je hersenactiviteit gestimuleerd worden. 
Het gaat daarbij om een te sterke simplificatie. Meestal is er geen rechtstreekse samen-
hang, maar gaat het om een complex samenspel van factoren. Maar het is verleidelijk om 
‘oorzakelijkheid’ af te leiden uit de vele experimenten; uit hersenscans blijkt dat er ‘vuur-
werk’ oplicht in vrijwel alle zones van de hersenen wanneer iemand muziek speelt. Dat 
vaststellen is echter iets anders dan te stellen dat door muziek te spelen, de totale her-
senen zich ontwikkelen. 
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Een laatste paragraaf in deze ‘be careful!’-sectie gaat in op populaire mythes die de neu-
rowetenschappenliteratuur ‘bevolken’. Phillips (2005), Murphy (2017) en McCall (2012) 
sommen enkele van deze neuromythes op:

 > ‘Critical periods’: de hersenen zouden zich vooral ontwikkelen in de eerste drie 
jaren van een kind. Het stimuleren van de hersenen in deze periode zou een 
invloed hebben op de latere ontwikkeling. Je baby naar Mozart doen luisteren, 
yoga voor peuters, peuterklassen organiseren ... het past daar allemaal in. Helaas. 
Vergeet dus de effecten die je verwacht door Baby Einstein toe te passen. Plezier 
zul je er wel aan beleven, maar de verwachte effecten zijn niet empirisch 
onderbouwd.

 > ‘Brain Laterality’: het is een oversimplificatie om te stellen dat hersenactiviteit in 
de twee hersenhelften fundamenteel verschilt. De hersenactiviteit kan misschien 
op een andere manier verlopen, maar meestal zijn beide hersenhelften betrokken 
bij de verwerking van informatie, bijvoorbeeld begrippen.

 > ‘We use only 10% of our brain’. Dat klopt helemaal niet. We gebruiken altijd de 
volle capaciteit van onze hersenen. 

 > ‘Brain damage is permanent’. Ook dat klopt niet. Men stelt neuroplasticiteit vast, 
waardoor andere delen van de hersenen functies kunnen overnemen en dus 
noodzakelijke neurale verbindingen kunnen herstellen. 

 > ‘Learning styles’: de opvatting dat er een voorkeur is voor een visuele, auditieve 
of bewegingsgebaseerde leerstijl in lerenden klopt niet. Alle sensorische 
informatie is onderling met elkaar verbonden in de hersenstructuur. De leerstijl-
literatuur verwart een voorkeur voor een bepaalde kennisrepresentatie met de 
verwerking van informatie in de hersenen. Dit laatste gebeurt het best 
multimediaal en dus multisensorisch, los van de voorkeuren van lerenden.

Murphy (2017, pp. 37-38) benadrukt de nog steeds voortdurende impact van deze mythes, 
die dikwijls door vulgariserende teksten of in de pers als wetenschappelijke feiten wor-
den herhaald: 

“Yet, the educational field has not yet caught up with these findings, so misinfor-
mation abounds. According to Pashler et al. (2008), this is a glaring example of 
a popular approach that continue to circulate within the educational system, des-
pite no credible evidence to support it.” 

Figuur 4.52. Verwacht je echt effect van een Baby 
Einstein-programma, of ben je gevallen voor een 
commerciële neuromythe?
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Ten laatste benadrukken heel wat auteurs dat neuro-educationonderzoek één constant 
resultaat benadrukt: de grote individuele verschillen (zie bv. Anderson, 2014). Dit bemoei-
lijkt generalisaties van onderzoeksbevindingen.
 

4.10  Van een opvatting over leren naar opvattingen over 
instructie

Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw vallen veel auteurs terug op de cognitivisti-
sche benadering van het leren. Theoretici zijn niet steeds gelukkig met deze ‘vertalin-
gen’. Bonner (1988, p. 9) stipt bijvoorbeeld aan dat “Cognitive psychologists object to this 
prescriptive part of instructional design. It seems to be a matter of who is in control, the 
instructional system or the learner.” Bonner raakt hiermee kerndilemma’s aan bij het ver-
talen van beschrijvende/verklarende theorieën naar ‘voorschrijvende’ theorieën die een 
en ander proberen toe te passen bij instructie aan de hand van algemene principes.
Bij de bespreking van een aantal vertalingen van het cognitivisme naar instructie zal deze 
spanning niet vermeden worden. En nogmaals kan men vaststellen dat het éénduidig 
situeren van een auteur in een bepaalde stroming niet steeds voor de hand ligt.

In het eerste deel van dit thema werd vrij direct verwezen naar het potentieel van de wer-
king van interne mentale processen voor een vertaling naar instructie-aanpakken. In dit 
tweede gedeelte richten we onze aandacht volledig op aanpakken voor instructie die 
gebaseerd zijn op de cognitivistische visie op leren.
Na een bespreking van de algemene principes van het cognitivisme voor instructie, 
bespreken we een lijst van afzonderlijke instructiestrategieën die in de huidige instruc-
tiepraktijk zeer frequent worden toegepast, zonder dat daarbij sprake is van een omvat-
tend instructiesysteem. Het gaat daarbij om strategieën die direct inspelen op de aard en 
de structuur van de mentale processen, beschreven bij de paragrafen over de ontwikke-
ling van declaratieve en procedurele kennis. De literatuurbasis voor dit overzicht is te 

9 http://www.braingym.org/

Figuur 4.53. Brain Gym is één van de controversiële vertalingen 
van inzichten uit de neuro-educationliteratuur naar concrete 
instructietoepassingen.9 De vraag is hoeveel daarvan is gebaseerd 
op een goed onderbouwde evidence base. Hyatt (2007) vindt 
alvast geen empirische evidentie in zijn meta-analyse.
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vinden in Feden en Vogel (2003); Marzano, Pickering en Pollock (2001); Moore (2005); 
Muijs en Reynolds (2005); Omrod (2003, p. 262); Snowman en Biehler (2003).
Vervolgens zullen we een aantal instructieaanpakken beschrijven die als instructiesysteem 
beschreven kunnen worden: de 'Social Cognitive Theory' van Bandura, het 'Meaningful 
Reception Learning' van Ausubel, de 'Stages of Cognition' van Gagné, enzovoort.

Het is geen sinecure om uit de nog steeds groeiende verzameling van cognitivistische 
instructiesystemen een selectie te maken. De lezer moet zich dus bewust zijn van het feit 
dat er een selectie heeft plaatsgevonden en dat er enerzijds heel wat andere voorbeelden 
bestaan, die zich meestal nog verder ontwikkelen, en dat er anderzijds ook nieuwe instruc-
tiesystemen worden ontwikkeld. Het cognitivisme is als stroming geen historisch artefact. 
We geven enkele voorbeelden: de 'assimilatietheorie' van Mayer, de ‘Adjunct Questions’ 
van Rothkopf, ‘Criterion Referenced Instruction’ van Mager, ‘Structural Knowledge’ van 
Jonassen ...  En we herhalen dat we in dit thema nauwelijks aandacht besteden aan de 
metacognitieve kennis en hoe deze via instructie verder ontwikkeld kan worden. We 
komen daarom in een volgend thema hierop terug.
 

Het cognitivisme schuift een aantal heldere designrichtlijnen voor het ontwerpen van 
instructie naar voren (Shuell 1986; Thompson et al., 1992; Hilgard & Bower, 1990):

 > De waarneembare (perceptuele) karakteristieken van een probleem dat we aan 
lerenden presenteren, vormen een belangrijke voorwaarde om te leren. Daarom 
moet een probleem zodanig gepresenteerd en voorgestructureerd worden dat de 
essentiële kenmerken door de lerende kunnen worden waargenomen. Het 
organiseren van de kennis is een hoofdzorg van de instructieverantwoordelijke, 
zodat de opbouw van de kennis niet gaat van simpele triviale en vrij betekenisloze 
subaspecten naar betekenisvolle gehelen, maar wel vanuit vereenvoudigde 
gehelen naar complexe gehelen.

Figuur 4.54. Vreemde 
combinaties van 
voorwerpen en het 
plaatsen ervan in 
vreemde plaatsen is 
een kernpunt van 
‘artistieke’ creaties. 
Door onze 
voorkennis worden 
we namelijk verrast 
door deze vreemde 
creaties, die naast 
cognitieve 
verrassing, ook een 
emotionele respons 
oproepen (Little Italy, 
New York, juli 2007).
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 > Leren is cultuurgebonden. Zowel de eigen cultuur van de lerende als de 
omringende cultuur beïnvloeden het leren. Cognitieve feedback bekrachtigt de 
juiste kennis en corrigeert foutieve schema’s en/of productiesystemen. Een lerende 
probeert declaratieve en procedurele kennis op te bouwen en, afhankelijk van de 
consequenties (al dan niet iets verstaan, oplossen), aanvaardt of verwerpt hij/zij de 
kennis. 

 > Leren is doelgericht. Falen en/of succes bij het leren beïnvloeden deze 
doelgerichtheid.

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

4.11  Evidence-based instructieaanpakken

De instructieaanpakken die we bespreken in dit thema, val-
len onder de noemer van ‘evidence-based’ strategieën. Dat 
betekent dat het instructieaanpakken zijn waarvan via 
onderzoek bewezen is dat ze een positief effect hebben op 
leerprestaties. Uiteraard garandeert dit niet dat elke toepas-
sing zomaar tot beter leren leidt. Veel is afhankelijk van de 
mate waarin een strategie geïntegreerd is in een bredere 
instructieaanpak, de tijd en de mate van systematiek in de 
toepassing, de mate waarin de instructieverantwoordelijke 
zelf de aanpak hanteert en modelleert ... We verwijzen naar 
een aantal auteurs die nog grondiger ingaan op dergelijke 
evidence-based strategieën: Ambrose, Bridges, Pietro, 
Lovett en Norman (2010), Marzano, Pickering en Pollock 
(2001) en Mitchell (2015). De diverse instructiestrategieën 
worden in de literatuur (zie bv. Schunk, 2004, p. 185) ook 
soms aangeduid als strategieën om het vergeten tegen te 
gaan.
In een volgend deel van dit hoofdstuk bekijken we andere 
vertalingen van het cognitivisme naar instructie. Die verta-
lingen zijn meer omvattend en systemisch van aard. Maar 
ze kunnen moeiteloos gecombineerd worden met de meer 
geïsoleerde instructieaanpakken.

 
Let op: we bespreken de instructieaanpakken vanuit het perspectief van de instructiever-
antwoordelijke, maar het is uiteindelijk steeds de lerende die de strategie oppikt in een 
eigen leeractiviteit. Zo is de waarde van een non-linguïstische representatie (NLR) minder 
groot wanneer een instructieverantwoordelijke die aanbiedt. Het is beter dat een lerende 
zelf een non-linguïstische representaties ontwikkelt. Door de directe impact van de 
besproken strategieën op de mentale processen bij de lerende, labelen sommige auteurs 

Figuur 4.55. Het 
studeren van grote 
hoeveelheden 
leermateriaal doet 
een beroep op 
complexe 
procedurele kennis. 
In deze illustratie zie 
je hoe een lerende 
zelf ordening 
aanbrengt in een dik 
handboek.
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deze aanpak als ‘direct teaching methods’ of als ‘integrated teaching methods’ (zie o.a. 
Moore, 2005, p. 233 en p. 257).

4.11.1  Cognitieve strategieën aanleren – Cognitive Strategy Instruction (CSI)

Waar in het verleden veel onderzoek keek naar het effect van afzonderlijke instructieaan-
pakken, is er recent veel meer aandacht voor een meer generieke aanpak waarbij verza-
melingen aan strategieën expliciet worden aangeleerd aan lerenden om de ontwikkeling 
van bijvoorbeeld hun declaratieve en procedurele kennis te ondersteunen. De nadruk 
ligt hier op het aanleren van ‘cognitieve’ strategieën en niet op de ‘metacognitieve’ stra-
tegieën. Die laatste behandelen we in een van de volgende thema’s.

Fisher en Ford (1998, p. 398) geven de volgende omschrijving voor het begrip strate-
gieën: “Een intern proces waarbij lerenden hun manier van oppikken van informatie, 
verwerkingsprocessen, herinneringsprocessen en denkprocessen richting geven.” De 
auteurs vallen hierbij meteen terug op de rol die deze processen hebben bij het herha-
len, elaboreren en organiseren van informatie zoals we dit reeds hierboven behandel-
den. Een tweede punt van aandacht is dat veel van de aanpakken die we verder beschrij-
ven, sterk gekoppeld zullen zijn aan een bepaald kennisdomein. Hoewel de strategieën 
een vrij generieke waarde hebben, worden ze direct verankerd in de verwerking van 
kennis in een bepaald vak, zoals wiskunde, wetenschappen, of taal. Na een bespreking 
van de ‘generieke strategieën’-aanpak, kijken we in dit deel van het thema naar de 
onderzoekbasis voor de afzonderlijke onderliggende strategieën.
 
In een eerste voorbeeld gaan we in op een recente instructieaanpak voor het verbeteren 
van begrijpend leren van informatieve teksten. Leesstrategieën zijn op alle onderwijsni-
veaus – en uiteindelijk ook in een professionele context – kritisch om kennisverwerking 
in een bepaald leergebied te ondersteunen. In de aanpak van Rogiers, Merchie en Van 
Keer (2018) ligt de nadruk op het verwerven, toepassen en inoefenen van leesstrategieën 
bij het kennisdomein wetenschappen en techniek. In de volgende figuur zie je welke 
strategieën concreet worden aangepakt. Daarbij gaan de auteurs uit van richtingge-
vende vraagjes:

 > Wat is het onderwerp van de tekst (titels, tussentitels en illustraties)?
 > Weet ik nu meer over het onderwerp?
 > Lukt het lezen/leren vlot? Waarom wel/niet?
 > Wat deed ik goed? Wat lukt minder goed?
 > Wat doe ik de volgende keer anders?
 > Controleer ik of ik goed bezig ben? Ik verander van strategie indien nodig.
 > Controleer ik hoeveel ik al heb gedaan en hoeveel ik nog moet doen?
 > Blijf ik aandachtig en geconcentreerd?
 > Wat weet ik al over het onderwerp?
 > Wat wil ik er nog meer over weten?
 > Ik gebruik verschillende leerstrategieën:

o Ik herhaal de stof.
o Ik stel vragen bij de tekst.
o Ik herformuleer de tekst met eigen woorden.
o Ik onderscheid hoofd- en bijzaken.
o Ik schematiseer en/of vat de tekst samen.
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 > Ik lees de tekst een eerste keer globaal:
o Ik zoek de hoofdgedachte van de tekst.
o Ik noteer de woorden die ik niet begrijp.

 
In de figuur zie je meteen hoe lerenden aan het werk worden gezet en hoe ze deze stra-
tegieën moeten ordenen volgens de mate waarin ze aansluiten bij studerend lezen, glo-
baal lezen of verkennend lezen. 

In een tweede voorbeeld oefenden De Bruyne en Valcke (2016) concrete leesstrategieën 
in bij een experimentele groep bachelorstudenten uit het eerste jaar die een complexe 
tekst over metacognitie ofwel in het Nederlands (L1), ofwel in het Engels (L2) bestudeer-
den. Daarom noemen de onderzoekers het ook expliciet ‘reading for studying’. Het 
onderzoek werd opgezet in de context van een breder project dat onderzoek deed naar 
de effecten van het gebruik van ‘English as a Medium of Instruction’ (EMI). Naast self-
efficacy en de ervaren cognitieve belasting werd het leereffect van deze aanpak verge-
leken met het leereffect bij studenten zonder strategieondersteuning. Ook werd nage-
gaan of het strategiegebruik niet leidt tot een veel langer studieproces. De volgende 
strategieën werden overgenomen van Sheorey en Mokhtari (2001):

 > het activeren van de eigen voorkennis bij de nieuwe kennis;
 > het expliciet laten definiëren van begrippen en parafraseren van de inhoud van 

de tekst;
 > het uitwerken van een grafische organizer bij de tekst.

Strategieën werden eerst aangeleerd en vervolgens gedurende het studerend lezen 
geactiveerd door het voorzien van prompts, hints, en vragen. Bijvoorbeeld: Wat denk je 
dat er nodig is om een goede probleemoplosser te zijn? Welke begrippen – die je net las 
– zijn nieuw? Schrijf even een definitie neer van het begrip ‘monitoring’. 
Je merkt bij deze hints een duidelijke overlap met de strategieën die uitgelokt werden in 
het eerste voorbeeld. De onderzoeksresultaten wijzen overigens op een significant ver-
schil: de studenten in de experimentele conditie halen een veel hogere leerwinst. 
De onderzoeksresultaten zijn dan ook duidelijk: actief gebruik van de leesstrategieën bij 
studerend lezen leidt tot een significant hoger leereffect, en dat na het controleren van 
verschillen in taalbeheersing, gebruikte tijd, cognitive load en zelfeffectiviteit (effect size 
d =.53).

Figuur 4.56. Overzicht van de strategieën die 
aangeleerd en ingeoefend worden bij 
leesprocessen (Rogiers, Merchie, & Van Keer, 
2018, p. 8).
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De analyseresultaten in het onderzoek tonen ook nog een aantal andere effecten aan in 
de context van dit thema. Zo blijkt de cognitive load niet significant hoger te worden, 
noch door het gebruik van L2, noch door het extra gebruik van de leesstrategieën. Ten 
tweede stellen de onderzoekers – zoals verwacht – vast dat voorkennis een predictor,  
voorspeller is van het uiteindelijke leerresultaat (13%).
 

Standardized scores on prior knowledge test

Es
tim

at
ed

 M
ar

gi
na

l M
ea

ns
 o

f s
co

re
s 

on
 p

os
t 

kn
ow

le
dg

e 
te

st
 (l

ea
rn

in
g 

pe
rf

or
m

an
ce

)

-2.14   -1.68      -1.22     -0.77    -0.31      0.15     0.60     1.06      1.51      1.97        2.43     2.88

1.62

0.85 0.88

0.45

-0.12

0.28

0.010.06

-0.34
-0.19

-0.80

-0.08

I            I            I            I             I            I            I            I            I            I            I            I

2.00—

1.50 —

1.00 —

0.50 —

0.00 —

-0.50 —

-1.00 —

Mitchell (2015, p. 89) geeft een reeks voorbeelden van domeinspecifieke sets aan stra-
tegieën voor het ondersteunen van lees- en schrijfprocessen. In beide gevallen schuift 
hij mnemonics (zie verder) of ezelsbruggetjes naar voren om de reeks strategieën te ont-
houden. De voorbeelden blijken nog steeds het onderwijs sterk te beïnvloeden, ondanks 
het feit dat ze reeds in de jaren 90 ontwikkeld werden.
 
LEZEN SCHRIJVEN

• Voorspel welke ideeën er achter het verhaal 
zitten.

• Organiseer je gedachten, zet ze op een rijtje.
• Vind de structuur.
• Vat de belangrijkste ideeën samen.
• Evalueer door te vergelijken, verklaren en 

voorspellen.
• Vat de hele tekst samen.

• Wie is de hoofdpersoon en wie speelt er nog 
een rol?

• Wat wil de hoofdpersoon doen?
• Wat gebeurt er als hij/zij het probeert?
• Waar speelt het verhaal zich af?
• Wanneer speelt het verhaal zich af?
• Hoe loopt het verhaal af?
• Hoe voelt de hoofdpersoon zich dan?

'Story mapping' bouwt voort op een vergelijkbare verzameling aan strategieën.
Browder, Root, Wood en Allison (2015) gebruiken deze zeer gestructureerde aanpak bij 
kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS, 2de – 4de leerjaar). Een story map 
kun je zien als een grafische, organiserende structuur (mind map) die de kern van een 
verhaal of de rode draad in een verhaal weergeeft. De auteurs beschrijven het gebruik 
van deze storymaps heel duidelijk in cognitivistische termen (ibid, p. 2): 

Figuur 4.57. De sterke 
samenhang tussen 
voorkennisscores 
(prior knowledge) en 
posttestscores (zie 
De Bruyne & Valcke, 
2018). Hoe hoger de 
voorkennis, hoe 
beter de 
posttestscore.

Tabel 4.3.
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“Presenting story maps to students prior to and during reading provides students 
a framework for organizing new knowledge, which allows students to attend to 
relevant features as they occur and to process visual and verbal information con-
currently.” 

Je herkent duidelijk een focus op het organiseren en elaboreren van nieuwe informatie. 
Bovendien benadrukken de auteurs dat de grafische uitwerking het werkgeheugen 
expliciet ondersteunt, omdat het de ‘belasting’ wegneemt die het resultaat is van continu 
verhaalelementen te moeten onthouden in dat werkgeheugen (ondersteunen ‘phonolo-
gical loop’ en ‘episodic memory’; zie Chiang en Lin, 2007). Zoals je kunt zien in figuur 
4.58., konden lerenden een zone aanraken op het scherm en dan met text-to-speech een 
input geven, die dan als tekst werd weergegeven in een tekstblok. Bijvoorbeeld: Wie is 
de hoofdspeler in het verhaal (character)? Waar speelt het verhaal zich af (setting)? Uiter-
aard kon de tekst ook gewoon ingetikt worden.
Omdat bij deze ASS-kinderen de aandacht vluchtig is, werd het verhaal voorgelezen en 
kregen de lerenden prompts om een en ander in te vullen. Het uitwerken van de story 
map leverde de lerenden ook een bonus op: het spelen van een tabletgame naar keuze. 
De resultaten weergegeven in de grafiek naast de afbeelding van een lege story map, 
tonen duidelijk aan dat, in vergelijking met de baselineprestaties (de prestaties aan het 
begin), er een zeer sterke toename is van kinderen die de kern van het verhaal accurraat 
aanduiden.
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Figuur 4.58. (a/b) Schermafdruk van wat 
kinderen met ASS te zien krijgen op hun 
tablet voor het uitwerken van hun 
elektronische story map (Browder, Root, 
Wood, & Allison (2015, p. 4). Daarnaast 
zie je de resultaten bij de drie cases 
(Stuart, Karen, & Aaron). Telkens is er een 
opvallende groei als je de resultaten 
vergelijkt met de baseline of het 
startniveau. Er is zelfs een plafondeffect 
wanneer de story map gebruikt wordt.



VAN EEN COGNITIVISTISCHE VISIE OP LEREN NAAR HET ONTWERPEN VAN INSTRUCTIE 311

In een recent onderzoek schuiven Berge en collega’s (Berge, Evensen, & Thygesen, 
2016) een curriculumwiel naar voren (curriculum wheel) om de opeenvolgende strate-
gieën weer te geven die bij lerenden ontwikkeld moeten worden met het oog op een vlot 
schrijfproces. In dit Noors onderzoek worden leerkrachten niet alleen getrained in het 
onderkennen en aanleren van deze strategieën, maar ook in de betekenis van deze stra-
tegieën voor de verdere ontwikkeling van lerenden. Interessant is dat de onderzoekers 
van dit Noors centrum voor schrijfonderzoek ook beoordelingsschalen hebben uitge-
werkt om de schrijfproducten te helpen beoordelen. Daarbij letten leerkrachten op meer 
dan coderen (spelling, interpunctie, vormfouten) alleen, er is minstens evenveel aandacht 
voor taalgebruik, inhoud, tekststructuur en de manier waarop de schrijver-lezerinteractie 
wordt bevorderd (zie Aasen & Skar, 2018).

 
Writer-reader interaction

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
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Figuur 4.59. (a/b) Het 
curriculumwiel van 
Berge en collega’s 
(2016) met 
betrekking tot het 
schrijfproces bij 
leerlingen van 10-13 
jaar. Daarnaast zie je 
een fragment uit het 
beoordelingsschema 
voor de writer-reader 
interaction (Aasen & 
Skar, 2018).
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Mitchell (2015, p. 86) geeft een apart label aan de bovenstaande aanpakken voor het 
aanleren van strategieën: 'Cognitive Strategy Instruction' (CSI). Hij schuift de aanpak 
vooral naar voren bij lerenden die leermoeilijkheden hebben, maar ook bij gewone leren-
den blijkt de aanpak te werken. Lerenden zijn bij CSI even hard bezig met HOE ze leren 
als met WAT ze leren. CSI omvat – zoals je al kunt voorspellen op basis van de boven-
staande voorbeelden – een grote variatie aan mogelijke strategieën: visualiseren, analy-
seren, zelfreguleren, onthouden, verbanden leggen, aanwijzingen gebruiken ...  Een aan-
tal strategieën past beter bij het thema over metacognitie: plannen, denken over denken, 
voorspellen, enzovoort. De basisassumptie bij CSI is dat lerenden meestal vrij automa-
tisch cognitieve strategieën verwerven, maar bij moeilijkheden niet goed weten hoe ze 
het probleem moeten aanpakken. Zo blijken lerenden met leerproblemen bij moeilijkhe-
den vooral inefficiënte strategieën te gebruiken: een taak uitwerken zonder de opdracht 
goed te lezen, enkel het eerste deel van een taak uitwerken en de rest negeren, of te 
laat plannen. 

De lezer zal opmerken dat onderzoek bij het aanleren van een set aan strategieën uiter-
aard in mindere mate helpt te begrijpen waarom een bepaalde unieke strategie een posi-
tief effect heeft op bijvoorbeeld leerprestaties. Hattie (2009, p. 162) is evenwel positief 
over deze aanpak en rapporteert in zijn meta-analyse middelmatige tot grote effect sizes 
(d = .69). Maar er zijn wel een aantal voorwaarden opdat dit positieve effect bereikt kan 
worden. Mitchell (2015, p. 88) somt het volgende lijstje op:

 > Besteed evenveel tijd aan het aanleren van de strategieën als aan de 
vakspecifieke leerinhouden.

 > Modelleer het gebruik van de strategieën. Doe dit eventueel hardop. Bespreek de 
eigen aanpak en geef voorbeelden van hoe en waarom het werkt.

 > Geef de lerenden de kans om direct met de strategieën te oefenen, beperk het 
onderwijs niet tot een uitleg over de strategieën.

 > Bekijk via een taakanalyse welke strategieën je het best opeenvolgend aanbrengt 
om complexere taken aan te kunnen.

 > Beschouw CSI als een rode draad doorheen het volledige schooljaar, beperk het 
niet tot één les.

Omdat CSI-onderzoek moeilijk kan aantonen in welke mate een specifieke strategie 
werkt of niet werkt, kijken we in het vervolg van deze sectie naar onderzoek dat research 
evidence aanreikt over de effectiviteit of efficiëntie van individuele strategieën. Maar we 
herhalen dat bij het ontwerpen van een instructieactiviteit, het aangewezen is de strate-
gieën te combineren tot een zinvol geheel en te verankeren in de ontwikkeling van spe-
cifieke declaratieve en/of procedurele kennis.

4.11.2  Het gebruik van non-linguïstische representaties

In instructiesituaties wordt vooral tekst gebruikt om nieuwe kennis aan te brengen. Tekst 
vraagt veel inspanningen om de interne structuur, de samenhang, de betekenis .... te vat-
ten en kennis op te bouwen. Daarom raden heel wat onderzoekers aan om nieuwe ken-
nis aan te brengen via of te ondersteunen met 'Non-Linguïstische Representaties' (NLR). 
Een niet-talige representatie is elke vorm van representatie die geen beroep doet op 
visueel afgedrukte tekst. Dat betekent meteen dat een NLR heel veel verschillende vor-
men kan aannemen: visueel, auditief, psychomotorisch ... 
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 Daarbij bestaat er een spanning tussen het ‘aanreiken’ en het ‘zelf 
laten uitwerken’ van deze NLR's. Bij het aanbrengen van volledig 
nieuwe kennis ligt het voor de hand dat instructieverantwoordelij-
ken vooral voortbouwen op het zelf uitwerken, gebruiken of aan-
bieden van NLR's. Bij het verder ontwikkelen van die kennis (bij bv. 
organisatieactiviteiten of herhalen/retrieval) ligt het meer voor de 
hand om lerenden zelf NLR's te laten uitwerken. Een en ander heeft 
uiteraard te maken met cognitieve belasting. Een NLR ontwikkelen 
vergt een zeer grote inspanning, omdat tegelijkertijd zeer veel 
nieuwe informatie van en naar het werkgeheugen gebracht moet 
worden. De ‘extreneous cognitive load’ kan verminderd worden 
door half afgewerkte uitwerkingen aan te bieden (zie eerder in dit 
thema). Meteen wordt hierdoor de ‘germane cognitive load’ bevor-
derd.  
 
Na een bespreking van de seizoenen beschrijft Lee (2010) in zijn 
onderzoek hoe lerenden van 13-14 jaar zich het ontstaan van sei-
zoenen voorstellen. Er wordt aan de lerenden gevraagd om hun 
verklaringen aan de hand van een tekening te presenteren. De 
vier meest typische verklaringen zijn:

 > De seizoenen ontstaan doordat een deel van de aarde 
gericht is naar de zon en de andere kant niet.

 > De seizoenen ontstaan doordat de aarde op dat moment 
dichter bij de zon is gedurende haar baan om de zon.

 > De seizoenen ontstaan doordat de aarde lichtjes schuin 
staat op haar as; een deel van de aarde is dan meer gericht 
naar de zon en een ander deel niet.

 > Seizoenen ontstaan doordat de zon harder schijnt op een 
bepaald deel van de aarde en minder op de koudere delen 
van de aarde.

De tekeningen werden geanalyseerd door twee codeurs. Wat 
opvalt is dat lerenden terugvallen op twee soorten voorstellingen: 
een eerste die is gebaseerd op de voorstelling van de aarde in 
een elliptische baan rond de zon, een tweede waarbij de aarde in 
een cirkelvormige baan rond de zon draait. Tijdens interviews 
waarbij ze hun tekeningen konden gebruiken en toelichten, viel het de onderzoeker op 
dat veel lerenden onzeker waren. Maar wanneer ze hun uitleg koppelden aan de repre-
sentatie, waren er heel wat leerlingen die hun uitleg aanpasten en corrigeerden. Blijkbaar 
hielp het vertellen, het verwoorden van het ‘verhaal’, bij de representatie om de voorge-
stelde kennis verder te organiseren en te elaboreren.

NLR's vallen dikwijls terug op schematische voorstellingen. Zo zie je in het volgende 
voorbeeld hoe lerenden gevraagd wordt om teksten te structureren aan de hand van 
tabelletjes: voordelen-nadelen, volgorde ... 

Figuur 4.60. NLR van de doorsnede van een 
anatomische structuur (Hanoi, University of 
Medicine, november 2011).

Figuur 4.61. Deze respresentatie is uitgewerkt door 
studenten van een lerarenopleiding secundair 
onderwijs in Kampala, Oeganda (april 2004). Nadat 
ze enkele stelsels (ademhaling en spijsvertering) 
hebben besproken in de les, werken de studenten 
zelf leermaterialen uit die ze zullen gebruiken in hun 
lessen. 
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NLR's hoeven niet altijd een strikt schematische vorm te hebben. We kun-
nen lerenden ook vragen om vrij te tekenen nadat ze een tekst hebben 
gelezen, een verhaal hebben beluisterd ...  Deze strategie wordt toege-
past van de kleuterschool tot het secundair onderwijs. De kern van deze 
strategie is dat de lerenden, door het tekenen, de structuur in een com-
plex van schema’s voor zichzelf expliciteren en versterken.

Het volgende voorbeeld illustreert hoe in de kleuterschool kleuters 
gevraagd wordt een verhaal na te tekenen. Opvallend is hoe verschillende 
lerenden – naar aanleiding van éénzelfde verhaal – tot sterk verschillende 
tekeningen komen. Dit is duidelijk een aanwijzing dat elk individu eigen 
cognitieve structuren ontwikkelt en hiervoor put uit de eigen voorkennis.

Tekenen is een gekende strategie om een NLR uit te werken. Zo onderzochten Hellen-
brand en collega’s (2018) het effect van het maken van tekeningen bij een biologietekst 
om de kern van de tekst te vatten bij 35 14-jarigen.
Zij gebruikten een analyse van oogbewegingen (eye-tracking) om de effecten van het 
uitwerken van de NLR te onderzoeken en ze vergeleken die analyse met het uitwerken 
van een samenvatting bij de tekst. Beide aanpakken bleken een significante meerwaarde 
te hebben en de leerprestaties significant te verhogen. Opvallend was dat het maken van 
een tekening veel meer fixatietijden bij de kernwoorden in de tekst opleverde, net als 
een groter aantal betekenisvolle oogbewegingen tussen de verschillende kernwoorden, 
beide indicaties van een sterke cognitieve verwerking in het werkgeheugen en het zoe-
ken van verbanden in de tekst. Samenvatten had als invloed dat er meer werd herlezen 
en dat er meer heen en weer werd gewerkt tussen de tekst en het schrijfblad. In een ver-
gelijkbaar experiment vroegen Lin en collega’s (2017) om ofwel een tekening te maken 
bij een complexe tekst wetenschappen, ofwel zich de structuur van de tekst in te beel-
den. De lerenden kregen als derde mogelijkheid om de tekst enkele keren te herlezen. 
Het maken van de tekening leverde een significant hogere posttestscore op. Er werd 
geen verschil in cognitieve belasting ervaren, maar bij het ‘zich inbeelden’ werd meer tijd 
besteed aan het uitwerken van de opdracht. Er werden geen significante verschillen 
gevonden in oogbewegingen tussen de tekenconditie en de andere condities.

Figuur 4.62. NLR in een boek voor science education 
dat via taalimmersie (via het Engels) wordt gegeven 
(Chengdu, november 2010).

Figuur 4.63. (a/b) Uitwerking van een NLR door zelf 
een tekening te maken bij een verhaal. Een klassieke 
instructiestrategie in de kleuterschool (Lien V., 2de 
kleuterklas, 1990). Daarnaast een foto van een 
activiteit waarbij studenten 2de master Pedagogische 
Wetenschappen een complexe tekst over de 
didactische aanpak van leermoeilijkheden 
herstructureren door kaartjes met kernwoorden in 
een schema te plaatsen (Gent, juni 2015).
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Een NLR kan fysiek uitgewerkt worden. Zo 
kan men bijvoorbeeld de beweging van de 
planeten en manen ten opzichte van de 
aarde laten uitwerken aan de hand van 
een bewegende module. Of men kan het 
principe van een zon- of maansverduiste-
ring laten uitbeelden. De ene lerende 
speelt de zon (met lamp), de andere de 
aarde en een derde de maan. Deze fysieke 
ervaring is veel sterker dan een tekstuele, 
woordelijke en/of tweedimensionele grafi-
sche voorstelling op papier. In tentoonstel-
lingen en musea wordt deze strategie vrij 
systematisch toegepast. Let bijvoorbeeld 
even op de figuur 4.65. Deze foto is geno-
men in het American Museum of Natural 
History in New York, USA. De verschillende 
bollen stellen de planeten voor in hun 
juiste verhouding ten opzichte van elkaar. 
De grootste bol stelt de zon voor.

 
Uiteraard gaat het hier om aangeboden fysieke representaties. De leerervaring kan nog 
versterkt worden wanneer lerenden zelf dit soort 3D-representaties uitwerken.

NLR's vormen één van de redenen waarom computers zo populair zijn in instructie- 
omgevingen: ze laten toe om multipele representaties aan te bieden bij complexe kennis. 
NLR's hoeven niet steeds expliciet als externe representatie getekend of uitgebeeld te 
worden. We kunnen lerenden ook vragen zich een en ander in te beelden. In de literatuur 
wordt dit aangeduid als ‘imagery’.

Toch is het gebruik van NLR's niet altijd evident. Vooral wanneer men zeer complexe ken-
nis wil overbrengen kan de representatie een simplificatie betekenen en een verkeerd 
beeld geven van de kennis die men wil construeren. In het volgende voorbeeld van een 
studie, opgezet door Matuk en Uttal (2010b), werden museumbezoekers en bachelorstu-
denten psychologie naar aanleiding van een bezoek aan een tentoonstelling bevraagd 
over hun kennis van de evolutieleer. 

Figuur 4.64. Opzet van het onderzoek van Lin et al., 
2017. In het onderzoek werd de invloed op 
leerprestaties, tijdsgebruik, cognitive load en 
oogbewegingen onderzocht.

Figuur 4.65. Beeld 
van de planetenhal 
in het Museum of 
Natural History (New 
York, juli 2005). 
Opnieuw een zeer 
duidelijk voorbeeld 
van een NLR.
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In de tentoonstelling werden stripachtige beeldverhalen gebruikt om kernbegrippen over 
te brengen in verband met veranderingen in populaties, invloed van de omgeving en het 
klimaat, de lange tijd die gaat over evolutionaire veranderingen, het doorgeven van ken-
merken die helpen bij survival ...  De gebruikte cartoons bouwen voort op – zoals car-
toons meestal doen – simplificatie, abstractie, overdrijving, antropomorfisme, en tijdsver-
schuivingen om de evolutionaire concepten over te brengen aan het museumpubliek. In 
het onderzoek werden de studenten/bezoekers geïnterviewd naar aanleiding van het 
bekijken van de cartoons. De conclusies uit hun onderzoek doen je wel even nadenken 
over de risico’s bij het gebruik van cartoons:

 > Aspecten van de cartoons activeren voorkennis en deze voorkennis richt het 
interpreteren van de cartoons. Maar waar de kijkers op letten en wat ze 
interpreteerden was daarom niet datgene wat de ontwikkelaars van de cartoons 
voor ogen hadden.

 > Lerenden met een stevige voorkennis werden niet beïnvloed door de 
misvormingen, overdrijvingen ... in de cartoons. Maar bij lerenden met een 
gebrekkige voorkennis bevorderden deze distorties (bv. oversimplificatie, 
antropomorfisme ...) verkeerde interpretaties.

 > Wanneer er kennistekorten waren bij de museumbezoeker, dan had de cartoon 
een negatief effect op kennisontwikkeling en werden – zoals te verwachten viel – 
verkeerde aspecten van de cartoon opgepikt.

Dat alles brengt de onderzoekers ertoe om ontwerpers van NLR's het advies te geven 
om de misconcepties (foutieve interpretaties) grondig op voorhand te onderzoeken en 
na te gaan hoe de cartoons een en ander (on)gunstig kunnen beïnvloeden. Je kunt deze 
leerervaring vergelijken met mogelijke misvattingen die ontstaan wanneer kinderen een 
dinosauruspark bezoeken (zie eerder in dit thema) en dan op de rug van babydinosau-
russen kunnen rijden.

Figuur 4.66. In de ‘plasklas’ 
(voiding school in het Engels) 
van het UZ komen jonge 
kinderen tot 6 jaar om te ‘leren’ 
hoe ze moeten plassen. 
Blijkbaar lukt het in 42% van de 
gevallen om bedplassen en 
incontinentie aan te pakken 
door op een goede manier te 
zitten op een potje, je houding 
aan te passen ... Maar hoe leg je 
dit uit aan jonge kinderen? In 
de plasklas werken ze daarom 
met de ‘plashelden’. Op de foto 
zie je enkele afbeelden van de 
figuurtjes die daarbij gebruikt 
worden (zie Hoebeke et al., 
2011; Van den Broeck et al., 
2016).
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Het vorige benadrukt nogmaals dat het aanbieden van een NLR een ander effect kan 
hebben dan het zelf ontwikkelen van een NLR. In een onderzoek van De Westelinck en 
Valcke (2005) werden aan studenten uit de eerste bachelor Pedagogische wetenschap-
pelijke kennis verschillende varianten van studieteksten over onderwijskunde voorge-
legd. Drie teksten werden opeenvolgend aangeboden. Telkens werd de voorkennis 
gemeten en werd een posttest afgenomen om het leereffect te meten en werden de 
vragen gericht op herinneren (knowledge) en op toepassing (application). Vier varianten 
van dezelfde leerinhouden werden aangeboden: een tekstuele uitwerking (T), een tekst 
en kant-en-klare NLR (T+V), een tekst en half uitgewerkte visuele NLR (T+PW) en tot slot 
een tekst met extra ruimte om zich een visuele representatie in te beelden (T+D). De 
resultaten zijn helder: ook imagery heeft een duidelijke impact. 
10

Overview of post hoc analysis results and effect-sizes
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In tabel 4.4. wordt aangegeven dat de conditie waarin lerenden uitgenodigd worden om 
zelf representaties uit te werken (T + D), bij de twee eerste stukken leermateriaal syste-
matisch leidt tot een sterkere testscore. Bij de derde set leermaterialen blijkt er geen 
significant verschil meer te zijn (vermoeidheid?). In het onderzoek worden ook de hypo-

10  http://holofarm.be/projects/immuno/builds/web/live/

Figuur 4.67. Bij deze motion comics is er zeer veel aandacht 
besteed aan de correcte representatie van de kennis over 
immunotherapieën. De animaties komen overeen met 
wetenschappelijke kennis. In de figuur zie je hoe een T-cel 
detecteert of er vreemd eiwit terug te vinden is in 
lichaamscellen. Is dat zo, dan zal die cel vernietigd worden. 
Maar zoals je verder uit deze motion comic leert, lukt dat 
niet altijd en dan gaan deze cellen zich vermenigvuldigen 
en ontstaat kanker.10

Tabel 4.4. Post-
hocresultaten van 
analyses met betrek-
king tot de effecten 
van verschillende 
tekstversies bij leer-
materialen (De Wes-
telinck & Valcke, 
2005, p. 216). Ima-
gery, zich zelf een 
representatie inbeel-
den (T+D), is meestal 
superieur.
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thesen in verband met cognitive load bevestigd. De hoogste cognitieve belasting wordt 
gerapporteerd in de T-conditie (enkel tekst). Het laagste niveau wordt gerapporteerd 
wanneer de lerenden zelf representaties uitwerken. Ander onderzoek van De Weste-
linck, Valcke, De Craene, & Kirschner (2005) geeft verder aan dat men zeer voorzichtig 
moet zijn met de assumptie dat het aanbieden van NLR's automatisch leidt tot betere 
leerprestaties. In dit laatste onderzoek werd vastgesteld dat de vertrouwdheid met het 
iconic symbol system, dat de basis vormt van de representaties, medieert in het positieve 
effect van NLR's. Met andere woorden, wanneer de lerenden minder vertrouwd zijn met 
de manier waarop een NLR is uitgewerkt, kan een NLR zelfs een negatief effect hebben, 
omdat de lerenden de representaties gewoon niet begrijpen. Dit blijkt vooral voor te 
komen in vakgebieden die in mindere mate voortbouwen op grafische representaties. 
Niet toevallig is dit in de sociale wetenschappen.

Ook Van Garderen en Montague (2003) onderzochten de impact van het gebruik van 
‘imagery’, meer bepaald bij leerlingen uit het 6de leerjaar die wiskundeproblemen oplos-
sen. De onderzoekers stellen ten eerste vast dat er veel soorten ‘imagery’ zijn: 

“(1) concrete imagery or mental images; (2) pattern imagery showing pure relati-
onships depicted in a visual-spatial scheme; (3) kinesthetic imagery, which invol-
ves movement and gestures; (4) dynamic imagery involving dynamic transforma-
tions of geometric figures; and (5) memory images of formulae in which problem 
solvers typically visually recall a mathematical formula that then leads to pro-
blem solution. Although Presmeg noted that all imagery types play a role and 
function in mathematical problem solving, she considered pattern imagery as the 
most essential in mathematical problem solving because it shows the relational 
aspects of a problem and thus seems better suited to abstraction and generali-
zation.” (ibid, p. 246). 

Zij pasten de ‘pattern imagery’ toe, waarbij lerenden – achteraf in een interview – 
gevraagd werd om na het oplossen van het probleem een antwoord te geven op de vol-
gende vragen:

 > Wat heb je gedaan om het wiskundevraagstuk zo goed mogelijk op te lossen? 
Zag je een soort tekening in je hoofd terwijl je dit aan het oplossen was?

 > Indien ja: beschrijf even de tekening die je in je hoofd had; kun je dat ook 
tekenen?

 > En hoe heeft die tekening je geholpen om het probleem op te lossen?

Lerenden werkten zowel schematische als echte grafische tekeningen uit. Deze verschil-
lende soorten NLR's zorgen niet voor een verschil. Daarbij werd vastgesteld dat leerlin-
gen met leermoeilijkheden veel minder terugvielen op NLR's. En – zoals te verwachten 
– bleken er significant meer NLR's gebruikt te worden wanneer antwoorden op de opga-
ven correct werden opgelost.
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11 
Dit laatste herbevestigt dat het belangrijk is om 
het zelf ontwikkelen van NLR's te stimuleren, in 
plaats van alleen NLR's aan te bieden. Fosnot 
(2007) benadrukt het ‘modeleren’ door de leren-
den zelf, en de ontwikkeling van dat proces. 
Waarom vragen we niet vaker aan lerenden om 
zelf tekeningen te maken, modellen uit te wer-
ken, iets te construeren ... om zo hun denkproces 
te ondersteunen?

Hansen en Richland (2010) onderzochten, op 
basis van een secundaire analyse van de video-
studies uit de TIMSS-onderzoeken van 199912, de 
mate waarin wetenschapsonderwijs terugvalt op 
sterk verschillende visuele representaties.  

11 https://www.casaschool.nl/
12 http://www.llri.org/html/TIMSS/index.htm

Figuur 4.68. (a/b/c/d) Bij de Montessori-aanpak staat 
het actief manipuleren van fysiek materiaal centraal. 
Op deze foto’s zie je een rijke variatie aan 
representaties voor hoeveelheid, omvang, lengtes ... 
Maar je ziet ook een letterbak waaruit je ‘schrijfletters’ 
kunt kiezen om te ‘schrijven’ (Tweetalige Montessori-
school, Pijnacker-Nootdorp, Nederland, april 2016).11 

Figuur 4.69. Overzicht van de soorten representaties gebruikt in de TIMSS-
videostudielessen (Hansen & Richland, 2010).
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In totaal werden zestien lessen bij 15-jarigen geanalyseerd. Er werden 52 verschillende 
representaties gebruikt, per les variërend van nul tot dertien representaties. Bij een con-
traststudie werden de lessen vergeleken waarin de meeste relaties tussen begrippen 
werden gelegd met lessen waarin de minste relaties tussen begrippen werden gelegd 
(connectedness).

Opvallend is dat andere types van representaties domineren in lessen met een hoge of 
lage mate van relatie tussen de begrippen. In de volgende tabel zie je hoe er significante 
verschillen zijn tussen de lessen met ‘weak conceptual links’ versus lessen met ‘strong 
conceptual links’. Wat sterk opviel was dat men in de eerste situatie veel opeenvolgende 
representaties aanbood, terwijl men in het tweede geval vooral tegelijkertijd verschil-
lende representaties aanbood. De impact van deze aanpak kan overigens verklaard wor-
den vanuit de ‘dual coding'-theorie (zie Paivio eerder in dit thema). Het aanbieden van 
extra alternatieve representaties, naast tekst en de verbale/auditieve uitleg van de 
instructieverantwoordelijke, zorgt ervoor dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de 
twee parallelle verwerkingskanalen in het cognitieve systeem.

Type of Representation Used

Type of Lesson Photo 3D 
Model

Diagram Concept 
Map

Table/
Graph

Total

Weak Conceptual Links 4 ä Ç ä Ç £n

Strong Conceptual Links 6 4 Óä ä 4 Î{

Total 10 4 27 0 11 52

χ2 Î]Ê�rxÓ®ÊrÊÇ°Ó{ä] p�°äx®

Wanneer we het belang van NLR's bekijken vanuit welke NLR's terug te vinden zijn in 
leerboeken voor het onderwijs, dan krijg je de indruk dat dit niet altijd doordacht gebeurt.
In hun studie onderzochten Landau-Wright, Guo en McTigue (2018) de toenemende com-
plexiteit van NLR's in leerboeken voor het 3de en 5de leerjaar voor wetenschappen. In 
de leerboeken voor wetenschappen vindt men 770 foto’s terug op een totaal van 947 
NLR's in het 3de leerjaar en 954 op 1277 NLR's in het 5de leerjaar. Andere NLR's zijn (flow)
diagrammen, grafieken, tijdslijnen, kaarten, tabellen, tekeningen en een stripverhaal. Na 
hun kwalitatieve analyse van die NLR's – dus met de focus op welke cognitieve proces-
sen uitgelokt worden – komen ze tot de conclusie dat die foto’s meestal een ‘voorstel-
ling’ zijn van wat is uitgelegd of besproken (610/947 3de leerjaar, 880/1377 5de leerjaar), 
een minderheid heeft een decoratieve functie (35/949 3de leerjaar, 18/1377 5de leerjaar), 
wat meer NLR's hebben een organiserende functie (88/949 3de leerjaar; 207/1377 5de 
leerjaar,) en ongeveer een kwart heeft een interpretatieve functie, wat de meest uitda-
gende rol mogelijk is van NLR's (214/949 3de leerjaar; 272/1377 5de leerjaar).

Maar let op: een en ander kan ook te maken hebben met voorkeuren van lerenden. Zo 
bleek uit een onderzoek van Plass, Chun, Mayer en Leutner (1998) dat lerenden verschil-
len in hun voorkeur voor bepaalde representaties. Zij maken bijvoorbeeld een onder-
scheid tussen visualizers (voorkeur voor grafische NLR's) en verbalizers (voorkeur voor 
een tekstuele extra uitleg). In hun onderzoek vragen ze studenten uit de US om een 

Tabel 4.5. Uit deze 
analyseresultaten 
blijkt dat er vooral 
door het gebruik van 
diagrammen sterke 
conceptuele verban-
den ontwikkeld wor-
den bij lerenden 
(Hansen & Richland, 
2010).
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Duitstalige tekst te verwerken. Daarbij konden de studenten kiezen tussen een visuele 
ondersteuning van moeilijke woorden en een tekstuele ondersteuning. Wat bleek? Wan-
neer de NLR in lijn is met de eigen voorkeur, blijkt het leereffect significant hoger te zijn. 
Dit kun je duidelijk afleiden uit de volgende figuur. 
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4.11.3  Motorisch gedrag als een aparte vorm van non-linguïstische 
representaties

Bij een aanpak op basis van non-linguïstische representaties past uiteraard ook het 
terugvallen op psychomotorische representaties. Deze representaties die gebaseerd zijn 
op bewegen en actief manipuleren, zijn echter zo belangrijk dat we ze ook nog apart 
benadrukken bij deze vertaling van een visie op leren naar instructieaanpakken.

Psychomotoriek kan toegepast worden in een veelheid aan domeinen, zeker waar 
actieve manipulatie of constructie een vrij natuurlijk onderdeel is van het omgaan met 
kennis (bv. biologie, natuurkunde, scheikunde, bouwen, robotica, wiskunde). We werken 
hieronder een eerste voorbeeld uit bij beginnend rekenen. In dit voorbeeld vergelijken 
we het inoefenen van eenvoudige optellingen en het voorstellen van getallen via een 
computergame 'Bunny Math Race', met een eenvoudig spel waarbij leerlingen hun han-
den boven het hoofd houden en de optelling of een getal weergeven met de vingers van 
hun handen. 

Figuur 4.70. Kijk uit 
met NLR's. Passen ze 
wel bij de voor- 
keuren van de 
lerenden zelf (van 
Plass, Chun, Mayer, & 
Leutner, 1998, p. 31)?
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De vraag bij de bovenstaande vergelijking is wat het sterkste leereffect zal hebben bij 
jonge lerenden (5-7 jaar). Onderzoek suggereert dat de echte psychomotorische oefe-
ning een voordeel kan opleveren. Uiteraard zal dit effect wegebben als de kennis dege-
lijk is verankerd in het langetermijngeheugen. Reeds eerder in dit thema verwezen we in 
dit verband naar neuropsychologisch onderzoek dat het verschil in rekenen beschreef 
tussen jonge en oudere lerenden. Maar wat zegt het onderzoek? 

Berteletti en Booth (2015) bouwen in hun onderzoek voort op wat ze ‘finger gnosis’ noe-
men. Deze term verwijst naar een zone in de hersenen die verantwoordelijk is voor het 
‘zien van de eigen vingers’, zelfs wanneer we die vingers niet actief gebruiken bij het tel-
len, optellen, enzovoort. Uit hun onderzoek bleek dat die zone in fMRI-onderzoek oplicht 
wanneer 8- tot 13-jarigen complexe aftrekkingen aanpakken. In de onderzoeksliteratuur 
woedt er een debat over deze ‘finger gnosis’ en of dit al dan niet in correlatie staat met 
met getalbegrip, aftrekken of optellen. Recent neuro-educationonderzoek – bijvoorbeeld 
dat van Soylu, Raymond, Gutierrez en Newman (2017) – blijft de assumptie ondersteunen 
dat het ontwikkelen van ‘finger gnosis’, en dus het actief gebruiken van vingers bij tellen, 
een differentieel effect heeft. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dat effect doorwerkt op 
latere leeftijd. Opvallend is dat de relevante zones in de hersenen bij het fMRI-onderzoek 
van bovenstaande auteurs ook oplichten wanneer leerlingen optellen/aftrekken zonder 
daarbij nog actief hun vingers te gebruiken. Dat kan de assumptie ondersteunen dat de 
psychomotorische activiteit dan reeds geïntegreerd is in het schemabegrip rond hoe-
veelheden. 

Uiteraard staat bewegen voor méér dan alleen maar ‘finger gnosis’. Een eerder virtuele 
vorm van manipuleren werd onderzocht door Paek, Hoffman en Black (2016). Leerlingen 
die op een klassieke manier rekentaken (bv. 4 x 2) deden, werden vergeleken met leer-
lingen die op een tablet actief blokjes verschoven. Sowieso leverde ook het werken met 
de tablet een kinesthetische ervaring op. Die bleek ook effectief, want lerenden van het 
1ste en het 2de leerjaar die met de tablets werkten, zetten een significant hogere score 
neer. Ze deden dat niet alleen voor rekentaken die ze al eerder ingeoefend hadden, 
maar ook voor nieuwe taken. Bovendien bleken ze ook sneller te werken. Interessant in 
dit experiment is de manier waarop de onderzoekers de ‘motorische’ waarde van het 
werken met de tablets omschrijven (ibid, p. 454):

13 http://fireawaywithfingerpatterns.blogspot.com/2008/09/fire-away-with-bunny-ears.html

Figuur 4.71. (a/b) 
Vergelijk de concrete 
activiteit van 
lerenden bij 'Bunny 
Math Race' (duid met 
je vinger het hekje 
aan waarover de 
konijnen moeten 
springen; in dit geval 
4) met de oefening 
waarbij lerenden met 
hun handen boven 
hun hoofd hoeveel- 
heden weergeven 
met hun vingers13.
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“We argued that the touchscreen interface would support more thematically rele-
vant movements because it allowed participants to interact directly with the on-
screen objects. Indeed, by placing their fingers directly on the on-screen objects, 
a casual link between participants’ movements and the underlying mathematics 
may have been more tangible for the young learners. The result was a one-to-
one correspondence that may have leveraged the 'privileged relationship 
between fingers and numbers'."

 

Maar niet alle onderzoekers kunnen dit soort ‘virtueel’ bewegen smaken als basis voor 
kennisverwerving. Bhatia, Davis en Shamas-Brandt (2015) benadrukken de actieve moto-
rische manipulatie van objecten zoals je reeds eerder zag afgebeeld in een figuur met 
materiaal uit een Montessori-school in Nederland, en dit op kleuterniveau.
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Figuur 4.72. (a/b) 
Virtuele vorm van 
motorische 
manipulatie. 
Lerenden 
verschuiven blokjes 
op een tablet om 
rekenproblemen op 
te lossen (Paek, 
Hoffman, & Black, 
2016, p. 443). 
Daarnaast zie je de 
klassieke manier om 
motorisch 
wiskundeactiviteiten 
te ondersteunen. 
Leerlingen 
manipuleren een 
grote variatie aan 
voorwerpen, 
objecten, vormen ... 
bij het maken van 
groepjes, sorteren, 
opsplitsen, ordenen, 
verdelen, bouwen ...  
(foto, oefeningen 
Capita Selecta, mei 
2013).

Figuur 4.73. In hun onderzoek tonen Mueller & 
Oppenheimer (2014, p. 1162) aan dat er bij 
handgeschreven notities minder letterlijke overlap is 
tussen wat geschreven is en de inhoud van het 
hoorcollege. Dit suggereert dat de lesinhoud veel 
actiever werd verwerkt door het nemen van de notities.
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Onderzoek dat hierbij aansluit, heeft het effect vergeleken van het maken van notities 
met de hand tijdens hoorcolleges en notities die gemaakt worden met een laptop (Muel-
ler & Oppenheimer, 2014). De resultaten geven duidelijk aan dat handgeschreven notities 
van nieuwe kennis langer en beter onthouden worden. De verklaring hiervoor ligt voor 
de hand: bij het tikken op een laptop ontstaat er eerder een lineair spoor van wat gehoord 
en gezien wordt. Het lineair intikken verschilt fundamenteel van het maken van notities 
waarbij men – vanwege de snelheid – selecteert wat men wil opschrijven, organiseert 
ten opzichte van wat er al staat, snel verbanden legt (lijnen trekken, pijlen), ordent (bul-
lets, nummers ...), meteen bewerkt door sterren toe te voegen wanneer iets als belangrijk 
naar voren wordt geschoven .... Je merkt dat deze cognitieve processen een betere 
afbeelding zijn van elaboratie- en organisatieprocessen dan bij het lineair intikken (Svi-
nicki, 2017). We zullen overigens terugkomen op de strategie ‘notities nemen’ later in dit 
thema. Wat we hier wel verder benadrukken, is dat de motorische activiteit van het 
nemen van notities een vorm van ‘embodiment’ is (Haas & McGrath, 2017).

Zo blijkt uit onderzoek over het aanvankelijk schrijven met de hand dat dit de letterher-
kenning bevordert (Haas & McGrath, 2017). Wanneer men voldoende zijn handschrift 
oefent, ontstaat er een functie die ‘transcriptie’ heet en een mediërende factor is voor het 
vlot kunnen neerschrijven van eigen ideeën. Een zwak handschrift wordt anders een 
soort struikelblok dat niet alleen de hoeveelheid tekst inperkt, maar ook de kwaliteit van 
de tekst aantast. Onderzoek naar de impact van computer- of laptopgebruik bij het cre-
atief schrijven, toont bij jonge kinderen aan dat een handschrift leidt tot een betere kwa-
liteit in de testinhoud en structuur.

Los van de mogelijke cognitieve voordelen van ‘bewegen’ bij leerprocessen, benadrukt 
Tarras (2005) op basis van zijn literatuuronderzoek dat bewegen ook andere voordelen 
heeft: het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het bevorderen van een mentale 
gezondheid (bv. minder stress) en het verminderen van risicogedrag.

Figuur 4.74. (a/b) De 
onderzoeksresulta-
ten met betrekking 
tot de effecten van 
geschreven notities 
versus laptopgebruik 
kregen veel aandacht 
in de pers (Mueller & 
Oppenheimer, 2014). 
Daarnaast zie je een 
voorbeeld van sterk 
uitgewerkte en 
bewerkte notities 
(Cursus Erasmus-
programma UGent, 
november 2017).
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4.11.4  Het aanduiden van verschillen en gelijkenissen 

Het ontdekken en aanduiden van gelijkenissen en verschillen is een typisch voorbeeld 
van het ondersteunen van de organisatie in de declaratieve kennis. Lerenden zoeken 
naar ordeningsstructuren en passen ordeningen toe op complexe kennis.
In bepaalde instructiestrategieën beklemtoont men eerder de verschillen in kennisele-
menten, in andere, eerder de gelijkenissen of analogieën.

 
 > Wanneer nieuwe, en dus ongekende declaratieve kennis verwerkt moet worden, 

helpt het om bijvoorbeeld analogieën te gebruiken. Leggen we de regels van het 
schaakspel uit, dan kunnen we in de beginfase terugvallen op de analogie met 
het damspel. Willen we jonge leerlingen de getallenas in negatieve richting 
uitleggen, dan kan de analogie met een lift die verder zakt naar de verdiepingen 
-1, -2, -3, gebruikt worden. Uiteraard werkt deze techniek alleen als de analoge 
declaratieve kennis aanwezig is in het geheugen.

 > Gelijktijdig presenteren van typische voorbeelden. Wanneer we twee 
voorbeelden van eenzelfde fenomeen tegelijkertijd presenteren, dan zullen 
lerenden sneller gelijkenissen oppikken, die ze als essentiële karakteristieken 
kunnen selecteren. Ook het direct na elkaar presenteren van voorbeelden of 
het verwijzen naar een reeds behandeld voorbeeld, kan helpen: 'Weet je nog, 
vorige week, toen we ook …'.

 > Expliciet vragen naar het vergelijken van hun waarnemingen dwingt lerenden om 
gelijkenissen en verschillen in schema’s te onderkennen en te expliciteren (via 
proposities, beelden en/of lineaire volgordes).

 > Het opsporen van gelijkenissen/verschillen helpt de kennis ook verder te 
organiseren. Instructieverantwoordelijken kunnen dit doen door bijvoorbeeld 
voorbeelden en non-voorbeelden naast elkaar te plaatsen: insecten versus 
spinnen, Franse werkwoorden die vervoegd worden met ‘être’ versus 
werkwoorden die met ‘avoir’ vervoegd worden. In muziek kan men het contrast 
tussen een grote toonaard en een kleine toonaard het duidelijkst laten horen 
door muziekstukken te laten beluisteren die alleen maar op dit aspect verschillen 
en waarbij geen extra melodische versieringen met kruisen (#) en mollen (b) de 
toonladderopbouw verstoren: bijvoorbeeld een snelle en trage mars (2/4- versus 
6/8-ritme).

Figuur 4.75. Ordenen van verbuigingen in het 
Duits, met aanduiding van gelijkenissen en 
verschillen (Lien V., 2002).
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 > De mentale processen bij het opsporen van gelijkenissen en verschillen zijn 
duidelijk. De activiteit dwingt lerenden in het cognitieve schema die aspecten weg 
te filteren die wel of niet bij het gehanteerde principe passen. Dit stimuleert de 
organisatie van de geheugeninformatie en verdicht de cognitieve structuur. De 
oefening kan uiteraard ook gecombineerd worden met het uitwerken van NLR of 
collages, zoals in het voorbeeld hieronder uit de kleuterklas (figuur 4.76.).

 > Uiteindelijk herken je bij de aanpak ook impliciet de strategie van het ‘herhalen’ 
van de kenniselementen.

 > Instructiestrategieën om gelijkenissen en verschillen centraal te stellen, kunnen 
ook voortbouwen op afwijkende gebeurtenissen. Schema’s bouwen we op in 
situaties die we zelf hebben ervaren (gepercipieerd en verwerkt tot proposities, 
beelden en/of lineaire ordeningen). Plaatsen we lerenden plots in een nieuwe 
situatie waarin de opgebouwde schema’s niet meer van toepassing zijn, dan 
hebben we een afwijkende situatie gecreëerd en is de lerende enigszins 
gedesoriënteerd. 
Hebben we bijvoorbeeld een Franse grammaticale constructie ingeoefend die 
een vertaling is van ‘Ik ben’, dan verwachten de lerenden dat dit in alle situaties 
geldt: ‘Je suis un garçon, je suis fatigué, je suis en retard’ ... En dan plots: 'Ik ben 
10 jaar oud'. ‘Je suis dix ans?’ Neen, plots is het ‘J’ai dix ans’.

Figuur 4.77. Tentoonstelling: The First Peoples of Western Australia in het 
Western Australian Museum (Perth, Australië, december 2004). Let op de 
combinatie aan representaties: foto’s, reële voorwerpen, schema’s en wat verder 
kun je ook video’s bekijken over de Galwa-stam in West-Australië.

Figuur 4.76. Tandvriendelijk en tandonvriendelijk eten 
(Lien V., 2de kleuterklas, 1990).
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4.11.5  Metaplan©: een aanpak om voorkennis te ordenen

De Metaplanmethode werd uitgewerkt door een Duits bedrijf (Metaplan GmbH) begin de 
jaren 70 en dit om bedrijfsdiscussies te optimaliseren.14 De techniek mikt vooral op het 
visualiseren van de input van elke individuele deelnemer. Bij Metaplan start het proces 
met de ideeën die iedere deelnemer neerschrijft op gekleurde kaarten. De kleur kan aan-
gepast zijn aan het doel van de discussie, het leerproces, de brainstormsessie. 

De techniek dwingt elke deelnemer de eigen voorkennis te activeren en die te explicite-
ren. Vervolgens wordt de gezamenlijke kennisbasis verder georganiseerd en geëlabo-
reerd. Dit zorgt voor een zeer levendige, actieve en ook vrij snelle manier van samenwer-
ken. Onderzoek toont aan dat de techniek vooral geapprecieerd wordt vanwege die 
cognitieve ondersteuning van het denkproces. Ovchinnikova en haar collega’s (2015) 
benadrukken hoe de visuele representaties de discussie verrijken. De visualiseringen 
gaan verder dan het neerschrijven van een idee, ook het relateren, groeperen, ordenen, 
clusteren ... wordt visueel ondersteund en zorgen voor de opbouw van een snel toegan-
kelijk geheel aan nieuwe informatie. Met andere woorden, de elaboratieprocessen gaan 
hier hand in hand met de elaboratieprocessen om nieuwe kennis aan de eigen voorken-
nis te koppelen. In de volgende figuur zie je hoe er ‘gespeeld’ kan worden met de vor-
men, kleuren, lettertypes, pictogrammen, pijlen, functies ... van de Metaplanmaterialen. 
Bij de ‘tools of expression’ zie je hoe de input van lerenden geordend kan worden als 
een lijst, tabel, boomstructuur of als een netwerk. Die voorstelling van de kennis kan dan 
‘bevraagd’ worden door vragen te stellen bij die basisstructuur. Lerenden kunnen bijvoor-
beeld met stickers of een plus- of minteken aangeven waar zij prioriteit aan willen geven, 
wat ze belangrijk vinden, wat ze verder willen uitwerken. Je merkt dus dat dit een steeds 
verdere organisatie en elaboratie inhoudt van beschikbare en nieuwe kennis.
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Figuur 4.78. 
Metaplanelementen 
die gebruikt kunnen 
worden voor het 
opbouwen van een 
complexe organisatie 
van kennis in een 
groep (Ovchinnikova 
et al., 2015, p. 626). 
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In een voorbeeld van een toepassing van de Metaplantechniek, zie je een groep profes-
soren aan het werk die, na het uitwerken van hun individuele ideeën op de kaartjes, die 
kaartjes verzamelen op een groter blad en dan verder ordenen. Clusters worden aange-
duid met een andere kleur van kaart. Men groepeert in verzamelingen en deelverzame-
lingen, men trekt pijlen om relaties te leggen: invloed op, samenhang, correlatie ... 

4.11.6  Mnemonics

‘Mnemonics’, mnemotechnische hulp, geheugensteuntjes of ezelsbruggetjes worden 
courant gebruikt om nieuwe kennis te verwerken en te verankeren in het geheugen. 
‘Mnemonics’ helpen om aanvankelijk weinig gerelateerde begrippen, woorden, symbo-
len, letters, ideeën ... te encoderen en aan elkaar te koppelen. Het is een techniek die 
nieuwe kennis koppelt aan reeds aanwezige kennis en die helpt te elaboreren en orga-
niseren in het geheugen. Hauptmann (2004, p. 56) verwijst naar een klassieke uitspraak 
over mnemonics: 

“By an Artificial Memory is meant, a method of connecting in the mind, things dif-
ficult to be remembered, with things easily remembered; so as to enable it to 
retain, and recollect the former, by means of the latter. For this purpose, various 
contrivances have been proposed, but I think the foregoing definition applies to 
all of them” (Steward, 1829, p. 335).

Figuur 4.79. (a/b) 
Professoren aan het 
werk bij het 
verkennen van 
activerende 
werkvormen bij een 
Erasmus+-workshop 
(Ahmedabad, Indië, 
januari 2018).
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Zowel verbale als visuele informatie kan in de strategie gecombineerd worden. Dit bete-
kent dat we hier een relatie kunnen leggen met de 'dual-channel'-theorie: 

“Imagery is relatively better than the verbal system for representing and coping 
with the concrete aspects of a situation, with transformations, and with parallel 
processing in the spatial sense. The verbal system is superior in abstract and 
sequential processing tasks.” (Paivio, 1971, p. 38).

Instructieverantwoordelijken staan dikwijls sceptisch tegenover ezelsbruggetjes. Dat is 
vreemd want ze benadrukken nochtans zelf het belang van memoriseren en dus van 
‘zaken uit het hoofd leren’. En ook in de reeds besproken taxonomieën van leerdoelen is 
het memoriseren een funderende laag in de gedragsdimensie (zie Herinneren in de taxo-
nomie van Bloom). Hauptmann (2004, p. 32) pleit dan ook voor een sterker gebruik van 
mnemonics. Vooral in de lerarenopleidingen zou meer nadruk op het belang ervan 
gelegd kunnen worden: “Mnemonics needs the attention of the educationalists to be 
included in the teaching of learning strategies to teachers before they can become 
widely accepted.”

Putnam (2015) geeft op basis van een literatuuronderzoek het volgende overzicht van 
typische aanpakken om mnemonics uit te werken. 
 

Descriptions of Popular Mnemonic Techniques and Systems

Mnemonic Description

Link method

Method of loci

Peg system

Keyword method

Phonetic system

Acronyms

Acrostics

Songs, stories, and rhymes

Interactive visual imagery connects items in a list, making a chain. Item 1 is 
joined with item 2; a separate image joins item 2 with item 3 and so on. 
Thus, retrieving one item in the list cues the next item.

First, a memory palace—a mental map of a building or walk that you know 
well, such as your house—is memorized. Then, imagery is used to store 
list items at different locations throughout the palace. Items are retrieved 
by “walking” through the palace.

A “peg list,” or a list of concrete objects in a specific order (e.g., one is a bun, 
two is a shoe, three is a flea) is learned. Then, visual imagery combines 
the to-be-remembered items with the peg items. Items can be retrieved by 
thinking of a number and the corresponding peg, which cues the target 
item.

First, a keyword is found that sounds like the unfamiliar word (e.g., “dentist” 
sounds like “la dent”). Then imagery joins the keyword with the defini-
tion of the unfamiliar word (an image of a “dentist” holding a large 
“tooth”). Seeing “la dent” activates dentist, which in turn should activate 
tooth.

Each number corresponds to a consonant sound (1 = t, 2 = n, 3 = m etc.). 
Then numbers can be remembered as words, using vowels as necessary. 
For example, 321 can be remembered as “manatee.” Words can be 
decoded back into numbers.

The first letters of a list of words are used to create a new word. For example, 
the colors of the rainbow (red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet) 
can be remembered as ROYGBIV. Each letter serves as a retrieval cue for 
the target items.

The first letters in a list of words serve as the first letters in a new sentence or 
phrase. For example, the colors of the rainbow can be remembered as 
Richard Of York Gave Battle In Vain. The first letter in each word of the 
acrostic serves as a retrieval cue.

Words in a list are joined together by being elements in a story, or by being 
included in a song or rhyme. Songs and rhymes can also be written to 
remember specific pieces of information (e.g., i before e except after c).

Figuur 4.80. 
Overzicht van 
mnemonics op basis 
van de literatuur- 
review van Putnam 
(2015, p. 131).
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Het overzicht vertoont nog steeds veel overlap met eerdere overzichten – zie bijvoor-
beeld. Snowman en Biehler (2003) – maar voegt een aantal meer generieke strategieën 
toe, zoals liedjes en verhalen.

 > Relaties leggen: koppel een eerste element dat je wil onthouden aan een tweede, 
het tweede aan een derde, het derde aan een vierde ... en zo krijg je een 
geheugenketting.

 > Loci-methode: dit is een aanpak die ongeveer 15% van de lerenden gebruiken. Ze 
onthouden zaken door ze visueel op een bepaalde plaats in een gekende ruimte 
te leggen: aan de voordeur, bij de ingang naar de keuken, op het aanrecht, naast 
de televisie ...

 > Pin-methode: je geeft een nummer aan elk element dat je wil onthouden en 
koppelt dat nummer aan dat element, dat voorwerp, die naam, dat label ... 

 > Sleutelwoorden: je zoekt eerst naar een sleutelwoord dat lijkt op het nieuwe 
woord dat je moet onthouden. Je moet bijvoorbeeld het woord ‘contingency’ 
onthouden (zie thema behaviorisme). Je haalt daarbij eerst het goed gekende 
woord ‘continent’ op in je geheugen en koppelt het aan je nieuw te onthouden 
woord. 

 > Fonetiek: je splitst een woord op in lettergrepen; elke eerste letter uit elke 
lettergreep krijgt een nummer. Het woord Con-tin-gen-cy kun je dan als volgt 
nummeren: c = 1, g = 2, t = 3. Het getal is dan 1321, wat staat voor ‘ctgc’. 

 > Acroniem: de eerste letter van elk woord dat je moet onthouden, plaats je in een 
gemakkelijke volgorde; dat woord is dan de sleutel om alle woorden terug te 
vinden. Wanneer je alle mnemonics in deze lijst wil onthouden, hebben we dus de 
letters: R L P S F A A en L. Je kunt met deze acht letters bijvoorbeeld het woord 
SLAAFPRuL maken. Dat is uiteraard een prulletje dat door slaven wordt gebruikt 
… (hoe verzin je het ?). Kushner (2017) geeft een voorbeeld van een effectief 
woord dat medici helpt om de stappen te onthouden die horen bij het uitvoeren 
van een consultatie bij patiënten met obesitas: OPQRST. Dat staat voor: Onset, 
Precipitating, Quality of life, Remedy, Setting, Temporal pattern. Het lijkt 
verrassend, maar in heel wat geavanceerde beroepen worden mnemonics 
dikwijls gebruikt om dit type van kennis vast te houden.

 > Acrostic: de eerste letter van elk woord gebruik je om andere woorden in een 
betekenisvolle zin te plaatsen. Wil je alle types mnemonics onthouden, dan heb je 
dus de volgende acht letters: R L P S F A A L. Je kunt er bijvoorbeeld de volgende 
zin mee maken: Aan Slimme Ratten met FaalAngst: Pak Lila Lollies!

 > Liedjes, verhalen, en rijmpjes: de elementen/woorden die je moet onthouden, 
verwerk je in een liedje, verhaal of rijm dat je dan gemakkelijker onthoudt, omdat 
de elementen nu betekenisvol samenhangen. Zo kent iedereen het rijmpje om te 
onthouden wanneer de stam van een werkwoord bij vervoeging een extra ‘t’ krijgt 
aan het einde: 'Ik drink nooit thee, Gij en Hij drinken altijd thee als ze 
tegenwoordig zijn'.

Hauptmann (2004, p. 58) legt een directe relatie tussen het gebruik van mnemonics en 
de werking van het geheugen. Verken even of je zelf de link naar de mechanismen kunt  
leggen die de ontwikkeling van kennis volgens het cognitivisme helpen te beschrijven 
en verklaren. Hauptmann zelf verwijst naar de volgende mechanismen:
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 > Hercoderen: informatie bewerken en er dus een andere ‘code’ aan geven zodat 
ze gemakkelijker ingebeeld kan worden. Deze informatie is hierdoor directer 
toegankelijk in het langetermijngeheugen.

 > Relateren: verschillende stukken informatie worden samengebracht met als doel 
het nieuwe stuk informatie te onthouden dankzij de geheugenverankering van het 
andere element.

 > Retrieval: het sneller kunnen ophalen van informatie uit het langetermijn-
geheugen doordat de nieuwe kennis eerst geëncodeerd en gerelateerd werd (dit 
is in feite een ‘vertaling’ van de eerste twee mechanismen naar de terminologie 
gebruikt bij cognitivistische mechanismen).

Hauptmann onderzocht bijvoorbeeld de effectiviteit van de mnemonicsaanpak die geba-
seerd is op ‘kernwoorden’ (Keyword Method) en geeft de volgende uitleg (ibid, p. 84): 

“By a keyword we mean an English word that sounds like some part of the foreign 
word. In general, the keyword has no relationship to the foreign word except for 
the fact that it is similar in sound.”

Uit zijn literatuuronderzoek blijkt dat deze aanpak zeer goed werkt, vooral bij het leren 
van vreemde talen (uitspraak en woordenschat). Ook geeft hij concrete suggesties om 
effectieve kernwoorden te kiezen. Ga voor kernwoorden die de volgende kenmerken 
hebben (ibid, p. 96 e.v.):

 > een fonetische verwantschap: Gote-goat (goden rijden op geiten);
 > unieke relatie: de associatie met het kernwoord moet origineel zijn en nog niet 

bestaan;
 > overdrijving: The Gods in full armour riding on giant goats; 
 > zintuiglijk rijk: gebruik dus als het kan een associatie met geuren, geluiden, 

bewegingen (The Gods holding their noses because of the repellent smell of the 
goats);

 > interactiviteit: beide begrippen moeten op een natuurlijke manier passen; goden 
die geiten berijden past in die zin beter dan goden die geiten bekijken;

 > eenvoud: hoe eenvoudiger het verband, hoe beter het onthouden wordt;
 > creatief/fantasierijk: daarom is het best dat lerenden zelf het kernwoord 

bedenken;
 > …

Bij zijn onderzoek naar aanpakken om lerenden te helpen bij het beter onthouden van 
Engelse woordenschat (Duitstalige studenten L1), komt hij tot zeer duidelijke resultaten. 
Bij teksten moesten lerenden ( jonge werknemers) een tekst lezen en de woordenschat 
aanduiden die ze niet kenden. De instructieverantwoordelijke gaf aan een deel van hen 
kernwoorden voor de niet-gekende woorden. De lerenden in de kernwoordenconditie 
herinnerden zich tot drie keer meer woorden. De zwakste van de lerenden in die conditie 
deed het nog altijd beter dan lerenden die de woordenschat via hun eigen manier aan-
leerden.

In een ander onderzoek keken Richmond, Carney, Fazio, Oakman en Levin (2011) naar de 
mate waarin de kernwoordenaanpak een effect heeft op het aanleren van complexe 
neuroscience-begrippen. In de afbeelding hieronder zie je welke kernwoorden gelinkt 
werden aan de neuroscience-concepten. De nadruk ligt daarbij op het mentale beeld dat 
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het kernwoord oproept. Maar in hun onderzoek lieten ze ook toe dat lerenden eigen 
mnemonics gebruikten. Uiteindelijk bleek zowel de eigen aanpak van de lerenden als die 
van de onderzoekers te leiden tot een significant beter onthouden van de neuropsycho-
logische woordenschat, en dat in vergelijking met een controlegroep.

Term (Keyword) Meaning or function Mental image

Amygdala (army) 

Anoxia (an ox) 

Aphasia (Asia) 

Apoptosis
(Appalachia)
Broca’s (broken)
area
Cerebral cortex
(cereal court)
Corpus callosum
(corpse)
Endorphins
(dolphins)
Glial cells (glide) 

Hippocampus (hippo
campus)
Hormones (horn) 

Hypothalamus
(hypodermic)

Left hemisphere (left
field)
Limbic (limb)
system
Occipital (octopus)
lobes

Controls aggression and 
fear
Lack of oxygen to the brain

Impairment of language 

Neuron death from lack of
environmental stimulation
Directs muscles involved in
talking
Judgment 

Connects the two cerebral
hemispheres
Hormones linked to
pleasure and pain
Supports and protects
neurons

Memories 

Chemical messengers 

Hunger and thirst

Processes ordered
information
Part of the brain linking
instinct to higher thinking
Vision 

An army (amygdala) has to control aggression and fear in battle.

Imagine an ox (anoxia) butting you and knocking the wind out of 
you (lack of oxygen).
Imagine going to Asia (aphasia) and having difficulty with the 
language (impairment).
Imagine a child from a poor home in Appalachia (apoptosis). His
brain is near death from lack of environmental stimulation.
Imagine fixing a broken (Broca) talking doll. Once it’s fixed, it
starts talking again.
You and a friend have a dispute over a box of cereal. So, you go
to cereal court (cerebral cortex) and face a judge (judgment).
Imagine a tiny corpse (corpus) lying across (connecting) the two
cerebral hemispheres.
Imagine people petting dolphins (endorphins). Petting them
brings pleasure, but then the dolphins bite, bringing pain!
Imagine watching a passenger plane glide (glial) down and land
gently on the Hudson River, supporting and protecting the
passengers.
Imagine a hippo visiting his old college campus (hippocampus).
Revisiting his campus brings back many wonderful memories.
Imagine trumpeters blowing their horns (hormones) to signal
the approach of a messenger.
Imagine getting a shot of a diet drug with a hypodermic
(hypothalamus) needle. The shot keeps you from getting hungry
and thirsty.
Imagine a ballplayer in left field chattering to the batter ‘Strike 1,
strike 2, strike 3!’ This is ordered information.
Imagine that a dog has chased a cat up the limbs (limbic) of a
tree. The cat climbs the limbs because its instinct is to get higher.
Imagine an octopus (occipital) staring at you with his big, round
eyes (vision).

4.11.7  De lerende zelf vragen laten uitwerken

Vragen stellen is een klassieke instructiestrategie die vanuit het cognitivisme een aparte 
invulling en betekenis krijgt. Dat men verschillende types van vragen kan stellen, bete-
kent dat lerenden telkens op een andere manier kennis ophalen, combineren, ordenen, 
vergelijken, contrasteren, integreren, samenvatten, abstraheren, relateren ...  Je herkent 
dus meteen een grote variatie aan processen die herhalings-, elaboratie- en organisatie-
strategieën uitlokken. Let op: deze strategie kan op twee manieren worden ingevuld: 
ofwel is het de instructieverantwoordelijke die vragen stelt, ofwel is het de lerende die 
een variatie aan vragen uitwerkt bij de te verwerken kennis. 

We kijken eerst naar de impact van vragen die door leerkrachten worden gesteld. Het 
verband tussen de kwaliteit van de vragen van instructieverantwoordelijken en de leeref-
fecten bij lerenden is reeds heel vroeg aangetoond in onderwijskundig onderzoek. Op 
basis van de meta-analyses van Redfiled en Rousseau (1981), en de replicatie ervan in 
2015 van Samson, Strykowski, Weinstein en Walberg (2015), concludeert men dat in ver-
gelijking met vragen van een lager niveau (vooral gericht op het herinneren en definie-
ren) hogeniveauvragen een grotere kans maken om een sterke cognitieve verwerking 
uit te lokken: 

Figuur 4.81. Deel van 
de cues die de leren-
den – psychologie-
studenten, gemid-
delde leeftijd 26 jaar 
– ontvingen 
(Richmond, Carney, 
Fazio, Oakman, & 
Levin, 2011, p. 42). 
Misschien kun je 
enkele van de sug-
gesties gebruiken 
om de complexe 
conceptuele basis bij 
de sectie over neuro-
education te verwer-
ken?
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“Fourteen studies, which contrasted effects of predominantly higher cognitive 
questions and predominantly factual questions, were examined and were com-
pared with the results of the earlier reviews. Higher cognitive questioning strate-
gies have a small positive median effect on learning measures but not as large 
as has been suggested by the previous meta-analysis (Redfield & Rousseau, 
1981). Moderate and even large effects may exist but remain to be demon- 
strated.” 

 
Uit onderzoek – zie figuur hieronder – blijkt overigens dat de kwaliteit van de vragen die 
instructieverantwoordelijken stellen, niet zeer hoog is. In hun onderzoek komen Lee en 
Kinzie (2012) tot de conclusie dat (1) kleuterleidsters (3de kleuterklas) opvallend weinig 
vragen stellen en (2) tot twee keer zoveel gesloten vragen stellen als open vragen, in 
activiteiten die te maken hebben met ontluikende gecijferdheid. Dit is vreemd omdat 
vooral open vragen helpen om voorkennis te activeren en cognitieve processen uit te 
lokken. Meteen rijst de vraag naar de opleiding van leerkrachten en de mate waarin dit 
aspect aan bod komt?

Teacher A Teacher B Teacher C All teachers

N Percentage N Percentage N Percentage N Percentage

Questions 359 26 112 10 186 15 657 18

     Open-ended 165 12 29 2.6 37 3 231 6 (35% of 
questions)

     Closed-ended 194 14 83 7.5 149 12 426 11 (65% of 
questions)

Statements 1038 74 993 90 1066 85 3097 82

Total utterances 1397 100 1105 100 1252 100 3754 100

Percentage of questions and statements are calculated as a proportion of total number of teacher’s utterances

Het probleem van de kwaliteit van vragen stellen begint al in de kleuterschool. Tang en 
collega’s deden bijvoorbeeld onderzoek naar welke vragen welke typische cognitieve 
processing uitlokken bij leerlingen in een kleuterschool (2018). Zij analyseerden interac-
ties tussen 78 kleuterleidsters en de kinderen (5-6 jaar oud), en stellen vast dat de instruc-
tieverantwoordelijken weinig hoe- en waarom-vragen stellen, terwijl dat net de vragen 
zijn die, meer dan de simpele ja-neenvragen, geavanceerde cognitieve processen uitlok-
ken. Interessant is dat bij ja-neenvragen het aantal juiste antwoorden ongeveer 50% is, 
maar dat dit 86,3% is bij de complexere vragen.

Overigens blijkt uit meer dan één overzichtsstudie dat instructieverantwoordelijken zich 
anders gedragen dan ze denken. Pham en Hamid (2013) schrijven op basis van hun 
onderzoek: 

“Findings show that although there was a general congruence between tea-
chers’ beliefs and practices, there were discrepancies – from moderate to sub-
stantial – between what the teachers believed and what they actually did in the 
class with respect to the four specified features.”

Tabel 4.6. Opvallend 
verschil tussen de 
frequentie waarin 
‘statements’ en 
‘questions’ (open en 
gesloten vragen) 
voorkomen in deze 
studie bij kleuter-
leidsters (Lee &  
Kinzie, 2012, p. 865).
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Lucero, Valcke en Schellens (2013) zetten een gelijkaardig onderzoek op bij instructie-
verantwoordelijken die een vorm van onderzoekend leren willen uitlokken bij hun leren-
den (inquiry learning). Daarbij stellen ze vast dat leerkrachten ervan overtuigd zijn dat ze 
veel vragen stellen en dat die van een hoog niveau zijn. Maar de analyse van video-opna-
mes van hun lessen geven een heel ander beeld. De leerkrachten blijken vooral veel 
vragen te stellen die passen bij het begin een inquiry cyclus, maar veel verder komen ze 
niet.

Het voorgaande is geen alleenstaande vaststelling. Ook Marzano et al. (2001, p. 113) stel-
len vast dat niet alle vragen leiden tot een ‘deep-level processing’. Sommige vragen zijn 
te eenvoudig te beantwoorden, omdat ze beantwoord worden door rechttoe rechtaan 
informatie op te halen uit het langetermijngeheugen. Andere vragen vereisen een orga-
nisatie en/of elaboratie van de kennis. Deze vragen lokken dan ‘deep-level learning’ uit. 
Een handige aanpak om een duidelijke kijk te krijgen op het niveau van cognitieve ver-
werking bij het stellen van vragen, is het gebruikmaken van een taxonomie van leerdoe-
len. In het thema over het behaviorisme behandelden we bijvoorbeeld de taxonomie van 
Bloom. In die taxonomie wordt het gedragsniveau aangegeven, dat wil zeggen het obser-
veerbare gedrag dat van lerenden wordt verwacht. Bijvoorbeeld: herinneren – begrijpen 
– toepassen –  …  Er werd toen benadrukt dat de niveaus hiërarchisch zijn en dat we uit-
eindelijk het integratieniveau nastreven. Feden en Vogel (2003, p. 119), en Tofade, Elsner 
en Haines (2013, p. 3) ordenen vragen volgens de opeenvolgende gedragsniveaus (zie 
figuur 4.83).

Figuur 4.82. Types 
van vragen die 
instructieverant-
woordelijken kunnen 
gebruiken bij het 
bevorderen van 
onderzoekend leren 
(Lucero, Valcke, & 
Schellens, 2013).
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Cognitive dimension Cognitive level Actions required

Sample Question  
(Content Area: Analgesics and Pain 

Management)

Remembering (Knowlegde)

Understanding (Compre-
hension)

Applying (Application)

Analyzing (Analysis)

Evaluation (Evaluation)

Creating (Synthesis)

Low

Low

Low

High

High

High

List, name, identify, show, define, 
recognize, recall, state

Summarize, explain, interpret, des-
cribe, compare, paraphrase, diffe-
rentiate, visualize, restate, put in 
your own words

Solve, illustrate, calculate, use, inter-
pret, relate, manipulate, apply, clas-
sify, modify, put into practice

Analyze, organize, deduce, choose, 
contrast, compare, distinguish

Evaluate, estimate, judge, defend, criti-
cize, justify

Design, hypothesize, support, schema-
tize, write, report, discuss, plan, 
devise, create, construct

What is the mechanism of action of aceta-
minophen?

Describe the goals of therapy in patient 
with malignant pain?

According to the World Health Organiza-
tion guidelines on persisting pain in 
children, what would be the most appro-
priate treatment choice in this scenario?

Given the patient’s symptoms, what are the 
most likely etiologies of her pain?

Based on the findings of this study, what do 
you believe is the role of pregabalin in 
the treatment of post-herpetic neuralgia?

This patient has had four emergency room 
visits in the past month due to uncon-
trolled pain. How would you manage 
this patient to prevent yet another 
urgent care visit?

 
We kijken nu verder naar aanpakken waarbij lerenden zelf vragen uitwerken. Op basis 
van een literatuuronderzoek komen Chapman, Rosenshine en Meister (1996) tot de con-
clusie dat in interventiestudies waar lerenden zelf leren vragen stellen, er een duidelijk 
positieve invloed is op leerprestaties. Zij rapporteren – bij het gebruik van gestandaardi-
seerde testen – een gemiddelde effect size van d = .86. Hattie (2009, p. 201) verwijst in 
dit verband naar vragen stellen in de context van ‘reciprocal teaching’ (tutors bevragen 
elkaar). Hij komt tot een gemiddelde effect size van d = .74.

King (1992, p. 111) ondersteunt de lerenden door hun een lijst van ‘starters’ te geven die 
helpen bij het uitwerken van een brede waaier van vragen:

 > Wat is een goed voorbeeld van …? 
 > Hoe zou je … gebruiken om …?
 > Wat zou er gebeuren als …?
 > Wat zijn de sterktes en zwaktes van …?
 > Wat zijn de voor- en nadelen van …?
 > Verklaar waarom … 
 > Verklaar hoe … 
 > Hoe beïnvloedt …?
 > Wat is de betekenis van …?
 > Waarom is … belangrijk?
 > Wat is het verschil tussen … en …?
 > Op welke manier zijn … en … aan elkaar gelijk?
 > Wat is het beste uit … en waarom?
 > Welke zijn de mogelijke oplossingen van …?
 > Vergelijk … en … voor wat betreft … 
 > Wat veroorzaakt …?

Figuur 4.83. 
Toepassing van de 
Taxonomie voor 
leerdoelen van 
Bloom (1984) bij de 
typering van vragen 
(Tofade, Elsner, & 
Haines, 2013, p. 3).
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Alison King deed uitgebreid onderzoek naar de effecten van het vragen stellen bij leren-
den. Zij voorziet ook in expliciete training in het stellen van vragen. Deze ‘guided’ vorm 
van vragen stellen blijkt significant betere leerresultaten op te leveren. In haar onderzoek 
zorgt ze ervoor dat haar lerenden (15-18 jaar) eerst modellen aangeboden krijgen die het 
uitwerken van vragen ondersteunen (King, 1990). Vervolgens plaatst ze lerenden in paren 
bij elkaar. Deze paren bevragen elkaar bij het bestuderen van leermaterialen. Lerenden 
die eerst de training kregen (guided condition), stelden meer kritische vragen, kregen 
meer uitgebreide antwoorden en bereikten een betere leerprestatie dan lerenden die 
zonder modellen elkaar bevragen.
In een later onderzoek (King, 1994a) vergelijkt ze leerlingen van 11-12 jaar oud die in 
wetenschapslessen lesmateriaal bestuderen. Ze werken in paren en stellen elkaar vra-
gen bij het bestuderen van de leerstof. Twee condities worden vergeleken. Leerlingen in 
de eerste conditie zijn getraind in het vragen stellen waarbij verbanden worden gelegd 
tussen de kenniselementen die in de les zijn aangebracht. Leerlingen in de tweede con-
ditie hebben een training gekregen in het stellen van vragen die de link leggen met de 
les, maar ook de link leggen met hun eigen voorkennis. Op basis van observaties en 
mind maps die lerenden nadien tekenen, trekt King de conclusie dat lerenden in de 
tweede conditie significant hogere prestaties neerzetten. Dit verklaart waarom King 
vooral aanraadt om vragen te laten stellen die de link leggen met de eigen voorkennis. 
Met het oog op de herhaling, de elaboratie en de organisatie van declaratieve kennis is 
dit uiteraard een adequaat advies. In het thema over het constructivisme komen we terug 
op deze ‘reciprocal questioning’-aanpak (leerling paren die elkaar bevragen), die ook uit-
stekend past binnen een ‘peer tutoring’-aanpak.

King (1994b) onderzocht de impact van het zelf vragen stellen ook in het hoger onderwijs. 
Daarbij vergeleek ze studenten die – in kleine groepjes tijdens een hoorcollege – zelf 
vragen ontwikkelden met studenten die vragen kregen aangereikt van de lesgever. De 
eerstejaarsstudenten bleken significant beter te presteren op kennistesten wanneer ze 
zelf vragen ontwikkelden op basis van de aangereikte ‘starters’.
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Figuur 4.84. 
Differentieel effect 
op leerprestaties in 
het voordeel van 
studenten die in 
groepjes zelf vragen 
ontwikkelden op 
basis van de ‘starters’ 
van King (1994b). 
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In de volgende figuur gaan we nog verder dan de ‘starters’ van King. Hier wordt de taxo-
nomie van Bloom gewoon gebruikt als basis om vragen te ordenen van eenvoudig (Her-
inneren) tot complex (Creëren).
 

Remember Understand Apply Analyse Evaluate Create

Who?
Where?
Which one?
What?
How?
Why?
How much?
How many?
When?

What does it mean?
What happened 

after?
What is the best 

one?
Can you name all 

the ...?
Who spoke to ...?
Which is true or 

false?

What does this 
mean?

Which are the facts?
State in your own 

words.
Is this the same as 

...?
Give an example.
Select the best defi-

nition.
Condense this para-

graph.
What expectations 

are there?
Read the graph 

(table).
What are they say-

ing?
This represents ...
What seems to be 

...?
What restrictions 

would you add?
Outline ...
What could have 

happened next?
Can you clarify...?
Can you illustrate 

...?
Does everyone 

think in the way 
that ... does?

Predict what would 
happen if ...

Choose the best 
statements that 
apply.

Judge the effects of 
...

What would result 
...?

Tell what would 
happen if ...

Tell how, when, 
where, why.

Tell how much 
change there 
would be if ...

Identify the results 
of ...

Write in your own 
words ...

How would you 
explain ...?

Write a brief outline 
...

What do you think 
...?

What do you think 
could have hap-
pened next?

What was the main 
idea ...?

Clarify why ...
Illustrate the ...
Does everyone act 

in the way that ... 
does?

Draw a story map.
Explain why a char-

acter acted in the 
way that he did.

Do you know of 
another instance 
where ...?

Can you group by 
characteristics 
such as ...?

Which factors 
would you change 
if ...?

What questions 
would you ask of 
...?

From the informa-
tion given, can 
you develop a set 
of instructions 
about ...?

What is the func-
tion of ...?

What's fact? Opin-
ion?

What assumptions 
...?

What statement is 
relevant?

What motive is 
there?

What conclusions?
What does the 

author assume?
What does the 

author believe?
State the point of 

view of ...
What ideas apply?
What ideas justify 

the conclusion?
What's the relation-

ship between?
The least essential 

statements are ...
What's the main 

idea? Theme?
What literary form 

is used?
What persuasive 

technique is used?
Determine the point 

of view, bias, val-
ues, or intent 
underlying pre-
sented material.

Which events could 
not have hap-
pened?

If ... happened, 
what might the 
ending have been?

How is ... similar to 
...?

What do you see as 
other possible 
outcomes?

Why did ... changes 
occur?

Can you explain 
what must have 
happened when 
...?

What were some of 
the motives 
behind ...?

What was the turn-
ing point?

What are some of 
the problems of 
...?

Can you distinguish 
between ...?

What fallacies, con-
sistencies, incon-
sistencies appear?

Which is more 
important, moral, 
better, logical, 
valid, appropri-
ate?

Find the errors.
Is there a better 

solution to ...?
Judge the value of ...
What do you think 

about ...?
Can you defend 

your position 
about ...?

Do you think ... is a 
good or bad 
thing?

How would you 
have handled ...?

What changes to ... 
would you recom-
mend?

Do you believe ...?
How would you feel 

if ...?
How effective are 

...?
What are the conse-

quences of ...?
What influence will 

... have on our 
lives?

What are the pros 
and cons of ...?

Why is ... of value?
What are the alter-

natives?
Who will gain and 

who will lose?

Can you design a ... 
to ...?

Can you see a possi-
ble solution to ...?

If you had access to 
all resources, how 
would you deal 
with ...?

Why don't you 
devise your own 
way to ...?

What would happen 
if?

How many ways 
can you ...?

Can you create new 
and unusual uses 
for ...?

Can you develop a 
proposal which 
would ...?

How would you test 
...?

Propose an alterna-
tive.

How else would you 
...?

State a rule.

Figuur 4.85. (a/b) 
Ook lerenden 
kunnen geholpen 
worden bij het leren 
stellen van vragen. 
De aanpak in deze 
figuur gaat verder 
dan de ‘starters’ van 
King en geeft voor 
elk gedragsniveau in 
Blooms taxonomie 
een lijst van 
mogelijke vragen 
(gebaseerd op Pohl, 
2000).
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Chouinard (2007) onderzocht de aard van vragen die lerenden (4 jaar oud) stellen en de 
mate waarin hierin mechanismen terug te vinden zijn met betrekking tot cognitieve ont-
wikkeling. Zij onderzocht daarbij de positieve invloed van het 'Information Requesting 
Mechanism' (IRM), waarbij kinderen geactiveerd werden tot vragen stellen. Het activeren 
tot het stellen van vragen bij het oplossen van een probleem (welke twee voorwerpen 
zitten verborgen in een doos?) leidt bij deze kinderen tot een grotere kans om het pro-
bleem op te lossen. Belangrijk was dat de kinderen in dit onderzoek, zeer actief hun voor-
kennis gebruikten bij het stellen van de vraag en dus op die manier hun beschikbare 
kennis hielpen organiseren en elaboreren.
Een goede samenvatting van onderzoek over de positieve impact van lerenden die zelf 
vragen opstellen, kun je vinden bij Chin en Osborne (2008). Deze onderzoekers stellen 
niet alleen een positief effect vast van het leren vragen stellen op studieresultaten, maar 
ook op het niveau van begrijpend lezen van teksten, op de kwaliteit van vragen bij onder-
zoekend leren, en op leereffecten bij samenwerkend leren.

4.11.8  Notities nemen 

Veel leeractiviteiten in het secundair en hoger onderwijs vallen terug op het beluisteren 
en bekijken van de lessen van de instructieverantwoordelijke: lezingen, hoorcolleges, 
luisterlessen ...  Je kunt je inbeelden dat dit niet de ideale instructiestrategie is om actieve 
kennisconstructie bij individuele lerenden te bevorderen. Iedereen heeft zelf reeds de 
‘cognitive load’ ervaren bij het proberen volgen van een les waarin nieuwe leerstof aan 
een hoog tempo wordt uitgewerkt op het bord, moet worden overgeschreven maar plots 
gewist wordt … en meteen wordt dan dat bord weer volgeschreven met nieuwe leerstof.

Instructieverantwoordelijken rekenen erop dat lerenden in dergelijke situaties in staat 
zijn om gestructureerd notities te nemen. Het nemen van notities is een complexe vaar-
digheid waarbij telkens de volle complexiteit van het informatieverwerkend model door-

15 http://www.fno.org/nov97/toolkit.html

Figuur 4.86. Op het 
internet vind je meer 
en meer tools die de 
instructieverant-
woordelijke en/of de 
lerende kunnen hel-
pen bij het uitwerken 
van vragen. Verken 
bijvoorbeeld even de 
volgende website.20 
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lopen wordt. Er wordt input (de lezing, het bord, de uitleg van de instructieverantwoorde-
lijke) verwerkt en opgeslagen, wat leidt tot de productie van output (de lesnotities).
Svinicki (2017) vat de complexiteit van notities nemen samen door te verwijzen naar de 
verschillende processen die bij lerenden een rol spelen:

1. "their individual verbal working memory (e.g., how many words they can hold in 
memory while simultaneously writing them down and listening to the stream of 
additional information), 

2. their language comprehension (e.g., can they recognize a main point),
3. their transcription fluency (how fast they can recognize, write, and spell the 

vocabulary being used), 
4. their ability to sustain attention over several minutes, and
5. their background knowledge of the topic.”

Lerenden die niet zo goed zijn in het nemen van notities, 
stellen dikwijls vast dat ze op het einde van een les com-
pleet vergeten zijn wat ze genoteerd hadden. Het is 
alsof de nieuwe kennis nooit het langetermijngeheugen 
heeft bereikt. Het nemen van goede notities is daarom 
vanuit cognitivistisch standpunt een kritische activiteit, 
omdat het uitwerken van de notities niet enkel een ver-
zameling nieuwe schema’s oplevert, maar ook – door de 
zinsstructuren en de tekststructuren – meteen een 
betere organisatie veroorzaakt in de verzameling nieuwe 
schema’s. Marzano et al. (2001, p. 44) geven een over-
zicht van metastudies die de impact van het nemen van 
notities onderzochten. Gemiddeld verbeteren de leer-
prestaties van lerenden met goede notities 34% in ver-
gelijking met leerlingen die de strategie niet goed 
gebruikten. Op basis van deze onderzoeksresultaten 
geven zij de volgende richtlijnen om de productiviteit te 
verhogen van het nemen van notities (ibid, pp. 44-45): 
 

 > “Letterlijk noteren is de minst succesvolle manier 
van notities nemen.

 > Notities moeten worden beschouwd als ‘work in 
progress’, met andere woorden ze worden na de 
instructieactiviteit best overlopen en verder 
verfijnd.

 > Notities zijn een goed uitgangspunt voor de 
voorbereiding op een toets/examen.

 > Hoe meer notities men neemt, hoe beter.”

Figuur 4.87. In deze notities zien we hoe – achteraf – extra 
structuur is aangebracht (Lien V., 2002).
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Het leren nemen van notities kan een instructieverantwoordelijke ondersteunen door:
 > het aanreiken van een basisschema aan het begin een instructiemoment 

(inhoudsopgave, beschrijvend overzicht van de inhoud, een lege concept map);
 > het ontwikkelen van een eigen systeem voor het nemen van notities; maar dat zal 

maar ontstaan door veel ervaring op te doen met het nemen van notities.

Het maken van samenvattingen leunt dicht aan bij het nemen van notities, maar gaat uit 
van reeds beschikbare notities of teksten. Bij samenvatten komen opnieuw herhalen, 
elaboratie en organisatie naar voren als centrale cognitieve processen. Verwijderen wat 
minder essentieel is, benadrukken wat een organiserend principe of begrip is, ordenen 
wat aansluit bij een organiserend principe, expliciteren van een hiërarchie in de opeen-
volging van informatie, enzovoort.

King (1992b) vergeleek de impact van een interventie waarbij bachelorstudenten in drie 
condities de inhoud van een hoorcollege verwerkten. In een eerste conditie volgden de 
studenten het hoorcollege en namen ze notities. In een tweede conditie werkten de stu-
denten naast hun eigen notities van het hoorcollege ook een reeks vragen uit die hen 
hielp om de inhouden te bestuderen. In een derde conditie werden samenvattingen uit-
gewerkt van het hoorcollege. Onmiddellijk na het hoorcollege werd een test afgenomen. 
De studenten die een samenvatting uitwerkten, presteerden het best. Maar bij een uit-
gestelde hertest – twee weken later – bleek de prestatie van studenten in de vragenstel-
lenconditie superieur aan die van studenten die zich beperkten tot het nemen van noti-
ties en/of notities namen en een samenvatting uitwerkten. 
In haar conclusie benadrukt King het belang van een combinatie van strategieën: notities 
nemen, het bewerken van die notities, het uitwerken van samenvattingen die onmiddel-
lijke retentie versterken en het stellen van vragen. Op die manier ontstaat een persoon-
lijke leerstrategie. Maar … dat vraagt tijd en inspanningen. Dit blijkt dikwijls te ontbreken 
bij lerenden die procrastineren, uitstelgedrag vertonen ... 

4.12  Systemische vertalingen van de cognitivistische visie op 
leren naar instructie

4.12.1 Ausubel: advance organizers en het activeren van voorkennis

Ausubel (1968) wordt in de literatuur direct geassocieerd met twee centrale instructiestra-
tegieën: 

 > het gebruik van ‘Advance Organizers’ en het 
 > ‘voortbouwen op voorkennis’. 

De reden waarom Ausubel deze twee strategieën zo benadrukt, heeft te maken met zijn 
nadruk op ‘Meaningful Learning Reception Learning’ (betekenisvol leren). Ausubel 
gebruikt in zijn theorieën over het menselijke leren niet direct het begrip ‘schema’. Hij 
heeft het eerder over het begrip ‘cognitive structures’ (cognitieve structuren). De over-
eenkomst met het begrip schema blijkt vooral uit de term ‘structure’. Ausubel ziet de men-



VAN EEN COGNITIVISTISCHE VISIE OP LEREN NAAR HET ONTWERPEN VAN INSTRUCTIE 341

selijke cognitie expliciet als een systeem voor informatieverwerking en -opslag. Daarmee 
past hij perfect in de context van deze bespreking van cognitivistische vertalingen naar 
instructie. 

De instructieaanpak van Ausubel is een tegenreactie op het te sterk op reproductie 
gerichte Amerikaanse onderwijssysteem. Hij schrijft letterlijk (Ausubel, 1968, p. 83): 

“The acquisition of subject matter knowledge is primarily a manifestation of 
reception learning. That is, the principal content of what is to be learned is typi-
cally presented to the learner in more or less the final form. Under these circum-
stances, the learner is simply required to comprehend the material and to incor-
porate it into his cognitive structure so that it is available for either reproduction, 
related learning, or problem solving at some future date.”

Ausubel streeft een zeer gestructureerde vorm van instructie na die hij als ‘expository 
teaching’ aanduidt. Daarbij benadrukt hij het belang van nieuwe kennis altijd te veranke-
ren in reeds beschikbare kennis in het langetermijngeheugen: de voorkennis.

4.12.1.1  Advance organizers
 
Advance organizers (AO) worden in studieteksten aan het begin 
van nieuwe kennisinhouden geplaatst of ze worden aan het 
begin van een instructiemoment aangeboden. Het zijn bijvoor-
beeld één of meer begrippen of principes die op voorhand 
(advance) structuur helpen aan te brengen in het nieuwe leerma-
teriaal. De functie ervan vertaal je dus het best als ‘organising’. 
AO helpen bij het voorstructuren van leermateriaal en meteen 
dus ook van de kennis die ermee wordt geconstrueerd. Een 
‘advance organizer’ kan worden gezien als een ‘kapstok’ waar-
aan de verder te verwerken kennis wordt opgehangen. Een 
advance organizer geeft extra achtergrond om kennis te verwer-
ken op een betekenisvolle (‘meaningful’) manier. Dat heeft ook 
een positief effect op de motivatie van lerenden, want ze voelen 
dat ze de nieuwe leerinhouden zullen kunnen aanpakken, ze 
voelen zich met andere woorden versterkt in hun competentie en 
autonomie. Het zet hen ook aan om meteen actief van start te 
gaan met kenniselementen volgens die aangeboden structuur. 
Advance organizers hebben vooral een positief effect bij het aan-
pakken van complexe declaratieve en/of procedurele kennis.

Ausubel verklaart het effect van leren met Advance organizers door het begrip ‘subsump-
tie’. Dat betekent dat nieuwe kennis wordt gekoppeld aan aanwezige, meer abstracte ken-
niselementen. Hij noemt deze kenniselementen de ‘subsumers’ (Lawton & Wanska, 1977; 
van der Hoop, 1986). Ausubel (1963, p. 218) omschrijft dit proces van subsumptie als volgt: 

“Thus, as new material enters the cognitive field, it interacts with and is appropri-
ately subsumed under a relevant and more inclusive conceptual system. The 

Figuur 4.88. In deze les hebben studenten voor hun 
bespreking van een opdrachtuitwerking een grafische 
advance organizer uitgewerkt (Gent, UGent, maart 
2005).
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very fact it is subsumable (relatable to stable elements in the cognitive structure) 
accounts for its meaningfulness and makes it possible the perception of insight-
ful relationships. If it were not subsumable, it would consitute rote material and 
from discrete and isolated traces.”

Ausubel onderscheidt ‘derivative subsumption’ en ‘correlative subsumption’. In het laatste 
geval wordt kennis toegevoegd aan aanwezige kennis. Denk aan een nieuw voorbeeld, 
een synoniem voor een gekend begrip. In het eerste geval verandert de aanwezige ken-
nisstructuur door de nieuw verworven kennis (zie elaboratie en/of organisatie). De abstrac-
tie wordt bijvoorbeeld verfijnd, een hiërarchie wordt toegevoegd (zie Driscoll, 2000, pp. 
120-121).

Ausubel laat ‘subsumptie’ niet aan het toeval over. Hij biedt daarom Advance organizers 
aan die dit subsumptieproces uitlokken. Hij onderscheidt ‘expository’ en ‘comparative 
organizers’ 
Een ‘expository organizer’ biedt de lerende een kader aan van wat behandeld zal worden. 
Er wordt in deze ‘organizer’ nieuwe kennis aangebracht die nodig is om de rest van de les 
te begrijpen. Dit kader is van een hoger abstractieniveau. Bijvoorbeeld: 'Straks behandelen 
we de theorieën als verschillende manieren van kijken naar de werkelijkheid. Bij elke the-
orie zal exemplarisch één element worden uitgewerkt met een voorbeeld voor het onder-
wijs.' De instructieverantwoordelijke kan bijvoorbeeld ook een aantal kernbegrippen bij de 
start van de instructieactiviteit definiëren. Of hij/zij kan een principe/stelling naar voren 
schuiven die richtinggevend is voor de volledige instructieactiviteit. Bij een inleiding op het 
cognitivisme zou bijvoorbeeld de volgende stelling naar voren geschoven kunnen worden: 
'Structuur, structuur en structuur … zonder structuur bestaat geen menselijke cognitie.'
De ‘comparative organizer’ geeft aan hoe nieuwe kennis expliciet verschilt van de vroeger 
reeds verworven behandelde kennis. Bijvoorbeeld: 'In tegenstelling tot het vorige hoofd-
stuk waarin we het behaviorisme behandelden en waarbij de lerende niet als actief subject 
wordt beschouwd, behandelen we nu een nieuwe stroming, het cognitivisme. Deze stro-
ming stelt de eigen activiteit van de lerende centraal stelt.'
Marzano et al. (2001, pp. 118-119) voegen de volgende types ‘organizers’ toe:

 > ‘Narrative advance organizers’: bij deze aanpak start de instructieverantwoordelijke 
een activiteit met een verhaal. Dit verhaal – dat persoonlijk, zakelijk of abstract kan 
zijn – introduceert de context, de setting, de ervaringen en soms ook de informatie 
die relevant zal zijn voor de instructieactiviteit.

 > ‘Graphics advance organzer’: in feite vallen de auteurs hier terug op het potentieel 
van de non-linguïstische representaties, die we eerder behandelden in dit thema. 
Overigens start elk thema in dit handboek met onder andere een grafische 
advance organizer.

In elke advance organizer valt op hoe we expliciet verwijzen naar voorkennis waarvan we 
veronderstellen dat deze bij de lerende aanwezig is. 
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4.12.1.2  Voorkennis

De kennisstructuur, die reeds aanwezig is in de vorm van ‘voorkennis’, bepaalt in sterke 
mate wat de lerende verder zelf actief en systematisch kan verwerken. Er zijn heel wat ver-
schillende definities van voorkennis. In de context van dit thema is vooral de definitie van 
Dochy, Segers en Buehl (1999, p. 146) inspirerend:

“The whole of a person’s actual knowledge that is (a) available before a certain 
learning task, (b) is structured in schemata, (c) is declarative and procedureal, (d) 
partly explicit and partly tacit, (e) and is dynamic in nature and stored in the 
knowledge base.” 

De link tussen voorkennis en het informatieverwerkend model – zoals beschreven in dit 
thema – is hiermee direct helder.
Dit brengt ons tot het tweede belangrijke instructieprincipe van Ausubel: 'het activeren 
van voorkennis'. Dit activeren betekent dat lerenden de reeds bestaande cognitieve 
structuren (schema’s) gebruiken, consolideren en versterken. Dat leidt tot het begrip 
‘meaningful learning’ waarmee Ausubel bedoelt dat lerenden pas echt kunnen leren 
wanneer de nieuwe materialen/inhouden nauwgezet aansluiten bij al aanwezige cogni-
tieve structuren (zie uitleg hierboven). ‘Meaningful learning’ helpt dus te vermijden dat 
kennis arbitrair wordt opgeslagen in het geheugen, los van de rest van de beschikbare 
kennisstructuren (Driscoll, 2000, p. 117). 
Een en ander in de benadering van Ausubel is controversieel, omdat nogal wat auteurs 
opmerken dat de actieve bewerking/verwerking door de lerende zelf zou moeten gebeu-
ren. Het zelf op zoek gaan naar informatie zou door ‘advance organizers’ belemmerd 
worden. Ausubel zou – volgens deze kritiek – het leerproces te veel voorbereiden en 
een eerder passieve cognitieve verwerking bij de lerende uitlokken. Joyce & Weil (1984, 
p. 72) beschrijven hoe Ausubel deze kritiek weerlegt en benadrukt dat door ‘advance 
organizers’ lerenden net hun eigen cognitieve structuren (vroegere voorkennis) aanpas-
sen, door het expliciet introduceren van organizers op die nieuwe informatie.
Maar is voorkennis wel zo belangrijk als Ausubel beweert? Hierover bestaat geen twijfel. 
In alle onderwijskundig onderzoek is voorkennis steeds de sterkste voorspeller van uit-
eindelijke leerprestaties. 
Hattie (2009, p. 39) berekent op basis van zijn meta-analyse van beschikbaar onderzoek 
over de impact van voorkennis op leerprestaties, een effect size van d = .67. 
Enkele voorbeelden van onderzoek illustreren dit effect heel duidelijk. Zo stellen  
Thomspon en Zamboanga (2004) vast dat de voorkennisscores (pretest) 11% tot 16% van 
de uiteindelijke examenscore bepaalt in een psychologiecursus voor bachelorstudenten. 
In een Massive Online Open Course (MOOC) voor masterstudenten over discrete opti-
malisatie van computersystemen, blijkt 12% van het eindresultaat in de test afhankelijk te 
zijn van de voorkennis over programmeren. We geven ook voorbeelden bij jonge leren-
den. Zo stellen Maguire en haar collega’s (2018) vast dat het aanleren van nieuwe woor-
denschat bij 8- tot 15-jarigen enorm bepaald wordt door de vooropleiding van de moeder 
(zie de significante regressie b-waarde van 8,74, p < .001), omdat dit een directe impact 
heeft op de woordenschat die de moeder als voorkennis helpt te ontwikkelen. De woor-
denschatvoorkennis bepaalt daarbij voor een groot deel de mate dat nieuwe woorden 
verwerkt worden.
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ME —> Vocab —> % of Words Learned: ab = 0.03 [0.01, 0.07]; abcs = 0.19 [0.06, 0.38]
ME —> Read Comp —>  % of Words Learned: ab = -0.00 [-0.02, 0.00]; abcs = -0.01 [-0.12, 0.02]
ME —> Decoding—> % of Words Learned: ab = 0.00 [-0.00, 0.03], abcs = [-0002, 0.14]
ME —> WM —> % of Words Learned: ab = 0.00 [-0.00, 0.02]; abcs = 0.02 [-0.02, 0.13]

Multiple mediation model (controlling for age, sex, race, ethnicity, and bilingualism). Paths in the figure represent 
unstandardized regression coefficients. ME, maternal education; Vocab, vocabulary; Read Comp, reading compre-
hension; WM, working memory; ab, unstandardized indirect effect; abcs, completely standardized indirect effect. 
The 95% confidence intervals for the indirect effects are contained in brackets after the point estimates and were 
constructed using bias-corrected bootstrapping with 5000 samples. **ïp < .006.

MATERNAL EDUCATION PERCENTAGE OF 
WORDS LEARNED

VOCABULARY

READING COMPREHENSION

DECODING

WORKING MEMORY

b = 8.74**

b = 0.67

b = 2.33

b = 0.27

b = 0.004**

b = -0.002

b = -0.002

b = -0.01

In een studie bij 166 lerenden van het lager secundair onderwijs (gemiddelde leeftijd 12-13 
jaar) stelt Tarchi vast dat bij het studerend lezen van teksten, het expliciet activeren van 
voorkennis een significant effect heeft op de prestaties op een posttest. Verschillende tek-
sten werden gebruikt: geschiedenis (The postwar period), aardrijkskunde (A world of con-
trasts), wetenschappen (Energy and its sources) en enkele krantenartikels.
Voorkennisactivatie gebeurde door de instructieverantwoordelijke, die voorgestructu-
reerde vragen stelde: een openingsvraag over de tekst, een discussie bij de titel en de 
subtitels, enzovoort.
Ook oogbewegingsonderzoek bevestigt de rol van voorkennis. In hun oogbewegingson-
derzoek stellen Taub en Azevedo (2018, p. 1) vooral vast dat “Specifically, students with 
high prior knowledge engaged in processes containing cognitive strategies and metacog-
nitive strategies whereas students with low prior knowledge did not." En bij hersenonder-
zoek (fMRI) van Liu, Grady en Moscovitch (2016) stellen de onderzoekers vast dat wanneer 
voorkennis geactiveerd wordt door bijvoorbeeld in een setting herkenbare gezichten te 
gebruiken in plaats van ongekende gezichten, er veel betere associaties werden gelegd 
met de nieuwe kennis (associative memory encoding).

Ausubel en Novak (1978) benadrukken het belang van ‘reception’ in het leerproces. In de 
literatuur wordt de aanpak van Ausubel daarom ook soms als Meaningful 'Reception' Lear-
ning aangeduid (zie bijvoorbeeld Slavin, 1994). Keren we even terug naar ons informatie-
verwerkend model, dan bepaalt een goede perceptie van de informatie uit de taakomge-
ving in belangrijke mate welke informatie er opgepikt wordt als startpunt van het leerproces. 
Wordt die info niet goed opgepikt, dan heb je als lerende meteen een probleem. De nadruk 
op ‘reception’ betekent dat instructieverantwoordelijken de presentatie van het leermate-
riaal grondig moeten voorbereiden. Ausubel benadrukt het belang van het presenteren in 

Figuur 4.89. De 
directe impact van 
de invloed van moe-
ders op het woor-
denschatniveau van 
8- tot 15-jarigen. Die 
woordenschatvoor-
kennis hangt vervol-
gens heel sterk 
samen met het leren 
van nieuwe woor-
den. Anders gezegd: 
wie al veel kent, zal 
sneller iets bijleren 
(Maguire et al., 2018). 
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een logische volgorde, het selecteren van een grote variatie aan leermateriaal, het selec-
teren van leermateriaal dat sterke sensorische prikkels geeft: kleuren, grafische uitwer-
king, aantrekkelijk, aangepast aan de leeftijd ...   

We herhalen dat de nadruk op het activeren van voor-
kennis bij Ausubel vooral geschikt is voor instructie bij 
complexe kennis, dat wil zeggen kennis die:

 > weinig gestructureerd is;
 > waar een lerende nauwelijks mee vertrouwd is;
 > moet worden opgeslagen in het 

langetermijngeheugen.

Voorkennisonderzoekers benadrukken de volgende ont-
werprichtlijnen voor instructie:

 > Kijk altijd eerst en vooral na wat de voorkennis is 
van de lerenden.

 > Bouw expliciet voort op de aanwezige voorkennis. 
Dat kan betekenen dat je in verschillende 
startposities zult moeten voorzien voor 
verschillende lerenden, want voorkennis bepaalt 
in sterke mate de verschillen tussen lerenden.

 > Structureer de instructie door te beginnen met 
Advance organizers. 
Wanneer de lerende niet vertrouwd is met het nieuwe kennisdomein, en er dus 
weinig ‘voorkennis’ is, gebruik dan ‘expository advance organizers’. 
Gebruik ‘comparative advance organizers’ wanneer lerenden al een zekere kennis 
hebben van de nieuwe kennisbasis; door te ‘vergelijken’ kunnen ze nieuwe 
schema’s verankeren in de reeds aanwezige schema’s in hun cognitieve systeem.

 > Werk vakken/domeinen uit als hiërarchisch geordende structuren van begrippen/
stellingen die telkens op elkaar voortbouwen. Dat bevordert de opbouw van de 
individuele cognitieve structuren (schema’s) bij het doorlopen van deze vakken 
(interne structuur als afgeleide van een externe structuur) en garandeert dat er 
trapsgewijs voorkennis aanwezig is om een volgende ‘trap’ te nemen.

Joyce en Weil (1984) vullen de vorige instructieadviezen aan met het volgende lijstje:
 > Fase 1: bied ‘advance organizers’ aan in drie deelstappen: 

o verduidelijk de lesdoelen;
o biedt de ‘advance organizer’ aan;
o stimuleer de lerende om zich bewust te worden van mogelijke relevante kennis.

 > Fase 2: maak gebruik van de volgende werkvormen:
o colleges, discussies, films, experimenten, het doornemen van geschreven teksten;
o maak duidelijk aan de lerende hoe de leerstof is opgebouwd.

 > Fase 3: veranker de nieuwe kennis in de bestaande cognitieve structuren met de 
volgende strategieën:
o bevorder de integratie van de kennis;
o bevorder het actief leren;
o bevorder een kritische houding ten opzichte van de kennis;
o verduidelijk de inhoud waar dit nodig blijkt.

Figuur 4.90. Leermaterialen uit de 19de eeuw werden vrijwel 
alleen tekstueel uitgewerkt. Hun waarde voor ‘meaningful 
reception learning’ is zeer beperkt.
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4.12.2  Conditions-based models of learning: Robert Gagné

4.12.2.1  Uitgangspunten

In de geschiedenis van de onderwijskunde is en blijft Gagné een mijpaal. Hij is vooral 
bekend om zijn ontwerpaanpak, die is gebaseerd op de ‘Conditions of Learning’. Gagné 
gaat uit van een ‘op condities van leren’ gerichte aanpak. Dit heeft alles te maken met de 
basis van deze instructiebenadering:

 > Gagné benadrukt het onderscheid tussen de soorten leereffecten (‘learning 
outcomes’). Hiermee sluit hij direct aan bij bijvoorbeeld Bloom, die met zijn 
taxonomie van leerdelen benadrukt dat operationele leerdoelen nodig zijn om 
instructie te ‘ontwerpen’.

 > Het bereiken van de ‘learning outcomes’ bouwt voort op interne en externe 
‘conditions’. De interne condities verwijzen vooral naar voorkennis en het 
activeren van cognitieve verwerkingsprocessen. De externe condities verwijzen 
naar instructieaanpakken die de cognitieve leerprocessen ondersteunen.

 > Instructieprocessen volgen negen fasen (zie verder). Elke fase benadrukt een of 
meerdere concrete instructiestrategieën. Deze strategieën worden omschreven 
als de ‘events of instruction’.

We zouden de aanpak van Gagné ook in een later thema kunnen bespreken, wanneer 
we het over onderwijskundig ontwerpen hebben (instructional design). Zijn visie op 
instructie is namelijk zeer prescriptief en kan vergeleken worden met de IDI- en ADDIE-
modellen (zie thema 10). Toch bespreken we de auteur hier, omdat een aantal van zijn 
instructieprincipes rechttoe rechtaan cognitivistisch zijn.

Figuur 4.91. In het 
centrum van Gent 
vind je deze graffiti. 
Wie het dier als een 
yak herkent, zal er 
anders op regaeren, 
dan wie die 
voorkennis niet 
heeft. Dan is men 
meer verwonderd en 
men kan de tekening 
niet goed plaatsen 
(Gent, maart 2015).
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Gagné stelt voor om instructie te baseren op een leerhiërarchie die meteen aangeeft 
welke kennis en welke vaardigheden stap voor stap worden opgebouwd. Gagné bena-
drukt daarbij vooral de opbouw van complexe kennis, die verder gaat dan geïsoleerde 
begrippen, relaties en structuren. Reigeluth en Curtis (1987) benadrukken daarnaast de 
interne condities, namelijk het activeren van voorkennis en cognitieve verwerkingspro-
cessen.
 
Gagné (1965) onderscheidt de volgende leerhiërarchie. Hij geeft meteen ook expliciet 
aan op welke auteurs en onderzoekers hij terugvalt. In principe kun je deze leerhiërar-
chie relateren aan Blooms taxonomie. Onderliggende leertypes vormen de basis van 
hoger geordende leerresultaten: signaalleren (Pavlov, 1927), stimulus-responsleren (Kim-
ball, 1971; Thorndike, 1989; Skinner, 1938), chaining (kettingvorming, associatief leren) 
(Skinner, 1938; Gilbert, 1962), verbale associaties (Underwood, 1964), (multiple) discrimi-
nant leren (Postman, 1961), begripsverwerving (Kendler, 1964), leren van principes (Gagné, 
1964) en het oplossen van problemen (Maier, 1930; Katona, 1940).

De bovenstaande lijst van ‘learning outcomes’ heeft Gagné later – op basis van eigen 
onderzoek – aangepast tot de volgende lijst van leerresultaten:
 

INTELLECTUAL SKILLS

ATTITUDES

MOTOR SKILLS

COGNITIVE STRATEGIES

VERBAL INFORMATION

REGELS, PROCEDURES EN 
METHODEN

PERSOONLIJKE IDEEËN DIE 
ACTIES BEPALEN

MOTORISCHE ACTIVITEITEN

COGNITIEVE  
VERWERKINGSPROCESSEN

DECLARATIEVE KENNIS

Gagné (1985, p. 245, vierde editie van de uitgave van 1965) beschouwt elk type als een 
'geleerde dispositie, een langetermijngeheugenstatus, een capaciteit'.
Hij gebruikt duidelijk de cognitivistische terminologie om de types van leren te beschrij-
ven. Hij spreekt bijvoorbeeld bij het ‘verwerven van verbale informatie’ over het opbou-
wen van ‘schema’s’ en ‘propositienetwerken’. Toch moet men vaststellen dat de leer- 
hiërarchie eerder een weergave is van taakkenmerken en niet altijd van een hiërarchie 
die de mentale processen precies aflijnt. Op dit punt vermengt Gagné een ‘beschrij-
vende’ benadering van leren met een ‘prescriptieve’ benadering ten behoeve van het 
opzetten van instructieprocessen.

4.92. De 
verschillende 
‘learning outcomes’ 
van Gagné (1984) .
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4.12.2.2 De fasen in een instructieproces

Gagné benadrukt in zijn aanpak voor onderwijskundig ontwerpen, negen opeenvol-
gende fasen. De negen fasen kun je groeperen in drie clusters.
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Je herkent meteen de invloed van het cognitivisme in de aanpak van Gagné. Je vindt ook 
de grote aandacht terug voor een expliciete processing van een zintuiglijk opgenomen 
informatiestructuur en de actieve cognitieve verwerking van de gepercipieerde nieuwe 
kennis (fase 1). Gagné stimuleert vervolgens cognitieve processen die de herhaling, de 
elaboratie en de organisatie van de nieuw aangeboden kennis garanderen (fase 2). Ver-
volgens vraagt Gagné om de interne cognitieve structuren te versterken en die nieuwe 
kennis direct toe te passen, zodat ze getransfereerd kan worden naar andere contexten 
(fase 3). Alle keuzes die een instructieverantwoordelijken maakt bij het doorlopen van 
deze negen events of instruction, verschillen naarmate andere leerdoelen (zie hiervoor) 
vooropstaan.

Figuur 4.93. De 
negen events of 
instruction van 
Gagné (1984).
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Veel lezers zullen de visie van Gagné misschien gedateerd vinden. Maar blijkbaar inspi-
reerden vooral de negen events of instruction heel wat auteurs om de effectiviteit van 
instructieaanpakken te screenen. Zo analyseerden Rourke, Leong en Chatterly (2018) 
evidence-based aanpakken voor geneeskunde-onderwijs en onderzochten ze in welke 
mate de volgende vier events of instruction van Gagné werden meegenomen: expliciete 
aandacht voor de presentatie van leermaterialen, het uitlokken van actieve verwerking 
van de nieuwe leerinhouden (elaboratie/organisatie), feedback geven en een formatieve 
toetsing van wat geleerd werd. 47 interventies die gerapporteerd werden in de 25 stu-
dies (totaal 3286 deelnemers), werden met elkaar vergeleken. Vrijwel alle aanpakken 
benadrukten het presenteren van informatie en formatieve toetsing. Maar minder dan de 
helft voorzag in expliciet feedback en/of expliciete elaboratie en organisatieactiviteiten. 
Opvallend was dat studies waarin vier of drie ‘events’ gecombineerd voorkomen, een 
groter leereffect hadden (standardized mean difference (SMD) = 2.80, 95% confidence 
interval (CI) [2.05, 3.55] versus SMD = 1.44, 95% CI [1.18, 1.69]). De onderzoeksresultaten 
tonen alvast aan dat de events of instruction actueel zijn en dat niet alle evidence-based 
aanpakken even effectief zijn.

4.12.3  Social Learning Theory – Social Cognitive Theory – Observationeel Leren

De ‘Social Learning Theory’ (SLT) wordt soms eerder geassocieerd met een 
behavioristische visie op instructie. Maar heel wat auteurs beschouwen het als een 
cognitivistische uitwerking van leerprincipes. Bij die benadering wordt de theorie meestal 
aangeduid als de ‘Social Cognitive Theory’. De belangrijkste vertegenwoordiger van 
deze visie is Bandura (1971). In de literatuur wordt overigens zijn theorie soms ook als 
constructivistisch getypeerd. Dat heeft meestal te maken met de aandacht die hij heeft 
voor de sociale context. Maar, omdat het begrip ‘cognitieve structuur’ centraal staat in 
zijn benadering, ligt het meer voor de hand om de SLT als een cognitivistische 
instructieaanpak te positioneren. Deze korte discussie over de typering van de theorie 
illustreert hoe hedendaagse visies op leren en instructie soms verschillende visies 
combineren en integreren tot een sterke aanpak. 

In de SLT-visie op leren en instructie krijgt het observationeel leren en modeling (model-
leren) een centrale plaats. Het begrip ‘model’ mag je niet te eng opvatten: “a model can 
be such things as a person, a film, a picture, a description, an animal, television, or a 
newspaper” (Hergenhahn, 1988, pp. 348-349). Met andere woorden, alles wat informatie 
bevat, dus ook gedrukte leermaterialen, een film, een stripverhaal, een handpop, kan de 
rol van een model krijgen. De kern is dat dit model wordt geobserveerd, wat leidt tot 
‘observationeel leren’.

4.12.3.1 Visie op het leerproces

Bandura (1986, p. 51) omschrijft leren als volgt:

”Learning is largely an information-processing activity in which information about 
the structure of behavior and about environmental events is transformed into 
symbolic representations that serve as guides for action.”
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Bandura gebruikt niet expliciet het begrip ‘schema’, maar wel het begrip ‘symbolische 
representatie’. Die symbolische representatie verklaart waarom men zo snel kan leren 
van observationeel leren. Bandura (1969, pp. 220-221) schrijft er het volgende over: 

“The second representational system, which probably accounts for the notable 
speed of observational learning and long-term retention of modeled contents by 
humans, involves verbal coding of observed events. Most of the cognitive pro-
cesses that regulate behavior are primarily verbal rather than visual. To take a 
simple example, the route traversed by a model can be acquired, retained and 
later reproduced more accurately by verbal coding of the visual information into 
a sequence of right-left turns (e.g., RRLRLL) than by reliance upon visual imagery 
of the itinerary.” 

Bandura geeft een voorbeeld van een experiment aan de hand waarvan hij aantoont hoe 
de symbolische representatie werkt. Hij laat drie groepen kinderen naar een korte film 
kijken waarin een complexe taak in stappen wordt uitgevoerd. Hij vraagt aan een eerste 
groepje om tijdens het kijken hardop te tellen (wat dus belet dat ze datgene wat ze zien 
zouden encoderen). Een tweede groepje beschreef hardop de acties die stap voor stap 
werden uitgevoerd in de film. Een derde groep keek alleen maar aandachtig naar de 
videoclip. De tweede groep bleek nadien significant meer correcte stappen te kunnen 
opsommen dan de kinderen uit beide andere condities. 

Naast het begrip ‘symbolische representatie’ staan verder twee andere begrippen cen-
traal in de SLT: ‘expectations’ (verwachtingen) en ‘vicarious experiences’. We werken die 
hieronder verder uit.

◊ ‘Expectations’

Volgens de SLT ontwikkelen lerenden door hun eerdere ervaringen verwachtingen. Die 
verwachtingen hebben betrekking op de gevolgen die samenhangen met een bepaald 
gedrag. Lerenden krijgen die verwachtingen al na een heel beperkte ervaring. Die ver-
wachtingen spelen de rol van een soort bekrachtiger: lerenden zullen – volgens de SLT 
– gedrag meer vertonen wanneer ze ‘verwachten’ dat er een positieve bekrachtiging zal 
volgen, met andere woorden wanneer ze zich bewust zijn van een responsbekrachti-
gende contingentie (zie thema behaviorisme voor meer uitleg over de ‘contingencies of 
reinforcement’).

Figuur 4.94. Impact van het 
observeren van een verband tussen 
SORB en het ontstaan van een 
verwachting over de gevolgen bij het 
zelf uitvoeren van het gedrag.

OBSERVEREN VAN DE 
S-O-R-B KETEN

VERWACHTINGEN M.B.T. 
DE BEKRACHTIGER

HERHALEN VAN DE 
RESPONS

STIMULUS ORGANISME RESPONS BEKRACHTIGING
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◊ Vicarious experiences

Een ‘vicarious experience’ verwijst naar het ervaren/meemaken wat de gevolgen 
(bekrachtiging) zijn van een gedrag bij anderen. Het is dus volgens Bandura voldoende 
dat iemand gedragingen en de bekrachtiging die erop volgt, heeft geobserveerd, om dit 
gedrag zelf op te pikken en dus te ‘leren’. Een groot deel van het leren verloopt volgens 
Bandura ‘vicariously’, namelijk op een indirecte manier en dus op basis van observatie 
van dat gedrag bij anderen (Hergenhahn, 1988, p. 350).
‘Vicarious leren’ staat dus voor het leren door het 
observeren van de consequenties van gedrag bij 
iemand anders (Slavin, 1994, p. 121). Een voorbeeld 
helpt om dit nog beter te begrijpen. In de eerste 
graad van het middelbaar onderwijs wordt gevraagd 
om een gedicht voor te dragen. Tibo wil een zelfge-
schreven gedicht voordragen. Hij merkt echter dat hij 
weinig succes heeft met zijn zelfgeschreven gedicht. 
Bovendien merkt hij dat de andere leerlingen popu-
laire hedendaagse dichters hebben gekozen, en 
daarmee scoren bij de leerkracht. Bij een volgende 
gelegenheid, wanneer leerlingen weer zelf gedichten 
kunnen kiezen, kiest Tibo … een hedendaagse dichter.
Lerenden krijgen ook een ‘vicarious’ ervaring wan-
neer ze een negatieve bekrachtiging zien volgen op 
gedrag bij andere lerenden. In dit geval spreken we 
van ‘vicarious punishment’.
 
Er wordt dus heel wat geleerd door observatie van levende en van ‘symbolische’ model-
len. De mechanismen hierbij zijn ‘vicarious reinforcement’, ‘vicarious punishment’, ‘vicari-
ous extinction’. Via observatie van beloning, straf of het ontbreken ervan bij een model, 
zal een gedrag bij de persoon die observeert: toenemen, afnemen of verdwijnen. Als 
gevolg van deze observaties komt iemand tot ‘modeling’ van het geobserveerde gedrag. 
‘Modeling’ is het psychologische proces van ‘in overeenstemming brengen met’, het is 
meer dan imiteren (Bandura, 1986, p. 51). Het voornaamste verschil tussen observationeel 
leren en imitatie is dat bij imitatie het geïmiteerde gedrag overeenkomt met het geobser-
veerde. Imiteren houdt niet in dat de imiterende iets leert op basis van de geobserveerde 
contingenties in het gedrag en de bekrachtiging (Catania, 1992, p. 216). 

Aanhangers van het observationeel leren zien ‘modeling’ als de meest effectieve manier 
om kennis en informatie betreffende nieuw gedrag over te dragen. De waarde van ‘vica-
rious reinforcement’ wordt door Bandura soms zelf gerelativeerd (1977, p. 123), onder 
andere wanneer hij stelt: “Direct incentives have greater motivational power than vicari-
ous ones when it comes to maintaining behavior over time.” Hij geeft het voorbeeld van 
arbeiders die zien dat andere arbeiders een hoger loon krijgen op het einde van elke 
maand. Het zien dat anderen beter verloond worden, kan tijdelijk harder werken uitlok-
ken. Maar dat effect ebt weg wanneer die arbeiders uiteindelijk zelf niet beter worden 
betaald.

Figuur 4.95. Het suc-
ces van gadgets in de 
speelgoedindustrie 
heeft veel te maken 
met het observeren 
van anderen die ple-
zier beleven aan hun 
gadget. Zo zag je in 
2017-2018 de spin-
nersrage bij lagere-
schoolkinderen.
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Onderzoek van Siegel, Galassi en Ware (1985) toont overtuigend het effect aan van  
‘vicarious experiences’ op leerprestaties. Zij kijken bijvoorbeeld naar variabelen en pro-
cessen die wiskundeleerprestaties verklaren van 143 bachelorstudenten. Daaruit blijkt 
dat – uiteraard – voorkennis de belangrijkste proportie in de variantie van wiskunde- 
resultaten verklaart (49%). Maar de SLT-variabelen verklaren additioneel nog een 6%: 
self-efficacy, expectations en outcome expectations. Bovendien bleek het SLT-model  
significant beter de leerresultaten te voorspellen dan een math 'aptitude-anxiety'-model 
(zie wiskundeangst zoals besproken in het inleidende thema over het referentiekader).

Vicarious experiences spelen ook in complexe leersituaties een rol. Zo bespreekt Walker 
(2018) het gebruik van vicarious experiences bij de ontwikkeling van de complexe compe-
tentie leerkracht-ouderscommunicatie in de lerarenopleiding. Studenten leerkrachten kij-
ken naar video-opnames van gesprekken tussen leerkrachten en ouders. De videocases 
zijn een oplossing voor wat anders moeilijk te trainen is. Er zijn weinig tot geen kansen om 
als student leerkracht reallife een oudercontact mee te maken. De student leerkracht kent 
meestal de leerling onvoldoende, heeft geen formele aanstelling in de schoolcontext en 
loopt ook ‘gevaar’ in gesprekken met ouders. Zelfs ervaren leerkrachten ervaren veel 
stress bij oudercontacten. Walker (2018) rapporteert pieken in hartslag, hartritme (> 120 per 
minuut) en motorische activiteit bij leerkrachten in een direct contact met ouders. Walker 
laat studenten leerkrachten video-opnames van succesvolle en minder succesvolle leer-

16 http://www.caepfamilyengagement.org

Figuur 4.96. Beloning, bekrachtiging … het zijn 
uiteraard behavioristische begrippen, maar ze 
spelen ook een centrale rol in de 'Social Learning 
Theory'. Daarom situeren overigens nogal wat 
overzichtsauteurs deze visie op instructie bij het 
behaviorisme. In deze figuur zie je belonings- 
systemen die gebruikt worden bij het gebruik 
van handpoppen bij het aanpakken van 
wiskundeleermoeilijkheden (Aanvullingen 
Onderwijskunde, masteropleiding Logopedie & 
Audiologie, juni 2010).

Figuur 4.97. (a/b) Het 
meemaken van een 
virtuele interactie 
met ouders levert 
een succesvolle 
‘vicarious 
experience’ op 
(Walker, 2018; Walker 
& Legg, 2018). Verken 
zeker het online 
opensourcepakket 
Family 
Engagement).21
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kracht-ouderinteracties bekijken en stelt hun daarbij vragen. In de videocases zien ze de 
gevolgen van het gedrag. Op basis van haar onderzoek (2018) stelt Walker vast dat dit een 
duidelijke impact heeft. Er wordt bijvoorbeeld bij 223 studenten leerkrachten een gemid-
delde stijging vastgesteld in vijf van de zeven kritische aspecten (stappen en kenmerken) 
in een ouder-leerkrachtcommunicatie. De aanpak van Walker valt onder de noemer ‘klini-
sche simulaties’. Hierop komen we nog terug in het thema over het constructivisme, maar 
dan zal de lerende in een echte interactie gaan met ouders (bv. gespeeld door acteurs) en 
voegt men er dikwijls een ‘sharing’component aan toe waarbij lerenden hun ervaringen in 
de klinische simulatie uitwisselen en daaruit extra leren.

 

4.12.3.2 Self-Efficacy
 

Door de ‘expectations’ en de ‘vicarious experiences’ ontwikkelt zich bij de lerenden een 
gevoel van self-efficacy (SE). Bandura beschrijft dit als de inschatting van een lerende over 
zichzelf en over de vraag of hij een taak, opdracht ... succesvol kan aanpakken (Bandura, 
1986). Deze zelfinschatting is in de onderwijskundig en psychologische onderzoekslitera-
tuur een belangrijke variabele geworden, die ook in heel wat onderzoek meegenomen 
wordt als een mediërende variabele. Dit betekent dat, wanneer er door een interventie een 
verhoging in zelfeffectiviteit wordt geobserveerd, zich dat vertaalt in een stijging in leer-
prestaties. De literatuur over self-efficacy en het meten ervan is dan ook zeer ruim. 

17 https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanEncy.html

Figuur 4.98. De impact van ‘vicarious experiences’ 
op de gerapporteerde stijging van succesvolle ele-
menten voor een ouder-leerkrachtcommunicatie  
(Walker, 2018).

Figuur 4.99. Verken 
even deze web- 
pagina over self- 
efficacy. Je vindt er 
een schat aan theo-
retische en onder-
zoeksinformatie over 
self-efficacy, en dat 
van de hand van 
Bandura zelf.22
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Een voorbeeld in verband met zelfeffectiviteit koppelen we opnieuw aan ‘klinische simu-
laties’, maar dit keer in de opleiding van huisartsen. Zo vergeleek Apers en haar collega’s 
het gebruik van face-to-facesimulaties (met supervisie van een lesgever of zonder super-
visie) met online klinische simulaties zoals hierboven beschreven. In elke situatie werd 
een pretest en posttest afgenomen, waarbij ook self-efficacy werd gemeten met het 
onderstaande instrument. De studenten geven telkens aan in welke mate ze zich in staat 
voelen om die stap in een typisch consultatieproces te zetten.

How confident do you feel at this moment to perform the various consultation components? 
Rate yourself on this scale (0: not at all certain to 10: very certain) 
Opening of the consultation 
1. Exploring the patient’s story. 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Listening to the cognitions (ideas) and emotions of the patient. 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Exploring the patient’s expectations. 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
History taking 
4. Having a clear view of the questions you want to ask in relation to the different parts in 

history taking. 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Physical examination 
5. Performing systematically the physical examination. 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Diagnosis, treatment and planning 
6. Explaining the diagnosis in an understandable language to the patient. 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Making the link to elements from the opening of the consultation: Why is this patient 

coming to me? What is the relevant of his ideas, emotions and expectations? 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. Explaining the follow-up measures of this consultation. 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
General 
9. I’m capable to properly perform an entire consultation.
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maar ook hun feitelijke consultatieprestaties werden gemeten. Zowel aan de start als op 
het einde van de interventie reageerden studenten op een gestandaardiseerde video-
case. Op basis van hun reacties werd een cognitieve consultatiescore gemeten.
Interessant is dat de online klinische simulatie en de gesuperviseerde face-to-face klini-
sche simulatie met acteurs tot een significant betere consultatie leidden (leerprestaties). 
De niet-gesuperviseerde klinische simulatie leidde tot een lagere impact. Maar het effect 
op self-efficacy was opvallend. De zelfeffectiviteit bleek het hoogst bij de niet-gesuper-
viseerde groep, die zich dus duidelijk onderschatte. Maar bij de begeleide klinische simu-
latie was de zelfeffectiviteit laag, vooral door de grote mate aan stress. De zelfeffectiviteit 
was ook hoog bij de onlinesimulatie en netjes in lijn met de goede leerprestaties.
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In haar vervolgonderzoek onderzocht Apers (Apers, 2015, p. 95) de self-efficacy van 204 
huisartsen in opleiding (vijfde opleidingsjaar), en dat gedurende een periode van 17 
maanden. In die tijd werkten de studenten in de online klinische simulaties, de face-to-
facesimulaties en uiteindelijk in een stage in de praktijk. Ze stelt een duidelijke impact op 
de gerapporteerde zelfeffectiviteit vast: 

“Figure 5.2 shows that students’ self-efficacy beliefs for exploratory communica-
tion (F(6;726)= 4.34, p<.001), technical skills (F(6;726)=9.71, p<.001), explanatory 
communication integrated with clinical reasoning (F(6;726)=4.55, p<.001) and 
integration of all skills (F(6;726)=13.37, p<.001) gradually increased over time with 
significant differences between the different measure moments. In particular, stu-
dents’ SE for the integration of all skills was significantly higher at the end (MM6 
and MM7) as compared to the start (MM1-MM3).“

4.12.3.3 Subprocessen bij het observationeel leren

Maar hoe verloopt precies het leerproces bij observationeel leren? Bandura (1986, pp. 
51-70) en zijn medewerkers schuiven een aantal processen en proceskenmerken naar 
voren. Volgens hen spelen vier subprocessen (fasen) een centrale rol bij observationeel 
leren:

 > ‘Attentional processes’  (aandachtrichtende processen);
 > ‘Retentional processes’  (retentieprocessen);
 > ‘Production processes’ (productieprocessen);
 > ‘Motivational processes’  (motivationele processen).

Maar alvorens de processen te bespreken, geven we een voorbeeld van een onderzoek 
waarbij observationeel leren succes is gebleken. Daarbij gaat het over het aanleren van 
‘eerlijk’ zijn. 
Ma en collega’s (2018) zetten een onderzoek op bij 191 5-jarigen. De onderzoekers wilden 
weten of 5-jarigen – na het observeren van een model – zouden toegeven dat ze spiek-
ten bij een raadselspel. In een eerste onderzoek stelden ze vast dat het gewoon obser-
veren van een 5-jarige die toegaf dat hij/zij spiekte, geen effect had. Maar in hun tweede 
onderzoek observeerden de kleuters een 5-jarige die toegaf dat hij/zij spiekte, maar dit 
keer kreeg hij/zij daarvoor een compliment en een beloning van de onderzoeker. Nu was 
er wel een duidelijke invloed: het aantal 5-jarigen dat zelf toegaf te hebben gespiekt, 
steeg. In een vervolgonderzoek werd enkel een compliment gegeven (zwakkere bekrach-
tiging) en ook dat bleek al voldoende om meer eerlijkheid uit te lokken. Dit experiment 
geeft duidelijk weer hoe de ‘vicarious experience’ een meerwaarde heeft in een leerpro-
ces. De vraag is nu of je de volgende processen herkent in dit voorbeeld?

◊ Aandachtrichtende processen

‘Attentional processes’ bepalen wat de aandacht trekt en dus wat geobserveerd wordt. 
Dit bepaalt dus ook welke informatie selectief zal worden opgenomen. Een goede selec-
tieve aandacht is belangrijk bij observationeel leren. Zowel in diegene die observeert als 
in het model zijn er factoren die selectieve perceptie beïnvloeden.
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Factoren in de lerende die observeert: 
 > De hoeveelheid voorkennis: “The greater the cognitive skills and prior 

knowledge, the more subtleties observers will perceive.” (ibid. 1986, p. 53). Het is 
niet verwonderlijk dat voorkennis – zoals reeds hierboven besproken – een 
bepalende rol heeft. Laat dus nooit lerenden modellen observeren wanneer je 
weet dat ze over onvoldoende voorkennis beschikken om correct een en ander in 
te schatten.

 > De intrinsieke motivatie. Is de lerende uit zichzelf gemotiveerd om van het model 
iets te leren?

 > Persoonlijkheidskenmerken zoals zelfvertrouwen, mate van afhankelijkheid, eigen 
gevoel van bekwaamheid, enzovoort (Gage & Berliner, p. 335). In feite komt hier 
direct self-efficacy om de hoek kijken. Zelfeffectiviteit is dus tegelijkertijd een 
input- en een outputvariabele bij observationeel leren.

Factoren in het ‘model’ dat geobserveerd wordt:
 > De ‘functionele waarde’ speelt een sterke rol. 

o Modellen hebben het best duidelijke kenmerken die als een voordeel ervaren 
worden: apart staan, zich onderscheiden, bekwaamheid ... Hiermee samenhan-
gend schrijft Bandura: “Given the choice, people are more likely to select models 
who are proficient at producing good outcomes than those who repeatedly get 
punished.” (ibid, 1986, p. 54).

o Wanneer de gemodelleerde vaardigheden en strategieën als zinvol worden 
ervaren voor het latere functioneren, dan blijft de aandacht langer gaande. Ban-
dura spreekt in dit verband van ‘intrinsieke motivatie’.

o Het geslacht van het model is een niet te verwaarlozen factor. De functionele 
waarde van een model kan zeer sterk verschillen wanneer jongens of meisjes 
als model optreden. Hoe zou het bijvoorbeeld komen dat jongens vinden dat 
dansen iets voor meisjes is? In interventie om bijvoorbeeld computergebruik te 
promoten op scholen besteed men veel aandacht aan het laten optreden van 
meisjes als model. En waarom wordt in promotieacties voor STEM (Science 

Figuur 4.100. (a/b) Deze sokkenpop is voor (sommige) jonge kinderen een attractief 
model. Het model doet wiskundeoefeningen voor, heeft succes en maakt fouten, en 
daagt lerenden (1st-2de leerjaar) uit om zelf ook de oefeningen op te lossen (Capita 
Selecta Onderwijskunde, masteropleiding Logopedie & Audiologie, juni 2010).



VAN EEN COGNITIVISTISCHE VISIE OP LEREN NAAR HET ONTWERPEN VAN INSTRUCTIE 357

Technology Engineering en Mathematics) zoveel aandacht besteed aan meis-
jes als rolmodel?

o Naast de functionele waarde speelt ook de ‘attractiviteit’ van het model. Een 
model trekt de aandacht als het over eigenschappen beschikt als kennis, pres-
tige, schoonheid, rijkdom, macht en andere kenmerken die door de observe-
rende aantrekkelijk worden gevonden.

       

◊ Retentieprocessen

Observeren moet leiden tot een actieve verwerking van het 
geobserveerde, tot een cognitieve representatie. Via retentie-
processen slaat de ‘observator’ de verworven informatie op. Dit 
proces – ook ‘symbolisatie’ genoemd – kan via visuele en via 
verbale codes gebeuren (Bandura, 1986, pp. 57-58). Bij de visu-
ele codes wordt de complexe geobserveerde realiteit opgesla-
gen. Bij de verbale codes (zie eerdere bespreking over de SLT) 
wordt het geobserveerde omgezet tot codes. Bandura beklem-
toont het belang van verbale codes (proposities). Hij geeft het 
voorbeeld van een motorrijder die fungeert als een model. De 
lerende moet later de weg afleggen die het model heeft voor-
getoond. Dit zal beter lukken wanneer de visuele informatie 
omgezet wordt tot een verbale code (bv. links, rechts, rechts, 
rechts en dan 1 km rechtdoor om dan ten laatste links af te 
slaan). Bandura suggereert om dit te bevorderen door de 
nieuwe kennis regelmatig te laten herhalen door het model.
  

◊ Productieprocessen

Het is onvoldoende om nieuwe kennis 'in abstracto' te ontwik-
kelen en op te slaan in het geheugen. De kennis moet ook lei-
den tot feitelijk gedrag. Dit wordt bevorderd door de productie-
processen in deze derde fase. Op deze manier ontstaat een 

Figuur 4.101. Hoe vergankelijk zijn rolmodellen  
(Che Guevara, Havanna, Cuba, mei 2010)? Dikwijls  
lukt observationeel leren niet omdat instructieverant-
woordelijken onvoldoende de leefwereld van hun 
doelgroep kennen en terugvallen op modellen die de 
doelgroep niet meer 'kent', althans niet als een 
attractief rolmodel.

Figuur 4.102. Deze sokkenpop, gebruikt bij reme- 
diëringsoefeningen wiskunde (1ste en 2de leerjaar), 
daagt de lerende uit om zelf oefeningen op  
te lossen (Capita Selecta Onderwijskunde, master- 
opleiding Logopedie & Audiologie, juni 2010).
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‘feedback loop’ (terugkoppeling), waardoor het geobserveerde gedrag meer en meer 
wordt benaderd en waardoor de opgeslagen verbale codes bij dit gedrag worden ver-
sterkt en verfijnd. 

◊ Motivationele processen

Continu spelen motivationele processen een rol. Bij en na het observeren van een 
bepaald gedrag en de consequenties ervan blijft de vraag open of een observator dit 
gedrag wil nadoen (of juist wil vermijden). Bandura bespreekt externe en interne ‘motiva-
tors’. Externe ‘incentives’ hebben geen natuurlijke relatie met een gedrag (bv. geld, extra 
voordelen ...). Vallen deze ‘incentives’ weg, dan vermindert de bereidheid om het gedrag 
opnieuw te vertonen. Intrinsieke ‘motivators’ vloeien op een natuurlijke wijze voort uit het 
vertoonde gedrag.
Bandura beschouwt zelfevaluatie als een uitstekende intrinsieke ‘motivator’. Hij verwijst 
hierbij naar het bevorderen van zelfregulerende processen. Uit onderzoek van Bandura 
blijkt dat personen die hun eigen gedrag ‘belonen’, meteen ook tot betere prestaties 
komen (Gage & Berliner, 1984, p. 347). Bandura gelooft in ‘self-motivated learning’. Men-
sen leren volgens hem niet vanuit een spontane interesse, maar in de eerste plaats van-
uit eigen doelstellingen en maatstaven (Crain, 1992, p. 191).

In een experimentele studie onderzocht Schunck (1981) de differentiële invloed van 
modeling in vergelijking met een klassieke instructieaanpak. In de modelingconditie 
keken lerenden (+/- 9 jaar oud) naar volwassenen die staartdelingen oplosten. Die vol-
wassenen verbaliseerden hardop wat ze precies stap voor stap deden. Daarbij werd 
ervoor gezorgd dat die volwassenen een juist antwoord gaven en ervoor beloond wer-
den. Vervolgens konden lerenden zelf oefeningen oplossen. Bij moeilijkheden kregen ze 
correctieve feedback waarbij de instructieverantwoordelijke (die dan optrad als model) 
opnieuw modelleerde hoe hij/zij de opdracht aanpakt. Ook hij/zij verwoordde hardop de 
gevolgde aanpak. In de klassieke lesaanpak losten de lerenden de oefeningen op en 
werden ze bij moeilijkheden verwezen naar beschikbare voorbeelden in het handboek. 
Het effect van beide aanpakken werd onderzocht door de resultaten te vergelijken op 
een wiskunde toets, de mate waarin de lerenden doorzetten en hun self-efficacy. Schunck 
stelt een significant betere invloed vast bij lerenden in de modelingonderzoeksconditie: 
een hogere self-efficacy, er werden meer problemen opgelost en de lerenden zetten lan-
ger door. Op basis van de resultaten van een pad-analyse blijkt 23% van de variantie in 
de posttest wiskunde verklaard te worden door deze self-efficacy.

Observationeel leren wordt zeer veel gebruikt bij kinderen met een autismespectrum-
stoornis (ASS). Deze kinderen kunnen moeilijk iets leren door directe instructie. Instruc-
tieverantwoordelijken dringen dikwijls moeilijk tot deze lerenden door en soms zelfs 
helemaal niet. Shipley-Benamou, Lutzker en Taubman (2002) gebruikten video-modeling 
in een casestudy bij drie kinderen met ASS. Deze drie kinderen bleken heel basale dage-
lijkse vaardigheden niet te kunnen uitvoeren. In het onderzoek wilde men het volgende 
ontwikkelen via de videocases: 

 > Danny: fruitsap persen, een brief schrijven en op de post doen, en de tafel 
dekken.

 > David: het aquarium schoonmaken en de tafel dekken. 
 > Amy: de kat eten geven, een brief op de post doen en de tafel dekken. 
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Deze taken werden gekozen na overleg met de ouders van de kinderen. Voor elke taak 
werd een video gemaakt waarin iemand anders de taak uitvoerde (camera op schou-
ders). Deze video werd altijd ingeleid door een favoriete cartoon van de kinderen, zodat 
er zeker aandacht was voor de videoclip. Na het bekijken van de clip kreeg een kind alle 
materiaal om zelf de taak uit te voeren. Bij correct en volledig uitvoeren werd een verbale 
beloning gegeven en een snoepje.
In vergelijking met het gedrag voor de interventie werd bij elk van de kinderen een zeer 
duidelijk leereffect vastgesteld. Bovendien bleef dit leereffect ook doorwerken.
 

Figuur 4.103. Effect 
van een op SLT 
gebaseerde video-
instructie bij ASS 
(causus Amy). In 
vergelijking met 
baselinegedrag blijkt 
er na het zien van de 
video een 
consequente stijging 
te zijn in het 
uitvoeren van de 
nieuwe dagelijkse 
taken (Shipley-
Benamou, Lutzker, & 
Taubman, 2002,  
p. 170).
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4.12.3.4 Adviezen voor het opzetten van op SLT gebaseerde instructieaanpakken

We gebruiken de vier subprocessen van Bandura als een basisstructuur om de richtlijnen 
die we kunnen afleiden uit de 'Cognitive Learning Theory', te ordenen (zie Bandura, 1986, 
p. 51; Gage & Berliner, 1984; Hergenhahn, 1988; Slavin, 1991; Woolfolk, 1990.) 

 > Aandachtrichtende fase:
o Bied duidelijke en interessante ‘cues’ (prikkels) aan. Sterke prikkels zijn nieuw en 

verrassen de lerende.
o Modellen zet je zodanig aan het werk dat ze helpen bij het selecteren van wat 

belangrijk is in de leersituatie.
o Modellen weerspiegelen het best kenmerken zoals het hebben van veel exper-

tise, een sterke bekwaamheid en een hoge status in de groep.
o Het straffen en/of belonen van het gedrag van het model verscherpen de aan-

dacht van de lerende.
o Houd rekening met de hoeveelheid nieuwe kennis die verwerkt moet worden. Is 

die te groot, dan is de kans groot dat het observationeel leren fragmentair en 
beperkt blijft. Observeren van stukjes van het gewenste gedrag is dan nodig in 
een stapsgewijs proces naar het meer complexe gedrag.

 > Retentiefase:
o Geef zeker voldoende kans om te oefenen en te herhalen.
o Geef, al heel snel bij het overnemen van het gewenste gedrag, feedback. Dit 

helpt het een en ander snel bij te sturen.

 > Productiefase:
o Geef lerenden de kans om zich te meten met het model, om het gedrag van het 

model te kunnen evenaren. In de praktijk gebeurt dit dikwijls in een formatieve 
evaluatiefase. 

 > Motivationele fase:
o Bekrachtig het gedrag met externe ‘motivators’ (bv. scores) en/of interne ‘moti-

vators’. 

4.12.4  Concept mapping – Mind mapping – Non-linguïstische representaties

4.12.4.1 Principes

In de eerste reeks van toepassingen van het cognitivisme voor instructie, benadrukten 
we het belang van non-linguïstische representaties. Daarbij werd reeds af en toe verwe-
zen naar mind mapping. Mind mapping is een systemische vertaling van dit basisprincipe. 
Maar het is in de literatuur en de onderwijspraktijk een aanpak geworden met eigen 
‘tools’, instructiebenaderingen, theorievorming en onderzoek. 
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We beginnen deze sectie door het eerst te hebben over concept maps, dan verschuiven 
we de aandacht naar een meer specifieke strategie: mind mapping. Concept maps 
(begripskaarten) verwijzen naar een techniek om kennis grafisch en hiërarchisch voor te 
stellen. De techniek voor concept mapping is als instructiestrategie ontwikkeld door 
Novak van de Cornell University in de jaren zestig (Novak, 1991, 1993, 1998). Novak (2005) 
definieert het begrip ‘concept’ als volgt: 

“We define concept as a perceived regula-
rity in events or objects, or records of 
events or objects, designated by a label. 
The label for most concepts is a word, alt-
hough sometimes we use symbols such as 
+ or %. Propositions are statements about 
some object or event in the universe, 
either naturally occurring or constructed. 
Propositions contain two or more con-
cepts connected with other words to form 
a meaningful statement.”

De omschrijving geeft duidelijk aan dat con-
cept maps volledig passen binnen de cogniti-
vistische visie op leren en instructie. We her-
kennen onder andere de cognitivistische 
terminologie en een aantal mechanismen die betrekking hebben op de schemaopbouw. 
Dat wordt nog duidelijker wanneer we lezen over de verschillende soorten van leren die 
bij concept mapping worden onderscheiden.

Novak (1998, p. 41) onderscheidt drie types van leren, die een afbeelding zijn van de 
types kennis die geconstrueerd worden:

 > ‘Representational learning’ verwijst naar het leren van symbolen, tekens, labels, 
namen (Bruno is de naam van mijn buurman).

 > ‘Concept learning’ resulteert in het construeren van betekenis voor begrippen. De 
basis voor de begripsvorming kunnen persoonlijke ervaringen zijn, wat hij als 
‘concept formation’ aanduidt. Maar begrippen kunnen ook opgebouwd worden 
op basis van de reeds aanwezige kennis in het geheugen. Dit benoemt Novak als 
‘concept assimilation’.

 > ‘Propositional learning’ resulteert in relaties tussen begrippen, veronderstellingen, 
hypothesen, stellingen.

Novak benadrukt dat de drie types van kennis op een betekenisvolle manier moeten 
worden verworven. Hij leent hier het begrip ‘meaningful’ van Ausubel. Concept maps ziet 
hij als een optimale manier om lerenden te dwingen de drie types van kennis met elkaar 
te combineren. Het volgende schema illustreert deze hypothetische samenhang.
 

Figuur 4.104. Aan de 
Stanford University 
(California, USA, 
maart 2002) vind je 
overal wagentjes met 
whiteboards die 
lerenden en instruc-
tieverantwoordelij-
ken gebruiken om 
problemen aan te 
pakken, uitleg te 
geven, oplossingen 
uit te werken. De 
bordjes kun je overi-
gens in alle gangen 
en lokalen ophan-
gen. Een centrale 
toepassing bij die 
borden is het uitwer-
ken van concep 
maps.
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Yin en Shavelson (2004) geven een meer gedetailleerde omschrijving van wat we pre-
cies onder concept maps kunnen verstaan: 

“A concept map is a network that includes nodes (terms or concepts), linking lines 
(usually with a uni-directional arrow from one concept to another), and linking 
phrases which describe the relationship between nodes. Linking lines with lin-
king phrases are called labeled lines. Two nodes connected with a labeled line 
are called a proposition. Moreover, concept arrangement and linking line orien-
tation determine the structure of the map (e.g., hierarchical or nonhierarchical).”

De benadering met concept maps bouwt ook deels voort op de opvattingen van Ausubel, 
omdat expliciet de rol van voorkennis naar voren wordt geschoven: “Meaningful learning 
involves the assimilation of new concepts and propositions into existing cognitive struc-
tures.” Op basis van die cognitivistische uitgangspunten stelt Novak (2005):

“We believe one of the reasons concept mapping is so powerful for the facilita-
tion of meaningful learning is that it serves as a kind of template to help to orga-
nize knowledge and to structure it, even though the structure must be built up 
piece by piece with small units of interacting concept and propositional frame-
works.” 

Deze korte theoretische verklaring situeert de werking van concept mapping in het werk-
geheugen, waar de strategie helpt om (oude en nieuwe) kennis te herhalen, te elabore-
ren en/of te organiseren, afhankelijk van het doel waarvoor concept mapping wordt 
gebruikt.
De grafische voorstelling van de kennis stelt een netwerk van begrippen voor. Het net-
werk bestaat uit knooppunten (‘nodes’) en relaties (links) die met pijlen worden voorge-

Figuur 4.105. Soorten 
van leerprocessen in 
relatie tot het 
gebruik van concept 
maps (gebaseerd op 
Novak, 1998, p. 41).
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steld. Begrippen en relaties worden benoemd. De relaties kunnen unilateraal, bilateraal 
of multilateraal zijn. De begrippen kunnen als louter associaties weergegeven worden 
(brainstorming), of een ordening weergeven.

De ‘concept mapping’-techniek wordt onder meer als basis gebruikt voor een brainstor-
mingsessie of voor de toetsing van complexe kennis (zie bijvoorbeeld onderzoek van Yin 
& Shavelson, 2004). Daarnaast kent de techniek nog heel veel wat andere toepassingen:

 > gekende en nieuwe begrippen/ideeën aan elkaar relateren;
 > misvattingen/fouten in de eigen kennis/ideeën opsporen;
 > het probleemoplossingsproces visualiseren;
 > een verhaal voorstellen;
 > een procesverloop uittekenen;
 > een argumentatie in een redenering weergeven;
 > een complexe tekst stap voor stap schematisch voorstellen;
 > een complex idee verklaren aan anderen;
 > oorzaak-gevolgrelaties uitwerken;
 > een complexe structuur voorstellen.

◊ Onderzoek met concept mapping

Onderzoek van Liu, Chen en Chang (2010) keek naar de impact van het gebruik van een 
computerondersteunde ‘concept mapping’-leerstrategie bij scholieren die ‘English as a 
Foreign Language’ (EFL) volgden. Daarbij werd onderzocht of dit een differentieel effect 
zou hebben op het niveau van begrijpend lezen. Als opdracht lazen de lerenden teksten 
uit Engelse weektijdschriften. De analyses tonen aan dat de positieve invloed van con-
cept mapping vooral bij zwakkere lerenden te zien is. Hun scores voor begrijpend lezen 
gingen er significant op vooruit. Ten tweede bleken die leerlingen ook meer en betere 
leesstrategieën te hanteren, zoals luisteren, herlezen en het actief opsporen van de bete-
kenis van woorden. In de ‘concept mapping’-interventie leerden de lerenden de vol-
gende strategieën (ibid, p. 439):

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

Je herkent hierin opnieuw de reeds eerder besproken aandacht voor het aanleren van 
cognitieve strategieën. Die aanpak wordt nu ondersteund met NLR's die door de leren-
den met ‘concept mapping’-software werden uitgewerkt.

In een vergelijkbaar onderzoek van Haugwit en Sandmann (2009) werd de impact van 
concept maps op de verwerving van biologiekennis onderzocht. Naast concept mapping 
werden ook samenvattingen als interventiestrategie gebruikt. In hun onderzoek leidde 
concept mapping tot hogere scores dan het samenvatten. Ook in opvolgmetingen van 
het leereffect bleek nog steeds dat de lerenden uit de ‘concept mapping’-groep betere 
testresultaten neerzetten.
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Chen, Allen en Jonassen (2018) gebruiken concept maps bij samenwerkend leren en 
vragen dus hun studenten gezondheidswetenschappen (N 15) om een groepsconcept-
map uit te werken. De concept map werd gebruikt als techniek om een authentiek gesi-
tueerd gezondheidsprobleem aan te pakken. Heel concreet werd de concept map 
ingezet om cognitieve conflicten tussen groepsleden helder te krijgen, om er zo voor 
te zorgen dat er op het einde een grote mate van overeenkomst ontstond in de kennis 
van de lerenden (knowledge convergence). Lerenden maakten eerst een eigen con-
cept map, vervolgens een groepsconceptmap en dan een eigen herwerkte concept 
map. Ten eerste stellen de onderzoekers vast dat de concept maps alvast hielpen om 
de eigen ideeën goed op tafel te kunnen leggen. Maar dit leidde niet automatisch tot 
een mooi gedeelde groepsconceptmap. Veel bleek afhankelijk van de actieve rol van 
de lerenden in de groepsdiscussie.  
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Figuur 4.106. 
Voorbeeld van een 
concept map 
ontwikkeld door de 
lerenden in het 
onderzoek van 
Haugwit en 
Sandmann (2009).

Figuur 4.107. De 
opeenvolgende 
concept maps in het 
groepje van Lucy 
(Chen, Allen, & 
Jonassen, 2018, p. 7)
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In het onderzoek van Wang, Cheng, Chen, Mercer en Kirschner (2017) werd opnieuw con-
cept mapping gebruikt als een strategie om het samenwerkend leren te ondersteunen. 
Twee soorten van taken werden aangepakt in de groepjes: designtaken en taken die 
eerder gericht waren op het verwerken van concepten. De resultaten tonen aan dat de 
‘concept mapping’-aanpak vooral werkte bij die laatste soort van taken en minder bij de 
ontwerptaken. Deze onderzoeksresultaten sluiten goed aan op de invalshoek van Novak 
en Cañas (2008, p. 6) die benadrukken dat concept mapping vooral samenhangt met 
‘meaningful learning’. Novak en Cañas benadrukken het belang van ‘meaningful learning’ 
bij het gebruik van concept mapping. In figuur 4.108. wordt ook duidelijk dat het verwer-
ven van begrippen de hoeksteen is van cognitieve ontwikkeling. In die zin reageren 
beide auteurs tegen een te sterke nadruk op zelfontdekkende methoden. Daarbij ont-
breekt het – volgens hen – aan sturing en zijn er geen garanties voor de noodzakelijke 
begripsontwikkeling.
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◊ Theoretische verklaringen voor de werking van concept maps

Lewandowsky en Behrens (1999) merken op dat in de context van het werken met mind 
maps, concept maps, grafische ondersteuning van leerprocessen ... er nauwelijks een 
gemeenschappelijk theoretisch referentiekader wordt gebruikt. Zij proberen de hypothe-
tische werking ervan te beschrijven en te verklaren op basis van twee theoretische 
modellen:

 > Het model ‘Analyse van grafische componenten’ van Kosslyn. Kosslyn benadrukt 
in het informatieverwerkend model de beperkte capaciteit van het 
werkgeheugen. Door kenniselementen voor te structureren met een grafische 
representatie, wordt de complexiteit van de kennis verminderd. In termen van de 
‘cognitive load’-theorie betekent dit dat de ‘extraneous cognitive load’ wordt 

Figuur 4.108. Novak 
en Cañas (2008, p. 6) 
leggen nadrukkelijk 
de relatie tussen 
meaningful learning 
en het gebruik van 
concept mapping.
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verlaagd. De grafische representatie helpt om door het gebruik van symbolen, 
labels en pijlen kennis voor te structureren (organisatie en elaboratie). 

 > De theorie van de ‘Cognitieve verwerking van grafische informatie’ van Pinker. 
Pinker bouwt voort op het informatieverwerkend model en legt de nadruk op de 
interactie van een stimulusgedreven (‘bottom-up’) en een schemagedreven 
verwerking. Bij een bottom-upbenadering wordt de grafische voorstelling 
gecodeerd tot een propositienetwerk (een schema). Bij een top-downbenadering 
zal dit schema de aandacht bij het oppikken van nieuwe stimuli oriënteren en de 
verdere verrijking van het schema garanderen. We kunnen in deze context een 
relatie leggen met de ‘cognitive load’-theorie. Het aanbieden van een grafische 
representatie vermindert de ‘extraneous cognitive load’.

4.12.4.2 Mind mapping

In de literatuur en in de instructiepraktijk kunnen we nog andere alternatieve technieken 
terugvinden: ‘Image Maps’, ‘Cybermaps’, ‘Think Map’, ‘Mind Manager’. Sommige van deze 
begrippen worden overigens als gedeponeerde merknaam gebruikt voor ‘tools’ die de 
aanpak ondersteunen (® © TM). Meer recente toepassingen gaan concept mapping 
gebruiken om probleemoplossingsprocessen van groepen lerenden te ondersteunen, 
discussies te stroomlijnen of gezamenlijk kennis te ontwikkelen (zie bv. Hays & Scholla, 
2003 en Jackson & Trochim, 2002). Een uitgebreide bibliografie van ‘concept mapping’-
literatuur is onder meer te vinden op de site van de universiteit van Twente.18

De aanpak van Novak is zeer succesvol. Andere auteurs ontwikkelden eigen benaderin-
gen. Zo ontwikkelde Buzan (1995) de ‘mind mapping’-techniek. Deze populaire techniek 
is specifieker dan concept mapping omdat een mind map uitgaat van één centraal con-
cept. Merchie en Van Keer (2016c, p. 129) omschrijven mind mapping als: 

“een apart soort grafische organizer die helpt om een lineaire tekst om te zetten 
tot een grafische voorstelling. Net zoals andere types grafische organizers (con-
cept maps, knowledge maps ...) hebben ze de volgende kenmerken: (a) ze bou-
wen verder op begrippen of clusters aan begrippen; (b) de ruimte tussen de 
begrippen verwijst naar specifieke relaties ertussen en (c) ze helpen de concep-
tuele structuur van een tekst voorstellen." [vrije vertaling].

Een mind map uitwerken volgt specifieke regels en is daarom goed te onderscheiden 
van bijvoorbeeld concept maps.

Merchie en Van Keer (2016c) benadrukken ook de steeds terugkerende discussie over 
het al dan niet aanbieden van de grafische representatie, of die zelf laten uitwerken door 
lerenden. Het zelf uitwerken biedt als voordeel: 

“In this respect, generative processing (i.e., deeper cognitive processing of the 
material) is induced by ‘learning by doing’, challenging learners to think deeply 
and letting them actively engage in selecting and organizing text in relation to 
their existing knowledge structures.” (ibid, p. 131).

18 http://users.edte.utwente.nl/lanzing/cm_bibli.htm
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Het aanbieden van een mind map: 

“By providing students with worked examples and letting them ‘learn by viewing’, 
the level of extraneous processing is reduced. More cognitive capacity is availa-
ble for generative processing, inducing learners to seek understanding of how 
the linear text is selected, organized, and transformed into a spatial structure. 
Texts complemented with worked-examples of maps would thus provide more 
opportunities to learn.” (ibid, p. 131).

Vervolgens onderzochten beide onderzoekers het differentieel effect van beide ‘mind 
mapping’-strategieën bij 644 leerlingen van het 4de tot het zesde 6de (zeventien klas-
sen). Daarbij werd de mind mapping ook vergeleken met leerlingen die in een contro-
leconditie informatieve teksten lazen (wetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis; bij-
voorbeeld een tekst over het stokstaartje). Leerkrachten van klassen in de experimentele 
‘mind mapping’-condities kregen een uitgebreide training. Merchie en Van Keer (2016a) 
leggen expliciet een link tussen de ‘mind mapping’- aanpak en onderliggende cognitieve 
processen en mentale operaties: herhalen, opzoeken van argumenten, weglaten ele-
menten, generaliseren, construeren ... 
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De effecten op het gebruik van leesstrategieën werd bekeken. Daartoe werd een meet-
instrument voor zelfrapportage ontwikkeld, met aandacht voor het samenvatten en sche-
matiseren, het markeren, het herlezen, het parafraseren, het linken met voorkennis, het 
bestuderen van titels en afbeeldingen, een planmatige aanpak, het monitoren van het 
eigen leerproces en zelfevaluatie tijdens het lezen. Je merkt dat er een gedeeltelijke 
overlap is met metacognitieve strategieën (bv. plannen, monitoring). Ten tweede werd 
het gebruik van deze strategieën ook geobserveerd. De resultaten van de zelfrappor-
tage zijn minder eenduidig, maar de observatie van de ‘overt traces’ (dus de observeer-
bare elementen van gedrag) van het gebruik van leesstrategieën toont overtuigend aan 
hoe leerlingen die mind mappen, significant meer letten op titels, subtitels, kernzinnen, 
kernwoorden en hoofdideeën onderscheiden. Dit valt vooral af te leiden uit hun markeer-
gedrag. Bovendien blijkt dit meer voor te komen bij de leerlingen die werken met mind 
maps die aangereikt werden door de onderzoekers. De resultaten geven alvast aanlei-
ding om voorzichtig te zijn met mind mapping en te vermijden dat er een ‘cognitive load’ 
uitgelokt wordt door – te vroeg of te snel – gebruik te maken van mind mapping.
Maar in een ander onderzoek (Merchie & Van Keer, 2016b) stellen ze vast dat leerlingen 
die voor hun eigen mind maps zorgen, significant betere grafische representaties maken 

Figuur 4.109. 
Onderzoeksdesign 
van Merchie en Van 
Keer (2016c, p. 131).
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van de teksten. De hogere cognitive load belet dus niet dat er betere mind maps gemaakt 
worden, een vaardigheid die misschien op termijn de initiële hogere cognitive load com-
penseert.

4.12.4.3 Tools 

De ‘concept mapping’-benadering is uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling van 
benaderingen, technieken en vooral hulpinstrumenten om lerenden te helpen hun 
ideeën, kennis te representeren. 
Met een tablet of online werken, levert voordelen op: de schema’s kunnen snel aange-
past worden (uitbreiden, herstructureren, verfijnen ...), onderdelen van schema’s kunnen 
beter benadrukt worden (kleur), er kan met niveaus gewerkt worden (klik op een onder-
deel dat opengevouwen wordt tot een nieuwe concept map), er kan commentaar toege-
voegd worden, de presentatie van de concept maps is transparanter en de concept maps 
kunnen geëxporteerd worden (bv. naar een rapport, artikel, studietekst).

Een ‘concept mapping’-tool met een rijke onderzoekstraditie en ontwikkeld door Suthers 
(1998, 1999), is ‘Belvédère’.19 Suthers past de tool systematisch toe bij het ondersteunen 
van leerprocessen in complexe wetenschapsdomeinen. Belvédère dwingt de lerende om 
de stappen van een ‘scientific inquiry’ te volgen en de aanpak en de resultaten grafisch 
voor te stellen. De nadruk ligt op wetenschappelijke argumentatie.
De volgende stappen worden gevolgd:

 > exploreer;
 > stel hypothesen op;
 > onderzoek;
 > evalueer en
 > rapporteer.

19 zie http://belvedere.sourceforge.net/

Figuur 4.110. 
Voorbeeld van een 
mindmap bij de tekst 
over de stokstaartjes 
(Merchie & Van Keer, 
2016b, p. 502). 
Uiteraard mis je in 
dit voorbeeld het 
kleurgebruik dat 
leerlingen hanteren 
bij het uitwerken van 
elke ‘tak’ van de 
mind map.
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Het volgend voorbeeld illustreert een toepassing bij het leren diagnosticeren van 
ziektes.20

Your Mission: 
Protect the Islanders from the Muscle- and Mind-killers

The client is a health officer at a military base on a Pacific island. He knows that many of the people who have 
lived on the island for a long time suffer from neurological diseases. Many lose control of their muscles and 
become rigid and paralyzed. Others lose their memories. 
What causes this? What action should he take to protect the people? 
Your mission is to determine the cause of these problems and report on your findings.  
You may:
Define the question in detail 
Consider several working hypotheses. 
Gather data from several types of sources. 
Consider analogues. 
Search for physical evidence. 
Use scientific methods to understand the relationships and predict the effects. 
You may use models and proxies 
You may look for correlations. 
Predict: if the hypothesis is true, what else will be true? 
Look for data that can confirm or rule out each of the hypotheses. 
Report what hypotheses you have ruled out and how you know. 

      21

In de theoretische basis van Belvédère wordt de 
specifieke rol van de kennisrepresentatietools 
benadrukt. Suthers (1999) beklemtoont dat de 
tool de lerende verplicht om externe representa-
ties te manipuleren, om zo kennis te construeren 
en die te onderzoeken op zijn validiteit. Daarbij 
gaat het om symbolische representaties (in 
tegenstelling tot analoge representaties zoals 
een foto). In de volgende illustratie wordt Belvédère 
gebruikt om hypothesen over globale opwarming 
op te stellen en te toetsen. 

In het voorbeeld staan ‘primitieven’ afgebeeld, 
die specifieke data en hypothesen voorstellen. Er 
worden alternatieve verklaringen opgespoord 
voor de ‘global warming up’. Data die de hypothe-
sen ondersteunen, worden in hun relatie tot de 
hypothese met een ‘+’ aangeduid. Ondersteunen 
de data de hypothesen niet, dan wordt een ‘-‘ 
geplaatst.

20 Bron: http://advlearn.lrdc.pitt.edu/belvedere/materials/Chamorro/frindex.html)
21 http://belvedere.sourceforge.net/evidence.gif

Figuur 4.111. Schermafdruk van de toepassing van de Belvédère-tool bij 
het oplossen van een probleemstelling over globale opwarming.23



370 THEMA 4

Elke representatie is een ‘instantiatie’ van de mogelijke voorstellingen van de kennis. 
Essentieel is dat lerenden op verschillende manieren omgaan met de representaties: 
cognitief en perceptueel. Bij cognitieve operaties wordt de representatie als een interne 
representatie beschouwd. Bij perceptuele operaties bewerken lerenden de voorstelling 
zonder dat een interne ‘kopie’ gemaakt wordt van de kennisrepresentatie. Recente ver-
sies van de Belvédère-tool laten toe dat lerenden samenwerken bij het uitwerken van de 
kennis. De ‘tool’ kan nu ook online, via het internet, toegepast worden. Hierdoor worden 
de voordelen van de techniek/tool gekoppeld aan de voordelen van online samenwer-
kend leren. Dat vormt een interessante invalshoek voor het volgende thema over het 
constructivisme, waarin samen leren en werken als essentieel gezien wordt bij kennis-
verwerving. In een dergelijk onderzoek stellen Toth, Suthers en Lesgold (2002) vast dat 
bij expliciete versus impliciete reflectie op de concept maps die met de tool werden ont-
wikkeld in groepjes. In de volgende figuur zie je een deel van de effecten op verschil-
lende cognitieve processen bij de studenten. Daarbij worden onderzoeksvariabelen, 
gemanipuleerd in dit onderzoek, met elkaar vergeleken (bv. reflectie versus geen reflec-
tie). De positieve effecten zijn duidelijk.

Hypothesis/Prediction Mechanism

Search

Mapping >> Prose Software make epistemological categories of data and 
hypothesis salient
Software constrains activity to determine data/hypothesis 
relationships

Reflection >> No-Reflection Rubric guide activity during information search with "clear 
expectations" for multiple information sources

Evaluate

Mapping >> Prose Software makes the need for connecting epistemological 
categories salient

Reflection >> No-Reflection Rubrics guide activity during reasoning from information by 
listing the nature of possible inferences (consistency and 
inconsistency)

Reason

Mapping >> Prose Once students learned to search for and reason with 
information guided by the nature of external representation 
this competence is likely to transfer to the activity 
immediately following search and evaluation: formulating 
scientific conclusions

Reflection >> No-Reflection Once students learned to search for and evaluate information 
guided by the clear expectations provided by the inquiry 
rubrics, this competence is likely to transfer to the activity 
immediately following it: formulating scientific conclusions

Naast algemeen bruikbare tools, bestaan er ook tools die visualiseringen en representa-
ties uitlokken in specifieke kennisdomeinen. Een typisch voorbeeld is de ‘geometric sup-
poser’, die ontworpen is voor het werken met meetkundeconcepten.22

22  http://ldt.stanford.edu/~jvanides/math/Math%20Learning%20Issues%20v6-145.htm

Figuur 4.112. Effecten 
van het gebruik van 
Belvédère in kleine 
groepen (Toth, 
Suthers, & Lesgold, 
2002, p. 276).
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4.12.5  Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML)

De ‘Cognitive Theory of Multimedia Learning’ (CTML) werd uitgewerkt door Mayer en zijn 
collega’s (2001, 2002, 2003) en bouwt voort op drie centrale assumpties die al eerder in 
dit thema aan bod zijn gekomen:

1. De ‘dual channel’-assumptie, waarin gesteld wordt dat we in onze cognitieve 
architectuur beschikken over twee parallelle verwerkingskanalen voor visuele en 
auditieve informatie (zie Paivio).

2. De ‘limited capacity’-assumptie, die terugvalt op de ‘cognitive load’-theorie 
(Sweller & Chandler, 1991, 1994). Deze assumptie stelt dat het werkgeheugen 
beperkt is wat betreft de hoeveelheid informatie die tegelijkertijd kan worden 
vastgehouden en verwerkt (7 +/- 2 chunks).

3. De ‘active processing’-assumptie. Dit is in feite de grondassumptie van het 
cognitivisme, waarin vooropstaat dat lerenden zelf actief hun kennis construeren 
(Doolittle, 2003).   

Lerenden beschikken dus enerzijds over een beperkt werkgeheugen, maar anderzijds 
beschikken ze wel over twee parallelle verwerkingskanalen in het werkgeheugen. Dat 
vergroot dus de cognitieve verwerkingsmogelijkheden. Mayer leidt uit zijn theorie ont-
werpprincipes af voor multimediale materialen: leermaterialen worden in zijn opvatting 
het best multimediaal uitgewerkt en bestaan uit méér dan tekst alleen. Hij schuift ont-
werpprincipes naar voren. Deze principes zijn zeer uitgebreid onderzocht en blijken – 
zeker voor natuurwetenschappelijke kennisdomeinen – geldig te zijn. Eigen onderzoek 
(De Westelinck & Valcke, 2005) toont aan dat de ontwerpprincipes niet altijd van toepas-
sing zijn in het sociaal-wetenschappelijke kennisdomein. Het toevoegen van grafische 
representaties aan bijvoorbeeld leermaterialen uit de psychologie of onderwijskunde, 
blijkt niet op dezelfde manier mentale processen te ondersteunen.

Figuur 4.113. Negen 
manieren om ‘cognitive 
load’ te vermijden volgens 
Mayer en zijn collega’s 
(Mayer & Moreno, 2003,  
p. 46).
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Op basis van een overzichtsstudie schuiven Mayer en Moreno (2002; zie volgende 
figuur) negen ontwerpstrategieën voor instructie naar voren. Zij beschrijven en onder-
zoeken het belang van die strategieën in heel wat verschillende contexten: gedrukte 
leermaterialen, online, e-learning settings, lager versus hoger onderwijs, leren van spe-
cialistische kennis versus basiskennis ... Bekijk vooral de zeer hoge effect sizes die met 
de verschillende ontwerpprincipes samenhangen. Die grote variatie aan toepassings-
contexten heeft de aanvankelijke lijst van guidelines helpen verfijnen. Mayer (2017) 
schuift nu reeds een langere reeks ontwerpprincipes naar voren. We bespreken die in 
het vervolg van deze tekst. 

4.12.5.1 Principes

◊ Het multimediaprincipe 

De basis voor alle principes is het multimediaprincipe, dat stelt dat lerenden beter kennis 
verwerken wanneer tekst verrijkt wordt met beelden dan wanneer alleen tekst beschik-
baar is.

◊ Het ‘spatial contiguity’-principe

Dit principe stelt dat lerenden beter nieuwe kennis verwerken wanneer de tekst zo dicht 
mogelijk bij het relevante beeld staat afgedrukt. Je ziet dat toegepast in het voorbeeld 
van de luchtpomp. De uitleg staat stap voor stap bij de volgende afbeelding van een posi-
tie van de luchtpomp.

Figuur 4.114. Een van de 
standaardvoorbeelden die 
Mayer altijd gebruikt om de 
kracht van het multimedia- 
principe te beschrijven is de 
werking van de luchtpomp. 
Vergelijk het ‘begrijpen’ van de 
werking van de luchtpomp even 
met het lezen van de volgende 
tekst: “When the handle is 
pulled up, the piston moves up, 
the inlet valve opens, the outlet 
valve closes, and air enters the 
lower part of the cylinder. When 
the handle is pushed down, the 
piston moves down, the inlet 
valve closes, the outlet valve 
opens, and air moves through 
the hose.” (Mayer, 2017, p. 444).
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◊ Het ‘temporal contiguity’-principe

Dit principe schuift naar voren dat lerenden effectiever en sneller kennis verwerken wan-
neer tekst en grafische elementen simultaan en niet na elkaar worden aangeboden. Dit 
is vooral belangrijk bij elektronische leermaterialen in bijvoorbeeld een onlineomgeving, 
of via een tablet. Het leren verloopt beter en sneller wanneer bijvoorbeeld een gespro-
ken tekst (audio) tegelijkertijd met een grafische afbeelding of animatie wordt weergege-
ven, dan wanneer men die audio-informatie na de presentatie van de grafische informa-
tie of de animatie te horen krijgt.

Zowel het ‘spatial contiguity’- als het ‘temporal contiguity’-principe tonen heel concreet 
aan dat lerenden tegelijkertijd visuele en auditieve informatie kunnen verwerken in het 
werkgeheugen (‘dual-channel’-theorie van Paivio).
    23

◊ Het modaliteitsprincipe

Dit ontwerpprincipe benadrukt dat de informatie die toegevoegd wordt aan een multi-
mediale representatie (bv. een plaatje, foto of animatie), minder ‘cognitive load’ veroor-
zaakt wanneer die via audio wordt aangeboden dan via tekst. De verklaring hiervoor 

23 zie http://www.pompenvantorre.com/werking-regenwaterinstallatie.html

Figuur 4.115. Duide-
lijk voorbeeld van 
een problematische 
multimediale uitleg 
op de website van 
een pompenbedrijf. 
De uitleg staat niet 
bij de figuren (spa-
tial contiguity), en 
er staat veel overbo-
dige informatie 
(redundantie- 
principe).25
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vind je opnieuw in de ‘dual-channel’-theorie. Een plaatje of animatie bekijken en tege-
lijkertijd de tekst erbij lezen, leidt automatisch tot een hogere ‘cognitive load’. Een 
lerende kan wel moeiteloos tegelijkertijd de grafische representatie bekijken en de 
audio-uitleg beluisteren.

◊ Het coherentieprincipe

In heel wat leermaterialen wordt extra informatie toegevoegd, bijvoorbeeld een muzikale 
omlijsting bij een documentaire, of een extra stukje (niet-essentiële) achtergrondinforma-
tie bij een bepaalde auteur. Dit principe stelt dat leermaterialen effectiever zijn wanneer 
al die extraatjes worden weggelaten. De cognitieve verwerking van de kern van de infor-
matie wordt namelijk verstoord wanneer extra (auditieve en/of visuele) informatie ook 
moet worden verwerkt in het werkgeheugen.

◊ Het redundantieprincipe

Volgens dit principe is het niet nodig om dezelfde informatie twee keer – bijvoorbeeld 
volgens een auditieve en grafische modaliteit –  te presenteren. Lerenden zullen sneller 
en accurater informatie verwerken in een presentatie die bestaat uit een animatie aan-
gevuld met een audio-uitleg dan leermaterialen waarin de tekst van de audio-uitleg ook 
nog wordt weergegeven op het scherm. Dit ligt voor de hand. Want hoe kan men tegelij-
kertijd kijken naar een animatie en de tekst lezen? We kunnen wel tegelijkertijd kijken 
naar een animatie en luisteren naar de tekstuele uitleg.

Figuur 4.116. In dit 
voorbeeld remt de 
extra achtergrondin-
formatie op de 
bodem van het 
scherm een snelle 
cognitieve verwer-
king en opslag af. Dit 
illustreert het belang 
van het coherentie-
principe.
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◊ Het signalling-principe

In het minder goede voorbeeld van de uitleg over de regenpomp, merkte je wel dat er 
enkele woorden onderlijnd zijn. Onmiddellijk trekt dit je aandacht. Dat illustreert de effec-
tiviteit van het benadrukken van bepaalde elementen in een complexe uitleg. Let op: 
overdrijf hier niet mee en besef ook dat de lerenden hierdoor zelf niet aan de slag gaan 
met het opsporen van de kernwoorden in de tekst. Het signalling-principe heeft dus ook 
een ‘kost’.

◊ Het principe van het segmenteren van leermateriaal

Dit principe ligt voor de hand en bouwt zelfs voort op het behavioristische principe om 
een complex einddoel op te delen in opeenvolgende subdoelen. Mayer (2017) benadrukt 
wel dat de kleinere deelstapjes dan wel succesvol zelfstandig door een lerende moeten 
worden doorlopen. 

◊ Het pre-training-principe

Herken je de ‘law of readiness’? Kan het nog behavioristischer? Inderdaad, cognitivis-
ten verwerpen het behaviorisme niet, maar voegen er een beschrijving en verklaring 
aan toe die betrekking heeft op interne cognitieve processen. Mayer (2017) benadrukt 
hier vooral dat je het best complexe kenniselementen opspoort die voorwaardelijk zijn 
voor het aanpakken van de nieuwe complexe kennis. Ausubel zou dit vertalen als 
‘check de voorkennis’.

◊ Het principe van het personaliseren

In veel studieteksten wordt een zeer abstract, afstandelijk taalgebruik gehanteerd. Dit 
creëert meteen een afstand tussen de lerende en de nieuw te verwerken kenniselemen-
ten. Onderzoek van Mayer toont aan dat het gebruik van een ‘conversatietoon’ of een 
‘gesprekstoon’ beter werkt.

Figuur 4.117 (a/b). 
Het linkervoorbeeld 
voldoet niet aan het 
redundantieprincipe 
(audio + animatie + 
tekst). Het 
rechtervoorbeeld wel 
(audio + animatie).



376 THEMA 4

◊ Het principe van de gepaste menselijke stem

In heel wat multimediale settings wordt audio toegevoegd aan een uitleg of geeft een 
lesgever uitleg. Het 'voice-principle' stelt een heldere vraag bij het gebruik van die audio: 
is dit een aangename stem? Toonzetting (pitch), snelheid, warmte, tempo ... beïnvloeden 
de cognitieve verwerking van de beluisterde nieuwe kenniselementen. Zeker bij heel wat 
toepassingen van ‘synthetische’ stemmen roept dit principe vragen op (text-to-speech). 
24

◊ Het embodiment-principe

Wanneer we kijken naar iemand die online een uitleg geeft, dan blijkt de uitleg beter ver-
werkt te worden wanneer de persoon normale bewegingen maak (zelfs wanneer het om 
een animatiefiguur gaat). Let maar even op heel wat onlinelessen waar de lesgever stok-
stijf voor de camera staat en zelfs het hoofd niet beweegt. Of er zijn de talloze voorbeel-
den van ‘frozen’ personen, figuren .... bij wie dan audio wordt toegevoegd. Dit is volgens 
onderzoek van Mayer duidelijk minder effectief. Een veel betere aanpak is wanneer de 
lesgever tijdens de uitleg schrijft, de lerende aankijkt en af en toe een ondersteunend 
handgebaar maakt.

◊ Het principe van de individuele verschillen

Dit laatste principe legt de nadruk op kenmerken van de lerende. De impact van de voor-
gestelde ontwerpprincipes blijkt namelijk te verschillen, afhankelijk van kenmerken van 
de lerenden. De principes blijken een significant grotere impact te hebben bij lerenden 
met een lage voorkennis en een groter ruimtelijk inzicht.

24 https://www.youtube.com/watch?v=43j9RcDIv14

Figuur 4.118. Het 
gebruik van 
lightboards, een 
soort glazen bord 
met daarachter de 
lesgever, die 
rechtstreeks schrijft 
op dat bord, blijkt 
veel beter te werken 
dan het bekijken van 
de uitleg zonder de 
lesgever te zien, of 
wanneer de lesgever 
met de rug naar je 
toe staat (zoals bij 
een whiteboard) en 
af en toe de lerende 
geanimeerd 
aankijkt.26
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4.12.5.2 Onderzoek

Er is heel wat onderzoek dat de principes van de CTML ondersteunt (Ainsworth & Loizou, 
2003; Angeli & Valanides, 2004; Chandler, 2004; Chang, Sung, & Chen, 2002).
In een recent onderzoek onderzochten Govaere, Valcke en de Kruif (2012) de invloed van 
een 3D-multimediatoepassing bij het bestuderen van complexe leerinhouden met betrek-
king tot de bevalling van het paard. De 3D-toepassing maakte het mogelijk om voor de 
kernbegrippen reële beelden, videoclips en animaties van het zwangere paard, het veu-
len in het paard en de bevalling interactief te bekijken. Animaties konden bovendien 
gemanipuleerd worden, waarbij 3D-beelden werden geroteerd. De assumptie was – 
gegeven de uitgangspunten van de CTML – dat het gebruik van de 3D-toepassing zou 
leiden tot betere leereffecten in vergelijking met een klassiek hoorcollege met levende 
voorbeelden (paard en veulen in de leszaal). Maar tegelijkertijd stonden ook een aantal 
bijkomende hypothesen centraal. Omdat het hier gaat om het verwerven van zeer com-
plexe kennis, werden aanvullende vragen gesteld over het effect van extra ondersteu-
ning bij het zelfstandige gebruik van de multimediatoepassing. Onderzoekers geven bij-
voorbeeld aan dat lerenden soms passief blijven bij het doorlopen van complexe 
multimediale leermaterialen (Bodemer, Ploetzner, Bruchmüller, & Häcker, 2005). Bij novi-
ces (dus géén experten) is dit vooral te wijten aan een gebrek aan voorkennis (zie Ausu-
bel). Daarom suggereren nogal wat andere onderzoekers om leerprocessen in verband 
met complexe kennis extra te ondersteunen (zie bv. het gebruik van concept maps bij 
Novak of het gebruik van worked examples bij Paas & van Gog, 2006 en Sweller, 2005).

In het onderzoek van Govaere, Valcke en de Kruif (2012) werden vier condities met elkaar 
vergeleken: een klassiek hoorcollege, een conditie waarin studenten individueel en zelf-
standig de DVD met de leermaterialen doornemen, een derde conditie waarin de studen-
ten dit eveneens individueel doen maar waarbij er een leerpad wordt aangeboden, en 
een vierde conditie waarin de lerenden in kleine groepen en onder begeleiding van een 
expert de DVD doornamen. Het ging hierbij om derde- en vierdejaarsstudenten dieren-
geneeskunde. Omdat er verwacht werd dat er een verschil in leereffect zou optreden, 
werd het leerproces in twee delen opgesplitst. In het tweede deel volgden alle studenten 
uit de condities met de DVD, het klassieke hoorcollege. De studenten die eerst het hoor-
college volgden, werden daarentegen toegewezen aan een conditie met de DVD.

TO T1 T2

Control conditions: 
conventional classroom 

Group 1 to 3

Group 5: Guided individual DVD use

Group 6: Guided classroom DVD use

Group 1: Individual DVD use

Group 2: Guided individual DVD use

Group 3: Guided classroom DVD use

Group 4: Individual DVD use
Control conditions: 

conventional classroom 
Group 4 to 6

Figuur 4.119. (a) Onderzoeksdesign en 
verschillende onderzoekscondities bij 
het gebruik van de 3D-toepassing bij 
de bevalling van het paard (Govaere, 
Valcke, & De Kruif, 2012).
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Klassieke aanpak van de les paardengynaecolo-
gie via een hoorcollege, geleid door een expert 
(b).

Individueel en zelfstandig doornemen en bestuderen van de DVD 
(c).

Individueel, maar met een leerpad, doornemen en bestuderen van 
de DVD (d).

In kleine groepen, onder begeleiding van een expert, doornemen 
en bestuderen van de DVD (e).

De resultaten van het onderzoek waren duidelijk. Het hoorcollege had een beperkte 
invloed in vergelijking met de condities waarin de lerenden aan de slag gingen met de 
multimediale leermaterialen. Naast een invloed op de leerresultaten, was er een consis-
tente invloed op de self-efficacy en op de cognitieve belasting. De laagste self-efficacy 
werd gerapporteerd in de klassieke hoorcolleges. Daarin werd ook de hoogste cogni-
tieve belasting gerapporteerd.

Figuur 4.119. (b/c/d/e) 
Onderzoeksdesign en 
verschillende 
onderzoekscondities 
bij het gebruik van de 
3D-toepassing bij de 
bevalling van het 
paard (Govaere, 
Valcke, & De Kruif, 
2012).

Figuur 4.120. (a/b) Duidelijk en significant effect van het gebruik van de multimediale toepassing in vergelijking met de klassieke hoorcolleges. Maar 
tegelijkertijd is er ook een effect van begeleiding: hoe meer begeleiding, hoe beter (Govaere, Valcke en de Kruif, 2012, p. 1080). Rekening houdend met 
het eerder besproken belang van self-efficacy, is het ook opvallend hoe groot de verschillen zijn in zelf-effectiviteit tussen de onderzoekscondities. 
Studenten in de multimediale condities, rapporteren duidelijk een veel hoger gevoel van zelfeffectiviteit.
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In de grafiek kun je naast de impact op de vaardigheidstesten na het doornemen van 
deel 1, ook nog het effect zien op de testen afgenomen na deel 2. Het hoorcollege blijkt 
in mindere mate nog iets toe te voegen aan lerenden die daarvoor gestudeerd hadden 
in een conditie met de DVD .

4.13  Het referentiekader voor onderwijskunde en het 
cognitivisme

Brengen we de informatie uit dit thema samen en beelden we ze af op het onderwijskun-
dig referentiekader, dan bekomen we een lange lijst aan suggesties, technieken en ont-
werpmethoden.
We kunnen hieruit concluderen dat met de cognitivistische benadering van leren en 
instructie er een ‘verwetenschappelijking’ is ontstaan van de onderwijskundig praktijk. 
De stroming heeft de professionalisering bevorderd van het onderwijskundig ontwerpen 
van instructie en van het uitvoeren en ondersteunen van leerprocessen.
Let op: heel wat suggesties van de cognitivisten hebben ook implicaties voor het meso-
niveau. Deze worden in de theorie minder geëxpliciteerd.

4.13.1  Instructieverantwoordelijke

 > Hij/zij heeft de hoofdverantwoordelijkheid (controle) voor het instructieproces. Het 
leren is het gevolg van een gedetailleerde instructie-uitwerking 
(ontwerpmethodiek – ‘instructional design’). 

 > Heel wat deelopvattingen vragen dat de leerkracht de opbouw van de 
kennisontwikkeling bij de lerenden voldoende ondersteunt: ga niet te snel, 
verwacht niet dat ze meteen de volle complexiteit van een probleem kunnen 
aanpakken ... Hierbij is vooral de ondersteuning van het werkgeheugen van 
belang.

 > Naast de rol als ‘leer’kracht schuiven de cognitivisten ook een rol naar voren als 
‘coach’, begeleider en dit vooral tijdens de individueel te doorlopen cognitieve 
verwerkingsprocessen.

4.13.1.1 Kenmerken van de instructieverantwoordelijke
 > Het valt op dat bij het cognitivisme er geen specifieke kenmerken van de 

instructieverantwoordelijke worden geëxpliciteerd.

4.13.1.2  Begeleiding van de instructieverantwoordelijke
 > Het cognitivisme geeft geen concrete informatie over de begeleiding van de 

instructieverantwoordelijke.
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4.13.2  Lerende

 > De nadruk ligt op het leerproces van het individu. De lerende is verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen van eigen declaratieve, procedurele en metacognitieve 
kennis.

4.13.2.1 Kenmerken van de lerende
 > Er wordt voortgebouwd op de voorkennis van elke individuele lerende. Dit is 

meteen het belangrijkste kenmerk van de lerende, dat ook in de sterkste mate de 
effectiviteit van leerprocessen zal beïnvloeden.

 > De ‘Social Learning Theory’ schuift ook het belang van verwachtingen naar voren. 
Op basis van de invloed van ‘vicarious experiences’ benadrukt de SLT de invloed 
van self-efficacy van de lerende.

4.13.2.2 Begeleiding van de lerenden
 > ‘Coaching’ op het niveau van het individuele leerproces, met een bijzondere 

aandacht voor individuele feedback naar aanleiding van de toetsing.
 > ‘Tools’ kunnen een begeleidende rol spelen bij het expliciteren van 

kennisrepresentaties. 

4.13.3 Organisatie

 > Het cognitivisme benadrukt de systematische organisatie van de instructie op het 
microniveau. 

 > Het cognitivisme benadrukt het belang van zeer heldere ontwerpprincipes (zie bv. 
Mayer en de CTML).

 > Cognitivistische instructie vraagt naar een actief gebruik van multimedia, 
middelen om kennisrepresentatie te ondersteunen.

 > De tijdsplanning van de instructie wordt aangepast aan het individuele leerproces.

4.13.4 Leeractiviteiten

Hier kunnen we het gedetailleerde overzicht herhalen van processen die uitgelokt wor-
den door de afzonderlijke instructieactiviteiten en die toegelicht werden in dit thema. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de leeractiviteiten telkens een aparte combinatie 
van ‘herhaling’, ‘elaboratie’ en ‘organisatie’ van schema’s (beelden, proposities en line-
aire ordening) in het langetermijngeheugen ondersteunen. Heel wat leeractiviteiten zijn 
gericht op het ontwikkelen van procedurele kennis, waardoor de cognitiefase, de asso-
ciatiefase en autonome fase bij de opbouw van dit type van kennis worden gegaran-
deerd (productiesystemen). Die procedurele kennis is zeer duidelijk bij het aanleren van 
strategieën.

4.13.5 Instructie-activiteiten

4.13.5.1 Leerdoelen
 > Vertrek vanuit de systematische opbouw van leerdoelen volgens bijvoorbeeld de 

taxonomie van leerdoelen.
 > Bouw een leerdoelenhiërarchie op (Gagné).
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 > Curriculumopbouw op mesoniveau: hoe bouwen we de opeenvolgende, 
uitgewerkte instructieprocessen op tot het einddoel? 

 > Orden de leerdoelen op basis van een taxonomie.
 > Expliciteer operationele leerdoelen.
 > Splits in relatie tot de leerdoelen complexe processen op in deelstappen, zeker 

wanneer het gaat om procedurele kennis (taakanalyse).
 > Focus zeker ook op het aanleren van cognitieve strategieën. 

4.13.4.2 Leerstof
 > Baseer de structuur van de werkvormen en de ordening van de leerstof op een 

taakanalyse.
 > Splits complexe procedures op in deelprocedures. Kijk na of er voorwaardelijke 

procedures moeten worden ontwikkeld.
 > Verzorg de uitwerking van de leermaterialen om de ‘extreneous cognitive load’ te 

verminderen (grafische representatie, weergave interne structuur, half-uitgewerkte 
probleemvoorstelling, toevoegen van een stappenplan ...).

 > Beperk de hoeveelheid nieuwe leerstof – die onmiddellijk door lerenden moet 
worden verwerkt- tot een beheersbaar aantal eenheden (7 ‘chunks’; +/- 2). 
Kies gevarieerde leerstof die toelaat om leerdoelen te bereiken in gevarieerde 
probleemsituaties of contexten. Dat bevordert de transferwaarde van wat geleerd 
werd.

 > Pas de ontwerpprincipes van de 'Cognitive Theory of Multimedia Learning’ (CTML) 
toe om leermaterialen uit te werken.

4.13.4.3 Instructiestrategieën
 > Gebruik een grote variatie aan werkvormen die herhalings-, elaboratie- en 

organisatieprocessen uitlokken: activeer de voorkennis; oriënteer lerenden op het 
nieuwe leerproces; benadruk oefenen; gebruik ‘advance organizers’; ‘coach’ 
individuele leerprocessen; zoek gelijkenissen en verschillen, laat lerenden de 
kennis verbaliseren, af’beelden’ (gebruik non-linguïstische representaties), 
elaboreren en ordenen, geef goedgekozen voorbeelden (non-voorbeelden), 
gebruik de Metaplan©-methode, plaats lerenden in gevarieerde (probleem)
contexten, lok kritieken uit op de kennis, gebruik embodiment bij het verwerken 
van kennis, relateer oude aan nieuwe kennis, bied toepassingssituaties aan.

 > Bouw systematisch de vaardigheden op die de lerenden moeten beheersen om 
bepaalde leeractiviteiten te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld: cognitieve 
strategieën ontwikkelen, notities nemen, NLR's ontwikkelen, samenvatten, 
‘mnemonics’, zelf vragen stellen, enzovoort.

 > Ontwikkel een instructiesysteem waarin bepaalde strategieën elkaar systematisch 
opvolgen. Baseer dit systeem eventueel op het model van Gagné.

 > Geef lerenden de kans om andere lerenden te observeren en vast te stellen wat 
de consequenties van het gedrag bij die andere lerenden zijn. Creëer situaties 
waarin lerenden ‘vicarious experiences’ beleven.

4.13.4.4 Media
 > Benadruk de multimediale representatie van domeinkennis in de leermaterialen, 

handboeken, online, in de games ...  
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 > Voorzie in manipulatief materiaal. Ga niet te snel over naar iconische of tekstuele 
representaties.

 > Vergeet niet dat het gebruik van cartoons effectief is. Vraag je af of je via media 
‘modellen’ kunt aanreiken die ‘vicarious experiences’ kunnen uitlokken.

 > Gebruik gevarieerde media om de presentatie van kennis op verschillende 
manieren te verzorgen.

 > Gebruik media om waardevolle modellen in het leerproces te betrekken (SLT).
 > Versterk het leerproces door de lerenden concept maps te laten uitwerken. Geef 

de lerenden tools om deze concept maps uit te werken.
 > Gebruik tools, instrumenten om strategiegebruik te ondersteunen (bv. story map).

4.13.4.5 Toetsing
 > Controleer altijd de voorkennis. Bouw expliciet voort op deze – individuele – 

voorkennis bij elke lerende. Gebruik voortgangstoetsing om de student verder te 
oriënteren op het leerproces; verzorg de toetsing in relatie tot de leerdoelen.

 > Geef veel aandacht aan feedback, die trouwens informatief moet zijn en 
terugkoppelt naar de operationele leerdoelen.

4.13.6  De context

 > Er is in het cognitivisme weinig aandacht voor de rol van de context.

4.14  Kritieken op het cognitivisme

We zijn dit thema gestart met kritieken op het behaviorisme. Biedt de cognitivistische 
benadering de meest adequate oplossing voor het benaderen van leren en instructie? 
Ook de cognitivistische benadering blijft niet zonder kritiek. In de praktijk is dit niet zo 
eenvoudig omdat niet alle als ‘cognitivistisch’ te benoemen auteurs de basistheorieën in 
extreme mate oppikken. Het feit dat veel auteurs een eclectische benadering volgen, 
maakt dit nog moeilijker. De hier gegeven kritieken zijn dan ook eerder punten van aan-
dacht (soms bij specifieke auteurs) dan algemeen geldende commentaren.

 > Een te grote nadruk op het cognitieve leren. Alhoewel sommige auteurs aandacht 
besteden aan motivatie, blijft het cognitieve leren vooropstaan. Het sociale leren, 
het emotionele leren en ten dele ook het motorische leren krijgen minder 
aandacht.

 > Het spontane, natuurlijke leren, dat gebaseerd is op weinig voorgestructureerde 
ervaringen, wordt miskend. Het feit dat cognitivisten het instructieproces bij 
voorkeur baseren op reeds aanwezige schema’s en procedurele kennis in het 
geheugen, wijst erop dat een eerste ervaringsbasis noodzakelijk is om een meer 
systematisch instructieproces op te zetten. De sterk gestructureerde, procedureel 
geordende instructiebenaderingen verwaarlozen soms het leggen van dit 
ervaringsfundament. Bij jonge lerenden accepteert men nog een ‘speelse’ eerste 
fase in het instructieproces. Maar bij volwassenen vergeet men al eens deze wat 
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lossere oriëntatie op het probleemgebied, het vrij verkennen van de 
probleemsetting (bv. rondwandelen in een ruimte).

 > De prescripties van cognitivisten benadrukken de individuele ontwikkeling. De 
mogelijke unieke bijdrage van de sociale interactie tussen lerenden onderling, 
wordt hierdoor onderbelicht. Bij het constructivisme zal dit een groot punt van 
aandacht worden.

Samenvatting
1. Het cognitivisme aanvaardt interne psychische processen die niet direct 

observeerbaar zijn. De black box wordt opengebroken.
2. Voorlopers van het cognitivisme benadrukken het onderzoek van mentale 

processen via introspectie en het feit dat onze kennis verder gaat dan het direct 
waarneembare. Mentale processen vullen kennis aan (Gestalt).

3. Er worden drie soorten van kennis onderscheiden: declaratieve, procedurele en 
metacognitieve kennis.

4. Het informatieverwerkend model geeft een procesverloop van informatieverwerking 
van input naar output. Het is een multistoremodel waarin meerdere geheugens 
worden onderscheiden: sensorisch geheugen, werkgeheugen en 
langetermijngeheugen.

5. De informatieverwerking wordt gecontroleerd door ‘executive control processes’.
6. Modellen voor het werkgeheugen onderscheiden een centrale verwerker, een 

fonologische lus, een visuo-spatieel schetsblad en een episodische buffer.
7. Cognitieve belasting komt voor in het werkgeheugen. Drie types worden 

onderscheiden: ‘extreneous cognitive load’, ‘germane cognitive load’ en ‘intrinsic 
cognitive load’.

8. Het ‘dual channel’-model benadrukt dat er twee parallelle kanalen zijn waarlangs 
informatie wordt verwerkt.

9. Declaratieve kennis wordt opgeslagen als schema’s die kunnen bestaan uit 
propositie(netwerken), beelden en ordeningen.
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10. Procedurele kennis wordt opgeslagen als een systeem van producties die een als-
dan-structuur hebben.

11. Declaratieve kennis ontwikkelt zich op basis van herhalings-, elaboratie- en 
organisatieprocessen.

12. Procedurele kennis ontwikkelt zich langs drie fasen: de cognitieve, associatieve en 
autonome fase.

13. Frames en scripts spelen een aparte schemarol. 
14. Procedurele en declaratieve kennis vertonen een zeer grote overlap.
15. Neuro-education biedt een ander model aan om naar leerprocessen te kijken.
16. Imaging-technieken vormen de basis voor het verzamelen van data bij neuro-

education.
17. De hersenen kun je opdelen in een linker- en rechterhelft en je kunt lobben 

onderscheiden.
18. De verschillende lobben kennen een zekere specialisatie in hersenactiviteit.
19. Neuronen hebben een speciale structuur, die ervoor zorgt dat prikkels kunnen 

doorgestuurd worden.
20. Leren bij de neuro-educationopvatting staat gelijk aan het leggen van verbindingen 

tussen neuronen, en het vasthouden van de verbinding betekent dat we onthouden 
en er dus ‘geheugen’ ontstaat.

21. Let op met de mythes en vreemde visie die soms in verband worden gebracht met 
neuro-education.

22. De cognitivistische visie op leren vertaalt zich in een verzameling evidence-based 
instructiestrategieën die direct ingrijpen op concrete herhalings-, elaboratie- en 
organisatieprocessen: lerenden strategieën aanleren, non-linguïstische 
representaties ontwikkelen, gelijkenissen en verschillen onderkennen, motoriek als 
een aparte representatie onderkennen, multipele representaties aanbieden, 
‘mnemonics’ ontwikkelen, de Metaplan©-methode, de lerenden zelf vragen laten 
uitwerken, notities nemen.

23. Ausubel benadrukt het gebruik van ‘advance organizers’ en het voortbouwen op 
voorkennis.

24. Gagné benadrukt het feit dat er soorten leeruitkomsten zijn, dat er eerst een 
leerhiërarchie moet worden opgebouwd in overeenstemming met de gewenste 
leereffecten. Het instructieproces verloopt volgens negen fasen.

25. De ‘social learning theory’ van Bandura bouwt verder op ‘expectations‘ en ‘vicarious 
experiences’.

26. De SLT benadrukt symbolische representaties bij kennisverwerving.
27. De SLT geeft vier types processen op om instructie uit te werken: 

aandachtsrichtende, retentie-, productie- en motivationele processen.
28. Concept maps zijn een systematische vorm van het gebruik van NLR. 
29. De ‘concept mapping’- en de ‘mind mapping’-techniek kent zeer gevarieerde 

toepassingen in de instructiepraktijk.
30. De ‘cognitive theory of multimedia learning’ (CTML) van Mayer gaat uit van de 

‘cognitive load theory’, de ‘dual channel theory’ en het activiteitsprincipe.
31. Mayer schuift een lange reeks ontwerpprincipes naar voren die de ontwikkeling van 

multimediale leermaterialen helpen vorm te geven.
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Kernbegrippen
 > Aandachtsrichtende, retentie, 

productie- en motivationele 
processen

 > Associatieve fase
 > Advance organizers (‘expository’ 

en ‘comparative’)
 > Autonome fase
 > Axon
 > Beelden
 > Blaasje (vesikel)
 > Brain education
 > Centrale verwerkerfase
 > Cerebrum 
 > Cognitieve
 > Cognitive load
 > Cognitive strategy instruction 

(CSI)
 > Cognitive structures
 > Coherentieprincipe
 > Compositie
 > Concept map – mind map
 > Conditons-based instruction
 > Cognitive theory of multimedia 

learning (CTML)
 > Cues
 > Declaratieve kennis
 > Dendriet 
 > Dual channel theory
 > ‘Dual store’-modellen
 > Eclectische beanderingen
 > Elaboratie
 > Embodiment principe
 > Encoderen
 > Episodic memory
 > Episodische buffer
 > Events of instruction
 > Evidence-based strategieën
 > Executive control processen – 

controle processen
 > Expectation
 > Extreneous cognitive load
 > Eye-tracking

 > Finger gnosis
 > Finger sense
 > Fonologische lus (phonological 

loop)
 > Frame
 > Gagne
 > Germane cognitive load
 > Gestalt
 > Glials
 > Herhalen (rehearsal)
 > Hersenlobben (frontaal, parieteel, 

temporaal, occipetaal, 
cerebellum)

 > Imagery
 > Imaging technieken
 > Individuele verschillen principe
 > Informatieverwerkend model
 > Intrinsic cognitive load
 > Introspectie
 > Kernwoorden
 > Langetermijngeheugen
 > Learning outcomes
 > Leerhiërarchie
 > Lineaire ordeningen
 > Meaningful reception learning
 > Metacognitieve kennis
 > Metaplan © 
 > Mind mapping – concept map
 > Misconceptions
 > Mnemonics 
 > Modaliteitsprincipe
 > Modelling
 > Multimediaprincipe
 > Multistoremodel
 > Multipele representaties
 > Myeline
 > Non-linguïstische representatie 

(NLR)
 > Notities
 > Neuro-education
 > Neuronen
 > Neurotransmitter 
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 > Notities nemen
 > Observationeel leren
 > Organisatie
 > Parallel distributed cognition
 > Personal theories
 > Personaliseren-principe
 > Pre-training-principe
 > Principe van de individuele 

verschillen
 > Proceduratie 
 > Procedure kennis
 > Productie(systeem)
 > Propositie(netwerk)
 > Redundantieprincipe
 > Rehearsal-processen
 > Representatie kennis
 > Retrieval
 > Rote learning
 > Samenvattingen
 > Schema(begrip)
 > Script 
 > Self-efficacy
 > Semantic memory
 > Sensorisch geheugen – direct 

geheugen
 > Signalling-principe
 > Slaafsysteem
 > Social learning theory
 > ‘Spatial contiguity’-principe
 > Storage
 > Strategieën aanleren
 > Subsumptie 
 > Symbolisch model
 > Symbolische representatie
 > Taakomgeving
 > ‘Temporal contiguity’-principe
 > Toepassen menselijke stem 

prinicpe
 > Verbal memory
 > Vicarious experience 
 > Visual memory
 > Visuo-spatieel schetsblad
 > Voorkennis 
 > Voorwaardelijke producties
 > Vragen stellen
 > Werkgeheugen – kortetermijn- 

geheugen
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Leerdoelen

Na het bestuderen van dit thema beheers je  
de volgende leerdoelen:

 > Het onderwijskundig referentiekader op het 
microniveau kunnen toelichten met principes 
die afgeleid zijn uit het constructivisme. 

 > De relatie tussen de types constructivisme en 
de epistemologische en ontologische basis 
beschrijven.

 > De unieke bijdrage van de verschillende 
grondleggers van het constructivisme (Piaget, 
Vygotsky en Bruner) kunnen toelichten aan 
de hand van een voorbeeld. 

 > Een curriculum herwerken zodat het 
kenmerken van een spiral curriculum heeft.

 

 

 > Het cognitieve en sociale constructivisme 
vergelijken en voor de vergelijkingspunten 
voorbeelden geven.

 > Praktijkvoorbeelden kunnen bespreken aan 
de hand van de constructivistische 
opvattingen over instructie. 

 > Het begrip ‘leeromgevingen’ op verschillende 
manieren kunnen illustreren, en kunnen 
aantonen hoe ontwerpprincipes garanderen 
dat het constructivisme toegepast wordt. 

 > De verschillende ‘soorten’ kennis bij Piaget, 
Vygotsky en Bruner vertalen naar stappen in 
het aanpakken van een leerdoel, bv. getallen 
deconstrueren.

Van een constructivistische visie op 
leren naar het ontwerpen  
van instructie
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