Onderwijspsychologie hoorcolleges en
literatuur deeltoets 1
VOCUS heeft deze samenvatting te danken aan Esmee Wilmot Klink.
Het gebruik van deze samenvatting is bedoeld als studeerhulp na het lezen van de
verplichte literatuur. Gebruik van deze samenvatting is geheel voor eigen risico.
Succes met studeren!

Week 1
Hoofdstuk 1
Leraren, lesgeven en onderwijspsychologie
Hoofdstuk 6
Behavioristische kijk op leren
Hoorcollege Geschiedenis van de leer- en onderwijspsychologie; behaviorisme;
onderwijspsychologisch onderzoek
Artikel
Kirschner & van Merrienboer (2013) Do Learners Really Know
Best?
__________________________________________________________________________________
HOOFDSTUK 1 LERAREN, LESGEVEN EN ONDERWIJSPSYCHOLOGIE
 Onderwijskundige psychologie/ Educational psychology = werk van schoolpsychologen,
psychologische theorieën, onderzoek en technieken gebruiken om kinderen met
leerproblemen te helpen, emotionele problemen, gedragsproblemen.
Doel: bevorderen van de onderwijskundige en psychologische ontwikkeling van deze kinderen.
 Psychologie = studie van de geest, hersenen en gedrag.
 Psychologie van het onderwijs/ psychology of education = verwijst naar de discipline die
zich bezig houdt met het bestuderen van onderwijs- en leerprocessen om het onderwijs te
verbeteren (Hier gaat het boek over!)
Goed onderwijs bevorderen / ouders meer informatie geven over maatstaven door:
 Meerdere beoordeel momenten voor leerlingen  prestaties van scholen en leerkrachten
worden ook beoordeeld.
 Jaarlijks doelen vaststellen: doelen behaald?
 Examenprestaties en het aantal voortijdige schoolverlaters rapporteren.
 Onderwijsinspectie
2003: Every Child Matter = Definieert de rechten van kinderen op gezondheid, veiligheid, plezier,
prestaties en economisch welzijn. Leerkracht moet goed zijn in samenwerken in een team, om het
welzijn van kinderen te waarborgen.
Wat is goed onderwijs?
Vroeger: prestaties van de leerling worden beïnvloed door economische- en sociale status.
Nu: prestaties van de leerling worden beïnvloed door de leerkracht
1. Prestaties van zwarte Caribische leerlingen
Hebben positief effect op prestatie:
 Hoge verwachtingen hebben van leerling
 Curriculum dat kwaliteit leren bevordert
 Veelomvattend curriculum
 Gelijke kansen en bestrijden van racisme
2. Collectieve leraar-effectiviteit (CTE)
Collectieve beleving dat docenten effect hebben op de prestaties van hun leerlingen.
Alle docenten moeten geloven dat ze effect hebben op de prestaties van hun leerlingen.
3. 15.000 uur
Hoeveel kinderen gem. aan school kwijt zijn. Wat is het effect van school op: prestatie, opkomst,
gedrag en deliquentie. Leraren maken het verschil wat betreft prestatie van kinderen.
WAT IS GOED ONDERWIJS?
Argumenten:
1. Lesgeven… wetenschap/kunst/serendipiteit?

Serendipiteit = het vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je aan het zoeken was naar
totaal iets anders (soort toeval, per ongeluk)
Wetenschap: onderzoeken, concepten, niet de kunst om de concepten te gebruiken maar reflectief
zijn over lesgeven ‘specific with respect tot task, time place, participants, and content, and that
different subjects vary in those specifics’.
Leraren moeten theoretisch geïnformeerd zijn en praktisch inventief. Verschillende strategieën
toepassen en nieuwe strategieën bedenken.’
2. Expert kennis
Expert teacher = hebben systemen van kennis ontwikkeld om daarmee problemen over lesgeven te
begrijpen. Bedenken oplossingen voor problemen in hun klas.
Kenmerken:
- ervaren
- effectief
- duidelijke doelen
- houden rekening met verschillen tussen leerlingen
- zijn reflectief
Hebben kennis over:
- academische vakken (hun vak)
- algemene onderwijsstrategieën
- curriculum en programma’s
- vakspecifieke kennis: hoe geef je goed les?
- kenmerken en culturele achtergronden van de leerlingen
- settings waarin leerlingen leren
- doelen van het onderwijs.
- zichzelf (vooroordelen, sterke/zwakke punten, blinde vlekken, etc.)
Zijn bevindingen van onderwijspsychologen nou werkelijk nuttig voor leerkrachten?
Is het niet gewoon gezond verstand? Vaak klinken principes van onderwijskundige psychologen voor
de hand.
VB:
De leesbeurt  onderzoek nuttig: volgorde van de kring aanhouden
Lager presterende kinderen  onderzoek nuttig: pas helpen wanneer nodig
Hoogbegaafden  onderzoek nuttig: je moet het per individu bekijken, sommige kunnen een klas
overslaan wel aan.
Het lijkt alsof onderwijskundige psychologen vanzelfsprekende dingen onderzoeken; maar het
tegendeel is bewezen. Bovenstaande voorbeelden laten het gevaar van ‘common sense’-thinking
zien.
Het gebruik van onderzoek om leren te verbeteren
 Beschrijvend onderzoek
Doel: beschrijven van gebeurtenissen in klas. Inzicht krijgen in betekenis van deze gebeurtenissen
voor de betrokken mensen.
Middel: observatie, vragenlijst, interview, audio-opname, video-opname, combinatie
 Correlatie onderzoek
Doel: sterkte + richting van een verband tussen twee gebeurtenissen/metingen . Voorspellingen
doen.
[1.00 tot -1.00] Hoe dichter bij 1.00 of -1.00, hoe sterker het verband. 0.00 = geen verband
Richting: + (als A groter wordt, wordt B ook groter) of – (als A groter wordt, neemt B af)
 Experimenteel onderzoek
Doel: oorzaak-gevolg verbanden (causale verbanden)
Bij één groep wordt de situatie veranderd, wat is het effect? Daarna de twee groepen vergelijken.

 Experimenteel onderzoek met één participant
Doel: bepalen van de effecten van een onderwijsmethode of andere interventie. ABAB experiment.
A: observatie tijdens baselineperiode, B: interventie  wat is het effect. A: baselineperiode zonder
interventie; wat voor effect op afhankelijke variabelen, B: interventie
 Micro-genetisch onderzoek
Doel: verklaren van de onderliggende mechanismen van verandering.
Wat: bestuderen van veranderingen in cognitieve proces.
Die verandering heeft 3 kenmerken: 1) hele periode onderzoeken, van moment van verandering tot
stabiliteit 2) veel observaties met video-opnames en interviews 3) geobserveerd gedrag wordt van
moment tot moment onderzocht.
 De rol van tijd in onderzoek
Longitudinaal onderzoek = ontwikkeling gedurende jaren van verandering
Cross-sectioneel = groepen kinderen van verschillende leeftijden onderzocht.
 Actie onderzoek
Doel: verbeteren van onderwijs
Systematische observaties/testen door leerkrachten/scholen uitgevoerd
Focus op een specifiek probleem
 Onderwijstheorieën
Doel: begrijpen van onderwijzen en leren
Weinig studies die vragen definitief beantwoorden: omdat je mensen onderzoekt
Principe = Vaste relatie tussen twee factoren: verband tussen twee of meer factoren, zoals tussen
een bepaalde onderwijsmethode en onderwijsprestaties. Principe wordt vastgesteld wanneer
voldoende studies consistente resultaten hebben.
Theorie = geïntegreerd idee van principes, die probeert een fenomeen te verklaren en voorspellingen
te doen.
- nieuwe manier van denken over disciplineproblemen
- biedt cognitieve hulpmiddelen voor het bedenken van oplossingen, voorspellingsmiddel.
HOORCOLLEGE Geschiedenis van de leer- en onderwijspsychologie
1880:
Psychologie, ontstaan, Duitsland
20e eeuw:
ontstaan toegepaste psychologie, waaronder onderwijspsychologie
Jaren 40/50: focus lag op individuele verschillen, assessment en leergedrag
Jaren 60/70: focus op cognitieve ontwikkeling en leren
Bewustzijnspsychologie
Gustav Fechner: vastleggen relatie tussen prikkel op zintuigen en bewuste waarneming
Wilhelm Wundt: systematische studie van ‘bewustzijn’ (grondlegger experimentele psychologie)
Edward Titchener: structuralisme
Systematische analyse van ‘atomen van de geest’: gewaarwordingen. Bewustzijn als optelsom van
gewaarwordingen. Methode: introspectie
Niet goed toepasbaar in het onderwijs, dus:
HOOFDSTUK 6 BEHAVIORISTISCHE KIJK OP LEREN
Contiguïteit = twee of meer gebeurtenissen met elkaar associëren. Als één van deze twee stimuli op
een later moment wordt aangeboden, wordt de andere stimulus ook herinnerd.
Klassieke conditionering = richt zich op het leren van onvrijwillige emotionele of fysiologische
reacties zoals angst of zweten (respondenten, response)
Operante conditionering = richt zich op het leren van vrijwillige en doelgerichte handeling. Vrijwillig
gedrag wordt door consequenties of antecedenten versterkt of verzwakt (reinforcers, punishers).

Behaviorisme
John Watson: psychologie als natuurwetenschap
Kenmerken behaviorisme:
 zelfde principes voor mens en dier
 geen intern proces bestuderen, alleen wat je kan waarnemen
 leren = gedragsverandering en resultaat van verandering in de omgeving
 streven naar eenvoud in verklaringen van gedrag
KLASSIEK CONDITIONEREN
Ivan Pavlov:
 Leren door associëren van gebeurtenissen (stimuli)
 Onderscheid ongeconditioneerde en geconditioneerde stimuli
 Onderscheid ongeconditioneerde en geconditioneerde responsen
 Nu: ook kijken naar invloed culturele en sociale factoren op leren en de ontwikkeling.
VB HOND:
Voor conditionering
Food = ongeconditioneerde stimulus;
Kwijlen = ongeconditioneerde respons
Voor conditionering
Fluitje = neutrale stimulus
Geen geconditioneerde respons
Tijdens het conditioneren
Fluitje + Food = conditionering
Kwijlen = ongeconditioneerde respons
Na het conditioneren
Fluitje = geconditioneerde stimulus
Kwijlen = geconditioneerde respons
Fenomenen
 Extinctie: conditioneren verdwijnt zonder herhaling
 Twee-orde conditioneren: fluitje (1e orde) + lampje (2e orde)
 Generalisatie en discriminatie: aangeleerde neurose, positieve en negatieve stimuli lijken te
veel op elkaar  verwarring (bang voor echte konijnen, ipv konijnenmasker)
 Associative “bias”: instinct gaat voor leren, valt niet te conditioneren
Toepassingen in het onderwijs
 Belang van oefening – activiteit leerling
 Belang positief leerklimaat = succeservaringen beleven
 Slechte gewoontes afleren, methodes:
o Uitputten
o Drempel (geleidelijk opbouwen) bijv: toets angst
o Andere respons afdwingen
 Leereffect uit zich altijd in gedrag: toetsen
OPERANT CONDITIONEREN

Edward Thorndike: consequenties van bepaald gedrag zorgen ervoor dat gedrag vaker/minder
vertoont zal worden.
B.F. Skinner
= invloed omgeving op vrijwillig uitgevoerd gedrag
- gedrag ‘opereert’ op de omgeving
Gedrag wordt beïnvloed door: Reinforcer (bekrachtiger)  verhoogt frequentie
Punishment (straf)  verlaagt frequentie
Reinforcer
Altijd sprake van toename van gedrag
Positief bekrachtigen = Positive reinforcer = na het gedrag een gewenste stimulus aanbieden:
dolfijn doet kunstje goed, krijgt vis.
Negatief bekrachtigen = Negative reinforcer = na gedrag een aversieve stimulus weghalen:
Je doet hard je best, daarom hoeven jullie vraag b niet te maken.
Punishment
Altijd sprake van afname van gedrag
Positief straffen = Positive punishment = na gedrag een aversieve stimulus aanbieden
omdat jullie je huiswerk niet hebben gemaakt moeten jullie een extra opstel schrijven.
Negatief straffen = Negative punishment = na gedrag een positieve stimulus verwijderen:
je eet je bord niet leeg, dan mag je geen toetje
Gericht op:

Stimulus aanbieden (positief)

Toename gedrag

Iets leuks geven = positief
bekrachtigen
Iets vervelends geven =
positief straffen

Afname gedrag

Stimulus verwijderen
(negatief)
Iets vervelends wegnemen =
negatief bekrachtigen
Iets leuks wegnemen =
negatief straffen

Bekrachtigingsschema’s
 Continue bekrachtigingsschema (elke keer reinforcement)
Zo leren mensen snel
 Onderbroken bekrachtigingsschema (niet elke keer reinforcement)
Zo blijft het geleerde beter hangen
o Intervalschema: hoeveelheid tijd tussen reinforcement
Fixed interval (FI)
Variable interval (VI)
o Ratioschema: aantal reacties tussen reinforcment
Fixed ratio (FR)
Variable ratio (VR)
Interval = tijd
Ratio = aantal keer
Fixed = vast = voorspelbaar
Variable = variabel = onvoorspelbaar

[tijd]

[aantal keer]

* als reinforcement gebaseerd is op het aantal reacties dat je geeft (ratioschema), heb je meer
controle over de reinforcement: hoe sneller je het correcte aantal reacties geeft, hoe sneller je
bekrachtigt wordt.
* volharding prestatie hangt af van onvoorspelbaarheid.
Eigenschappen vier ‘schedules’

Fixed ratio
Hoge frequentie respondenten
Verhouding kun je geleidelijk veranderen, 1:1000 mogelijk
Variable ratio
Hoge frequentie responsen
Trage extinctie
Fixed interval
Niet zo effectief, snelle extinctie
Opbouw in responsen tot beloning, daarna ‘pauze’
Variable Interval
Laagfrequente maar wel doorgaande response
Trage extinctie
Voorbeelden
Een sticker onder je (goed gemaakte) rekenopgaven
aantal keer
ratio
voorspelbaar
fixed
Elke vrijdag een woordjesdictee
tijd
interval
voorspelbaar
fixed
Na elk kwartier studeren Facebook en email mogen checken
tijd
interval
voorspelbaar
fixed
Om de drie wiskundesommen een dropje
aantal keer
ratio
voorspelbaar
fixed
Na veel pogingen eindelijk naar het volgende level (game)
tijd
interval
onvoorspelbaar
variable
Uitdoving = Bij klassieke conditionering dooft de geconditioneerde respons (kwijlen bij horen van
fluit) uit als de geconditioneerde stimulus (fuit) verschijnt, maar de ongeconditioneerde stimulus
(eten) hier niet op volgt.
Bij operante conditionering dooft gedrag uit, als de gebruikelijke bekrachtiger lange tijd niet is
aangeboden.
Antecedenten = geven aanwijzingen over het waarschijnlijke gevolg van gedragingen
Cueing = antecedente stimulus wordt aangeboden, wat leidt tot gewenst gedrag. Gedrag op een
specifiek tijdstip. VB: docent legt alvast boek op tafel (cue = hint)
Prompting = cue wordt gevolgd door een herinnering, zodat de persoon op de cue reageert. Cue
moet vóór de prompt: zodat de personen leren reageren op de cue.
TOEGEPASTE GEDRAGSANALYSE / GEDRAGSMODIFICATIE
= de toepassing van gedragsmatige leerprincipes om gedrag te veranderen. Vaak met ABAB ontwerp.
Vereiste onderdelen:
1. Duidelijke specificatie gedrag
2. Nauwkeurige gedragsmeting
3. Analyse van de antecedenten en bekrachtigers die het gedrag in stand houden
4. Interventies op basis van gedragsprincipes
5. Metingen van gedragsverandering
Methoden voor gedragsversterking
Differentiële bekrachtiging = wangedrag wordt genegeerd, goed gedrag wordt beloond.
Premack principe = stelt dat een favoriete activiteit (hoog frequent gedrag) gebruikt kan worden als
een effectieve bekrachtiger voor een minder leuke activiteit (laag frequent gedrag). “eerst groenten
opeten, daarna krijg je een ijsje”
Vorming/shaping = iedere kleine stap van vooruitgang naar een gewenst doel of gewenst gedrag
wordt bekrachtigd.

Positief oefenen = direct na het maken van een fout, oefenen met de juiste reactie.
Omgaan met ongewenst gedrag
Negatieve bekrachtiging = iets leuks weghalen.
Verzadiging/satiation = probleemgedrag herhalen tot hij/zij moe wordt van het gedrag.
Response cost-methode = ongewenst gedrag wordt bestraft door verliezen van bekrachtigers.
Sociale isolatie / time out = kind wordt uit de klas verwijderd.
Functionele gedragsassessment
Richten op het waarom i.p.v. wat. Wat zijn de redenen voor het probleemgedrag? Categorieën:
1. Het krijgen van aandacht
2. Het ontsnappen aan een onplezierige situatie
3. Het verkrijgen van een gewenst object of gewenste activiteit
4. Het voldoen aan sensorische behoeften
Positive behavioural supports
Het vervangen van probleemgedrag met nieuw gedrag met dezelfde functies.
GEDRAGSBENADERINGEN VOOR LESGEVEN EN MANAGEMENT
Groepsgevolgen
Bekrachtiging wordt gebaseerd op het gedrag van de klas. Peerpressure in de vorm van steun en
aanmoediging kan een positieve invloed hebben.
Token bekrachtiging
Leerlingen verdienen tokens voor zowel academische prestaties als positief gedrag in de klas. De
tokens kunnen worden ingewisseld voor gewenste beloning. In welke situaties gebruiken?
1. Om leerlingen te motiveren als andere benaderingen niet effectief zijn
2. Om leerlingen aan te moedigen als ze in academisch opzicht niet vooruit gaan
3. Om om te gaan met een klas waarin veel sprake is van verstorend gedrag
Contingency contract programmes
Hierbij hebben de leerkracht en de leerling een contract opgesteld, waarin wordt gespecificeerd wat
de leerling moet doen om een bepaalde beloning te verdienen.
OBSERVATIONEEL LEREN EN COGNITIEVE GEDRAGS VERANDERING
Observationeel leren = leren dor anderen te observeren
Bandura’s sociale leertheorie – neogedragsmatige benadering
Onderscheid kenniswerving (leren) en observeerbare prestatie op basis van die kennis (gedrag).
Observationeel leren, 4 elementen:
1. Opletten
2. Vasthouden van informatie
3. Productie
4. Motivatie en bekrachtiging
a. Directe bekrachtiging
b. Plaatsvervangende (vicarious) bekrachtiging
c. Zelfbekrachtiging
Factoren die observationeel leren beïnvloedden:
1. Ontwikkelingsniveau
2. Status van het model: als het een hoge status heeft, werkt het beter

3. Plaatsvervangende (vicarious) gevolgen: overeenkomsten tussen observator en model, kans
op imitatie groot.
4. Uitkomstverwachtingen
5. Het stellen van doelen
6. Self-efficacy: geloven dat hij het kan
Vijf uitkomsten van observationeel leren:
1. Het richten van aandacht
2. Fine-tuning
3. Het versterken of verzwakken van inhibities: ripple effect
4. Het aanleren van nieuw gedrag
5. Emotionele reacties
Zelfmanagement
Het gebruik van gedragsmatige leerprincipes om je eigen gedrag te veranderen.
Leerlingen kunnen leren om hun eigen gedrag redelijk nauwkeurig te evalueren (reflectie)
Laatste stap is zelfbekrachtiging.
Cognitieve gedragsmodificatie
Omvat procedures die gebaseerd zijn op zowel gedragsmatige als cognitieve leerprincipes en die
gericht zijn op het veranderen van gedrag d.m.v. zelfspraak en zelfinstructie. Leerlingen leren hoe ze
zelfinstructie kunnen gebruiken. Stappen:
1. Cognitieve modelling: volwassene voert taak uit, hardop praten
2. Openlijke, externe begeleiding: kind voert dezelfde taak uit, onder begeleiding van instructies
3. Openlijke zelfbegeleiding: kind voert taak uit, instructies hardop
4. Verdoken zelfinstructie: kind voert taak uit, zelfspraak
ARTIKEL Kirschner & van Merrienboer (2013) Do Learners Really Know Best?
3 stadslegendes:
1. digital natives (goed met ICT)
2. specific learning style
3. self-educators
1. DIGITAL NATIVES
 Informatie competent, multi-tasken (snel wisselen tussen taken, of er moet één taak
geautomatiseerd zijn) met technologieën, begrijpen wat ze doen, werken efficiënt, dit in onderwijs
gebruiken.
 ICT wordt juist vaak verkeerd gebruikt. butterfly effect = het fladderen over informatie, irrelevante
dingen uit halen. We hebben geleerd te wisselen, en dat werkt niet per sé efficiënt.
2. SPECIFIC LEARNING STYLE
kritiek:
- leerlingen passen niet in één stijl
- middelen waarmee mensen worden ingedeeld niet valide en inadequaat.
- te veel verschillende stijlen. Indelen onmogelijk.
Learning style hypothetis
cross-over interactie onderzoek nodig(verschillende leeftijden), lastig
Meshing hypothetis
leerling hoort zijn stijl te weten. Voorkeursstijl niet altijd het beste.
3. SELF-EDUCATORS
zelfreguleren van leren d.m.v. beschikbare informatiebronnen.
Googlification = efficiënt gebruik vereist vaardigheid om goede en slechte informatie te
onderscheiden.

Dat we veel gebruik maken, zegt niet dat we goed gebruik maken.
 leerlingen hebben niet het vermogen problem solving
 leerlingen hebben niet het vermogen om vast te stellen wat ze niet weten/wat ze nog
moeten leren
locus of control = kiezen vaak wat ze het leukste vinden.
paradox of choice = graag zelf kiezen, maar door te veel keuze: frustratie. weten niet wat ze moeten
kiezen.

Week 2
Hoofdstuk 2
Cognitieve ontwikkeling en taal
Hoofdstuk 3
Persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling
Hoorcollege
Cognitieve en sociale ontwikkeling
__________________________________________________________________________________
WAT IS ONTWIKKELING?
Ontwikkelingspsychologie = een van de populairste vakgebieden binnen de psychologie. De reden
daarvoor is onder andere dat alle vaardigheden die wij bezitten een ontwikkeling hebben
doorgemaakt. Hoe die ontwikkeling tot stand komt is fascinerend (en soms ook mysterieus), met
name omdat het een samenspel is tussen onze biologische aanleg en onze levenservaring.
Wat ontwikkelt zicht?
Kinderen/adolescenten/volwassenen: wanneer ben je wat?
Drie perspectieven
Biologisch,
Cognitief,
Sociaal. Kan niet altijd los van elkaar stellen, gaan hand in hand met elkaar.
Kwesties rond ontwikkeling
Stabiliteit vs verandering = Sommige dingen blijven hetzelfde, andere veranderen: maar voor je
gevoel verandert er eigenlijk niks.
Continuïteit vs discontinuïteit = gaat ontwikkeling stapsgewijs (Piaget) of geleidelijk
(behavioristisch). Meeste zeggen dat cognitieve ontwikkeling continue gaat.
Nature vs nurture = verschillen in ontwikkeling; aangeboren of aangeleerd?
BIOLOGISCHE ONTWIKKELING
Ontwikkeling in de hersenen
Neuronen, synapsen, neurotransmitters: wat maak je nu nieuw aan?
Je hersenen zitten vol neuronen, de verbindingen tussen de neuronen zijn interessant = synapsen.
Hersenontwikkeling = het aanmaken van verbindingen van neuronen (synapsen).
Overproductie neuronen = neuronen die verdwijnen omdat we ze niet nodig hebben. De juiste
blijven over.
Pruning = het kerven van de juiste paden in al die verbindingen tussen neuronen.
Maturatie = gaat over ontwikkelingen die plaatsvinden die biologisch en cultuur bepaald zijn
(nature/nurture).
 Neurologisch onderzoek bij baby’s is steeds beter geworden
 vroege perceptuele vaardigheden
 Begrip van intentie
pakt de bal bij de training. Testfase: of de experimentator rijkt naar de bal (bal en beer is verwisselt)
of hij rijkt naar de beer. Het kind vind het normaler als het doel hetzelfde is. Gaat om de intentie van
de experimentator, niet om de handeling. Gaat tegen behavioristische principes in.
 vroege fysieke ontwikkeling
Naturatie = rijping
COGNITIEVE ONTWIKKELING
Ontwikkeling volgens Jean Piaget (1896 – 1980)
 Maturatie = gaat over biologische ontwikkeling die we doormaken fysiek en mentaal.





Activiteit = (spontane) activiteit. Bezig zijn. Mechanisme: georganiseerd mechanisme; onze
hersenen proberen informatie te organiseren.
Sociale ervaring = kind moet bezig zijn met anderen
Equilibratie = nieuw cognitief schema ontwikkelen
o Organisatie en adaptatie = aanpassingsvermogen. Adaptatie bestaat uit assimilatie
en accommodatie.
o Assimilatie = Past huidige omgeving aan, aan zijn mogelijkheden. Proberen te passen
in huidige cognitieve schema (luciferdoosje  rammelaar, want dat kent de baby al.
Baby kent een hondje, ziet een kat en denkt dat het een hondje is)
o Accommodatie = je past je cognitieve schema aan. Je past je aan, aan je omgeving.
(Baby ziet dat het luciferdoosje niet een rammelaar is maar een luciferdoosje om
lucifers in te bewaren. Baby weet nu dat een hond geen kat is en past zijn cognitieve
schema aan: iets nieuws geleerd: kat!)

Schema: kijk dat is een puppy. Puppy! Je leert iets nieuws
Assimilation: Cat  puppy! (lijkt erop maar is het niet) Nee dat is een kat (zeg moeder)
Disequilibrium: cat  not puppy?
Accommodation: Cat  Cat!
Ontwikkeld in jaren 20, pas populair vanaf jaren 60
Piaget schreef in het Frans (daarom niet zo populair)
Klinische onderzoeksmethode (niet gestandaardiseerd)
Zegt iets anders dan Behaviorisme
Piaget: kernideeën – 1
1. Kinderen zijn actief en gemotiveerd om te leren
2. Kinderen organiseren hun leerervaringen
a. Leren als constructief proces
3. Belang van fysieke interactie met de omgeving
4. Belang van interactie met anderen
5. Aanpassing via assimilatie en accommodatie.
Complementaire processen.
Aanpassen van waarneming aan de hand van schema.
Aanpassen van schema aan de hand van waarneming
6. Progressie door equilibratie
7. Kwalitatief anders denken, afhankelijk van leeftijd.
Ontwikkeling van creativiteit
Kinderen tekenen niet wat ze zien, maar wat ze weten over wat ze zien
“refrigerator art”
Negatieve rol onderwijs?
Stadia bij Piaget
SENSORI-MOTORISCH (0-2 jaar)
Ontwikkeling van object permanentie; begrip van actie – reactie; imitatie en spel; zintuigen
PRE-OPERATIONEEL (2-7 JAAR)
Taalgebruik; motoriek; egocentrisme; Symbolische representatie; animisme; begin van seriatie en
getal-correspondentie
CONCREET OPERATIONEEL (7-11 JAAR)
Reversibiliteit van operaties; begin van decentratie, conservatie van getal, lengte, gewicht en volume;
multipele classificatie; seriatie en transitiviteit
FORMEEL OPERATIONEEL (>11 JAAR)

Begin van hypothetisch denken, experimenteel denken, combinatorisch denken; adolescent
egocentrisme.
 Bereikt iedereen wel dat laatste stadium? Biologisch gezien wel, maar of dat echt gebeurt…
Kenmerken van pre-operationeel denken (2-7)
1) Perceptuele dominantie =
2) Centreren = focus op één dimensie. Egocentrisme
3) Statisch = toestandsgericht i.p.v. operatie gericht of procesgericht
4) Operatie Irreversibiliteit = conservatie. Als de operatie de ene kant op werkt dat ie ook de
andere kant op werkt. Dat ziet een kind niet.
5) Transductief redeneren = van specifiek geval naar specifiek geval redeneren.
Egocentrisme
- pubertijd
Kunnen niet vanuit een ander redeneren.
Piaget’s “3 mountains” egocentrism test:
“Draw how the mountains would look from he doll’s point of view.”
Maquette met 3 bergen, huizen, bomen en poppetje. Beschrijvingen of foto’s vanuit het perspectief
van poppetje voor 6-7 jarigen moeilijk: vast in egocentrische illusie.
Maar: bij verstoppertje… (Hughes, 1975) – Policeman Doll Study.
Ook hier: Context van de vraag en het moment bepaalt wat kinderen wel/niet kunnen.
Kenmerken van concreet operationeel denken (7-11)
1) reversibiliteit van operaties = het begrip dat je een proces in gedachten kunt omdraaien
2) begin van decentratie = het feit dat je op meerdere aspecten tegelijk kunt richten
3) conservatie van getal/lengte/gewicht/volume = coservatie is behoud. Zelfde hoeveelheid
vloeistof in ander glas: lijkt minder.
4) multiple classificatie
5) seriatie en transiviteit (Ans, joke, Wilma)

Conservatie van getal
Experiment psychologie.
a) For the young child, one-to-one correspondence establishes numerical equivlence
b) But the longer or larger row also has “more”
Welke rij heeft meer zwarte balletjes [plaatje]
Heel erg context afhankelijk. Op welke manier stel je de vraag?
Uitbuiten bij kleine kinderen: geeft de een meer dan de ander. Cake breken: maar jij hebt er twee.
Seriatie en transitiviteit
Vraag: Ans heeft blonder haar dan Joke en donkerder haar dan Wilma
Dan heeft Wilma dus … haar dan Joke.
Kleuters zijn in staat tot transitieve inferenties, mits ze de remissen kunnen onthouden (via training)
en afstand in de serie niet te klein is.
Kenmerken formeel operationeel denken (vanaf 11)
 Hypothetisch denken
Hoe zou de wereld eruit zien als er op aarde geen wind bestond?
 Proportioneel denken

Hoeveel is de helft van een derde?
 Abstract denken
Wiskunde, logica, cybernetica, systeem denken
 Wetenschappelijk denken
Manipulatie van variabelen
Kritiek op Piagets theorie
 Zijn het echt stadia?
 Onderschatting vaardigheden van kinderen
 Rol van cultuur (‘westers georiënteerde theorie’?)
 Heel cognitief geaard
 Neo-Piagetianen: willen meer cognitivistische basis geven. Werk- en langetermijngeheugen.
De theorie van Lev Vygotsky (1896 – 1934)
“Through others, we become ourselves.”
Vroeg gestorven, laat ‘ontdekt’.
Rusland, Communisme
Onderzoek naar ontwikkeling:
Welke invloed heeft cultuur op ons leren?
Hoe leren wij daardoor?
We ontwikkelen ons juist door anderen.
Scaffolding (steiger) stap voor stap afbouwen van je ondersteuning zodat een kind het daarna zelf
kan doen.
Volgens V. speelt Cultuur een allesbepalende rol .
Hoe anderen aan ons doorgeven hoe de wereld in elkaar zit.
De benadering van Vygotsky
1. Sociale interactie als bron voor individueel denken: Van sociaal naar intern, internaliseren.
Co-constructie van kennis (leren door interactie), van externe naar interne regulatie van gedrag,
belangrijke rol van taal (leren door dialoog).
2. Culturele gereedschappen (‘tools’): Materiele en psychologische tools.
3. Zone van naaste ontwikkeling: op zoek naar de magic middle, net datgene aanbieden wat
een leerling niet zelfstandig kan aar met hulp van anderen wel.
Ontwikkeling is van externe dialoog naar interne dialoog. Zie je duidelijk terug in hoe kinderen aan
het spelen zijn en aan het praten zijn. Ze praten tegen zichzelf (met barbies spelen).
Hardop zeggen wat je denkt
SOCIALE ONTWIKKELING
Sigmund Freud (1856 – 1939)
Persoonlijkheid en psychoseksuele stadia
Fixatie = in een bepaald stadia als een persoon deze niet goed doorloopt
Regressie = terugvallen in vorige stadia
Bewustzijnstheorie
Id = aanwezig vanaf geboorte en zoekt met minimale inspanning maximaal plezier/genot.
Ego = ontwikkelt met persoonlijkheid en betreft de realiteit, behoefte van Id realiseren waarbij er
rekening wordt gehouden met anderen.

Superego = het morele principiële deel van onze persoonlijkheid dat werkt als een geïnternaliseerd
ouder of leerkracht. Onderdrukt onacceptabele gevoelens en gedragingen.
Erik Erikson (1902 - 1994)
Psychologie van de levensloop
Neo-freudiaan
Individuele emotionele behoeften  sociale omgeving
In elk stadia een conflict (crisis) in de persoon, kan worden opgelost of blijven duren (stagneren).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vertrouwen vs geen vertrouwen
Autonomie vs schaamte/twijfel
Initiatief vs schuldig
Institutionalisering vs minderwaardigheid
Identiteit vs rolverwarring
Intimiteit vs isolatie
Genereren vs stagnatie
Ego-integriteit vs wanhoop

Stadiatheorie van Erikson
In elk stadia een ander dilemma.
Wordt gebruikt bij egoistische pubers om aan te tonen dat hun problemen echt wel over gaan.

Lawrence Kohlberg (1927-1987)
Stadiatheorie over morele ontwikkeling
Lijkt op Piaget
Hoe leren mensen moreel denken?

Welke argumenten heb je om iets te doen, de kwaliteit van die redenering kun je indelen in een
schaal.
Level 1: mag niet,
Level 4: tot zeer complex het mag niet van de wet
Level 6: overstijgende ideeën zoals at zijn de universele rechten van de mens
Universele sequentie = de stadia zijn universeel over de gehele wereld.
1. Pre-conventioneel – morele oordelen hangen af van externe en fysieke stimuli
2. Conventioneel niveau – morele normen afstemmen op de goedkeuring van autoriteiten,
bijv. ouders.
3. Post conventioneel niveau – handelen volgens zelf geëvalueerde principes, of die nu de
goedkeuring hebben van de maatschappij of niet.

Week 3
Hoofdstuk 4
Verschillen tussen leerlingen en behoeften van leerlingen
Hoofdstuk 5
Cultuur en diversiteit
Hoorcollege
Leer- en leerlingverschillen
Artikel
Subotnik, Olszewski-Kubilius & Worrell (2011) Rethinking giftedness and
gifted education.
__________________________________________________________________________________
Komt wijsheid met de jaren?
De volgende stellingen zijn waar:
a) Intelligentie neemt toe naarmate mensen ouder worden
b) Intelligentie neemt af naarmate mensen ouder worden
c) Intelligentie van de mensheid neemt toe.
d) Intelligentie van de mensheid neet af.
Wat is intelligentie?
Zowel onder ‘grote denkers’ als in de wetenschap zijn er veel verschillende opvattingen van
intelligentie. Wat is je eigen opvatting?
Einstein: the true sign of intelligence is not knowledge but imagination
Socrates: I know that i am intelligent, because i know that i know nothing
Hawkins: Intelligence is the ability to adapt to change (wat de mens mens maakt)
Alfred Binet: comprehension, inventiveness, direction, and criticism: intelligence is contained in these
four words.
Intelligentie = hoge orde denken, zoals abstract redeneren, probleemoplossend denkvermogen en
metacognitie (reflecteren op je eigen denken).
Meten van intelligentie
Hoe intelligentie gemeten wordt geeft een beeld van wat het onderliggende concept is. In dit
voorbeeld sluiten test en onderliggend concept niet erg goed op elkaar aan:
De nationale IQ test 2015 (BNN) meet de volgende intelligenties:




Verbale intelligentie = woordenschat en verbaal redeneren
Technische en visuele intelligentie = ruimtelijk inzicht en visueel redeneren, plus je
geheugen
Numerieke/wiskundige intelligentie = cijfermatig inzicht en numeriek redeneren

Ontwikkelingen intelligentie meten
Galton (1800s)
 was de neef van Darwin.
 eerste die ging onderzoeken in hoeverre menselijke eigenschappen “geniusness” erfelijk zijn
(geniale ouders krijgen geniale kinderen)
 zijn er mensen superieur?
 hij bekeek zintuigelijke waarneming, reactietijd, grootte van het hoofd etc.
 bedacht het idee voor een intelligentietest en stelde dat intelligentie grotendeels is,
waardoor je ook ‘supermensen’ kan creëren wanneer die zich met name voortplanten
(eugenetics). Ging er ook van uit dat bepaalde rassen superieur waren. Werd aangenomen
tot 1900
 hereditary genieus

Hij vroeg zich af of er ook mensen superieur zijn. Hij keek naar zintuigelijke waarneming,
reactietijden etc. Hij vond intelligentie een aangeboren eigenschap en hij dacht dat dat te meten
moest zijn. Dit was tot 1900 hoe het ging.
Binet (1900):
 Benadrukte omgevingsinvloeden
 Bang voor een te belangrijke rol van IQ tests gaf aan dat de test individueel afgenomen
diende te worden en het vooral ging om de kwalitatieve interpretatie, niet het getal dat er
uitkomt. Op basis van de test kon een mentale leeftijd van het kind bepaald worden. Items
waren bijv. plaatjes uitkiezen, verbale kennis, ed. Voorbeeld item: wie uit elk paar heeft het
meest lelijke gezicht?
 Binet-Simon-schaal.
 Er kwam een leerplicht in Frankrijk waarvoor bepaald moest worden of een kind naar school
mocht of niet. Hij vond dat het een individuele afname was.
Terman (1916): revised Stanford-Binet (berekening IQ-scores, Stern)
 Ontwikkelde testen voor het legen in WOI om te bepalen wie geschikt was voor een functie
als officier.
 Beta versie voor analfabeten.
 Classificatie in de test toegevoegd
 Teseten misbruikt om bijv. Donkere mensen lagere posities in het leger te geven.
 Terman ontwikkelde testen voor het leger in WOI om te bepalen wie geschikt was voor een
functie als officier. En er was een beta versie voor analfabeten. Er werd een classificatie aan
de test toegevoegd. Testen misbruikt om bijv. donkere mensen lagere posities in het leger te
geven.
Yerkes (and Terman): WWI leger testen of mensen geschikt waren voor bepaalde functies. Het werd
heel grootschalig ingezet, ook in groepen.
Spearman (1920):
 Ontdekker van de correlatie, ontdekte dat verschillende vaardigheden samenhang met
elkaar vertoonden. Veronderstelde op basis daarvan dat er 1 onderliggende mentale
vaardigheid is: general intelligence (g-factor), mentale capaciteit. Hun algemene intelligentie
kan voorspellen hoe goed iemand iets kan.
Wechsler (1939):
 Paste de Stanford-Binet test aan in 1939, voegde non-verbale subtesten toe. Is nu nog steeds
(in gereviseerde vorm) de meest gebruikte IQ-test.
 Wechsler Intelligence Scale Children (WISC), Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS).
o WISC is voor kinderen (figuur naleggen met blokjes)
o WAIS is voor volwassenen (afbeeldingen op volgorde leggen)
Variatie: Raven test (ook nonverbaal)

Intelligentie quotiënt (IQ)
IQ = mentale leeftijd/chronologische leeftijd x 100.
Interpretatie
Minder dan 70 geestelijk gehandicapt
70-85
zwak begaafd
115-130
meer begaafd
Vanaf 130
hoogbegaafd
68% v/d bevolking haalt tussen de 85 en 115. (SD –gemiddelde en SD + gemiddelde).
Oorspronkelijk werd alleen de mentale leeftijd berekend, daarna werd een quotient berekend die de
verhouding tussen mentale en daadwerkelijk leeftijd uitdrukt.
Tegenwoordig gaat men uit van de normale verdeling. Op basis van grootschalige normgroepen kan
bepaald worden of de score van een bepaalde persoon gemiddeld is of daar vanaf wijkt.

Is intelligentie algemeen of specifiek?
 General intelligence: G-factor (Binet; Spearman)
Een algemene intelligentie. De s-factor verklaart het verschil in prestatie op
verschillende gebieden van intelligentie.
 Multidimensionale opvattingen van intelligentie; veronderstellen dat
intelligentie meerdere onafhankelijke componenten bevat:
- Fluid en chrystalized intelligence (Cattell, Horn)
Fluid = aangeboren (redeneervermogen)
chrystalized = gerealiseerd optioneel, aangeleerd (woordenschat
- Triarchic intelligence (Sternberg)
intelligentie bestaat uit 3 factoren:
1. Analytisch:
Metacomponenten (plannen, strategieën selecteren)
Prestatiecomponenten (gebruiken van de strategie)
kennis-acquisitie componenten (opdoen van nieuwe kennis)
2. Creatief:
Omgaan met nieuwe ervaringen. Inzicht en automatisme (snel, effectief en automatisch denken)
3. Praktisch:

Kiezen van omgeving waar de kans op succes hoog is. Of je omgeving zo aanpassen. Adaptieve
vaardigheden
- Multiple intelligences (Gardner): onderscheid 8 soorten intelligenties: intrapersonal
(self), interpersonal (people), linguistic-verbal (words), Logical (mathemattics), spatial
(pictures), musical (music), naturalist (nature), body-kinestetic (body).
Hij wilde aantonen dat er verschillende talenten zijn die kinderen kunnen hebben en op school komt
er maar één tot uitdrukking. Er is weinig ondersteuning volgens deze theorie, Gardner gaf aan dat hij
het niet praktisch op scholen zag (er zijn echter wel scholen die aangeven volgens deze theorie te
werken).
- IQ-EQ
EQ = Emotionele Intelligentie = spreekt aan en benadrukt het belang van andere vaardigheden. De
vraag is of dit ook te scoren is (niet dus).
Gardner en EQ zijn vooral modellen die benadrukken dat mensen naast analystisch vermogen ook
andere talenten kunnen hebben, beide modellen missen wetenschappelijke onderbouwing.
Nature versus nurture
 Galton: Hereditary Genius (1869). Hij ging uit van aanleg en nature.
 Binet: ging uit van aangeleerde vaardigheden en omgevingsinvloeden.
Onderzoek IQ-correlaties:
Sterke correlatie tussen parent-child, twee-eiïge tweelingen
Hele sterke correlatie tussen identical twins die samen zijn opgegroeid en identical twins die apart
opgroeien.





Echter grote verschillen tussen id tweelingen tot 24 IQ punten
Studies varieren van 40 – 60%
Invloed zwangerschap?
Maar “reinforcement of genes” verschil in aanleg hoeft niet heel groot te zijn maar als één
iets beter is, dan gaat hij het ook leuker vinden, de aanleg wordt door de omgeving
bevestigd. Wel moeilijk te bepalen in hoeverre de omgeving er in meespeelt.

Dergelijke tabellen leiden tot een overschatting van de genetische invloed:
- Tweelingen hebben bijvoorbeeld altijd de zwangerschap samen meegemaakt, ook als ze
afzonderlijk opgroeien
- Genen worden versterkt in de omgeving: “Genes express themselves through environement”
(Sternberg, 2012). Bijvoorbeeld iemand die goed kan pianospelen gaat op les, gaat in een
band gaat steeds meer oefenen en de genetische aanleg wordt steeds verder versterkt.
Iemand die er net iets minder goed in is, gaat pianospelen misschien steeds iets minder
oefenen en stopt met de lessen. Oorspronkelijk misschien een klein verschil, maar
uiteindelijk leidt dit tot een groot verschil.
Intelligentie en levensloop
 Lehman (1953):
 Wanneer leveren mensen hun beste prestaties?
Prestaties zijn vaak het meest hoogt tussen 30 – 35  is dat ook de piek van intelligentie?
 Paradox: wanneer hebben mensen de hoogste positie?

 In de jaren 20: Army alpha test voor officieren.
Oudere personen (>30) bleken minder slim. Oorzaak: bleek vooral met opleiding te maken te
hebben. In die tijd was de leerplicht net ingevoerd en veel ouderen hadden überhaupt geen
onderwijs genoten.
Dit leidde tot het onderscheid tussen fluid en crystalized. Fluid (aangeboren) neemt toe tot de
volwassenheid en neemt daarna af, crytalized (aangeleerd) neemt tot in ouderdom toe.
Intelligentie neemt dus zowel toe en af naarmate men ouder wordt. (beginvraag: a en b beide deels
waar)

Flynn effect
Door betere leefomstandigheden en vooral door veranderingen in scholing neemt het IQ toe (nadruk
op abstracties groter, cognitief moeilijkere beroepen).
 Ted talk tot 2:15
 We worden steeds slimmer: het IQ neemt toe per jaar. Als mensen van een aantal
generaties geleden de test van nu maken komen zij daar slechter uit.
 Oorzaken?
Gezonder leven: levensomstandigheden en scholing zijn verbeterd. Scholen richten zich op de manier
van toetsing van IQ-testen, het testen van abstracte vaardigheden.
 Naast toename constateert Flynn ook een afname in kennis van bijv. geschiedenis.
Of een afname in IQ?
Artikel: Where the Victorians cleverer than us? The decline in general intelligence estimated from a
meta-analysis of the slowing of simple reaction time. (Woodley, 2013)



In het Westen is een afname in reactietijd sinds de Victoriaanse tijd (afname van ca. 14 IQ
punten): we worden steeds langzamer.
Dit is tegenstrijdig met het Flynn-effect. Oorzaken:
o Het gaat in het artikel om genetische aanleg voor intelligentie
o Mensen met lage IQ0scores krijgen gemiddeld meer kinderen tegenwoordig.
Daarom zijn we minder intelligent geworden.

Flynn effect: fenotypische intelligentie (aanleg, genen + omgeving) neemt toe; effect dat in het
artikel beschreven wordt gaat om genotype (genetische aanleg) voor intelligentie, die neemt af, maar
de omgeving wordt “slimmer”.
Conclusie: intelligentie is niet stabiel binnen een mensenleven, over generaties en ook ons concept
van intelligentie is niet stabiel.
(beginvraag: C en D beide deels waar)
Samengevat
 Intelligentie
 Eén- versus multidimensionaal
o fluid and chrystallized intelligence
o Triachic intelligence Sternberg


Intelligentie is niet stabiel
o Binnen een mensenleven
o Over generaties
o Maar ook ons concept van intelligentie niet



Intelligentietesten

Belangrijk: wat intelligentie is, hangt af van wat we afspreken dat intelligentie is. Testen vormen
slechts een uitwerking daarvan en geven nooit een volledig beeld van de intelligentie van een
persoon.
Leerstijlen en voorkeuren
Leerstijl = de manier waarop een persoon studeert en leert.
Veel verschillende soorten.
Gebaseerd op je voorkeur en specifieke omgeving.
Assessment om erachter te komen welke leerstijl bij jou past: zijn slechte testen  Onderzoekers
reageren vaak afkeurend op leerstijlen omdat het in kaart brengen van leerstijlen van kinderen en
daar een instructiemethode aan matchen totaal geen effect heeft op het leren (Stahl, 2002).
Leervoorkeur = oppervlakkige-verwerking aanpak.
Multimedia leren
Verschil tussen visueel / verbaal
Richard Mayer: verschil tussen visueel en verbaal leren in de context van computer-based
multimedia. Visueel/verbale dimensie bestaande uit drie onderdelen:
1. Cognitive spatial ability
2. Cognitive style
3. Learning preference
(Hoog)begaafdheid
Een macroperspectief
“onderwijs moet grote talenten meer uitdagen”.
 toegenomen aandacht voor excellentie leerlingen.
Aanleiding toename aandacht:
zwakkere leerlingen en de middenmoot van Nederlandse leerlingen het in vergelijking met leerlingen
in andere landen erg goed presteert, maar dat de beste leerlingen (bovenste percentielen) het in
vergelijking met de beste leerlingen in andere landen minder goed presteert.

“De zwakste leerlingen doen het internationaal heel erg goed (top 5), de middenmoot doet het ook
goed (top 10) maar de 20% uit de bovenkant doet het slecht (top 20)” [PISA-onderzoek]
Oorzaken (hoog)begaafdheid/talent?




Aangeboren talent
Hard werken/oefenen?
Mogelijkheden/kansen:
- Onderwijs
- Stimulering gezin
- Sociale positie
 Is er sprake van hoogbegaafdheid als het niet tot uiting komt?
Spanningsveld: is er sprake van begaafdheid als talent niet tot uiting komt? Een leerling die op jonge
leeftijd als hoogbegaafd beschouwd zou kunnen worden, maar steeds meer gaat onderpresteren,
uiteindelijk afstroomt van VWO naar VMBO en voortijdig schoolverlater is. Kan je deze persoon op
latere leeftijd nog steeds een hoogbegaafd persoon noemen? Of kan je dit label verliezen? Hier gaat
het artikel van Subotnik op in. Gaat er vanuit dat mensen ook een zekere verantwoordelijkheid
hebben in hun eigen ontwikkeling.
Definiëren van hoogbegaafdheid
“There were no ‘gifted’ children in the 19th century, simply because the construct of the gifted child
had not yet been dreamed up … Defining giftedness is a matter of values and policy, not emprical
research” (Borland, 2005, p. 3;8)
in de 19e eeuw waren er nog geen hoogbegaafde kinderen omdat dat construct nog niet bedacht
was. De definitie hangt af van de afspraken die je erover hebt. Hoogste 2,5%, 5%? En waarvan? ->
Daarom zijn er verschillende definities: &
1. G-factor: hoge intelligentie als aangeboren eigenschap
(IQ>130 is hoogbegaafd, IQ>115 is meerbegaafd).
2. Hoge intelligentie inherent aan emotionele kwetsbaarheid
(faalangst, sociaal “anders”). Deze definitie kan volgens Subotnik in twijfel worden getrokken. Geen
wetenschappelijke ondersteuning voor het idee dat emotionele kwetsbaarheid als onderdeel van
(hoog)begaafdheid kan worden gezien.
3. Multidimensionaal
Modellen van o.a. Sternbeg (analystische, creatieve, praktische intelligentie) en Renzulli (aanleg +
creativiteit + motivatie) veronderstellen dat er meerdere factoren aanwezig dienen te zijn om van
begaafdheid te mogen spreken.
4. Begaafdheid op andere domeinen benadrukt
(bijvoorbeeld Gardner)
5. Begaafdheid als resultaat van oefening en geboden kansen
Definities die terugredeneren: welke mensen zijn uitzonderlijk getalenteerd en wat hebben die met
elkaar gemeen? Daarbij blijkt oefening een belangrijke factor. VB: Boek outliers van Gladwel,
veronderstelt dat iedereen met 10.000 uur oefening ergens expert in kan worden.
6. Ontwikkelingsperspectief Subtonik (potentieel + motivatie + oefening + kansen)
Definitie Subotnik: op jonge leeftijd kan er sprake zijn van potentie, daarna goede prestatie,
vervolgens uitzonderlijk goede prestaties om nog te mogen spreken van begaafdheid. Of deze
ontwikkeling zo verloopt hangt o.a. van motivatie, oefening en geboden kansen.

Identificatie begaafdheid



Hoe stel je hoogbegaafdheid vast?
Lastig vast te stellen
o Geen eenduidige definitie
o Potentieel moeilijk te meten
o Hoe meet je onderpresteren?
 Absoluut onderpresteren = beneden het gemiddelde van de klas of landelijke
norm scoren
 Relatief onderpresteren = beneden het eigen kunnen scoren (dat is
misschien nog steeds gemiddeld ten opzichte van de klas, daardoor lastig te
herkennen).
Klinische praktijk
 Diagnosticeren van hoogbegaafdheid
o Wordt veelal uitgegaan van traditionele, smalle definitie
o IQ test om begaafdheid vast te stellen
o Als onderdeel van een groter diagnostisch onderzoek
o Ontwikkeling naar dynamische assessment, vaststellen van leerpotentieel
o Grote en uitzonderlijke kennis
o Grote interesse
o Wisselend schoolwerk (wisselend presteren)
o Afnemende prestaties
 UK
o Intra-individuele verschillen
o Regelmatig testen
o Variëteit aan testen
Observaties geven vaak een ruimer beeld dan alleen testscores: Grote en uitzonderlijke kennis, grote
interesse, wisselend schoolwerk en afnemende prestaties kunnen indicaties van begaafdheid zijn.
In de UK noemen ze leerlingen G&T (gifted en talented) als leerlingen in een bepaald vak over
uitzonderlijke aanleg lijken te beschikken of heel goed scoren. Dat kan wel zo zijn bij het ene vak en
niet bij het andere vak (intra-individuele verschillen). Ter vergelijking in NL worden leerlingen die als
hoogbegaafd aangemerkt worden, beschouwd als hoogbegaafd op alle domeinen.
Omgaan met begaafdheid
 Lang weinig aandacht voor (hoog)begaafdheid geweest (de Boer et al., 2013)





Lastig te identificeren
O.a. door gedwongen onderpresteren
Tegenstand tegen academische programma’s voor begaafde leerlingen
o “Gifted studnets will make it on their own”
o Elite-onderwijs
o Andere talenten oogsten meer waardering (VS)
o Stereotypen

Differentiatie voor begaafde leerlingen
 Externe vs. Interne differentiatie
 Meest voorkomende aanpakken interne
Differentiatie



Verrijking
o Binnen de klas, extra stof, andere onderwerpen
o Effecten weinig bestuurd (lastig te bestuderen)
Versnellen
o Klas overslaan, sneller door de lesstof
o Overtuigende positieve uitkomsten
o Individuele gevallen kunnen altijd verschillen

Externe differentiatie: leerlingen apart onderwijzen in aparte klassen, bijv. deeltijd (plusklas) of
voltijd (VWO, gymnasium, leonardoscholen). Ze worden afgezonderd.
Interne differentiatie: aanpassingen in de klas waarbij leerlingen niet apart onderwijs volgen.
Externe differentiatie
 Externe differentiatie
o Tracking
 Interindividueel
 Intraindividueel
o Selectieve instituten
 Sterk in opkomst
 Gedeeltelijk: plusklas, Day a Week School
 Volledig: bijv. Leonardoscholen
 Uitkomsten nog grotendeels onbekend
In NL bestaat het voortgezet onderwijs uit verschillende tracks (niveaus) waarbij op basis van
verschillen tussen leerlingen in prestaties (interindividueel) geselecteerd wordt. In veel andere
landen is het mogelijk dat je het ene vak op hoger niveau volgt dan een ander vak waarbij er dus
intra-individuele verschillen zijn.
Als gevolg van toename in aandacht voor begaafden: opkomst van selectieve instituten. Deze beogen
begaafde leerlingen meer uit te dagen en de motivatie van begaafde leerlingen te verhogen. Relatief
weinig onderzoek of dat ook het geval is.
Onderzoek naar onderwijsvormen
 Begaafde leerlingen in drie groepen
 Propensity-score matching op IQ scores
o Begaafde leerlingen in het regulier onderwijs (189)
o Begaafde leerling op voltijdvoorzieningen (218)
o Begaafde leerlingen op deeltijdvoorzieningen (245) (bovenschoolse plusklassen)
 Motivatie op gewone school




Motivatie op externe voorziening

Driemaal gedurende een schooljaar is de motivatie bevraagd
o Taakmotivatie
o Cognitief zelfvertrouwen
o Inzet

Als gevolg van toegenomen aandacht, meer initiatieven voor begaafde leerlingen, maar zijn die ook
echt motiverender?
In dit onderzoek hebben we drie groepen begaafde leerlingen vergeleken. Bij de
deeltijd(plusklas)leerlingen hebben we de motivatie op de gewone school en op de plusklas
bevraagd.
Onderzoek naar onderwijsvormen
Uitkomsten motivatie

M1, M2, M3 zijn drie metingen gedurende het schooljaar.
Meest opvallende uitkomst is dat de inzet van deeltijdleerlingen op de deeltijdvoorziening het
hoogste is en toeneemt, maar dat de inzet van deze zelfde leerlingen op hun gewone thuisschool het
laagste is en afneemt.
Deeltijdonderwijs

Meer motivatie leidt tot minder inzet. Meer cognitief zelfvertrouwen tot meer inzet, behalve bij de
begaafde leerlingen op hun thuisschool. Een hogere score leidde tot een lagere mate van inzet.
Oorzaken afname inzet
Mogelijke oorzaken van de afname in inzet bij begaafde leerlingen op hun reguliere school:
- Big fish little pond effect: een vis in een grote vijver voelt zich daar klein terwijl dezelfde vis
zich heel groot zou voelen in een kleine vijver.  begaafde leerlingen die een
deeltijdvoorziening bezoeken voelen zich bij hun gewone klasgenoten heel slim.
- Mindset: mensen kunnen een fixed of een growth mindset hebben (Dweck). Mensen met
een fixed mindset veronderstellen dat prestaties aan vaststaande kenmerken toe te schrijven
zijn (ik kan dit goed want ik ben slim). Mensen met een growth mindset gaan er vanuit dat
prestaties het gevolg zijn van hard werken. Leerlingen in deeltijdvoorzieningen ontwikkelen
mogelijk zo’n fixed mindset omdat ze elke week opnieuw zich bewust worden van hun status
als ‘slimme leering’ die naar de plusklas mag. Bij begaafde leerlingen (zeker als ze een label
krijgen) is er sowieso een risico dat ze een fixed mindset ontwikkelen. Als ze jong zijn gaat
alles ze nog makkelijk af. Als ze ouder worden hebben ze hierdoor mogelijk het gevoel dat ze
niet mogen falen en moeilijke uitdagingen zullen vermijden.
- Self-fulfilling prophecy: in de plusklas wordt verondersteld dat deze leelringen heel
intelligent zijn, daar gaan ze zich mogelijk ook naar gedragen, terwijl op de gewone school
mogelijk verondersteld wordt dat ze het allemaal vanzelf wel kunnen.
Onderzoek naar onderwijsvormen
 Deeltijdonderwijs is uitdagend, maar overig onderwijs wordt daardoor als minder uitdagend
ervaren
 Alléén plusklas is dus geen oplossing
 Afstemming en transfer belangrijk
 Vervolgvragen
o Welke didactische activiteiten in de klassen verklaren verschillen?
o Hoe kunnen leerkrachten in hun reguliere (of voltijd begaafden-)klas hun begaafde
leerlingen motiveren?
HOOFDSTUK 5
Grote verschillen in cultuur en in klasse: sociale klasse, etniciteit, geslacht.
Melting pot = integreren van immigranten in een andere samenleving.
Cultureel tekortkomingsmodel = in dit model gaat men er van uit dat leerlingen uit andere culturen
niet goed genoeg zijn voorbereid op school en dat ze daardoor achterlopen.
James Banks (2002) vijf dimensies in theorie over multiculturele educatie:
1. Integratie van inhouden
2. Kennisconstructieproces

3. Pedagogiek
4. School- en sociale cultuur versterken
5. Vooroordelen reduceren
SES = Sociaal Economische Status. Sociale klasse, rijkdom, armoede of privileges.
PISA = Programma voor internationale studenten assessment. Driejaarlijkse survey over kennis onder
15 jarige studenten in de geïndustrialiseerde landen.
Verwachtingen van leerkrachten
Lage verwachtingen + lagere kwaliteit van onderwijs kan leiden tot een negatief zelfbeeld omtrent
eigen kunnen (learned helplessness). Deze kinderen stoppen eerder met school.
Een andere verklaring kan zijn dat leerlingen uit lagere milieus, waar leerkrachten lagere verwachting
over hebben, in aparte groepen worden onderwezen (streaming)
Pygmalion effect = lage onderwijskwaliteit, minder snel kijken naar talenten en behoeften.
Etnische en radicale verschillen
Etniciteit = verschillen tussen groepen aangeven op het gebied van cultuur met respect voor elkaars
religieuze opvattingen, taal, eten, muziek, etc.
Minderheidsgroep = minority group (groepen die worden gediscrimineerd of achtergesteld.
Etnische groepen scoren consistent lager dan het gemiddelde van alle leerlingen. Verklaring: ras, SES,
motivatie, omgeving.
Invloed van stereotypen op testen
Korte-termijneffecten: angst bij het toetsen op kennis. Terug te leiden tot angst en humor. Gevoel
voor humor? Minder stress en presteer je beter op een toets.
Lange termijneffecten: dis-identificatie. Stoppen met studie? Reden schuiven ze op van alles maar
kijken niet naar zichzelf.
Stereotypen zijn doordrongen en moeilijk om te veranderen, het maakt deel uit van hoe mensen
denken.
Diversiteit in leren
Bewust zijn van / recht doen aan de verschillen onder leerlingen helpt kinderen beter te worden. Vijf
gebieden:
1. Sociale organisatie: hoe ga je om met verschillende culturen in een las
2. Culturele waarden: zien hoe leerlingen in verschillende manieren hun vaardigheden laten
zien
3. Leervoorkeuren: hierdoor leer je de kinderen beter kennen en hun voorkeuren om tot leren
te komen
4. Sociolinguïstisch: hoe praten mensen uit verschillende culturen met elkaar, wat zijn hun
gewoontes, communicatie in de klas bevorderen.
5. Digitale scheiding: er is een grote kloof tussen arm en rijk en dus de elektronische middelen
die kinderen gebruiken.
ARTIKEL Subotnik, Olszewski-Kubilius & Worrell (2010) Rethinking giftedness and gifted education.
6 definities van hoogbegaafdheid
1. intelligentie als aangeboren eigenschap
2. hoge intelligentie hangt af van emotionele kwetsbaarheid
3. multidimensionaal: intelligentie + creativiteit + motivatie
4. begaafdheid op andere domeinen
5. begaafdheid op resultaat van oefening
6. begaafdheid resultaat van ontwikkeling: potentieel + motivatie + oefening + kansen

verschillende perspectieven
 gifted children redden het op zichzelf
 special programma's  elite
 cultuur waarin sport en muziek-knap meer wordt gewaardeerd dan academische
vaardigheden: stigma
 stereotypen: nerd op school, cultuur in samenleving.
Door overheid: vooral aandacht voor de zwakkere leerlingen, niet zo zeer voor de excellente.

Week 4
Hoofdstuk 7
Cognitieve kijk op leren
Hoorcollege
Cognitieve psychologie 1: Geheugen
Artikel
Tricot & Sweller (2014) Domain-specific knowledge and why teaching generic
skills does not work.
_________________________________________________________________________________
Overzicht
De cognitieve benadering in de psychologie
Geheugen
 Werking
 Onderdelen
 Fenomenen
Implicaties van kennis over het geheugen voor onderwijs
Wat is cognitieve psychologie?
Verschil tussen cognitief en behavioristisch leren: aanname wanneer iets geleerd is:
B:
nieuw gedrag is het gene wat is geleerd
C:
kennis is geleerd, wat resulteert in ander gedrag.
Vanuit behaviorisme: ‘onzinnig’
 Maar: neo-behaviorisme laat rol denken toe (er bestaan verschillende behavioristische
stromingen
Verdween begin 20e eeuw, keerde terug begin jaren ‘60
 Ontwikkeling computer
 Andere ontwikkelingen: taalkunde, kunstmatige intelligentie
(Neo)behaviorisme: S-O-R psychologie
Stimulus - Orgaan - Respons
Wat is cognitieve psychologie?
Denken, geloven, ideeën, opinies…
Cognitieve psychologie = de wetenschappelijke studie van de geest, die ervan uitgaat dat we
testbare uitspraken oer die constructen kunnen doen.
 Occam’s scheermes is relevant.
 Popper’s falsifieerbaarheidsprincipe is relevant.
Stevige integratie met andere disciplines: cognitiewetenschap
 Biologie, neurologie, filosofie, taalkunde onderwijskunde…
Relatie geest en hersenen
Uitgangspunt: de mens als informatieverwerker
Moderne cognitieve psychologie
Kennis en informatie zijn sleutelwoorden
Kennis: 1) domein-specifieke kennis = rekenen, taal (biological secundaire)
2) algemene kennis = plannen, probleem oplossen, talen begrijpen (biological primair)
Cognitieve neuropsychologie
Ook: klinische neuropsychologie =
 Combineert klinische neurologie, psychologie, fysiologie
Embodied cognition

The Information Processing Model of Memory =
Raamwerk dat we gebruiken om leren en geheugen verder te begrijpen.
Daarvoor het computermodel
Encoding = het proces van informatie verzamelen en organiseren zodat je het kunt gebruiken
Storage = informatie vasthouden
Retreival = informatie opvragen wanneer we het nodig hebben
Control process = processen in de hersenen die het gedrag sturen
Enkele vragen over het geheugen
Hoeveel past er in?
Verdwijnt er wel eens iets uit?
Hoe en waar zit informatie in het geheugen
Is er 1 geheugen of zijn er meer
1 plaats in de hersenen of meer?
Hoe kan ik het best iets leren en onthouden?
Hoe kun je geheugen het best onderzoeken?
Het geheugenpaleis
Gebaseerd op ‘loci’-methode&
Zinvol? En op school?
Invloed van voorkennis: schema-activatie
The procedure is actually quite simple. First you arrange things into different groups. Of course, one pile may be sufficient
depending on how much there is to do. If you have to go somewhere else due to lack of facilities that is the next step,
otherwise you are pretty well set. It is important not to overdo things. That is, it is better to do too few things at once than
too many. In the short run this may not seem important bu complications can easily arise. A mistake can be expensive as
well. At first the whole procedure will seem complicated.
Soon, however, it will become just another facet of life. It is difficult to foresee any end to the necessity for this task in the
immediate future, but then one never can tell, After the procedure is completed one arranges the materials into different
groups again. Then they can be put into their appropriate places. Eventually they will be used once more and the whole cycle
will then have to be repeated. However, that is part of life.

Componenten van het geheugen
1. ‘dual store model’&
2. Sensorisch
o Zintuigelijk. Verschil visueel en auditief
3. Werkgeheugen
4. Lange-termijngeheugen
Drie stadia van informatieverwerking
1. Sensory memory (SM)
2. Short-term memory (STM)
3. Long-term memory (LTM)
SENSORISCH
Zintuigelijk geheugen
Sensory memory (SM)
Stimuli vanuit de omgeving zoals: geluid, geuren, beelden
beïnvloeden
zien, horen, voelen en proeven.
 Zintuigelijk geheugen is heel groot, kan veel informatie bevatten
 Kort in termijn (3 seconden)?
 Om goed te onthouden spelen perceptie en attentie een grote rol

ons mechanisme van

o



Perceptie = het proces van het ontdekken van een stimulus en er iets bij kunnen
plaatsen (interpretatie van zintuigelijke informatie). Gestalt.
Verschil in auditief en visueel

WERKGEHEUGEN
short-term memory (STM)
Niet alles wat we waarnemen wordt opgeslagen in ons werkgeheugen, we selecteren en dat heeft te
maken met aandacht = focus die we leggen op bepaalde stimuli
Automatiseren = een kwestie van mate, we zijn niet compleet automatisch, maar in sommige
situaties wel (praten en autorijden tegelijk).
Stappen in leren
Stap 1: leren is opletten
Stap 2: zintuigelijke informatie transferen naar het werkgeheugen (bewustzijn)
Werkgeheugen bestaat uit 3 elementen
 De executieve functies = ‘de werker’ van het werkgeheugen. Zorgt voor aandacht, maakt een
planning, haalt informatie terug en integreert deze.
 De fonologische lus = opslag van verbale en akoestische informatie. Is een systeem voor het
repeteren van woorden en geluiden.
 Het visueel-ruimtelijke schetsboek = houdt een beeld tijdelijk vast voor visuele en spatiale
informatie. Is de plek waar je beelden manipuleert.
Duur en inhoud van het werkgeheugen
5 tot 20 seconden
Behalve met herhaling (actief houden)
Chunking = in stukjes hakken
Brown-Petersontask = cognitive exercise purposed for testing the limits of working memort capacity.
Verschillende niveaus van verwerking
1. Maintenance verwerking = herhalen, oppervlakkige verwerking
Phonological loop, heeft effect op maintenance rehearsal: korte woorden onthoud je sneller dan
lange woorden.
2. Diepe verwerking = het abstracter maken van je informatie
3. Elaboratieve verwerking = verrijking van nieuwe informatie met wat je al weet.
LANGE-TERMIJN GEHEUGEN
 Lange-termijngeheugen houdt informatie vast dat geleerd is.
 Opname duurt lang en de opslag is vrijwel onbeperkt.
 Bij goede opslag, voor altijd onthouden.
 Twee visies:
o werkgeheugen is een onderdeel van het lange-termijn geheugen.
o Er bestaat een lange-termijn werkgeheugen (structuren die info terughalen, routines,
kennis)
Drie typen langetermijngeheugen
1. Declaratieve kennis = verbale informatie, feiten en het ‘weten dat’
2. Procedurele kennis = ‘weten hoe’, breuken delen, olie verversen in auto. Kennis in actie.
Moet worden voorgedaan.
3. Conditionele kennis = ‘weten wanneer en waarom’, toepassen van de eerdere twee vormen
van kennis.

Twee categorieën lange-termijn geheugen
1. Expliciet geheugen = kennis uit het lange-termijn geheugen dat opgehaald en bewust wordt
overwogen. aandacht essentieel
a. Semantisch geheugen (feiten) = Hierin slaan we betekenissen op, woorden, feiten,
theorieën en concepten (declaratieve kennis).
Wordt opgeslagen als bewering, beelden, schema’s.
b. Episodisch geheugen (eigen ervaring) = informatie in je geheugen dat gebonden is
aan een bepaalde plaats of tijd (gebeurtenissen in je eigen leven).
Uitleggen wanneer het gebeurd is. Houdt volgorde van zaken vast.
i. Flitslicht herinnering (flushbulb memories) = herinneringen van dramatische
of emotionele gebeurtenissen in je leven. Levendige herinneringen. Worden
beter onthouden.
2. Impliciet geheugen = iets onbewust en we zijn er niet altijd van op de hoogte, maar ons
gedrag en gedachten worden wel beïnvloed. (procedurele kennis)
Priming = het fundamentele proces waarbij informatie wordt opgehaald uit het langetermijngeheugen.
Opslaan en hophalen van informatie uit lange-termijn geheugen
Informatie koppelen aan reeds aanwezige kennis: de manier waarop we leren is in eerste instantie
bepaalde hoe goed we het later nog kunnen reproduceren.
 Elaboratie = Betekenis koppelen aan nieuwe informatie door het te verbinden met reeds
aanwezige kennis.
 Organisatie = materiaal dat goed is georganiseerd is beter om te leren. Meer inhoud, meer
betekenis  beter te leren.
 Context = element wat leren beïnvloed (fysiek en emotioneel). Plaatsen, ruimtes,
stemmingen. Soort priming dat informatie activeert. Lukt niet?  reconstructie = een tool
om gaten of ontbrekende delen in te vullen met logisch denken/probleem oplossen.
METACOGNITIE
Metacognitie =
het strategisch toepassen van de drie typen kennis om doelen te behalen en problemen op te lossen.
het bewustzijn van mensen om hun eigen cognitie te sturen en te begrijpen.
Metacognitieve vaardigheden = aandacht, onderhoudsverwerking, elaboratieve verwerking,
organisatie en elaboratie.
Metacognitieve kennis = redeneren, begrijpen, probleem oplossen, leren. plannen, monitoren,
evalueren, oriënteren.
Drie type kennis: declaratief, procedureel, conditioneel.
ONTWIKKELING VAN DECLARATIEVE KENNIS
Betekenis geven
lessen moeten betekenisvol zijn
nieuwe termen koppelen aan bekende woorden en ideeën (kapstok)
gebruik van voorbeelden en analogieën
Visuele beelden
Meerdere manieren aanbieden om iets te begrijpen: visueel en verbaal
In kleine stukjes verpakken om werkgeheugen niet teveel te belasten.
Ezelsbruggetjes
ezelsbruggetjes (mnemonics) = plaatjes met tekst verbinden in kleine pakketjes.
loci methode = visualiseren (boodschappen) kamer vol muesli, deur van melk
pec-type mnemonics = items associëren met signaalwoorden

acroniemen (chain mnemonics)= SMART, elke letter staat voor een woord.
trefwoord methode (keyword method)= systeem waarbij je nieuwe worden of concepten associeert
met hetzelfde klinkende sleutelwoorden en plaatjes (recode, relate, retrieve)
rote memoristation = onthouden van informatie door herhaling zonder per se de betekenis van de
informatie te begrijpen.
Memorisatie
serial-position effect = je onthoud het begin en het einde van een lijst goed, maar het midden niet.
part learning = leerstof in stukken verdelen.
distributed practice = oefenen in korte periodes met pauzes
massed practice = oefenen in één lange periode: alles in één keer leren
ONTWIKKELEN VAN PROCEDURELE EN CONDITIONELE KENNIS
Geautomatiseerde basisvaardigheden= vaardigheden die onbewust worden toegepast.
De ontwikkeling van een geautomatiseerde vaardigheid bestaat uit drie stadia:
1. cognitief stadium = bij uitvoering afhankelijk van declaratieve kennis en algemene
probleemoplossende strategieën. Over elke stap nadenken, sprake van 'trial-and-error' leren.
2. Associatief stadium = stappen van een procedure worden in grotere eenheden
gecombineerd ('chunking').
3. Autonoom stadium = de procedure wordt zonder veel aandacht uitgevoerd.
Domein specifieke strategieën
= bewust toepassen van vaardigheden om een doel te behalen in een specifiek onderwerp of
probleemgebied. (EHBO?)
KENNIS STIMULEREN DOOR LEERKRACHT
Betekenisvol maken van lessen.
Mayer's cognitieve theorie of multimedia leren
1. Dual coding = visueel en verbaal materiaal worden verwerkt in aparte systemen.
2. Limited capacity = werkgeheugen voor visueel en verbaal materiaal is zeer beperkt.
3. Generative learning = betekenisvol leren gebeurt wanneer lerende gefocust zijn op relevante
informatie en verbanden gaan leggen.
De ‘levels of processing’ – benadering
Dual-store model zegt weinig over (on)bewuste &
Verwerking en lange-termijngeheugen
Mate van (centrale) verwerking bepaalt mate van onthouden
Het gaat om diepte van verwerking, niet om intentie om te leren!
 Voorbeeld: onderzoek Hyde en Jenkins (1969)
Woorden leren óf
Plezierigheid, letters tellen, of E’s tellen
Plezierigheid beoordelen en intentioneel leren scoorden gelijk
NIEUWE INFORMATIE LEREN: NIVEAUS VAN VERWERKING
‘Maintenance’ verwerking
(Herhalen, oppervlakkige verwerking)
Diepe verwerking
(Abstracter maken van je informative)
Elaboratieve verwerking
(Verrijking van nieuwe info met wat je al weet)
Anders Ericsson: effect van ‘deliberate practice’
Kan iedereen alles leren?
De 10.000 uur regel
Studies naar ‘bijzondere’ mensen

Flashbulb memories: bestaan ze?
“Waar was je toen je horde dat…”
McClosky, Wilbe & Cohen (1988)
Studie naar verandeirng van flashbulb memories restultaat:
 informatieverlies, kleine inconsistenties
INFORMATIE VERGETEN
Decay
 Afhankelijk van soort informatie
 Kan ook een toegangsprobleem zijn
Interferentie (verwarring)
 John Anderson: ‘Fan effect’
 Retrieval-induced forgetting
o “Wat is de hoofdstad van Turkijke?”
 Interferentie en inhibitiemodellen
Repressie
 Helpt hypnose om een herinnering terug te halen?
ARTIKEL Tricot & Sweller (2014) Domain-specific knowledge and why teaching generic skills does
not work.
Theory van Gary:
biologisch primaire kennis (unteachable)
biologisch secundaire kennis (teachable), moet onderwijs aanleren.
Waarom?
1. Binet: rekenwonders. Ervaren vs. heel goed in
2. Mozart: ervaren, weet veel van dat domein, gaat makkelijker.
3. Hunstein, Hurrey: kunstmatige intelligentie
4. Miller: werkgeheugen. Hangt af van domeinkennis.
5. Piaget: formeel operationeel: hangt af van domeinkennis.
Soorten domeinen
 luchtverkeersleiders: LTM + expertise
 expertise van schakers
Chi et al.
Implicaties:

onderwijs moet niet gaan over representatie maar over domeinkennis.

 conductive load theory = wat voor domeinkennis heeft iemand al?
 expertise reversal effect = experts moeten andere instructie dan beginners.
 worked example effect = voorbeelden geven.
Waarom wisten we dit al niet?
1. belang van kennis onderschat
2. kennis niet permanent beschikbaar, moet je oproepen
3. moeilijkheid kennis onderschat.

