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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 5
Hoofdstuk 8
Complex Cognitive Processes
Hoorcollege 5
Cognitieve psychologie 2: complexe mentale processen
Artikel
van Gog & Rummel (2010) Example Based Learning: cog/soc-cog.
__________________________________________________________________________________
HOOFDSTUK 8: Complex Cognitive Processes
LEARNING AND TEACHING ABOUT CONCEPTS
concept = categorie dat gebruikt wordt om overeenkomstige ideeën, objecten, mensen of ervaringen te
groeperen. (bijv. sociale media)
abstract
delen aantal definiërende kenmerken
defining attributes = onderscheidende kenmerken gedeeld door leden van een categorie.
Herkennen van concepten
Tegenwoordig prototype van concept: soort beeld in je hoofd dat de inhoud van het concept bevat.
prototype = een beeld dat de essentie van elk concept omvat. Prototype is het beste voorbeeld van een
categorie. (Facebook)
exemplars = leden van een categorie worden geïdentificeerd door te verwijzen naar voorbeelden.
Daadwerkelijke herinneringen van specifieke objecten. Vergelijken met ander object om te kijken of het in die
categorie past.
Prototypes worden wss gevormd door ervaringen met veel voorbeelden.
schematische kennis = schematische kennis dat gerelateerd is aan het concept. Hoe weten we dat nagemaakt
geld niet echt geld is, want het ziet er precies uit als ons prototype en voorbeelden van geld. Komt omdat we
de geschiedenis kennen: de verkeerde/slechte mensen hebben dit geld gemaakt. Nu denken we aan
criminaliteit, vervalsing, etc. (schema’s en concepten koppelen).
simpliciteitprincipe = wanneer mensen worden geconfronteerd met voorbeelden, betrekken zij de simpelse
categorie of regel dat alle voorbeelden zou dekken.
Strategieën voor het leren van concepten
concept-attainment (concept verwerving) = een manier van helpen leerlingen bouwen en begrip van specifieke
concepten en praktijken denken vaardigheden zoals hypothese testen. VB: examples, non-exampels,
hypothesis met appel. 'fruit'  foods with seeds in the edible parts.
Ongeacht de strategie bij het aanleren van concepten zijn er 4 componenten nodig:
1. voorbeelden en non-voorbeelden: nodig om de grenzen van een categorie duidelijk te maken
2. Relevante en irrelevante kenmerken
3. naam van het concept
4. definitie van het concept: een goede definitie bestaat uit twee elementen 1) algemene categorie voor
het nieuwe concept 2) een uitspraak over de definiërende kenmerken van het nieuwe concept. VB:
een vrucht is voedsel (algemene categorie), met zaadjes in de eetbare delen (definiërend kenmerk).
Visuele hulpmiddelen kunnen het leren bevorderen.
Les structureren:
effectief om voorbeelden en non-voorbeelden te bestuderen. effectief om te beginnen met prototypes (beste
voorbeelden).
het laten zien van verschillende voorbeelden voorkomt:
ondergeneralisatie = de exclusie van bepaalde leden van een categorie.
overgeneralisatie = de inclusie van bepaalde objecten, die niet tot een categorie behoren.
leerling laten nadenken over hoe de hypothese is gevormd en getest (metacognitieve vaardigheden)
concept mapping = leerlingen plaats hun begrip van een nieuw concept in een diagram, door ze te verbinden
aan hun huidige schema.
Presenteren en identificeren concept  testen kenmerken van een concept  analyse van denkproces.
Bruner: 3 dingen belangrijk bij het leren van concepten:
1. de structuur van het onderwerp (diagram, set principes, formule)

2.
3.

actief leren
de waarde van inductief redeneren bij het leren van concepten. inductive reasoning = formuleren
algemene principes gebaseerd op kennis van voorbeelden en details. Inductief leren: schematische
stijltests. Analytisch denken. Waarnemingen  theorie en algemene principes.

discovery learning = (Burner) leerlingen werken alleen om zo basis principes te ontdekken.
De inductieve benadering vereist intuitive thinking = het maken van fantasierijke sprongen om waarnemingen
of werkbare oplossingen te corrigeren.
learning zone = een deel van een les of activiteit waarbij een leerling staat open voor nieuwe leren. Het wordt
meestal gesignaleerd door de leerling te erkennen dat ze iets nog niet weten of begrijpen. “we gaan vandaag
iets nieuws leren!”
guided discovery = een aanpassing van ontdekkend leren, waarbij de docent een beetje richting/hulp geeft.
David Ausubel:
geloofde dat mensen kennis niet door ontdekking maar door ontvangst verwerven. Volgens hem worden
concepten, principes en ideeën door deductief redeneren begrepen = conclusies trekken door algemene regels
of principes toe te passen, waarbij een specifieke oplossing op basis van een algemene regel wordt bedacht.
expository teaching = Ausubel's methode. Docenten presenteren materiaal in complete, georganiseerde vorm,
bewegend van breedste naar meer specifieke concepten. legt de nadruk op betekenisvol verbaal leren: een
verzameling verbale informatie (ideeën en relaties tussen ideeën).
meaningful verbal learning = focust en organiseert relaties tussen ideeën en verbale informatie.
Fasen van het 'expository' onderwijsmodel:
1. 'advance organiser'
2. het aanbieden van leerstof in termen van overeenkomsten en verschillen, met behulp van specifieke
voorbeelden.
3. de leerstof relativeren aan de 'advance organiser'
advance organizer = uitspraak of inclusief concept om materiaal dat volgt te introduceren
of op te sommen. een introducerende uitspraak, die breed genoeg is om alle informatie te
omvatten die zal volgen.
Drie doelen:
1. het richten van de aandacht op wat belangrijk is in de komende leerstof
2. het benadrukken van verbanden tussen ideeën die gepresenteerd zullen worden,
3. leerlingen herinneren aan relevante kennis waarover ze al beschikken
(voorkennis).
Twee categorieën
1. Vergelijkend (comparative): activeren of heractiveren al bestaande schema's
2. Expository: geven nieuwe kennis die leerlingen nodig hebben om de komende informatie te kunnen
begrijpen.
fasen van expository teaching: advance organiser  present content in terms of similarities and differences
using specific examples  relate content back to organiser
anaogical instruction = nieuwe concepten uitleggen door connecties (analogieën) te maken met infomratie dat
de leerling al begrijpt.
PROBLEM SOLVING
Problem solving = formuleren van nieuwe antwoorden, die verder gaan dan de eenvoudige toepassing van de
eerder verdiende regels om een doel te bereiken. Nieuwe oplossingen bedenken voor problemen.
Problem solving strategie: IDEAL (Bransford & Stein)
 IDEAL: Identify, Define, Explore, Anticipate / Act, Look back / Learn.
I – Identify: vind/ontdek/identificeer problemen en kansen
Cruciale eerste stap. Eerst goed in beeld hebben wat het probleem daadwerkelijk is.
D – define: definieer doelen en representeer het probleem
Om het probleem te representeren en een doel te stellen moet je:
1. Aandacht focussen: relevante informatie vinden, irrelevantie uitsluiten
2. Begrijpen: begrijpen van de woorden, begrijpen van het hele probleem.
3. Activeren van het juiste schema:

Schema-driven problem solving = herkennen dat het probleem een verkapte versie is van een oud probleem
waar al een oplossing voor bestaat.
E – explore: ontdek mogelijke strategieën
Search-based route = er zijn twee wegen naar een oplossing. 1) het juiste schema is geactiveerd en de
oplossing ligt voor het oprapen. 2) als er geen schema beschikbaar is, wordt het zoeken en testen van schema’s
de route naar de oplossing.
Algorithms = stap voor stap procedure voor het oplossen van een probleem; een voorschrift voor oplossingen.
Heuristieken = algemene strategie die wordt gebruikt bij het proberen van het oplossen van problemen.
(levensproblemen: carrière, relaties, etc.)
Means-ends analysis = heuristiek waarin een doel is verdeeld in subdoelen
Working-backward strategy = heuristiek waarbij je start met het doel en daarna terug gaat om het probleem
op te lossen.
Analogical thinking = een heuristische die je zoekopdracht beperkt naar oplossingen voor situaties die iets
gemeen hebben met degene die je momenteel geconfronteerd. VB: when submarines where frist used,
engineers had to figure out how battleships could determine the presence and location of vessels hidden in the
depths of the sea. Studying how bats solve an analogous problem of navigating in the dark led to the invention
of SONAR.
Verbalisation = Het in woorden zetten van jouw problem solving plan.
A – Anticipate / Act: anticipeer op mogelijke uitkomsten en handel!
L – look back / learn: reflecteer/kijk terug en leer
Problemen met problem solving
 Fixatie: het juiste probleem kunnen zien, dingen op andere manieren zien.
1. Functional fixedness = niet in staat om objecten of onderdelen op een nieuwe manier te
gebruiken. Niet creatief genoeg? Gefixeerd op één functie.
2. Response set = de neiging om te reageren op de bekende manier.
 Problemen met heuristieken:
1. Representativeness heuristic = het beoordelen van de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis
op basis van hoe goed de gebeurtenissen overeenkomen met jouw prototypes - wat je denkt
dat representatief is voor de categorie.
2. Availability heuristic =het beoordelen van de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis op basis
van wat beschikbaar is in uw geheugen, ervan uitgaande dat die gemakkelijk te onthouden
gebeurtenissen zijn gemeenschappelijk.
3. Belief perseverance = de neiging om vast te houden aan geloof, zelfs in het gezicht van
tegenstrijdige bewijsmateriaal.
4. Confirmation bias = zoek informatie dat onze keuzes een overtuigingen bevestigt, terwijl
weerleggend bewijs.
 Belang van flexibiliteit:
Insight = het plotseling zien van een oplossing.
Expert Knowledge
Capaciteiten van een expert, Experts:

waarnemen grote, betekenisvolle patronen in de
verstrekte informatie

taken snel en met weinig fouten te voeren

behandelen problemen op een dieper niveau
(elaborate)

Houd meer informatie in het werk en de langetermijn geheugen (organiseren van informatie)

neemt veel tijd om een gegeven probleem te
analyseren

zijn beter in het toezicht op hun prestaties
condition-action schema’s = kennis over welke handeling
je moet uitvoeren bij een bepaald probleem.

Novice Knowledge
most beginners approach physics with a great deal of
misinfomration, partly beause many of their intuitive ideas
about the physical world are wrong.

Domain knowledge = domein specifieke kennis = kennis
over een specifiek onderwerp/gebied.

CREATIVITY AND CREATIVE PROBLEM SOLVING
4 mythes over creativiteit (Plucker, 2004):
1. mensen zijn creatief geboren
2. creativiteit hangt samen met negatieve kwaliteiten
3. creativiteit is een warrig, zacht construct
4. mate van creativiteit versterkt in een groep
creativiteit = fantasierijke, originele manier van denken op problemen oplossen.
Bronnen van creativiteit:
1. domain-relevant skills = talenten en competenties die waardevol zijn in het werkdomein.
2. creativity-relevant processes = werkgewoonten en persoonlijkheid (altijd om 04:30 beginnen, of
standaard 10 uur werken of werken tot het af is).
3. Intrinsic task motivation = nieuwsgierigheid en fascinatie met de taak
Creativiteit en cognitie
restructuring (herstructurering) = het opnieuw opstellen van het probleem op een andere/nieuwe manier.
Beoordelen van creativiteit
divergent thinking = het bedenken van veel mogelijke oplossingen. Convergent thinking = de vele mogelijke
oplossingen vernauwen naar één oplossing/antwoord.
Brainstorming = generaliseren van ideeën en deze continu evalueren.
Regels voor brainstorming (Baer, 1997):
1. uitstellen oordeel/judgement
2. Vermijd eigendom van ideeën
3. Voel je vrij om te 'liften' op andere ideeën
4. wilde ideeën te stimuleren

ONTWIKKELEN VAN EXPERT LEERLINGEN: LEERSTRATEGIEËN EN STUDIEVAARDIGHEDEN
Rote learning = een soort memoriseren door herhaling, automatische en nauwkeurige terugroepen van
bijvoorbeeld nummer vetten (telefoonnummer), historische data te vergemakkelijken.
Leerstrategieën en leertactieken
Leerstrategieën = algemene plannen voor (be)naderen van leertaken (hoe ga ik het leren: grote
overkoepelende strategieën).
Leer tactieken = specifieke tactieken voor leren, zoals het gebruik van mnemonics of het uitlijnen van een
tekst.
Principes bij het gebruik van leerstrategieën: (Met welke middelen ga ik het leren: welke trucjes en
toepassingen?)
1. Leerlingen moeten worden blootgesteld aan een aantal verschillende strategieën.
2. Leerlingen moeten leren voorwaardelijke kennis over wanneer, waar en waarom van verschillende
strategieën te gebruiken
3. Leerlingen kunnen weten wanneer en hoe je een strategie te gebruiken, maar tenzij ze de wens om
deze vaardigheden te ontwikkelen in dienst ook, zal het algemeen leervermogen niet verbeteren.
4. Leerlingen moeten directe instructie in schematische kennis ontvangen.
Voorbeelden

Wanneer gebruiken?

Tactieken voor het leren van verbale
informatie

Tactieken voor het leren van procedurele
informatie

1. Attentie focussen
outlines maken
zoeken naar kopjes en hoofdgedachten
onderwerpen
2. Schema’s bouwen
story grammars
theory schemas
networking and mapping
3. Elaboratie van ideeën
zelf-bevraging
imagery
1. Patroon leren
hypothesen
identificeren van redenen voor handelingen
2. Zelf-instructie
vergelijken eigen vaardigheid met die van
een expert
3. Oefening
opgedeeld oefenen
whole practice

met makkelijke, gestructureerde materialen;
voor goede lezers.
Voor niet zulke goede lezers; meer moeite
met materiaal
Met een slechte tekstopbouw

Voor het begrijpen en herinneren van
specifieke ideeën
de attributen van concepten leren. Het
matchen van procedures met situaties.

Het aanpassen, verbeteren van lastige
vaardigheden.
wanneer een paar specifieke aspecten van
een handeling aandacht nodig hebben.
Behouden en verbeteren van vaardigheid.

Kiezen wat belangrijk is
Samenvatting
voor elke samenvatting vraag leerlingen om:
o vind of schrijf een topic sentence (hoofdgedachte) voor elke paragraaf of sectie.
o identificeren van grote ideeën die een aantal specifieke punten te dekken.
o Vind enkele ondersteunende informatie voor elke grote idee.
o verwijder alle overbodige informatie of onnodige details.
Leerling zijn begrip over hoe ze leren
Beschrijven van metacognitieve problem solving, drie componenten:
1. Cognitieve mindfulness = waarneming over eigen cognitieve resources en evaluatie van leertaak.
2. Zelfregulatie (cognitieve loep) = vermogen om over actief te reguleren wat hij tijdens het leren wat hij
al weet.
3. Compenserende strategieën = het gebruik van de leerling van herstelstrategieën tijdens het
leerproces.
Manier waarop een vraag wordt gesteld:
 Open vragen
Veel informatie, ook veel irrelevante informatie: kritisch zijn!
 Gesloten vragen
Informatie zoeken
 Gestructureerde vragen
Verwerkingsactiviteiten: Onderstrepen/markeren van sleutelzinnen, Kritisch selectief zijn, In eigen woorden
vertalen
Onderstrepen en markeren
Aantekeningen maken
aandacht, informatie encoderen, in eigen woorden schrijven: info vertalen, verbinden en organiseren.
Virtueel gereedschap voor organiseren
Cmaps = hulpmiddelen voor concept mapping ontwikkeld door FHMC die zijn verbonden met vele
kenniskaarten en andere bronnen op het internet.
Leesstrategieën
READS = Review, Examine, Ask, Do, Summarise.
R – review headings and subheadings
E – examine boldface words
A – Ask, ‘What do I expect to learn?’

D – Do it, Read!
S – Summarise in your own words
CAPS = characters, aim, problem, solved
C – Who are the characters?
A – What is the aim of the story?
P – What problem happens?
S – How is the problem solved?
KWL = Know, Want to know, Learend
K – What do I already know about this?
W – What do I want to know?
L – At the end of the reaing or inquiry, what have I learned?
Toepassen van leerstrategieën
Voorwaarde toepassen leerstrategieën:
 Leertaak moet geschikt zijn
 Leerlingen waarde hechten aan leren, doelen moeten bereikbaar zijn
 Inspanning en investering moet redelijk in verhouding zijn met de waarschijnlijke uitkomsten
 Leerling moet kennis beschikken over het gebied
Epistemologische overtuigingen oer kennis en leren bestaan uit verschillende dimensies:
 Structuur van kennis = bestaat kennis uit een set simpele feiten of complexe structuur van concepten
en relaties?
 Stabiliteit en zekerheid van kennis = ontwikkelt kennis zich over de tijd heen?
 Vermogen tot leren = is het vermogen om te leren aangeboren of veranderlijk?
 Snelheid van leren = wordt kennis snel verworven of kost het tijd om kennis te ontwikkelen?
 Aard van leren = betekent leren het memoriseren van feiten en het geïsoleerd houden van feiten, of
het ontwikkelen van een eigen geïntegreerd begrip?
TEACHING FOR TRANSFERS
Transfer = invloed van eerder geleerd materiaal op nieuw materiaal.
Verschil tussen low
-road en high-road transfer?
Low-road transfer = spontaan en automatische overdracht van en veel beoefende vaardigheid. In bekende
situaties
High-road transfer = toepassing van abstracte kennis geleerd in één situatie op een andere (nieuwe!) situatie.
Low-road transfer (directe toepassing)
definitie

automatic transfer of highly practiced skill

Belangrijkste condities

Extensive practice
Variety of settings and conditions
Overlearning to automaticly

Voorbeelden

Driving many different cars
Finding your gate in an airport

High-road transfer (voorbereiding voor
toekomstig leren)
conscious application of abstract
knowledge to a new situation.
Productive use of cognitive tools and
motivtions
Mindful focus on abstracting a principle,
main idea or procedure that can be used in
many situations.
Learnign in powerful teaching-learning
environments.
Applying KWL or READS strategies
Applying rpocedures from maths in
designing a page layout for the school
newspaper.

HOORCOLLEGE
Cognitieve psychologie: complexe mentale processen
Je leert het beste probleem-oplossen door problemen op te lossen
Van fouten maken (tijdens probleem oplossen) leer je
The Problem with Problem Solving
Cognitieve architectuur
 Perceive incoming information





Attend to information
Limited capacity
Limited duration
Separate processors for visual and auditory information



Permanently store all knowledge and skills in ahierarchical network
(schemas)
Unlimited capacity



Cognitive Load Theory
Working memory capacity = limited
7 +/- 2 elements when maintaining information
3-4 elements when processing information
Veel problem-solving tasks hebben een hoge intrinsic load; ze bevatten veel interactieve informatie elementen
en vragen daarom veel van het werkgeheugen (Sweller, 1988)
Voorbeeld instrinsic load:
Low instirinci load: welke dag van de week is het morgen?
High intrinsic load: stel je voor dat vijf dagen na de dag voor gister vrijdag is, welke dag van de week is het
morgen?
Voorbeeld extraneous Load:
Middeleeuwse tekst met sierlijk lettertype en door elkaar geschreven .
Cognitive Load Theory
Gelimiteerde werkgeheugen capaciteit zou moeten worden gebruikt voor essentiële processen die iets
bijdragen aan het leren, andere zouden moeten worden vermeden.
For novices (no prior knowledge):
Problem solving  ineffective strategy use  high but ineffective WM load  slow/inefficient learning.
* Goal specific
* Goal free
Example-based Learning
Voorkomen van het gebruik van inefficiënte strategieën en het toestaan van schema buidling.
Twee perspectieven op example-based learning:
1. Cognitief (ACT-R, Cognitive Load Theory)  Worked examples
2. Social-cognitive (Social Learning Theory, Cognitive Apprenticeship)  Modeling examples
Leren d.m.v. voorbeelden: twee perspectieven (Voorbeeld)
Stelling van Pythagoras
Cognitief: worked example

Sociaal-Cognitief: modeling example

The Worked Example Effect
Compared to learning by problem solving, a
heavier reliance on worked
examples is more effective and efficient for novices.
Effective: higher learning /transfer test performance
Efficient: equal or higher performance reached with less investment of time and/or mental effort.
Higher reliance? Some strategies:
 Most reserach: example-problem pairs vs. Problems only
 Some studies: example only vs. Problems only
 Few studies: problem-example pairs
What is the best?
0 studies comparing all four conditions.
Assumed benefits
 Examples only  schema building; little effort
 Example-problem pairs  practice after example study more motivating? + allows for retrieval
 Problem-example pairs  experiencing difficulties first may lead tob etter processing of the example
IMPORTANT: the worked example effect is only found:
- when examples are well-designed
- for novices (at the task that is worked-out)
Effects of expertise/prior knowledge
Expertise Reversal Effect
 Completion/Fading Strategy
Worked example
Completion Problem
Completion Problem
…
Conventional Problem

(all steps worked out)
(1 step to complete)
(2 steps to complete)
(n septs to complete)
(all steps to complete)

Designing Effective Video Modeling Examples
- All else equal, does model-observer similarity in terms of gender, age, expertise, play a role for
learning/motivation?
- Does it matter for learning/motivation (self-efficacy) wether model is visible in the example?
ARTIKEL VAN GOGH & RUMMEL
Example-Based Learning: Integrating Cognitive and Social-Cognitive research perspectives
Van Gog & Rummel (2010)

Geintegreerde cognitieve en sociaal-cognitieve onderzoeksperspectieven
Example-Based Learning (EBL) is met verschillende perspectieven onderzocht.
Perspectief 1:
Cognitief
worked examples

Perspectief 2:

Sociaal-cognitief

modeling examples

Worked examples = uitgewerkte didactische oplossingen. Beschrijving, gegevens.
Modeling examples = observeren en imiteren. Iemand doet het voor. Deze persoon kan zin didactisch of
natuurlijk gedragen. De observatie kan face to face, video, beeldopname, animatie.
Dit artikel:
 beoordeelt de bijdragen van beide types, cognitief en sociaal cognitief (worked examples en modeling
examples).
 Laat de overeenkomsten en verschillen zien in onderzoek naar example-based learning (cognitief en
sociaal cognitief), dit zou mogelijk tot nieuwe onderzoeksvragen kunnen leiden.

Cognitive Load Theory (Sweller, 1988)
Social Learning Thery (Bandura, 1977)
Overeenkomsten
 Benadrukken het evolutionaire belang van leren door te observeren en te imiteren.
 gebruik van symbolische modellen in woorden en afbeeldingen. Het delen van informatie met een
grote groep.
Verschillen
 CLT  worked exmples (leren met beschrijving en gegevens)
 SLT  modeling examples
Opmerkelijk:
Worked examples is ook een soort van observationeel leren omdat de cognitieve acties moeten worden
geïnternaliseerd  (hardop denken, acties opschrijven) anders kan de leerling het niet observeren.
IS EXAMPLE-BASED LEARNING EFFECTIEF?
Worked-example
 Worked example effect = instructie dat erin gelooft dat het effectiever is om bij het studeren meer te
focussen op worked examples dan probleem oplossen. Omdat? Je verschillende cognitieve processen
doorloopt bij probleem-oplossing.


Means-ends analysis = een zwakke strategie voor probleem-oplossing = leerling zoekt continue naar
operators om het verschil tussen de huidige staat van het probleem en het einddoel te verminderen
 Grote aanslag op werkgeheugen, niet effectief voor leren. Worked examples gaat deze zwakke
strategie tegen doordat het de leerling toestaat een cognitief schema te construeren door het
bestuderen van uitgewerkte oplossingen.



Worked examples werkt niet alleen voor specifieke probleem-oplossing, maar er kunnen algemene
regels uit de voorbeelden worden gehaald die bij andere probleem-oplossingstaken van toepassing
kunnen zijn.



Kritiek: controle van conditie gaat vaak samen met probleem oplossen zonder enige instructiesupport.



Worked examples zijn vaak ideeën of didactische procedures. Ze vertellen hoe de leerling zou moeten
leren  consequentie: alle stapjes zijn relevant en omdat het geschreven is, weinig afleidende
informatie.

MODELING EXAMPLE
 Observatiefleren kan worden gedaan zonder dat er imitatie plaatsvindt: leerling moet opletten,
aandacht hebben. Selective attention



De gekregen informatie bij het opletten moet in het geheugen. Informatie moet worden geëncodeerd.
Daarnaast is herhaling (mentaal/fysiek) erg belangrijk.



Modeling examples: meer kans dat de leerlingen aandacht geven aan irrelevante details. Effectiviteit
ook afhankelijk van type demonstratie (docent, expert of medestudent).

BIJ WELKE TAKEN IS EXAMPLE-BASED LEARNING EFFECTIEF?
Worked example
 Cognitieve taken: algebra, statistiek, geometrie, scheikunde
 Toepassen van instructional design model, argumentatie vaardigheden, construeren van
conceptmappen, designer style herkennen.
Modeling example
 Schrijven, assertieve communicatie, samenwerking.
 Metacognitieve vaardigheden (zelfregulatie of self-assessment)
 (Psycho)motor skills
 Ook gebruikt bij gestructureerde cognitieve vaardigheden: wiskunde, maar daar werd ook gekeken
naar het effect op self-efficacy.
In sum, example-based learning is effective for learning a wide range of tasks and skills. There are some factors
that can decrease or increase the effectiveness of examples for learning, though, such as learner characteristics
and example design and delivery.
VOOR WELKE LEERINGEN WERKT EXAMPLE-BASED LEARNING EFFECTIEF? LEARNER CHARACTERISTICS
Worked example
 knowledge of the task
 Novices
 Expertise revearsal effect = het effect dat instructiemethodes die effectief zijn voor novices, steeds
minder effectief zijn voor experts. Experts worden niet meer voldoende uitgedaagd.
 Students’ level of prior knowledge has an important influence on the effectiveness of instructional
formats.
Modeling example
 Modeling kan het gebruik van beschermend materiaal vergroten op de werkvloer, en verbeterd
schrijven en zelf-regulerende vaardigheden.
 Modeling is ook effectief bij kinderen met een “abnormale”cognitieve ontwikkeling.
 Prior Knowledge: wanneer het voorbeeldgedrag te moeilijk is, kan dat resulteren in gefragmenteerd
leren. Mensen met meer expertise herkennen de subtiele aspecten van gedragingen, die novices niet
herkennen omdat dat afhangt van de prior knowledge. Mogelijk effect: novices may engage in
cognitive/physical rehearsal of faulty behavior displayed by the model.
 Students’ self-efficacy: kan effect hebben op de effectiviteit van verschillende modellen. Self-esteem,
locus of control.
 Extroverted children learned more than introverted children
Wat zijn kenmerken van de beste designs?
 avoid split-attention
 avoid redundancy = multiple sources of information should only be presented when they are both
necessary for comprehension. Alleen nuttige informatie!
 complete steps. Stimulating more active processing of the examples or emphasizing important apsects
of the procedure.
 making subgaols explicit
 self-explain
 instructional explanations (high quality)
 erroneous
 feedback
 goal-free effect (example based)






model-observer similarity (model based) sekse, leeftijd
mastery model displaying fautless performance / coping model (model competence)
Related to the issue of model competence is the degree of difference in model and observer expertise.
An extreme form of model-observer similarity is attained in self-modeling, in which children watch
videotapes of themselves performing the model behavior, which has proven highly effective in
promoting academic and behavioral skills.

HOE MOETEN DE VOORBEELDEN WORDEN OVERGEBRACHT?
 Example-problem pairs
 Examples only
 Problem example pairs
 Identical
 Tutored
 Completion of fading strategy
 Random sequence
CONCLUSIE
Future research will draw on both perspectives to idenitfy and
address novel reseach questions.
Future studies from either perspective might also draw on the
strong point of the other persepctive.

Week 6 deel 1
Hoofdstuk 9
Social Cognitive and Constructivist
Views of Learning pag. 394 - 402
Hoofdstuk 10
Motivation in Learning and Teaching
Hoorcollege 6 Motivatie, metacognitie & zelfregulering
Artikel Kirschner, P.A., Sweller, J., & Clark, R.E. (2006) Why
minimal guidance druing instruction does not work: an analysis
of the failure of constructivist, discovery, problem-based,
experiential, and inquiry-based teaching
Artikel Hmelo-Silver, C.E., Duncan, R.G., Chinn, C.A. (2007)
Scaffolding andachievement in problem-based and inquirybased learning: A response to Kirschner, Sweller and Clark
(2006)

__________________________________________________________________________________
HOOFDSTUK 9 (p 394 - 402)
SOCIAAL COGNITIEVE THEORIE
Social learning theory = theorie die benadrukt leren door observatie van anderen.
Social cognitive theory = theorie die benadrukt leren door observatie van anderen in context van sociale
interactie, ervaring en externe invloeden. Cognitieve factoren als; overtuigen, zelfbeeld en de verwachtingen
van de sociale leertheorie.
Reciprocal determinism = Wederzijds determinisme.
Een model die de factoren, die samen gaan met het leerproces, laat zien:
 Persoonlijke factoren (geloof, verwachtingen, houding, kennis)
 Fysieke en sociale omgeving (bronnen, consequenties van acties, andere mensen)
 Gedrag (individuele acties, keuzes en verbale uitspraken)
Self-efficacy = het geloof van een person dat hij/zij in staat is effectief om te gaan met een specifieke taak.
Bronnen van self-efficacy
1. Mastery experiences = onze eigen directe ervaring - de meest krachtige bron van werkzaamheid
informatie.
2. Arousal = fysieke en psychologische reacties veroorzaken van een persoon om alert, attent,
opgewonden of gespannen voelen
3. Vacarious experiences = prestaties die worden gemodelleerd door iemand anders.

4.
5.

Modelling = veranderingen in gedrag, denken of emoties die gebeuren door middel van het
observeren van een andere persoon - een model.
Social persuasion = een 'pep-talk' of specifieke prestaties feedback

TOEPASSEN SOCIAAL COGNITIEVE THEORIE
Teacher’s sense of efficacy = geloof van een leraar die ze kunnen bereiken ven de meest moeilijke leerlingen
en hen helpen te leren.
Self-regulation = proces van het activeren en ondersteunen van gedachten, gedrag en emoties om doelen te
bereiken
Volitions = wilskracht; zelfdiscipline; stijlen die kansen om doelen te bereiken door het toepassen van
zelfregulerend leren bereiken beschermen werken.
Self-regulated learning = Een mening van het leren als een combinatie van cademic leren van vaardigheden en
zelfbeheersing.
Agency = het vermogen om het leren van vaardigheden/motivatie/emotie te coordineren om uw doelen te
bereiken.
Zelfregulerende leerlingen oefenen agency wanneer ze de cirkel van 4 fasen betrekken: analyseren, ontwerpen,
betrekken en aanpassing.
1. Analyseren van de leertaak
2. Zetten van doelen en bedenken van plannen
3. Inleiden van tactieken en strategieën om de taak te volbrengen
4. Regulerend leren: keuzes maken over veranderingen in de vorige fasen.
Het aanleren van self-efficacy en self-regulated learning
1. Leerling moet betrokken zijn bij Complexe taken (uitdagend, niet te moeilijk). Complexe take: richten
zich op meerdere doelen en over een langere periode.
2. Controle: Leerling bevorderen zelf keuzes te maken. Verwachting succesvolleuitkomst en vergroot
inspanning wanneer er een probleem ontstaat. Zelf plannen, doelen stellen, voortgang monitoren,
uitkomst evalueren.
3. Zelf-evalueren
4. Samenwerken: feedback krijgen van peers. Interactie.
HOOFDSTUK 10: Motivation
Motivatie = interne staat dat direct en blijvend gedrag werkt.
Intrinsieke motivatie = motivatie in verband met activiteiten die in hun eigen belang zijn en omdat ze het zelf
willen.
Extrinsieke motivatie = motivatie gemaakt door externe factoren zoals beloningen en straffen.
Locus of causality = de locatie – intern/extern – van de oorzaak van gedrag.
Self-determined (intrinsic motivation)
Determined by others (extrinsic motivation)
Verschillende benaderingen over Motivatie
 Psycho-analytisc Sigmund Freud. Concept van driften. Drift naar leven of dood.
 Behavioristisch beloning, incentive = object of gebeurtenis dat gedrag aangemoedigd of ontmoedigd.
 Humanistisch = benadering naar motivatie die de nadruk legt op persoonlijke vrijheid, keuze en zelfdeterminatie en het streven naar persoonlijke groei.
o Maslow: Hiërarchie van behoeften:
Zelfactualisatie = iemands potentie volmaken
Deficiency needs = lager level behoeften: moeten als eerst worden bevredigd
Being needs = hoger level behoeften: groei behoeften.
Self actualisation
Esteem needs (waardering)
Social needs
Safety needs
Physiological needs
 Cognitief mensen worden gezien als actieve nieuwsgierig, zoekend naar informatie om persoonlijk
relevante problemen op te lossen.

Expectancy value theories =uitleg van motivatie waarbij de nadruk wordt gelegd op iemands verwachtingen
van succes gecombineerd met hun waarde van een doel.
 Sociaal-cultureel = perspectief waarbij de nadruk wordt gelegd op participatie, identiteit en
interpersoonlijke relaties binnen gemeenschappen.
Legitimate peripheral participation = echte betrokkenheid in werk of groep, zelfs als jouw capaciteiten
onderontwikkeld zijn en je bijdrage klein is.
Bron van motivatie
Belangrijke invloeden

Hoofd-theoretici

Behavioristisch
Extrinsiek
bekrachtigers,
beloningen, straffen,
incentives

Humanistisch
intrinsiek
zelfvertrouwen,
zelfontplooiing,
zelfbeschikking (zelfdeterminatie)

Cognitivistisch
intrinsiek
geloof, attributies voor
succes en mislukking,
verwachtingen

SKINNER

MASLOW, DECI

WEINER, GRAHA

Sociaal-cultureel
intrinsiek
participatie in
leergemeenschappen,
behouden van identiteit
door participatie in
activiteiten of groepen.
LEVE, WENGER

Zelf-determinatie
Self-determinatie theory = suggereert dat we ons allemaal competent en capabel voelen bij onze interacties
met de wereld, hebben van keuzes en het gevoel van controle over ons leven en om verbonden met elkaar te
voelen.
Need for autonomy = het verlangen om onze eigen wensen te hebben bepalen onze acties, niet externe
beloningen of druk
Cognitive evaluation theory = suggereert dat de gebeurtenissen van invloed zijn op motivatie door iemands
perceptie van de gebeurtenissen als controlerende gedrag of het verstrekken van informatie.
Doel-orientatie en motivatie
Doel = wat iemand wil bereiken
doel-oriëntaties = patronen van geloof over doelen gerelateerd aan prestaties op school.
Drie type:
1. Mastery goal = een persoonlijke intentie om talent te verbeteren en te leren, ondanks dat het ten
koste kan gaan van de prestaties.  task-involved learners = leerlingen die focussen op het beheersen
van taak of het oplossen van probleem.
2. Performance goal = een persoonlijke intentie om in de ogen van anderen bevoegd te lijken of goed te
presteren.  ego-involved learners = leerlingen die focussen op hoe goed ze presteren en hoe ze door
anderen worden beoordeeld.
3. Social goals = een grote variatie aan behoefte die kunnen worden gelinkt aan anderen of een deel van
een groep. Wanneer leerlingen adolescenten worden.  work-avoident learners = leerlingen die niet
willen leren of slim willen lijken, maar juist werk willen vermijden.
In hoeverre geloven leerlingen in zichzelf?
Entity view of ability = overtuiging dat het vermogen een bepaalde eigenschap is die niet kan worden gewijzigd
(staat vast, zo ben ik nou eenmaal).
Incremental view of ability = overtuiging dat het vermogen is een set van vaardigheden die kunnen worden
veranderd.
Attributie theorie = het verklaren van gedrag van zichzelf of anderen in termen van oorzaak en gevolg en wat
dit voor invloed heeft op hun motivatie.
Oorzaken van attributie in drie dimensies:
1. Locus (location of the cause – internal/external)
2. Stability (wheter the cause is likely to stay the same or can change)
3. Controllability (wheter a person can control the cause)
Self-efficacy = het geloof van een person dat hij/zij in staat is effectief om te gaan met een specifieke taak.
Learned helplessness = de verwachting, gebaseerd op voorgaande ervaringen met een gebrek aan controle,
dat al iemands inspanning zal leiden tot mislukking.
Motivatie setjes (attributies voor succes en falen samengenomen)
1. Mastery-oriented learnes = leerlingen die focussen op leerdoelen omdat ze prestaties waarderen en
hun bekwaamheid zien als iets dat beter wordt/kan worden.

2.
3.

Failure-avoiding learners = leerlingen die mislukking vermijden door te blijven bij wat ze al weten,
geen risico’s te nemen of door te zeggen dat ze niks geven om hun prestatie.
Failure-accepting learners = er al vanuit gaat dat het niet gaat lukken. Mislukking accepteren.

Mastery-oriented

Failure-avoiding

Failure-accepting

Houding
tegenover
mislukking
(failure)
niet bang voor
mislukking

Zetten van doelen

Bang voor
mislukking

Prestatiedoelen:
heel erg moeilijk of
heel erg makkelijk

verwacht
mislukking;
depressie

Leerdoelen:
moeilijk en
uitdagend

prestatiedoelen of
geen doel

Attributies

inspanning,
gebruik van
strategie, kennis is
de oorzaak van
succes
gebrek aan
bekwaamheid is de
oorzaak van
mislukking
gebrek aan
bekwaamheid is de
oorzaak van
mislukking

Zicht op
kunnen/bekwaamheid

Strategie

Stapsgewijs;
verbeterbaar

aanpassings
strategie: op een
andere manier
proberen, hulp
zoeken, oefenen,
meer studeren
zelfverdedigend;
net doen alsof het
je niks uitmaakt,
niet goed je best
doen
Learned
helplessness; het
snel opgeven.

Geheel; set

Geheel; set

MOTIVATIE DAT JE OP SCHOOL KUNT LEREN
Motivatie om te leren = docenten zijn geïnteresseerd in de vraag: hoe motiveer ik een leerling. Het gaat om
het nemen van wetenschappelijk werk serieus, in een poging om het meeste uit te halen, en het toepassen van
geschikte leerstrategieën in het proces.
Wat voor effect hebben taken op motivatie?
Wanneer leerlingen taken tegenkomen die aansluiten op hun interesse, hun nieuwsgierig maken of linken met
real-life situaties, zijn leerlingen meer gemotiveerd om te leren.
Waarden:
1. Attainment value = leerling moet de taak kunnen behalen
2. Intrinsic value = het plezier dat de leerling van een taak kan hebben
3. Utility value = wordt bepaald door hoeveel een taak bijdraagt aan het behalen van korte-termijn en
lange-termijn doelen.
Verschil tussen bounded en unbounded choices:
Bounded choices = de leerling opties geven, waardevolle taken, persoonlijke interesse volgen.
Unbounded choices = ongeleide ontdekking, doelloze discussies en ongestructureerde keuzes: totaal niet
productief.
Drie verschillende doel-structuren:
1. Concurerend
2. Individueel
3. Samenwerkend
CONCLUSIES: STRATEGIEEN OM MOTIVATIE EN LEREN TE MOTIVEREN
De 4 nodige basiscondities voor motivatie:
1. Klaslokaal/leeromgeving goed georganiseerd, zonder constante onderbrekingen
2. Docent moet geduldig en aanmoedigend zijn.
3. Het werk moet uitdagend, maar te doen zijn.
4. De leertaak moet authentiek zijn.
Leerling's motivatie in 3 vragen:
1. Kan ik deze taak volbrengen?
2. Wil ik dat deze taak volbracht wordt?
3. Wat heb ik nodig om deze taak te volbrengen?

HOORCOLLEGE
Motivatie, metacognitie & zelfregulering
Dit college
1. Metacognitie en zelfregulatie
a. wat is het?
b. zelfregulerend leren
c. ontdekkend en exploratief leren
2. Motivatie
a. Doeloriëntatie theorie
b. Zelfdeterminatietheorie
Sleutelbegrip: controle = controle die jezelf denkt te hebben over een situatie
Een begrip als motivatie is zeer rijk (theorieën, begrippen, concepten). Geldt ook voor zelfregulatie. Kunnen we
veel over zeggen, goed bij stil staan.
Hoe krijg je een leerling zover om een gemotiveerd te zijn voor saaie stof?
Literatuur
Boek:
Artikel:

HF 9 (zelfregulerend leren)
HF 10 (motivatie)
Kirschner, Sweller & Clark (2006)

METACOGNITIE
Wat is metacognitie?
Letterlijk: cognitie over cognitie. Cognitie = kennis. Dus kennis die gaat over kennis
Bijhouden en reguleren van (hogere) cognitieve processen (denken, redeneren, plannen, etc.)
Verschillen tussen mensen in metacognitieve vaardigheden. Wat verschilt er? Hoe is dat meetbaar?
Kan je het veranderen?
Doel van school: metacognitieve vaardigheden aan te brengen. Hoe moet je zelf verder leren?
Jij hoeft nooit moeilijk te doen over leren. jij kunt zo goed leren: wat doe ik dan eigenlijk? Doe ik iets anders dan
anderen? Als je dit jezelf afvraagt: dan gebruik je je metacognitie.
Zelf-reflecterend vermogen?
Flavell: metacognitie (formele definitie)
"Metacognition refers to one's knowledge concerning one's own cognitive processes or anything related to
them, e.g., the learning-relevant properties of information or data.
For example, I am engaging in metacognition if I notice that I am having more trouble learning A than B; or if it
strikes me that I should double check C before accepting it as fact."
Als je het ene moeilijker leert dan het andere, dan gebruik je al je metacognitie.
In praktijk: de gewone man heeft een slecht beeld van metacognitie. Veel mensen noemen het een intuitie. Is
gewoon metacognitie. Kennis over wat ze weten en wat ze niet weten. Eigen kennis in kaart brengen (VB: 1
tegen 100).
Denken over denken
 Je eigen mogelijkheden en beperkingen kennen
 Effectieve leerstrategieën kennen
 Plannen van haalbare leerbenadering
 Leerstrategie aanpassen aan de omstandigheden
 Monitoren van huidige staat van kennis
 Effectieve herinnerstrategieën kennen
METACOGNITIE / ZELFREGULATIE
Metacognitie en zelfregulatie
 Metacognitie = cognitie over cognitie (Flavell)
 Zelfregulatie = zelfobservatie en zelfoordeel als functie van de omgeving (Bandura)
o goal setting



Combinatie van de twee: zelfregulerend leren (Zimmerman)

Metacognitie en zelfregulatie staan heel dicht bij elkaar. Onderscheid niet heel erg groot.
Belangrijkste: metacognitie is iets staties (wat je weet over jezelf) zelfregulatie gaat over een proces (hoe ga je
te werk als je aan het leren bent?).
Bandura: zelfregulatie. Je past je gedrag aan op basis wat je observeert (in je omgeving). Cognitieve aspect: dat
je erover nadenkt!
Literatuurstudie van Dinsmore
Kijkt naar de definities van metacognitie en zelfregulatie en zelfregulerend leren.

Wat zegt de wetenschap hierover?
Wat vindt Dinsmore ervan?
frequentie en percentage. We kijken naar percentage. Je ziet drie constructen en je ziet welke termen er
gebruikt worden om het begrip te definieren (monitor, control, regulate, cognition, motivation, behavior,
knowledge).
Wat valt op?
Termen monitor, control, regulate  typisch metacognitie (kennis)
Termen cognition, motivation, behavior en knowledge  typisch zelfregulatie (gedrag)
Metacognitieve vaardigheden
Waarin verschillen mensen nou? De een heeft meer metacognitie, de ander meer zelfregulatie. waar verschillen
ze in?
 Oriënteren
 Plannen
o Tijdsbesteding, strategie, startpunt, volgorde, (extra) aandachtspunten.
 Monitoren
o Doe ik het goed? Begrijp ik het nog?
 Evalueren
o Hoever ben ik? Moet ik het anders aanpakken? Ben ik klaar?
 Vaardigheid lijkt leerprestatie te voorspellen
Cyclus van zelfregulerend leren (zie boek)
Belangrijkste:
de metacognitieve vaardigheden komen er in voor
cyclisch proces: het gaat voortdurend door. Doen, controleren, monitoren, opnieuw doen etc.
Meten van metacognitie
 Vragenlijst
o Ik maak altijd een samenvatting
 Observatie
o Objectief meten, frequenties tellen





o Educational data mining
Hardop denken
Interview
Presentatieindicatoren ('judgement of learning', 'feeling of knowing')

Educational data minig = learning analytics
 CSCL: Computer Supported, Collaborative Learning
 Automatische chat-analyse
 Metacognitieve aspecten van samenwerkend leren in kaart te brengen. Automatisch te meten.
 Belangrijkste bevinding: er wordt heel veel gereguleerd!! 3/4 was regulatie. Over het leren, niet
inhoudelijk. 15% was wel inhoudelijk. De rest was technisch/sociaal.
 Betekent dat: doel om minder regulering nodig te hebben en meer inhoudelijk praten.
Zelfregulerend leren: ontdekkend leren
Filmpje van klokhuis: ontdekkend leren: dit moeten kinderen kunnen. Dit doen kinderen van nature.
Actueel: Wetenschappelijk denken bij kinderen
 Ook heel jonge kinderen kunnen het
 Implicaties voor onderwijs: minder structuur?
Kenmerken van ontdekkend leren
 Het lijkt op probleem oplossen
 Twee zoekruimtes: hypotheseruimte en experimentruimte
 Benadering: 'experimenter' vs 'theorist'
 Verschil tussen beginners en experts
Problemen bij ontdekkend leren
 Genereren van hypotheses
 Ontwerpen van goede experimenten
 Interpreteren van data
 Reguleren van het proces
Ondersteunen van ontdekkend leren
 Directe toegang tot domeinkennis
 Hypothesemenu
 Hints voor het experimenteren (werkte niet, leerlingen lieten het liggen omdat het te complex is)
 Voorspellingen laten doen
 Modelprogressie
 Ondersteunen van planning
 Ondersteuning van monitoring
Blijft heel lastig om ontdekkend leren te reguleren. Ontdekkend leren is lastig te ondersteunen.
MOTIVATIE
Wat is motivatie?
 Een interne staat die gedrag in gang zet, richting geeft, en eventueel in stand houdt.



Motivatie op korte termijn
o reguleren van lichaam, persoonlijk welbevinden
Motivatie op langere termijn
o reguleren van gedrag, tevredenheid, zelfdiscipline

Inleiding Psychologie heeft het vaak over lichamelijke motivatie (dorst). Zetten aan tot gedrag. Homeostase =
lichaam houdt zichzelf in balans.
Hier gaat het over voornamelijk over motiveren op langere termijn. Wanneer zijn we tevreden over onzelf? Hoe
raken we niet afgeleid etc.?

Perspectieven op motivatie: je kan er op allerlei manieren naar kijken
 Biologische modellen
o Homeostase
o Feedback
o Drijfveren ('drive reduction thoery')
 Gedrags- en cognitieve modellen
o 'Incentives', verwachting-waardemodellen
 Humanistische modellen
o Algemene behoefte: groei, streven naar zelfactualisatie
o Zelfdeterminatietheorie
Piramide van Maslow
Er moeten een bepaalde behoeftes voldaan zijn om aan andere behoeftes te voldoen.
Je moet wel kunnen leren, maar je moet wel eten in je maag hebben.
Physiological needs: food, water, warmth, rest
Safety needs: security, safety

(basic needs)

Belongingness and love needs: initiate, relationships, friends
Esteem needs: prestige and feeling of accomplishment

(psychological needs)

Self-actualization: achieving one's full potential, including creative activities
De piramidevorm is door anderen bedacht. Dit is een algemeen idee over motivatie; je zou ook dingen kunnen
omdraaien.
(self-fulfillment needs)
MASLOV: "My motivation theory was published 20 years ago, and in all that time noby repeated it, or tested it,
or really analysed it or criticized it. They just used it, swallowed it whole with only the most minor
modifications"  Waarom neemt iedereen die piramide zo serieus? Ga het zelf eens testen joh!
Motivatie als essentieel onderdeel van zelfregulerend leren
Waarom wil je iets leren?
 Mate van controle over het eigen leerproces







Doelorientatie
Persoonlijk belang
Zelfeffectiviteit
Taakwaarde
Intrinsieke motivatie
Attributie

Doeloriëntaties
 Belang van doelgerichtheid van gedrag
 Mastery vs. performance doelen
o taakgericht vs. 'ego'-gericht
 Work-avoidance
 Sociaal
Goal orientation
Mastery

Performance

Approach focus
Focus: Mastering the task,
learning, understanding.
Standards used: selfimprovement, progress, deep
understanding (task-involved)
Focus: being superior, winning,
being the best

Avoidance focus
Focus: Avoiding misunderstanding
or not mastering the task.
Standards used: just don't be
wrong: perfectionists don't make
mistakes
Focus: avoiding looking stupid,
avoid losing

Standard used: normative getting the highest grade, winning
the competition (ego-invloved
goal)

Standard used: normative - don't
be the worst, get the lowest
grade, or be the slowest (egoinvloved goal)

Doel als motivatie of als doel op zicht (artikel new york times)
Bucket list
Experts' Advice tot he Goal - Oriented: don't overdo it. Het lijstje afmaken moet niet het doel zelf worden. Je
moet genieten van de weg ernaartoe, de ervaring zelf, niet alleen bij het doel komen. DOEL BELANGRIJKER
DAN MIDDEL: FOUT! Daarnaast moet het wel binnen jouw grenzen passen: als jij wilt zwemmen met dolfijnen
in de caribben en je hebt een hypotheek en een huis te betalen 
Zelfdeterminatietheorie
Voegt een aantal theorieën samen
Overkoepelende theorie over wat ons motiveert
 Integratie psychodynamische, humanistische, cognitieve (vs) sociaal-cognitieve en behavioristische
benaderingen
 Aangeboren behoeftes als basis van zelfmotivatie
o Competentie
o Sociale verbondenheid (relatie, zoals die baas VB)
o Autonomie
 Cognitieve evaluatie-theorie
Cognitive evaluation theory = suggereert dat de gebeurtenissen van invloed zijn op motivatie door iemands
perceptie van de gebeurtenissen als controlerende gedrag of het verstrekken van informatie.


Continuüm intrinsieke-extrinsieke motivatie

EVEN SAMENVATTEN
Intrinsieke en extrinsieke motivatie
 Intrinsiek (activiteit zelf is belonen, zelf controle over die activiteit)
o Activiteit zelf is belonend
o Interne locus van causaliteit
 Extrinsiek (andere bepalen voor jou wat er gebeurd als je dat gedrag vertoont en die belonen het
ook)
o Externe factoren zijn belonend
o Externe locus van causaliteit

ARTIKEL KIRSCHNER, SWELLER & CLARK (2006)
Kirschner, P.A., Sweller, J., & Clark, R.E. (2006) Why minimal guidance during instruction does not work: an analysis of the
failure of
constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching

Waarom ‘minimale begeleiding’-instructie niet werkt: een analyse van het
mislukken van constructivistisch, ontdekkend, problem-based, experimenteel
en onderzoekend lesgeven
Kritiek op Constructivisme!
Introductie
Erg populair (minimal guidance during instruction), maar deze benaderingen negeren de structuren die vormen
human cognitive architecture en bewijs van empirische studies die laten zien dat minimal guidance minder
effectief en minder efficiënt zijn.
Aan de ene kant
Hypothese dat mensen het beste leren in een unguided of minimally guided omgeving. De leerling moet
ontdekken on zelf construeren de essentiële informatie.
(VOOR constructivisme)
Aan de andere kant
Novice learners moeten directe instructional guidance krijgen op concepten en procedures. Ze hoeven deze
niet zelf te ontdekken.
(TEGEN constructivisme)
Twee hoofdassumpties onderliggend aan programma’s die minimal guidance gebruiken:
1. learners construct their own solutions leads to the most effective learning experience.
2. that knowledge can best be acquired through experience based on the procedures of the discipline
Doel van het artikel:
The goal of this article is to suggest that based on our current knowledge of human cognitive architecture,
minimally guided instruction is likely to be ineffective.
De gevolgen/concequenties van human cognitive architecture for minimal guidance tijdens instructie
Human Cognitive Architecture
Human cognitive architecture is concerned with the manner in which our cognitive structures are organized.
(Op welke manier zijn onze cognitieve structuren opgebouwd?)
Atkinson and Shiffrin (1968): sensory memory–working memory–long-term memory model as their base.
Sensory memory is not relevant to the discussion here so it is not considered further.
Ons begrip over de rol van long-term memory in menselijke cognitive is veranderd:
niet meer alleen herhalen van feiten
geen component van human cognitive architecture dat invloed heeft op complexe cognitieve
processen.
Wat zijn de instructie gevolgen van long-term memory? De architectuur van long-term memory geeft ons de
ultieme justificatie voor instructie. Alle instructie moet in het lange-termijn geheugen. Als er niks verandert in
LTM, dan is er niks geleerd.  niet effectief
Working Memory Characteristics and Functions
Working memory is the cognitive structure in which conscious processing occurs
Working memory has two well-known characteristics:
1. limiet aan capaciteit. Na 30 sec. informatie in werkgeheugen weg. Miller +/- 7 items onthouden.
2. bij verwerken van informatie in plaats van alleen het opslaan van informatie kunnen er maar twee of
drie items worden verwerkt.
Any instructional theory that ignores the limits of working memory when dealing with novel information or
ignores the disappearance of those limits when dealing with familiar information is unlikely to be effective.
Implication of Human Cognitive Architecture for Constructivist Instruction
Deze geheugenstructuren en hun relaties hebben directe implicaties voor instructional design:
Inquiry-based (onderzoekend) instruction vraagt de leerling om te zoeken naar problem space voor
problem-relevante informatie.

-

that working memory load does not contribute to the accumulation of knowledge in long-term
memory because while working memory is being used to search for problem solutions, it is not
available and cannot be used to learn.

Het doel van instructie is niet het zoeken naar of het ontdekken van informatie. Het doel is het geven van
specifieke guidance aan de leerling over hoe ze cognitief informatie kunnen manipuleren op manieren die
consistent zijn met het leerdoel, en het opslaan van deze resultaten in het LTM.
De gevolgen van die beginnende leerlingen (novice learners), om te zoeken naar oplossingen voor problemen
met behulp van een beperkte werkgeheugen of het mechanismen van minimaal begeleide instructie zouden
kunnen zorgen voor verandering in LTM, lijken te worde genegeerd.
Het is nu anders omdat we meer weten over de structuren, de functies en de karakteristieken van het
werkgeheugen en LTM.
This new understanding has been the basis for systematic research and development of instructional theories
that reflect our current understanding of cognitive architecture.
Empirical work comparing guided and unguided instruction is discussed after a review of the current
arguments for minimal guidance.
Research comparing guided and unguided instruction
.Controlled experiments almost uniformly indicate that when dealing with novel information, learners should
be explicitly shown what to do and how to do it.
A number of reviews of empirical studies have established a solid research-based case against the use of
instruction with minimal guidance.
Current research supporting direct guidance
Because students learn so little from a constructivist approach, most teachers who attempt to implement
classroom-based constructivist instruction end up providing students with considerable guidance.
Aulls (2002) zegt dat “scaffolding” de meest effectieve manier is wanneer leerlingen iets niet lukt.
cognitive load
Sweller and others (Mayer, 2001; Paas, Renkl, & Sweller, 2003, 2004; Sweller, 1999, 2004; Winn, 2003) noted
that despite the alleged advantages of unguided environments to help students to derive meaning from
learning materials, cognitive load theory suggests that the free exploration of a highly complex environment
may generate a heavy working memory load that is detrimental to learning.
worked examples
A worked example constitutes the epitome of strongly guided instruction, whereas discovering the solution to
a problem in an information-rich environment similarly constitutes the epitome of minimally guided discovery
learning.
The worked-example effect, which is based on cognitive load theory, occurs when learners required to solve
problems perform worse on subsequent test problems than learners who study the equivalent worked
examples
process worksheets
Another way of guiding instruction is the use of process worksheets (Van Merriënboer, 1997). Such worksheets
provide a description of the phases one should go through when solving the problem as well as hintsor rules of
thumb that may help to successfully complete each phase. Students can consult the process worksheet while
they are working on the learning tasks and they may use it to note intermediate results of the problem-solving
process.
Research on educational models favouring minimal guidance during instruction in various settings

We hebben besproken dat human cognitive architecture verantwoordelijk is voor het leren en huidig
onderzoek dat ondersteund instructie door middle van begeleiding, deze volgende sectie bespreek een aantal
van de alternatieve onderwijs modellen die VOOR minimal guidance in instructie zijn.
Experiential Learning at Work
Het leerproces
1. carrying out particular action and seeing or discovering the effect of the action in this situation
2. understand these effects
3. understand the general principle
Attempts to validate experiential learning and learning styles (Kolb, 1971, 1984, 1999) appear not to have been
completely successful.
Roblyer (1996) and Perkins (1991) examined evidence for minimally guided pedagogy in instructional design
and instructional technology studies. Both researchers concluded that the available evidence does not support
the use of minimal guidance and both suggested that some form of stronger guidance is necessary for both
effective learning and transfer.
Individual Differences in Learning From instruction
Constructivist approaches to instruction are based, in part, on a concern that individual differences moderate
the impact of instruction.
Much of this work provides a clear antecedent to the expertise reversal effect, according to which instructional
methods that are effective for novices become less effective as expertise increases.
Kyllonen and Lajoie (2003) was “that strong treatments benefited less able learners and weaker treatments
benefited more able learners” (p. 82). This conclusion anticipated the now recognized scaffolding effect.
Cronbach and Snow (1977) strong treatments implied highly structured instructional presentations where
explicit organization of information and learning support were provided.
Snow and Lohman (1984) They argued for a concern with describing the cognitive processes required to learn
specific classes of tasks, how those processes are reflected in learner aptitudes, and how characteristics of
instructional treatments might compensate for students with lower relevant aptitude by providing needed
cognitive processes to help them achieve learning and transfer goals.
Knowing Less After Instruction
Clark (1989) He argued that the failure to provide strong learning support for less experienced or less able
students could actually produce a measurable loss of learning.
Even more distressing is the MINIMAL GUIDANCE 81 evidence Clark (1982) presented that when learners are
asked to select between a more or a less unguided version of the same course, less able learners who choose
less guided approaches tend to like the experience even though they learn less from it.
Empirical Evidence About Science Learning From Unguided Instruction
Klahr and Nigam (2004) unambiguously demonstrated the advantages of direct instruction in science.
McCray, DeHaan, Schuck (2003) reviewed studies and practical experience in the education of college
undergraduates in engineering, technology, science, and mathematics.
Gollub, Berthanthal, Labov, and Curtis (2003) reviewed studies and experience teaching science and
mathematics in high school.
Kilpatrick, Swafford, Findell (2001) reported studies and made suggestions for elementary and middle
school teaching of mathematics
Roblyer, Edwards, Havriluk (1997) reported that teachers have found that discovery learning is
successful only when students have prerequisite knowledge and undergo some prior structured
experiences.
Conclusions

After a half-century of advocacy associated with instruction using minimal guidance, it appears that there is no
body of research supporting the technique.
Although the reasons for the ongoing popularity of a failed approach are unclear, the origins of the support for
instruction with minimal guidance in science education and medical education might be found in the postSputnik science curriculum reforms such as Biological Sciences Curriculum Study, Chemical Education Material
Study, and Physical Science Study Committee.
However, it may be an error to assume that the pedagogic content of the learning experience is identical to the
methods and processes (i.e., the epistemology) of the discipline being studied and a mistake to assume that
instruction should exclusively focus on application. It is regrettable that current constructivist views have
become ideological and often epistemologically opposed to the presentation and explanation of knowledge.
Gevolg:
Makkelijk om het eens te zijn met Handelsman et al. (2004) “Why do outstanding scientists who
demand rigorous proof for scientific assertions in their research continue to use and, indeed defend
on the bias of intuition alone, teaching methods that are not the most effective?”
Ook makkelijk om het eens te zijn met Mayer (2004) we “move educational reform efforts from the
fuzzy and unproductive world of ideology—which sometimes hides under the various banners of
constructivism—to the sharp and productive world of theory-based research on how people learn”
ARTIKEL HMELO-SILVER, DUNCAN, CHINN (2007)
Hmelo-Silver, C.E., Duncan, R.G., Chinn, C.A. (2007) Scaffolding and achievement in problem-based and inquiry-based
learning: A response to Kirschner, Sweller and Clark (2006)

Scaffolding en prestatie in Problem-Based en onderzoekend leren: een reactive op
Kirschner, Sweller en Clark.
Innovative approaches: PBL and IL (inquiry learning).
Kritiek op KSC: the problem with their line of arguments is that IL and PBL approaches are highly scaffolded.
Doel van dit artikel:
 we first demonstrate that Kirschner et al. Have mistakenly conflated PBL and IL with discovery learning
 we then present evidence demonstrating that PBL and IL are powerful and effective models of learning
Why problem-based and inquiry learning are not minimaly guided: on assumptions and evidence
There are two major flaws with Kirschner et al’s argument.
1. The first is a pedagogical one. Kirschner and colleagues have indiscriminately lumped together several
distinct pedagogical approaches under the category of minimally guided instruction.
ADVIES:
2. The second is a flaw in their evidentiary base. The claim by Kirschner et al. That approaches such as
PBL and IL are ineffective is contrary to empirical evidence that indeed does support the efficacy of
OBL and IL as instructional approaches.
In our article we will discus show PBL and IL provide instructional guidance and provice evidence that supports
the efficacy of these pedagogical appraoches.
A brief discussion of the qualities of some of the pedagogical approaches Kirschner et al. Have included
under their “minimally guided” umbrella:
Are PBL and IL instances of minimally guided instruction?
We begin with clarifying what is meant by PBL and IL.
PBL: students learn content, strategies, and self-directed learning skills through collaboratively solving
problems, reflecting on their experiences, and engaging in self-directed inquiry.
IL:
Students learn content as well as discipline-specfic reasoning skills and practices (often in scientific disciplin
Scaffolding that makes disciplinary thinking and strategies explicit
Scaffolds that embed expert guidance

Scaffolds that structure complex tasks or reduce cognitive load
Are PBL and IL inferior to strongly guided forms of instruction
Evidence that PBL is Effective
Evidence for Effectiveness of IL Approaches
Goals for Learning and Instruction
Conclusions
Het is duidelijk dat de uitspraak “IL en PBL werken niet” niet goed worden ondersteund en dat er wel
ondersteuning is voor het alternatief.
“werkt het?” is de verkeerde vraag.
De goede vragen:
 what circumstances do these guided inquiry approaches work?
 what are the kinds of outcomes for which they are effective?
 what kinds of valued practices do they promote?
 what kinds of support and scaffolding are needed for different populations and learning goals?
We wish to conclude this article with the common wisdom of Confucius on the nature of instruction and
human learning: “tell me and I will forget, show me and I may remember; INVOLVE ME AND I WILL
UNDERSTAND”.
IL and PBL involve the learner (+scaffolding).
Punten voor discussie



Kirschner benoemt geen scaffolding, terwijl dat wel plaatsvindt.
Kirschner heeft het alleen over feitelijke informative onthouden. Niet over complexere zaken en
vaardigheden (metacognitieve vaardigheden).
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Fawcett, L.M., & Garton, A.F. (2005) The effect of peer collaboration on
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______________HOOFDSTUK 9 (de rest)
COGNITIEF EN SOCIAAL CONSTRUCTIVISME
Constructivisme = een standpunt dat nadruk legt op de actieve rol van de leerling in het opbouwen van kennis
en het begrijpen van informatie.
1.

Psychologisch/individueel constructivisme = richten op individuele kennis, zelfconcept,
overtuigingen, identiteit. Piaget: manier waarop individuen betekenis construeren. First wave
constructivism: nadruk ligt op de manier waarop het individue betekenis geeft.
Radical constructivisme = tegenovergestelde van individueel constructivisme. Stelt dat kennis een constructive
is van het individu; het kan niet goed of fout zijn, alleen de perceptie en geloof van het individu.
2. Sociaal constructivisme = leren in culturele context. Second Wave Constructivism. Beschouwen
leren als het vergroten van de capaciteiten om met anderen aan activiteiten deel te nemen.
Vygotsk: kennis en vaardigheden in interactie met anderen of met behulp van culturele
hulpmiddelen internaliseren.
Constructionisme of sociologisch constructivisme = richt zich niet alleen op individueel leren, maar op de
constructive van publieke kennis. Alle kennis is sociaal geconstrueerd en sommige mensen hebben meer macht
dan anderen om te beslissen wat kennis is.
How is knowledge constructed?
Type

Assupties over leren en kennis

voorbeeld theorieën

External direction

Internal direction

External + Internal direction

kennis wordt verkregen door het construeren van een
representatie van de buitenwereld. Direct onderwijs,
feedback en uitleg van invloed op het leren. Kennis is
nauwkeurig in de mate dat het weerspiegelt de 'manier
waarop de dingen werkelijk zijn' in de buitenwereld.
Kennis wordt geconstrueerd door transformeren,
organisatie en het organiseren van voorkennis. Kennis is
niet een spiegel van de buitenwereld, ook al ervaring
invloeden denken en denken invloeden kennis. Exploratie
en ontdekking zijn belangrijker dan onderwijs.
Kennis is gebouwd op basis van sociale interacties en
ervaring. kennis weerspiegelt de buitenwereld als gefilterd
door en beïnvloed door cultuur, taal, geloof, interacties met
anderen, direct lesgeven en modellering. Begeleide
ontdekking, onderwijs, modellen en coaching ook asl het
individu voorkennis, geloof en denken invloed op het leren.

Informatie proces

Piaget

Vygotsky

Knowledge: situated or general?
Community of practice = Sociale situatie of context waarin ideeën worden gezien als waardevol en waar. Een
groep waar je bij komt en waar je wat van leert. Door sociale interactie leer je. Groep docenten, je klas,
bakkersgilde, onderzoeksteam.
Situated learning = Het idee dat vaardigheden en kennis vast zitten aan de situatie waarin zij worden geleerd
en moeilijk toe te passen zijn in nieuwe settings. Rekensommen in verhaalvorm.
Common elements of constructivist perspectives
Constructivistische benaderingen bevelen de volgende condities voor leren aan:
1. Insluiten leren in complexe, realistische en relevante leeromgevingen.
2. Zorgen voor sociale onderhandelingen en gedeelde verantwoordelijkheid als een onderdeel van
het leerproces.
3. Ondersteuning van meerdere perspectieven en gebruik van meerdere voorstellingen van content.
4. Narture zelfbewustzijn en het inzicht dat kennis wordt opgebouwd.
5. Moedigen eigendom in het leren.
Complex learning environments = warrige, slecht gestructureerde problemen leren beter dan voorgekauwde
makkelijke problemen, volgens constructivisten. Uitdagend. En daarom is zo’n omgeving beter voor het leren.
Sociale onderhandeling = aspecten van leerproces dat vertrouwt op samenwerking met anderen en respect
heft voor verschillende perspectieven.
Intersubjectieve houding = inzet om gedeelde betekenis met anderen op te bouwen door het vinden van
gemeenschappelijke grond van een uitwisseling van interpretaties.
Multi-represenatatie van inhoud = Problemen overwegen d.m.v. verschillende analogieën, voorbeelden en
metaforen.
Spiral curriculum = Structuur Bruner's voor het onderwijs, dat de fundamentele structuur van alle vakken
geïntroduceerd in het begin van de school jaar, dan opnieuw de onderwerpen in meer en meer complexe
vormen in de tijd.
Enquiry and problem-based learning
Enquiry learning = aanpak waarbij de docent presenteert een raadselachtige situatie en leerlingen het
probleem oplossen door het verzamelen van gegevens en het testen van hun conclusies.
Problem-Based learning = methoden die leerlingen met realistische problemen die niet noodzakelijkerwijs
'juiste' antwoorden te geven.
Verschil: E begint wanneer de leraar presenteert een raadselachtige gebeurtenis, vraag of probleem. PBL het
leren begint met een authentieke probleem.
Instructional conversations = situatie waarin inividuals leren door interactie met docenten en / of collega's.
Cognitive apprenticeship = een relatie waarin een minder ervaren leerling verwerven van kennis en
vaardigheden onder begeleiding van een deskundige.
1. Leerlingen observeren de expert, model de handeling
2. Leerlingen krijgen externe support d.m.v. coaching of tutoring
3. Leerlingen ontvangen scaffolding
4. Continue articulatie van hun kennis: hun begrip verwoorden

5.
6.

Reflecteren op hun progress.
Nieuwe manieren ontdekken om de opgedane kennis toe te passen.

Twee soorten constructivisme:
1. Psychologisch constructivisme
Piaget. Individuen ontdekken eigen nut in wereld, gebaseerd op individuele kennis, self-concept (identity) 
first wave constructivism
2. Sociaal constructivisme
Vygotsky. Sociale interactie, culturele attributen en activiteiten vormen de ontwikkeling van leren van een
individu  second wave constructivism
Verschil in kijk op kennisbronnen:
 Kennis geconstrueerd door mapping van externe realiteit, door aanpassing en verandering van intern
begrip of door interactive of externe krachten en interne begrippen.
 Verschilt soms in nadruk op intern of externe factoren.
 Discussie of kennis kan worden geconstrueerd in één situatie en toegepast op een andere of dat
kennis situatie gebonden is, specifiek voor die situatie en context.
Gemeenschappelijke elementen in constructivistische kijk op leren:
Complexe, uitdagende omgeving en authentieke taken
Sociale onderhandeling en constructie
Verschillende representaties van de inhoud
Berijpen dat kennis is geconstureerd
Eigendom (ownership) van leren
COGNITIVE
information
processing
Skinner
J. Anderson
Fixed body of
Fixed body of
knowledge to acquire knowledge to acquire
behavioral
Knowledge

Stimulated from
outside

Learning

Acquisition of facts,
skills, concepts
Occurs through drill,
guided practice

Teaching

Transmission
Presentation (telling)

Role of teacher

Manager, supervisor
Correct wrong
answers

Stimulated from
outside
Prior knowledge
influences how
information is
processed
Acquistion of facts,
skills, concepts and
strategies
Occurs through the
effective application
of strategies

Transmission
Guide pupils towards
more 'accurate' and
complete knowledge
Teach and model
effective strategies
Correct
misconceptions

CONSTRUCTIVIST
psychological
social/situated
individual
Piaget
Vygotsky
Changing body of
Socially constructed
knowledge,
knowledge
individueel
geconstrueerd in een Built on what
sociale wereld.
participants
Gebouwd op wat de
contribute, construct
leerling brengt.
together

Active construction,
restructuring prior
knowledge
Occurs through
multiple
opportunities and
diverse processes to
connect to what is
already known
Challenge, guide
thinking towards
more complete
understanding
Facilitator, guide
Listen for pupils'
current conceptions,
ideas, thinking

Collaborative
construction of
socially defined
knowledge and
values
Occurs through
socially constructed
opportunities

Co-construct
knowledge with
pupils
Facilitator, guide
Co-participant
Co-construct
different
interpretation of
knowledge; listen to

Role of peers

Not usually
considered

Role of pupil

Passive reception of
information
Active listener,
direction-follower

Not necessary but
can influence
information
processing
Active processor of
information, strategy
user
Organiser and
reorganiser of
information
Remembered

Not necessary but
can stimulate
thinking, raise
questions
Active construction
(within mind)
Active thinker,
explainer,
interpreter,
questioner

socially constructed
conception
Ordinary part of
process of knowledge
construction
Active
co-construction with
other and self
Active thinker,
explainer,
interpreter,
questioner
Active social
participator

HOOFDSTUK 11
SOCIALE PROCES IN LEREN
Wat zijn de sociale factoren die invloed hebben op leren op school?
leeftijdgenoten, ouders, docenten beïnvloeden normen en waarden van schoolprestatie.
kinderen kiezen vrienden die dezelfde interesses hebben (peer groups). Deze peer groups beïnvloeden
de academische motivatie
kinderen met autoritaire ouders zullen sneller naar positieve peer groups trekken en weerstaan van
peer pressure voor anti-sociaal gedrag (drugsgebruik).
Wanneer weinig of geen vrienden hebben is aardig worden gevonden door de leraar erg belangrijk.
COLLABORATION & COOPERATION
collaboration = een manier van omgaan met mensen die verschillen, aandelen gezag respecteert en bouwt
voort op de gecombineerde kennis van zichzelf en anderen. [hele tijd samenwerken] [minder toepassing van
instructiestrategieën] [dit zou beter zijn dan coöperatief.]
cooperation = samenwerken en parallel met anderen om een gezamenlijk doel te bereiken [taken verdelen]
[toepassing van instructiestrategieën]
cooperative learning = regeling waarbij leerlingen werken in groepen en maken winst in het leren op basis van
het succes van de groep.
probelemen met group learning:
 Leerlingen leggen meer de nadruk op het proces of de procedures van het leren: snelheid en
afwerking gaat voor bedachtzaamheid en leren.
 In plaats van het uitdagen en corrigeren van misverstanden, worden misverstanden bij samenwerking
vaak juist ondersteund en versterkt.
 Socialiseren en interpersoonlijke relaties kunnen voorrang hebben op e-learning.
 Leerlingen verschuiven de afhankelijkheid aan de leraar naar ‘de expert’ in de groep – leren blijft zo
nog steeds passief en wat ‘geleerd’ wordt kan verkeerd zijn.
 Status verschillen kunnen dan worden vergroot verlaagd. Sommige leerlingen leren 'free-wheel',
omdat de groep vordert, met of zonder de steun van de groep.
taken bij coöperatief leren
 erg gestructureerd, herzien, vaardigheid-opbouw taken
 een beetje gestructureerd, conceptueel en probleem-oplos taken
 sociale vaardigheden en communicatie taken
leerlingen voorbereiden op coöperatief leren
 opstellen van groepen
 geven en ontvangen van uitleg
 rollen toebedelen
Rol
Encourager

Beschrijving
encourages reluctant or shy pupils to participate

Cheerleader
Gate Keeper
Coach
Question Commander
Checker
Taskmaster
Recorder
Reflector
Quiet Captain
Materials Monitor

shows appreciation of other's contributions and recognises
accomplishments
equalises participation and makes sure no one dominates
Helps with the academic content, explains concepts
make sure all pupils' questions are asked and answered
Checks the group's understanding
Keeps the group on task
Writes down ideas, decisions and plans
Keeps group aware of progress (or lack of progress)
Monitors noise level
Picks up and returns materials.

Designs voor coöperatie
Reciprocal questioning = benadering waarin groepen van twee of drie leerlingen vragen en antwoorden op
elkaars vragen na een les of presentatie. vraag  antwoord  vraag. Soort conversatie.
Scripted cooperation = een leerstrategie waarin twee leerlingen om de beurt materiaal samenvatten en elkaars
samenvattingen bekritiseren.
hertiage language = moedertaal, de taal die wordt gesproken bij een leerling thuis. Is tegenwoordig in de klas
erg verschillend!
Jigsaw = een coöperatieve structuur waarin elk lid van een groep verantwoordelijk is voor het onderwijzen van
een sectie of materiaal aan andere leden van de groep.
DE KLAS GEMEENSCHAP (CLASSROOM COMMUNITY)
Wat zijn Johnson en Johnson drie C's van de oprichting van een klaslokaal community?
1.

cooperative community = Classroom management begint met de oprichting van een gemeenschap op
basis van samenwerkend leren. In het hart van de gemeenschap is het idee van een positieve
onderlinge afhankelijkheid - individuen samen te werken aan wederzijdse doelen te bereiken.
2. constructive conflict resolution = Constructieve conflictoplossing is essentieel in de gemeenschap,
omdat conflicten onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk voor het leren. maar, leerkrachten
onderschatten vaak de hoeveelheid van peer-conflicten en pesten dat gebeurt in de scholen. Peer
mediation is een goede mogelijkheid voor het omgaan met peer intimidatie. De stappen voor peer
mediation zijn:
a. gezamenlijk conflict vermeiden
b. uitwisselen posities en interesses
c. ontvangen van perspectieven
d. Verzinnen van minstens drie overeenkomsten de zorgen voor wederzijdse versterking
3. civic values = de inzichten en overtuigingen die de gemeenschap bij elkaar te houden. Waarden leren
door directe onderwijs, modellering, het lezen van literatuur, die betrokken zijn bij groepsdiscussies en
delen zorgen.
GEWELD IN SCHOLEN
Wat kan worden gedaan over geweld op school?
Mogelijkheden om te gaan met geweld omvatten het voorkomen van geweld door het creëren van
mededogen, respectvol klaslokalen. Het is vooral belangrijk om het cultureel erfgoed van de leerlingen te
respecteren, terwijl ook het behoud van een hoge verwachtingen voor het leren, school-brede programma's
zoals 'respect en bescherming' kan de behoefte van de ondersteuning van docenten om te gaan met geweld te
bieden.
COMMUNITY SERVICE LEARNING
Community service learning = een benadering dat academisch leren combineert met persoonlijke en sociale
ontwikkeling.
activiteiten om communities te ontmoeten. Zitten in een leerling curriculum. Tijd om te reflecteren op de
ervaring met community service.
HOORCOLLEGE
Constructivisme en 'learning communities'

Dit college
1. Achtergrond
2. Constructivisme
3. Samenwerking
ACHTERGROND
"De overheid heeft haar kerntaak, het zeker stellen van de kwaliteit van het onderwijs, de afgelopen jaren
ernstig verwaarloosd"
nieuwe leren = constructivisme?
Is het wel nieuw? Nee. Ideeën zijn vaak terug te voeren: ideeën van reform pedagogen: Maria Montersori,
Rudolf Steiner, Hellen Parker etc.
Nieuw is beter? Nieuw moet zich bewijzen? Nieuw is tijdelijk?
Term “het nieuwe leren” zegt niet zoveel. Problematische term. Zegt niets over de inhoud.
Het nieuwe leren =
Blok, Oostdam & Peestma (2006)
1. zelfregulatie en metacognitie
2. zelfverantwoordelijk leren
3. authentieke leeromgeving
4. sociale activiteit
5. ICT als hulpmiddel
6. Nieuwe manieren van beoordelen
Constructivisme als reactie
 Onvrede over bestaande leertheorieën:
o mechanistisch
o individualistisch
o weinig aandacht voor de context van leerproces
Constructivisme als reactie
 Onvrede over kennis die leerling op school leren.
 Inerte kennis =
o wel geschikt voor het maken van proefwerken
o niet geschikt voor het oplossen van dagelijkse problemen
"popular wisdom holds that common sense outweighs school learning for gettinga long in the world" - Lauren
Resnick (1987)
 VB: Weight Watchers: kwark. Is die inerte kennis nog wel handig?
Artikel “Learning in school and out”
Learning in school and out (wat zijn de verschillen in school en buiten school?)
 Versimpelde problemen vs. Complexe (in / out)
 Individuele kennis vs. gedeelde kennis (in / out)
 Geen vs. wel hulpmiddelen (in / out) binnen de school wordt het gebruik van hulpmiddelen
ontmoedigd; je moet het zelf kunnen. Buiten school is het logisch dat je hulpmiddelen gebruikt!
 Abstract vs. concreet leren (in / out)
 Algemene vs. situatie specifieke vaardigheden (in / out)
(Resnick, 1987) proberen elementen van buiten school in het onderwijs krijgen.
Zijn die verschillen er nog steeds? Veel minder, onderwijs is veel praktischer geworden. Het gebruik van
hulpmiddelen wordt gestimuleerd. Problemen lijken op problemen uit de werkelijkheid. Veel meer
groepsprojecten, samen leren.
Maar het is de vraag of ze er echt in slagen…
 Weer tegenbeweging: aanleren van taalvaardigheden, rekentoets, begrijpend leren!
CONSTRUCTIVISME

Epistemologie
Opvattingen over leren
Opvattingen over onderwijs
Verschil eerdere leertheorieën
Behaviorisme en cognitivisme: leren gaat van buiten naar binnen.
Constructivisten: leren gaat van binnen naar buiten. Leren is zingeven aan je ervaringen. Op basis daarvan
kennis construeren, op basis van die kennis handelen.
Hoe ontstaat kennis
Twee metaforen over kennis/leren:
1. Acquisitie (bezit) is dus ook overdraagbaar: boek -> leerling
2. Participatie
Acquisitie
Participation

individual enrichment
axquisition of something
recipient (consumer),
(re) constructor
provider, facilitator,
mediator
property, possession,
commodity
having possessing
1.
1.

2.
3.
4.
2.





goal of learning
learning
student
teacher
knowledge, concept

Als je bij de politie komt,
je moet dingen leren, je
wordt lid van een
community. Dan is het
participation.

community building
becomming a participant
peripheral participant,
apprentice
Expert participatant,
perserver of practice
aspect of pratice/discours

knowing

Epistemologische opvattingen (verschil in origine van kennis) wetenschapsfilosofische kijk.
Objectivisme = er is een werkelijkheid die je objectief kunt bekijken vs. Constructivisme = de
werkelijkheid wordt door iedereen ander geïnterpreteerd en kan niet objectief. Kennis is altijd
geconstrueerd op onze eigen ervaringen, onze waarnemingen, verschilt van persoon tot persoon.
lerende is geen tabula rasa = Constructivisten vinden dat lerende geen onbeschreven blad zijn.
Lerende is geen vat wat je als docent zelf helemaal kunt vullen.
Kennis wordt geconstrueerd op basis van eerdere ervaringen (zit overlap met cognitivisme:
voorkennis)
Ieder construeert eigen kennis
Opvattingen over leren
Basis: Piaget, Vygotsky, en Dewey
Actieve kennisconstructie: niet zomaar opslaan, maar het inpassen van nieuwe ideeën in bestaande
ideeën wat leidt tot iets nieuws.
Individueel en in interactie
Twee soorten constructivisme:
1. Cognitief-individueel constructivisme (psychologicall/individual constructivism)
3. first wave constructivism (piaget)
4. Radical constructivism (Von Glaserfeld)
2. Sociaal constructivisme
5. Second wave constructivism (Vygotsky)

Cognitief-individueel constructivisme
 Nadruk: leeproces individu
 Leren is meer dan informatie verwerken  je moet actief zijn in het leerproces/verwerken van
informatie
 Actieve kennisconstructie
 Begrijpen = relateren aan andere kennis (nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis).




Nieuwe kennis toepassen, om verbindingen te leggen met bestaande kennis.
Benadrukken ervaring “memory comes from having had experiences”

Onderzoek 1: Mayer (ligt op snijvlak van cognitief-constructivisme/constructivisme)
 Constructivistisch leren uit boeken (?) Je kunt leren uit boeken, ook op constructivistische manier. Als
de boeken maar aanzetten tot actieve kennisverwerking.
 Actieve kennisverwerking = Aanzetten tot actief SELECTEREN, ORGANISEREN, INTEGREREN.
 Onderzoek: verschillend soort (boek)leermateriaal vergelijken. Welke groep doet het beter?
 Bijv. met opmaak, plaatjes, advance organizers, vragen (Mayer, 1997)
Onderzoek 2: Wittrock (experimenteel onderzoek)
 Onderzoek naar begrijpend lezen. Je moet ze aanzetten tot actief lezen.
 Hoe? Verschillende condities:
o Lezen + samenvatting maken
o Lezen + titels bedenken.
o Lezen + analogieën bedenken (andere vergelijkbare situatie bedenken)
 Beter dan
o lezen (controle groep)
Sociaal-constructivisme
 Vygotsky
sociale omgeving is een belangrijke bron van leren. Je leert van anderen.
 Effect van sociale omgeving (familie, leeftijdsgenoten) en cultuur (normen, regels) op leren.
 Appropriatie = leren is in interactie met anderen je iets eigen magen en dit vervolgens internaliseren.
je leert het eerst van een ander, en toe te passen wordt het uiteindelijk iets van jezelf.
 Hulpmiddelen
 Zone van naaste ontwikkeling: door een ander kan je net een stapje verder komen. Die ander is net
wat vaardiger erin.
 Co-constructie van kennis
Situated learning = situated cognition
 Kennis is context-gebonden
 In Nederlands onderwijs: realistisch rekenen. Rekenopgaven verpakken in alledaagse verhalen.
 Community of practice = dat je leert in een gemeenschap (leeftijdsgenoten, vakgenoten). Door de
sociale interactie wordt je steeds meer een expert. ZOU MEER IN HET ONDERWIJS MOETEN ZITTEN.
 Deelname aan community of practice: Legitimate peripheral participation =
 Van beginner naar expert
 Cognitieve apprenticeship
"Legitimate peripheral participation"

Constructivisme is niet een theorie maar een epistemologie of een filosofische uitleg over de natuur van leren
(Schunk, 2004)

Constructivism does not propound that learning principles exist and are to be discoverend and tested, but
rather that learners crate their own learning.
Leertheorie vs Instructietheorie verklaring wat kennis is en hoe kennis tot stand komt
 "Every instructional theory is seriously underspecified - that is, it doesn't really tell you everything you
need to design a lesson like that." (Wilson, 2012)
Opvattingen over leren: zo zou instructietheorie eruit moeten zien:
Kenmerken
1. multipele represenaties
2. complexiteit
3. kennisconstructie i.p.v. kennisconsumptie
4. authentieke taken in betekenisvolle context
5. samenwerking en co-constructie
SAMENWERKING
Belangrijkste dingen:, drie typen samenwerken:
1. Groepswerk: leerlingen bij elkaar zetten en maar hopen dat er wat gebeurd
2. Coöperatief leren
er zit een duidelijk plan achter!
3. Collaboratief leren
er zit een duidelijk plan achter!
Verschil tussen Coöperatief en Collaboratief
Boek: Coöperatief is het verdelen van taken in de groep. Collaboratief: er is een groepsdoel en je bent er vrijwel
de hele tijd met de hele groep mee bezig. Echt werken als groep.
Jeroen Janssen: Lulkoek. Het verschil zit ‘m in de opvatting hoe je leerlingen in samenwerking krijgt, in plaats
van hoe samenwerking eruit ziet. Coöperatief: veel meer toepassing van instructiestrategieën (geven van
rollen), bij collaboratief gebeurt dat veel minder. Andere connotatie: suggestie die gewekt wordt dat
collaboratief learning beter zou zijn dan coöperatief.
"One of the most successful and widespread applications of social and educational psychology to practice"
Johnson & Johnson (2009)  Coöperatief wordt gezien als een succesverhaal: leerlingen moeten van elkaar
afhankelijk zijn en op elkaar aanspreekbaar zijn.
Collaborative is meer geïnteresseerd in processen. Minder succesverhalen
Waarom is samenwerken leerzaam?
1. motivationele verklaringen:
wederzijdse afhankelijkheid,
groepsbeloningen of groepscijfer
2. Sociale cohesie:
anderen willen helpen,
teambuilding
3. Cognitief-individueel:
uitleg geven/ontvangen,
elaboratie,
socio-cognitief conflict
4. Socio-constructivisme:
sociale interactie,
zone van naaste ontwikkeling,
scaffolding
Problemen




Ongelijke participatie, meeliften
Interactie: conflicten, weinig uitleg/argumenten, sociale vaardigheden.
Leerkracht: voorbereiding, "herrie", groepen volgen, kennis en vaardigheden.

 Implementatie: school brede implementatie en scholing nodig, maar moeilijk realiseerbaar.
ARTIKEL FAWCETT & GARTON
Fawcett & Garton (2005) The effect op peer collaboration on children’s prolem-sovling ability.

Het effect van het samenwerken met leeftijdsgenoten op kinderen hun Problem-Sovling
bekwaamheid
Achtergrond. Raamwerk van Vygotsky (sociaal-cultureel, second wave constructivisme) wordt gekoppeld aan
cognitieve verandering in collaboratieve interactie met een meer competente partner waar Piagets perspectief
zegt cognitieve verandering ontstaat doordat er cognitief conflict ontstaat wanneer leeftijdsgenoten met elkaar
samenwerken.
Doelstellingen. onderzoeken het effect van collaboratief leren bij problem-solving bekwaamheid en of
veranderingen in kennis of het gebruik van uitleg meewerkende factoren waren.
Steekproef. 100 kinderen uit jaar 2 (leeftijd tussen 6 en 7). Hoge sociaal-economische status. Zelfstandig pretest en post-test afgenomen.
Methode. tijdens de experimentele fase, kinderen voltooide een card sorting activiteit, individueel of in
hetzelfde geslacht dyades. Het duo bestond uit dezelfde of verschillende mogelijkheid kinderen die onder ofwel
een 'talk' of 'no-talk' toestand bediend.
Resultaten. Het bleek dat kinderen die gezamenlijk samenwerkte een aanzienlijk hoger aantal juiste soort
verkregen dan kinderen die afzonderlijk werkten. Echter, post-test gaf aan dat alleen die kinderen met een laag
sorteer-vermogen die samenwerkten met een kinderen met een hoog sorteer-vermogen, een significante
verbetering hadden in sorteer-vermogen van pre-testscores. Daarbij komt dat toen bekend werd dat de
analyse was gelimiteerd tot deze specifieke groep, dat alleen die kinderen die nodig waren om het soort uit te
leggen voor hun partner uit te voeren aanzienlijk waren verbeterd ten opzichte van de pre-test.
Conclusie. Er wordt gesuggereerd dat, misschien, de twee theoretische posities niet zo wederzijds exclusief zijn
als men denkt. Zo worden ze namelijk vaak afgeschilderd. Implicaties voor deze bevindingen voor het leren van
docenten en leerlingen worden ook besproken/bediscussieerd.

Week 7
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoorcollege 8
Instructie, didactiek & leeromgevingen
Artikel
Vandewaetere, Desmet & Clarebout (2011) The contribution of learner characteristics
in the development of computer-based adaptive learning environments.
___________________________________________________________________________________________
______________
HOOFDSTUK 12
Organisatie is nodig bij werken in groepsverband omdat:
 Alle leerlingen in de groep moeten coöperatief zijn. Hoe?
o Leerkracht moet effectief omgaan met wangedrag
o Activiteiten plannen
o Problemen voorkomen
o Zorgen voor soepele overgangen tussen taken
Brophy & Evertson: Vier stadia klassenmanagement
1. Eerste basisschooljaren: directe instructie in regels en procedures
2. Middelste basisschooljaren: routines in de klas zijn automatisch, maar nieuwe procedures voor een
bep. Activiteit moeten direct aangeleerd worden.
3. Laatste basisschooljaren: leerlingen testen/uitdagen autoriteit. Leerkrachten moeten effectief omgaan
met deze verstoringen en moeten leerlingen motiveren
4. Eind van VO: eerste periode van het schooljaar  aanleren van bepaalde procedures, maar verder
beschikken leerlingen over zelfmanagement en weten wat ze kunnen verwachten.
Doel klassenmanagment: het behouden van een positieve productieve leeromgeving.
Waarom is klassenmanagement belangrijk?
1. Meer tijd om te leren
2. Toegang tot leren: leerkrachten moeten ervoor zorgen dat alle leerlingen kennis hebben over
participatiestructuren.
3. Zelfmanagement: door zelfcontrole nemen ze verantwoordelijkheid: ze zijn in staat hun eigen
behoeften te bevredigen, zonder te interfereren met andermans rechten en behoeften of zonder het
welzijn van peers in gevaar te brengen.
Affectief onderwijs = gericht op de attitudes, gevoelens en overtuigingen van leerlingen
Cognitief onderwijs = gericht op het bieden van informatie en het uitleggen van concepten.
Wat voor invloed heeft het op gedrag van kinderen?
Affectief onderwijs leidt tot grotere afname van wangedrag en grotere toename in positief gedrag.
Procedures = beschrijven hoe activiteiten in de klas uitgevoerd worden. Staat niet op papier.
Regels = specificeren verwachting en verboden gedrag in de klas. Staan op papier. Moeten positief en
observeerbaar zijn. Een paar algemene (beter dan), veel specifieke.
Tips bij gebruik van gevolgen:
 Pas een gevolg toe wanneer een regel geschonden wordt
 Kies een gepast gevolg
 Benoem de regel en het gevolg
 Alleen de betrokken leerling moet de terechtwijzing horen
 Verneder de leerling niet
 Beschouw de situatie niet als win-verlies en raak niet betrokken bij een machtsstrijd
 Wees kalm en spreek rustig, maar accepteer geen smoesjes.
Ondersteunen van sociale en emotionele ontwikkeling door gebruik van logische gevolgen:
 Maak onderscheid tussen de daad en de dader
 Benadruk dat leerlingen verantwoordelijk zijn voor eigen daden
 Moedig reflectie, zelfevaluatie en probleemoplossing aan



Help leerlingen bij het bedenken wat ze de volgende keer in een overeenkomstige situatie zouden
kunnen doen.

7 soorten straf:
1. Uiting van teleurstelling
2. Verlies van privileges
3. Uitsluiting van de groep
4. Geschreven reflectief op het probleem
5. Nablijven
6. Bezoek aan het schoolhoofd
7. Contact met ouders
Rogers: discipline wordt ondersteund door 4 R’s: Rechten, Verantwoordelijkheden (‘rights’), Regels , Routines.
Bespreken/vaststellen/handhaven van 4R’s  gemeenschapsgevoel, vertrouwen, motivatie, zelfmanagement
en verantwoordelijk gedrag.
Leerruimtes = ruimtes die uitnodigen tot leren. Twee manieren van organiseren 1) gedeelde interessegebieden
2) persoonlijke/groepsruimtes.
Persoonlijke ruimtes = waar zit de leerling, fysieke setting.
- plek voorin: vergroot deelname bij leerlingen die geneigd zijn in de klas te spreken
- plek achterin: moeilijker participeren, makkelijker niks doen.
- actiezone: hier is deelname het grootst, zijkant of vlakbij een bepaald gebied (interactieve digitale
whiteboard). Om actie te verspreiden moet leraar door klas bewegen, leerling geen vaste zit plek geven,
oogcontact met leerling die ver weg zit, vragen stellen aan leerling achterin.
- horizontale rijen: nuttig voor individuele taken en tweetal taken Effectief bij presentaties. Niet effectief bij
groepsdiscussies.
- kring: nuttig bij discussies en onafhankelijk werk. Niet effectief bij presentaties.
- vissenkomopstelling = leerlingen dichtbij, richting de focus van de aandacht. Opstelling voor korte periode
(soms staat achterste rij). Zorgt voor gevoel van groepscohesie, handig bij korte presentatie of laten zien van
filmpje.
- arenaopstelling = richt de aandacht op de leerkracht en het whiteboard, terwijl groepswerk en discussies
mogelijk blijven door de stoelen te draaien.
Eerste weken op school: Primair Onderwijs
 Goed organiseren van eerste schooldag (materiaal, nauwkeurige planning)
 Verwachtingen worden expliciet gemaakt: belangrijkste regels aangeleerd. Uitleg, voorbeelden,
oefening.
Eerste weken op school: Voortgezet onderwijs
 Vaststellen van regels, procedures en verwachtingen
 Consistent gehandhaafd
 Leerkracht volgt voortgang van leerling nauwkeurig.
Behouden van goede leeromgeving:
Betrokkenheid aanmoedigen
 Toezicht door de leerkracht
 Taken met duidelijke stappen: de taak biedt dan continu cues over wat de volgende stap is
 Beschikken voer al het benodigde materiaal
 Taken die de nieuwsgierigheid prikkelen
 Authentieke taken: activiteiten verbonden met dagelijks leven
 Taken met uitdaging
 Taken gerelateerd aan interesse van leerling
Preventie
Om problemen in de klas te voorkomen moet de leerkracht over deze 4 vaardigheden beschikken:

1.
2.
3.
4.




Withitness = bewust zijn van alles wat zich in de klas afspeelt. Voorkomt dat kleine problemen groot
worden.
Overlappen = over verschillende activiteiten tegelijkertijd toezicht houden.
Groepsfocus = zoveel mogelijk leerlingen bij de juiste activiteiten betrokken houden.
Bewegingsmanagment = de les/de groep in gepast en flexibel tempo houden met soepele
overgangen.
Ontwikkelen van positieve leerkracht – leerling relaties
Liever gebruik van logische gevolgen dan straffen
Overtredingen nooit bestraffen d.m.v. lagere prestatiestatus (geven van laag cijfer, verplaatsen naar
niveau lager).

Sociale problemen in het VO:
 Het niet afmaken van hun werk – handhaven, vragen naar rede.
 Het constant overtreden van dezelfde regels – apart zetten, zodat anderen niet worden beinvloed.
Vooraf bepaalde gevolgen consistent toepassen. Vriendelijk blijven.
Positieve gedragssteun
Twee benaderingen:
1. Functionele gedragsanalyse =
2. Positieve gedragssteun = gedragssteun plannen, individuele onderwijsplannen
Op schoolniveau:
 Maken van afspraken over een benadering voor het steunen van positief gedrag en corrigeren van
problemen
 Positieve, specifieke gedragsverwachtingen vaststellen en procedures ontwikkelen om deze
verwachtingen aan leerlingen te onderwijzen
 Bedenken van verschillende manieren om goed gedrag te erkennen en wangedrag te corrigeren
 Procedures van gedragssteun plan integreren in het disciplinebeleid van de school.
In de klas precorrectie = hierbij wordt de context van wangedrag geïdentificeerd, het alternatieve verwachte
gedrag duidelijk gespecificeerd en de situatie aangepast zodat de kans op het probleemgedrag verkleind wordt.
BEHOEFTE AAN COMMUNICATIE
Bij problemen in de klas is goede communicatie tussen leerkracht en leerling zeer belangrijk. In een goede
relatie wordt bepaald waarom je als leerkracht door bepaald gedrag gestoord wordt en wiens probleem het is.
Leerlingprobleem – leerkracht moet de leerling helpen bij het vinden van een oplossing. Counselling vereist.
Empathisch luisteren kan effectief zijn.
Leerkrachtprobleem – verantwoordelijkheid van leerkracht om d.m.v. probleemoplossing met de leerling een
oplossing te vinden. Confrontatie vereist. Leerkracht verstuurd ik-boodschap.
Beslissing is afhankelijk van de manier waarop de leerkracht het gedrag van de leerling ervaart.
Drie methoden om conflicten op te lossen
1. Leerkracht forceert een oplossing
2. Leerkracht geeft toe aan de eisen van de leerling
3. ‘geen verlies’-methode: de oplossing houdt rekening met de behoeften van zowel leerkracht als
leerling. Bestaat uit 6 stappen
a. Definieer het probleem
b. Bedenk veel mogelijke oplossingen
c. Evalueer elke mogelijke oplossing
d. Maak op basis van consensus een beslissing
e. Bepaal hoe de oplossing geïmplementeerd moet worden
f. Evalueer het succes van de oplossing
Klassenmanagment
Een van de meest belangrijke factoren die bijdraagt aan academische prestatie. Welke factoren dragen bij?
Belangrijk dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren:
 Erkenning en beloning van goed gedrag van leerlingen





Met leerlingen praten over de manier waarop hun gedrag invloed heeft op anderen
Leerlingen betrekken bij beslissingen over discipline
Het aanbieden van non-directieve hints en beschrijvingen van onacceptabel gedrag.

HOOFDSTUK 13
PLANNING
Planningen/voorbereidingen van groot belang voor effectief onderwijs.
Planning = vertaalt beschikbare tijd en materialen in activiteiten, opdrachten en taken voor leerling.
o Verschillende soorten: schooljaar, blok, week, dag.
o Voordelen: vermindert onzekerheid in het onderwijs. Flexibiliteit wel noodzakelijk.
o ‘lesson study’ = het proces waarbij leerkrachten lessen als een groep ontwikkelen, testen, verbeteren
en opnieuw testen, tot ze tevreden zijn met de definitieve versie.
o Plannen is creatief probleemoplossend proces
Leerdoelen
= prestaties die van leerlingen verwacht worden, nadat ze onderwijs hebben ontvangen.
Behavioristen: observeerbare, meetbare veranderen in leerling bij leerdoel
Cognitivisten: nadruk op denken en begrip
Gedragsdoelen (Mager) beschrijven van leerlingen zullen doen als ze hun vaardigheden lten zien en hoe
leerkrachten zullen weten dat ze dit aan het doen zijn. Observeerbaar. Bestaat uit 3 componenten:
1. Wat moet de leerling doen?
2. Hoe zal het gedrag worden herkend of getest?
3. Leerdoel geeft criteria voor acceptabele prestaties op de test
Taxonomie (classificatiesysteem)
Doelen ingedeeld in 3 domeinen:
1. Cognitief = betrekking op geheugen en redenatie. 6 basale leerdoelen:
a. Kennis: iets herinneren of herkennen, zonder het per te begrijpen
b. Begrip: iets begrijpen, zonder het per se te relateren
c. Toepassing: algemeen concept gebruiken om een specifiek probleem op te lossen
d. Analyse: iets in delen opbreken
e. Synthese: iets nieuws creëren door verschillende ideeën met elkaar te combineren
f. Evaluatie: de waarde van materialen of methoden beoordelen.
2. Affectief = van nauwelijks betrokken tot zeer betrokken. Laagste niveau: leerling besteed aandacht
aan een bep. Idee. Hoogste niveau: een bepaald idee of waarde aannemen en hiernaar gedragen. Vijf
basale doelen:
a. Ontvangen: bewust zijn van de omgeving
b. Reageren: gevolg van ervaring, nieuw gedrag vertonen
c. Waarderen: nieuwe waarde in eigen algemene set van waarden integreren
d. Karakterisering door waarde: consistent met nieuwe waarde gedragen.
3. Psychomotorisch = basale percepties en reflexen, vaardige creatieve bewegingen. Leerdoelen zijn het
vermogen om specifieke vaardigheid of vrijwillige spiercapaciteit te beheersen.
Ten Brink: kwaliteit leerdoelen beoordelen
 Leerdoel moet op de leerling gericht zijn
 Leerdoel moet een gepaste leeruitkomst beschrijven
 Leerdoel moet duidelijk en begrijpelijk zijn
 Leerdoel moet observeerbaar zijn
Nieuwe taxonomie (2001)
- behoud van basisniveaus maar andere volgorde
- namen van drie niveaus om betrokken cognitieve processen aan te duiden veranderd
- zes cognitieve processen zijn: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Gebruikt
voor 4 soorten kennis: 1) feitelijke kennis 2) conceptuele kennis 3) procedurele kennis 4) metacognitieve
kennis.

- dimensie toegevoegd om te erkennen dat cognitieve processen iets moeten verwerken: Toepassing
Planning vanuit constructivistisch aspect
Leerkracht maakt planning in samenwerking met leerling. Wordt gestuurd door overkoepelende doelen (grote
ideeën). > Leeromgeving creëren. Iedere les moet een thema hebben, daarvoor kan een ‘topic map’ worden
gemaakt. Focus ligt meer op leerproces dan eindproduct.
ONDERWIJS
Kenmerken effectieve leerkracht:
 Kennis hebben over hun vak
 Duidelijk presenteren en uitleg geven
 Herkennen van problemen bij leerlingen
 Enthousiast zijn

kennis
presenteren
herkennen
vrolijk!

Uitleg en presentatie
Uitleg: handig om in korte tijd veel informatie te verschaffen
Presentatie: geschikt voor cognitieve en affectieve leerdoelen: onthouden, begrijpen, ontvangen, reageren en
waarderen.
Klassikaal onderwijs (‘whole-class teaching’)
Veel uitleg door leerkracht, interactie met alle leerlingen tegelijkertijd. Best toepasbaar op het aanleren van
basale vaardigheden: duidelijk gestructureerde kennis, die nodig is voor later leren en die stap voor stap
aangeleerd kan worden.
Kenmerken van effectief klassikaal onderwijs:
 Leerkracht beschikt over goede klassenmanagement-vaardigheden en het niveau van verstorend
gedrag door leerlingen is laag
 Leerkracht heeft een sterke academische focus, gebruikt tijd intensief om leeractiviteiten te beginnen
en te faciliteren
 Leerkracht zorgt ervoor dat zo veel mogelijk leerlingen goed vooruit gaan door geschikte taken te
kiezen, informatie duidelijk te presenteren en remediale begeleiding/extra hulp aan te bieden.
VOORDEEL:
leerkrachten kunnen duidelijke uitleg en voorbeelden bieden
NADEEL:
sommige leerlingen hebben moeite om langer dan 5 minuten te luisteren. Presentaties door
leerkrachten kunnen ervoor zorgen dat leerlingen een passieve houding aannemen.
‘scripted’ coöperatie = manier om actief leren te verenigen met klassikaal onderwijs. Tijdens de presentatie
vraagt de leerkracht leerlingen om meermaals in tweetallen te werken.
Individueel klassenwerk = moet volgen op klassikaal onderwijs. Leerlingen moet onder toezicht oefenen.
Leerkracht moet beschikbaar zijn om zo nodig te helpen.
Overhoren = leerkracht stelt vragen, leerling antwoord. ‘initiatie-reactie-feedback’ = leerkracht stelt gesloten
vraag. Leerling probeert te antwoorden, waarna leerkracht feedback geeft op antwoord.
Effectieve vraagtechnieken zorgen ervoor dat leerlingen cognitief betrokken zijn.
Functies overhoren:
 Helpt de leerling informatie te repeteren; bevorderlijk voor terugroepen van informatie.
 Kan hiaten in de kennis van leerlingen identificeren
 Kan nieuwsgierigheid oproepen.
Simpele vragen: bieden tot veel correcte antwoorden  aanmoediging, lof en hulp als de leerling niet het
juiste antwoord geeft.
Moeilijkere vragen: voor oudere leerlingen, kritisch feedback geven.
‘targeting’ = manier waarop leerkrachten kiezen welke leerlingen vragen moeten beantwoorden en de manier
waarop ze bepaalde vragen koppelen aan bepaalde leerlingen. Verdeeld de beurt geven!
Groepsdiscussie = een gesprek waarin leerkracht geen dominante rol heeft: leerlingen stellen vragen,
beantwoorden elkaars vragen en reageren op elkaars antwoorden.
VOORDELEN:
 De leerlingen zijn direct berokken, hebben de kans om deel te nemen



Leerlingen leren zichzelf uitdrukken, meningen te rechtvaardigen en verschillende perspectieven te
tolereren.
 Geven leerlingen de kans om verduidelijking te vragen, eigen denken te onderzoeken, ideeën te
evalueren, persoonlijke interesses te volgen en persoonlijke standpunten te synthetiseren.
 Geven leerlingen de kans om verantwoordelijkheid te nemen door een leiderschapsrol aan te nemen.
NADELEN:
 Onvoorspelbaar, kunnen leiden tot onwetendheid
 Sommige leerlingen vinden het lastig om deel te nemen, worden angstig als ze gedwongen iets
moeten zeggen
 Kost veel voorbereiding om te zorgen dat leerlingen achtergrondkennis hebben, waar discussies op
gebaseerd kunnen worden
 Vaak aantal leerlingen die discussie domineren, anderen worden er minder of niet bij betrokken.
Verwachtingen van leerkracht
Het Pygmalion effect = verwijst naar uitzonderlijke voortgang door een leerling als gevolg van hoge
verwachtingen van de leekracht voor die leerling. VB: self-fulfilling prophecy = een verwachting die leidt tot
gedrag, die een verwachting namaakt.
Twee soorten verwachtingseffecten:
1. Self-fulfilling prophecy = verwachtingen van de leerkracht hebben geen basis, maar het gedrag van de
leerling wordt uiteindelijk consistent met de aanvankelijk onnauwkeurige verwachting.
2. Leerkracht heeft een nauwkeurige verwachting van de vermogen van de leerling en hier wordt gepast
op gereageerd. Behoudend verwachtingseffect = probleem dat ontstaat als leerlingen enige
vooruitgang tonen, maar leerkracht hun verwachtingen niet op aanpassen. De onveranderde
verwachting van de leerkracht zorgt ervoor dat de prestatie van de leerling op het verwachte niveau
blijft.
Verwachting van leerkracht kan op verschillende bronnen zijn gebaseerd:
Intelligentietests, sekse, aantekeningen van eerdere leerkrachten, medische of psychologische dossiers van
leerling, etnische achtergrond, eerdere ervaringen met oudere broers of zussen, eerdere academische
prestaties, sociaal-economische status, het gedrag van de leerling en buitenschoolse activiteiten.
Verwachting van de leerkracht heeft effect op academische prestaties van de leerling.
Effect is sterker als de vermogens van de leerling onderschat worden. Sterkte verwachtingseffect is afhankelijk
van de leeftijd van de leerling.
Leerkracht-leerling interacties
Zes dimensies van leerkrachtcommunicatie met leerling kan worden beïnvloed door verwachting van de
leerkracht:
1. Leidinggevende interacties
2. Corrigerende interacties
3. Vraag-antwoord interacties
4. Uitleg interacties
5. Beoordelingsinteracties
6. Sociale interacties
Leerlinggericht onderwijs
= hierbij worden de leerbehoeften van leerlingen centraal gesteld bij het maken van een planning.
Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van leerlingen en ze bieden een passend en relevant curriculum.
HOORCOLLEGE
Hc 8 hoofdstuk 13, 20 oktober 2015
Inhoud
1) John Hattie – visible learning

2) Meta-cognitieve strategieën
3) Zelfbevraging, vragen, toetsen
4) Individueel leren/gepersonaliseerd leren, learner control.
JOHN HATTIE – Visible Learning
TED talk:
Docenten zijn belangrijk
Teaching strategies: Lesgeef strategieën  metacognitieve strategieën.
Impact van scholen
Impact van thuis
Visible Learning, metastudies/analyses
Groen: teaching strategies (strategieën met effectsize > .40)
Geel: teaching strategies met effectsize <.40
Rood: learner control: geen effect.
META-COGNIIVE STRATEGIES effectsize .69 (groen)
- Hoe definieer je metacognitie? En wat is zelfregulatie en zelfregulerend leren?
- Wat is het verschil tussen deze concepten?
Metacognitie = cognitie over cognitie, kennis over kennis. Denken, cognitief perspectief. Zelfbewustzijn >
cognitief respons. Intern proces.
Zelfregulatie = actie, gedrag, psychosociaal/behavioristisch perspectief, omgeving > bewustzijn > reactie. Gaat
over hoe je in een bepaalde situatie reageert op de prikkels.
Zelfregulerend leren = zelfregulatie binnen een leercontext.
Onthoud: kijk altijd goed waar het nou over gaat. En hoe wordt het in een betreffende studie gedefinieerd? Let
daarop. Ze zijn iig niet uitwisselbaar.
 Focusing the Conceptual Lens on Metacognition, self-regulation and self-regulated learning (Dinsmore,
Alexander, Loughlin 2008)
Waarom de verwarring?
Allbei de concepten richten zich op plannen, monitoren en evalueren van het leren. (overeenkomsten).
Onderzoek 1
Bettine Taminiau, Liesbeth Kester, Paul Kirschner & Jeroen van Merriënboer
- Focus op zelfregulerend leren: plannen en monitoren  self-assessment. Planningsfase = taakselectie.


Complexe taken (system dynamics), probleemoplostaken, na elke taak werd gevraagd aan de student
hoe hij/zij het nou eigenlijk had gedaan, kostte het veel moeite? Interesse: hoe je in zo’n leeromgeving
studenten beter zelfregulerend lerend konden maken. Dus: je moet advies geven en dan ontwikkelden
de vaardigheden zich vanzelf.
conclusie: hoe duidelijker je bent in advies, hoe meer op instructie wordt opgevat, des te meer ze
opvolgen, des te minder ze gaan denken over eigen leerproces en des te minder eigen leerproces.
 Hoe maak je een student meer zelfregulerend lerend in zo’n digitale leeromgeving?
 Je moet advies geven, dan wordt zelfregulerend leren beter. Het zet de student aan tot leren.
Onderzoek 2
Nugteren, Jarodzka, van Merriënboer & Kester
Focus op: self-assessment en task-selection, training en scaffolding
Does (peer) tutoring help learners acquire self-assessment and task-selection skills?
Vaag advies is beter
Wanneer je vrij bent in advies volgen: Vaak wordt advies gewoon niet opgevolgd.
Onderzoek 3
Jansen, van Leeuwen, Janssen & Kester

-

Focus op monitoren en controleren van volwassen leerlingen in Open Online Education (e.g. MOOCs)
Hoe goed ontwikkeld zijn zelfreguleerd leer vaardigheden van volwassen leerlingen die meedoen in
MOOCS?
Hoe kunnen we ontwikkeling verbeteren? Nu erg primitieve methode toegepast in MOOCs

ZELFBEVRAGING, VRAGEN, TOETESEN
- Hoe zou je zelfoverhoren, overhoren en toetsen definiëren?
- Hoe gebruik je deze strategieën tijdens je leerproces?
Selfquestioning = genereren van vragen. Vragen voor jezelf. zelf overhoren tijdens de stof, maken van vragen
Questioning = beantwoorden van vragen, opties
Testing = de proeftoets, waar sta je? Beantwoorden van vragen. Uit je geheugen ophalen van relevante
informatie.
Onderzoek naar genereren van vragen. Onderzoek is oud, komt uit traditie van het bestuderen van teksten.
Wat is de effectiviteit van vragen?
Beantwoorden van vragen = duidelijker mechanisme:
Testing effect: cognitief geheugen. Beantwoorden van vragen leidt tot het beter onthouden van het antwoord.
Feedback is heel belangrijk (onthoud je wel het goede antwoord?). Testing effect wordt meestal verklaard door
transfr-appropriate processing.
Transfer-appropriate processing = testsituatie lijkt op studiesituatie. Hetzelfde doen tijdens het leren
als bij de test. Bij het leren moet je dus lezen én vragen beantwoorden! Je leert van het maken van
testen.
- Effortful retrieval = iets dat meer moeite kost, leidt tot dieper leren en sterkere geheugenpaden
- Elaborative retrievel = niet alleen moeite doen om iets op te halen uit je geheugen. Leidt tot
kwalitatief andere geheugenstructuren. Plaatje van het afsnijpaadje.
Boodschap: een proeftentamen is handig om in te schatten waar je staat, maar het is ook van wezenlijk belang
voor je leerresultaat. Je leert er van! Retrieval practice effect: beantwoorden van vragen.
-

Verschillende soorten vragen:
1. Feit: één zin
2. Meerdere zinnen integreren
3. Mening vragen: voorkennis, zelf bedenken
4. Dialoog-vragen, generieke vragen
5. Verbatim questions = vragen die je letterlijk kan terugvinden in de tekst
Al dat soort vragen, leiden tot verschillende antwoorden. Het antwoord bepaald hoe je geheugenpaadje eruit
ziet.
Onderzoek 1
Dirkx, Kester, Kirschner
focus op retrieval practice (beantwoorden van vragen, presteren op een test)
Zijn middelbare scholieren bewust van de voordelen van testen?
Hebben testen impact op studiegedrag?
Past het testing effect de principes en procedures toe?
Als je mensen zo’n test gaan doen (proeftentamen), zijn ze dan beter in staat om te bepalen waar ze
staan? Wordt vooral gebruikt om te kijken waar ze staan.

Onderzoek 2
Reijners, Camp, Kirschner, Kester
Als je mensen niet naar één feitje vraagt, maar naar meer feitjes (definities). Informatie die wel
letterlijk in de tekst staat, maar wel iets uitgebreider is dan één feitje. Effect van Retrieval Practice
Effect?

-

Als iets een betekenisvol geheel vormt, heeft het retrieval practice effect geen effect meer.
Als je iets meer vraagt dan één feitje, houdt dat retrieval practice effect op.
Als je mensen zo’n test gaan doen (proeftentamen), zijn ze dan beter in staat om te bepalen waar ze
staan? Mensen die een proeftest hebben gedaan, staan langer stil bij de fragmenten in de tekst waar
de vragen over gingen (eye-tracking).

INDIVIDUEEL LEREN/GEPERSONALISEERD LEREN, LEARNER CONTROL
Deel 4: onderwerpen oranje/rode sfeer
- Individualized learning: gepersonaliseerd onderwijs
- Aptitude-treatment interaction: leren op maat
- Learning control: leerling heeft controle over wat er wordt geleerd ipv docent
Welke leerlingkenmerken moet een leraar neer kijken om gepersonaliseerde instructie te geven?
Leerlingkenmerken – Instructiemateriaal
Leerling kenmerken
Cognitie (voorkennis, hoe snel je leert)
Affect (interesse, motivatie)
Gedrag (interactie met de situatie waarin je je bevindt, de behoeftes die je daar in hebt)
Learner control
Surface task features (contextverhaaljes bij rekensommen) vs. Structural task futures (structurele task,
zullen je leren beinvloeden)
Je moet met zoveel rekening houden wat betreft learner characteristics. Geen duidelijke uitkomst.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat instructiemateriaal gepersonalieerd is/op maat is? Controle van
leermateriaal bij student leggen? Zelfreguleren leren?
Hattie: deze manipulatie heeft weinig effect. Studenten hebben er moeite mee om goede keuzes te maken in
het leerproces. Weinig effect: omdat leerlingen in algemeen moeite mee hebben om goede keuzes te maken in
leerproces.
 Uit onderzoek blijkt dat learner control weinig effect heeft op leren, maar veel effect op interesse en
motivatie  als je controle kunt uitoefenen, heb je gevoel van autonomie was weer een van de
basisprincipes is van motivatie.
Boodschap 1: geen duidelijk beeld uit aptitude treatment onderzoek gekomen wat je nou op wat moet
aanpassen
Boodschap 2: controle over leermateriaal wel leuk is, maar niet per definitie leerzaam. Voor interesse krijg je
hele andere resultaten dan leren.
Onderzoek: waar geef je de mensen controle over? Gaat het over vorm of over inhoud?
Controle over de vorm is leuk maar levert niks op. Controle over inhoud is een lastig verhaal, want
leerlingen herkennen die inhoud vaak niet, dus die zien het verschil tussen de twee taaktypen niet
Onderzoek: zelf leren bepalen of laat je het door de leeromgeving bepalen?
Veel leerlingen kozen ervoor om het de ander te laten bepalen.
- Wel een beetje autonomie omdat je de keuze hebt, daarna toch weer docent aan de leiding.
ARTIKEL Vandewaetere, Desmet & Clarebout

de bijdrage van leerlingkarakteristieken bij de ontwikkeling van
computergebaseerde adaptieve leeromgevingen
Adaptief leren
1. Welke drie verschillende benaderingen in ‘adaptive instruction’ worden genoemd en wat zijn de
verschillen tussen deze benaderingen?

1.

Macro-adaptive instruction = this appraoch assumes taht learners primarily differ on their learning
rate and that adaptive instruction exsist in permitting learners to move thorugh the course at a speed
according to their ability and other demands upon their time.

2.

Aptitude-treament interaction (ATI) = to identify the learner’s critical aptitudes based on pretask
measures and to differentiate treatements in such way as to maximize their interaction with learner’s
aptitude or the individual charateristics that determines the probabilty of succes in a given treament
or instruction.
Aptitude = kennis, attitude, cognitieve kunne, vaardigheden.
3.

Micro-adaptive instruction = puts information processing central, diagnoses leaner’s specific learning
needs during instruction and subsequently provides appropriate instructional prescription for these
needs.

Verschil:
MAAI snelheid aanpassen aan vermogen van leerlingen.
ATI Eerst niveau in kaart brengen, daar instructie op aanpassen.
MIAI Informatieverwerking, continue rekening houden met kenmerken van de leerlingen en de behoeften van
de leerlingen.
2.

Wat zijn de kenmerken van het model wat volgens de auteurs ten grondslag ligt aan elk adaptief
model?
Kenmerken:
1. Source (bron) “to what will be adapted?” “waarnaar wordt aangepast?”
2. Pathway (weg ernaartoe/pad) “translation from source into target” “vertaling van bron naar doel”
3. Target (doel) “Wat will be adapted?” “wat wordt aangepast?”
Links is over wie het gaat,
Hoe komen ze aan dit model?
Door literatuurstudie, allerlei verschillende onderzoeken samengebracht in dit model. In de onderwijs, in je
instructie.
Wat is een leeromgeving?
Wat is adaptief leren?
3.

Wat zijn de belangrijkste conclusies van het artikel

Er is een theorie nodig dat recente en oude onderzoeksresultaten geintegreerd. Deze theorie moet ons kunnen
leiden door op theorie gebaseerde en systematisch empirisch onderzoek, die concrete hypotheses hebben over
de essentiële/eigenlijke ‘leerling karakteristieken’ in adaptieve leeromgevingen.
We conclude with the call for a theory or framework integrating current and past research results that is able to
guide theory-based and systematic empirical reserach having concrete hypotheses on the mertis of elarner
characteristics in adaptive learning environments.
Samenwerkend leren vs. Adaptief leren
 Als je een benadering moest kiezen, wat zou dan het beste zijn voor het leren?


Geef argumenten voor en tegen het toepassen van adaptief leren samen met samenwerkend leren.
Denken jullie dat het beter is om 1 van beide toe te passen of om ze samen toe te passen?
Samen toepassen
Elkaars goede punten gebruiken in samenwerking. De een is goed in dat, de ander in dat: is dit wel goed?
Groepjes indelen op basis van niveau en die samen laten werken.
Adaptief eigenlijk alleen goed op individueel niveau.

Adaptief leren
Voordelen
- effectief: werkt goed.
- persoonlijke aandacht.
- werkt motiverend; wordt steeds goed op de leerling aangepast
Nadelen
- tijdrovend voor docent (voor iedereen een aparte instructie)
- niet handig in grote groepen: steeds aanpassen op een individu
- voor niet zulke sterke leerlingen  ze gaan achterlopen
- worden ze wel goed genoeg uitgedaagd?
Samenwerkend leren: collaboratief,
Voordelen
- tealbuilding; motivatie;
- snel werken: verdelen van stof.
- andere helpen
- dingen uitleggen aan anderen/ uitleg ontvangen.
Nadelen
- ongelijke participatie (meelift)
- conflicten
- afleiding
- veel voorbereiding voor docent
- onrust in de klas
- afhankelijk

