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Inleiding

Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw raakte ik geboeid door het thema nieuws-
gierigheid toen ik mij bezig ging houden met computerspelletjes als Pacman om 
zo betere educatieve games te kunnen ontwerpen. In het standaardboek over het 
ontwerpen van educatieve computerprogramma’s van Alessi en Trollip (1991) trof ik 
samenvattingen aan van het onderzoek van Thomas W. Malone, die heel concreet 
liet zien dat uitdaging, fantasie en nieuwsgierigheid de belangrijkste drijvende 
krachten waren in succesvolle computerspellen. Later in de jaren negentig, toen 
ik mij meer ging richten op leren op de werkplek, raakte ik enthousiast over het 
boek The	power	of	learning van Klas Mellander. Hij betoogt in dit boek dat nieuws-
gierigheid prikkelen de kernvariabele van goede leerinterventies is. Disciplines 
als retorica, reclamewetenschappen en filmwetenschappen weten precies hoe je 
nieuwsgierigheid kunt inzetten om mensen te boeien en de leerwetenschappen 
doen er niets mee. Hoewel ik erg veel met de ideeën van Mellander in de praktijk 
heb gewerkt, miste ik toch wat. Ik was bijvoorbeeld bang dat het vaak prikkelen 
van nieuwsgierigheid tot een vorm van gewenning en verwenning zou leiden die 
de nieuwsgierigheid zou doen afnemen. Ook miste ik een verbinding met de we-
tenschap. De derde fase van enthousiasme voor nieuwsgierigheid ontstond pas 
in 2010 toen ik in aanraking kwam met de boeken van Todd Kashdan (2009) en 
Roland van der Vorst (2007), die beide over nieuwsgierigheid gaan en twee gaten in 
mijn kennis dichtten. Kashdan bood mij antwoord op de vragen hoe veranderbaar 
nieuwsgierigheid is en hoe toestanden van nieuwsgierigheid en de persoonlijk-
heidstrek nieuwsgierigheid met elkaar verbonden kunnen worden: hoe word je 
een nieuwsgierig persoon. Van der Vorst maakte vanuit de communicatieweten-
schappen duidelijk hoe je nieuwsgierigheid kunt prikkelen. De vier genoemde 
 auteurs (Mallone, Mellander, Kashdan & Van der Vorst) zijn het over één ding eens: 
de grondlegger van het nieuwsgierigheidsdenken is Daniel E. Berlyne.

Theorie

Biografie van Daniel E. Berlyne (1924-1976)

Daniel Berlyne is geboren op 25 april in 1924 in de buurt van Manchester, in 
 Engeland. Hij haalde zijn bachelor (1947) en master (1949) in de psychologie aan de 
Universiteit van Cambridge. In 1951 ging hij naar Yale University, waar hij in 1953 
promoveerde op een proefschrift met de titel ‘Some aspects of human curiosity’. 
Vanwege visaproblemen ging hij terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij aan 
de Universiteit van Aberdeen (Schotland) doceerde. In 1956 werd hij Fellow aan 
het Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences en Palo Alto, California. 
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Hij werkte ook een jaar in Genève bij Jean Piaget. In 1962 werd hij hoogleraar in 
de psychologie aan de Universiteit van Toronto (Canada) waar hij psychologie do-
ceerde tot zijn dood in 1976. Zijn belangrijkste boek is ongetwijfeld Conf lict,	arousal	
and	curiosity uit 1960.

Berlyne: grondlegger van de theorie

De theorie van Berlyne richt zich op de vraag waarom organismen nieuwsgierig 
zijn en hun omgeving exploreren, waarom ze op zoek gaan naar kennis en in-
formatie, waarom ze luisteren naar muziek en kijken naar schilderijen, wat hun 
gedachtestroom richt. Al deze vragen werden gerelateerd aan wat hij ‘collatieve 
motivatie’ noemde. Hieronder verstond hij motivatie-effecten die ontstaan door 
de huidige stimuli te vergelijken met in het verleden ervaren stimuli en door de 
discrepantie te evalueren tussen stimuli en verwachtingen. In de jaren zestig wa-
ren dit verschijnselen die ingingen tegen de waan van de dag (het behaviorisme). 
De tijd was niet rijp voor motivatietheorieën. De publicaties van Berlyne werden 
dan ook pas populair nadat de cognitieve revolutie had plaatsgevonden. Hij was 
zijn tijd ver vooruit. De theorie gaat in essentie over de hedonistische effecten van 
f luctuaties in arousal levels, die worden opgewekt door eigenschappen als nieuw-
heid, complexiteit, verrassing en incongruentie. In zijn onderzoek toonde Berlyne 
bijvoorbeeld aan dat ratten liever een nieuwe laan van een doolhof inslaan dan 
een bekende. Ook liet hij zien dat mensen langer kijken naar complexe of incon-
gruente stimuli dan naar minder complexe of meer congruente. Het ging hem 
echter niet om een zo groot mogelijke complexiteit in technische zin, maar om de 
relatie met verwachtingen van de lerende. Er is een optimaal niveau van complexi-
teit voor een bepaald persoon in een bepaalde situatie, waarbij verrassing en ver-
wachtingen belangrijk zijn. Centraal in zijn denken was het begrip conceptueel 
conf lict. Hiermee bedoelde hij dat er (door een stimulus) onverenigbare attitudes 
of ideeën ontstonden die nieuwsgierigheid oproepen. Als iemand die bijvoorbeeld 
gelooft dat vissen niet op het droge kunnen overleven, hoort van een wandelende 
vis, de slijkspringer (in het Engels mudskipper), op het land, dan ontstaat een con-
ceptueel conf lict dat nieuwsgierig maakt.

Malone

Malone stelt in zijn theorie drie elkaar beïnvloedende en overlappende begrippen 
centraal: uitdaging, fantasie en nieuwsgierigheid. Hij liet zien dat het toevoegen 
van fantasieprikkelende elementen als uit elkaar spattende ballonnen een spel aan-
trekkelijker maakte. Ook liet hij zien dat een spel vooral boeiend blijft als er steeds 
nieuwe uitdagingen worden gecreëerd, bijvoorbeeld via nieuwe steeds hogere le-
vels. Nieuwsgierigheid wordt gewekt wanneer dat door zintuiglijke gewaarwor-
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dingen wordt gestimuleerd (sensory	curiosity) en wanneer dit gebeurt via cognitieve 
nieuwsgierigheid. Dan gaat het meer over het willen begrijpen van complexiteit. 
Hij breidde Berlynes begrip conceptueel conflict (dat hij te beperkt tot inconsis-
tenties vond) als volgt uit. Nieuwsgierigheid ontstaat wanneer een of meer van de 
kenmerken van goede systemen, verklaringen en theorieën verstoord zijn. Die ken-
merken zijn compleetheid, consistentie en zuinigheid. Nieuwsgierigheid prikke-
len bestaat uit het precies zo veel of weinig informatie aanbieden dat de lerende er-
vaart dat zijn eigen verklaringen incompleet, inconsistent en/of onzuinig zijn. Een 
theorie/verklaring is incompleet wanneer zij niet af is. Nieuwsgierigheid wordt bij-
voorbeeld geprikkeld wanneer we willen weten wie de moordenaar is in een krimi. 
Een verklaring/theorie is inconsistent wanneer er paradoxen, ongerijmdheden en 
dilemma’s verschijnen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer we horen dat planten 
licht en water nodig hebben om te groeien, en het blijkt dat er planten zijn die in 
het donker groeien. Een theorie is niet zuinig wanneer er te veel regels of principes 
worden gehanteerd, terwijl met een kleiner aantal volstaan kan worden. Dit erva-
ren we wanneer we bijvoorbeeld eerst allerlei voorbeelden van een algemene regel 
horen en vervolgens ontdekken dat ze allemaal vallen onder die ene algemene regel.

Mellander

Als ontwerper van games werd Klas Mellander aan het eind van zijn carrière 
door de American Society for Training and Development (ASTD) gevraagd om 
zijn  levenservaringen op papier te zetten. Dit resulteerde in zijn boek The	power	of	
	learning (1993). In dit boek betoogt Mellander dat de klassieke retorica (zie kader), 
de reclamewetenschappen en de filmwetenschappen precies weten hoe je mensen 
kunt boeien.

De basisprincipes uit de klassieke retorica
 ▪ Exordium: Nieuwsgierigheid wekken, totaalplaatje presenteren
 ▪ Narratio: Achtergronden, verhalen, wijgevoel
 ▪ Propositio: Hoofdboodschap
 ▪ Argumentatio: 3 redenen / argumenten
 ▪ Peroratio: Conclusies: enthousiasme creëren

De onderliggende principes in deze drie disciplines zijn ongeveer gelijk en heb-
ben nieuwsgierigheid als gemeenschappelijk basisthema. In alle drie deze vakge-
bieden wordt uitgegaan van het wekken van nieuwsgierigheid door bijvoorbeeld 
een totaalplaatje te laten zien, te verrassen, onverwachte dingen te doen, verhalen 
en anekdotes te vertellen en spanning geleidelijk aan op te bouwen. Wat kunnen 
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we hiermee in de leerwetenschappen doen, zo vroeg Mellander zich af. Naar zijn 
mening bestaan er goede mogelijkheden om ook leerprocessen rondom het basis-
thema nieuwsgierigheid te situeren. Zijn hoofdstuk over pedagogical	rewriting geeft 
aan dat we in onderwijstekstboeken meestal de spanning er vroeg uithalen door 
een samenvatting vooraf, dat we te veel overbodige informatie presenteren en dat 
we de deel-geheelrelaties verwaarlozen. Hiervoor introduceerde Mellander de 
zoomlensanalogie: steeds schakelen tussen het grote geheel en de details helpt om 
de nieuwsgierigheid naar het vervolg en het totaal in stand te houden. Help leren-
den steeds om te schakelen tussen het totale plaatje en de onderdelen. Typerend is 
zijn pleidooi (zie kader) van de student (als deze alles zou weten).

Pleidooi van de student
 ▪ Don’t stifle my natural curiosity, awaken it.
 ▪ Just give me the information I need, not more.
 ▪ Let me think things through myself and draw my own conclusions.
 ▪ Help me find words for things I’ve understood.
 ▪ Help me use my knowledge; give me a chance to test, expand and reinforce my  

knowledge.

Kashdan

Nieuwsgierigheid kan volgens Kashdan worden omschreven als een bewuste toe-
stand van niet weten of kunnen op een bepaald moment. Tegelijk is het ook een 
persoonlijkheidskenmerk (een van de big	 five	 personality	 traits). Nieuwsgierigheid 
heeft vijf aspecten: intensiteit (hoe heftig?), frequentie (hoe vaak?), duurzaamheid 
(hoe langdurig?), breedte (voor hoeveel onderwerpen?) en diepte (hoe verweven in 
de persoonlijke identiteit?).
Zeer nieuwsgierige mensen ervaren vaker, intensere gevoelens van nieuwsgierig-
heid, gedurende langere perioden, voor meer soorten gebeurtenissen en inte-
greren deze beter in hun identiteit. Meest verwante begrippen zijn interesse en 
passie. Interesse is nieuwsgierigheid op een bepaald terrein. Passie is intense lang-
durige nieuwsgierigheid op een bepaald terrein. Nieuwsgierigheid is interesse en 
passie voor meerdere terreinen.
De persoonlijkheidstrek die aan de basis van nieuwsgierigheid ligt wordt wel 
openheid voor ervaring genoemd. Kenmerken die er verder mee te maken hebben 
zijn: rekbaarheid (jezelf uitdagen nieuwe dingen te leren), onzekerheidstolerantie 
(openstaan voor onzekere aspecten), openheid voor veranderingen, fantasie, open-
heid voor ideeën en openheid voor waarden. Belangrijk is ook sociale nieuwsgie-
righeid. Kashdan (2009) besteedt hier in zijn boek veel aandacht aan: nieuwsgierig 
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zijn naar de ander geeft volgens hem betekenis aan de relatie. In zijn therapie-
en leert hij mensen dan ook om weer nieuwsgierig naar elkaar te worden. Ook  
Akkerman (2006) ziet in haar onderzoek naar samenwerkende academische teams 
een belangrijke rol voor sociale nieuwsgierigheid: academische teams functione-
ren minder goed wanneer de leden niet nieuwsgierig (meer) zijn naar elkaar, naar 
elkaars opvattingen en naar de veranderingen daarin.
Kashdans boek over nieuwsgierigheid draagt vooral empirische argumenten aan 
waarom nieuwsgierigheid een belangrijke eigenschap is. Recent onderzoek laat 
bijvoorbeeld zien dat nieuwsgierige mensen een heleboel positieve eigenschappen 
hebben: zij zijn onder meer gelukkiger en gezonder, hebben betere relaties, leven 
langer en zijn intelligenter. Ook blijkt uit onderzoek dat intelligentie bij nieuws-
gierige mensen in de loop der jaren toeneemt en gelijk blijft of juist afneemt bij 
niet-nieuwsgierigen. Verder blijkt dat nieuwsgierigheid een van intelligentie on-
af hankelijke bijdrage levert aan de voorspelling van leer- en werksucces. Met an-
dere woorden, minder intelligente mensen kunnen hun gebrek aan intelligentie 
compenseren via hun nieuwsgierigheid.

Belangrijkste nieuwe inzicht is volgens Kashdan dat nieuwsgierigheid verander-
baar is en niet een gegeven stabiele eigenschap waarover sommigen wel beschik-
ken en anderen niet. Onderzoek laat zien, aldus Kashdan, dat nieuwsgierigheid 
gemiddeld afneemt met het ouder worden. Zij is het grootst bij jonge kinderen, 
neemt meestal af na het dertigste jaar, kan toenemen tussen twaalf en achttien. 
Maar de nieuwsgierigheid kan ook op latere leeftijd groot en in stand blijven. Dat 
bleek bijvoorbeeld in het onderzoek van Thijssen (1997) naar ervaringsconcentra-
tie: nieuwsgierigheid neemt vooral af als mensen in een steeds kleinere wereld 
gaan leven en een steeds kleiner scala aan ervaringen opdoen.
Dat nieuwsgierigheid beïnvloed kan worden bleek uit het onderzoek van Riksen-
Walraven (1978). Ouders die een nieuwe manier van spelen met hun negen tot 
twaalf maanden oude kinderen leerden, zagen het exploratiegedrag van hun kin-
deren duurzaam toenemen. Jaren later waren nog invloeden van de interventie 
terug te vinden in het exploratiegedrag van de kinderen.
Hoe help je iemand om nieuwsgierig te worden en te blijven? Het antwoord van 
Kashdan op deze vraag is het beste weer te geven in de woorden van de Dalai Lama: 
Zorg voor de momenten en minuten, dan komen de uren en dagen vanzelf. Door 
iemand vaak nieuwsgierig te maken wordt hij/zij een nieuwsgierig persoon. Daar-
naast kunnen we mensen ook helpen om zichzelf nieuwsgierig te houden.

Van der Vorst

Van der Vorst (2007) maakt onderscheid tussen vier soorten nieuwsgierigheid: 
schatten zoeken, sporen zoeken, sensaties zoeken en antwoorden zoeken.
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 ▪ Bij schatten zoeken gaat het bijvoorbeeld om op zoek gaan naar iets wat je niet 
meer weet.

 ▪ Bij sporen zoeken gaat het bijvoorbeeld om op zoek gaan naar tegenstrijdig-
heden.

 ▪ Bij sensaties zoeken gaat het bijvoorbeeld om op zoek gaan naar bepaalde erva-
ringen of gevoelens.

 ▪ Bij antwoorden zoeken gaat het bijvoorbeeld om op zoek gaan naar een ant-
woord op een vraag.

Nieuwsgierigheid had in het verleden voor veel mensen een negatieve lading 
(nieuwsgierig Aagje), en ook nu is dat bij sommige mensen nog zo. Wellicht dat 
verwante termen als leergierigheid, weetgierigheid en benieuwdheid daarom be-
tere termen zijn.
Van der Vorst biedt een prachtig overzicht van technieken die in de communica-
tiewetenschappen worden gebruikt om mensen nieuwsgierig te maken. Dit zijn 
technieken die kortstondig werken, maar bij elkaar opgeteld bijdragen kunnen 
leveren aan de vorming van de nieuwsgierige persoonlijkheid doordat er een soort 
verslavende werking uitgaat van het nieuwsgierig zijn.

 ▪ De eerste set technieken noemt Van der Vorst verstoren. Je verwachtingen of we-
reld beeld worden verstoord, er wordt twijfel gezaaid (bijvoorbeeld via geruch-
ten en mythes) of er wordt verbazing gewekt. Een voorbeeld uit het onderwijs 
is de leraar die leerlingen zei dat ze de volgende keer een spiekbriefje mochten 
meenemen van een kwart A4’tje. Dit verstoorde de werkwijze van de leerlingen 
ingrijpend door het onverwachte karakter van de ingreep.

 ▪ Achterhouden is de tweede techniek. Het gaat hierbij om zoeken naar iets wat 
verborgen ligt, iets wat verboden is, iets wat komen gaat, iets wat er gebeurd is, 
naar wie iets heeft gemaakt, naar wat de ander weet (jaloezie), naar iemand die 
dat niet weet (voyeurisme). Een voorbeeld uit het onderwijs is de leraar Latijn 
die zei: sla de volgende twee pagina’s over (niet geschikt voor jullie). Alle leerlin-
gen gingen deze twee pagina’s natuurlijk juist wel vertalen omdat ze dachten 
dat de leraar wel informatie achter zou willen houden.

 ▪ De derde groep technieken is het openhouden. Dat gaat over technieken die erop 
gericht zijn mensen nieuwsgierig te maken doordat het open karakter van de 
informatie/activiteit uitnodigt tot verder zoeken. Dat gebeurt door het intro-
duceren van onvoorspelbaarheid, complexiteit, oneindigheid of door mensen 
zelf te laten ontdekken. In het onderwijs komen deze technieken natuurlijk 
ook veel voor.

 ▪ De vierde set technieken is het vragen stellen. Door veel gesloten en vooral open 
vragen te stellen kan nieuwsgierigheid ontstaan en behouden blijven. Ook door 
mensen te leren meer en beter vragen te stellen kan aan de nieuwsgierigheids-
ontwikkeling worden bijgedragen. De vele websites op internet over vragen 
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stellen illustreren dat hier nog veel winst te behalen valt. Illustratief is het voor-
beeld van Einstein. Op de vraag hoe het kwam dat hij zo geleerd was geworden, 
antwoordde hij dat hij helemaal niet geleerd was, maar nieuwsgierig. Doordat 
zijn moeder hem elke dag vroeg of hij nog goede vragen had gesteld, ontwik-
kelde hij zijn vermogen om vragen te stellen en zijn nieuwsgierigheid.

Reflectie

De nieuwsgierig makende school

Dit alles bij elkaar maakt het bevorderen van nieuwsgierigheid een belangrijk 
thema voor onderwijs en opvoeding. Nieuwsgierigheid heeft allerlei zeer gewens-
te bijeffecten en gevolgen, is veranderbaar en beïnvloedbaar en we weten ook hoe 
dit moet.
Het is tijd voor de nieuwsgierig makende school, en dan bedoel ik geen school 
waar gedacht wordt in termen van een status-quo van leuke nieuwsgierige kin-
deren en lastige niet-nieuwsgierige, maar juist een school die zich richt op het 
beïnvloeden van nieuwsgierigheid van alle leerlingen. Waar leerlingen dag in dag 
uit nieuwsgierig worden gemaakt en leren om zichzelf nieuwsgierig te houden 
en te maken. Van de docenten in deze school vraagt dit dat zij zelf nieuwsgie-
rig worden en blijven om zo het nieuwsgierig zijn te kunnen voorleven, vooral 
op eigen vakgebied en met betrekking tot het eigen primaire proces. Ook vraagt 
dit van docenten dat zij zelf nieuwsgierig zijn naar leerlingen (ook naar hun bui-
tenschools leren). Ten slotte vraagt dit van de docenten dat zij nieuwsgierig zijn 
naar verschillen in nieuwsgierigheid tussen leerlingen in het algemeen, op hun 
vakgebied, zowel wat betreft de intensiteit, frequentie, duurzaamheid, breedte als 
diepte van de nieuwsgierigheid.
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de school. Ook in opleidingen en bij het werk-
gerelateerde leren is nieuwsgierigheid een belangrijk basisthema. Hoe kunnen we 
mensen in hun werk helpen om nieuwsgierig te blijven of te worden; hoe kunnen 
we de nieuwsgierigheid intensiveren en verdiepen?

Het meten van nieuwsgierigheid

Belangrijk is ook het meten van nieuwsgierigheid. Er zijn weliswaar betrouwbare 
vragenlijsten ontwikkeld in het kader van de big	 five	 personality	 traits, maar deze 
zijn wel erg algemeen. Ze geven geen zicht op de frequentie, diepgang, breedte en 
intensiteit van de nieuwsgierigheid, noch van de inhoudelijke gebieden waarop 
 iemands nieuwsgierigheid zich richt. Uitbreiding van het instrumentarium is 
dus dringend gewenst.
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Hoe is het nu gesteld met de nieuwsgierigheid van de jeugd van vandaag? Zij 
wordt gebombardeerd met nieuwsgierig makende televisiesoaps, reclames, games 
en het world wide web. Je zou zeggen dat het verslavende effect van nieuwsgierig-
heid ertoe moet leiden dat jongeren zeer nieuwsgierige mensen zijn geworden. 
Wie immers steeds die toestand van nieuwsgierigheid ervaart, zo stelt Kashdan, 
wil steeds meer. Er is zelfs een vorm van dopamineverslaving.

Actieve en passieve nieuwsgierigheid

Recente literatuur wijst echter ook op de negatieve effecten van het frequent inter-
netgebruik. Zo beweert Nicolas Carr (2011) dat de shallows op een andere manier in-
formatie gaat verwerken doordat hun hersenen zich aanpassen aan de veranderde 
omgeving die internet biedt. Intensieve gebruikers zouden volgens hem minder 
abstract, minder ref lectief, meer contemplatief en met minder verbeelding ver-
werken. De meest waarschijnlijke uitweg uit dit dilemma is mijns inziens dat er 
wel een nieuwsgierigheidsverslaving optreedt maar dat deze toch tamelijk beperkt 
is tot bepaalde soorten stimuli (bijvoorbeeld sociale stimuli of bepaalde soorten 
informatie). Nieuwsgierigheid is met andere woorden beperkt tot bepaalde ter-
reinen en niet in de volle breedte tot ontwikkeling gekomen. Belangrijk is in dit 
verband het onderscheid tussen interest	driven	curiosity en friendship	driven		curiosity (zie 
Van den Beemt, 2010). De nieuwsgierigheid lijkt vooral passief van aard. Het lijkt 
wel dat hoe meer de nieuwsgierigheid vanzelf geprikkeld wordt door de media 
en het internet, hoe minder mensen zelf actief op zoek gaan. Dus actieve nieuws-
gierigheid neemt zelfs misschien wel af onder invloed van de grote hoeveelheid 
passieve nieuwsgierigheid. Ten slotte lijkt de verslaving eerder te leiden tot steeds 
kortere maar wel steeds vaker gewenste vormen van geprikkeld zijn. Mensen gaan 
daarbij heel snel van de ene snelle genoegdoening van de prikkel behoefte naar de 
andere.
Deze veronderstellingen hebben belangrijke consequenties voor het onderzoek 
en de praktijk. In de eerste plaats is dringend onderzoek nodig naar de veron-
derstelde mechanismen van nieuwsgierigheidsprikkeling: neemt actieve nieuws-
gierigheid af onder invloed van een overdosis passieve nieuwsgierigheid? Worden 
de cycli van stimulering en bevrediging steeds korter? Zijn er specialismen in de 
nieuwsgierigheid? Voor de praktijk is belangrijk dat we methoden ontwikkelen 
om de actieve nieuwsgierigheid tot ontwikkeling te brengen en meetprocedures 
om ontsporingen op te sporen.
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