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Voorwoord
Voor u ligt de vierde editie van het boek Leren (en) doceren in het hoger onderwijs. Net als de vorige edities vindt u ook in deze editie veel praktische vaardighedenbladen die u direct kunt gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen
en uitvoeren van uw onderwijs. Dat is het unieke aspect waarin dit boek zich
onderscheidt van andere boeken op het gebied van didactiek in het hoger
onderwijs.
In deze nieuwe editie zijn de didactische inzichten van de afgelopen jaren verwerkt. Het uitgangspunt daarbij is campus based onderwijs, dat wil zeggen de
‘fysieke’ interactie tussen u (in uw rol als docent) en uw studenten. Vanzelfsprekend worden er in dit boek ook suggesties gedaan over online- en/of blended
vormen van onderwijs. Veel van de gepresenteerde onderwijsprincipes zijn
tevens te gebruiken bij de ontwikkeling en opbouw van online onderwijs.
In deze nieuwe druk hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de
inhoud van cursussen en leergangen die erop zijn gericht docenten, examinatoren en studieadviseurs in het hoger onderwijs te professionaliseren. In onze
ogen is dit boek daarom bij uitstek geschikt om te worden gebruikt bij onder
meer de BKO (Basiskwalificatie Onderwijs), de BDB (Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid), de SKO (Seniorkwalificatie Onderwijs), de BKE (Basiskwalificatie Examinering) en de BKS (Basiskwalificatie Studieadviseurs). Dit boek
is bedoeld voor docenten in de zojuist genoemde trajecten, maar óók is dit boek
bedoeld als naslagwerk voor de meer ervaren docenten die behoefte hebben aan
praktische tips, of juist aan een theoretische basis.
Studenten moeten zelf leren. Dat is hún verantwoordelijkheid. Het is uw verantwoordelijkheid als docent om een stimulerende leeromgeving te bieden. Dit
betekent dat u in staat moet zijn om de leerstof, de didactische benadering en
het leer- en werkklimaat zo vorm te geven dat studenten gemotiveerd zijn en
effectief kunnen leren. Goed onderwijs is daarbij een voorwaarde. De essentie
van goed onderwijs is dat studenten kennis en vaardigheden opdoen waarnaar
ze zelf nooit op zoek zouden gaan, vanwege de eenvoudige reden dat ze zich het
bestaan ervan niet realiseren. U moet de studenten inspireren. U moet deuren
en ramen openen die anders gesloten zouden blijven. Kortom, het beroep op uw
professionaliteit als docent is groot en zal ook de komende jaren een belangrijke
stempel drukken op de kwaliteit en studeerbaarheid van het onderwijs.
Wij realiseren ons dat het niet mogelijk is om in één boek een volledige beschrijving te geven van elk didactisch onderwerp. Wij hebben er daarom voor geko-
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zen de belangrijkste didactische onderwerpen van het hoger onderwijs in dit
boek op te nemen. We wensen u veel inspiratie toe en hopen u met dit boek
de handvatten te bieden om een stimulerende leeromgeving voor studenten te
ontwikkelen!
Amsterdam, voorjaar 2020
Ton Kallenberg
Linda van der Grijspaarde
Gerard Baars
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Inleiding
Indeling thema’s en hoofdstukken
Dit boek is opgedeeld in vier samenhangende thema’s:
– Thema 1: het leren van studenten en studiesucces (hoofdstukken 1 tot en
met 4)
– Thema 2: wat moeten studenten leren en hoe laten zij zien wat ze geleerd
hebben? (hoofdstukken 5 en 6)
– Thema 3: hoe komen studenten tot het gewenste eindniveau? (hoofdstukken
7 tot en met 9)
– Thema 4: evaluatie en doorontwikkeling van het onderwijs (hoofdstukken
10 en 11)
Elk thema is verdeeld in een aantal hoofdstukken waarin relevante didactische
onderwerpen worden besproken. Naast informerende tekst vindt u zogenoemde
vaardighedenbladen die u concrete tips bieden over de onderwerpen die in
het thema zijn behandeld. Deze vaardighedenbladen zijn aan het eind van elk
thema opgenomen. In de tekst wordt naar deze bladen verwezen met het volgende icoon: . U kunt deze vaardighedenbladen afzonderlijk gebruiken van
de tekst. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alleen met de vaardighedenbladen
te werken en indien u nadere informatie over dat onderwerp wilt, alsnog de
desbetreffende passage(s) uit het boek erop na te slaan. Andersom kan natuurlijk ook: eerst de tekst uit het hoofdstuk lezen en dan de tips op de vaardig
hedenbladen bestuderen. In het boek wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt
van voorbeelden. Voorbeelden kunt u herkennen aan de lichtblauwe kaders.

Inhoud en opbouw
De student staat centraal. Vandaar dat het eerste thema ingaat op het (bevorderen van het) leren van studenten. Het eerste hoofdstuk bespreekt hoe studenten leren: stadia in het leerproces worden toegelicht en er wordt uitgelegd
hoe het geheugen werkt. Omdat elke student uniek is, wordt in het tweede
hoofdstuk ingegaan op de verschillen tussen studenten in hun leergedrag. Het
derde hoofdstuk besteedt aandacht aan de wijze waarop u kunt aansluiten bij
het leerproces van studenten, waarna thema 1 in hoofdstuk 4 wordt afgesloten
met het vraagstuk hoe u het studiesucces van studenten kunt bevorderen. De
inhoud van het eerste thema kunt u gebruiken om voor uzelf te formuleren wat
uw visie op onderwijs is en waar u rekening mee wilt houden bij de vormgeving
van uw onderwijs.
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Thema 2 gaat in op twee componenten van constructive alignment: de relatie
tussen de leerdoelen van uw onderwijseenheid en het toetsen en beoordelen of
studenten de leerdoelen hebben behaald. Hoofdstuk 5 gaat in op het formuleren
van de leerdoelen, terwijl hoofdstuk 6 het ontwerpen en beoordelen van toetsen
beschrijft. Na bestudering van dit thema bent u in staat om zelf goede doelen
voor uw eigen onderwijs te formuleren en toetsen te ontwikkelen waarmee u
daadwerkelijk inzicht krijgt in hoeverre uw studenten de leerdoelen hebben
bereikt.
Thema 3 gaat in op de derde component van constructive alignment: de leeractiviteiten. In dit thema bespreken we het ontwerp en de uitvoering van het
onderwijs. De volgende vraag staat centraal: hoe begeleidt u uw studenten om
de leerdoelen te behalen en tot het gewenste eindniveau te komen? Hoofdstuk 7
bespreekt de (activerende) leeractiviteiten van de studenten evenals uw interactie met de student(en) en de invloed van die interactie op het verloop van
het leerproces. Welke onderwijswerkvorm u ook hanteert, u heeft grote invloed
op het leerproces van de student. Het is uw taak om de student optimaal uit te
dagen om de leerdoelen te bereiken. In hoofdstuk 7 worden ook tips gegeven
voor de praktische uitvoering van nog altijd veelvoorkomende werkvormen
in het hoger onderwijs, zoals het hoorcollege en het werkcollege. Hoewel de
invloed van de docent op het leerproces van een student tijdens een hoorcollege
beperkt is, biedt het (interactieve) hoorcollege wel mogelijkheden om bepaalde
vormen van kennisoverdracht op een effectieve en efficiënte wijze vorm te
geven. Vanzelfsprekend wordt ook de rol van de docent bij onderwijsvormen
waarin de individuele student centraal staat, besproken. In hoofdstuk 8 wordt
ingegaan op de wijze waarop u de leerstof voor uw onderwijs kunt selecteren.
Ten slotte wordt in hoofdstuk 9 ingegaan op het geven van feedback en begeleiding aan studenten.
Na bestudering van dit thema bent u in staat om een passende leeromgeving te
ontwerpen die studenten stimuleert en uitdaagt om de leerdoelen binnen uw
onderwijseenheid te behalen.
Het vierde thema van dit boek behandelt de meest voorkomende vragen die
zich voordoen bij onderwijsevaluatie en de continue verbetering en vernieuwing van uw onderwijs. In hoofdstuk 10 wordt ingegaan op die aspecten van de
kwaliteitszorg van het onderwijs, waarbij u als docent rechtstreeks bent betrokken. Daarnaast wordt ook kort aandacht besteed aan enkele organisatorische
aspecten, zoals roostering, jaarplanning en curriculumvormgeving. Op het
gebied van onderwijsevaluatie wordt onderscheid gemaakt tussen cursus- en
curriculumevaluatie. Alhoewel u als docent in uw dagelijkse praktijk vooral
geconfronteerd wordt met cursusevaluatie, zijn wij van mening dat voor u als
docent ook curriculumevaluatie van belang is, omdat er steeds meer samenwerkende en onderwijseenheidsoverstijgende programma’s zijn in het onderwijs. In hoofdstuk 11 wordt ingegaan op de wijze waarop u uw eigen onderwijs
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(al of niet in samenwerking met uw collega’s) kunt innoveren, op zowel cursusals curriculumniveau.
Na bestudering van dit thema bent u in staat om met het aanwezige instrumentarium in uw opleiding uw onderwijseenheden continue te verbeteren en
te vernieuwen.

Website bij dit boek
Op de website www.lerenendocereninhethogeronderwijs.nl zijn alle vaardighedenbladen van de vier thema’s als download beschikbaar. Ook is er aanvullend materiaal, zoals video’s, tips en links. De inlogcode voor deze website staat
vermeld op de colofonpagina van dit boek.
Gebruik term onderwijse enheid in dit boek
Een opleiding is het geheel van onderwijseenheden dat de student geacht wordt te volgen voor het verkrijgen van het diploma. Op hogescholen en universiteiten worden de
onderdelen van de opleiding op meerdere manieren aangeduid: vak, module, cursussen, en dergelijke. Om spraakverwarring te voorkomen, wordt in dit boek gesproken van
onderwijseenheid.
Elke onderwijseenheid wordt namelijk op de cijferlijst en het diploma als onderdeel van
de opleiding vermeld. Een onderwijseenheid bestaat uit een of meer onderwijswerkvormen, zoals hoorcollege, werkcollege, practicum, toets, tentamen, stage of scriptie.
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Thema 1
Hoe leren studenten?
In dit thema staat de volgende vraag centraal: Hoe leren studenten leren? Dit is
een belangrijke vraag, omdat het uw taak als docent is om optimaal aan te sluiten bij de manier waarop studenten leren en u het leren van studenten optimaal
moet faciliteren.
In het eerste hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe studenten leren. De stadia
in het leerproces worden toegelicht en er wordt uitgelegd hoe het geheugen
werkt. Omdat elke student uniek is, wordt in het tweede hoofdstuk ingegaan
op de verschillen tussen studenten in hun leergedrag. Het derde hoofdstuk
besteedt aandacht aan de wijze waarop u kunt aansluiten bij het leerproces van
studenten, waarna thema 1 in hoofdstuk 4 wordt afgesloten met het vraagstuk
hoe u het studiesucces van studenten kunt bevorderen.
Na het lezen van dit thema bent u in staat om voor uzelf te formuleren wat uw
visie op onderwijs en het leren van studenten is en waar u rekening mee wilt
houden bij de vormgeving van uw onderwijs.
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Leren, herinneren
en leeractiviteiten

1

Leerdoelen
Na dit hoofdstuk kunt u:
• de stadia in het leerproces van studenten toelichten;
• uitleggen hoe het geheugen werkt;
• het onderscheid toelichten tussen de cognitieve, affectieve en regulatieve leeractiviteiten.

1.1

Waarom aandacht voor het leren van studenten?

Leren gaat niet vanzelf. Wil er sprake zijn van leren, dan moeten er activiteiten
verricht worden. Deze activiteiten worden leeractiviteiten genoemd wanneer ze
worden uitgevoerd door studenten (Vermunt & Verloop, 1999). Leeractiviteiten kunnen allerlei activiteiten zijn, zoals een uitleg samenvatten, leerstof aan
elkaar uitleggen, een woordweb maken, een vaardigheid aan medestudenten
demonstreren of een reflectie schrijven. In dit hoofdstuk gaan we in op deze
verschillende soorten leeractiviteiten. Daartoe leggen we eerst uit hoe het
geheugen van studenten werkt.

1.2

Leren en herinneren

We gaven hierboven aan dat leren niet vanzelf gaat en dat studenten leeractiviteiten moeten verrichten om te leren. Dat brengt u wellicht bij de vraag: wat is
leren? En hoe nemen we dan kennis op? Om goed onderwijs te kunnen ontwerpen is het van belang om te begrijpen hoe de studenten leren. In deze paragraaf
wordt de basis van leren uitgelegd.

1.2.1

Wat is leren?

Bij de beantwoording van de vraag wat leren is worden meestal twee componenten bijeengetrokken, namelijk het proces en het resultaat (van leren). Het
resultaat van leren is dat wat uit het leerproces voortvloeit. Dit leerresultaat is
de verhoging of verandering van wat we al weten, geloven, voelen of kunnen.
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Leren is dus het verwerken van informatie die tot verandering of verhoging van
onze kennis of capaciteiten leidt. Het proces van leren kan worden omschreven
als actief, constructief en zelfregulerend:
– Leren is een actief proces: de student doet ‘iets’ om te leren. Dit ‘iets’ is het
verrichten van leeractiviteiten. Naarmate studenten leeractiviteiten beter
verrichten verloopt het leerproces ook beter.
– Leren is een constructief proces: de student bouwt kennis of vaardigheid
beetje bij beetje op, waarbij het geleerde wordt samengevoegd met de reeds
aanwezige kennis of vaardigheid.
– Leren is een zelfregulerend proces: de student doet het zelf. Dit betekent niet
dat er bij het leren geen sturing van buitenaf (bijvoorbeeld van u als docent)
nodig is, integendeel. Het is belangrijk dat studenten begeleid worden bij
het actief en constructief verwerven van vakinhoudelijke kennis, cognitieve
strategieën, metacognitieve kennis en vaardigheden en affectieve vaardigheden. Het is de docent die deze gepaste hulp en ondersteuning kan bieden
aan de studenten. Vooral bij studenten met minder ervaring en/of een passieve leerhouding is deze begeleiding belangrijk.

1.2.2

Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam

Het model van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam (zie figuur 1.1)
is ontstaan in de jaren zeventig. Het model beschrijft de verschillende fases die
in een leerproces worden doorlopen. Dit geldt voor elk leerproces. Leren autorijden of leren pianospelen zijn aansprekende voorbeelden om in het achterhoofd te houden bij de uitleg van de vier fasen.
– Fase 1: onbewust onbekwaam – Als een student iets nog nooit gedaan heeft,
kan de uitvoering eenvoudig lijken. Of de student weet niet dat hij iets niet
weet. Op dat moment is de student onbewust onbekwaam. Dit is een neutrale fase. Zeker als de student niet weet dat hij iets niet weet, kan dit een
hele comfortabele fase zijn.
– Fase 2: bewust onbekwaam – In deze fase wordt de student zich ervan bewust
dat hij iets niet kan. De student kan er voor kiezen bewust onbekwaam te
blijven of ervoor kiezen iets te gaan leren. In deze fase start het leren en het
oefenen. De student komt er achter wat er allemaal bij komt kijken en hoeveel oefening er nodig is. Soms heeft de student dan het idee dat het nooit
gaat lukken. Dit is vaak een onprettig gevoel.
– Fase 3: bewust bekwaam – Langzamerhand krijgt de student het in de vingers en gaat het hem steeds gemakkelijker af. Hij wordt bewust bekwaam.
Dit is een prettige fase, omdat hij merkt dat dingen nu lukken, ook al is hij
zich hier nog wel bewust van en moet hij er nog goed bij nadenken.
– Fase 4: onbewust bekwaam – Ten slotte na heel veel oefening lijken de dingen als vanzelf te gaan. De student is onbewust bekwaam.
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Figuur 1.1

1.2.3
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Vier stadia in het leerproces

Leerpiramide van Bales en de vergeetcurve van Ebbinghaus

Om onderwijs te ontwerpen is het relevant dat u zicht hebt op het vraagstuk
wat leren is en vooral ook wat effectief leren is. Interessant voor u om te weten
is dat in het algemeen geldt dat iemand beter leert naarmate hij meer ‘doet’ met
hetgeen hij moet leren. In dat verband wordt vaak de leerpiramide van Bales
aangehaald (zie figuur 1.2).

Figuur 1.2

Leerpiramide van Bales

Leren (en) doceren in het hoger onderwijs_vierdedruk.indd 21

31/03/2020 13:29:56

22

Leren (en) doceren in het hoger onderwijs

De leerpiramide van Bales is een figuur waarin grafisch wordt weergegeven dat
de retentie van kennis en vaardigheden door een ‘klassieke les of hoorcollege’
(de top van de piramide, 10 procent) veel minder is dan de retentie van kennis
en vaardigheden door ‘iets aan anderen uit te leggen’ (de basis van de piramide, 95 procent). De empirische onderbouwing en zelfs de oorsprong van deze
leerpiramide is niet geheel onomstreden, maar interessant genoeg om hier te
laten zien. Het lijkt erop dat Bales deze figuur ooit heeft gebruikt in een lezing
(Audiovisual Training in Learning, 1969, National Training Laboratories, Bethel, Maine). De figuur is geïnspireerd op de ‘kegel van ervaring’, en van 1946 tot
1969 door Edgar Dale in verschillende stadia ontwikkeld tot het huidige model.
Een andere theoretische opvatting is het gespreid leren en de vergeetcurve van
Ebbinghaus. Gespreid leren refereert aan de observatie dat studenten beter
onthouden als geleerd wordt over een langere periode (gespreide presentatie)
dan wanneer deze inhoud in een korte tijd erin gestampt wordt (geconcentreerde presentatie): beter vier keer een kwartier met een tussenpoos, dan één
keer een uur achter elkaar. De vergeetcurve (zie figuur 1.3) laat zien hoe snel
iemand ingeprente informatie vergeet. Het vergeten verloopt eerst vrij snel,
daarna eerder vlak. Bij zinloze informatie daalt de vergeetcurve veel dieper en
sneller, terwijl de curve bij zinvolle of emotioneel belangrijke informatie hoger
blijft. Sindsdien is het fenomeen door veel onderzoekers bestudeerd. Zo is er
bijvoorbeeld bewijs dat wanneer de periode waarover informatie onthouden
moet worden langer wordt, grotere spreiding meer voordeel biedt (Pavlik &
Anderson, 2008). Wanneer de tijdsspanne kort is presteren studenten beter op
directe toetsen, maar slechter wanneer zij op een later moment over dezelfde
inhoud getoetst worden.

Figuur 1.3

Vergeetcurve van Ebbinghaus
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De resultaten vanuit het onderzoek van Ebbinghaus worden nog altijd toegepast in tips om efficiënt te memoriseren:
– maak leermateriaal zo zinvol mogelijk (eerst begrijpen, dan verbanden leggen, eventueel via ezelsbruggetjes, en dan pas inprenten);
– maak gebruik van ‘auditief’ (hardop lezen) en/of ‘visueel’ (schema/tekst)
hulpmateriaal;
– plan herhaling van de leerstof vooral kort na het eerste inprenten, daarna
worden herhalingsbeurten steeds verder in de tijd gespreid (de zogenaamde
gespreide herhaling);
– beter viermaal een kwartier inprenten (gespreid in de tijd), dan eenmaal een
uur aan één stuk inprenten.
Effectieve studiemethoden
Effectieve studiemethoden tot betere studieresultaten zijn: (1) jezelf overhoren,
(2) gespreid studeren, (3) elaborative interrogatie (blijven doorvragen).
Wat werkt niet: (1) tekst onderstrepen en markeren, en (2) de stof telkens herlezen.
(Dunlovsky et al., 2013)

1.2.4

Time-on-task

Een belangrijk principe voor het leren van studenten is ‘time-on-task’. Dit is
de tijd die de student doorbrengt met daadwerkelijk studeren (ook wel engaged time genoemd). Een daaraan gelieerd begrip is de academic learning time
(ALT), ofwel de effectieve leertijd waarbij een student activiteiten uitvoert die
nauw aansluiten bij zijn specifieke niveau.
Time-on-task kan bevorderd worden door studieaanwijzingen te geven (wat
moeten studenten precies leren, hoe kunnen ze het aanpakken?), opdrachten te
geven (in combinatie met bijsturing en voortgangscontrole – dit bevordert de
actieve deelname van studenten), studenten te sturen door snelle correcties van
mondelinge en schriftelijke feedback of regelmatige voortgangscontroles. Een
interessante teaching-learning paradox is: ‘naarmate een college slechter wordt,
gaan studenten meer zelfstudie doen. Naarmate een college meer activerend is,
gaan studenten minder zelfstudie doen.’

1.3

Herinneren en het geheugen

Het geheugen kunnen we vergelijken met een computer: informatie wordt ingevoerd, vervolgens opgeslagen en kan weer worden opgehaald. Een voorwaarde
hierbij is dat de informatie op een juiste en herleidbare wijze is opgeslagen.
Naarmate er een overzichtelijkere structuur is van directories en files, is het
gemakkelijker bepaalde informatie terug te vinden. Datzelfde geldt voor herin-
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neringen. Wanneer uw herinneringen op een logische manier met elkaar zijn
verbonden, kunt u ze gemakkelijker ophalen. Vaak worden herinneringen verbonden met bepaalde zintuiglijke ervaringen. Bijvoorbeeld: als u een bepaalde
geur ruikt, doemen opeens herinneringen uit het verleden op en kunt u zich
herinneren dat u bijvoorbeeld met uw grootouders ergens was. Zo’n herinnering komt opeens boven, terwijl daar helemaal geen aanleiding voor hoeft te
zijn, anders dan dat die geur die herinnering bij u boven bracht.
Het geheugen wordt onderscheiden in het sensorisch of zintuigelijk geheugen,
een kortetermijngeheugen (het werkgeheugen) en een langetermijngeheugen
(‘de harde schijf’).
Ervaringen om u heen (zowel visueel als auditief) worden opgemerkt in het
sensorisch of zintuiglijk geheugen. Dit sensorisch geheugen kan de informatie
maar heel kort vasthouden en selecteert de informatie voor opname in het werkgeheugen. Het laatste is afhankelijk van het moment of de gebeurtenis sommige
ervaringen juist wel of juist niet opmerkt (denkt u bijvoorbeeld aan jeuk aan uw
arm: op het ene moment merkt u het niet op, terwijl het op een ander moment
heel irritant kan zijn). Aandacht voor dat moment of de gebeurtenis leidt ertoe
dat het naar uw volgende geheugen gaat, namelijk het werkgeheugen.
Informatie die u bewust waarneemt, houdt u even vast in het kortetermijngeheugen. Het kortetermijngeheugen is de plaats waar het denken en het bewustzijn plaatsvindt. U kunt het zien als een werkplaats. Ook dit geheugen is beperkt
van omvang en ook hier vindt verdere selectie plaats. Als u binnen 30 seconden
de informatie niet verder verwerkt, verliest u de informatie. In het werkgeheugen kunnen we tussen de ongeveer drie en zes tot acht elementen verwerken.
Informatie beklijft als u deze georganiseerd kunt opslaan in het langetermijngeheugen. Hoe meer informatie er in het langetermijngeheugen bereikbaar is
om de nieuwe informatie uit het werkgeheugen aan te koppelen, hoe gemakkelijker het vergaat.
Het langetermijngeheugen is een soort grote databank van al uw kennis. Het
heeft een onbeperkte capaciteit en duur. Het bestaat uit een verzameling van
zogenaamde kennisschema’s (zoals directories en files van de pc) waaraan de
nieuwe informatie gekoppeld kan worden. Zo slaat een student kennis uit de
les Frans op in de ‘eenheid voor Frans’. De kennis in het langetermijngeheugen
ligt dus niet kriskras door elkaar. Hoe beter nieuwe kennis is georganiseerd en
geïntegreerd met eerder verworven kennis, hoe gemakkelijker een student de
informatie weer kan ophalen.
In figuur 1.4 staat bovenstaande nog een keer schematisch uitgelegd.
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Figuur 1.4

Schema van het geheugen

Uit onderzoek is gebleken dat opname van kennis in het langetermijngeheugen gemakkelijker verloopt wanneer de informatie beter aansluit bij aanwezige
voorkennis. Nieuwe informatie moet in de juiste subdirectory terechtkomen,
wil ze niet verloren gaan en teruggevonden kunnen worden. U kunt zich voorstellen dat het moeilijk is om een bestand Frans te zoeken wanneer het is opgeslagen in een directory Management, omdat u daar niet zult zoeken. Om kennis
goed te kunnen opslaan, is het noodzakelijk eerst de juiste directory te openen
om de aanwezige kennis te activeren.
Als nieuwe informatie meerdere links heeft, is kennis beter toegankelijk, omdat
een student kennis op meerdere wegen actief kan maken. Dit kan bijvoorbeeld
door gebruik te maken van nevenschikkende of onderschikkende begrippen,
associaties, analogieën of metaforen. Deze relaties fungeren als het ware als
een link waarmee bij elkaar horende kenniselementen binnen een directory
worden bijeengehouden. Het werkgeheugen speelt een belangrijke rol bij het
linken en organiseren van informatie. De student kan vlotter informatie in het
langetermijngeheugen terugvinden als de situatie, waarin de student zijn kennis of competenties moet tonen, meer lijkt op de situatie waarin hij het heeft
geleerd. Daarom is het voor het ontwerpen van het onderwijs aan te raden zo
veel mogelijk gebruik te maken van gevarieerde probleemsituaties die aan de
werkelijkheid zijn ontleend.
Toch komt het ook voor dat een student zijn geheugenmagazijn niet kan aanspreken of bepaalde informatie lijkt te zijn vergeten. Het vergeten van informatie hangt nauw samen met de omstandigheden waaronder de informatie
wordt opgezocht. Te sterke concentratie of spanning kan veroorzaken dat de
student soms tijdelijk de informatie niet kan oproepen. De beschikbaarheid van
de informatie in het geheugen hangt ook af van de intensiteit van het gebruik
ervan. Informatie die thuishoort in een veelgebruikt geheugennetwerk kan de
student gemakkelijker vinden dan informatie die zelden wordt geactiveerd.
Opname van informatie in het langetermijngeheugen gaat meestal niet vanzelf, maar vereist cognitieve inspanning van de student. U hebt als docent veel
mogelijkheden om de student tot cognitieve inspanning aan te zetten. We gaan
hier in andere hoofdstukken uitgebreid op in. Wij volstaan nu met het geven
van enkele voorbeelden van activiteiten:
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– Vragen en antwoorden: de student stelt zichzelf vragen over de stof en tracht
deze te beantwoorden.
– Lacunes blootleggen: de student gaat bij zichzelf na wat hij over het te bestuderen onderwerp niet weet, respectievelijk zou willen leren.
– Mentale voorstellingen vormen: de student probeert zich iets voor te stellen
tijdens het leren van abstracte begrippen.
– Analogieën bedenken: de student vraagt zich af waarmee de nieuwe informatie vergelijkbaar is.
– Ordenen: de stof groeperen, verdelen in betekenisvolle categorieën.
– Parafraseren: de student geeft in eigen woorden de aangeboden informatie
weer.
– Samenvatten: de student zet de hoofdzaken van de stof op een rijtje.
– Repeteren: de student herhaalt innerlijk de informatie die in het korte
termijngeheugen aanwezig is.
– Ezelsbruggetjes gebruiken.
Tot slot: vergeetachtigheid is iets wat iedereen wel overkomt. Natuurlijk wordt
het ook vaak in verband gebracht met ouderdom, stress of werkdruk. Maar
ook initieel studerende studenten kunnen daar dus last van hebben. Algemeen
gesproken is het aan te raden om de hersenen uit te dagen met mentale oefeningen, het leren van nieuwe dingen, fysieke ontspanning (bijvoorbeeld wandelen
in de buitenlucht) en geestelijke gezondheid. Ook hierin speelt u als docent een
rol: heb oog voor uw studenten!

1.4

Leeractiviteiten

Zoals we in dit hoofdstuk al een paar keer hebben aangegeven is er sprake van
leren, als studenten leeractiviteiten verrichten. In dit hoofdstuk onderscheiden
we drie typen leeractiviteiten, namelijk cognitieve, affectieve en regulatieve activiteiten.
1. Cognitieve activiteiten zijn denkactiviteiten die studenten verrichten om
nieuwe informatie te verwerken en te onthouden. Voorbeelden hiervan zijn:
het koppelen van nieuwe informatie aan bestaande voorkennis, het selecteren en verwerken van nieuwe informatie tot nieuwe kennis, of het uitleggen
van begrippen in eigen woorden.
2. Affectieve activiteiten zijn activiteiten die betrekking hebben op de motivationele opvattingen of emotionele gevoelens van studenten bij het leerproces. Die gemoedstoestand kan positief, neutraal of negatief uitwerken op
de voortgang van een leerproces. Voorbeelden hiervan zijn: het opbrengen
van concentratie, het zichzelf motiveren (self-efficacy), en het omgaan met
feedback van anderen.
3. Regulatieve activiteiten (ook wel metacognitieve activiteiten genoemd) zijn
activiteiten die studenten verrichten om het eigen leerproces aan te sturen
en activiteiten waarmee zij problemen oplossen. Voorbeelden hiervan zijn:
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het maken van een planning voordat aan een studietaak wordt begonnen,
het tussentijds even stilstaan om voor zichzelf te overdenken of wel de juiste
stappen worden uitgevoerd, of het zichzelf toetsen en evalueren van het
leerproces.
Vermunt (1992) onderscheidt de volgende voorbeelden van leeractiviteiten per
categorie (zie tabel 1.1).
Tabel 1.1

Cognitieve, affectieve en regulatieve leeractiviteiten volgens Vermunt

Cognitieve

Affectieve

Regulatieve

Relateren

Attribueren

Oriënteren

Structureren

Motiveren

Plannen

Analyseren

Concentreren

Proces bewaken

Concretiseren

Zichzelf beoordelen

Toetsen

Toepassen

Waarderen

Diagnosticeren

Memoriseren

Inspannen

Bijsturen

Kritisch verwerken

Emoties opwekken

Evalueren

Selecteren

Verwachten

Reflecteren

Hieronder volgt per type leeractiviteit een toelichting.

1.4.1

Cognitieve leeractiviteiten

Cognitieve leeractiviteiten zijn denkactiviteiten die studenten gebruiken om
informatie te verwerken en daardoor hun leerdoelen te bereiken. Soorten
informatie uit de leerstof zijn bijvoorbeeld feiten, begrippen, formules, redeneringen, argumenten, definities, theorieën, visies en conclusies. Cognitieve verwerkingsactiviteiten leiden direct tot leerresultaten op het mentale vlak, zoals
kennis, begrip, inzicht, overzicht en vaardigheid. Ook kunnen ze leiden tot
leerresultaten op het materiële vlak, zoals aantekeningen, onderstrepingen, een
schema, een werkstuk, een samenvatting en een oplossing voor een probleem.
We lichten hieronder kort de cognitieve leeractiviteiten toe:
1. Relateren: verbanden zoeken tussen verschillende onderdelen van de leerstof, het zoeken naar analogieën. Als docent kunt u vragen naar overeenkomsten en verschillen, studenten theorieën laten vergelijken.
2. Structureren: structuur aanbrengen in de leerstof en integreren van nieuw
verworven kennis, waarover de student reeds beschikt. Voorbeeld: een
schema maken van begrippen of formules uit de leerstof en daarbij onderscheid maken in boven- en onderschikkende begrippen; samenvattingen
maken. Als docent kunt u opdracht geven om bijvoorbeeld een samenvatting of een overzicht te maken.
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3. Analyseren: een groter geheel of probleem opsplitsen in onderdelen en deelproblemen; tot in detail verduidelijken, stap voor stap uitwerken. Als docent
stelt u in dit geval gedetailleerde vragen, of geeft u een casus met een studietaak.
4. Concretiseren: voorbeelden bedenken en toepassen bij abstracte informatie;
relatie met de praktijk duiden. Voorbeeld: de relatie tussen de dagelijkse
werkelijkheid en een economieregel proberen te verduidelijken. Als docent
stimuleert u dit bij studenten door verbanden met eigen ervaringen te laten
leggen en de studenten voorbeelden te laten bedenken.
5. Toepassen: het gebruik van nieuwe kennis oefenen, interpretaties van actuele gebeurtenissen verbinden aan de leerstof. Als docent vraagt u de studenten naar de betekenis voor de praktijk en/of geeft u een probleemopdracht.
6. Memoriseren: afzonderlijke informatie inprenten door deze een aantal
malen voor zichzelf te herhalen. Voorbeelden: uit het hoofd leren van theorieën, regels, rijtjes (Duitse naamvallen!), conclusies. Als docent stelt u in dit
verband vragen die de feitenkennis toetsen (al of niet in toetsvorm).
7. Kritisch verwerken: presenteren van voor- en tegenargumenten; bespreken
van verschillende mogelijke conclusies; een eigen inbreng hebben en niet
alles zomaar accepteren. Voorbeeld: een persoonlijk oordeel vormen over
de juistheid van gepresenteerde informatie. Als docent laat u studenten een
conflicterende visie presenteren of houdt u een groepsdiscussie.
8. Selecteren: hoofd- en bijzaken onderscheiden, grote hoeveelheden informatie reduceren tot de belangrijkste onderdelen, markeren van kernbegrippen.
Als docent vraagt u naar de hoofdpunten en geeft u een studietaak om de
kernbegrippen te markeren.
Studenten gebruiken vaak combinaties van leeractiviteiten om een bepaald
doel te bereiken. Dit worden leerstrategieën genoemd. Volgens Vermunt (1992)
zijn er op het gebied van cognitieve verwerking drie leerstrategieën te onderscheiden:
1. Diepteverwerking: de student zoekt actief naar samenhang in de leerstof,
probeert daarin structuur aan te brengen en overzicht te krijgen, en kritisch
over de stof na te denken met het doel tot een zo goed mogelijk inzicht in die
stof te komen.
2. Stapsgewijze verwerking: de student gebruikt een combinatie van analytische en memoriserende verwerkingsactiviteiten. Studenten die deze strategie gebruiken, gaan stap voor stap door de stof heen, bestuderen vooral in
detail, hebben oog voor feitelijke informatie en proberen de in hun ogen
belangrijke stof zo goed mogelijk uit het hoofd te leren.
3. Concrete verwerking: de student heeft vooral oog voor praktisch bruikbare
informatie in de leerstof, maakt de leerstof concreet en past deze toe.
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Affectieve leeractiviteiten

Studenten gebruiken affectieve leeractiviteiten om gevoelens te verwerken die
zich bij het leren voordoen. Het gaat hier om motivatie, concentratie, waardering en verwachtingen. Deze kunnen leiden tot een gemoedstoestand die positief, neutraal of negatief kan uitwerken op de voortgang van het leerproces.
Affectieve leeractiviteiten zijn:
1. Attribueren: (tussen)resultaten van een leerproces toeschrijven aan oorzakelijke factoren, zoals stabiele versus variabele factoren, controleerbare versus oncontroleerbare factoren, globale versus specifieke factoren en interne
versus externe factoren. Voorbeeld: een student kan succeservaringen toeschrijven aan de kwaliteit van de docent, aan toeval of aan het gebruik van
de juiste leeractiviteiten.
2. Motiveren: de bereidheid opbouwen en onderhouden om inzet te leveren
voor leertaken en de moeite die wordt gedaan om die inzet te bewaken tegen
allerlei afleidingen. Voorbeeld: toch doorgaan met studeren terwijl de student weet dat er een leuk tv-programma is waar hij graag naar kijkt.
3. Concentreren: de aandacht richten op taakrelevante aspecten en omgaan
met handelingsafleidende, taakirrelevante gedachten en emoties.
4. Zichzelf beoordelen: het (be)oordelen over zichzelf als lerende in het algemeen of ten aanzien van bepaalde onderwijseenheden of onderwerpen. Dit
draagt bij tot een bepaald zelfconcept of zelfbeeld.
5. Waarderen: subjectieve waarden toekennen, resulterend in de wil of onwil
om energie te investeren. Voorbeeld: de wijze waarop studenten de taak
relevantie, de tijd en mentale inspanning inschatten die het vergt om iets te
verrichten, alsmede de bijdrage van een leertaak aan het bereiken van hun
persoonlijke leerdoelen.
6. Inspannen: denkactiviteiten verrichten die mentale energie vereisen. Sommige denkactiviteiten zijn routinematig van aard en kunnen automatisch
worden verricht, zoals memoriseren. Andere vereisen meer constructieve
inspanning en bewuste regulatieve sturing.
7. Emoties opwekken: positieve gevoelens genereren, in stand houden en herstellen, zoals welzijn, zelfvertrouwen, betrokkenheid en toewijding, en met
negatieve gevoelens omgaan, zoals angst, woede, stress, onzekerheid, twijfel, frustratie en hulpeloosheid. Deelactiviteiten binnen deze categorie zijn:
geruststellend tegen zichzelf praten, bepaalde situaties en taken uit de weg
gaan en allerlei affectieve interpretaties en percepties van de voortgang en
de resultaten van een leerproces.
8. Verwachten: verwachtingen opbouwen over het verloop en de resultaten
van een leerproces. Faalverwachtingen zijn bijvoorbeeld dat studenten denken dat ze onvoldoende tijd hebben, de taak te moeilijk is en leerdoelen niet
haalbaar zijn. Bij succesverwachtingen geldt het omgekeerde.
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1.4.3

Regulatieve leeractiviteiten

Met regulatieve leeractiviteiten kunnen studenten zowel de cognitieve als affectieve verwerking van leerinhouden zo veel mogelijk proberen te beheersen. Het
zijn denkactiviteiten die studenten gebruiken om leerdoelen te formuleren,
controle uit te oefenen over hun verwerkingsactiviteiten, en het verloop van
hun eigen leerprocessen te sturen (tot en met de resultaten van hun eigen leerproces).
Regulatieve activiteiten zijn:
1. Oriënteren: het leerproces voorbereiden door 1) de kenmerken van een
leertaak, de leersituatie en toetsing te onderzoeken en 2) na te denken over
mogelijke en gewenste leerdoelen, de leerstof en de verwerkingsactiviteiten
om die doelen te bereiken, de daarvoor benodigde hulpmiddelen, de kenmerken van de student zelf (zoals beschikbare voorkennis) en de contextuele factoren (zoals de benodigde tijd).
2. Plannen: beslissingen nemen over te ondernemen leeractiviteiten en een
handelingsplan vaststellen op basis van de informatie die de oriëntatie oplevert.
3. Proces bewaken: observeren en registreren of de gebruikte leeractiviteiten
leiden tot de realisatie van de leerdoelen.
4. Toetsen: controleren in hoeverre de leerstof voldoende wordt beheerst.
5. Diagnosticeren: de hiaten in de beheersing van de leerstof vaststellen, de
achtergronden van problemen of successen onderzoeken die tijdens het
leren optreden.
6. Bijsturen: veranderingen in de oorspronkelijke planning aanbrengen, op
grond van de resultaten van bewakende, toetsende en diagnosticerende
activiteiten.
7. Evalueren: de gerealiseerde leerresultaten beoordelen in relatie tot de
geplande leerdoelen.
8. Reflecteren: overdenken wat er tijdens het leren allemaal heeft plaatsgevonden.
De regulatieve leerprocessen kenmerken zich volgens Vermunt door drie
hoofdstrategieën. Deze onderscheiden zich door de mate waarin studenten zelf
hun leren sturen of dat de sturing door de docent, het leermiddel of medestudenten wordt aangebracht:
1. Zelfsturing van leerprocessen: studenten verrichten zelf allerlei regulatieve
activiteiten om het leren te sturen, zoals oriënteren, plannen, bewaken en
bijsturen.
2. Externe sturing van leerprocessen: studenten reageren op aanwijzingen,
opdrachten, opgaven en dergelijke die uit de omgeving worden aangedragen.
3. Stuurloze strategie: studenten hebben te weinig houvast aan de externe sturing, maar kunnen er zelf ook geen richting aan geven.
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