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Kennisbasis 
Leerpsychologie  

Psychology ßà 
Pedagogy 

}  Educational psychology 

}  Principes, wetten en 
theorieen over leren en 
onderwijzen  

}  Pedagogy (Amerikaans) 
is studie van didactiek 
en vakdidactiek 

}   Hoofd, handen èn hart 



 
 
Psychology in learning and instruction.  

Upper Saddle River: Pearson Merril Prentice Hall 
 
    
    via Amazon.com   



0. Vooraf: po, vo, mbo, hbo 
 
1. Verwondering: wat werkt in het onderwijs? 
2. Over kennis en kennen  
3. Over misconcepties en transfer 
4. Over strategisch leren en strategisch 

lesgeven 
5. Hoe kloof overbruggen?  



}  Wat zijn uitgangspunten in je lesgeven?  
}  Op welke theorie is dat gebaseerd? 
}  Door welk onderzoek wordt bevestigd dat dit de 

juiste aanpak is? 

}  Wat is na het college jouw concrete opbrengst? 

 

}  Zo’n vraag is voorbeeld van aandachtrichter 
(advance organizer) 



}  Dat er verschillende soorten kennis bestaan  

}  Dat die een eigen didactiek vragen  

}  Dat leren met weerstanden gepaard kan gaan 

}  Dat transfer niet vanzelf gaat 

}  En dat het loont om strategisch les te geven.  



}  Algemene principes  
 
De succesvolle leerling/deelnemer/student 

construeert kennis door nieuwe informatie 
aan bestaande kennis te verbinden.  

 
Het stellen van hoge en uitdagende leerdoelen 

en het evalueren van prestaties van de 
lerende zowel als van het leerproces zijn 
integrale onderdelen van het leerproces  

 



http://www.youtube.com/watch?
v=t04rpwgN1zI  



Decreased Enhanced Zero 

0



} Overeenkomsten en verschillen 
zoeken 

}  Samenvatten en aantekeningen maken  
}  Formatieve evaluatie 
}  Feedback naar docenten  
} Rolwisselend onderwijs  
} Onderzoek doen  





JA!!! 
          en 
               NEE!!! 

}  Kookboekdidactiek  
}  De-professionalisering 
}  Laat zien wat werkt, maar niet waarom  



}  Verschillende leertheorieën, Jos Beiskuizen 
vorige keer    

}  Verschillende opvattingen over kennis  
◦  Nature/nurture  
◦  In welke mate zijn wij voorgeprogrammeerd   

}  Eens over: 
◦  Geheugen  
◦  Verschillende soorten kennis  
◦  Strategisch leren, strategisch lesgeven  



Sensorisch 
geheugen 

Korte termijn 
geheugen 

Lange termijn 
geheugen 

Van waarnemen tot onthouden  



recep 
Tie 
 
 
 
 

expe 
ditie 

werkgeheugen,  
de werkplaats 

magazijn 
 
 
 

grondstoffen 
halfproducten 

van info 
naar 
kennis 
Sensorisch 
geheugen 

Korte termijn 
geheugen 

Lange termijn geheugen: 
neurale paden.  
Oneindig aantal 
verbindingen. 

Com-
plexe 
taken 

selectie,                   
aandacht 

scannen, 
aandacht  

6 secondes  
7 eenheden 

oneindig 
veel 
informat
ie 
 

herhalen 
herhalen,  
aandacht voor betekenis en 
organisatie. 
patronen zien en herkennen  

aandacht aandacht 



}  Overeenkomsten en verschillen  

}  Samenvatten en aantekeningen maken  

}  Formatieve evaluatie  

}  Rolwisselend onderwijs  

}  Onderzoek doen  



}  Declaratieve kennis  
}  Procedurele kennis  
}  Conditionele kennis  

}  In alle vakken, verhouding kan verschillen  
◦  Hoe zit dat in jouw vak?  
◦  In jouw beroep?  

}  Hoe houdt u hiermee rekening in uw lessen?  
  



http://www.youtube.com/watch?
v=QM_8Hlq_ncU  



  

     5. Reflectie 
 
 
4. Onderzoek doen 
3. Kennis verbreden 
 en verdiepen 
2. Kennis verwerven  
en integreren 
  
 

     1. Motivatie 
 
Leren in vijf dimensies 

        

  

 

  

 



Nieuwe kennis 
verwerven en integreren 

  
 
inhoudelijke kennis    vaardigheden 

         =                 =      
 denken            doen 

--------------------------------------------------------------------- 

 
  

betekenis opbouwen    stappenplan achterhalen 

  

schematiseren     vaardigheid uitproberen 

  

onthouden      automatiseren 

 





}  Schoolvak 
◦  Taal 
◦  Historie  
◦  Interne samenhang en Structuur  
◦  Manier van denken  
◦  Issues in didactiek  

}  Beroep 
◦  Taal 
◦  Historie  
◦  Interne samenhang en Structuur  
◦  Manier van denken  
◦  Issues in beroepsidentiteit   



De procedure is eigenlijk heel simpel. Eerst ga je stapels 
maken. Misschien is ook één stapel wel genoeg. Dat hangt er 
van af hoe veel je hebt. Misschien moet je ergens naar toe, 
omdat jezelf geen voorzieningen hebt. Anders kan je thuis 
beginnen. Het is belangrijk niet teveel tegelijk te doen. Het 
gaat beter met wat minder in een keer. Op korte termijn lijkt 
dit niet zo belangrijk, maar oh wee, als het mis gaat. Een 
foutje kan dus best duur worden. In het begin vind je de hele 
procedure wellicht wat ingewikkeld. Maar al gauw wordt het 
gewoon een van die dingen die je moet doen. Er zal ook geen 
eind aan komen.  

Als je klaar bent, ga je weer stapels maken. Daarna leg je alles 
weg op de eigen plek. Je gaat de dingen weer gebruiken en 
daarna begint alles van voren af aan.   

 



}  Voor/achtergrondkennis (filter) 
◦  Ook declaratief, procedureel en/of conditioneel 

gekend. Weten dat, weten hoe, weten wanneer  

}  Expliciete ßà stilzwijgende kennis  
◦  Vooral tacit knowledge is hardnekkig: geeft 

weerstand tegen schoolse kennis  

}  Schoolse ßà niet schoolse kennis  
◦  Schoolse kennis te vaak als inert ervaren  



}  Voorkennis (ook houdingen)  
◦  De stofjas vs ontwerpen op computer 

}  Deelname in sociale praktijken  
}  In BPV  
◦  Ook informele, impliciete, niet-schoolse kennis 
◦  Identiteitsvorming, merendeels onbewust  

}  Kennis bewust maken en expliciteren 
}  Door conceptualiseren en reflecteren  

 



}  wat we al weten van een onderwerp heeft 
zeer hoge correlatie met schoolsucces 
(Marzano, 2008) 
�  ervaringsbasis  
�  opslaan in geheugen op goede manier  

}  directe relatie met soc ec milieu en etniciteit  
�  relatie achtergrondkennis en armoede 
�  minder toegang tot ervaringen en rijke taalomgeving  
�  vaker ontmoedigende opmerkingen gehoord  
 

}  school en vooral leerkracht maakt verschil! 



}  naïeve perceptie/conceptie vd wereld  

}  hardnekkig en duurzaam, ook na de 
‘goede’ info  (vanwege plek in LTG 
en verbondenheid aldaar) 

}  kennis van het leven altijd boven 
schoolse kennis 

 
Welke misconcepties komen we in de 

klas/stagebegeleiding tegen?  
En hebben wij zelf ook last van 

misconcepties?  



}  aarde en de zon 
}  het vallen van voorwerpen 
}  oriënteren  
}  licht valt uit je ogen 
}  onderzoek is wetenschappelijk 

onderzoek  
}  intelligentie staat vast  

 



}  conceptual change (leren als ontwikkeling van 
kennisstructuren ) 
◦  assimilatie en accommodatie  
◦  radicale accommodatie: paradigm shift (lastig)  

}  Weerstanden ? (ook experts hebben dat) 
◦  afhankelijk van  
�  kenmerken voorkennis (verankering) 
�  kenmerken en kwaliteit nieuwe kennis (krachtig?, 

geloofwaardig?)  
◦  ook afhankelijk van  
�  hoe verwerkt (diepe verwerking?) 
�  intentioneel leren (wil je verandering?) 
�  socioculturele kennis (vb creationisme) 



ervaring   ervaring              ervaring          ervaring   

 begrip    begrip    begrip                      

               Model van transfer  



}  goed begrijpen 

}  op diepe manier verwerken   

}  in productief leren 

}  eraan blijven werken 
 

nooit erop rekenen!!! 



}  Kennisbasis per schoolvak  
}  Kennisdelen (declaratieve, procedurele en 

conditionele kennis) tot samenstellende delen 
maken van groter integrerend geheel; het 
beroep en de beroepsidentiteit  

}  Contextualiseren à conceptualiseren à 
recontextualiseren 

}  Door verbinden theoretische modellen aan 
praktijksituaties.  



alleen maar vaardigheden  leerstrategieën: doelgericht 
en bewust inzetten 

gaat vanzelf lesgeven in strategisch leren 
en denken, dan bijhouden! 
 

vak maakt niet uit er is wel degelijk variatie 
tussen schoolvakken en 
contexten 

docent maakt niet zoveel uit  docent maakt alles uit!!!! 



Cognitieve 
component!

Affectieve 
component!

Regulatieve 
component!

analyseren ! verwachten! oriënteren!

memoriseren ! motiveren! plannen!

structureren ! emoties opwekken! proces bewaken!

concretiseren! inspannen! toetsen!

selecteren! concentreren! diagnostiseren!

relateren! waarderen! bijsturen!

kritisch verwerken! zichzelf beoordelen ! evalueren!

toepassen! attribueren! reflecteren!

OVERZICHT VAN LEERFUNCTIES (Vermunt) 
 



Reproductie 
gerichte 
leerstijl  

Betekenisgerich
te leerstijl  

Toepassings 
gerichte 
leerstijl  

Ongerichte 
leerstijl  

 
stapsgewijze 
verwerking  

 
diepte 
verwerking  

 
concrete 
verwerking  

 
nauwelijks 
verwerking  

 
externe sturing  

 
zelfsturing  

zelfsturing  
en  
externe sturing  

 
stuurloos  

 
testgericht 

 
eigen interesse  

 
beroepsgericht 
 

 
ambivalent 

 
opname van 
kennis 
 

 
opbouw van 
kennis  

 
gebruiken van 
kennis  

samen 
studeren en  
onderwijs moet 
stimuleren  



}  Leerstijlen in de cognitieve vakken 
◦  Oppervlakkige of diepte verwerking?  
◦  Zelfsturing ßà stuurloosheid? 
◦  Metacognitie?  
◦  Affectieve leerfunctie?  

}  Leerstijlen in de praktijkvakken  
◦  Leercyclus van Kolb 

}  Leeromgevingen  
◦  Transfer  
◦  Mate en aard van deelname aan sociale 

beroepspraktijken  



}  intensieve en activerende lessen 
}  aanleren (leer) strategieën  
}  omgaan verschillen (leerstijlen, diversiteit)  
}  de kracht van feedback: twee kanten op  
}  diep leren (onderzoek, probleemoplossen) 
}  samenwerkend leren  
}  voorkennis  
}  schematiseren  

37 



}  Leren refecteren  
}  Leren zelfsturing 
}  Helpen ontwikkelen beroepsidentiteit? 

Verbinden leren op school en leren in de 
praktijk?  





}  RDD-model 

}  Innovatie als collectief leerproces 
}  Professionele leergemeenschappen 
}  Reflectieve en onderzoekende professional 

De oospronkelijke optimistische gedachte, dat met behulp 
van wetenschappelijk verantwoorde producten er veel in 
scholen verbeterd kan worden, is echter niet juist. 
Evaluatieonderzoek brengt dat aan het licht. Leraren blijken 
de nieuwe producten niet of niet zoals door de ontwikkelaars 
bedoeld te gebruiken. Leraren zijn geen kritiekloze afnemers 
van hetgeen door anderen ontwikkeld is.  

  (Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004) 



•  Identifying similarities and differences 
•  Summarizing and note taking  
•  Reinforcing effort and providing 
recognition 
•  Homework and practice 
•  Nonlinguistic representations 
•  Cooperative learning 
•  Setting objectives and providing feedback 
•  Generating and testing hypotheses 
•  Cues, questions, and advance organizers 

41 



Reactie van docenten 
vaak:   

Reactie van schoolleiders 
vaak:  

“dat doen we allemaal al” 

“Hoe krijg ik mijn docenten 
zover dat ze dit allemaal 
gaan doen?” 

42 



}  Eigen visie en eigen onderwijstheorie nodig 
om strategieën betekenis te geven  

}  Creëren schijnzekerheid   
}  Liever vragen stellen en probeem-analyse 
 



44 

“. . . creative breakthroughs are 
always preceded by periods of 

cloudy thinking, confusion, 
exploration, trial and stress;                                                    

followed by periods of 
excitement, and growing 

confidence                                                
as one pursues purposeful 

change, or copes with unwanted 
change.” 

     Michael Fullan 



45 

Source:  Peter Senge, The Fifth Discipline 



Wetsvoorstel Versterking positie 
onderwijspersoneel 

}  De leraar beschikt over zeggenschap binnen de school, 
waaronder tenminste wordt verstaan de zeggenschap 
van de leraar over het ontwerp en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid en het beleid met betrekking tot 
de kwaliteit van het onderwijs. 

}  De leraar geeft in samenwerking met andere leraren en 
in overleg met het bevoegd gezag vorm en inhoud aan 
deze zeggenschap 

}  Het bevoegd gezag stelt na overleg met de leraren een 
regeling voor het werkoverleg vast met betrekking tot 
de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt 
georganiseerd. 



deelnemer docent 

school  PBV 

beroepsidentiteit 

Wat neem je mee van het college??? 
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