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VOORWOORD
In dit boekje bij de lectorale rede “Leren in het HBO: denken, doen en
laten” vindt u een introductie op de onderzoeksthema’s van het lectoraat
Brein en Leren en het onderzoekswerk dat door de kenniskringleden van
het lectoraat gedaan wordt. In de lectorale rede zelf komt de inhoud van
dit boekje in een verkorte vorm aan bod.
Het lectoraat Brein en leren richt zich op belangrijke uitdagingen waarvoor de hbopraktijk zich gesteld ziet. Deze uitdagingen zal ik eerst aan de orde stellen gevolgd
door een beschrijving van de twee onderzoekslijnen. Daarna zal ik ingaan op een
aantal leerstrategieën uit de geheugen- en onderwijspsychologie omdat deze een
belangrijke koppeling vormen tussen de onderzoekslijnen van het lectoraat. Voor
elke leerstrategie geef ik aan wat deze inhoudt en noem ik een voorbeeldonderzoek om duidelijk te maken waaruit de empirische evidentie voor de effectiviteit
van de leerstrategie blijkt. Ook leg ik kort uit wat de theoretische verklaring is voor
de effectiviteit van een leerstrategie. In het laatste deel van het boekje beschrijf
ik voorbeelden van onderzoeken die binnen de twee lijnen worden uitgevoerd.
Vanwege ruimtebeperking – het is al een behoorlijk lijvig boekje - kan ik helaas
niet alle afgeronde, lopende en geplande onderzoeken van de kenniskring Brein en
Leren behandelen. Om u toch een beeld te geven van wat er op onderzoeksgebied
allemaal gebeurt, vindt u achter in dit boekje een overzicht van de kenniskringleden (intern en extern) en hun onderzoeksinteresse.
Aan het einde van dit voorwoord wil ik kort ingaan op de naam van het lectoraat:
Brein en Leren. Tijdens het lezen van dit boekje zult u zich wellicht afvragen wat
de relatie met het brein dan precies is. Het brein zal in de tekst namelijk nauwelijks aan de orde gekomen. Welnu, de relatie verloopt via de eerder genoemde
leerstrategieën die in beide onderzoekslijnen van het lectoraat centraal staan. Een
belangrijke aanname in de wetenschappelijke literatuur is dat deze strategieën
zo effectief zijn omdat de verwerkingsprocessen die zij oproepen, aansluiten bij
de architectuur van het geheugen in ons brein. Vandaar de naam Brein en Leren.
Ik wil echter benadrukken dat het lectoraatsonderzoek geen gebruik maakt van
breinpsychologische/neuropsychologische onderzoeksmethoden. De gehanteerde
onderzoeksbenadering en de gebruikte theoretische kaders zijn afkomstig uit de
leerpsychologie, dat wil zeggen de cognitieve psychologie en de onderwijspsychologie. In die zin is leren in het lectoraat beduidend belangrijker dan het brein.
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HBO PRAKTIJK

Van de hbo-afgestudeerden die aan het werk zijn, heeft bovendien een groot
percentage een baan op hbo-niveau binnen de eigen opleidingsrichting of een
verwante richting (zie figuur 2).

1. hbo: wat gaat er goed?

Werkzame hbo-schoolverlaters meet een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting

In 2015 schreven 445.000 studenten zich in voor een opleiding aan een hbo-instelling. Voor mbo-opleidingen schreven zich datzelfde jaar 460.000 studenten in en
voor wo-opleidingen 260.000 studenten. Hierdoor bediende het hbo in 2015 35
procent van de studenten in het tertiaire onderwijs. Uit de resultaten van de jaarlijkse nationale studentenenquête, blijkt dat in 2015 bijna 70% van de studenten
tevreden was over de competenties die zij opdoen tijdens hun opleiding. Uit dezelfde enquête komt naar voren dat hbo-studenten gemiddeld genomen behoorlijk tevreden zijn over de kwaliteit van de studie in het algemeen (gemiddelde score
van 4 op een 5-puntschaal), over de inhoud van hun studie (gemiddelde score van
3,8 op een 5-puntschaal), over de algemene vaardigheden die zij opdoen (gemiddelde score van 3,9 op een 5-puntschaal), over de kwaliteit van hun docenten
(gemiddelde score van 3,7 op een 5-puntschaal), over de studieomgeving (gemiddelde score van 4,1 op een 5-puntschaal) en over hun stage-ervaring (gemiddelde
score van 4 op een 5-puntschaal). Verder blijkt (zie figuur 1) dat bijna 80% van de
gediplomeerde studenten die het hbo na het studiejaar 2012/’13 verlieten, op 1
oktober 2013 werk had.

Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom van gediplomeerde voltijd hbo’ers per diploma in oktober 2013
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Figuur 1. Overgenomen uit http://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/hoger-beroepsonderwijs/aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt/arbeidsmarktpositie-van-studenten-uit-het-hoger-beroepsonderwijs
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Figuur 2. Overgenomen uit: http://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/hoger-beroepsonderwijs/aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt/arbeidsmarktpositie-van-studenten-uit-het-hoger-beroepsonderwijs

Vergelijkbare cijfers komen naar voren uit de HBO-monitor 2015 (bron: Feiten en
cijfers: HBO-monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het
hbo, juni 2016). Dit onderzoek gaat over de arbeidsmarkpositie van hbo-studenten
die hun diploma behaalden in het studiejaar 2013/2014. Voor dit cohort gold dat
81% binnen 3 maanden een baan had en dat dit in 77% van de gevallen dit een
baan op hbo-niveau was. Bovendien bleek de werkloosheid onder afgestudeerde
hbo’ers gedaald van 7,3% in 2013, en 6,5% in 2014, naar 5,5% in 2015.
De bovenstaande gegevens getuigen van het succes van het hbo. Het hbo bedient
een grote groep studenten in het tertiaire onderwijs en deze studenten geven
een hoge waardering voor belangrijke aspecten van de aangeboden opleidingen.
Daarnaast voorziet het hbo in een maatschappelijk behoefte getuige het hoge
percentage hbo-afgestudeerden dat direct na de opleiding een baan vindt; een
baan die bovendien in veel gevallen aansluit bij het opleidingsniveau en de afgeronde opleidingsrichting. Ook mag niet onvermeld blijven dat hbo-instellingen de
laatste jaren hard gewerkt hebben aan het verhogen van de kwaliteit van docenten, het onderwijs en het niveau van de opleidingen. Deze inspanningen hebben
het gewenste resultaat opgeleverd gezien de waardering hiervan door de Onderwijsinspectie en de accreditatieorganisatie NVAO (bron: #hbo 2025: Wendbaar &
weerbaar, mei 2015).
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2. hbo: wat kan er beter?
Ondanks dat het op veel gebieden goed gaat met het hbo zijn er ook de nodige
uitdagingen. Enerzijds valt er een en ander aan het studiesucces te verbeteren.
Anderzijds is het huidige succes geen garantie voor de toekomst. De dynamiek,
complexiteit en onvoorspelbaarheid van de beroepsomgeving van de hbo’er neemt
toe; studenten moeten hierop voorbereid zijn. Dat betekent onder andere dat er
meer aandacht moet komen voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken.

STUDIESUCCES: PRESTATIE EN HOUDING
Het studiesucces in het hbo – uitgedrukt in rendement en doorstroomsnelheid – is
voor verbetering vatbaar. Relatief lage rendementen en een relatief lage doorstroomsnelheid zijn problematisch voor hbo-instellingen, omdat de financiering
van het onderwijs grotendeels afhangt van de prestatie in de vorm van het aantal
verstrekte diploma’s. Uitval en vertraging hebben ook negatieve consequenties
voor studenten en voor de maatschappij, in de vorm van hogere studiekosten voor
studenten en onvoldoende ontplooiing van aanwezig talent. Recente gegevens van
de Vereniging Hogescholen (bron: feiten en cijfers, afgestudeerden en uitvallers in
het hoger beroepsonderwijs, april 2016) over het cohort 2013/2014, tonen aan
dat 15,8% van de hbo-studenten in het eerste jaar uitvalt en dat 19,6% van hen
na het eerste jaar wisselt van studierichting. Eerstejaars uitval en wisselingen hebben waarschijnlijk een negatief effect op het rendement en de doorstroom; een
aanname die ondersteund wordt door gegevens van DUO. Zo is de verwachte studieduur van studenten die zich in 2015 hebben aangemeld voor een hbo-opleiding
5 jaar, dat is 1 jaar langer dan de duur van een voltijds hbo-opleiding. Bovendien
is de trend dat de gemiddelde studieduur steeds langer wordt. In 2009 was deze
nog 52,6 maanden, in 2013 al 54,6 maanden (bron http://cijfers.vereniginghogescholen.nl/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=6_Studieduur.qvw&host=QVS@
cloudbox10232&anonymous=true, geraadpleegd 27 juli 2016). Verder becijfert
DUO dat van het cohort 2015 ongeveer 65% van de hbo-studenten naar verwachting uiteindelijk een diploma behaalt. Ter vergelijking, van het hbo-cohort
2005 heeft 71% het diploma behaald. Kortom, we zien - en dat is al enkele jaren
het geval – dat eerstejaarsstudenten vaak uitvallen of wisselen van studierichting,
dat de studieduur toeneemt en het aantal gediplomeerden afneemt. Studiesucces
wordt echter niet alleen gedefinieerd in termen van rendement en doorstroomsnelheid, maar ook door studiehouding. In de onderwijsvisie van Avans wordt
bijvoorbeeld gesteld dat een succesvolle student een lerende, onderzoekende,
ondernemende en verantwoordelijke houding aanneemt. Marloes Broeren, lid van
de kenniskring Brein en Leren en docent aan de Avans Academie voor Communicatie en User Experience, verwoordt in haar onderzoeksvoorstel heel treffend waar
de schoen wringt als het gaat om studiehouding (zie eveneens een rapport van
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de OECD over motivatie – een belangrijk aspect van houding – bij Nederlandse
studenten: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/
netherlands-2016_9789264257658-en#page1 geraadpleegd 28 juli 2016). Ik
citeer en parafraseer daarom met veel plezier uit haar werk.
In hbo-onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen contacttijd en zelfstudietijd. Deze beide elementen vormen de studielast voor studenten, die voor een
voltijdstudent op 40 studiebelastingsuren in de week is vastgesteld. Contacttijd
bestaat uit het bijwonen van geplande contactmomenten zoals hoorcolleges, werkcolleges en projectbegeleidingsbijeenkomsten. Daarnaast besteden studenten tijd
aan zelfstudie. Deze zelfstudie bestaat uit het individueel of in groepsverband uitvoeren van leeractiviteiten op eigen initiatief. Hierbij kan gedacht worden aan voorbereidingen voor lesactiviteiten, lezen van literatuur, studeren voor tentamens, of
activiteiten die bijdragen aan het volbrengen van een doorlopend project. Van hbostudenten wordt een goede studiehouding verwacht. Dit betekent onder andere
dat zij voldoende tijd besteden aan zelfstudie (de norm bij veel hbo-opleidingen is
22 uur per week, omdat gemiddeld 18 contacturen worden ingepland); dat zij hun
zelfstudie-activiteiten niet uitstellen tot vlak voor het tentamen; dat zij goed voorbereid zijn op de contactmomenten; en dat zij tijdens contactmomenten een zinvolle bijdrage leveren aan de geplande activiteiten. Vooral in het eerste jaar wijkt de
daadwerkelijke studiehouding van studenten echter behoorlijk af van de verwachtingen. Docenten zien vaak een gebrekkige motivatie bij studenten. Zij ervaren dat
studenten te weinig tijd besteden aan zelfstudie, dat ze zelfstudieopdrachten niet
of onvoldoende uitvoeren, of dat ze artikelen die als zelfstudiestof zijn opgegeven
niet of onvoldoende lezen. Het resultaat hiervan is dat studenten onvoorbereid in
de lessen komen. Daarnaast merken docenten dat bij veel studenten sprake is van
uitstelgedrag. Tijdens een periode waarin geen tentamens plaatsvinden, investeren
studenten weinig of geen tijd en energie in zelfstudie. Deze veronderstelling wordt
beaamd door studenten van de opleiding Communicatie: “Ik begin eigenlijk pas in
week 6 van het blok met zelfstudie, dan komen de tentamens er weer aan.”
(bron: input van focusgroep 1 onderzoek Brein en Leren, maart 2016).
Het is aannemelijk dat de suboptimale studiehouding van (eerstejaars)studenten
negatieve consequenties heeft voor hun prestaties. Om te beginnen zorgt uitstelgedrag ervoor dat studenten minder uren investeren in hun studie dan vereist
en het leidt ertoe dat de studietijd wordt gecomprimeerd in een korte periode
voorafgaand aan de tentamens. Dit laatste staat in de psychologische wetenschappelijke literatuur ook wel bekend als ‘stampen’ (cramming in het Engels). Uit tal
van onderzoeken blijkt dat deze vorm van leren veel minder effectief is voor het
begrip en het onthouden op de lange termijn dan het gespreid leren van de stof.
Verder blijkt uit verschillende studies dat een effectieve invulling van de contacttijd
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een positieve invloed heeft op de prestaties. Een effectieve invulling betekent dat
studenten tijdens contactmomenten bezig zijn met leeractiviteiten die gericht zijn
op een diepgaande verwerking van de stof, zoals het analyseren, toepassen en
evalueren van de geleerde stof. Verder houdt een effectieve invulling van contacttijd in dat er ruimte is voor docenten om feedback te geven en om de voortgang
van studenten in hun leertraject te bewaken. Een dergelijke invulling van contactmomenten vereist echter dat studenten de gewenste studiehouding laten zien. Als
hier geen sprake van is, omdat studenten niet goed voorbereid zijn of niet actief
meedoen, wordt het moeilijk en soms zelfs onmogelijk om de contactmomenten op een effectieve manier in te vullen. Dit levert niet alleen frustratie op bij de
docenten, het heeft ook tot gevolg dat belangrijke leerdoelen niet of onvoldoende
bereikt worden, waardoor er bij tentamens minder goed gepresteerd wordt.
Een ander probleem van een suboptimale studiehouding is dat het voor studenten moeilijker is om zich een helder beroepsbeeld te vormen, terwijl dat juist heel
motiverend kan werken. De vakken en practica binnen een hbo-opleiding geven
de student alvast een beeld van de inhoud van de toekomstige beroepspraktijk.
De vorming van een helder beeld vereist echter dat een student zich daadwerkelijk
verdiept in de vakken en practica die hij moet volgen. Gebeurt dit niet dan is een
incorrect of incompleet beroepsbeeld het gevolg. Dit kan er vervolgens toe leiden
dat studenten ten onrechte besluiten om een opleiding te verlaten. Opleidingen en
docenten moeten daarom aandacht besteden aan het beroepsbeeld door te laten
zien hoe de vakken, opdrachten en theoretische basiskennis gerelateerd zijn aan
het werkveld. Maar de student heeft hierin ook een grote verantwoordelijkheid.
Alleen door voldoende tijd en energie te steken in het maken van opdrachten, het
bestuderen van de lesstof en het actief meedoen tijdens contactmomenten kan
een student een scherp beeld krijgen van het toekomstige beroep.
Kortom, het mag duidelijk zijn dat de verbetering van prestatie (studiesucces) en
motivatie – die onder andere tot uiting komt in studiehouding – een belangrijke
uitdaging is voor het hbo.

21STE-EEUWSE VAARDIGHEDEN: KRITISCH DENKEN
Naast uitdagingen op het vlak van prestatie en motivatie, zien hbo-instellingen zich
geconfronteerd met de uitdaging om studenten te voorzien van kennis en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen werken en samenleven in de hedendaagse
westerse maatschappij. Vanwege technologische ontwikkelingen, globalisering,
immense hoeveelheden beschikbare informatie, een toenemende wederzijdse
afhankelijkheid van economieën en staten ten opzichte van elkaar, en een groeiende etnische en culturele diversiteit, worden er allerlei nieuwe eisen aan mensen
gesteld. Op de arbeidsmarkt zal minder aanbod zijn van routinematig werk, zoals
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productietaken of eenvoudige administratieve taken, omdat dit werk gemakkelijk door computers of machines uitgevoerd kan worden. In plaats daarvan zal
de behoefte aan kenniswerk toenemen. Dit soort werk wordt gekenmerkt door
relatief complexe taken die vaak in multidisciplinaire samenwerking worden uitgevoerd, ondersteund door moderne technologie en door computers gegenereerde
informatie. Verder wordt van mensen in de hedendaagse maatschappij verwacht
dat ze zelfstandig weloverwogen, rationele keuzes kunnen maken als consument
en dat ze zich als betrokken, reflectieve en zelfkritische burgers opstellen. Deze
nieuwe eisen hebben voor het onderwijs tot gevolg dat er naast aandacht voor
vakspecifieke kennis en vaardigheden aandacht moet zijn voor meer generieke zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden (21-first century skills), zoals creatief denken,
samenwerken, effectief communiceren, probleem oplossen, effectief omgaan met
informatie- en communicatietechnologie, zelfregulatie en kritisch denken. In de
discussie over 21e-eeuwse vaardigheden wordt er overigens terecht op gewezen
(zie bijvoorbeeld Martens, 2014) dat de genoemde vaardigheden voor een deel
helemaal niet specifiek zijn voor de 21e eeuw: creatief problemen oplossen samen
met anderen was in andere eeuwen bijvoorbeeld minstens zo belangrijk als nu.
Verder suggereert de term dat kennis in de 21e eeuw minder belangrijk is dan
vaardigheden. Dit is onjuist: de meeste – waarschijnlijk zelfs alle – 21e-eeuwse
vaardigheden vereisen namelijk een gedegen kennisbasis. Desondanks zijn er
goede argumenten te geven voor het idee dat er in het onderwijs aandacht moet
zijn voor 21e-eeuwse vaardigheden. Ik licht dat toe met als voorbeeld ‘kritisch
denken’, een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid.
Wanneer het gaat om 21e-eeuwse vaardigheden hechten verschillende hbo-instellingen – ik noem Avans en de Hogeschool Zuyd – veel waarde aan kritisch denken.
Zo staat in de Avans Hogeschool Ambitie 2020 meermaals aangegeven dat afgestudeerden in staat moeten zijn om kritisch te kunnen nadenken. De vraag die zich
vervolgens aandient, is wat kritisch denken nu precies inhoudt. Wetenschappers
hebben in de loop der tijd verschillende formele definities gegeven van kritisch
denken (Ennis, 1962; Facione, 1990; Scriven & Paul, 1996; Siegel, 1988; Tittle,
2011). De definitie die tegenwoordig veel gebruikt wordt in de wetenschappelijke
literatuur is opgesteld door een multidisciplinair panel van 46 toonaangevende
wetenschappers, in het kader van de Delphi-studie van de American Philosophical
Association (APA). Dit panel kwam tot de volgende definitie:
“We understand critical thinking to be purposeful, self-regulatory judgment which
results in interpretation, analysis, evaluation, and inference, as well as explanation
of the evidential, conceptual, methodological, criteriological, or contextual considerations upon which that judgment is based” (Facione, 1990, p.2).
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Paul en Elder (2006) geven verder aan dat kritisch denken resulteert in een kritische denker die als volgt door hen beschreven wordt (p.4):
“A well cultivated critical thinker raises vital questions and problems, formulating
them clearly and precisely; gathers and assesses relevant information, using abstract ideas to interpret it effectively; comes to well-reasoned conclusions and solutions, testing them against relevant criteria and standards; thinks open-mindedly
within alternative systems of thought, recognizing and assessing, as need be, their
assumptions, implications, and practical consequences; and communicates effectively with others in figuring out solutions to complex problems. Critical thinking is,
in short, self-directed, self-disciplined, self-monitored, and self-corrective thinking.
It requires rigorous standards of excellence and mindful command of their use. It
entails effective communication and problem solving abilities and a commitment
to overcome our native egocentrism and sociocentrism.”
Paul en Elder (2006) dichten dus impliciet en expliciet verschillende positieve
eigenschappen toe aan kritisch denken en aan kritische denkers. Dit is eveneens
terug te vinden in een artikel van Lilienfeld, Ammirati en Landfield (2009), waarin
de auteurs betogen dat ideologisch extremisme en conflicten tussen verschillende
groeperingen in een samenleving voorkomen kunnen worden als burgers geleerd
wordt om kritisch na te denken. Tegelijkertijd blijkt uit veel onderzoeken dat mensen moeite hebben met verschillen aspecten van kritisch denken (zie bijvoorbeeld
het vaak geciteerde artikel van Tversky & Kahneman, 1974). Zo schatten mensen
de voorspelbaarheid van een gebeurtenis hoger in nadat deze gebeurtenis heeft
plaatsgevonden dan voordat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit fenomeen
staat in de wetenschappelijke literatuur bekend als de hindsight bias of het I-knewit-all-along-effect (zie Roese & Vohs, 2012 voor een overzichtsartikel). Een willekeurig politiek analist zou de kans op een overwinning van het Brexit-kamp voorafgaand aan het EU-referendum bijvoorbeeld op 40% schatten. Wanneer dezelfde
analist echter gevraagd zou zijn om de kans te schatten nadat de overwinning
van het Brexit-kamp een feit was, dan zou de analist al terugkijkend waarschijnlijk
concluderen dat de kans op een overwinning van het Brexit-kamp voorafgaand
aan het referendum veel hoger was. Wellicht zou hij zelfs concluderen dat een
overwinning onvermijdelijk was; een waarschijnlijkheid van 100%. De analist zou
zomaar het gevoel kunnen krijgen dat hij een Brexit al van verre had zien aankomen, vandaar de naam van het effect (I knew it all along). Wanneer de analist
niet kritisch reflecteert op dit gevoel dan is een onterecht groot vertrouwen in het
eigen voorspellingsvermogen waarschijnlijk het gevolg. Daarnaast heeft onderzoek
laten zien dat mensen vooral bevestiging zoeken voor hun vooronderstellingen
en dat zij veel minder geneigd zijn om op zoek te gaan naar informatie of argumenten die hiermee in strijd zijn (de zogenoemde confirmation bias, Nickerson,
12

1998). Verder blijkt dat mensen het lastig vinden om statistische informatie correct
te gebruiken bij het nemen van beslissingen. Een bekend voorbeeld hiervan is de
base-rate neglect. Om u een idee te geven van hoe dit fenomeen werkt, nodig ik u
uit om de volgende beschrijving te lezen en een antwoord te geven op de gestelde
vraag. Leest u daarbij vooral niet verder; het juiste antwoord wordt namelijk later
gegeven.
Stelt u zich voor dat u een psycholoog bent en u wordt gevraagd om basisschoolkinderen te testen op hoogbegaafdheid. U maakt daarbij gebruik van een testinstrument met een zeer hoge specificiteit en een perfecte sensitiviteit. Op basis van
de uitslag van de test worden kinderen die niet hoogbegaafd zijn slechts in 5%
van de gevallen als hoogbegaafd bestempeld. Als een kind hoogbegaafd is dan
geeft de test in alle gevallen hoogbegaafdheid als uitslag. Nu test u een willekeurig
kind uit een populatie waarvan 2% hoogbegaafd is. De test geeft hoogbegaafdheid aan. Hoe groot is dan de kans dat het kind daadwerkelijk hoogbegaafd is?
Veel mensen schatten de kans zeer hoog in, dikwijls rond de 90%. Dat komt
omdat ze alleen uitgaan van de positieve testeigenschappen (hoge sensitiviteit
en hoge specificiteit) en geen rekening houden met het feit dat hoogbegaafdheid slechts weinig voorkomt. Houd je daar wel rekening mee dan kom je tot de
conclusie dat de kans op een hoogbegaafd kind gegeven een positieve testuitslag
slechts 29% is. De kruistabel hieronder (Tabel 1) maakt dat duidelijk; voor het
gemak is in de tabel gewerkt met een voorbeeld van 100 kinderen.
					Werkelijkheid
					Hoogbegaafd
Testuitslag Hoogbegaafd
2		
		
Niet hoogbegaafd 0		

Niet hoogbegaafd
5
93

Tabel 1. Denkbeeldige relatie tussen uitslag van een hoogbegaafdheidstest en daadwerkelijke
hoogbegaafdheid.

Van de 7 kinderen die volgens de test hoogbegaafd zijn, zijn er in werkelijkheid
slechts 2 hoogbegaafd. Dit komt neer op 2/7 en dat is afgerond 29%.
Niet of onvoldoende kritisch denken komt vooral voor in de complexe beroepen waar onder andere het hbo voor opleidt. Dit kan financiële, emotionele en soms
zelfs dodelijke consequenties hebben (Lunn, 2011; Parker, Bruine de Bruin, & Fischhoff, 2015; Schmidt et al., 2016). In het juridische domein is een bekend voorbeeld
de casus van Lucia de Berk, in de media aangeduid als de zaak Lucia de B..
Lucia de Berk werd in eerste instantie verantwoordelijk gehouden voor vijf moor13

den en twee pogingen tot moord op ziekenhuispatiënten die zij verzorgde. Het
gerechtshof in Den Haag veroordeelde haar in 2004 tot een levenslange gevangenisstraf en tbs voor zeven moorden en drie pogingen tot moord. Wetenschappers
betoogden echter dat er bij de veroordeling sprake was van een justitiële dwaling.
Zo zouden de aanklagers blijk hebben gegeven van confirmation bias, tunnelvisie
in het Nederlands (Rassin, 2007). Bij de waarheidsvinding zagen zij alle beschikbare
informatie slechts in het licht van een als juist aangenomen hypothese - namelijk
dat Lucia de B. schuldig zou zijn – terwijl ze andere interpretaties negeerden. Verder bleek dat de aanklagers bij de statistische argumenten uit waren gegaan van
verkeerde assumpties. Dit alles riep twijfel op over de juistheid van de beoordeling
van Lucia de Berk. De zaak werd in 2009 heropend en in 2010 werd Lucia de Berk
formeel vrijgesproken. Het gebrek aan kritisch denken heeft er dus toe geleid dat
De Berk zes jaar ten onrechte in hechtenis is gehouden.
Het mag duidelijk zijn dat kritisch denken een cruciale vaardigheid is om als burger
en beroepsbeoefenaar te functioneren in de hedendaagse maatschappij. Ook is
helder dat mensen vaak niet of onvoldoende kritisch denken. Het is daarom niet
verwonderlijk dat onderzoekers, docenten en beleidsmakers veelvuldig hebben
gesteld dat het onderwijs op alle niveaus – van het basisonderwijs tot en met
het hoger onderwijs – een bijdrage zou moeten leveren aan de ontwikkeling van
kritisch denken (AAC&U, 2004; Facione, 1990; Halpern, 1999; Siegel, 1989). Naast
de bevordering van prestatie en motivatie, is de bevordering van kritisch denkvaardigheden dan ook een belangrijke uitdaging voor het hbo.
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LECTORAAT BREIN EN LEREN:
ONDERZOEKSTHEMA’S EN
ONDERZOEKSVRAGEN
Het lectoraat Brein en Leren kent twee onderzoeksthema’s die aansluiten
bij de bovengenoemde uitdagingen voor het hbo. Een onderzoeksthema
richt zich op de vraag hoe je met name bij eerstejaars hbo-studenten de
motivatie en prestatie kunt verbeteren. Het andere onderzoeksthema is
gericht op het bevorderen van kritisch denken.

1. Onderzoeksthema: studiesucces
Naar studiesucces – dat gekoppeld is aan motivatie en prestatie – is al veel onderzoek gedaan en dat heeft tot nuttige inzichten geleid. Het rapport van collega’s
van het Leer-en Innovatiecentrum van Avans, Damiette Bakx en Etienne Nuland,
geeft hiervan een uitstekend overzicht. Ook op de website www.studiesuccesho.nl
vindt u veel informatie op dit gebied.
Veel onderzoek dat is uitgevoerd naar studiesucces is echter gebaseerd op observationele onderzoeksontwerpen. Dergelijke onderzoeksontwerpen maken het mogelijk
om een samenhang te bepalen tussen bestaande variatie op een mogelijke voorspeller van studiesucces (zoals de mate waarin studenten nauwgezet te werk gaan)
en variatie op een maat van studiesucces (zoals de prestaties van studenten bij een
tentamen). Schmidt, Cohen-Schotanus en Arends (2009) onderzochten bijvoorbeeld
een aantal cohorten van alle medische opleidingen in Nederland, die varieerden in
onderwijsvorm, rendement en doorstroomsnelheid. De resultaten van hun studie
lieten zien dat bij medische opleidingen met activerend onderwijs het rendement
en de doorstroomsnelheid hoger waren dan bij opleidingen met minder activerend
onderwijs. Wanneer een inputvariabele, zoals activerend onderwijs, samenhangt met
studiesucces wil dat echter nog niet zeggen dat er een causale relatie bestaat tussen
deze variabele en studiesucces. In de studie van Schmidt en collega’s zou het kunnen
zijn dat de opleidingen met activerend onderwijs ook op andere onderwijskenmerken – zoals roostering of aantal herkansingsmogelijkheden – verschilden van de minder activerende opleidingen. Het verschil in studiesucces zou aan deze kenmerken
of aan de combinatie van deze kenmerken met activerend onderwijs toegeschreven
kunnen worden, in plaats van aan activerend onderwijs op zich. Voor de praktijk
betekent dit dat de actieve manipulatie van een inputvariabele uit observationeel onderzoek – bijvoorbeeld minder activerend onderwijs vervangen door meer activerend
onderwijs – niet noodzakelijkerwijze tot het gewenste effect hoeft te leiden.
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In het geval van experimenteel onderzoek is wel een causale relatie vast te stellen
tussen de inputvariabele en de uitkomstmaat. Het eenvoudigste experimentele
ontwerp bevat twee groepen die voor aanvang van het experiment vergelijkbaar zijn; in sociaal wetenschappelijk onderzoek gebeurt dit door matching of
door deelnemers willekeurig toe te wijzen aan groepen. Vervolgens verschilt de
behandeling van beide groepen slechts op één aspect, waarna alle deelnemers
op dezelfde uitkomstvariabele gemeten worden. Zo zou je twee groepen studenten kunnen vormen die allemaal hetzelfde vak volgen, met hetzelfde rooster en
dezelfde docenten. De ene groep krijgt les in relatief grote werkgroepen en de
andere in relatief kleine werkgroepen. Na afloop van het vak wordt bij alle studenten dezelfde toets afgenomen. Als nu blijkt dat de twee groepen verschillend
scoren op de gemiddelde toetsprestatie dan kan dit alleen veroorzaakt zijn door
de verschillen in groepsgrootte. Anders dan bij observationele studies zijn er geen
alternatieve verklaringen voor het resultaat mogelijk. Een experimentele studie
biedt daarom sterkere aanleiding om te veronderstellen dat de manipulatie van
een inputvariabele – hier was dat de grootte van de werkgroep – tot een verschil in
studiesucces zal leiden. Experimentele studies zijn echter – om verschillende goede
redenen – schaars in onderzoek naar studiesucces.
Verder is in onderzoek naar studiesucces weinig aandacht voor de vraag hoe je de
zelfstudie van studenten zodanig kunt ondersteunen dat zij tot betere prestaties
komen. Deze vraag is voor het hbo echter heel belangrijk, omdat de contacttijd
in de meeste opleidingen beperkt is. Hierdoor moeten de leerdoelen grotendeels
verwezenlijkt worden door zelfstudie. Bovendien zijn er aanwijzingen dat studenten in het hoger onderwijs – zowel op het hbo als het wo – niet altijd even goed
inrichten (zie Karpicke, Butler & Roediger, 2009). Uit een studie die de kenniskring
Brein en Leren in het voorjaar van 2016 (onderwijsblok 3) heeft uitgevoerd onder
eerstejaarsstudenten van verschillende Avansacademies, bleek bijvoorbeeld dat (1)
studenten gemiddeld genomen de zelfstudienorm niet halen en (2) dat een groot
percentage studenten hun zelfstudieactiviteiten lang uitstelt. Deze resultaten zijn
extra zorgwekkend omdat de onderzoeksgroep bestond uit eerstejaarsstudenten
die niet uitgevallen zijn of van opleiding zijn veranderd; zelfs onder ‘succesvolle’
studenten is dus ruimte voor verbetering van de zelfstudieaanpak.
Gegeven de bestaande leemtes in onderzoek naar studiesucces voeren kenniskringleden Anton den Boer, Marloes Broeren, Janneke Rolland, Milou van Harsel
en Hans van ’t Zelfde experimenteel onderwijsonderzoek uit gericht op interventies die tot doel hebben om de prestatie en motivatie van eerstejaarsstudenten te
verhogen.
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2. Onderzoeksthema: kritisch denken
Net zoals voor het thema studiesucces, geldt voor het thema kritisch denken dat er
al veel onderzoek verricht is. Dit onderzoek heeft zich echter voornamelijk toegespitst op het aantonen van verschillende soorten fouten die mensen maken (vooral
op zogenoemde cognitive biases) als ze kritisch moeten nadenken, en op de theoretische mechanismen die aan deze fouten ten grondslag liggen. Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar hoe je in het onderwijs kritisch denken kunt bevorderen (zie voor een overzicht: Abrami, Bernard, Borokhovski, Wade, Surkes, Tamim, &,
Zhang, 2008). Wel zijn er aanwijzingen (zie Arum & Roksa, 2011) dat de kritische
denkvaardigheden bij studenten van Amerikaanse universiteiten zich nauwelijks
ontwikkelen gedurende hun opleiding. Zo lieten Flores, Markin, Burback, Quinn &
Harding (2012) zien dat veel studenten aan Amerikaanse universiteiten afstuderen
met onvoldoende ontwikkelde kritisch denkvaardigheden. Het lijkt er dus op – in
tegenstelling tot wat sommige docenten lijken te denken – dat kritisch denken
zich niet ontwikkelt als een bijproduct van hoger onderwijs (zie eveneens: Marin &
Halpern, 2011). Toch wordt kritisch denken niet altijd expliciet onderwezen (Davies,
2013; Paul, 2005), wellicht omdat docenten niet zo goed weten hoe zij dit moeten
aanpakken. Verschillende meta-analytische studies bieden echter inzicht in welke
instructiemethoden effectief zijn voor het aanleren van kritische denkvaardigheden
(zie: Abrami et al.,2008; Abrami, Bernard, Borokhovski, Waddington, & Persson,
2014). De laatstgenoemde studie liet zien dat er verschillende effectieve methoden
bestaan om kritisch denken – gemeten aan de hand van gestandaardiseerde prestatietesten – effectief te onderwijzen, maar dat de effectiviteit binnen methoden
behoorlijk kan variëren. Verder tonen de uitkomsten van de studies van Abrami en
collega’s aan dat de hoogste effectiviteit behaald wordt bij een aanpak waarin vakinhoud gecombineerd wordt met een instructie op het gebied van kritisch denken.
Effectieve instructiemethoden worden gekenmerkt door een combinatie van authentieke problemen die betekenisvol zijn voor leerlingen, interactieve discussie, en
ondersteuning door een expert, zoals een docent die getraind is in het verzorgen
van onderwijs in kritisch denken. Desondanks zijn er nog veel vragen over welke
instructiemethode je zou moeten hanteren om kritisch denken te ondersteunen.
Het is bijvoorbeeld niet duidelijk welke leerstrategie studenten het beste kunnen
gebruiken om hun eigen kritisch denken verder te ontwikkelen. Ook is er nog
weinig kennis over hoe je docenten optimaal kunt ondersteunen bij de vormgeving
van kritisch-denkonderwijs. En dan is er nog de vraag met welke instructievorm je
bereikt dat studenten de geleerde kritische denkvaardigheden eveneens kunnen
toepassen op problemen die niet aan bod zijn gekomen tijdens de instructie, en in
situaties anders dan de context van het geleerde zoals de beroepspraktijk en het
leven van alledag. Deze vragen staan centraal in de onderzoeksprojecten van de
kenniskringleden Stefan Kolenbrander, Marion Tillema en van de externe kenniskringleden Eva Janssen en Lara van Peppen.
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De twee onderzoeksthema’s van het lectoraat lijken wellicht ver uit elkaar te
liggen. Toch is er een sterke koppeling tussen de onderzoekslijnen binnen beide
thema’s. Zo wordt in beide lijnen voornamelijk – maar niet uitsluitend – gebruikgemaakt van kwantitatief, experimenteel praktijkgericht onderzoek. In veel gevallen
gaat het daarbij om interventiestudies die in de onderwijspraktijk zelf worden
uitgevoerd. Deze onderzoeksbenadering is een onderscheidend kenmerk van het
lectoraat, omdat er tot dusver relatief weinig experimenteel onderwijsonderzoek is
uitgevoerd zowel op het gebied van kritisch denken als op het gebied van motivatie en prestatie.

4

Daarnaast zijn de interventies in beide onderzoekslijnen ingegeven door evidencebased leerstrategieën uit de geheugenpsychologie/onderwijspsychologie (zie voor
een overzicht: Bouwmeester, De Bruin, Camp, Engelen, Goossens, Tabbers &
Verkoeijen, 2012; Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham, 2013; Fiorella
& Mayer, 2015a; 2015b). Dit houdt in dat wetenschappelijk onderzoek (behoorlijk) sterk bewijs geeft voor de hypothese dat deze leerstrategieën begrip van de
leerstof – en daarmee transfer – bevorderen. Transfer wil zeggen dat studenten de
kennis en de vaardigheden die ze geleerd hebben ook buiten de leercontext kunnen toepassen, bijvoorbeeld in nieuwe situaties uit de beroepspraktijk. Het spreekt
voor zich dat transfer een belangrijk doel is in het hbo. In beide onderzoekslijnen
van het lectoraat is daarom veel aandacht voor de vraag of en zo ja hoe evidencebased leerstrategieën uit de geheugenpsychologie/onderwijspsychologie het beste
ingezet kunnen worden om transfer te ondersteunen. Er is namelijk nog weinig
bekend over hoe effectief/efficiënt/motiverend deze leerstrategieën zijn in de weerbarstige onderwijspraktijk (Dunlosky et al., 2013).

EFFECTIEVE LEERSTRATEGIEËN
1.Gespreid leren
EFFECT EN WETENSCHAPPELIJK BEWIJS
Als je iets wilt leren dan is het belangrijk om herhaaldelijk te oefenen. De vraag is
echter hoe je deze herhaalde oefening het beste kunt vormgeven. Een van de oudste
en meest robuuste bevindingen uit de geheugenpsychologie, is dat mensen leerstof
beter onthouden als ze hun leeractiviteiten spreiden over de tijd dan wanneer ze
deze direct achter elkaar herhalen (‘stampen’). Er zijn honderden studies uitgevoerd
die hebben laten zien dat gespreide herhaling (spacing in de Engelstalige vakliteratuur) een effectievere methode is om informatie te onthouden dan directe herhaling
(zie voor overzichten: Cepeda, Pashler, Vul, Rohrer, & Wixted, 2006; Donovan &
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Radosevich, 1999; Delaney, Verkoeijen, & Spirgel, 2010; Hintzman, 1974; Toppino
& Gerbier, 2014). In deze studies is het positieve effect van gespreide herhaling
aangetoond bij een grote verscheidenheid aan studiematerialen, zoals woordenlijsten, plaatjes en teksten en bij zowel kinderen, adolescenten als jonge en oudere
volwassenen. Ook hebben verschillende studies het positieve effect van gespreide
herhaling aangetoond in de onderwijspraktijk (zie Bahrick, Bahrick, Bahrick, & Bahrick, 1993; Goossens, Camp, Verkoeijen, Tabbers & Zwaan, 2012; Küpper-Tetzel,
Erdfelder, & Dickhäuser, 2014; Küpper-Tetzel, Kapler, & Wiseheart, 2014; Rohrer
& Taylor, 2006). Verreweg de meeste studies hebben laten zien dat het positieve
effect van gespreide herhaling van toepassing is op het onthouden van leerstof.
Meer recente studies (zie bijvoorbeeld Kapler, Weston & Wiseheart, 2015; Kornell &
Bjork, 2008; Rawson & Kitsch, 2005; Verkoeijen & Bouwmeester, 2014; Verkoeijen,
Rikers & Oszoy, 2008) suggereren dat het positieve effect ook zou kunnen gelden
voor begrip en inductief leren.

VOORBEELDONDERZOEK
In een studie van Rawson en Kintsch (2005; Experiment 1) kregen psychologiestudenten een lange, populairwetenschappelijke tekst te lezen over een methode die
gebruikt kan worden om koolstofdioxide op te slaan. Een groep studenten las de
tekst eenmaal. Een andere groep las de tekst tweemaal, waarbij de herhaling direct
op de eerste lezing volgde (massed repetition).Een derde groep las de tekst eveneens tweemaal, maar bij deze groep werd de herhaling pas zeven dagen na de
eerste lezing aangeboden (gespreid herhalen ofwel distributed/spaced repetition).
In elk van de drie groepen kreeg de helft van de studenten een eindtoets over de
tekst, meteen na de laatste lezing (immediate test) of 2 dagen na de laatste lezing
(delayed test). In de eindtoets werd zowel naar feiten als naar conceptueel begrip
gevraagd. De resultaten van dit onderzoek voor de begripsvragen zijn in figuur 3
weergegeven. Het patroon voor de feiten was overigens vergelijkbaar.
Figuur 3. Score op een begrips-
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Op de immediate test was de gemiddelde prestatie na directe herhaling beter dan
na gespreide herhaling. Na een wat langer retentie-interval (delayed test) draaide
het patroon echter om; toen was de gemiddelde prestatie beter na gespreide
herhaling.

THEORETISCHE VERKLARING(EN)
In de loop der jaren zijn verschillen theoretische verklaringen geopperd voor het
positieve effect van gespreide herhaling op het leren (zie bijvoorbeeld: Challis,
1993; Greene, 1989; Hintzman, 1974; Maddox, 2016; Raaijmakers, 2003;
Verkoeijen, Rikers & Schmidt, 2004).
Sommige van deze verklaringen zijn gebaseerd op een aandachtsmechanisme om
het effect te verklaren. Onder gelijkblijvende omstandigheden onthouden mensen
meer van de leerstof als ze meer aandacht aan deze stof hebben besteed. Wanneer leerstof voor de eerste keer aangeboden wordt, zullen mensen relatief veel
aandacht aan de stof besteden. Als dezelfde leerstof vervolgens direct, bijvoorbeeld in dezelfde les of op dezelfde dag, nog een keer wordt aangeboden dan
wordt de stof minder goed verwerkt, omdat mensen denken dat ze de stof al
beheersen of omdat de verveling inzet. Als de herhaling echter enige tijd op zich
laat wachten (gespreide herhaling; een dag of enkele dagen later) dan wordt de
stof beter verwerkt. Per saldo zullen mensen dus meer aandacht besteden aan
een gespreide herhaling van de stof dan aan directe herhalingen en dat heeft een
positief effect op het onthouden van de geleerde stof.
Andere verklaringen zijn gebaseerd op study-phase retrieval. Dit houdt in dat
mensen bij een gespreide herhaling – maar niet of veel minder bij directe herhaling
– terugdenken aan de eerste keer dat de lesstof werd aangeboden (study-phase
retrieval). Doordat men de lesstof ophaalt uit het langetermijngeheugen, wordt de
representatie van deze lesstof in het geheugen versterkt en zal men de stof beter
onthouden.
Ten derde zijn er verklaringen die zich richten op contextvariatie. Bij gespreide
herhaling zijn de omstandigheden waarin de lesstof wordt aangeboden doorgaans
meer variabel dan bij directe herhaling. Deze variatie wordt samen met de lesstof
gecodeerd in de geheugenrepresentatie waardoor er extra aanknopingspunten
ontstaan die later gebruikt kunnen worden om de lesstof uit het geheugen op te
halen.
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2. Retrieval practice
EFFECT EN WETENSCHAPPELIJK BEWIJS
Bij gespreid leren gaat het om de optimale herhaling van de lesstof. Deze herhaling kan plaatsvinden door herhaaldelijk bestuderen (zoals in studies naar gespreid
leren) maar ook op andere manieren, bijvoorbeeld door lesstof ‘terug te halen’ uit
het geheugen. Dit wordt in de Engelse wetenschappelijke literatuur aangeduid als
retrieval practice of self testing. Wanneer studenten de lesstof uit het geheugen
moeten halen, bijvoorbeeld door zichzelf vragen te stellen, onthouden ze de stof
op lange termijn beter dan wanneer ze dezelfde stof herhaaldelijk bestuderen,
bijvoorbeeld door het opnieuw lezen van een tekst. Dit fenomeen staat in de
wetenschappelijke literatuur bekend als het testing effect. Deze naam is enigszins misleidend omdat hij de suggestie wekt dat we meer (summatieve) toetsen
moeten aanbieden in het onderwijs. Dat is echter niet per se het geval. Bij deze
strategie gaat het erom dat studenten lesstof uit hun geheugen ophalen en dat
kan op verschillende manieren. Vandaar dat in meer recente literatuur ook wel
wordt gesproken van het retrieval-practice-effect. Belangrijk om te weten is dat het
retrieval-practice-effect vereist dat studenten de lesstof goed bestudeerd hebben.
Toepassing van de strategie zorgt namelijk alleen voor een betere opslag in het
geheugen van de stof die studenten nog kunnen ophalen; lesstof die studenten
zich niet meer kunnen herinneren, wordt niet versterkt (zie bijvoorbeeld Raaijmakers, 2003; Verkoeijen, Rikers & Schmidt, 2004). Een andere voorwaarde is dat de
retrieval practice voldoende inspanning kost. Verschillende studies laten namelijk
zien dat het effect van retrieval pratice groter is naarmate het ophalen van informatie meer moeite kost (bijvoorbeeld Carpenter & DeLosh, 2006). In het onderwijs
kan je dit bereiken door enige tijd (bijvoorbeeld 1 dag) te laten verstrijken tussen
de bestudering van de lesstof en retrieval practice (zie Karpicke & Roediger, 2010).
Of door retrieval practice te ondersteunen met open vragen in plaats van met
multiplechoicevragen (zie Agarwal & Roediger, 2011). Natuurlijk zijn er altijd delen
van de lesstof die studenten niet succesvol hebben weten op te halen. Studenten
kunnen deze delen van de stof het beste nogmaals bestuderen. Daarna wordt opnieuw retrieval practice aangeboden, net zolang tot ze de lesstof succesvol kunnen
ophalen.
Het wetenschappelijke bewijs voor het positieve effect van retrieval practice is
sterk. Net als het spacing effect is het retrieval-practice-effect zeer robuust, helemaal als retrieval practice gecombineerd wordt met feedback. Het retrieval-practice
-effect is aangetoond met verschillende materialen, bij verschillende onderzoekspopulaties – variërend van jonge kinderen tot volwassenen – en met verschillende soorten geheugentests (zie bijvoorbeeld: Bouwmeester & Verkoeijen, 2012;
Coppens, Verkoeijen & Rikers, 2011; Coppens, Verkoeijen, Rikers, & Bouwmees21

ter, 2016; voor recente overzichtsartikelen: Delaney, Spirgel & Verkoeijen, 2009;
Toppino & Gerbier, 2014; Roediger & Karpicke, 2006; Rowland, 2014). Verder
zijn er studies die laten zien dat retrieval practice niet alleen een positieve invloed
heeft op het onthouden van de stof maar ook op transfer en op begrip (zie:
Butler, 2010; Carpenter, 2012; maar ook: Van Eersel, Migle, Verkoeijen, & Rikers,
ingediend, voor een kritische noot). Het positieve effect van retrieval practice is ook
aangetoond in de onderwijspraktijk (zie bijvoorbeeld: Carpenter, Pashler & Cepeda,
2009; Kerdijk, Cohen-Schotanus, Mulder, Muntinghe, & Tio, 2015; McDaniel,
Agarwal, Huelser, McDermott, & Roediger, 2011). Het is overigens goed om te
vermelden dat bevindingen van recente studies (zie: Bouwmeester & Verkoeijen,
2011; Van Gog, Kester, Dirkx, Hoogerheide, Boerboom, & Verkoeijen, 2015; De
Jonge, Tabbers, & Rikers, 2015) aanleiding geven om te veronderstellen dat het
positieve effect van retrieval practice voor samenhangende lesstof minder sterk is
dan voor lesstof die bestaat uit min of meer onafhankelijke onderdelen (bijvoorbeeld vocabulaire paren en andere feitelijke kennis). Tevens laat een recente studie
van Tran, Rohrer en Pashler (2015) zien dat retrieval practice geen effect heeft op
abstract logisch redeneren. Andere onderzoekers zijn echter kritisch over deze
bevindingen (zie: Karpicke & Aue, 2015; Rawson, 2015). Met andere woorden,
onder retrieval practice onderzoekers is er enige discussie over de exacte reikwijdte
van het retrieval-practice-effect.

VOORBEELDONDERZOEK
In een recente studie (experiment 2) van Van Eersel, Verkoeijen, Povilenaite &
Rikers (ingediend) lazen universitair studenten van verschillende studierichtingen
6 teksten waarover ze weinig tot geen voorkennis hadden. Vervolgens lazen zij
twee van de teksten nog eens driemaal (herhaald bestuderen) en moesten zij over
twee teksten kennis uit hun hoofd ophalen, waarna zij feedback kregen over hoe
goed zij dat gedaan hadden (retrieval practice plus feedback). Daarna lazen zij de
resterende twee teksten nog tweemaal, waarna ze dezelfde feedback kregen als in
de vorige conditie (gericht herhaald herbestuderen). Een week later kregen de studenten een eindtoets waarbij ze de kennis uit de geleerde teksten moesten toepassen op nieuwe problemen uit een ander domein dan waar de teksten betrekking
op hadden. De eindtoets bracht daarmee transfer in kaart. Op de transfer-toets
scoorden deelnemers het beste voor teksten die geoefend waren door middel van
retrieval practice plus feedback (gemiddeld 60% correct), gevolgd door gericht
herhaald herbestuderen (gemiddeld 53% correct) en ten slotte door herhaald bestuderen (gemiddeld 40% correct). Deze resultaten laten zien dat retrieval practice
ook voor transfer beter werkt dan herbestuderen; een gemiddeld verschil van 20
procentpunten in deze studie. Het voordeel van retrieval practice was echter beduidend kleiner (een gemiddeld verschil van 7 procentpunten) in vergelijking met
gericht herbestuderen.
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THEORETISCHE VERKLARING(EN)
In de loop der jaren, zijn verschillende verklaringen geopperd voor het retrievalpractice-effect waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen directe en indirecte
effecten (Roediger & Karpicke, 2006). Directe effecten gaan over het effect van
retrieval practice zelf, terwijl indirecte effecten betrekking hebben op een combinatie van retrieval practice met een vorm van feedback, bijvoorbeeld retrieval practice
gevolgd door een extra studiemogelijkheid. Voor wat betreft de directe effecten
wordt de wetenschappelijke literatuur tegenwoordig gedomineerd door twee
verklaringen. Een van deze verklaringen is gebaseerd op semantische elaboratie.
Tijdens het zoeken naar de juiste informatie in het geheugen wordt ook andere
informatie in het geheugen geactiveerd die qua betekenis (semantisch) gerelateerd is aan de primaire informatie. Bijvoorbeeld, als studenten bij het vak statistiek kennis over de steekproefverdeling proberen op te halen, dan zal kennis die
daaraan gerelateerd is, zoals kennis over beschrijvende statistieken, ook worden
opgehaald. Hierdoor wordt niet alleen kennis over de steekproevenverdeling beter
opgeslagen in het geheugen, maar ook de andere informatie. Bovendien worden
de geheugenverbindingen tussen de opgehaalde informatie-eenheden versterkt.
Hierdoor hebben studenten meer en sterkere aanknopingspunten om de geleerde
stof ook een volgende keer uit het geheugen op te halen. Verschillende studies
(zie: Carpenter, 2009; Carpenter, 2011; Rawson, Vaughn & Carpenter, 2015; Verkoeijen, Bouwmeester & Camp, 2012) laten evidentie zien voor deze semantische
elaboratie-verklaring. Andere onderzoekers (zie: Karpicke, Lehman & Aue, 2014;
Lehman & Karpicke, in druk) hebben deze verklaring echter ter discussie gesteld op
basis van theoretische en empirische argumenten. Deze onderzoekers stellen een
andere verklaring van het retrieval-practice-effect voor. Zij postuleren dat retrieval
practice ervoor zorgt dat geleerde kennis sterker en specifieker gekoppeld wordt
aan de context waarin de stof geleerd is. Omdat mensen deze context op een later
moment gebruiken als aanknopingspunt om lesstof uit hun geheugen te halen, zal
lesstof die geleerd is door retrieval practice beter onthouden worden dan lesstof
die geleerd is door herstudie.
Indirecte effecten worden veroorzaakt door een metacognitief mechanisme. Als
studenten er tijdens retrieval practice achter komen dat zij delen van de geleerde
stof niet meer kunnen ophalen, dan weten zij dat zij deze delen niet beheersen en
opnieuw moeten gaan bestuderen. Ook kunnen ophaalproblemen tijdens retrieval
practice erop wijzen dat de gehanteerde verwerkingsstrategie tijdens de eerste
leerfase (die voorafging aan de retrieval practice) aangepast zou moeten worden.
Verschillende studies suggereren dat dit daadwerkelijk plaatsvindt (Bahrick et al,
1993; Rawson & Kintsch, 2012).
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3. Self explanation
EFFECT EN WETENSCHAPPELIJK BEWIJS
Self explanation (zelfverklaren) is een leerstrategie waarbij studenten tijdens het
lezen van een tekst uit moeten leggen waar de tekst precies over gaat. De strategie kan echter ook worden ingezet bij taken waarin studenten problemen moeten
oplossen, zoals in technische vakken vaak gebeurt. In dat geval houdt zelfverklaren in dat studenten uitleggen welke stappen zij hebben doorlopen om tot de
oplossing van het probleem te komen en waarom zij deze stappen hebben gezet.
Tal van onderzoeken laten zien dat zelfverklaren het tekstbegrip bevordert en de
vaardigheid om nieuwe problemen op te lossen (zie voor overzichten: Fiorella &
Mayer, 2015a, 2015b; Fonseca & Chi, 2011). Dit positieve effect komt tot uiting
in vergelijking met directe instructie of ontdekkend leren (Rittle-Johnson, 2006),
maar ook in vergelijking met probleem oplossen zonder zelfverklaren (Berry, 1983).
Het effect is aangetoond bij verschillende populaties, zoals jonge kinderen, middelbare scholieren en volwassenen, en bij uiteenlopende materialen (zie: Dunlosky
et al., 2013). Bovendien is het positieve effect van zelfverklaren gevonden bij tal
van uitkomstmaten, zoals: geheugen voor de tekst, tekstbegrip en het vermogen
om nieuwe problemen op te lossen. Het effect van zelfverklaren is het grootst als
een student de samenhang tussen onderdelen van de lesstof expliciet maakt en
niet alleen maar een feitelijke samenvatting geeft. Chi, De Leeuw, Chiu & LaVancher (1994) lieten daarnaast zien dat het begrip van een te leren tekst toeneemt
naarmate studenten meer zelfverklaren. Verder suggereert een onderzoek van
McNamara (2004) dat studenten met relatief weinig voorkennis het meeste profiteren van zelfverklaren. Fiorella en Mayer (2015b) geven nog terecht aan dat het
positieve effect van zelfverklaren bepaald wordt door de kwaliteit van de zelfverklaringen. Andere onderzoekers (Kirschner, Sweller & Clark, 2006) hebben erop
gewezen dat zelfverklaren beter ontlokt kan worden aan studenten door sturende
vragen dan door open vragen.
Ondanks de robuustheid van het positieve effect van zelfverklaren zijn er allerlei
vragen. In de meeste studies naar zelfverklaren wordt de eindtest bijvoorbeeld
relatief kort na de leerfase aangeboden, doorgaans binnen enkele minuten. Er zijn
maar weinig studies die het positieve effect van zelfverklaren hebben aangetoond
bij een langere interval tussen leerfase en eindtest, bijvoorbeeld enkele dagen of
een week (zie: De Bruin, Rikers & Schmidt, 2007; Magliano, Trabasso & Graesser,
1999; Wong, Lawson, & Keeves, 2002). Bovendien geldt voor sommige studies
dat het positieve effect van zelfverklaren mogelijk veroorzaakt werd door andere
factoren, zoals gespreide oefening of retrieval practice. Een belangrijke vraag is dus
hoe duurzaam het positieve effect van zelfverklaren precies is voor verschillende
leertaken, verschillende populaties en verschillende uitkomstmaten. Ook is het
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de vraag of het positieve effect van zelfverklaren niet het gevolg is van extra tijd
die studenten aan de lesstof besteden. In een studie van Chi, De Leeuw, Chiu en
LaVancher (1994) moesten middelbare scholieren een tekst lezen over de werking
van het hart. De leerlingen in experimentele conditie, kregen de opdracht om elke
zin van de tekst hardop voor zichzelf te verklaren. De leerlingen in de controlegroep bestudeerden de tekst tweemaal. Kort na de leerfase werd het tekstbegrip
bij alle leerlingen getest. De gemiddelde prestatie van de groep die zelfverklaarde
was hoger dan de groep die herhaaldelijk bestudeerd had. De leertijd was in de
eerste groep echter ook beduidend hoger dan in de tweede. Het prestatieverschil
zou dus veroorzaakt kunnen zijn door extra leertijd in plaats van door zelfverklaren. Studies die de leertijd constant hebben gehouden (De Bruin et al., 2007; Matthews & Rittle-Johnson, 2009; De Koning, Tabbers, Rikers, & Paas, 2011; O’Reilly,
Symons, & MacLatchy-Gaudet, 1998) laten gemengde resultaten zien, met soms
positieve effecten van zelfverklaren en soms nul bevindingen. Meer onderzoek is
dus nodig om vast te stellen in hoeverre en zo ja wanneer extra leertijd een mogelijke alternatieve verklaring biedt voor het positieve effect van zelfverklaren.

VOORBEELDONDERZOEK
In een studie van Schworm en Renkl (2006) leerden docenten van middelbare
scholen hoe zij het beste uitgewerkte voorbeelden voor hun eigen onderwijs
konden ontwikkelen. Zij deden dit door dia’s te beoordelen waarop de uitleg
van wiskundeopgaven werd aangeboden volgens een optimaal en suboptimaal
ontwerp. Aan de leerkrachten werd bij elke dia gevraagd om aan te geven welk
van de twee ontwerpen het beste zou zijn voor hun leerlingen. De exacte opdracht
die de leerkrachten kregen varieerde echter in de vier condities van het onderzoek.
Leerkrachten in de eerste conditie moesten bij elke dia uitleggen welk ontwerp
volgens hen beter was (zelfverklaren; zie afbeelding 1 op de volgende bladzijde).
In de tweede conditie werd zelfverklaren gecombineerd met uitleg die gegeven
werd door de onderzoekers. In de derde conditie hoefden de leerkrachten alleen
een keuze te maken, zonder uitleg te geven. Leerkrachten in de vierde conditie
hoefden zelf geen uitleg te geven, zij kregen een uitleg van de onderzoekers.
Direct na de beoordelingsfase volgde voor alle leerkrachten een transfer eindtoets
waarin leerkrachten goede uitgewerkte voorbeelden moesten ontwerpen en selecteren. De resultaten lieten zien dat zelfverklaren tot een betere prestatie tijdens de
eindtoets leidde in vergelijking met de conditie waarin niet om een zelfverklaring
gevraagd werd. Dit effect was echter kleiner als leerkrachten van de onderzoekers
uitleg hadden gekregen; waarschijnlijk omdat dan minder moeite gedaan wordt
om zelf adequate verklaringen te genereren.
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houding van alle andere factoren neemt de verwerpingskracht van een statistische
toetsingsprocedure (de power) toe met de grootte van de steekproef”. Om tot
begrip te komen van deze zin moet een lezer samenhang creëren tussen de concepten verwerpingskracht en steekproefgrootte. Dit vereist dat de lezer relevante
en accurate voorkennis heeft over steekproefverdelingen van gemiddelden onder
de nulhypothese en de alternatieve hypothese; over de factoren die de standaarddeviatie van de verdeling van steekproefgemiddelden bepalen; en over de relatie
tussen verwerpingskracht en de overlap tussen twee steekproefverdelingen van
gemiddelden. Als een lezer gevraagd wordt om een zelfverklaring dan wordt
deze voorkennis (hopelijk) geactiveerd, waardoor het gemakkelijker wordt om het
gestelde in de zin te begrijpen. Bij het oplossen van problemen, zoals opgaven in
technische vakken, is een vergelijkbaar mechanisme werkzaam. In tekstboeken,
en dan neem ik opnieuw statistiek als voorbeeld, worden dikwijls uitgewerkte
voorbeelden gebruikt. Deze voorbeelden geven aan welke oplossingstappen gezet
moeten worden, maar er staat niet altijd bij waaróm je deze stappen moet zetten.
Door een student zelf te laten uitleggen waarom hij een bepaalde stap zet en wat
de samenhang is tussen de verschillende stappen, ontstaat een coherente representatie van de probleemaanpak. Deze kan later gebruikt worden voor het oplossen van nieuwe problemen in hetzelfde – en soms ook in een ander – domein.

Afbeelding 1. Voorbeeldtaak uit de conditie waarin deelnemers zelfverklaarden zonder verdere uitleg.
Overgenomen uit: Schworm, S., & Renkl, A. (2006). Computer-supported examplebased learning: When
instructional explanations reduce selfexplanations. Computers & Education, 46, 426–445.

THEORETISCHE VERKLARING(EN)
Er bestaan verschillen soorten theoretische verklaringen voor het positieve effect
van zelfverklaren. Fiorella en Mayer (2015b) benadrukken dat zelfverklaren werkt
doordat de strategie studenten stimuleert om nieuwe kennis te verbinden met hun
voorkennis. Immers, voor het uitleggen van de lesstof in eigen woorden, moeten
studenten loskomen van de gegeven informatie in een tekst of in een probleem.
Zij moeten zelf op basis van hun eerdere kennis en ervaring op zoek gaan naar een
manier om de lesstof uit te leggen. Zo ontstaat een kennisnetwerk dat via verschillende routes toegankelijk is. Dit maakt de kans groter dat de lesstof begrepen en
onthouden wordt.
Ten tweede helpt zelfverklaren bij het leggen van verbanden die niet letterlijk
in de lesstof staan. In instructieteksten staan dikwijls uitspraken zonder dat de
samenhang tussen deze uitspraken expliciet wordt aangegeven. Als docent heb ik
bijvoorbeeld veel ervaring met statistiekonderwijs. In een statistiekboek voor wat
meer gevorderde studenten zou de volgende tekst kunnen staan: “Onder constant
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De eerste twee verklaringen richten zich op directe effecten van zelfverklaren. Een
derde verklaring is gericht op het indirecte, door metacognitie gedreven effect.
Zelfverklaren helpt studenten om hiaten in hun kennis of misconcepties op het
spoor te komen. Wanneer studenten de lesstof bestuderen zonder dat ze deze
aan zichzelf hoeven uit te leggen, zullen zij zich minder bewust zijn van tekortkomingen in hun eigen kennis. Pas als zij de lesstof in eigen woorden proberen uit te
leggen, worden ze zich bewust van discrepanties tussen informatie uit de lesstof
en hun eigen kennis over het onderwerp. Vervolgens kunnen studenten aan de
hand van de lesstof misconcepties repareren of onvolledigheden aanvullen met
nieuwe kennis.

4. Interleaved practice
EFFECT EN WETENSCHAPPELIJK BEWIJS
Wat interleaved practice is, kan het beste verduidelijkt worden aan de hand van
een voorbeeld. Kornell en Bjork (2008; zie ook: Verkoeijen & Bouwmeester, 2014)
lieten studenten de stijlen leren van 12 voor hen onbekende schilders. Van elke
schilder kregen ze zes schilderijen te zien. De helft van de schilderijen werd ‘geblokt’ aangeboden. Dat wil zeggen dat de studenten zes schilderijen van dezelfde
schilder direct na elkaar te zien kregen. Daarna volgden zes schilderijen van een
nieuwe schilder, totdat alle 36 schilderijen waren aangeboden.
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Bij de andere 6 schilders werd gebruikgemaakt van interleaved practice. In dat geval bestond een serie van zes schilderijen uit zes werken van verschillende schilders.
Dit proces werd herhaald tot na 6 series alle 36 schilderijen waren aangeboden.
Een voorbeeld van de aanbiedingswijze is onderstaand weergegeven. In de linkerkolom zijn 4 schilderijen van dezelfde schilder te zien (geblokte oefening); in de
rechterkolom 4 schilderen van vier verschillende schilders (interleaved practice).
Direct na de leerfase volgde een eindtoets waarin de deelnemers nieuwe schilderijen kregen aangeboden van de schilders die zij tijdens de leerfase hadden gezien.
Daarnaast bevatte de eindtoets schilderijen van onbekende, niet bestudeerde
schilders. Studenten moesten voor ieder schilderij aangegeven of de stijl bekend
(gemaakt door een van de schilders uit de leerfase) of onbekend was. De resultaten van deze eindtoets lieten zien dat studenten de schilderstijlen beter hadden geleerd tijdens interleaved practice dan bij de geblokte oefening. Opvallend:
de studenten zelf dachten juist dat zij beter geleerd hadden tijdens de geblokte
oefening. Meer algemeen gesteld, tonen de resultaten van Kornell en Bjork (2008)
aan dat oefening van voorbeelden binnen een categorie minder effectief is dan
oefening waarbij voorbeelden uit verschillende categorieën gemengd worden.
Andere studies hebben het positieve effect van interleaved practice laten zien bij
taken waarin mensen gevraagd werd om een probleem te diagnosticeren (De
Croock & Van Merriënboer, 2007; De Croock, Van Merriënboer & Paas, 1998;
Van Merriënboer, De Croock, & Jelsma, 1997; Van Merriënboer, Schuurman, De
Croock, & Paas, 2002), of een complexe beslissing te nemen (Helsdingen, Van
Gog, & Van Merriënboer, 2011a, 2011b). Vaak is het positieve effect van interleaved practice aangetoond onder de streng gecontroleerde omstandigheden van het
psychologisch laboratorium (voor een overzicht, zie: Rohrer & Pashler, 2010). Een
aantal studies echter heeft laten zien dat het effect ook van toepassing is onder
meer ecologisch valide omstandigheden, vooral bij het aanleren van rekenkundige
procedures (bijvoorbeeld: Mayfield & Chase, 2002; Richland, Bjork, Finley, & Linn,
2005; Richland, Linn, & Bjork, 2007; Rohrer & Taylor, 2007; Taylor & Rohrer, 2010;
Schmidt & Bjork, 1992). Bij rekenkundige procedures is interleaved practice alleen
mogelijk als studenten de verschillende soorten opgaven daadwerkelijk kunnen
oplossen. Dit betekent dat studenten vaak eerst geblokt moeten oefenen met
opgaven van eenzelfde soort, voordat interleaved practice toegepast kan worden.
Zodra er voldoende begrip is van de aanpak van elk van de soorten, wordt het zinvol om opgaven van verschillende soorten te gaan mengen. Ook is het belangrijk
dat het onderscheid tussen de soorten opgaven niet te gemakkelijk is; studenten
hoeven dan namelijk niet na te denken over de aanpak, terwijl dat nu juist het effectieve bestanddeel is van de interleaved practice.

Afbeelding 2. Voorbeeld van geblokte oefening (linkerkolom) en interleaved practice (rechterkolom).
Materialen afkomstig uit het experiment van Verkoeijen en Bouwmeester (2014).
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VOORBEELDONDERZOEK

Figuur 4. Schematische weergaven van de experimentele procedure van Rohrer en collega’s (2015). Overgenomen uit: Rohrer, D., Dedrick, R. F., & Stershic, S. (2015). Interleaved practice improves mathematics
learning. Journal of Educational Psychology, 107, 900-908.
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Rohrer, Dedrick en Stershic (2015) voerden een onderzoek uit binnen een reeks
wiskundelessen onder Amerikaanse brugklassers. Het onderzoek richtte zich op
twee soorten opgaven die onderdeel waren van een langere reeks aan opgaven:
graphs problems en slope problems. Bij graph problems oefenden leerlingen met
het maken van een grafische weergave van een gegeven lineaire functie: y = aX
+ b. Bij slope problems oefenden leerlingen met het berekenen van de helingshoek aan de hand van twee gegeven punten in een tweedimensionaal vlak. Elk
probleem werd twaalf maal geoefend en leerlingen ontvingen feedback op hun
antwoorden. De procedure van het onderzoek is in figuur 4 weergegeven. De
helft van de leerlingen oefende de graphs problems op een geblokte wijze; alle
oefeningen werden dan in 1 leersessie (assignment) aangeboden. Deze leerlingen oefenden de slope problems via interleaved practice. Dit hield in dat de 12
opgaven werden verspreid over 10 sessies, waarin ook andere soorten opgaven
aan bod kwamen. De andere helft van de leerlingen oefende de slope problems
op geblokte wijze en de graphs problems via interleaved practice. Vijf dagen na
de leersessie ontvingen alle leerlingen een oefentoets waarin alle problemen uit
de lessenreeks – dus ook de graph problems en de slope problems – aan bod
kwamen. Op hun antwoorden op de oefentoets ontvingen leerlingen feedback.
Vervolgens werd een eindtoets over de graphs en slope problems aangeboden,
1 dag of 30 dagen na de proeftoets. De resultaten van deze twee toetsen zijn in
figuur 5 weergegeven. Zowel na een interval van 1 dag als na een interval van 30
dagen was de prestatie na interleaved practice gemiddeld genomen substantieel
beter dan na geblokte oefening; het voordeel van interleaved practice was echter
het grootst na 30 dagen.
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Figuur 5. Resultaten van het experiment van Rohrer en collega’s (2015). Overgenomen uit: Rohrer, D.,
Dedrick, R. F., & Stershic, S. (2015). Interleaved practice improves mathematics learning. Journal of Educational Psychology, 107, 900-908.

THEORETISCHE VERKLARING(EN)
Interleaved practice leidt tot variatie aan oefening. Wanneer studenten voortdurend oefenen met problemen/voorbeelden/taken uit dezelfde categorie, dan
hoeven zij niet – of slechts eenmaal bij het begin van de reeks - na te denken over
wat de aard is van het probleem en welke oplossingsstrategie ze zouden moeten
kiezen. Bij interleaved practice moeten studenten dat echter wel doen. Stel dat
studenten in een cursus statistiek een les krijgen over de onafhankelijke t-toets,
waarna ze alleen problemen hoeven op te lossen waarvoor de onafhankelijke ttoets ingezet moet worden. Alhoewel studenten op deze manier de onafhankelijke
t-toets snel zullen leren toepassen en het goed is om met deze vorm van geblokte
oefening te beginnen, zal interleaved practice op den duur nodig zijn om ervoor te
zorgen dat studenten leren om t-toets problemen te onderscheiden van problemen
die een andere aanpak vereisen. Bij interleaved practice moeten studenten namelijk bij elk probleem nadenken over welke aanpak vereist is. Hierdoor oefenen zij
niet alleen de aanpak zelf, maar leren ze ook om de onderscheidende/discriminerende kenmerken van verschillende soorten problemen te herkennen. Dat laatste
zorgt ervoor dat het gemakkelijker wordt voor studenten om de juiste aanpak bij
een nieuw probleem te selecteren. Er zijn verschillende studies die ondersteuning
bieden voor de zogenoemde discrimination hypothesis (zie bijvoorbeeld Carvalho
& Goldstone, 2011; Kang & Pashler, 2012; Zulkiply & Burt, 2012). Verder zou
interleaved practice effectief zijn omdat dit zorgt voor gespreide oefening. De
resultaten van Kan en Pashler suggereren echter dat discriminatie en niet spreiding
het effectieve bestanddeel is van interleaved practice.
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5. Leerstrategieën conclusie

5

Uit het voorgaande blijkt dat wetenschappelijke onderzoek veel inzicht heeft
opgeleverd in welke leerstrategieën ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen
dat studenten de lesstof beter onthouden en begrijpen. De vier besproken leerstrategieën zijn overigens niet de enige waarvoor de effectiviteit wetenschappelijk
is aangetoond. Voor een overzicht van andere strategieën verwijs ik u graag naar
De Bruin en collega’s (2012), naar Dunlosky en collega’s (2013) en naar Fiorella
en Mayer (2015a; 2015b). Deze wetenschappelijke inzichten zijn nuttig omdat ze
ons iets leren over de manier waarop informatie verwerkt, opgeslagen en teruggehaald wordt door het geheugen. Daarnaast lijken de onderzochte leerstrategieën veelbelovend voor toepassing in het hbo. Het is echter nog niet duidelijk
hoe de leerstrategieën best benut kunnen worden in de hbo-onderwijspraktijk en
of benutting het gewenste effect heeft. De kenniskring Brein en Leren doet hier
onderzoek naar, door bovenbeschreven – maar ook andere leerstrategieën – om
te zetten naar onderwijsinterventies die erop gericht zijn om prestatie, motivatie
en kritisch denken te bevorderen bij hbo-studenten, en soms ook bij docenten. De
effectiviteit van deze interventies wordt vervolgens getoetst. Om u een concreet
beeld te geven van dit onderzoek zal ik twee studies toelichten voor elk van de
twee onderzoekslijnen van het lectoraat.

LECTORAAT BREIN EN LEREN:
ONDERZOEKSLIJNEN
1. Onderzoekslijn motivatie en prestatie
In het hoger onderwijs zijn de contactmomenten in veel opleidingen beperkt waardoor studenten het grootste deel van de vereiste leerinspanning moeten leveren in
de zelfstudietijd. Om tot een optimale leerprestatie te komen, zouden studenten
tijdens hun zelfstudietijd gebruik moeten maken van effectieve leerstrategieën,
zoals de strategieën die ik hiervoor beschreven heb. Verschillende onderzoeken
suggereren echter dat dit niet gebeurt. Zoals het onderzoek van Karpicke, Butler
en Roediger (2009) die studenten van een Amerikaanse universiteit vroegen naar
de leerstrategieën die zij gebruiken tijdens hun zelfstudie. De resultaten zijn in
tabel 2 weergegeven.
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Strategy

Percent who list strategy

1. Rereading notes or textbook 				
2. Do practice problems 				
3. Flashcards 				
4. Rewrite notes 				
5. Study with a group of students 				
6. “Memorise” 				
7. Mnemonics (acronyms, rhymes etc) 				
8. Make outlines or review sheets 				
9. Practise recall (self-testing) 				
10. Highlight (in notes or book) 				
11. Think of real life examples 				

83.6
42.9
40.1
29.9
26.5
18.6
13.5
12.9
10.7
6.2
4.5

Tabel 2. Gerapporteerde leerstrategieën door deelnemers in het onderzoek van Karpicke, Butler en
Roeidger (2009). Overgenomen uit: Karpicke, J. D., Butler, A.C., & Roediger, H. L. (2009). Metacognitive
strategies in student learning: Do students practice retrieval when they study on their own? Memory, 17,
471-479.

Wat opvalt, is dat studenten vaak strategieën gebruiken die gericht zijn op oppervlakkige verwerking van de stof, zoals herlezen (rereading notes of textbook),
onderstrepen (highlight in notes or book) en stampen (memorise). Dunlosky en
collega’s (2013) hebben echter laten zien dat deze strategieën relatief weinig effectief zijn. Strategieën die effectiever zijn, zoals retrieval practice (practise recall) of
zelfverklaren worden niet of nauwelijks genoemd. Andere studies, zoals een studie
van Kerdijk en collega’s (2015) onder medische studenten aan de Universiteit
Groningen en een studie die door de kenniskring Brein en Leren is uitgevoerd onder eerstejaars Avansstudenten, tonen aan dat studenten te weinig tijd besteden
aan hun zelfstudie. Verder blijkt uit deze studies dat de zelfstudie slecht gespreid
wordt, doordat studenten hun zelfstudie uitstellen met een piekmoment vlak voor
het tentamen. Het gebruik van suboptimale leerstrategieën zorgt er waarschijnlijk
voor - afgaande op de wetenschappelijke literatuur over effectieve leerstrategieën dat lesstof minder goed onthouden en begrepen wordt. Een studie van Hartwig en
Dunlosky (2012) lijkt deze hypothese te ondersteunen. De onderzoekers toonden
namelijk aan dat de gemiddelde prestaties lager zijn voor studenten die relatief
oppervlakkige strategieën gebruiken, dan voor de studenten die werken volgens
een meer effectieve strategie gericht op diepere verwerking van de stof. Ook lijkt
het op grond van wetenschappelijke literatuur over motivatie (zie bijvoorbeeld
Deci & Ryan, 2000) aannemelijk dat de motivatie van studenten lager is wanneer
zij suboptimale leerstrategieën gebruiken. Het gedrag van mensen wordt gemotiveerd door een behoefte aan autonomie, relevantie, een goede relatie met andere
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mensen en competentie. Het gebruik van effectieve leerstrategieën heeft een
positief effect op de competentie doordat dit het geheugen voor en het begrip
van de stof bevordert. Wanneer de competentie toeneemt, heeft dat waarschijnlijk
een positief effect op de motivatie van de student. Als een student bijvoorbeeld
een lastig vak als statistiek steeds beter beheerst omdat hij tijdens zijn zelfstudie
gebruikmaakt van effectieve leerstrategieën, dan zal de motivatie om zich in te
zetten voor het vak toenemen.
Het mag dus duidelijk zijn dat er aan de zelfstudie van veel studenten in het hoger
onderwijs het nodige te verbeteren valt. Ook zijn er aanwijzingen dat de bevordering van effectieve leerstrategieën tijdens zelfstudie een positief effect zou kunnen
hebben op prestatie en motivatie. De vraag is echter hoe je het gebruik van effectieve leerstrategieën tijdens zelfstudie bij hbo-studenten kunt ondersteunen. Deze
vraag staat centraal in het onderzoek van de kenniskringleden Anton den Boer,
docent Werktuigbouwkunde bij de Academie voor Engineering & ICT (AE&I), en
Janneke Nobelen, docent International Marketing en Statistiek bij Avans School of
International Studies (ASIS). De studies van Anton en Janneke ga ik hier bespreken
als voorbeelden van de onderzoekslijn gericht op de verbetering van motivatie en
prestatie.

VOORBEELD 1:
AE&I INTERVENTIESTUDIE NAAR TUSSENTIJDS
CUMULATIEF TOETSEN
Het onderzoek van Anton is een interventiestudie die hij samen met enkele docenten van de opleiding Werktuigbouwkunde in het eerste blok van het studiejaar
2016-2017 uitvoert onder eerstejaarsstudenten die het vak materiaalkunde volgen.
De helft van de studenten (willekeurig toegewezen; de controlegroep) volgt het
vak op de reguliere wijze. Dit houdt in dat studenten directe instructie krijgen
van een docent, en dat zij zich door middel van zelfstudie voorbereiden op lessen
waarin zij de gemaakte zelfstudie-opdrachten samen met deze docent behandelen. Aan het einde van de lessenreeks volgt een afsluitend tentamen. De andere
groep studenten (de experimentele groep) doorloopt precies hetzelfde programma.
Het enige verschil met de reguliere benadering is dat deze groep zes tussentijdse
cumulatieve toetsen krijgt. Het gemiddelde resultaat van deze toetsen telt mee
voor de bepaling van de score bij het afsluitende tentamen. Een belangrijk aspect
van cumulatief tussentijds toetsen (zie: Cohen-Schotanus, 2010; Kerdijk et al.,
2015) is dat de stof die de toets omvat geleidelijk wordt opgebouwd. Dit wordt
verduidelijkt aan de hand van tabel 3.
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Les
1

Hoofdstuk
Inhoud les
Test
Inhoud test
H1, H2 en
Introduction
Geen
H3
Family trees en
		 Strategic
		 thinking
2
H4
Stiffness and
1
H1, H2 en
		weight		H3
3
H4
Stiffness and
2
H4, en H1,
		weight		H2, H3

Tabel 3. Weergave van een deel van de geplande AE&I interventiestudie van Anton den Boer.

De tabel geeft een deel weer van de planning van het onderzoek van Anton. De
lessen vinden plaats in verschillende weken en de studenten van de experimentele
groep krijgen in les 2 en 3 een cumulatieve toets (aangeduid als test). De studenten in de controlegroep krijgen deze test niet, maar zij bespreken wel de opgaven
uit de test. Op die manier is er geen verschil aan blootstelling aan de stof. Het
cumulatieve karakter van de testen wordt duidelijk in de laatste kolom. Tijdens les
2 komt de stof uit de hoofdstukken 1 tot en met 3 aan bod. Tijdens de derde les –
een week later – wordt de stof van hoofdstuk 4 aan de toets toegevoegd.
Door tussentijds cumulatief te toetsen, wordt voorkomen dat studenten hun
zelfstudie uitstellen tot vlak voor het tentamen aan het einde van de het blok. Ook
zorgt tussentijds cumulatief toetsen ervoor dat studenten eerder aangeboden stof
blijven herhalen. Op deze manier bevordert cumulatief toetsen een meer gespreide
manier van leren. Daarnaast zorgen tussentijdse cumulatieve toetsen ervoor dat
studenten bezig zijn met retrieval practice. In de interventiestudie van Anton wordt
cumulatief tussentijds toetsen dus ingezet als een middel om het gebruik van effectieve leerstrategieën – in dit geval gespreid leren en retrieval practice – tijdens
zelfstudie te bevorderen. De verwachting is dat studenten in de experimentele
groep meer uren spenderen aan zelfstudie en hun zelfstudie beter spreiden dan de
studenten in de controlegroep. Ook wordt op basis van onder andere de bevindingen van Leeming (2002) verwacht dat de studenten in de experimentele groep de
vakinhoud hoger waarderen (een belangrijk aspect van motivatie) en dat zij beter
presteren op het afsluitende tentamen.
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VOORBEELD 2:
ASIS INTERVENTIESTUDIE NAAR ONDERSTEUNING
VAN ZELFREGULATIE
De interventie die in het onderzoek van Janneke centraal staat is gebaseerd op een
recent onderzoek van Zepeda, Richey, Ronevich en Nokes-Malach (2015). Aan het
onderzoek deden 46 middelbare scholieren mee. Voorafgaand aan het onderzoek
kregen alle scholieren instructie over een aantal natuurkundige onderwerpen die te
maken hadden met mechanica en bewegingsleer. Het daadwerkelijke onderzoek
startte later in het schooljaar en de interventie werd uitgevoerd in het bestaande
curriculum. De helft van de leerlingen (willekeurig toegewezen) doorliep het vak
op de reguliere wijze, wat inhield dat zij directe instructie kregen van de docent
en regelmatig oefenden met voorbeeldopgaven. Deze leerlingen vormden de
controlegroep. De andere helft van de scholieren zat in de experimentele groep.
Zij ontvingen dezelfde directe instructie als de leerlingen in de controlegroep en
oefenden eveneens regelmatig met voorbeeldopgaven. Het enige verschil met de
controlegroep was dat een deel van de oefenopgaven in de experimentele groep
vervangen werd door zelfregulatietrainingen.
Volgens Zimmerman (2001, 2011) kan zelfregulatie worden gezien als een cyclus
die de volgende fasen omvat: forethought, performance en self reflection. Binnen de context van onderwijs betekent de forethougth dat een leerling/student
nadenkt over de aard van een taak of een probleem en vervolgens een plan van
aanpak maakt. Dit plan van aanpak omvat onder andere de te gebruiken oplossings- of leerstrategie, maar ook de hoeveelheid tijd die nodig is voor de uitvoering
van de aanpak. Vervolgens wordt dit plan van aanpak uitgevoerd in de performance fase, waarbij een leerling/student de voortgang van de uitvoering in de
gaten houdt (een proces dat monitoring wordt genoemd). In de self relfection fase
beoordeelt de leerling/student of het resultaat van de uitgevoerde taak voldoet aan
de gestelde norm.
In de studie van Zepeda en collega’s kregen de leerlingen in de experimentele
groep tijdens de lessen training in de drie fasen van zelfregulatie. Zo leerden zij bij
gegeven natuurkunde-opgaven na te denken over de probleemstelling en de meest
geschikte oplossingsprocedure (planning). Vervolgens ondervonden ze hoe ze
tijdens het uitvoeren van de oplossingsprocedure konden vaststellen of ze nog op
de goede weg waren (monitoring). Ten slotte leerden de leerlingen om na te gaan
of de verkregen uitkomst daadwerkelijk correct was (self reflection). Na afloop van
het onderzoek werden bij alle leerlingen – uit zowel de controle als de experimentele groep – aspecten van motivatie vastgesteld, maar ook begrip van de stof, en
het vermogen om problemen op te lossen uit een nieuw, nog niet onderwezen
natuurkunde-domein. De resultaten lieten zien dat leerlingen in de experimentele
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groep het vak interessanter en belangrijker vonden (duidend op een hogere motivatie), de stof beter hadden begrepen en beter in staat waren om nieuwe opgaven
op te lossen dan de leerlingen in de controlegroep.
In het onderzoek van Zepeda en collega’s (2015) studeerden middelbare scholieren
alleen tijdens de lessen; van zelfstudie was geen sprake. Het is daarom de vraag of
de veelbelovende resultaten van Zepeda en collega’s ook opgeld doen bij hbo-studenten die een groot deel van hun tijd bezig zijn met zelfstudie. Deze vraag staat
aan de basis van het onderzoek van Janneke. Binnen de opleidingen van Jannekes
academie (ASIS) constateren docenten, net als docenten bij de meeste andere
hbo-opleidingen, dat de motivatie en prestatie van vooral eerstejaarsstudenten niet
optimaal is. Deze problemen hangen deels samen met een studiehouding die niet
overeenkomt met een serieuze professionele houding die je van een business-student verwacht. Deze gebrekkige studiehouding lijkt op haar beurt samen te hangen met suboptimale regulatie van de zelfstudie. Zo heeft Janneke in gesprekken
met haar collega-docenten vastgesteld dat velen van hen ervaren dat studenten te
laat beginnen met hun studie (probleem met planning), dat ze de stof niet diepgaand verwerken (probleem met monitoring/performance probleem) en dat ze een
te soepele norm hanteren bij het beoordelen van de opbrengst van hun zelfstudie
(probleem met self reflection). Op basis van de onderzoeksresultaten van Zepeda
en collega’s kwam Janneke tot de hypothese dat de kwaliteit van de zelfstudie – en
daarmee de motivatie en prestatie van eerstejaars hbo-studenten – bevorderd zou
kunnen worden door hen te ondersteunen in de regulatie van hun zelfstudie. Een
belangrijk onderdeel van deze ondersteuning is dat studenten leren welke leerstrategieën zij moeten gebruiken om tot het beste resultaat te komen.
Het onderzoek van Janneke zal in het tweede blok van het studiejaar 2016-2017
uitgevoerd worden onder eerstejaarsstudenten van de opleiding International
Business and Management Studies tijdens het vak BE-marketing (vaknummer 1516).
Aan het onderzoek doen 11 klassen mee, deze worden willekeurig toegewezen aan
de controlegroep (6 klassen) en de experimentele conditie (5 klassen). De studenten in de controlegroep ontvangen het reguliere onderwijs, bestaande uit directe
instructie over de theorie door een docent, zelfstudie en gezamenlijke bespreking
van thuiswerkopgaven die studenten tijdens hun zelfstudie moeten voorbereiden.
De studenten in de experimentele groep ontvangen precies hetzelfde programma
maar een deel van de contacttijd tijdens zogenoemde trainingsessions wordt – net
als bij Zepeda en collega’s (2015) – vervangen door zelfregulatietraining. Dit houdt
in dat er gedurende het hele blok tijdens iedere trainingsession expliciet aandacht
is voor planning aan het einde van de les en de vaardigheid evalueren/zelfreflectie
bij aanvang van de les. Onderstaand is voor de experimentele groep en de controlegroep het lesprogramma voor week 1 en week 2 gedetailleerd weergegeven.
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een tekst door te nemen dan zou het advies bijvoorbeeld kunnen zijn om retrieval
practice te gebruiken. Aan het begin van de trainingssessie in week 2 wordt in
beide groepen het thuiswerk gecontroleerd. De experimentele groep ontvangt echter eveneens feedback op de gebruikte leerstrategieën. Hiermee wordt evaluatie/
zelfreflectie ondersteund. Dit proces herhaalt zich gedurende het blok, waarbij de
ondersteuning van de docenten na verloop van tijd afneemt. In het eerste deel van
het blok geven docenten bijvoorbeeld een plan van aanpak mee, later in het blok
moeten studenten dit zelf maken.
De studenten die de zelfregulatietraining hebben gekregen, worden vergeleken
met de studenten die regulier onderwijs volgden op het gebied van zelfstudietijd,
gebruikte verwerkingsstrategieën, lesvoorbereiding, aspecten van motivatie en
prestatie. De verwachting is dat de eerste groep studenten op deze uitkomstmaten
beter zal scoren dan de tweede groep.

2. Onderzoekslijn kritisch denken
		

Tabel 4. Weergave van een deel van de onderzoeksopzet van de ASIS interventiestudie van
Janneke Rolland.

Tijdens de trainingsession van week 1 ontvangen studenten in de experimentele
groep instructie over het belang van zelfregulerend leren (SRL) voor hun motivatie
en prestatie. Ook krijgen zij informatie over hoe zelfregulerend leren ondersteund
gaat worden tijden het vak BE-marketing. Aan het eind van de les wordt het thuiswerk (homework assignments) opgegeven. Anders dan in de controlegroep krijgen
de studenten uit de experimentele groep daarbij uitleg over hoeveel tijd zij moeten
besteden aan het thuiswerk en welke leerstrategie zij het beste kunnen gebruiken
(ondersteuning van planning). Bij het advies over de te gebruiken leerstrategie
wordt geput uit eerder besproken effectieve leerstrategieën. Als het leerdoel is om
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Eerder heb ik aangegeven dat het belang van kritisch denken – ook in het hbo
– breed gedragen wordt en dat kritisch denken prominent aan bod zou moeten komen in het onderwijs. De realiteit echter is dat kritisch denken nauwelijks
expliciet in hbo-programma’s is terug te vinden; dat docenten worstelen met de
integratie van kritisch denken in het curriculum en dat zij zich vaak onvoldoende
toegerust voelen om dit thema aan te pakken (Paul, 2005). Bovendien is nog niet
duidelijk welke aanpak in welke context het meest succesvol in. In het lectoraat
onderzoeken we of we effectieve leerstrategieën succesvol kunnen inzetten om
hbo-studenten te ondersteunen bij belangrijke aspecten van kritisch denken, zoals
onbevooroordeeld redeneren en argumenteren. Deze benadering komt terug in
de onderzoeken van Lara van Peppen, promovenda aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en tevens extern lid van de kenniskring Brein en Leren, en Stefan Kolenbrander, lid van de kenniskring Brein en Leren en docent aan de Academie voor
Veiligheid en Bestuur.

VOORBEELD 1:
AVB-STUDIE NAAR SELF-EXPLANATION
Lara en Stefan hebben in het voorjaar van 2016 een onderzoek uitgevoerd in een
lessenreeks die Stefan verzorgt voor de opleiding Integrale Veiligheid. Deze lessenreeks was gericht op het trainen van eerstejaarsstudenten in onbevooroordeeld
redeneren; een belangrijk onderdeel van kritisch denken. Binnen deze lessenreeks
hebben Lara en Stefan een interventiestudie uitgevoerd waarin zij een instructievorm met zelfverklaren vergeleken met een instructievorm zonder zelfverklaren. Bij
alle studenten werd om te beginnen een voormeting gedaan om hun basisniveau
39

van onbevooroordeeld redeneren te bepalen. Deze test bestond uit 8 opdrachten
die gekoppeld waren aan 4 typen van onbevooroordeeld redeneren. Daarna kregen alle studenten een uitleg over het belang van kritisch denken. Ook ontvingen
zij uitleg van 4 opdrachten uit de voormeting; deze opdrachten waren gekoppeld
aan twee typen onbevooroordeeld redeneren. Na deze instructie oefenden de
studenten zelf met vier vergelijkbare opdrachten. De helft van de studenten moest
bij elke opdracht aangeven hoe ze tot hun antwoord gekomen waren en waarom
ze dachten dat het antwoord juist was (zelfverklaren). De andere groep hoefde
alleen het antwoord te geven. In beide groepen werd gemiddeld dezelfde hoeveelheid tijd besteed aan de leerfase. Direct na afloop van de leerfase ontvingen alle
studenten een nameting. Een week later werd een verlate nameting aangeboden.
Beide metingen waren vergelijkbaar met de voormeting, hoewel de oppervlaktestructuur van de opdrachten verschilde. Belangrijk om op te merken is dat de
nametingen zowel opdrachten bevatten waarvan de oplosprocedure geoefend was
tijdens de leerfase, als opdrachten waarvan de oplosprocedure niet geoefend was.
De laatste opdrachten werden gebruikt om transfer te meten. De resultaten lieten
zien dat studenten in beide groepen beter presteerden bij de nametingen dan bij
de voormeting. Ook bleek in beide groepen sprake te zijn van transfer; op niet
geoefende taken presteerden beide groepen in de nametingen namelijk beter dan
in de voormeting. Het leereffect verschilde echter niet tussen de beide groepen.
De studenten in de zelfverklaringsconditie waren evenveel vooruitgegaan als de
studenten die geen uitleg hadden gekregen tijdens de leerfase. Misschien werd in
deze studie geen effect van zelfverklaren gevonden omdat de voorafgaande instructie erg uitgebreid was of omdat deelnemers in de controleconditie ook geprobeerd hadden om hun antwoorden te verklaren. Hoe dan ook, zijn de bevindingen
van Lara en Stefan interessant, omdat ze mogelijk duiden op een randvoorwaarde
voor het effect van zelfverklaring. Vervolgonderzoek is echter nodig om de aard
van een mogelijke randvoorwaarde in kaart te brengen.

VOORBEELD 2:
AVB-STUDIE NAAR VOORKOMEN VAN REDENEERFOUTEN
Stefan Kolenbrander is lid van de kenniskring Brein en Leren en daarnaast geeft hij
als docent binnen de opleiding Integrale Veiligheid van de Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB) onderwijs in organisatiekunde, ethiek en kritisch denken.
Kritisch denken staat hoog op agenda van Avans Hogeschool, de AVB en haar
opleidingen Integrale Veiligheid en Bestuurskunde. Het thema is terug te vinden
in de Avans Onderwijsvisie (Avans, 2014), het Landelijk Beroepsprofiel Integraal
Veiligheidskundige (LOO-IVK, 2013), het Landelijk Beroepsprofiel Bestuurskunde
LOBO, (2012), het opleidingskader van de opleiding Bestuurskunde (Avans, 2015)
en tot slot het businessplan van de academie (AVB, 2016). In de onderwijsvisie
spreekt Avans de ambitie uit dat studenten na het afstuderen in staat moeten
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zijn om kritische oordelen te vormen. Het belang van argumenteren en redeneren, komt nadrukkelijk naar voren in de eisen die gesteld worden aan studenten
Integrale Veiligheid. Het toekomstig beroep (toepassingscontext) van de integraal
veiligheidskundige is omschreven aan de hand van 7 kerntaken, te weten:
1. Het regisseren van de aanpak van veiligheidsvraagstukken.
2. Het ontwikkelen van veiligheidsbeleid.
3. Het coördineren en implementeren van veiligheidsbeleid.
4. Het signaleren en agenderen van veiligheidsontwikkelingen.
5. Het uitvoeren van toegepast onderzoek bij veiligheidsvraagstukken.
6. Het adviseren bij veiligheidsvraagstukken.
7. Het verrichten van project en management taken bij veiligheidsvraagstukken.
Om deze kerntaken goed uit te voeren, moet een integraal veiligheidsdeskundige
beschikken over verschillende soorten kennis en vaardigheden. In het LOO-IVK
wordt bijvoorbeeld gesteld dat een integraal veiligheidsdeskundig in staat is “ …
om structuur aan te brengen in gegevens, om coherent en logisch na te denken,
verbanden te zien, gegronde conclusies te trekken en consequenties in te schatten.
De integrale veiligheidsdeskundige kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Hij is in staat om complexe problemen te analyseren, te structureren en zo
nodig te herstructureren” (LOOIVK, 2013).
Gezien het belang van argumenteren en redeneren, lijkt het voor de hand liggend
dat er aandacht is voor deze vaardigheden in het curriculum van de opleiding
Integrale Veiligheid. Stefan heeft op basis van gesprekken met collega-docenten
geconcludeerd dat het belang van goed argumenteren en redeneren algemeen
erkend wordt. Tegelijkertijd signaleren docenten dat veel studenten moeite hebben
met deze vaardigheden. Zo stelde een docent die Stefan sprak dat het argumentatieniveau van de vierdejaarsstudenten soms nauwelijks beter is dan dat van
eerstejaarsstudenten. Een andere collega gaf het volgende aan: ‘Studenten nemen
alles maar aan, ook van internet, zonder argumenten te onderzoeken’. Om de
opmerkingen van de docenten enigszins te staven heeft Stefan gekeken naar de
scripties van AVB-opleidingen. Naar aanleiding van deze verkenning kwam hij tot
de conclusie dat de renederingen en argumentaties in scripties in sommige gevallen voor verbetering vatbaar waren. Daarbij zag hij ook dat de opmerkingen van
collega’s in de scripties vooral over de inhoudelijke aspecten van de scriptie gingen
en vrijwel niet over de gevolgde denkstappen van de student of de onderbouwing
van de conclusies. Voor Stefan waren de geconstateerde problemen aanleiding
voor zijn onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een training van eerstejaarsstudenten Integrale Veiligheid die gericht is op het voorkomen van veel voorkomende
redeneerfouten.
41

Redeneerfouten ontstaan vaak doordat mensen problemen hebben om correct
inductief of deductief te redeneren. Deductief redeneren, houdt in dat iemand op
basis van gegeven aannames tot een logische conclusie kan komen. Uit tal van
onderzoeken blijkt dat mensen deze vorm van redeneren lastig vinden, vooral
wanneer de conclusie in strijd is met de regels van de logica maar tegelijkertijd wel
in overeenstemming is met opvattingen die mensen gevormd hebben aan de hand
van hun ervaringen met de werkelijkheid van alledag. Dit fenomeen staat bekend
als de belief bias en het is onder andere aangetoond in een reeks experimenten
van Evans, Barston en Pollard (1983). Zij gaven deelnemers aan hun onderzoek
waarbij zij moesten beoordelen of er sprake was van een logische conclusie,
gegeven de aannamen (ook wel syllogistische taken genoemd). Bij een deel van de
taken was de conclusie logisch onjuist, maar wel geloofwaardig. Dat laatste houdt
in dat de conclusie consistent was met de ervaringen of opvattingen van mensen.
Een voorbeeld van een dergelijke taak is onderstaand weergegeven:

CONCLUSIE GELOOFWAARDIG EN LOGISCH NIET JUIST
Aanname 1: Verslavende middelen zijn goedkoop.
Aanname 2: Sommige sigaretten zijn goedkoop.
Conclusie: Sommige verslavende middelen zijn sigaretten.
Bij een ander deel van de taken was de conclusie niet geloofwaardig en logisch
niet juist. Hieronder staat een voorbeeld van deze taak.

CONCLUSIE NIET GELOOFWAARDIG EN LOGISCH NIET JUIST
Aanname 1: Sigaretten zijn duur.
Aanname 2: Sommige verslavende middelen zijn niet duur.
Conclusie: Sommige sigaretten zijn geen verslavende middelen.
Voor de meeste mensen, en dus ook voor de deelnemers aan de studie van Evans
en collega’s, zijn de bovenstaande taken behoorlijk lastig. Waarom de conclusie bij
het eerste voorbeeld (geloofwaardig en logisch niet juist) logisch incorrect is, volgt
uit het venndiagram in afbeelding 6. De kleine witte cirkel vertegenwoordigt de
verslavende middelen, de rode de goedkope dingen, en de witte met de zwarte
rand de sigaretten. Hoewel sommige sigaretten niet duur zijn, overlapt deze verzameling niet de verzameling verslavende middelen. Je kunt dus niet zeggen dat
sommige verslavende middelen sigaretten zijn.

Afbeelding 6. Grafische weergave van syllogisme met een geloofwaardige,
maar logisch niet juiste conclusie.

Ik daag de lezer uit om zelf na te gaan waarom de conclusie bij het tweede voorbeeld niet juist is. Hopelijk helpt de benadering met het venndiagram u daarbij.
Evans en collega’s lieten zien dat mensen bij beide taken vaak ten onrechte dachten dat de gegeven conclusie juist was. Zij maakten echter nog meer fouten als de
conclusie geloofwaardig was.
Veel mensen hebben niet alleen moeite met deductieve redeneertaken, zoals
gebruikt in het onderzoek van Evans en collega’s (1983), maar ook met inductieve
taken. Bij inductief redeneren wordt een algemeen geldende conclusie afgeleid uit
specifieke observaties. Het probleem is echter dat mensen soms te veel gewicht
toekennen aan niet representatieve observaties die gemakkelijk voor de geest
te halen zijn. Mensen maken in zo’n geval gebruik van de availability heuristic
(Tversky & Kahneman, 1974). De availability heuristic is in veel onderzoeken in
allerlei domeinen aangetoond. Briñol, Petty en Tomala (2006) vroegen deelnemers aan hun onderzoek om de waarschijnlijkheid aan te geven van verschillende
doodsoorzaken. Oorzaken die veel media-aandacht krijgen, zoals terreuraanslagen,
natuurrampen, vliegtuigongelukken, kregen een veel hogere kans toegewezen dan
oorzaken die veel waarschijnlijker zijn, zoals ziektes en auto-ongelukken. Dit komt
doordat mensen voorbeelden van de eerste categorie oorzaken vaak veel beter
voor de geest kunnen halen dan voorbeelden uit de tweede categorie. Hierdoor
hechten zij meer waarde aan de eerste categorie oorzaken terwijl die verre van
representatief zijn voor doodsoorzaken in het algemeen.
Uit onderzoek blijkt dus dat mensen fouten maken bij inductieve en deductieve
redeneertaken, maar we weten nog steeds te weinig over hoe je het beste kunt
leren om deze denkfouten te voorkomen. In het onderzoek van Stefan staat
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daarom de vraag centraal welke instructie je het beste kunt aanbieden om fouten
in inductief en deductief redeneren te voorkomen en zodoende kritisch denken te
bevorderen. Het onderzoek van Stefan zal plaatsvinden in het tweede blok van het
studiejaar 2016-2017. Eerstejaarsstudenten van de opleiding Integrale Veiligheid
krijgen eerst een instructie over het belang van kritisch denken in het algemeen
en voor hun eigen opleiding in het bijzonder. Daarna wordt het belang van goed
redeneren en argumenteren uitgelegd. Vervolgens gaan de studenten aan de
slag met verschillende soorten inductieve en deductieve redeneertaken. Deze
taken sluiten aan bij problemen waarmee een integraal veiligheidskundige later
in de beroepspraktijk te maken kan krijgen. De helft van de studenten (willekeurig toegewezen) oefent door middel van blocked practice, de andere helft werkt
volgens interleaved practice. In het geval van blocked practice leren studenten de
oplosprocedure voor 1 type probleem, waarna ze herhaaldelijk zelf oefenen met
de oplosprocedure. Vervolgens wordt de procedure herhaald voor de andere typen
problemen. In het geval van interleaved practice leren studenten eerst de oplosprocedures voor de verschillende probleemtypes. Daarna volgt de oefenfase waarbij
opgaven van verschillende probleemtypes door elkaar heen worden aangeboden. Na de leerfase ontvangen alle studenten dezelfde eindtoets, die bestaat uit
opgaven die lijken op opgaven uit de leerfase en uit geheel nieuwe opgaven. Deze
nieuwe opgaven worden gebruikt om transfer te meten.
In het onderzoek van Stefan wordt de verwerkingsstrategie interleaved practice gebruikt om aspecten van kritisch denken te bevorderen. Op basis van de eerder beschreven resultaten van Rohrer en collega’s (2015) wordt verwacht dat studenten
in de interleaved groep beter zullen presteren tijdens de eindtoets dan studenten
in de blocked groep.
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TOT SLOT
In deze lectorale rede heb ik u meegenomen langs de twee onderzoeksthema’s van
het lectoraat en de leerstrategieën die een belangrijke verbinding vormen tussen
de onderzoeksthema’s. Verder hoop ik dat u door de voorbeeldonderzoeken een
duidelijk beeld heeft gekregen van het soort onderzoek dat de kenniskringleden
binnen het lectoraat Brein en Leren uitvoeren. Samenvattend kan ik zeggen dat
het lectoraatsonderzoek de praktische effectiviteit toetst van onderwijsinterventies
die ontwikkeld zijn op basis van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Daarmee levert het onderzoek niet alleen maar nuttige kennis op maar ook – bij gebleken effectiviteit althans – concrete voorbeelden van hoe het onderwijs ingericht
kan worden om kritisch denken, motivatie en prestatie te bevorderen. Dat laatste is
voor een lectoraat van groot belang, want om met Johann Wolfgang von Goethe
te spreken:„Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden.“
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DANKWOORD
Aan het einde van deze lectorale rede maak ik graag van de gelegenheid
gebruik om het traditionele dankwoord uit te spreken. Als eerste dank aan
alle toehoorders; ik hoop dat deze lectorale rede op enige wijze inspirerend voor jullie is geweest.
In het bijzonder dank ik het College van Bestuur van Avans Hogeschool en Mirjam
Woutersen en Ellen Simons, de directie van het Leer- en Innovatiecentrum voor
het vertrouwen dat ze in mij gesteld hebben. Dank ook aan academiedirecteuren
Margo van der Put, Pien Versteegh en Paul van Hal, voor de waardevolle bijdragen
als leden van de adviesgroep van het lectoraat Brein en Leren. Daarnaast dank ik
mijn hooggeleerde collega’s Tamara van Gog, Fred Paas en Remy Rikers. Zij hebben het lectoraat Brein en Leren onder mijn aandacht gebracht en mijn kandidatuur als lector zeer actief ondersteund. Guus Smeets en Peter Prinzie, die samen
het bestuur vormen van de afdeling Psychologie en Pedagogiek van de Erasmus
Universiteit Rotterdam, ben ik ook zeer erkentelijk, omdat ze mij de ruimte hebben
geboden om mijn lectoraatsambities waar te maken.
Sinds de start van mijn aanstelling als lector op 1 september 2015 ben ik warm
ontvangen door mijn nieuwe Avans- en LIC-collega’s. Dank voor deze ontvangst,
voor de interesse in het lectoraat en voor de positieve werksfeer. Verder heb ik het
grote geluk dat ik binnen het lectoraat samen mag werken met een sterk team.
Anita Heijltjes wil ik hier als eerste noemen. Ik overdrijf niet wanneer ik stel dat
dit lectoraat er niet was geweest zonder jouw jarenlange tomeloze inzet. Dankzij
jou zijn de twee onderzoekslijnen van het lectoraat belangrijke thema’s geworden
binnen Avans. Het lectoraat Brein en Leren is in menig opzicht een kroon op je
werk en het is daarom niet meer dan terecht dat jij je de eerste associate lector van
Avans mag noemen. Daarnaast ben je vanwege je rijke netwerk, je gevarieerde
ervaring binnen het hbo en je ervaring met praktijkgericht onderzoek van onschatbare waarde voor het lectoraat. Ik ben erg blij dat ik samen met jou het lectoraat
vorm mag geven. Verder prijs ik me gelukkig met een groep uitermate gedreven,
competente en vriendelijke interne en externe kenniskringleden. Ik verheug me
telkens op onze bijeenkomsten en kijk reikhalzend uit naar al het mooie onderzoekswerk dat ongetwijfeld opgeleverd gaat worden. Veel dank dus aan Anton
den Boer, Marloes Broeren, Milou van Harsel, Eva Janssen, Yvonne Koert, Stefan
Kolenbrander, Lara van Peppen, Janneke Nobelen, Marion Tillema, Nathalie van
der Wal, en Hans van ’t Zelfde. Dank ook aan Arold Verheijen voor de ondersteuning van het lectoraatsonderzoek op het gebied van ICT.
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Het lectoraat Brein en Leren werkt nauw samen met de expertgroep Brein en
Leren. De expertgroep draagt zorg voor de Avansbrede benutting van kennis die
uit het lectoraatsonderzoek voortvloeit. Hierdoor is ze heel belangrijk voor het
lectoraat. Ik dank deze collega’s daarom voor hun enthousiaste inzet. Een speciaal
woord van dank richt ik tot Lydia Schaap, voorzitter van de expertgroep. Ik vind
het erg leuk dat we nu weer – net als bij de Erasmus Universiteit Rotterdam – collega’s zijn en verheug me op onze verdere samenwerking.
Het lectoraat Brein en Leren is een stand-alone lectoraat. Dat betekent dat er geen
expertisecentrum is met andere lectoraten. Gelukkig echter mag ik samenwerken
met Miranda Timmermans, lector Leerkracht, en Suzan van Brussel, promovenda
van Miranda Timmermans, Fred Paas en mij, en kenniskringlid bij het lectoraat
Leerkracht. Mijn dank hiervoor; ik zie nu al uit naar een mooie promotieplechtigheid van Suzan in Rotterdam.
Deze lectorale rede en deze dag waren nooit tot stand gekomen zonder de hulp
van Astrid Damen en Reyhana Stevels. Voor jullie deskundige en kordate ondersteuning ben ik jullie veel dank verschuldigd.
Last but not least, dank aan vrienden en familie voor jullie interesse, voor jullie aanwezigheid vandaag en voor allerlei zaken die veel belangrijker zijn dan werk. Een
speciaal woord van dank aan Nicole, Isa en Nine. Ik vind het erg fijn dat jullie er op
dit bijzondere moment zijn.
Met deze woorden van dank besluit ik mijn lectorale rede. Ik nodig iedereen van
harte uit om met mij het glas te heffen.
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KENNISKRING BREIN EN LEREN:

de naam Toolbox 2.0 uitgebracht door het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam.
Peter is lid van de wetenschappelijke verenigingen EARLI, ICO, NVP, Psychonomic
Society en APS en bestuurslid van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijskundig Onderzoek (ICO). Verder is hij editor bij het recent opgerichte open-access
tijdschrift Collabra.

LECTOR

ASSOCIATE LECTOR

Lector en associate lector

Peter Verkoeijen is lector van het
lectoraat Brein en Leren, dat is verbonden aan het Leer- en Innovatiecentrum van Avans Hogeschool.
Daarnaast werkt hij als universitair
hoofddocent onderwijspsychologie
en methoden en technieken bij
de opleiding Psychologie van de
Erasmus Universiteit Rotterdam
(EUR). Zowel in het lectoraat als in
zijn werk aan de universiteit staan
leren en instructie centraal.
Loopbaan
Peter studeerde cognitieve psychologie aan de Universiteit Maastricht met een
specialisatie in toegepaste cognitieve psychologie/onderwijspsychologie. Na zijn
opleiding werkte hij kort als assistent in opleiding bij de afdeling Methoden en
Technieken van de Universiteit Maastricht. Vervolgens werd hij aangesteld als
universitair docent bij de EUR, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling
van een nieuwe opleiding Psychologie. Peter heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs, als docent en vakcoördinator, begeleider van bachelor- en masterscripties,
voorzitter van de opleidingscommissie, voorzitter van de curriculumjaargroep van
jaar 1 en 2 van de bacheloropleiding en voorzitter van de examencommissie. Zijn
inzet voor het onderwijs leidde in 2012 tot een nominatie voor de EUR Onderwijsprijs en leverde hem in 2013 de eerste Psychologie Onderwijsprijs op.
Onderzoek
Naast onderwijs speelt wetenschap een belangrijke rol in Peters loopbaan. In 2005
promoveerde hij cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift naar het effect van verschillende vormen van herhaling op het geheugen.
Zijn onderzoeksactiviteiten resulteerden in een groot aantal wetenschappelijke
artikelen. Ook bracht hij samen met collega’s van de EUR een boek uit met daarin
instructierichtlijnen voor leerkrachten in het basisonderwijs. Dat boek werd onder
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Anita Heijltjes is associate lector
van het lectoraat Brein en Leren en
als senior beleidsadviseur verbonden aan het Leer- en Innovatiecentrum.
Loopbaan
Anita studeerde Verpleegkunde en Gezondheidswetenschappen en promoveerde in de Onderwijspsychologie aan
de Erasmus Universiteit.
Sinds 1982 werkt ze in het hoger beroepsonderwijs in verschillende functies, als docent, hoofd opleidingen, projectleider van onderwijsvernieuwingstrajecten en beleidsadviseur. Ze is mede-initiatiefnemer van projecten die een brug slaan tussen wetenschappelijke inzichten over de
werking van het brein, met name het geheugen, en hoe studenten en docenten
leren in de alledaagse praktijk. In dit soms nog diffuse gebied liggen volgens haar
prachtige kansen om het onderwijs te verbeteren.
Onderzoek kenniskring
Thema’s die Anita nauw aan het hart liggen zijn leer- en instructiestrategieën.
Bijvoorbeeld hoe studenten het beste kunnen leren om kritisch te denken. Kritisch
denken wordt beschouwd als een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid. Maar
Anita stelt zichzelf de vraag wat het precies is en hoe je dit kunt verankeren in het
onderwijs. Wat werkt wel en wat niet? Een ander belangrijk thema voor haar is
hoe nieuwe inzichten kunnen ‘indalen’ in de onderwijspraktijk. Die praktijk is vaak
weerbarstiger en complexer dan de omgeving waarin onderzoeksresultaten zijn
verkregen. De vraag is hoe houdbaar de inzichten uit het lab zijn in de praktijk van
het hbo en welke aanpassingen dat vraagt.
Momenteel doet Anita onderzoek naar het kritisch leren denken, begeleidt ze
leden van de kenniskring binnen de thema’s redeneren en argumenteren, en begeleidt ze 2 promovendi.
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KENNISKRING BREIN EN LEREN:
Kenniskringleden
KENNISKRINGLID

KENNISKRINGLID

Anton den Boer is kenniskringlid
van het lectoraat Brein en Leren.
Anton is hogeschooldocent bij de
opleiding Werktuigbouwkunde
van Avans Hogeschool. Hij is
curriculum-coördinator met de
propedeuse als uitgangspunt. Ook
is hij lid van de examencommissie
Engineering.

Marloes Broeren is kenniskringlid
van het lectoraat Brein en Leren.
Zij is als docent verbonden aan de
Academie voor Communicatie en
User Experience.

Loopbaan
Anton studeerde Werktuigbouwkunde
en Werktuigkundige medische technologie aan de TU/e. In zijn promotieonderzoek
bestudeerde hij de invloed van Marangoni-convectie op de warmteoverdracht.
Daarna werkte hij enkele jaren als universitair docent in de installatietechniek bij
de opleiding Bouwkunde aan de TU/e. Om vervolgens over te stappen naar Philips
Centre for Industrial Technology (CFT), waar hij werkte als ontwikkelingsingenieur
en projectleider. Anton hield zich daar voornamelijk bezig met dunne-filmtechnieken.
Bij Carrier Holland Heating en verschillende ingenieursbureaus deed hij ervaring
op als adviseur in de gebouwgebondeninstallaties. En bij technologiestichting STW
werkte hij aan het samenbrengen van onderzoekers enerzijds en makers en gebruikers van technische toepassingen anderzijds.
Onderzoek kenniskring
Anton neemt als docentonderzoeker deel aan het lectoraat Brein en Leren.
Dat past uitstekend bij zijn interesse in toegepast onderzoek in het onderwijs.
Met het onderzoek dat hij gaat uitvoeren wil hij inzicht krijgen in welke onderwijsinterventies van invloed zijn op het verhogen van de prestatie en motivatie
van studenten. Dat inzicht is belangrijk voor het terugdringen van uitval in het
propedeusejaar.
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Loopbaan
Marloes rondde 2 masteropleidingen
af: Engelse Taal en Cultuur aan de
Universiteit Leiden en Communicatieen Informatiewetenschappen aan de
Tilburg University. In beide opleidingen
fascineerde de interactie tussen mensen haar het meest.
Na haar opleiding werkte ze in verschillende functies. Zo was ze docent Engels,
communicatiemedewerker en projectleider. Uiteindelijk groeide haar liefde voor
onderwijs uit tot een bewuste en succesvolle keuze voor docent bij de opleiding
Communicatie van Avans Hogeschool. Haar ervaring in het ontwikkelen en het geven van onderwijs heeft er voor gezorgd dat Marloes bij de opleiding verschillende
onderwijskundige taken vervult. Zij is lid van de opleidingscommissie en implementeert nieuwe inzichten vanuit praktijkgericht onderzoek in de opleiding. Ook
speelt zij een belangrijke rol bij het onderhoud van de opleiding door didactische
kennis en inzichten toe te passen in vakken en projecten. Marloes is expert op het
gebied van taal- en communicatiewetenschap en geeft les in vakken als ‘discourse
analyse’ en ‘gedrag en beïnvloeding’.
Onderzoek kenniskring
Het gebeurt regelmatig dat studenten de voorbereidende opdrachten niet of
nauwelijks maken en dat tijdens een lesactiviteit de focus verschuift van het
didactische naar het pedagogische aspect. Door deze ervaring ontstond bij
Marloes de interesse naar het beïnvloeden van dat gedrag. In haar onderzoek wil
zij meer te weten komen over hoe je studenten aanzet tot leren, zowel in aanloop
naar een lesactiviteit als tijdens een lesactiviteit. En hoe je de motivatie van
studenten bevordert zodat zij zich goed voorbereiden op een les en ook actief
deelnemen aan de les.
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KENNISKRINGLID

KENNISKRINGLID

Milou van Harsel is promovendus
en kenniskringlid bij het lectoraat
Brein en Leren en onderwijskundig
beleidsadviseur bij het Leer- en Innovatiecentrum.

Stefan Kolenbrander werkt als
docent bij de opleiding Integrale
Veiligheid van de Academie voor
Veiligheid en Bestuur van Avans
Hogeschool.

Loopbaan
In 2010 studeerde Milou af als
leerkracht basisonderwijs aan Avans
Hogeschool in Breda. Meteen daarna
besloot ze de opleiding Onderwijskunde te volgen aan de Universiteit
Utrecht. Haar masterstage en masterthesis voerde zij in 2011-2012 uit binnen
het Leer- en Innovatiecentrum, specifiek binnen de werkgroep Brein en Leren. Zij
richtte zich daarbij op de thema’s kritisch denken en het gebruik van principes uit
de geheugenpsychologie in de praktijk. Milou nam 3 jaar deel aan de werkgroep
Brein en Leren en werkt momenteel als academieonderwijskundige bij de Academie voor Industrie en Informatica.

Loopbaan
Van 1997 tot 2003 was Stefan militair
bij de landmacht. Na zijn militaire
carrière besloot hij te gaan studeren.
Hij rondde de studie Commerciële
Economie af en studeerde daarna
Organisatiekunde en Filosofie aan Tilburg University. In 2017 hoopt hij af te
studeren in Onderwijskunde aan de Open Universiteit. Sinds 2009 werkt Stefan
binnen het hoger onderwijs en sinds 2014 als docent bij Avans. Hij geeft colleges
in organisatiekunde, ethiek en kritisch denken.

Onderzoek kenniskring
In november 2015 startte Milou met haar promotieonderzoek Observationeel leren
van videovoorbeelden. Observationeel leren betekent dat je leert door naar de
goede voorbeelden van anderen te kijken. Het blijkt een effectieve en efficiënte
leerstrategie voor beginners om kennis en vaardigheden aan te leren. Resultaten
zijn met name gevonden bij op tekst gebaseerde uitgewerkte voorbeelden. Maar
ook bij videovoorbeelden waarin iemand voordoet en uitlegt hoe je een taak moet
uitvoeren. Die persoon kan bijvoorbeeld een docent zijn, een praktijkexpert of
medestudent. Docenten en studenten gebruiken steeds vaker videovoorbeelden
bij het ondersteunen van het leerproces, zoals voorbeelden op YouTube. Maar de
technologische ontwikkelingen lopen ver vooruit op onze kennis over het inzetten
van videomodelvoorbeelden in het onderwijs. De vraag is wanneer en hoe je die
voorbeelden moet inzetten om het zelfregulerend leren van studenten optimaal te
ondersteunen.
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Onderzoek kenniskring
In de onderwijsvisie van Avans staat dat studenten na hun afstuderen in staat
moeten zijn om morele, ethische en kritische oordelen te vormen. En dat zij als
bewuste burgers de samenleving in gaan. Stefan haakt hierop in met zijn onderzoek. Samen met collega’s werkt hij aan de onderzoekslijn die zich richt op kritisch
denken. Specifiek houdt hij zich bezig met onderzoek naar interventies die effectief bijdragen aan de vaardigheden en houding die nodig zijn voor goede morele
en ethische oordeelsvorming.
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KENNISKRINGLID

Janneke Nobelen werkt als docent
International Marketing en Statistiek bij Avans School of International Studies (ASIS).

Marion Tillema is als docent
verbonden aan de Academie voor
Industrie en Informatica. Zij geeft
de vakken Nederlands, communicatieve vaardigheden en statistiek
aan voornamelijk eerstejaarsstudenten.

Loopbaan
Janneke studeerde Bedrijfskunde aan
de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
In de eerste 11 jaar van haar professionele loopbaan vervulde zij diverse
marketingfuncties bij verschillende
bedrijven. In 2008 maakte ze de overstap naar het onderwijs omdat ze haar passie wilde volgen. Het is haar ambitie om
jongeren uit te dagen zich te ontwikkelen tot marketingprofessionals. En dat doet
ze als docent International Marketing en Statistiek bij Avans School of International
Studies (ASIS). Ook is ze studieloopbaanbegeleider en richt ze zich op een aantal
coördinerende taken binnen het eerste jaar van de opleiding International Business
and Management Studies. Daarnaast ontwikkelt ze initiatieven om het studiesucces van voornamelijk eerstejaarsstudenten te optimaliseren.
Onderzoek kenniskring
Jannekes interesse gaat uit naar het onderwerp studiesucces. Tijdens haar opleiding werkte ze mee aan een onderzoek naar de haalbaarheid van de invoering
van een bindend studieadvies aan het eind van het eerste studiejaar. Bij ASIS deed
Janneke onderzoek naar voorspellende factoren van studiesucces. Het verkregen
inzicht diende als input voor de opzet en invoering van de intake voor aankomende studenten. Wat haar bijzonder interesseert is de rol van een juiste werkhouding
in de prestatie van studenten en in hun ontwikkeling tot professionals.
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Loopbaan
In 2012 is Marion als taalonderwijskundige gepromoveerd aan de Universiteit
Utrecht. Als onderzoeker hield zij zich
voornamelijk bezig met het onderwerp schrijfvaardigheid. Voor haar promotieonderzoek richtte Marion zich vooral op methodologische vragen. Bijvoorbeeld over
hoe je cognitieve processen kunt meten tijdens het schrijven. En hoe je schrijfproducten op een valide manier kunt beoordelen.
Onderzoek kenniskring
Voor de opleiding Communication & Multimedia Design zette Marion de leerlijn
communicatieve vaardigheden op. Naast taalvaardigheid bestaat deze leerlijn voor
een belangrijk deel uit aspecten van kritisch denken, zoals argumentatie en brongebruik. Marion is dan ook zeer geïnteresseerd in het onderzoeken van mogelijkheden om het onderwijs in kritisch denken te verbeteren.

55

KENNISKRING BREIN EN LEREN:
Externe kenniskringleden

KENNISKRINGLID
Als wis- en onderwijskundige is
Hans van ‘t Zelfde verbonden aan
de Pabo van Avans Hogeschool.
Ook is hij betrokken bij de nascholing van leerkrachten bij Avans+.

EXTERN KENNISKRINGLID

Loopbaan
Als hoofd van het Rekenlab heeft
Hans bij een basisschoolbestuur in
Roosendaal gewerkt. Vanuit zijn rol als
schoolbegeleider gaf hij adviezen aan
basisscholen over het invoeren van een
nieuwe rekenmethode. In het voortgezet onderwijs werkte hij mee aan het verbeteren van het rekenonderwijs. Bij de PO-raad leverde hij als adviseur een bijdrage
aan de rekenverbetertrajecten in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.
En bij Fontys gaf hij colleges aan studenten van de opleiding Master SEN (Special
Educational Needs).

Loopbaan
In 2013 studeerde Eva af als pedagoog
aan de Universiteit Utrecht, Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken.
Tijdens deze master liep ze 9 maanden
stage bij het Trimbos-instituut bij Centrum Jeugd. Daarna startte ze met de
tweejarige onderzoeksmaster Educational Sciences: Learning in Interaction, die ze
in 2015 afrondde. Naast haar studie werkte Eva als onderzoeks- en docent-assistent aan de universiteit. Sinds januari 2016 is ze promovendus aan de Universiteit
Utrecht op de afdeling Educatie.

Onderzoek kenniskring
Hans behaalde de masteropleiding Onderwijstechnologie. Zijn expertise ligt op het
gebied van eye-tracking data, waarbij oogbewegingen worden opgenomen. In
de kenniskring brengt hij zijn expertise in en wil hij het leren van Pabostudenten
bevorderen door gebruik te maken van eye-tracking data.

Onderzoek kenniskring
Eva’s promotieonderzoek maakt deel uit van een groter project. In dit project werken onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam
nauw samen met onderwijsadviseurs en docenten van Avans Hogeschool. Samen
onderzoeken zij wat werkt en waarom, als het gaat om (1) het uitrusten van
docenten met de kennis en kunde om kritisch denken te onderwijzen en (2) het
verbeteren en op peil houden van kritische denkvaardigheden van studenten in het
hbo en het stimuleren van de transfer naar authentieke beroepssituaties. De focus
ligt specifiek op het vermijden van vooringenomenheid (bias) in het denken. Eva
richt zich binnen dit project voornamelijk op docenten. Eerder onderzoek van Eva
richtte zich op de effecten van (verwachte) feedback op de semantische taalverwerking van studenten.
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Eva Janssen is promovendus aan de
Universiteit Utrecht en extern kenniskringlid van het lectoraat Brein
en Leren.
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EXTERN KENNISKRINGLID

Yvonne Koert is promovendus aan
de Universiteit Utrecht en extern
kenniskringlid van het lectoraat
Brein en Leren.

Lara van Peppen is promovendus
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en extern kenniskringlid van
het lectoraat Brein en Leren.

Loopbaan
Yvonne Koert is docent en co-creator
van de opleiding Advanced Business
Creaction(ABC). Yvonne is econoom en
heeft daarnaast opleidingen gedaan op
het gebied van communicatie (master) en psychologie. Na 17 jaar in het
bedrijfsleven gewerkt te hebben als marketeer, manager en directeur is zij 10 jaar
geleden overgestapt naar Avans. In haar loopbaan is Yvonne altijd bezig geweest
met innovatie. Acht jaar geleden heeft zij samen met een collega de fundamenten
gelegd onder de opleiding ABC, waar nu ruim 400 studenten studeren en rond de
dertig docenten werken.

Loopbaan
In 2015 studeerde Lara af als cognitief
psycholoog aan de Universiteit Leiden.
Haar masterstage en masterthesis
voerde zij in 2014-2015 uit bij TNO
Human Factors, afdeling Training and
Performance Innovations. Zij deed
onderzoek naar de effecten van fysieke belasting op cognitieve prestaties.
Tijdens die periode groeide haar interesse in onderzoek en maakte ze de keuze om
daarmee verder te gaan. Lara werkt als promovendus aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, Education & Child Studies. Een samenwerking met Avans Hogeschool
en de Universiteit Utrecht.

Onderzoek kenniskring
ABC is opgericht vanuit de gedachte dat innovatief denken aan te leren is en een
noodzakelijke vaardigheid voor de toekomst. Het onderwijsmodel dat Yvonne
daarvoor destijds heeft ontwikkeld is de basis van haar promotieonderzoek. Haar
onderzoek betreft de leerbaarheid van innovatief denken.

Onderzoek kenniskring
In januari 2016 is Lara begonnen aan haar promotieonderzoek met als thema
‘bevorderen van kritische denkvaardigheden van studenten in het hbo’.
Dit onderzoek richt zich specifiek op een kernaspect van kritisch denken: het vermijden van bias (vooringenomenheid) in redeneren en beslissen. In veel complexe
beroepen in het economische, juridische of medische domein kan vooringenomenheid leiden tot foutieve beslissingen, met serieuze financiële, emotionele, fysieke of
zelfs dodelijke gevolgen. De kritische denkvaardigheden van veel hbo- en universitair afgestudeerden laten echter te wensen over. In haar onderzoek bekijkt Lara
welke instructievorm geschikt is om kritische denkvaardigheden te verbeteren en
vervolgens op peil te houden. Daarnaast onderzoekt ze hoe transfer van kritische
denkvaardigheden naar authentieke beroepssituaties gestimuleerd kan worden.
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LECTORAAT BREIN EN LEREN:
Ondersteuning
EXTERN KENNISKRINGLID
Nathalie van der Wal is promovendus aan de Universiteit Utrecht
en extern kenniskringlid van het
lectoraat Brein en Leren.
Loopbaan
Nathalie volgde haar opleiding Moleculaire Wetenschappen aan Wageningen
Universiteit. Ze specialiseerde zich in
Toegepaste Wiskunde waarin ze 2
afstudeeronderzoeken uitvoerde. Haar
expertise ligt op het vlak van vernieuwing van het wiskundeonderwijs in het technisch hbo. Ze is docent wiskunde en
chemie bij de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu van Avans
Hogeschool en kenniskringlid van het lectoraat Brein en Leren.
Onderzoek kenniskring
Nathalie voert een promotieonderzoek uit met als onderwerp wiskundeonderwijs
in het technisch hbo.

Reyhana Stevels is managementassistente bij het lectoraat Brein en
Leren.
Organiseren, regelen, plannen, dit zijn
woorden die bij Reyhana passen. Ze
is sinds 1 december 2015 in dienst bij
Avans Hogeschool. Vier dagen in de
week werkt zij voor het Expertisecentrum Sustainable Business (ESB) en een
dag voor het lectoraat Brein en Leren.
Reyhana studeerde aan de School voor
Journalistiek en Voorlichting en ging na het behalen van haar diploma aan de slag
als managementassistente bij Rechtsbijstand Asiel. Later werkte zij als communicatieadviseur bij het Juridisch Loket en bij Stichting Nieuwkomers Vluchtelingenwerk
Brabant Centraal. Bij Avans vond zij een nieuwe uitdaging. Een nieuwe wereld,
een andere kijk, fijne collega’s. Voor het ESB en het lectoraat zorgt Reyhana onder
andere voor het agendabeheer, facilitaire zaken en de ondersteuning van collega’s
bij bijeenkomsten of evenementen.
Reyhana woont in ’s-Hertogenbosch, is getrouwd en heeft twee zoontjes. In haar
vrije tijd zet zij zich in voor stichting Jeroen Bosch 500 omdat zij erg trots is op de
stad waar zij woont. Als voorzitter van de Ouderraad op Basisschool Het Palet is
Reyhana betrokken bij de school van haar kinderen. Genieten van het leven doet
zij graag met haar gezin en vrienden. Fijn gezelschap, een goed glas wijn en lekker
eten.
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