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Mythes zijn in!
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Brain buttons







https://qz.com/759607/after-dominating-kids-lives-all-
summer-pokemon-go-is-becoming-part-of-the-classroom/

https://qz.com/759607/after-dominating-kids-lives-all-summer-pokemon-go-is-becoming-part-of-the-classroom/
https://qz.com/759607/after-dominating-kids-lives-all-summer-pokemon-go-is-becoming-part-of-the-classroom/




Over onderwijs en leren bestaan nogal 
wat ideeën.

Sommige ervan zijn ‘mythes’



Onderwijsmythes…

Zijn er heel wat

Zijn hardnekkig

Vind je in soorten en maten, vaak in de vorm van een piramide

Zijn niet per se ‘schadelijk’



Wat ik zometeen wil doen

1. Flink wat mythes/ideeen doornemen en ‘toetsen’
(en daar kun je vaak best over discussiëren)

2. Ingaan op wat wél werkt



Dank voor uw aandacht!
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Wat zijn zoal onderwijsmythes?

Wat voorbeelden

(we hebben er echt nog veel meer)







Werkt het zo?
Nee!









De leerpiramide



Spannende combinaties mogen ook



In onderwijs moet je rekening 
houden met de linker- en 

rechterhersenhelft?











Bepaalt je ‘mindset’ je succes?





Problemen?
Onderzoek: effect erg mager

Het wordt op allerlei gekke manieren uitgelegd





Effect: nogal beperkt!



Zijn leerlingen van nu ‘digital natives’,
die anders leren dan wij?

(en moet je hen dus ook anders lesgeven?)





Nee
Multitasken, ‘Digital literacy’

https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/experiment-docenten-verbannen-laptops-uit-collegezaal





‘Natives’ en ‘immigrants’

Weten jongeren meer over Internet? Nee.

Een ‘netgeneratie’? Nee.

Aanpassen onderwijs noodzakelijk? Nee.

Digitale vaardigheden leren? Ja.



Onderwijs is verouderd /
School is funest voor creativiteit /
Onderwijs verandert nooit
(enzovoort)











Helen Parkhurst (in 1922)

“In the old days the student went to school to get what the school 
had to offer him; now he goes to school to satisfy a definite need 
for self-development.  He is no longer disposed to learn just what 
the teacher proposes to teach. The mould that has done for past 
generations of pupils will no longer do for him.”







Wat werkt dan wel bij het leren?

Spaced practice

Retrieval practice

Verwerking

Interleaving

Concrete voorbeelden

Dual coding

(Bron: http://www.learningscientists.org/

https://cognitiveresearchjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41235-017-0087-y )

http://www.learningscientists.org/
https://cognitiveresearchjournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s41235-017-0087-y?site=cognitiveresearchjournal.springeropen.com


• Verspreid leren

• Herhaal leerstof (maar niet meteen)

• Fris op met vorige leerinhoud

• Actief ophalen van kennis

• Oefenvragen zelf maken

‘Retrieval practice’

‘Spaced practice’



• Tijdens leren: vragen stellen, discussie

• Zoeken naar verbanden, vergelijkingen
• Ook checken op correctheid

• Afwisseling in onderwerpen

• Variatie in volgorde van leren

• (ook hier: verbanden leggen)

Interleaving

Verwerking



• Actief zoeken naar voorbeelden

• Verbanden leggen tussen concepten en 
voorbeelden

• Uitwisselen voorbeelden

• Zoek beeldmateriaal over de leerstof

• Vergelijk beeldmateriaal met geschreven 
leerstof

• Zoek vormen van visualiseren:
infographic, schema, tijdlijn

Dual coding

Concrete voorbeelden



Er zijn nogal wat mythes in het onderwijs!

(kijk altijd naar argumenten)

Mythes komen vaak voort uit ideeen over hoe het onderwijs 

beter kan

Effectief leren: oefenen en verwerken op verschillende 
manieren

Wat leren we hiervan? Een paar conclusies



Dank voor uw aandacht!

@casperhuls

http://onderwijskunde.blogspot.com

@titchener2




