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inleiding
Welkom terug op ons Symposium ‘Grip op het
lerende brein’ op 20 maart 2014!
Met dit boekje nemen we u, als opfrisser voor
uw geheugen, mee naar een dag vol interessante informatie en nieuwe inzichten.
In dit boekje vindt u samenvattingen, links
naar websites en filmpjes en literatuursuggesties. Zo kunt u verder aan de slag met de
onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent.
Via deze link kunt u foto’s, die tijdens het
symposium zijn gemaakt, bekijken of downloaden
Dank!
Wij danken Johan Breackman, Tamara van
Gog, Dan LeFay, Bart Kiers, alle workshopleiders, betrokken studenten en medewerkers
van Avans voor hun enthousiaste en leerzame
bijdrage aan dit symposium. Daarnaast willen
we u als deelnemer bedanken voor uw actieve
deelname aan de workshops en voor uw positieve en inspirerende reacties na afloop.
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met
ons op. U vindt onze volledige contactgegevens aan het einde van dit boekje.
Wij ontmoeten u graag een volgende keer!
Werkgroep Brein & Leren
Kenniskring Brein & Leren
Avans Hogeschool
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Lezing Prof. dr. Johan Braeckman
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit van Gent

Cognitieve uitdagingen van het brein.
Of: hoe we in darwinistische denkputten
terecht komen
Deze samenvatting is gebaseerd op de tekst van
Johan Braeckman op www.johanbraeckman.be

Johan Braeckman heeft ons uitgelegd waarom
we zo kwetsbaar zijn voor ‘mentale infectie’
door onwaarschijnlijke of ronduit waanzinnige overtuigingen. Inzichten ontwikkeld in diverse disciplines, zoals de sociale psychologie,
de informele logica en de neurowetenschappen, maken duidelijk hoe snel het menselijk
redeneren de mist ingaat, hoe makkelijk we
foute verbanden leggen, verkeerde statistische
inschattingen en al te snelle veralgemeningen
maken, en dergelijke meer.
Wetenschappelijk geschoolde mensen, in het
bijzonder diegenen werkzaam in wetenschappelijk onderzoek, zijn tot op zekere hoogte
beter gewapend tegen het besmettingsgevaar
dat uitgaat van irrationele en pseudowetenschappelijke opvattingen. Maar daar staat tegenover dat ze ook beter in staat zijn tot het
‘rationaliseren’ van overtuigingen die ze om
slechte redenen opdeed, waardoor ze langer
vasthouden aan foute ideeën.
Met andere woorden, niemand is volstrekt
immuun voor pseudowetenschap, bijgeloof en
irrationeel denken.
In de lezing is naast pseudowetenschappelijke
theorieën ook stilgestaan bij historische en
actuele voorbeelden van ogenschijnlijk wetenschappelijke en objectieve opvattingen die
niettemin geïnfecteerd bleken door drogredenen, foute vooronderstellingen, en dergelijke
meer. Zo wordt gaandeweg verduidelijkt wat
de verschillen zijn tussen wetenschap en pseudowetenschap.
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Een volkomen vorm van rationaliteit is wellicht niet haalbaar, maar we zijn wel in staat
om beter inzicht te verwerven in de vele,
vaak verrassende manieren waarop ons brein
informatie verwerkt en creëert die niet met
de realiteit strookt. Eenieder die de kwaliteit
van zijn denken wenst te bevorderen kan baat
hebben bij de studie van de inzichten die door
de discipline die bekend staat als Critical
Thinking zijn voortgebracht.

Steeds dieper in de denkput
“ We komen zeer makkelijk in cognitieve valkuilen terecht. Denkputten noem ik ze. Je beseft vaak zelf niet dat je erin gevallen bent. Als
mensen je proberen uit de put te halen, zak je
er alleen maar dieper in, omdat je gaat rationaliseren.”

Meer informatie?
• Informatie over Johan Braeckman en links
naar artikelen van Johan Braeckman
• Of bestel het hoorcollege over kritisch denken: Kritisch denken. Hoorcollege over het
ontwikkelen van heldere ideeën en argumenten (audio-cd of MP3)
• Informatie over kritisch denken vindt u ook
bij de bespreking van workshop 5 Kritisch
leren denken, hoe doe je dat?
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Lezing Prof. dr. Tamara van Gog
Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Kijk en Leer.
Steeds meer leren van videobeelden
Online video is bezig aan een enorme opmars,
ook in het onderwijs. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor observationeel leren: leren
door te kijken naar het goede voorbeeld van
anderen. Observationeel leren is een efficiënte vorm van instructie voor lerenden die nog
geen of weinig voorkennis hebben van een
leertaak. Tegenwoordig worden steeds vaker
videovoorbeelden gebruikt, zowel tijdens
informeel leren in de vrije tijd als in het onderwijs. Met een smartphone is het maken en
delen van een video gemakkelijker dan ooit.
En dankzij internet kunnen we vaardigheden
leren van experts aan de andere kant van de
wereld.

Kunnen zonder kennen kan niet

Leren door middel van videovoorbeelden
neem toe, maar het onderzoek ernaar staat
nog in de kinderschoenen. Over welke vorm
de beste leereffecten bewerkstelligt, is nog
weinig bekend, legt Tamara van Gog ons uit in
haar lezing. Zij is daarbij ingegaan op diverse
onderzoeken die de effectiviteit van verschillende vormen van videobeelden bestuderen.
Technologische ontwikkelingen lopen ver
vooruit op onze kennis over hoe we die technologie zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken in het onderwijs. We weten nog heel
erg weinig over hoe videovoorbeelden eruit
zouden moeten zien om een zo groot mogelijk leereffect te bewerkstelligen.
Laten we degene die de taak demonstreert
helemaal in beeld zien, of alleen de handen,
of helemaal niet? En hoe zorgen we dat de
aandacht van lerenden op hetzelfde moment
naar dezelfde dingen uitgaat als de aandacht
van degene die de taak demonstreert? Bij gebrek aan ontwerprichtlijnen, wordt de keuze
voor een bepaalde vorm vooral op gevoel
gemaakt. Tamara van Gog onderzoekt hoe we
videoleren kunnen inzetten in het onderwijs,
willen we hiermee ook een effectief leerresultaat mee bereiken.

Meer informatie?
De lezing is een bewerking van de oratie van
Tamara van Gog: Gog, T. (2013). Voorbeeldig
leren. Inaugurele rede, Erasmus Universiteit
Rotterdam.
U vindt daarin de volgende onderwerpen:
• Kunnen Zonder Kennen Kan Niet
• Kijk en Leer
• Vormgeving van Videovoorbeelden
• Door het Oog van de Ander
• Of: ik zie ik zie wat jij ook ziet
In de oratietekst is een uitgebreide lijst van
referenties opgenomen.
Meer informatie over Tamara van Gog of
luister naar een radio-interview met Tamara.
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Workshop 1
Hoe feedback het brein laat groeien
Noortje Muselaers, Neuropsycholoog, LIC/
Avans
Noortje Muselaers heeft u meegenomen in
de wereld van de neuropsychologie. Recente
neurowetenschappelijke inzichten onderschrijven het belang van het leveren van
een inspanning om iets nieuws te leren. Met
andere woorden: veel oefenen. Toch zijn wij
nog vaak geneigd om het talent en het IQ te
prijzen in plaats van de inspanning. Dit zou
suggereren dat het IQ vastligt, waarmee we
geboren worden en waarbij we keer op keer
(moeten) bewijzen hoe hoog het is. En bij
tegenslagen raken we ontmoedigd, omdat
dit een weerspiegeling is van de beperkingen
van het IQ. Faalangst komt al snel om de hoek
kijken.
Kijken we vanuit de neurowetenschap, dan
zien we leren als het ontwikkelen van capaciteiten door (on)bewuste stimulatie vanuit de
omgeving en véél inspanning! Dit gaat ervan
uit dat capaciteiten ontwikkelbaar zijn en niet
vastliggen.

Mindset
Op basis van neurowetenschappelijk inzicht
over leren introduceerde Carol Dweck de
Mindset theorie. Zij toonde aan dat de opvatting over ontwikkelbaarheid (van jezelf of van
een ander) invloed heeft op de motivatie om
te willen leren en daarmee op het leren zelf.
Dweck maakt hierbij een onderscheid tussen
een fixed mindset (capaciteiten en IQ liggen
vast) en groeimindset (capaciteiten en IQ zijn
ontwikkelbaar).
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Groei mindset
• meer gemotiveerd om te leren en inspanning te leveren
• verbetert (studie)resultaten
• reduceert een (negatief) stereotypebeeld
over capaciteiten
• Begeleiders met een groei mindset geloven in de groei van een ander en zijn ook
toegewijd aan het vinden van een manier
om dit te laten gebeuren

Feedback
De feedback die wij als ouders, docenten of
managers - met de beste bedoeling geven heeft direct invloed op leren en de motivatie
om te willen leren. Net zoals er een onderscheid is in mindsets (fixed of groei) kan ook
de feedback op die manier onderscheiden
worden. Noortje stelde u de vraag: Legt u
doorgaans de nadruk op iemands capaciteiten,
prestatie of het resultaat dat geleverd moet
worden of op het proces, de inspanning en de
motivatie?
Groeigerichte feedback richt op het proces en
het leveren van inspanning en blijkt een positief effect te hebben op de motivatie en leren.

Groeigerichte feedback gaat uit van:
• ‘Wij geloven in jouw mogelijkheden’
• ‘We stimuleren het aangaan van uitdagingen, leveren van inspanning en overwinnen van obstakels.’
• ‘School/werk is geen plaats waar je je
moet bewijzen. Het is een plaats waar
mensen je helpen om je brein te laten
‘groeien’ door nieuwe verbindingen te
maken.’

Meer informatie?
Mindset
• Dweck, C. (2006). Mindset. The psychology
of success. Het origineel is Engelstalig, er is
ook een Nederlandse vertaling: Dweck, C.
(2011). Mindset, de weg naar een succesvol
leven
• Op de website van Carol Dweck (auteur
Mindset) kunt u uw eigen mindset testen!
• Coert Visser publiceert veel artikelen over
Mindset

Maakbaarheid en neuroplasticiteit
• Professor dr. Margriet Sitskoorn, Hoogleraar
Klinische Neuropsychologie heeft diverse
goed leesbare boeken geschreven over
neuroplasticiteit en de maakbaarheid van
het brein. Bijvoorbeeld: Sitskoorn, M. ‘Het
maakbare brein’ (2008). Bert Bakker. Meer
informatie over Margriet Sitskoorn en een
overzicht van boeken en artikelen vindt u
hier.
• Of bekijk lezingen van Margriet Sitskoorn in
het Nederlands of Engels
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Workshop 2
Dat doe ik morgen wel…
Over uitstelgedrag en ons brein
Gemma Veulings, Onderwijskundige LIC/
Avans en Désiré Palmen, Psycholoog, LIC/
Avans
Uitstelgedrag, ook als volwassene is dit
gedrag ons niet vreemd: of het nu gaat om
een sportafspraak, de jaarlijkse belasting of
het studeren voor een examen. En hoewel
we beter weten kiest ons brein graag voor de
korte termijn beloning, dat wil zeggen ‘iets
leukers doen’ dan de taak die we eigenlijk
zouden moeten doen.
Bij studenten is dit niet anders, alleen voegt
de ontwikkelfase van het brein hier een extra
dimensie aan toe. Het beloningsgebied is
bij adolescenten sterk actief waardoor korte termijn beloningen een extra fijn gevoel
opleveren. Het langetermijnperspectief blijkt
minder ontwikkeld, aangezien het meer rationele gedeelte van het brein nog volop aan
het rijpen is. Deze disbalans maakt het extra
aantrekkelijk om te kiezen voor het uitstapje
met vrienden in plaats van die ‘saaie’ onderzoeksopdracht.
Maar de adolescentie is ook bij uitstek een
periode om nieuw of ander gedrag aan te leren. Als we uitstelgedrag willen aanpakken is
het van belang om een alternatief gedragspatroon aan te bieden en te ontwikkelen. Zowel
ouders, peers, docenten als de student zelf,
kunnen hierbij positieve invloed uitoefenen.
Tijdens de workshop is ingegaan op een aantal
tools die u hierbij kunt inzetten, we noemen
hier drie tools die u direct kunt toepassen.
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Gedachtecontrole
Om uitstelgedrag te verminderen is het ten
eerste van belang om beperkende en onrealistische gedachten om te buigen in mogelijkheden en positieve gedachten. Perfectionisme
(‘het moet perfect zijn’) en twijfelen aan het
eigen kunnen (‘dit is te moeilijk voor mij, dit
kan ik niet’) zijn bijvoorbeeld redenen voor
uitstelgedrag. Maar ook gedachten die betrekking hebben op de uit te voeren taak (‘ik vind
het niet nuttig’) of de consequenties van het
uitstelgedrag (‘ik haal toch een onvoldoende’).
Door hier bij de studiebegeleiding bewust
aandacht aan te besteden en gedachten achter het uitstelgedrag te achterhalen zijn we
beter in staat om dit gedrag om te buigen

Meer informatie?
• Crone, E.A. & Dahl, R.E. (2012). Understanding adolescence as a period of social–affective engagement and goal flexibility. Nature
Reviews Neuroscience, 13, 636-650
• Olafson, L., Schraw, G., & Wadkins, T. (2007).
Doing the Things We Do: A Grounded Theory of Academic Procrastination. Journal of
Educational Psychology, 99, 12-25.
• Schouwenburg, C.H. (2005). On Counseling
the Procrastinator in Academic Settings. FEDORA PSYCHE Conference, Groningen, The
Netherlands.
• De blog van Trang: een student aan het
woord over uitstelgedrag. De ingesproken
blog is gebruikt tijdens de workshop.

Doelen stellen en leren plannen
Om aan de korte termijnbehoeften van studenten tegemoet te komen, kan het handig
zijn om een lange-termijndoel op te splitsen
in subdoelen. Dit geeft structuur, overzicht en
niet onbelangrijk, dit levert op korte termijn
succes op waardoor de student gemotiveerd
blijft. Daarom kunnen studenten veel baat
hebben bij instructie in timemanagement en
leren plannen. Vaardigheden die zij in hun
toekomstige beroepspraktijk nodig hebben.

Motiveren door te belonen
Belonen kan het uitstelgedrag verminderen. Het benoemen en waarderen van de
inspanning (niet alleen prestatie) is hierbij
belangrijk. Daarnaast kunnen activiteiten die
studenten interessant vinden, zoals excursies
en gastcolleges motiverend werken. Met een
leuke interessante beroepsgerichte activiteit
in het vooruitzicht zal de student minder snel
geneigd zijn het werk uit te stellen.
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Workshop 3
Testen = leren. Over het
testing-effect in het onderwijs
Kim Anrar, Docent Academie voor Management en Bestuur/Avans) en Anita
Heijltjes, Senior adviseur LIC/Avans
Het testing-effect
Het testing-effect verwijst naar het principe
dat als informatie actief wordt teruggehaald
uit het langetermijngeheugen, bijvoorbeeld
via open of gesloten vragen, dit een sterker
leereffect heeft dan het herlezen of opnieuw
bestuderen van die informatie. Het terughalen
van informatie als leerstrategie is ook effectiever gebleken dan het maken van samenvattingen of mind-maps.

in het hbo dan kunnen veel studenten (en
docenten) er hun voordeel mee doen. Ter illustratie is tijdens de workshop uitleg gegeven
over de resultaten van onderzoeken naar het
testing-effect binnen het vak recht in het hbo.
Als het testing-effect ook aangetoond kan
worden in het hbo dan kunnen veel studenten (en docenten) er hun voordeel mee doen.
Ter illustratie is tijdens de workshop uitleg
gegeven over de resultaten van onderzoeken
naar het testing-effect binnen het vak recht in
het hbo.

Where the hell is Matt?
In de workshop heeft u als deelnemer zelf
meegedaan aan een test. Na het aandachtig bekijken van de video ‘Where the hell is
Matt?’ (over een jongen, Matt, die je op een
aantal plaatsen in de wereld ziet dansen)
kreeg de helft van de groep de opdracht een
tekst te lezen met plaatsnamen waar Matt
te zien was. De andere helft kreeg de opdracht om zoveel mogelijk plaatsnamen op te
schrijven waar ze Matt zagen dansen. Na een
intermezzo (20 minuten later) moesten alle
deelnemers een 16-tal vragen over de video
beantwoorden.
Het testing-effect kon vastgesteld worden bij
de deelnemers van de workshop. De groep die
de informatie over Matt actief uit hun geheugen moesten ophalen, hadden een gemiddelde score van 8.7, de groep die de lijst met
plaatsnamen las, had een gemiddelde van 6.4.

Veel onderzoek naar het testing-effect is echter verricht in laboratoria en voor een groot
deel gericht op reproductie, zoals het aanleren
van rekentafels of woorden uit een vreemde
taal. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar
de werking en inzet van het testing-effect in
de onderwijspraktijk zelf, bijvoorbeeld in de
vakken met complexe (beroeps)taken. Als het
testing-effect ook aangetoond kan worden
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Meer informatie?
• In het animatie filmpje van David Myers Make Things Memorable wordt het testing-effect duidelijk en beelden uitgelegd
• Het filmpje dat is gebruikt bij de workshop
is ‘Where the hell is Matt?’

Workshop 4
Hoe zet ik het (studenten)geheugen
optimaal aan het werk?
Han Blankert, Adviseur LIC/Avans
Hoe kunnen we er tijdens de les voor zorgen
dat we het geheugen van de student optimaal
belasten? Van het vermogen om informatie te
onthouden, te ordenen, te analyseren en te
bouwen aan de benodigde leerervaring?
Het selecteren en overbrengen van informatie
is de cognitieve belasting van het werkgeheugen. Van het langetermijngeheugen is bekend
dat het een vrijwel onbegrensde opslagcapaciteit heeft. Maar het werkgeheugen, dat voor
tijdelijke opslag en verwerking van informatie
zorgt, wordt gemakkelijk overbelast. Hoe zorgen we voor een optimale belasting van het
werkgeheugen waarbij effectieve leerinspanningen worden versterkt en ineffectieve
inspanningen worden vermeden? De wetenschappelijk onderbouwde Cognitieve Belasting
Theorie biedt hiervoor een aantal didactische
principes. Deze principes stonden centraal in
de workshop van Han Blankert.
Kennis over de werking van het geheugen =
inzicht in het proces van leren
Het werkgeheugen filtert informatie en heeft
een beperkte opslag- en verwerkingscapaciteit. Een optimale belasting met informatie
draagt bij aan een actief en effectief gebruik
van het werkgeheugen. Overbelasting of onderbelasting is ongewenst. De lerende student
kan zelf invloed uitoefenen op de informatieverwerking door bewuste en gerichte aandacht. Echter, bewuste en gerichte aandacht
komen niet vanzelf en ook hierbij is het nodig
om te oefenen. De docent heeft hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld via de hoeveelheid
aangeboden informatie en de inrichting van
lessen, leeropdrachten en leerprogramma’s.
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De opslagcapaciteit voor informatie in het
langetermijngeheugen is vrijwel onbegrensd.
Het langetermijngeheugen slaat informatie
op in de vorm van kennis. De ontwikkeling
van kennis is een actief en energievragend
proces. Door herhaalde oefening ontstaat
geautomatiseerde kennis. Door afwisselende
oefening ontstaat transfer: het vermogen van
de student om kennis in verschillende situaties
in te zetten. Dit is een essentieel onderdeel
van leren.

Optimale cognitieve belasting van het
werkgeheugen
Didactische keuzes die gebaseerd zijn op de
werking van het korte- en langetermijngeheugen zorgen voor een optimale cognitieve
belasting. Hierdoor wordt nieuwe kennis beter
opgeslagen.

ineffectieve leerinspanningen 		
vermijden door:		
		
• geef uitgewerkte voorbeelden
• geef open opdrachten aan beginners
• laat onderdelen van een complexe taak uitwerken
• vermijd overdaad aan informatie en uitleg
• vermijd gedeelde aandacht door samenhangende informatie tegelijkertijd aan te bieden
• vermijd gedeelde aandacht door samenhangende informatie fysiek samen te brengen

Meer informatie?
• Neem contact met ons op voor onze publicatie: ‘Cognitieve belasting van het geheugen: Tips & uitleg’ We geven u uitleg over
CLT-principes en delen onze ervaringen met
de toepassingen ervan.
• Merriënboer van,  J.G. en Sweller J. (2010).
Cognitive load theory in health professional
education: design principles and strategies.
Medical Education 44, 85–93.
• Plass J. L., Moreno R. en Brünken R. (2010).
Cognitive load theory. Cambridge University
Press, New York.
• Sweller J. (2010). Element interactivity and
intrinsic, extraneous, and germane cognitive
load. Educational and Psychological Reviews
22:123–138.
• Sweller J. Ayres P. Kalyuga S. (2010). Cognitive load theory. Explorations in the learning
sciences, instructional systems and performance technologies. Springer, New York.
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Effectieve leerinspanningen
versterken door:
•  zorg voor variatie en afwisseling in
leertaken
• laat studenten zelf verklaren en uitleggen
• laat studenten de leerinhoud visualiseren
• zoom in en uit bij complexe taken
• laat studenten het eigen tempo bepalen
• stem auditief en visueel aanbod op
elkaar af
• zorg voor focus en vestig aandacht op kern

Workshop 5
kritisch denken, hoe leer je dat?
Milou van Harsel, Onderwijskundige LIC/
Avans en Erik Blokland, Docent Academie
voor Communicatie en User Experience/
Avans
Ons brein is van nature geneigd om allerlei
verbindingen te leggen. Razendsnel en met
een eigen logica. En daarbij focussen we ons
(onbewust) vooral op informatie die onze
opvattingen bevestigen en negeren daarbij
vaker de aanwijzingen die het tegendeel laten
zien. En ook al weten we dit, toch lijken de
valkuilen van ons denken soms onvermijdelijk.
Maar hoe kunnen we op gewenste momenten
uit deze valkuilen blijven? En hoe leren we dat
aan anderen?

Kritisch leren denken
Kritisch denken kan worden gedefinieerd
als ‘redeneren en reflecteren voordat je een
standpunt inneemt of een besluit neemt hoe
te handelen’. Kritisch denken draagt positief bij aan de besluitvorming in complexe
en risicovolle situaties en ondersteunt het
leerproces en de transfer van het geleerde.
Kritisch denken ontwikkelt zich niet spontaan.
Het vraagt om specifieke vaardigheden die
geleerd moeten worden zoals interpreteren,
analyseren, evalueren, concluderen, verklaren
en reguleren van het eigen gedrag. Bovendien vraagt kritisch denken erom dat, als je
eenmaal beschikt over die vaardigheden, je
ze ook gebruikt. Dat betekent onder meer
dat je het impliciete, snelle, reactieve denken
herkent en - als daar aanleiding toe is- je in
staat bent om daarnaast ook weloverwogen te
denken en te handelen, dat expliciet en veel
langzamer verloopt. We noemen dit ook wel
Type 1 en Type 2 denken

Wat is het nut van kritisch denken?
• Studenten leren aannames te onderzoeken
en eventueel los te laten, zorgvuldig afwegingen te maken en nieuwe ideeën te onderzoeken.
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• Het helpt studenten om informatie beter
te selecteren, te verwerken en te integreren in de eigen kennisbasis, ook in situaties
die domeinoverstijgend zijn of situaties die
anders zijn dan de context waarin ze geleerd
werden.
• Het bereidt studenten voor op hun toekomstige beroep. Van professionals wordt
verwacht dat zij weloverwogen beslissingen
kunnen nemen: kritisch kunnen denken.

Type 1 en type 2 denken
Type 1 denken doe je op de automatische piloot. Het lost problemen op door
te steunen op voorkennis, eigen denkbeelden en overtuigingen, en produceert
snelle, automatische processen. Type
2 denken daarentegen is rationeel, en
voert het meer langzame, sequentiële
denken uit. Het baseert zich op regels,
is analytisch, gecontroleerd, en bovenal
vereist veel inspanning en tijd. Om type
2 denken te versterken, zijn kritische
denkvaardigheden nodig (zoals het kunnen analyseren) en ook je denkhouding
is belangrijk (denk aan de bereidheid
om geleerde vaardigheden ook te willen
toepassen).

Meer informatie?
• Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken.
Amsterdam: Atlas contact.
• Facione, P.A. (2011). Critical thinking: What
it is and why it counts. Millbrae, CA: The
California Academic Press.
• Kraaijeveld, K., Weusten, S. (2010). Helder
Denken: De routeplanner voor je brein.
Utrecht: Kosmos Uitgevers.
• Dobelli, R. (2012). De kunst van het heldere
denken, 52 denkfouten die je beter aan
anderen kunt overlaten. Amsterdam: De
Bezige Bij.

Workshop 6
praktijkonderzoeken Kenniskring
Brein & Leren
In de Kenniskring Brein & Leren voeren docenten van 8 academies samen met de Werkgroep
Brein & Leren praktijkgericht onderzoek uit.
Het doel van de onderzoeken is om nieuwe,
empirisch onderbouwde inzichten een plek te
geven in de onderwijspraktijk, deze expliciet
toe te passen en te toetsen op hun effect.

Eind 2014 worden de resultaten van de
onderzoeken in een aparte publicatie
uitgebracht.

Tijdens de posterpresentatie stonden de
praktijkonderzoeken van de Kenniskring Brein
& Leren centraal. De docenten, die de onderzoeken uitvoeren, hebben aan de hand van
een poster in een korte pitch hun onderzoek
gepresenteerd. Alle onderzoeken worden kort
toegelicht.

KRITISCH DENKEN
TIJDENS DE STAGE
Kritisch Denken

Kritisch denken betekent dat je
reflecteert en redeneert voordat je
een standpunt inneemt of een beslissing
neemt over hoe te handelen.
Als we studenten leren om kritisch te
denken, leidt dat tot betere beslissingen
en beter leren.

Stage

SCHR
EEN

IJF

BLOG

Tijdens de stage leren studenten
professioneel te handelen op basis van
ervaringen. Dit handelen kunnen we
expliciteren door reflectie op basis van
cognitieve vaardigheden: interpreteren,
analyseren, evalueren, concluderen,
verklaren en zelfregulatie.

Wat levert het op ?
Docenten krijgen inzicht in ontwikkeling van kritisch denken van de
student en de opgedane ervaringen
tijdens de stage.

Bloggen

Via bloggen deelt de student kennis
tijdens de stage op basis van persoonlijke ervaringen. Door interactie met
medestudenten en docenten, wordt hij
kritisch denken aangemoedigd.

Hoe doe je dat ?

.
.
.
.

beschrijven en analyseren van een opvallende situatie tijdens de stage
aannames herkennen bij anderen
aannames bij jezelf herkennen
reflectie op de blogopdrachten en kritisch denken tijdens de stage

Studenten worden kritischer door
een blog bij te houden en ze leren
van medestudenten

“Bij het
schrijven van
de blog ga je pas
echt nadenken. Hoe
kritisch ben ik
eigenlijk geweest?”
(reactie student)

Kenniskring Brein & Leren
Michaëla Verboord (LIC)
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Kritisch denken tijdens de stage:
Schrijf een blog!
Michaëla Verboord, Stagiair Leer- en
Innovatiecentrum, Avans
Tijdens de stage worden studenten voorbereid
op de toekomstige beroepspraktijk en kunnen zij hun kennis en kunde vertalen naar- en
integreren in ‘real life’ ervaringen. Om het
handelen te verantwoorden en te verbeteren
is het van belang dat de studenten dit handelen expliciteren. Dit is mogelijk door middel
van reflectie. Maar kritische reflectie tijdens
de beroepspraktijk blijkt voor studenten vaak
lastig. Helpt het schrijven van blogs hierbij?
De resultaten van het onderzoek van Michaëla
Verboord laten o.a. zien dat door het schrijven
van blogs docenten beter zicht krijgen op de
ontwikkeling van de kritische denkvaardigheden van de student, studenten kritischer gaan
denken én daarnaast leren van medestudenten. Bovendien vonden studenten het leuk
om de opgedane ervaringen te verwerken in
een blog en vond er meer student-student en
student-docent interactie plaats.

UITLEGGEN?
DOE HET ZELF!

. Actieve leerhouding
. Diepgaande verwerking van de leerstof
. Beter samenwerken

EXPLANATION
Meer begrip door
binnen een groep
over onderwerpen te
overleggen dan alleen
naar een college
te luisteren
Kenniskring Brein & Leren
Evert Jan de Voogd (AE&I)

STUDENTEN MOTIVEREN
VIA INSTRUCTIE
IN DE LES

Effect van CLT-instructie
op cognitieve belasting
en motivatie
CLT
Cognitieve belasting theorie

Cognitieve
belasting

Cognitieve overbelasting
en onderbelasting leveren
beide minder leerresultaten

Werkgeheugen
als `trechter`

Leerresultaten in
langetermijngeheugen
Intrinsieke en extrinsieke
motivatie

ONDERZOEK
Voorbeeld CLT principe

.
.
.

Zwaartepunt Z van oppervlak bepalen
Symmetrie
Opzoeken (bij eenvoudige vormen)
Zie bijv. boek Sterkteleer pag. 2
Berekenen
Bij samengestelde oppervlakken

- (eenvoudige vormen, positie zwaartepunten bekend,
oppervlakten bekend)

m.b.v. vereenvoudigde formules (sommatie)

Experimentele groep: CLT instructie
Controlegroep: Zelfstudie
Vragenlijsten over: Belasting werkgeheugen
Motivatie

- in andere gevallen: m.bv. integralen uit definitie
Signalling
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Kenniskring Brein & Leren
Ine van Aken (AI&I)

Uitleggen? Doe het zelf!
Evert Jan de Voogd, Docent Academie
voor ICT en Business, Avans
Is explanation een effectieve methode om
studenten beter te laten leren in samenwerkingsverband? Samenwerken in projectgroepen komt vaker nog onvoldoende uit de verf.
Studenten verdelen de werkzaamheden en
voegen aan het einde de onderdelen samen,
zonder elkaar uit te leggen wat zij individueel
geleerd hebben. Explanation gaat er vanuit dat studenten concepten en ideeën veel
beter begrijpen als zij hier in de groep over
praten, deze concepten en ideeën aan elkaar
uitleggen en bediscussiëren. Het onderzoek
van Evert Jan de Voogd focust op de manier
waarop explanation een bijdrage kan leveren
aan een diepere leerervaring en een betere
samenwerking binnen groepen.

Studenten motiveren via instructie
in de les
Ine van Aken, Docent Academie voor
Industrie & Informatica, Avans
De cognitieve belasting theorie (CLT, afkorting
van het Engelse cognitive load theory) biedt
aanknopingspunten om leerstof zo aan te bieden, dat het werkgeheugen optimaal wordt
belast: niet te veel, maar ook niet te weinig.
In het onderzoek van Ine van Aken staan de
volgende vragen centraal: In hoeverre draagt
CLT-instructie, in vergelijking met zelfstudie,
bij aan een optimalere belasting van het werkgeheugen? En is dit positief voor de motivatie
van studenten? De voorlopige resultaten van
het onderzoek onder studenten laten zien dat
CLT-instructie het werkgeheugen inderdaad
optimaler belast dan zelfstudie.

WORKED EXAMPLES
Introductie
De vaardigheid in het plannen is bij de meeste
studenten nog onvoldoende ontwikkeld. Zij
hebben nog totaal geen overzicht over de
leerstof en zien niet wat het belang ervan is.
Ook naar jezelf kijken en evalueren is voor
veel studenten te hoog gegrepen. Docenten
moeten steun, sturing en inspiratie geven
om deze rijping mogelijk te maken. En dat
is precies wat in het competentiegerichte
onderwijs veel te weinig plek heeft
gekregen. Heel veel jongerejaars
studenten leren nog niet voor hun
toekomst, omdat ze daar nog
geen zicht op hebben. Ze willen
structuur en duidelijkheid, ze
moeten nog zeker een paar
jaar bij de hand genomen
worden.

HELPT STUDENTEN
BETER PRESTEREN
Doel
1
Helpt het gebruik van
worked examples*
studenten om betere
stageplannen te maken?
2
Worden stagebegeleiders
en stage docenten
minder belast met het
nakijken van de
stageplannen?

Jolles 2011

Conclusies (voorlopig)
1- Studenten die gebruik maken van worked examples, ervaren tijdens het maken van het werkplan
minder cognitieve belasting dan studenten die geen gebruik kunnen maken van worked examples.
2- Studenten die gebruik maken van worked examples, dienen hun concept werkplan minder vaak
bij te stellen dan studenten die geen gebruik kunnen maken van worked examples.
3- Studenten die gebruik maken van worked examples, behalen tijdens het buitenschools leren
hogere beoordelingen, dab studenten die geen gebruik kunnen maken van worked examples.
4- Studenten ervaren, dat het gebruik van worked examples, heeft geholpen om tot betere
studieresultaten te komen.

3
Helpt het studenten
betere stageresultaten
te halen door de
cognitieve belasting
te verminderen
“A worked example is a step-by-step
demonstration of how to perform a task
or how to solve a problem”
(Clark, Nguyen, Sweller, 2006, page 190)
“Studying worked examples is an effective
instructional strategy to teach complex
problem-solving skills”
(van Merriënboer, 1997)

1
2
3
Kenniskring Brein & Leren
Frank Koppejan (AGZ)

NAVIGEREN
NAAR ARGUMENTATIEVAARDIGE
ATGM STUDENTEN

Legenda
Bij 1e jaars studenten Forensisch Laboratorium
Onderzoek wordt te weinig (inhoudelijke)
diepgang in proftaken bereikt.
Wat is het effect van het trainen van zowel
studenten als tutoren in argumentatievaardigheden op onderbouwing van theoretisch
achtergrond en hypotheses en de interpretatie
van de resultaten in de proftaak?
Groep-1 Student met training + tutor met
training
Groep-2 Student met training + tutor zonder
training
Groep-3 Student zonder training + tutor met
training
Groep-4 Student zonder traning + tutor zonder
training
Pre-test (week 1): Analyseren, beoordelen en
construeren van argumeneten + epistemologisch
begrip.
Tutoren werden getraind om studenten te
stimuleren om te argumenteren
In drie bijeenkomsten werd studenten geleerd om
te argumenteren a.d.h.v. het Toulmin-model.

Delay test (week 20): Analyseren, beoordelen en
construeren van argumeneten + epistemologisch
begrip.

Periode 1 niet geschikt
Kleine groepen
Effect op proftaak nog analyseren

Geen significate verschillen in argumentatievaardigheden. Studenten lijken veel beter begrip van
onderzoek en experimenten te krijgen.

Toulmin-model implementeren in proftaken om
studenten meer inzicht in het waarom en hoe van
onderzoek te geven

Post-test (week 10): Analyseren, beoordelen en
construeren van argumenten + epistemologisch
begrip.

Keniiskring Brein & Leren
Ilse Hartel (ATGM) & Milou van Harsel (LIC)
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Worked examples helpt studenten
beter presteren
Frank Koppejan, Docent Academie voor
Gezondheidszorg, Avans
Goed voorbeeld doet goed volgen. Toch
vergeten we regelmatig dat goed uitgewerkte
voorbeelden belangrijk zijn voor de cognitieve
ontwikkeling van studenten. Frank Koppejan
heeft onderzoek gedaan onder 2e jaars verpleegkundestudenten die voor het eerst een
stagewerkplan moesten schrijven. Een deel
van de studenten werd geholpen met behulp
van goed uitgewerkte voorbeelden, waarna
ze het stagewerkplan mochten schrijven. Een
controlegroep heeft die hulp niet gehad.
De studenten die met het goed uitgewerkte
voorbeeld hebben gewerkt, haalden betere
stageresultaten en waren zelf ook van mening dat het bestuderen van de uitgewerkte
voorbeelden heeft bijgedragen aan dat betere
resultaat.

Navigeren naar argumentatievaardigheden ATGM studenten
Ilse Hartel, Docent Academie voor de
Technologie van Gezondheid en Milieu,
Avans
Ilse Hartel heeft onder eerstejaars studenten
Forensisch Laboratorium Onderzoek onderzocht of het trainen van de argumentatievaardigheden leidt tot betere onderbouwingen
van conclusies en discussie van hun resultaten.
Bij het trainen van argumentatievaardigheden
is het argumentatiemodel van Toulmin gehanteerd. Specifiek is ook gelet op wat de invloed
is van de tutoren (de onderzoeksbegeleiders).
Wordt het effect sterker wanneer we tutoren
trainen om argumentaties te stimuleren? De
routekaart op de poster toont de weg die met
dit onderzoek is afgelegd.

KRITISCH
DENKEN

ALS IK KRIT IS CH KAN D EN KEN DO E I K H ET DA N O O K

CT=meer dan skills
1

3

2

doel

dispositie

“need”

habit of mind

skills

4

5

resultaat

reflectie
&
leren

“in en uit context”

1+2=motor van CT en
NIET LOS te zien van
NORMEN EN WAARDEN

1

Maak doel persoonlijk relevant, hoe doe jij dat?

2

Motiveren, hoe doe jij dat?
away from

doel

towards

autonomie
wil zeggen dat men zich
bekwaam voelt om een
gewenst resultaat neer
te zetten.
. duidelijke verwachting
. haalbare uitdagingen
. constructieve feedback
. positief voorbeeld

motivatie

competentie

3

betekent dat je een gevoel
van Psychologische vrijheid
en keuze ervaart bij de
uitvoering van een activiteit
. keuzemogelijkheden
. inspraak

verbondenheid

Van Steenkiste (2012)

Leven lang CT is:
1- jagen op aannames
2- aannames verifiëren
3- bekijken vanuit meerdere gezichtspunten
4- maken van geinformeerde keuze

Skills

verwijst naar het
ervaren van warme,
relaties met anderen en
het zich opgenomen
voelen in een breder
sociaal netwerk
. betrokken zijn
. warmte en zorg bieden
. interesse tonen
. inleving

1- Paradigmatische aannames
2- Prescriptieve aannames
3- Causale aannames
Brookfield (2013)

Kenniskring Brein & Leren
Yvonne Koert (AOMI)

. K an brein educatie

t

BR EI N
EDUCATI E

min

dse

de overtuigingen van
cmd studenten met
betrekking tot
leren positief
beïnvloeden?

Fixed Mindset

Growth Mindset

intelligentie
intelligentie is een
statisch gegeven; leidt
ertoe dat je slim wilt overkomen
en daardoor heb je de neiging om...

intelligentie kan
verder ontwikkeld worden;
leidt tot de wil om te leren
en daarom...

...uitdagingen uit de weg te gaan.

...van uitdagingen te houden.

...bij tegenslag makkelijk op te geven.

...door te bijten bij tegenslag.

...inspanning compleet nutteloos te vinden.

...inspanning erbij te vinden horen.

...nuttige kritiek te negeren.

...open te staan voor kritiek.

...je bedreigd te voelen
door het succes
van anderen.

...geïnspireerd te raken
door het succes van
anderen en daaruit
te leren.

Conclusie

De experimentele groep heeft een
significant meer groeigerichte
mindset ontwikkeld
1
in vergelijking met vóór de interventie
2
in vergelijking met de controlegroep
Kenniskring Brein & Leren
Marise Hertroys (CMD) & Noortje Muselaers (LIC)
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Als ik kritisch kan denken, doe ik
het dan ook?
Yvonne Koert, Docent Academie voor
Marketing en Business Management,
Avans
Het onderzoek van Yvonne Koert is een
literatuurstudie van kritisch denken. Uit de
voorlopige resultaten blijkt dat het aanleren
van kritische denkvaardigheden niet automatisch leidt tot het actief en bewust toepassen
ervan. Hiervoor is een habit of mind nodig.
Om kritisch denken toe te willen passen is het
nodig om ook het doel voor de lerende persoonlijk te maken en de lerende te motiveren
om zich in kritisch denken te bekwamen. Dit
stelt randvoorwaarden aan de manier waarop
kritische denkvaardigheden worden geleerd
en heeft consequenties voor de inhoud van
het curriculum, de gekozen lestaken, de didactische aanpak, de docentenhouding, de leermiddelen, de toetsing en de leeromgeving. .

Breineducatie en Mindset
Marise Hertroys, Docent Academie voor
Communicatie en User Experience, Avans
Amerikaans onderzoek door Carol Dweck
(Mindset) laat zien dat scholing over de
werking van het brein de leeropvattingen van
studenten positief kan veranderen. Daarom
heeft Marise Hertroys een onderzoek opgezet
waarin een drietal workshops over het lerende
brein aan de helft van studenten aangeboden
heeft. Na een vergelijking met de andere helft
van de groep - die geen workshops gevolgd
hadden- bleek inderdaad dat de workshops
een meer groeigerichte leeropvatting in de
hand werkte. De vraag is nu nog of deze
groeigerichte leeropvatting blijft bestaan over
tijd en zo ja, wat dit voor gevolg heeft in het
leerproces. Zijn studenten meer gemotiveerd
om inspanning te leveren en meer geneigd om
uitdagingen aan te gaan?

Workshop 7
AAN DE SLAG MET EEN PERSOONLIJK
ONTWIKKELDOEL: PRIKKEL HET BREIN
Simone Schenk, Promovendus Lectoraat
HRM en Academie voor HRM en Bedrijfskunde/Avans
Simone Schenk legde in haar workshop uit
hoe u bij ontwikkelgesprekken rekening kunt
houden met de werking van het brein. Uit
onderzoek blijkt:

Begin niet met			

> 		

Wat is je doel? 				
Wat ben je van plan? 			
Het geven van feedback 			
Wat denk je van … ? 			
Wat zag, hoorde je? 			

> 		
> 		
> 		
> 		
> 		

De boodschap van Siomine: Start met het
activeren van feiten in het geheugen en haak
daarna aan op die feiten om de gedachten
van dat moment toen en daar te achterhalen.
Zo voorkomt u dat emotie en denken de
overhand nemen. In de publicatie ‘Effectief
adviseren, een kwestie van luisteren’ (2011,
uitgeverij BoomNelissen) zet Simone Schenk
de werking van het brein en de methode die
zij daarop gebaseerd heeft verder uiteen.
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want het brein wordt
te besluitvaardig
te spontaan
te emotioneel
te oppervlakkig
krijgt te veel informatie

Meer informatie?
• Baumeister, R.F., Vohs, K.D., DeWall, C.N. &
Zhang, L. (2007). How emotion shapes behavior: Feedback, anticipation, and reflection,
rather than direct causation. Personality and
social psychology review, Vol. 11, No. 2, pp:
167-203
• Dijksterhuis, A. & Aarts, H. (2010). Goals,
Attention, and (Un)Consciousness Annual
Review of Psychology. Vol. 61: pp:467–490
• Greifeneder, R., Bless, H. & Pham, M.T.
(2011). When do people rely on affective
and cognitive feelings in judgment? A
review. Personality and Social Psychology
Review, Vol. 15, No. 2, pp: 107–141
• Informatie over Simone Schenk en de status
van haar onderzoek: Haal meer rendement
uit je functioneringsgesprekken!

Workshop 8
Hoe zorg je voor focus en aandacht?
Leren van de sportpsychologie
Brendon Koolen, Sportpsycholoog
VSPN®, ProTask
Brendon Koolen heeft in zijn workshop de
link gelegd tussen belangrijke inzichten uit de
sportpsychologie en het onderwijs. De manier
van concentreren, het focussen op de taak
en het maken van een mentaal plan stonden
hierbij centraal. Via de grid-test heeft u in de
praktijk kunnen ervaren wat dit betekent.

Breedte en richting van concentratie
Wanneer een docent tegen een student zegt
dat hij zich moet concentreren, zou hij eigenlijk moeten zeggen op welke manier hij zich
moet concentreren. Hierbij zijn twee dingen
belangrijk. Ten eerste de ‘breedte’ van de
concentratie. Sommige situaties vereisen een
brede vorm van concentratie, terwijl andere situaties juist een smaller vorm van concentratie
vereisen. Ten tweede is de richting van de concentratie belangrijk. Soms moet de aandacht
meer intern gericht zijn, terwijl andere keren
de aandacht meer extern gericht moet zijn.

Mentaal plan
Daarnaast is het van belang dat je een mentaal plan hebt om de kans te vergroten dat
je het niveau haalt, waarvan je weet dat je
het kan. Hierbij zijn verschillende aandachtspunten van belang, vragen die hierbij een rol
spelen zijn:
•  Er gewoon instappen en het ondergaan OF
informatie verzamelen & visualiseren?
•  Afleiding blijven zoeken OF een moment
voor jezelf?
•  Resultaat-, prestatie- en procesdoelen stellen OF alleen procesdoelen?
•  Aan de slag met opgelegd doelenOF vertalen naar eigen doelen?
•  Ontspannen op je best OF juist druk nodig?

Aandacht bij de taak
Daarnaast is het van belang dat je de aandacht bij de taak kan houden en bewust
bent van afleidingen gedurende de taak. Het
bewust worden van afleidingen en weten hoe
de aandacht weer gericht kan worden op de
taak is essentieel voor een goede prestatie.
Brendon heeft dit uitgelegd aan de hand van
de cirkels van aandacht.

6
5
4
3
2
1
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Meer informatie?
• Kijk op de website van ProTask
• Brink, van den en Schuijers, R. (2013). Als het
erop aan komt... Verbeter je prestatie door
mentale training. DAM Uitgeverij.
• Schuijers, R. (2004). Mentale training in de
sport.

1 ik en mijn taak
2 directe afleidingen (studenten, temperatuur, materiaal etc.)
3 is-behoort te zijn vergelijking
4 succes / falen
5 consequenties van succes / falen
6 zinsvraag (wat doe ik hier?)

Workshop 9
Jongens zijn slimmer dan meisjes
Casper Hulshof, Psycholoog, docent onderwijskunde afdeling Educatie Universiteit Utrecht
Aan de hand van een aantal prikkelende
stellingen ging Casper Hulshof in op hersenen onderwijsmythes, waaronder: we gebruiken maar 10 procent van onze hersenen, we
moeten in onderwijs rekening houden met
het linker- en rechterbrein, met de hand leren
schrijven is tegenwoordig niet meer nodig, en
natuurlijk: jongens zijn slimmer dan meisjes.
De basis voor het weerleggen van al deze
mythes komt voort uit degelijk en deugdelijk
wetenschappelijk onderzoek. Uitleg over dit
(vaak recente) onderzoek wordt gegeven in
het boek ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes’,
dat Pedro de Bruyckere en hij publiceerden in
2013. In het boek worden zesendertig mythes
beschreven, verdeeld over vier thema’s:
•
•
•
•

Mythes over leren
Neuromythes
Mythes over technologie in het onderwijs
Mythes in onderwijs beleid

Het doel van deze kritische blik op onderwijs
en ‘breindenken’ is niet om docenten te wijzen op hun eventuele feilen en tekortkomingen, maar om hen op de hoogte te brengen
van de soms dubieuze achtergrond van ideeën
die invloed hebben op het onderwijs.

Meer informatie?
• Bruyckere, de P. en Hulshof, C. (2013.) Jongens zijn slimmer dan meisjes. Over de (onz)
in van neuromtythen in het onderwijs. Van
Duuren Management.
• Meer informatie over Casper Hulshof
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Workshop 10
Breinatelier: toepassen van
breinprincipes in het onderwijs
Gerjanne Dirksen, Oprichtster BCL Instituut

Gebruikt u alle zes breinprincipes bij de
opzet van je trajecten? En hoe doet u
dat?

Leren vanuit het brein bezien is het vormen
van nieuwe, sterke en uitgebreide contacten
tussen hersencellen. Dat geldt zowel voor het
leren van kennis, het verbeteren van vaardigheden als voor het vormen van attitudes.

De ervaring leert dat begeleiders meestal een
voorkeur hebben een aantal, maar niet alle,
breinprincipes en dat er nog meer te winnen
is! De combinatie en inzet van alle zes breinprincipes geven u een onderbouwing voor de
opzet en vormgeving van trajecten. Daarnaast,
en misschien wel het belangrijkste, geven de
zes breinprincipes u een gemeenschappelijke
‘breintaal’ en referentiekader om samen met
anderen -ideologievrij- ervaringen en ideeën
uit te wisselen.

Zes breinprincipes BCL
Hoe kunt u als begeleider er voor zorgen dat
dit zo optimaal mogelijk ontstaat? Of u nou
leertrajecten of verandertrajecten opzet of
begeleidt. U bent met Gerjanne Dirksen aan
de slag gegaan met de zes breinprincipes van
BCL. Deze principes geven begeleiders (consultants, managers, trainers, coaches) een praktische benadering om dit voor elkaar te krijgen.

1.	Emotie
Maak ’t spannend en deal dopamine.
2.	Creatie
Zet mensen actief aan de slag, laat ze
dieper nadenken en betrek ze hierbij.
3.	Zintuiglijk Rijk
Zet zoveel mogelijk zintuigen in.
4.	Focus
Maak ’t nuttig, voorstelbaar
en realistisch.
5.	Herhalen
Herhaal, spreid en slijp in.
6.	Voortbouwen
Activeer voorkennis en helpende
associaties.
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Meer informatie?
• Dirksen, G en Muller, H. (2011). Breinlink
voor ouders. Scriptum Psychologie
• Breinkennis ondersteunt bij leren: de twee
benaderingen van BCL
• Beter motiveren en lesgeven door
breinkennis
• Meer informatie over het BCL Instituut en
links naar interessant artikelen

Workshop 11
hoe ben je intelligent?
Imre Mutsears, trainer Koning Willem I
College
De theorie van Gardner wordt binnen het onderwijs vaker toegepast. Imre Mutsaers heeft
in haar workshop uitleg gegeven over de
theorie van Gardner en is praktisch aan de slag
gegaan met een aantal tools om deze ideeën
naar u zelf te vertalen.
Gardner gaat bij intelligentie uit van het
vermogen om een probleem op te lossen of
iets te maken dat gewaardeerd wordt in één
of meerdere omstandigheden. Hiermee wordt
intelligentie een breder begrip dan alleen slim
zijn in een schoolcontext. Er bestaat dan ook
niet slechts één soort intelligentie, maar verschillende. Een student kan uitblinken in taal
of rekenen, maar ook in bijvoorbeeld muziek,
bewegen, samenwerken of reflecteren. Ieder
mens is dus op zijn eigen manier slim.

Goed onderwijs voor elke student
De theorie van Gardner focust op ‘meerdere
vormen van intelligentie’ zodat we hiermee
rekening kunnen houden bij de zoektocht
naar onderwijsverbeteringen die elke student
recht doen: rekening houdt met persoonlijke
ontwikkeling, zorgt voor passende uitdagingen en een eenzijdige focus op taalkundige en
de rekenkundige vaardigheden vermijd. Deze
boodschap wilde Imre u graag meegegeven.

Meer informatie?
• Coppes, H. &  Rikhof-van Eijck, M. (2012).
Bijdehandboek. KPC Groep.
• Marzano, R. & Miedema, W. (2009).  Leren in
vijf dimensies. Gorcum B.V.
• Gardner, H. (2002). Soorten intelligenties.
Nieuwezijds B.V.
• Gelb, M. (2005). Denken als Leonardo da
Vinci. De Kern.
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Workshop 12
good teachers copy, great teachers
steal
Harry van der Schans
trainer De Bono Expertisecentrum

pas dan deze kennis toe op nieuwe originele
manieren.

“It comes down to trying to expose yourself
to the best things that humans have done –
and then try to bring those things in to what
you’re doing. Picasso had a saying: Good
artists copy, Great artists steal – and we have
always been shameless about stealing great
ideas.” – Steve Jobs

Meer informatie?

Innovatie, creativiteit en ondernemerschap
zijn cruciale begrippen in de 21e eeuw.
Het is niet langer mogelijk om innovatie te
outsourcen, maar het moet juist onderdeel
zijn of worden van het DNA van elke organisatie. Harry van der Schans heeft u meegenomen
in de geschiedenis waarna u praktisch aan de
slag bent gegaan.

Creatie(ve) imitatie
In de loop van de geschiedenis hebben we
geleerd om creativiteit te waarderen en neer
te kijken op kopiëren of plagiaat. Maar wat is
nu eigenlijk creativiteit? In tegenstelling tot
de huidige opvattingen over creativiteit, werd
creativiteit in Shakespeare ’s tijd vooral gezien
als een verbetering en was originaliteit op zich
van minder belang. Met andere woorden er
was sprake van creatieve imitatie. Tegen het
einde van de Renaissance begonnen we hier
anders over te denken en vonden we originaliteit steeds belangrijker. Dit is ook de tijd dat er
grote waarde gehecht werd aan de handtekening van de kunstenaar. Kopiëren en plagiaat
werden vanaf dat moment veroordeeld.
Tegenwoordig zorgt de illusie van originaliteit
nog steeds voor een mist van onbegrip, die ervoor zorgt dat creativiteit belemmerd wordt.
Stelen is niet iets negatiefs, maar een intellectuele activiteit. Zoek eerst naar de onderliggende principes waarom iets werkt en
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• De Bono, E. (2006). Zes denkende hoofddeksels. 17e dr. Amsterdam: Uitgeverij Business
Contact.
• Johnson, S. Where good ideas come from:
The natural history of innovation /1e dr.
New York: Penguin Group.
• Kleon, A. (2012). Steal like an artist: 10
things nobody told you about being creative. 1e dr. New York: Workman Publishing
Company
• Murray, D. (2010). Borrowing Brilliance: The
Six Steps to Business Innovation by Building
on the Ideas of Others. London: Random
House Business Books.
• Of kijk op de website van de Bono Expertise
Centrum

Dagvoorzitter & Standup Musican
Dagvoorzitter Dan LeFay
Dan LeFay was dagvoorzitter en combineerde
magische blikopeners, out-of-the-box denken
met interactieve illusies. In de woorden van
Dan Le Fay:
“In vrijwel elke situatie is het polaire hersenmodel met de rode en blauwe lamp een
goede metafoor. Er bestaat geen betere
vergelijking voor een lerende organisatie dan
de samenstelling en werking van ons brein.
Onthoud goed, als je meer blauw georiënteerd bent, analytisch en pragmatisch, vergeet
dan niet af en toe met rood te wisselen. Als
je daarentegen meer rood georiënteerd bent,
intuïtief en creatief, switch dan vaker naar
blauw. In het constante omschakelen ligt de
Magie!”

Meer informatie?
Bekijk de website van LeFay Magic als u graag
geïnspireerd wilt worden.

Standup Musician Bart Kiers
De standup musician was Bart Kiers van Bartholomeus Productions. Bart Kiers trakteerde
ons tweemaal op een ludieke maar ook scherpe muzikale toer langs alle thema’s van het
symposium. Hij schreef de songs ter plekke, à
la minute en friste daarmee ons en uw geheugen nog even op.

Meer informatie?
Op de website van Bart Kiers vindt u informatie over zijn expertise en werkwijze.
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brein & leren avans hogeschool
Werkgroep Brein & Leren
De Werkgroep Brein & Leren houdt zich bezig
met de vertaalslag van inzichten uit de onderwijsneurowetenschap naar de onderwijspraktijk. Onze focus ligt op:
• de rol van overtuigingen over ontwikkelbaarheid en groeigerichte feedback
• de werking van het geheugen
• kritisch leren denken

Kenniskring Brein & Leren
In de Kenniskring Brein & Leren voeren
docenten van diverse academies samen met
de werkgroep praktijkgericht onderzoek uit.
Onze uitdaging is om nieuwe, empirisch onderbouwde inzichten een plek te geven in de
onderwijspraktijk, deze expliciet toe te passen
en te toetsen op hun effect.

Waarom Brein & Leren?
Avans kiest ervoor aandacht te besteden aan
Brein & Leren omdat nieuwe inzichten over
het lerende brein kunnen bijdragen aan een
diepere leerervaring:
door een leeromgeving te creëren waarin
studenten openstaan om nieuwe dingen te leren en hun breinnetwerk uit te bouwen door
groeigerichte triggers vanuit de omgeving.
Hoe?
• studenten en docenten inzicht te geven in
de eigen overtuigingen over ontwikkelbaarheid en beperkende overtuigingen om te
zetten in ‘ik kan het leren’;
• docenten te trainen in het geven van groeigerichte feedback. Dit biedt studenten
op een positieve manier houvast en verhoogt
het zelfvertrouwen;
• studenten passende uitdagingen te bieden.
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door te faciliteren dat informatie- en kennisoverdracht ook daadwerkelijk de weg naar
het langetermijngeheugen kan vinden, zodat
studenten daar tijdens de opleiding en in de
beroepspraktijk weer op terug kunnen
grijpen. Hoe?
Via het aanbieden van een onderwijsprogramma dat zorgt voor een optimale belasting
van het werkgeheugen. Dit stelt eisen aan de
inhoud maar vooral aan de manier waarop het
wordt aangeboden (opdrachten, instructies
etc.).
door te zorgen dat studenten kritisch leren
denken. Alleen informatieoverdracht volstaat
allang niet meer. Met een complexere manier
van denken heeft de student meer kansen in
een maatschappij vol snelle ontwikkelingen
Hoe?
Door kritisch te leren denken kan de student
toetsen of de eigen ideeën zijn gebaseerd op
feiten, aannames of gevoelens. Daarom wordt
hier expliciet en impliciet in getraind.

Contact
Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
(076) 525 05 00
breinenleren.lic@avans.nl
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