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Uw aandacht aub…



Mythes?



1. Multitasken

• Twee of meer denk- of  
informatieverwerkende 
processen tegelijk uitvoeren

• Geen snelheidsverlies

• Geen accuratesse verlies

• Oorsprong: Computer met 
meervoudige CPU’s



Taakschakelen

• Schakelen tussen 2 of meer 
denk-/informatieverwerkende 
processen 

• Steeds herstarten en ook op 
een andere plek 
(reinstatement searches)

• Schakelen tussen schema’s
• Tijdverlies / Fouten



…en de gevolgen?
• Langere studietijd om leerstof te beheersen

• Lagere cijfers

• Belangrijke zaken missen

• Verminderde concentratie op de lange termijn 
(Continuous Partial Attention)

• Verslaving



2. Zelfregulatie en Zelfsturing



Zelfregulatie (microniveau)
Orienteren

Plannen

Monitoren

Toetsen



Taak:
Orienteren
Plannen

Monitoren
Toetsen

Leerwensen 
bepalen

Leerdoelen 
stellen

Nodige 
materialen 

bepalen

Zelfsturing (macroniveau)



• Veel relevante schema’s 
beschikbaar

• Vaardigheid zonder 
noodzaak regel te 
herinneren

• Veel processen zijn 
geautomatiseerd voor 
makkelijke transfer

• Werkt vooruit

• Geen relevante schema’s 
beschikbaar

• Individuele elementen 
moeten herinnerd en 
verwerkt worden

• Veel cognitieve capaciteit 
voor inefficiënt probleem 
oplossen

• Werkt achteruit

(Chi et al. 1982; DeGroot; 1965; Wilson & Cole, 1996; Schneider & 
Shiffrin, 1997; Kalyuga, Chandler & Sweller, 1998)

Expert Beginner



3. Wij leren volgens bepaalde leerstijlen



• Er is een ‘beste’ manier om te leren die overeenkomt met 
hoe de lerende het beste leert – Is GEEN voorkeur!

• Instructie die overeenkomt/consistent is met een leerstijl 
bevordert leren

• Instructie die onverenigbaar/strijdig/in tegenspraak is met 
leerstijl belemmert leren

Wat is een leerstijl?



• Methodologisch slecht onderzoek (Pashler)

• Metingen / instrumenten meten voorkeuren

• ≈ 72 dichotome stijlen geïdentificeerd (Coffield)

• Kinderen in hokjes (pigeonholing) / Escape voor ouders en 
kinderen (en docenten)

• Mathemathantische effecten (Clark)

Problemen



Dunn & Dunn (Dumber & Dumber)?



21e-eeuwse vaardigheden (21st-century skills), zijn 
competenties [sic] die leerlingen nodig hebben om succesvol 
deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

4. 21e-eeuwse Vaardigheden





Problemen

• Veel vaardigheden zijn geen vaardigheden

– Kenmerken (traits)

– Kunnen gestimuleerd of geremd worden

• Bijna alle 21e-eeuwse vaardigheden zijn niet 21e-eeuws

• Bijna alle 21e-eeuwse vaardigheden zijn algemeen



Domeinalgemene Vaardigheden

• Bestaan niet

• Vaardigheid eist domeinspecifieke kennis

• Beperkt / Niet toepasbaar op / generaliseerbaar naar 
andere domeinen



5. Mediawijs digital natives



Homo zappiëns / Digitale autochtoon
Generatie lerenden die zelfstandig, spelend en zonder 
instructie metacognitieve vaardigheden ontwikkelt voor:
• onderzoekend leren
• leren in netwerken
• experimenteren
• samenwerkend leren

• actief leren
• zelforganisatie
• probleemoplossend leren



Homo zappiëns?
…of Attention Deficit Hyperlink Disorder



6. Kennis is niet houdbaar / Alles is op Internet



Kennis niet houdbaarheid?...Neen
• Grote toename beschikbare informatie
• Grote toename bereikbare bronnen
• Maar het ‘oude’ is niet ineens onjuist
• Het oude is broodnodig om nieuwe informatie te 

beoordelen



Het staat allemaal op het Internet
• Maar hoe kies je?
• Vele – vaak onbetrouwbare – bronnen
• Gaat niet om het zoeken maar het vinden, 

beoordelen en goed gebruiken!



Wat is digitalisering?

• overgang van informatie naar een digitale vorm

• die gebruikt kan worden door elektronische apparaten zoals 
computers

• van gegevens zelf, bijbehorende procedures of 
samenleving in het algemeen.







Digitalisering in het onderwijs: Waarom?
• verbeteren administratieve efficiëntie

• verstrekken van technische infrastructuur voor het beheer

• verspreiden van materialen

• personaliseren, adaptief maken, flippen van het onderwijs

• plaatsonafhankelijkheid en toegang tot informatiebronnen

• faciliteren uitwisseling documenten en data

• toetsing en tentaminering



Digitalisering in het onderwijs: Waarom?
• faciliteren samenwerking van lerenden en docenten

• op afstand verzorgen, samenwerken en bijwonen van lessen

• bezuinigen op / goedkoper maken van het onderwijs 
(efficiëntieoverwegingen)

– financiële middelen

– inzet docenten

– tijdbesparing i.h.a.



Grootschalige ICT-stimuleringsprogramma’s

* Alfons ten Brummelhuis - Aansluiting onderwijs en digitale generatie



Commissie Kwaliteit en Studeerbaarheid 1999

‘De toepassing van informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) biedt voorheen nauwelijks voorziene kansen voor 
vernieuwing van het onderwijs. Door toepassing van ICT zijn 
sterk individuele werkvormen mogelijk, kunnen studenten "op 
afstand" studeren en zijn de mogelijkheden voor 
informatievergaring enorm toegenomen. Deze mogelijkheden 
worden in veel projecten benut.’

Cie. Wijnen



Wat ging goed?



Wat ging goed?
• Veel werd uitgeprobeerd – Veel bloeiende bloemetjes
• Eduroam (SURF) – Standaardisatie van Wifi
• Incidentele successen
• Standaardisatie binnen instellingen
• Minder vrees (vooral docenten) voor ICT



Wat ging mis? 



Wat ging mis*? 
• ICT maakte beloftes niet waar
• Invoering kostte meer moeite dan gepland/beloofd
• Problemen (indien er problemen waren) werden niet opgelost
• Weinig standaardisatie (over instellingen)
• ICT-project was succesvol maar implementatie faalde
• Kleine veranderingen hebben vaak grote gevolgen 
• Men bouwt NIET op voorgaande projecten

* “The best laid schemes of Mice and Men oft go awry” – Robert Burns



Waarom worstelen wij met digitalisering?
• Babylonische spraakverwarringen
• Denken vanuit de organisatie en niet vanuit docent en student
• Komen van oplossingen zonder problemen goed te definiëren
• Verslaving aan ‘not invented here’ (denk aan open resources)
• Bestuurders die visie-zwaar maar kennis-licht zijn
• Blind vertrouwen in gouden bergen en de slangenolieverkopers 

daarvan
• …



Is digitalisering van het onderwijs wenselijk?
Ja, maar alleen als die
• een werkelijk probleem oplost
• efficiëntie van het onderwijs verhoogt (hetzelfde leren/doceren 

met minder tijd/kosten)
• effectiviteit v/h onderwijs verhoogt (meer/dieper leren/doceren 

in dezelfde tijd)
• tevredenheid lerende/docent verhoogt (gevoel van voldoening)



Is digitalisering van het onderwijs wenselijk?
Ja, maar alleen als die
• een werkelijk probleem oplost
• efficiëntie van het onderwijs verhoogt
• effectiviteit v/h onderwijs verhoogt
• tevredenheid lerende/docent verhoogt
Anders: NEEN



Als je toch wil digitaliseren: Aandachtspunten
• Een succesvol innovatieproject ≠ een succesvolle innovatie
• Denk meteen aan duurzaamheid
• Probeer geen geld te besparen; digitalisering kost geld!
• Sta stil en bouw voort op successen
• Onderwijs moet ICT adOpteren en niet door ICT adApteren
• Didactiek maakt het verschil, net het medium





https://onderzoekonderwijs.net/2016/11/10/10-vaak-gehoorde-maar-twijfelachtige-redenen-om-multimedia-te-gebruiken/
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