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Eerst: Bij de les blijven a.u.b.…



Mythes?



…en in het onderwijs?

Helaas wel!



1. Kinderen/mensen kunnen multitasken



De multitaskende mens

• Kan twee of meer denk- of  
informatieverwerkende 
processen tegelijk uitvoeren

• Lijdt geen snelheidsverlies

• Lijdt geen accuratesse verlies

• Oorsprong: Computer met 
multipele CPU’s



De taakschakelende mens
• Schakelt tussen 2 of meer 

denk-/informatieverwerkende 
processen 

• Herstart steeds en ook op 
een andere plek 
(reinstatement searches)

• Schakelt tussen schema’s
• Verliest tijd / maakt fouten



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

• Lagere schoolcijfers

• Belangrijke zaken missen

• Verminderde concentratie op de lange termijn

• Op den duur verslaving(sverschijnselen)



2. Aantekeningen: Oren in, vingers uit



Leren is afhankelijk van informatieverwerking

• Niet verwerken = Geen leren

• Oppervlakkig verwerken = Oppervlakkig leren

• Diepe verwerken = Diep leren

• Vaak verwerken = Beter leren en onthouden



Leren
• Betere resultaten direct na les
• Betere resultaten een week later na bekijken van 

aantekeningen
Waarom?
• Verwerken tijdens het aantekeningen maken 

(hoofdpunten kiezen, parafraseren, samenvatten)
• Tweede keer verwerken, plus dieper verwerken bij eigen 

samenvattingen

https://onderzoekonderwijs.net/2015/06/08/typen-of-schrijven/



Effectieve strategieën



https://onderzoekonderwijs.net/2015/06/08/typen-of-schrijven/



3. Laptops: Het nieuwe 2e-hands roken



Leren is afhankelijk van aandacht

• Eigen gebruik: 40-80% geheel of gedeeltelijk bezig met 
iets anders

• N=1 studie: In 1 les kwamen 165 mailtjes, 210 Insta’s, 
360 Appberichten en 32 telefoontjes binnen





Leren is afhankelijk van aandacht

• Eigen gebruik: 40-80% geheel of gedeeltelijk bezig met 
iets anders

• N=1 studie: In 1 les kwamen 165 mailtjes, 210 Insta’s, 
360 Appberichten en 32 telefoontjes binnen

• 40% zeggen afgeleid te worden door anderen



75% besteedden veel tijd aan activiteiten die niets met leren te maken hadden; 
>40% waren gedeeltelijk of helemaal afgeleid door online gedrag van anderen

https://onderzoekonderwijs.net/2018/01/23/laptops-in-de-klas-zijn-het-nieuwe-meeroken/





https://onderzoekonderwijs.net/2018/01/23/laptops-in-de-klas-zijn-het-nieuwe-
meeroken/



4. Lezen is lezen, of niet soms?



Lezen

• De tijd nemen

• Niet afgeleid worden door ‘seductive details’

• Butterfly defect

• Topografisch: Als je iets leest, structureer je de inhoud 
in je hoofd

• Boek geeft fysieke en waarneembare ankerpunten



https://onderzoekonderwijs.net/2017/11/02/lezen-en-leren-papier-of-scherm/

• Lezen op scherm sneller dan op papier.
• Leerlingen meenden stof beter te begrijpen van scherm 

dan van papier.
• Begrijpen van de inhoud was beter voor papier dan voor 

scherm.
• De drager (gedrukte tekst of beeldscherm) maakt niets uit 

voor zeer algemene vragen (bijvoorbeeld: Waar ging de 
tekst over?).

• Bij meer specifieke vragen, was het begrijpen van de 
tekst significant beter bij gedrukte teksten.



https://onderzoekonderwijs.net/2017/11/02/lezen-en-leren-papier-of-scherm/



5. Leerlingen zijn 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



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



7. Alles staat op het Internet





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!



Natuurfilosoof: 1561-1626 Kunstenaar: 1909-1992 

Sir Francis Bacon



Andere mythes?

Helaas wel!











21e-eeuwse 
vaardigheden





Problemen

• Zijn niet 21e-eeuws

• Zijn domein-algemeen (en die bestaan niet)

• Veel zijn geen vaardigheden

– Procedures (onuitvoerbaar zonder domeinkennis)

– Karakterkenmerken (Traits): stabiel / moeilijk te veranderen

– Kunnen niet aangeleerd worden: alleen gestimuleerd  
/gefaciliteerd of afgeremd worden door de omgeving



Echte 21e-eeuwse vaardigheden

• Informatiegeletterdheid : het kunnen zoeken, identificeren, 
evalueren en effectief gebruiken van verkregen informatie

• Informatiemanagement: het kunnen vastleggen [EN: 
capture], beheren [EN: curate] en delen van verkregen 
informatie



Mythes zijn moeilijk uit te roeien

• Culturele en maatschappelijke functie

• Verspreiden zich snel en overal

• Photoshop® effect

• Persistentie (hardnekkigheid) wordt versterkt door 
tegenbewijs



https://didactiefonline.nl/blog/paul-kirschner/feiten-over-mythen







https://onderzoekonderwijs.net/author/paulkkirschner/



paul.kirschner@ou.nl

@P_A_Kirschner

Contact / Volgen?


