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Onderzoek /// Paul A. Kirschner

Multitasken. Een term waarmee we het verschijnsel aanduiden van het tegelijkertijd uitvoeren van 
meerdere taken. Lang hebben we in de veronderstelling geleefd dat met name de nieuwe generatie 
dat kan. Maar Paul Kirschner verwijst deze veronderstelling naar de categorie onderwijsmythes, zoals 
hij die voor Van 12 tot 18 bespreekt. Deel 2 van Broodje-aap in Leren en Onderwijs.1
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andere kant komt! Als denken of bewuste informatieverwerking een rol 
speelt, kunnen mensen hooguit (snel) tussen taken schakelen. 

Schakelen levert verlies op
Als je van taak wisselt, wordt een ‘beslissing’ genomen om de aandacht te 
verschuiven van de ene taak naar de andere. Dit wordt gevolgd door de 
activatie van een regel om het verwerken van die taak af te sluiten, gevolgd 
door een andere regel om het verwerken van de andere taak aan te zetten. 
Het schakelen tussen taken kost tijd en het verdelen van aandacht tussen 
deze twee taken vereist het besteden van de beperkte ruimte (resources) 
in het werkgeheugen2 . De twee taken interfereren hierdoor met elkaar. Dit 
is bewezen op zowel het niveau van de informatieverwerking als op het 
neurale niveau3. 
De huidige generatie kinderen is blijkbaar door veel oefening, in staat 
om snel en vaak tussen verschillende ICT-gerelateerde taken te springen. 
Schijnbaar maken zij simultaan gebruik van verschillende ICT-tools. Helaas, 
dat zij dit lijken te kunnen, betekent dit niet dat het leren doelmatiger of 
doeltreff ender gebeurt. Het zegt ook niets over de vraag of dit schadelijk is 

In oktober besprak ik de eerste in een reeks broodje-aap verhalen, namelijk 
die van de digitale autochtoon. Men neigt aan deze digitale autochtonen 
eigenschappen toe te dichten die zij niet hebben. Een daarvan is het multi-
tasken. Gevolg hiervan is een beweging in het onderwijs die het onderwijs 
aanpast aan een generatie lerenden, die die in staat lijkt om iets te doen 
wat tot op heden voor onmogelijk werd gehouden, namelijk het uitvoeren 
van twee denk- c.q. informatieverwerkingsprocessen tegelijkertijd. 

Multitasken of task switching?
Hoe is deze digitale Verschrikkelijke Sneeuwman (een wezen waarover 
er veel gedoe is maar die, buiten wazige foto’s, nooit is gezien) tot stand 
gekomen? Men ziet kinderen die hun huiswerk of iets anders doen terwijl 
zij chatten/SMSen en internetten en het lijkt alsof dat allemaal tegelijkertijd 
gebeurt. De toeschouwer zou kunnen concluderen dat (a) deze kinderen 
echt aan het multitasken zijn en (b) dat zij dit allemaal doen zonder verlies 
van accuratesse, doelmatigheid en/of doeltreff endheid. Deze conclusies 
gaan vaak gepaard met opmerkingen over hoe deze generatie anders is 
dan vorige generaties, dat hun hersens anders zijn, enzovoorts. Ik laat hier 
buiten beschouwing dat evolutie niet plaatsvindt in halve generaties maar 
millennia nodig heeft en zal alleen ingaan op de vraag of kinderen (of 
mensen in het algemeen) überhaupt kunnen multitasken.
Multitasken bij mensen is het gelijktijdig uitvoeren van twee of meer taken 
waarvoor denken of informatie verwerken vereist is (dat wil zeggen op de 
weg letten en tegelijk mobiel telefoneren terwijl je een auto bestuurt of 
een gesprek voeren en tegelijkertijd je e-mail lezen). Het probleem is dat 
onze hersenen (lees: onze cognitieve architectuur) zoiets NIET toestaan 
omdat ze het gewoon niet aankunnen. Onze hersenen zijn geen multicore 
processoren en kunnen hooguit snel schakelen tussen zulke taken (zgn. 
task switching). Mensen kunnen alleen twee of meer dingen tegelijkertijd 
doen als het om geautomatiseerde taken gaat, taken die geen denken of 
informatieverwerking vereisen. Van die laatste kunnen we er maximaal een 
tegelijk aan. Een voorbeeld is lopen en tegelijkertijd praten, hoewel ook 
dit leidt tot een verhoogde kans op vallen of tegen een lantaarnpaal lopen 
of in Engeland onder een auto terecht komen omdat het verkeer van de 

Broodje Aap of Urban Legend
Wikipedia schrijft: ‘Een (meestal) verzonnen verhaal dat als waar gebeurd wordt doorverteld. 
Vaak ontbreken exacte data, locaties en namen van personen en zijn er ook geen bronnen 
terug te vinden die het verhaal bevestigen. Degene die het verhaal vertelt, heeft het veelal via 
iemand anders gehoord die het op zijn beurt ook weer van iemand anders heeft vernomen.’
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Broodjeaapverhaal)



-12-18 33December 2012

voor het snel en nauwkeurig uitvoeren van elk van die afzonderlijke taken. 
Wat hier volgt, is een weergave van een klein deel van de literatuur over de 
negatieve effecten van het veronderstelde multitasken op het uitvoeren 
van taken, c.q. het leren.

Al vaak is aangetoond dat snel schakelen tussen taken, in vergelijking met 
het achter elkaar uitvoeren van diezelfde taken, tot mindere leerresultaten 
en slechter uitgevoerde taken leidt4. Dit gebeurt omdat schakelen het 
‘jongleren’ met beperkte cognitieve mogelijkheden vereist. Dit kost meer 
tijd en veroorzaakt meer fouten dan het achter elkaar uitvoeren van die-
zelfde taken. Volgens David Meyer, directeur van het Brain, Cognition and 
Action Laboratory aan de Michigan State University5:

If a teenager is trying to have a conversation on a chat line [sic] while doing 
algebra, she'll suffer a decrease in efficiency, compared to if she just thought 
about algebra until she was done. People may think otherwise, but it's a 
myth. With such complicated tasks [you] will never, ever be able to overcome 
the inherent limitations in the brain for processing information during 
multitasking.

Een onderzoek6 onder master studenten en promovendi liet zien dat 
studenten die chatten significant langer moesten werken om tot hetzelfde 
niveau te komen als studenten die dit niet deden. De tijdsverschillen waren 
tussen anderhalf tot twee keer zo lang. Met andere woorden, hoewel men 
‘multitaskend’ evenveel begrijpt, had men wel significant meer tijd nodig. 
Maar mijn collega Aryn Karpinski en ik lieten zien7 dat studenten die veel 
gebruik maken van sociale media niet meer, maar evenveel tijd aan hun 
studie besteden als studenten die sociale media niet gebruiken. De cijfers 
van die eerste groep waren gemiddeld dan ook minstens een punt lager 
die van de tweede groep. 

Tot slot
En mocht men hopen dat de jeugd van tegenwoordig misschien dan in 
ieder geval wel beter in staat is te switchen tussen taken dan eerdere 
generaties, dan lijkt ook die veronderstelling weersproken te worden. 
Onderzoekers aan Stanford University8 zagen dat:

…heavy media multitaskers are more susceptible to interference from irrele-
vant environmental stimuli and from irrelevant representations in memory. 
This led to the surprising result that heavy media multitaskers performed 
worse on a test of task-switching ability, likely due to reduced ability to filter 
out interference from the irrelevant task set. (p. 15583)

Met andere woorden, wat de verspreiders van dit broodje-aap verhaal zien 
als een voordeel heeft waarschijnlijk zelfs zeer grote nadelen! Er is dus zeer 
sterk bewijs dat ‘multitasken’ c.q. het schakelen tussen taken, nadelig is 
voor het leren en het uitvoeren van taken. Er is daarmee geen enkele reden 
is om positieve effecten te verwachten van onderwijsmethodes die hierop 
inspelen of dit vereisen.
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