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Kijk verder dan je neus lang is

Als wetenschapper moet je verder kijken dan je neus lang is. Wat wil ik hiermee
zeggen? Vaak kijken wij – als wetenschappers – naar de specifieke, vaak
bedoelde effecten van onze interventie. Wij menen bijvoorbeeld dat een
bepaalde ingreep in een leermiddel zal leiden tot een bepaalde manier van
leren, wij onderzoeken dit en wij kijken of het klopt. Met een beetje geluk krijgen
wij resultaten die wij kunnen presenteren en publiceren en wij doen dat dan
ook. Of wij menen dat een bepaalde stof een bepaalde reactie binnen een cel
zal veroorzaken, wij onderzoeken dit en weer, als het uitkomt (maar ook soms
als het niet uitkomt), kunnen wij de hoort op. Je zou zeggen: “Nogal wiedes,
Paul, dus wat is je punt?”
Ik kwam op het idee voor deze column toen ik in een blog las dat een collega
een lezing gaf over mobieltjes in de klas en hoe het gebruik daarvan tot beter
onderwijs zou leiden. Hij is een uitstekende onderzoeker en heeft waarschijnlijk
goede data om deze bewering te kunnen ondersteunen. Maar de vraag is: heeft
hij verder gekeken dan zijn neus lang is?
Mensen die mij kennen, weten dat ik een ‘strijd’ voer tegen verkopers van
broodjes-aap, zoals de mensen die menen dat wij kunnen multitasken. Bij het
voorbereiden van een artikel hierover kwam ik twee onderzoeken tegen. In het
eerste artikel – over de effecten van sms’en tijdens de les – lieten de
onderzoekers zien dat onafhankelijk van geslacht of gemiddeld schoolcijfer
(grade point average) sms’en gedurende de les leidde tot significant lagere
tentamenresultaten. Het tweede artikel ging over het feit dat veelvuldige
sms’ers niet alleen lager presteerden dan anderen, maar ook minder over het
vermogen beschikten om hun sms-gedrag te beheersen. Men spreekt hier van
een gebrek aan (strategieën voor) zelfregulatie.

Prof.dr. Paul A. Kirschner
Celstec

Wij weten dus dat lerenden in een klas niet
goed in staat zijn om hun ‘nevengedrag’ te
beheersen. Zelf zijn we er ook geen ster in.
Kijk maar eens om je heen als je in een
vergadering zit en let eens op de mensen die
zogenaamd aantekeningen aan het maken
zijn, maar eigenlijk zitten te e-mailen; of kijk
naar politici die in de Tweede Kamer druk
aan het twitteren of mailen zijn met hun
mobieltjes. We weten dat als je dit doet het
tot slechtere resultaten leidt. Mijn vraag is
dan of mijn collega verder heeft gekeken of
gedacht dan zijn neus lang is. In een
experimentele situatie kun je – soms – zulk
nevengedrag uitsluiten en zorgen dat de
participanten precies doen wat je vraagt. En
dan vind je dus misschien een heilzame
werking voor mobieltjes in de klas. Maar als
het experiment voorbij is en de docent alleen
voor de klas staat en zegt tegen de leerling:
“Pak je mobieltje en …”, wat zou er dan gebeuren?

Prof. dr. Paul A. Kirschner,
Hoogleraar Onderwijspsychologie, i.h.b. Leren en Cognitie

Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC), Open Universiteit
Zie: http://portal.ou.nl/nl/web/lt-community/phd

CO Times jrg. 4 – mei 2012

Kijk verder dan je neus lang is

Als wetenschapper moet je verder kijken dan je neus lang is. Wat wil ik hiermee
zeggen? Vaak kijken wij – als wetenschappers – naar de specifieke, vaak
bedoelde effecten van onze interventie. Wij menen bijvoorbeeld dat een
bepaalde ingreep in een leermiddel zal leiden tot een bepaalde manier van
leren, wij onderzoeken dit en wij kijken of het klopt. Met een beetje geluk krijgen
wij resultaten die wij kunnen presenteren en publiceren en wij doen dat dan
ook. Of wij menen dat een bepaalde stof een bepaalde reactie binnen een cel
zal veroorzaken, wij onderzoeken dit en weer, als het uitkomt (maar ook soms
als het niet uitkomt), kunnen wij de hoort op. Je zou zeggen: “Nogal wiedes,
Paul, dus wat is je punt?”
Ik kwam op het idee voor deze column toen ik in een blog las dat een collega
een lezing gaf over mobieltjes in de klas en hoe het gebruik daarvan tot beter
onderwijs zou leiden. Hij is een uitstekende onderzoeker en heeft waarschijnlijk
goede data om deze bewering te kunnen ondersteunen. Maar de vraag is: heeft
hij verder gekeken dan zijn neus lang is?
Mensen die mij kennen, weten dat ik een ‘strijd’ voer tegen verkopers van
broodjes-aap, zoals de mensen die menen dat wij kunnen multitasken. Bij het
voorbereiden van een artikel hierover kwam ik twee onderzoeken tegen. In het
eerste artikel – over de effecten van sms’en tijdens de les – lieten de
onderzoekers zien dat onafhankelijk van geslacht of gemiddeld schoolcijfer
(grade point average) sms’en gedurende de les leidde tot significant lagere
tentamenresultaten. Het tweede artikel ging over het feit dat veelvuldige
sms’ers niet alleen lager presteerden dan anderen, maar ook minder over het
vermogen beschikten om hun sms-gedrag te beheersen. Men spreekt hier van
een gebrek aan (strategieën voor) zelfregulatie.

Prof.dr. Paul A. Kirschner
Celstec

Wij weten dus dat lerenden in een klas niet
goed in staat zijn om hun ‘nevengedrag’ te
beheersen. Zelf zijn we er ook geen ster in.
Kijk maar eens om je heen als je in een
vergadering zit en let eens op de mensen die
zogenaamd aantekeningen aan het maken
zijn, maar eigenlijk zitten te e-mailen; of kijk
naar politici die in de Tweede Kamer druk
aan het twitteren of mailen zijn met hun
mobieltjes. We weten dat als je dit doet het
tot slechtere resultaten leidt. Mijn vraag is
dan of mijn collega verder heeft gekeken of
gedacht dan zijn neus lang is. In een
experimentele situatie kun je – soms – zulk
nevengedrag uitsluiten en zorgen dat de
participanten precies doen wat je vraagt. En
dan vind je dus misschien een heilzame
werking voor mobieltjes in de klas. Maar als
het experiment voorbij is en de docent alleen
voor de klas staat en zegt tegen de leerling:
“Pak je mobieltje en …”, wat zou er dan gebeuren?

Prof. dr. Paul A. Kirschner,
Hoogleraar Onderwijspsychologie, i.h.b. Leren en Cognitie

Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC), Open Universiteit
Zie: http://portal.ou.nl/nl/web/lt-community/phd

CO Times jrg. 4 – mei 2012

Kijk verder dan je neus lang is

Als wetenschapper moet je verder kijken dan je neus lang is. Wat wil ik hiermee
zeggen? Vaak kijken wij – als wetenschappers – naar de specifieke, vaak
bedoelde effecten van onze interventie. Wij menen bijvoorbeeld dat een
bepaalde ingreep in een leermiddel zal leiden tot een bepaalde manier van
leren, wij onderzoeken dit en wij kijken of het klopt. Met een beetje geluk krijgen
wij resultaten die wij kunnen presenteren en publiceren en wij doen dat dan
ook. Of wij menen dat een bepaalde stof een bepaalde reactie binnen een cel
zal veroorzaken, wij onderzoeken dit en weer, als het uitkomt (maar ook soms
als het niet uitkomt), kunnen wij de hoort op. Je zou zeggen: “Nogal wiedes,
Paul, dus wat is je punt?”
Ik kwam op het idee voor deze column toen ik in een blog las dat een collega
een lezing gaf over mobieltjes in de klas en hoe het gebruik daarvan tot beter
onderwijs zou leiden. Hij is een uitstekende onderzoeker en heeft waarschijnlijk
goede data om deze bewering te kunnen ondersteunen. Maar de vraag is: heeft
hij verder gekeken dan zijn neus lang is?
Mensen die mij kennen, weten dat ik een ‘strijd’ voer tegen verkopers van
broodjes-aap, zoals de mensen die menen dat wij kunnen multitasken. Bij het
voorbereiden van een artikel hierover kwam ik twee onderzoeken tegen. In het
eerste artikel – over de effecten van sms’en tijdens de les – lieten de
onderzoekers zien dat onafhankelijk van geslacht of gemiddeld schoolcijfer
(grade point average) sms’en gedurende de les leidde tot significant lagere
tentamenresultaten. Het tweede artikel ging over het feit dat veelvuldige
sms’ers niet alleen lager presteerden dan anderen, maar ook minder over het
vermogen beschikten om hun sms-gedrag te beheersen. Men spreekt hier van
een gebrek aan (strategieën voor) zelfregulatie.

Prof.dr. Paul A. Kirschner
Celstec

Wij weten dus dat lerenden in een klas niet
goed in staat zijn om hun ‘nevengedrag’ te
beheersen. Zelf zijn we er ook geen ster in.
Kijk maar eens om je heen als je in een
vergadering zit en let eens op de mensen die
zogenaamd aantekeningen aan het maken
zijn, maar eigenlijk zitten te e-mailen; of kijk
naar politici die in de Tweede Kamer druk
aan het twitteren of mailen zijn met hun
mobieltjes. We weten dat als je dit doet het
tot slechtere resultaten leidt. Mijn vraag is
dan of mijn collega verder heeft gekeken of
gedacht dan zijn neus lang is. In een
experimentele situatie kun je – soms – zulk
nevengedrag uitsluiten en zorgen dat de
participanten precies doen wat je vraagt. En
dan vind je dus misschien een heilzame
werking voor mobieltjes in de klas. Maar als
het experiment voorbij is en de docent alleen
voor de klas staat en zegt tegen de leerling:
“Pak je mobieltje en …”, wat zou er dan gebeuren?

Prof. dr. Paul A. Kirschner,
Hoogleraar Onderwijspsychologie, i.h.b. Leren en Cognitie

Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC), Open Universiteit
Zie: http://portal.ou.nl/nl/web/lt-community/phd

http://portal.ou.nl/nl/web/lt-community/phd

