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BKO cursus 
Leertheorieën en didactiek 

Olga Firssova, CELSTEC, Open University of the Netherlands



Workshop Leertheorieën en didactiek: 
programma

14.00-14.10 Doelen en ambities
14.10-14.45 Van leertheorie naar instructieontwerp: de basis en

principes
14.45-15.30 Groepsgesprek /oefeningen
15.30-16.00 Link naar het OU onderwijs

Reflectie, evaluatie en afspraken
(uitloop mogelijk 15-20 min)



Workshop Leertheorieën en didactiek: doelen

- Over de betekenis van de leer- & instructietheorie voor het 
maken van onderwijs gezamenlijk na te denken

- Belangrijkste principes uit behaviorisme, cognitivisme en 
constructivisme in relatie tot instructieontwerpen te bespreken

- Link te leggen tussen het onderwijsontwerp, instructieprincipes 
en leerprincipes

- Link te leggen naar het (OU) onderwijs (o.a. huiswerkopdracht), 
eigen leertheorie en didactiek



Leertheorie voor instructieontwerp:

• Epistemologisch kader: leren, instructie - kennis (Valcke)

• Voeding voor instructietheorie (Reigeluth)
• “Knowledge producer” vs “knowledge consumer”(Snelbecker)
• “One best theory” vs “it depends” (Ertmer & Newby)

• Mijn leertheorie?

K A

K A

Objectivisme

Constructivisme



Behaviorisme: basisprincipes

• Leren = het ontstaan van een observeerbare 
gedragsverandering

• Interne leer- en denkprocessen niet onderzoekbaar (black 
box)

• Stimulus - respons - consequentie (bekrachtiger)
• ‘Operant leren‘: via bekrachtigers (positieve /negatieve) de 

frequentie van het optreden van een gedrag controleren 
• ‘Contingentie’: afhankelijkheidsprincipe
• ‘Contiguity’: nabijheid van gedrag en bekrachtiging in tijd en 

ruimte
• ‘Shaping' & ‘fading’



Behaviorisme: instructieprincipes


 

Omschrijf eindgedrag exact (operationele doelstellingen)


 
Beschrijf initieel gedrag lerende (startpunt onderwijs)


 

Voer een taakanalyse uit (tbv sequens leerstof) 


 
Leid student door sequens en koppel hieraan positieve 
bekrachtiging (vooraf bepaald per lerende)


 

Zorg voor opbouw in moeilijkheidsgraad 


 
Bied voldoende oefening


 

Bied snel feedback (bemoedigend en correct antwoord)


 
Evalueer of de lerende leerdoelen bereikt heeft


 

Laat studeren in eigen tempo



• Leerdoelen globaal en per onderdeel
• Diagnostische toetsen per onderdeel 
• Aanvullende instructie waar nodig
• Zorgvuldig ontwerp materiaal & didactiek
• Kleine groepen

Tijd nodig om te 
leren

Doorzettingsvermogen

Kwaliteit instructie
Aanleg 

Beschikbare tijd
Leerresultaat

Individuele 
verschillen

Prikkels & 
bekrachtiging

Voorbeeld: mastery learning



Cognitivisme: basisprincipes

• Observeerbaar gedrag en interne processen (waarnemen, 
herhalen, denken, probleemoplossen, herinneren, verbeelden)

• Computermetafoor: leren als ontvangen, verwerken, opslaan &  
ophalen van informatie

• Informatieverwerking als interactief proces: stimuli uit de 
omgeving & respons afhankelijk van voorkennis, opvattingen 
etc.

• Geheugen: Korte termijn– lange termijn (werk) geheugen 
• Declaratieve, procedurele, metacognitieve kennis 
• Verwerking van informatie via verschillende kanalen
• Schema theory
• Cognitive load: intrinsic, extraneous & germaine;



Cognitivisme: instructieprincipes


 

Structureer en organiseer kennis: van vereenvoudigde naar 
complexe gehelen


 

Stimuleer opbouw van declaratieve & procedurele kennis door 
cognitieve feedback


 

Maak gebruik van verschillende representaties (tekst, concept 
maps, grafieken, schema’s)


 

Ondersteun organisatie en representaties van kennis door 
verschillen en gelijkenissen expliciet te maken


 

Gebruik geheugensteuntjes


 
Combineer instructiestrategieën


 

Activeer voorkennis



• Expository: kader voor het nieuwe kennis 
• Comparative : verschil verworven en nieuwe kennis
• Narrative : verhaal met context, ervaringen etc. 
• Graphics: schema, model

• Brengt op voorhand structuur aan
• Bevordert betekenisvol leren
• Bevordert verankering bestaande – nieuwe kennis
• Activeert voorkennis

Voorbeeld : advance organizer



[In samenhang] leren van 
• Representaties: namen, level, symbolen
• Begrippen: concept formation & assimilation
• Proposities: relaties tussen begrippen, hypothesen, stellingen  

• Ondersteunt organiseren en structureren kennis 
• Ondersteunt betekenisvol leren
• Ondersteunt schema ontwikkeling

Voorbeeld: concept maps



Constructivisme: basisprincipes

• Leren is het construeren van betekenis uit ervaringen 
• Kennis ontstaat door de interactie tussen de lerende en zijn 

omgeving (context)  
• Concepten liggen niet vast maar ondergaan voortdurend 

verandering door nieuwe interacties met de omgeving 
• Leren wordt geïnitieerd in de praktijken van een “community”



Constructivisme: instructieprincipes


 

Bied authentieke taken aan in betekenisvolle contexten


 
Reik middelen aan om nieuwe en situatie-specifieke kennis te 
creëren door het activeren van relevante voorkennis 


 

Bied informatie op verschillende manieren aan


 
Ondersteun het proces van kennisconstructie, zelf-reflectie, zelf- 
regulatie en samenwerking


 

Benadruk het probleemoplossend denken


 
Ontwerp toetsen gericht op inhoud en proces en bij voorkeur 
geïntegreerd in de instructie (“performance assessment”, 
portfolio’s)



• De zeven-
sprong

• Verankering van leren in authentieke taken & probleemsituaties
• Lerende als eigenaar van het probleem
• Taken zijn voldoende complex
• Samenwerkend leren
• Docent als facilitator: uitdagend maar niet sturend
• Kennis gezamenlijk getoetst door lerende en experts
• Lerende reflecteert op resultaat en proces

Voorbeeld: probleemgestuurd onderwijs

1. verhelder termen en begrippen 
2. definieer het probleem
3. analyseer het probleem 
4. inventariseer verschillende verklaringen (uit stap 3) 
5. formuleer leerdoelen
6. zoek aanvullende informatie 
7. synthetiseer en test nieuwe informatie



Doelgroep 

Context 

Entry behaviour als vertrekpunt instructie, individuele 
verschillen, eigen tempo, rekening met capaciteiten
Los van de context

Doelen

Materiaal 
Media

Meetbaar & observeerbaar gedrag, taakanalyse voor het 
opstellen van leerdoelen
Verschillende media; aandacht voor presentatie; tbv 
zelfstandig leren; reactie voorgeprogrammeerd

Didactiek 

Begeleiding

Toetsing

Voorselectie, structuur, ordening, sequentiering, geleidelijke 
opbouw van moeilijkheidsgraad, werkvormen: inoefenen en 
herhalen; chaining en fading (afbouw cues)
Direct correcte feedback; persoonlijke begeleiding; 
contingency contracts: afspraken, planning, beloning
Direct na instructie, snelle terugkoppeling, criterium 
gerelateerd toetsen

Verantwoor- 
delijkheid 

Docent aangestuurd door methode

Toepassing van behavioristische principes?

Presentator
Presentatienotities
De deelnemers vinden het programma in hun mapjes, dit is bedoeld als een toelichting



Doelgroep 

Context 

Voorkennis activeren om erop voort te bouwen, nadruk op 
individueel leren
Beperkte aandacht

Doelen

Materiaal 
Media

Leerhiërarchie, ordenen van leerdoelen in een taxonomie; 
operationele doelen, taakanalyse, opsplitsen van complexe 
processen in deelstappen
Multimedia, tools ter ondersteuning van kennisrepresentatie

Didactiek 

Begeleiding

Toetsing

Structuur, systematische organisatie; elaboratie en organisatie 
van schema’s, variatie
Coaching, individuele feedback, expliciteren van 
kennisrepresentaties mbv tools
Controle voorkennis, voortgang, eindresultaat in relatie tot 
einddoelen

Verantwoor- 
delijkheid 

Controle docent, leren als gevolg van instructieuitwerking

Toepassing van cognitivistische principes?

Presentator
Presentatienotities
De deelnemers vinden het programma in hun mapjes, dit is bedoeld als een toelichting



Doelgroep 
Context 

Eigen ervaringen, zelfsturing en verantwoordelijkheid
Primair, context gesitueerd leren; leren in culturele context 

Doelen

Materiaal 

Media

Hogere niveau doelen (probleemoplossen, metacognitie), 
doelen bepaald door lerende
Authentieke problemen als bron, selectie van problemen als 
uitgangspunt instructie
Rijke leeromgevingen, ELO

Didactiek 

Begeleiding

Toetsing

Niet voorgestructureerd, rijke (authentieke) leeromgeving, 
coaching, peer tutoring, instructie als begeleiding van het 
leerproces
Docent als coach, facilitator; samenwerking als 
organisatievorm
Authentieke assessment, geïntegreerd in het onderwijs

Verantwoor- 
delijkheid 

Bij de lerende en gedeeld met docent

Toepassing van constructivistische principes?

Presentator
Presentatienotities
De deelnemers vinden het programma in hun mapjes, dit is bedoeld als een toelichting



Groepsgesprek

• Een ideale cursus /leeromgeving

• Hoe ziet die eruit?
• Welke instructieprincipes zijn toegepast?
• Wat zijn de achterliggende leerprincipes?



Didactische functies OU onderwijs

• Studie structureren en organiseren
• Leerstof toegankelijk maken
• Helpen leerstof verwerken en studenten activeren
• Studenten motiveren
• Toetsen
• Feedback geven
(K.Schlusmans)



Didactische principes (OU onderwijs)

1. Een student studeert zelfstandig
2. Een student moet weten wat van hem/haar wordt verwacht
3. Een student moet kunnen oefenen vooraleer hij/zij wordt 

beoordeeld
4. Een student leert veel van goede voorbeelden
5. De toetsvorm en de leerdoelen zijn op elkaar afgestemd 
6. Feedback is altijd belangrijk
7. Leren is aantrekkelijk
8. Voldoende afwisseling in werkvormen
9. Voldoende integratie en of herhalingsmomenten
10. Aansluiting bij de leefwereld van de studenten
(K.Schlusmans)



Didactische functies e-w (OU onderwijs)

• Sturing: cursustomtom met keuzemogelijkheden
• Activeren (opdrachten, discussie)
• Toelichten (demonstreren)
• Motiveren 
• Controleren
• Voordoen (extra uitleg, simulatie, animatie)
• Verbinden met andere studenten
• Samenwerkend leren (samen schrijven, elkaar op de hoogte 

houden)
• Verschillende uitleveringsvormen (e-book, podcast, 

videocollege)
(K.Schlusmans)



“Mijn leertheorie” en onderwijsmaken/geven 
aan de OU

• Mijn leertheorie? 
• Hoe vertaal ik “mijn leertheorie” in mijn “ontwerp” praktijk?
• Wat zijn de (ervaren) grenzen? 



BKO cursus: afronding

• Reflectieopdracht (1/2 - 1 A4): een koppeling naar
– eigen visie over leren en consequenties voor het onderwijs 
– eigen praktijk
– opdrachten
– passende leerprincipes en instructieprincipes uit de theorie. 

• Evaluatie: workshop & cursus BKO


	BKO cursus�Leertheorieën en didactiek ��Olga Firssova, CELSTEC, Open University of the Netherlands
	Workshop Leertheorieën en didactiek: programma
	Workshop Leertheorieën en didactiek: doelen 
	Leertheorie voor instructieontwerp:
	Behaviorisme: basisprincipes
	Behaviorisme: instructieprincipes
	Voorbeeld: mastery learning
	Cognitivisme: basisprincipes
	Cognitivisme: instructieprincipes
	Voorbeeld : advance organizer
	Voorbeeld: concept maps
	Constructivisme: basisprincipes 
	Constructivisme: instructieprincipes
	Voorbeeld: probleemgestuurd onderwijs
	Toepassing van behavioristische principes?
	Toepassing van cognitivistische principes?
	Toepassing van constructivistische principes?
	Groepsgesprek
	Didactische functies OU onderwijs
	Didactische principes (OU onderwijs)
	Didactische functies e-w (OU onderwijs)
	“Mijn leertheorie” en onderwijsmaken/geven aan de OU
	BKO cursus: afronding

