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Leren overdragen of HET GEHEIM VAN DE FLIPPERKAST - 

Elementaire leerpsychologie voor de onderwijspraktijk 

(Onderwijsvernieuwing – nummer 7 – februari 2009) 

 

Inleiding 

 

Wat maakt een les tot een goede les, wat een leerboek tot een efficiënt 

leermiddel? Wat maakt een docent tot een vakman die doet waar hij voor 

is opgeleid en aangesteld: zorgen dat leerlingen in de beschikbare tijd zo 

veel mogelijk leren? 

Het lijkt voor de hand te liggen voor het beantwoorden van zulke vragen 

te rade te gaan bij de cognitieve psychologie en te proberen om criteria te 

ontlenen aan wat er bekend is over de werking van onze hersenen. Je zou 

daarbij kunnen kijken naar wat wetenschappelijk onderzoek zegt over hoe 

het verwerven van kennis in zijn werk gaat. Meer te weten over de manier 

waarop onze hersenen binnenkomende informatie verwerken tot 

wetenswaardige zaken en die opslaan, inzicht hebben in het verloop van 

leerprocessen en de factoren die ze bevorderen of belemmeren is erg 

nuttig voor het bedenken en plannen van lessen en leertaken. Het biedt 

handvatten bij het maken van keuzes en levert een objectieve basis voor 

het nemen van beslissingen in het onderwijs van elke dag.  

Er bestaan over bepaalde aspecten onder geleerden heftige menings-

verschillen. Maar er is ook heel veel nuttigs wél bekend en redelijk 

onomstreden. Die kennis is in de praktijk van het onderwijs nauwelijks 

expliciet aanwezig. Impliciet blijken onderwijsmensen wel degelijk een min 

of meer intuïtief gevoel te hebben voor wat werkt en wat niet. Dat gevoel 

klopt alleen nogal eens niet erg met hun handelen. 

 

DE THEORIE 

Het probleem van de overdraagbaarheid 

 

Kennis overdragen… Wie denkt in termen van ‘overdragen’ komt al gauw 

uit op een eenzijdige accentuering van het zich eigen maken van kale, 

goed reproduceerbare kenniselementen. Maar een vaardigheid zoals een 

probleem oplossen, een opstel schrijven? Past dat nog goed in deze 

metafoor? Daar moet je als leerlingen toch gewoon zelf voor oefenen. En 

wat met ‘hogere’ vaardigheden, zoals de competentie om te kunnen 



analyseren, beoordelen, dingen in een nieuwe samenhang te kunnen 

brengen, transfers leggen,… alledaags gezegd ‘je hersens gebruiken’. Als 

je er over nadenkt hoe je het verwerven van zulke hogere vaardigheden 

kunt bevorderen, is al gauw duidelijk dat de metafoor ‘overdragen’ weinig 

inzicht geeft in hoe dat gaat. Omdat ‘overdracht’ nog het best 

voorstelbaar is met reproduceerbare kennis, heeft denken in zulke termen 

het risico in zich, ongewild te leiden tot vervlakking van het onderwijs en 

verwaarlozing van activiteiten die tot het verwerven van dieper inzicht en 

complexere denkvaardigheden leiden. 

Als je een metafoor wil, is ‘groei bevorderen’ waarschijnlijk dichter bij de 

werkelijkheid. Net als bij groei is het verwerven van kennis een proces dat 

zich in de persoon in kwestie afspeelt. Daar zijn bouwstoffen voor nodig. 

Die moet je aanleveren. Het voorspoedig verloop van dat proces kan je 

bevorderen. Bij de groei van je eigen kinderen ben je daar zelfs geheel 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor. En je zorgt dus voor goed eten, 

gezonde bezigheden, op tijd slapen, geen alcohol, warmte, veiligheid, 

aandacht, enz. Maar die invloed is indirect. Je kunt nooit zeggen ‘dit jaar 

hebben we weer 10 cm ‘overgedragen’. Kortom je hebt een belangrijke 

invloed op het succes van het proces, maar die invloed is indirect en veel 

dingen moet je ook gewoon overlaten. Ook al geef je al je kinderen 

dezelfde behandeling, je hebt er weinig vat op. Het tot stand komen van 

wat kinderen moeten leren in het onderwijs heeft daar veel mee gemeen. 

Dat heeft te maken met de manier waarop onze hersenen omgaan met de 

vloed van informatie die ons via onze zintuigen bereikt. 

 

Van informatieaanbod naar kennisopslag: ons brein als een fabriekje van 

kennisproducten - de cruciale rol van het werkgeheugen 

 

Opnieuw in een metafoor: ons brein is als een fabriekje van kennis-

producten. 

 

Grondstoffen (informatie): voortdurend treft een chaotische hoeveelheid 

prikkels en impulsen onze zintuiglijke antennes (zoals netvlies en 

trommelvlies), te veel om te verwerken en niet allemaal even relevant. 

 

Receptie (zintuiglijk geheugen): in de ‘receptie’ van ons fabriekje van 

kennisproducten zit een strenge portier die na jaren ervaring een zeer 



kritische en sceptische houding heeft ontwikkeld jegens alles wat aan de 

deur wordt aangeboden. Hij is zeer kieskeurig en laat maar weinig door 

naar de volgende afdeling. Hij geeft minder dan 10% van het totale 

aanbod door aan het werkgeheugen. Complicerend voor het onderwijs is 

dat elke leerling zijn eigen portier heeft en dat die verschillende portiers 

nogal van elkaar verschillen in wat ze doorlaten. Wat wordt geselecteerd 

hangt af van toevallige of persoonlijke voorkeur, ervaring, actuele 

behoefte of belangstelling.  

 

Werkplaats (werkgeheugen): binnengekomen informatie wordt korte tijd 

bewaard om te analyseren en eventueel tot grotere eenheden te 

combineren die betekenis hebben en het onthouden waard zijn. Speelt 

een cruciale rol in het tot stand komen van begrip en kennis. In feite is 

het onmisbaar. Je moet info uit verschillende delen even kunnen 

vasthouden zodat het met de info uit het vervolg kan gecombineerd 

worden. Door middel van die combinatiehandeling kan de betekenis 

worden ‘geconstrueerd’. Begrijpen is ‘in elkaar zetten’. Iets niet begrijpen 

betekent niet dat de informatie er niet is, maar dat je er, zoals we plegen 

te zeggen: (letterlijk) ‘niks van kan maken’. 

Het werkgeheugen functioneert kortom als een soort werkplaats waar 

geprobeerd wordt uit de telkens naar binnen geschoven grondstoffen en 

losse onderdelen, dingen in elkaar te zetten die betekenis hebben en die 

de moeite van het onthouden waard zijn. Als dat lukt worden deze nieuw 

gebouwde kennisproducten doorgegeven aan het langetermijngeheugen. 

 

Magazijn (langetermijngeheugen) van grondstoffen (halfproducten): 

de nieuw gebouwde kennisproducten worden systematisch in 

samenhangende groepen opgeborgen, zodat ze bij navraag of behoefte 

teruggevonden kunnen worden. Voor het aanleggen van een goed, rijk 

voorzien magazijn is het dus cruciaal wat er in het werkgeheugen gebeurt. 

Dat is niet onproblematisch. Ten eerste is de capaciteit ervan nogal 

beperkt. Langer dan een seconde of zes kun je er niets in bewaren en er 

kan niet erg veel tegelijk in. Bij het in elkaar zetten van nieuwe kennis 

moet er dus gewoekerd worden met de beschikbare ruimte en er moeten 

opnieuw keuzes worden gemaakt. Weer verdwijnt een flinke hoeveelheid 

beschikbare informatie ongebruikt in de afvalbak. Ten tweede hebben de 

‘monteurs’ die voor het in elkaar zetten moeten zorgen, maar een 



beperkte blik. Dat komt o.a. doordat ze zonder veel verwachtingen en 

besef van de context naar het binnenkomende materiaal kijken. Veel 

mogelijkheden van toepassing worden daardoor niet of te laat opgemerkt. 

Met behulp van kennis die al in het langetermijngeheugen aanwezig is, 

kan worden vastgesteld wat de informatiewaarde is van waargenomen 

elementen en wat de combinatie- en gebruiksmogelijkheden zijn. Dat 

verhoogt de efficiëntie en spaart capaciteit. Hoe groter de omvang van de 

aanwezige kennis in het magazijn hoe groter de kans om nieuwe kennis te 

verwerven. 

 

Werkplaats (werkgeheugen): als we de kennisproducten opnieuw nodig 

hebben, worden ze geactiveerd en eventueel opnieuw ‘behandeld’ in het 

werkgeheugen.  

 

Expeditie (articulator): de kennisproducten worden onder woorden 

gebracht, gebruiksklaar voor de buitenwereld. 

 

"Producten" (kennis, ideeën, oplossingen) 

 

Het onderwijsleerproces werkt als een flipperkast 

 

Er is dus geen 1-op-1 relatie tussen onderwijzen en leren: kennis kan niet 

overgedragen worden, het is een illusie dat wij iets dat wij in ons hoofd 

hebben in die vorm ongewijzigd zouden kunnen ‘overdragen’. Wat 

leerlingen in elkaar zetten en opbergen op basis van wat een leerkracht 

hun voorschotelt, zal van leerling tot leerling verschillen. We kunnen de 

leerrichting wel beïnvloeden door te proberen de activiteit in het 

werkgeheugen te sturen. Wat daar gebeurt bepaalt immers de aard van 

het product dat uiteindelijk wordt opgeborgen, maar alleen indirect, net 

zoals bij een flipperkast. Daar kan je ook niet in met je handen. Je bereikt 

een hoge score als je veel contacten raakt en de bal lang in het spel 

houdt. Met andere woorden als het leermiddel 

 de leertaken zo construeert dat bij uitvoering de kans op ‘leerhits’ zo 

groot mogelijk is 

 de leertaken zo inricht, dat een leerling met wat er geleerd moet 

worden herhaaldelijk en gevarieerd in de weer is. “Hoe langer in de 

flipperkast, des te groter de kans op een hoge score”. 



 

Kenniselementen als netwerken van eigenschappen 

 

Anders dan lang is aangenomen, bestaan de dingen die wij weten niet uit 

afzonderlijke min of meer afgeronde gehelen. Wat we weten hebben we 

opgeslagen in de vorm van combinaties van eigenschappen of kenmerken. 

Een bepaald concept bestaat in ons geheugen in de vorm van een soort 

los-vast verband van eigenschappen en kenmerken in de vorm van een 

netwerk. Eén en hetzelfde kenmerk kan deel uitmaken van meerdere 

netwerken.  

 

Aanleggen van een rijk en gevarieerd netwerk 

 

Bij het leren van een concept helpt het als de leerling een breed, rijk en 

gevarieerd netwerk aanlegt. Dan kan het geleerde makkelijker in 

verschillende situaties en toepassingen worden geactiveerd. 

In de leerpsychologie wordt dat een ‘wendbaar’ leerresultaat genoemd. 

 

Dikke verbindingen bepalen de kennis 

 

Het langetermijngeheugen heeft kennis opgeslagen in de vorm van 

netwerkcombinaties van kenmerken. Als we een concept nodig hebben, 

dan wordt een kenmerk uit dat netwerk geactiveerd. Een netwerk kan 

daarbij vanuit elk kenmerk geactiveerd worden. De volgorde waarin 

daarna de andere kenmerken uit het netwerk worden geactiveerd, wordt 

bepaald door de dikte van de verbinding tussen de kenmerken: des te 

dikker de verbinding des te sneller wordt het verbonden kenmerk 

geactiveerd. Ons brein houdt bij hoe vaak aan een combinatie van 

kenmerken in het werkgeheugen wordt gesleuteld. Bij elke mentale 

handeling aan zo’n combinatie in het werkgeheugen wordt de verbinding 

iets dikker. 

We moeten proberen te bereiken dat die verbindingen die wij voor het 

betreffende concept het wezenlijkst of prominentst vinden, het dikst zijn, 

want die combinaties zullen het eerst en het snelst geactiveerd worden. 

 

 

 



DE TOEPASSING 

Wat zijn de kenmerken van effectieve leeractiviteiten? 

 

Laat leerlingen complexe leeractiviteiten uitvoeren waarbij in hun 

werkgeheugen wordt gesleuteld aan: 

 heel veel eigenschappen of kenmerken (in diverse nuances en 

schakeringen, m.a.w. kaal, kort en bondig is niet altijd de 

efficiëntste weg om je iets eigen te maken). Leidt tot groter en rijker 

netwerk. 

 verschillende (typen) kenmerken ten bate van de transfer: als 

het netwerk een eenzijdige samenstelling heeft, zal het 

waarschijnlijk ook alleen maar in betrekkelijk specifieke situaties 

activeerbaar zijn. Bied van wat je wil laten leren niet alleen de kale, 

abstracte kern aan, maar ook hoe het klinkt, hoe het er uit ziet, wat 

je ermee kunt doen of bereiken, welk gevoel het oproept, in wat 

voor omgeving het voorkomt, enz. Dat biedt ook meer ruimte aan 

het inzetten van de verschillende leerstijlen. 

 veel verschillende kenmerken in combinatie met elkaar of 

tegelijkertijd: geïntegreerd complexe taken waarin verschillende 

typen kenmerken worden gebruikt die in een functioneel verband 

met elkaar zijn verbonden, praktische opdrachten,…  waardoor je 

rijkere netwerken construeert 

 om een netwerk in verschillende situaties soepel te activeren 

moeten verbindingen in combinatie met elkaar vaak in het 

werkgeheugen zijn behandeld. Frequentie is dus een bepalende 

factor. Ook in proces-georiënteerd of productgericht onderwijs 

(projectonderwijs) is het van groot belang te herhalen: de 

belangrijkste nieuwe inzichten een aantal keren laten terugkeren. 

Heel concreet is het kapitaalvernietiging om na het voltooien van 

een op zich leerzaam project de zaak als afgedaan te beschouwen. 

Het rendement kan nog sterk worden verhoogd door de 

belangrijkste nieuw verworven inzichten en kenniselementen, liefst 

in hun logisch verband nog een aantal keren te laten terugkeren. 

Er is, gegeven de cognitieve theorie, niks mis met herhalen en 

inprenten. Vergeet m.a.w. de consolideringsfase niet. Vooral in 

veel vernieuwingsonderwijs wordt dat nog wel eens over het hoofd 

gezien. 



 in levensechte, op toepassing gerichte taken/settingen: een 

vb. laat leerlingen geen contextloze tweetalige lijsten inprenten. 

Het is veel eenvoudiger om ze in hun natuurlijke 

toepassingscontext te behandelen, bijv. door leerlingen zelf die 

woordjes in kleine verhaaltjes te laten verwerken en die 

verhaaltjes vervolgens te laten leren. 

Leertaken of -handelingen met hoge opbrengst: 

 

 rangordenen: een volgorde aanbrengen volgens één bepaald 

aspect (bijv. lees de gegeven krantencommentaren over factoren 

die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en groeien van de 

kredietcrisis in 2008).  

 

 categoriseren: het toewijzen van personen of zaken aan één of 

meer groepen op basis van één of meer gemeenschappelijke 

kenmerken (bijv. dieren onderverdelen in categorieën. Je kan hen 

eerst zelf categorieën laten maken op basis van kenmerken, de 

verschillende voorstellen met elkaar vergelijken, de gangbare 

categorieën voorstellen). 

 

 structureren: elementen in onderling samenhangende groepen 

verdelen en de samenhang tussen die groepen bepalen, bijv. 

mindmapping. Dit is een dubbele handeling: open categoriseren 

(welke onderdelen passen bij elkaar → trefwoorden), erna de 

samenhang/het verband er tussen bepalen (chronologisch, 

oorzakelijk, middel, doel,…) = krachtige leeractiviteit! 

 

 abstraheren: vanuit afzonderlijke elementen naar een 

‘overkoepelend’, algemener niveau proberen te komen op grond van 

gedeelde kenmerken, bijv. onderzoeksopdrachten, samenvattingen 

maken, spiekbriefjes maken, vragen maken voor de toets,  in een 

tekst per alinea een tussenkopje bedenken die een indruk geeft van 

de inhoud van het geheel, aantekeningen maken bij een voordracht, 

interview of andere presentatievorm met het doel de aangeboden 

informatie later zo goed mogelijk te kunnen reconstrueren. Bij het 

maken van aantekeningen ben je wel gedwongen om wat je hoort te 



abstraheren als was het maar omdat het spreektempo te hoog ligt 

om letterlijk te kunnen neerschrijven. Je bent dus voortdurend bezig 

om het meest wezenlijke in het verhaal te onderzoeken. Omdat je 

dat al het ware ‘on line’ moet doen, moet het werkgeheugen in 

interactie met het langetermijngeheugen op volle toeren draaien. 

Dan is een inspannende bezigheid die veel diepere sporen nalaat 

dan alleen waarnemen.  

 

 toepassen: een principe of regel naar een concreter niveau 

brengen, bijv. voorbeelden verzinnen, illustraties bedenken, 

toepassingsmogelijkheden bedenken,… 

 

 elaboreren: dat wil letterlijk zeggen: uitvoerig behandelen en op 

diverse manieren verwerken, tot in details bespreken, met 

inspanning produceren en verbinden met en integreren in bestaande 

kennis. Met andere woorden de leerstof dient een persoonlijke 

bewerking te ondergaan voordat het betekenisvol in het geheugen 

kan worden opgeslagen en weer tevoorschijn kan worden gehaald 

als dat nodig is. Losse elementen die niet als lid van een bestaande 

kennisfamilie kunnen worden ondergebracht, gaan zweven en 

worden snel onvindbaar.  

Vragen om elaboreren te bevorderen: 

wat weet ik al over dit onderwerp? 

wat mis ik nog? 

wat zou dit kunnen toevoegen? 

wat heb ik daar dan aan? 

waar zou ik dan vooral naar moeten kijken? 

Een van de meest effectieve vormen van elaboratie is de leerstof 

aan iemand anders uitleggen. 

 

 mengvormen en combinaties van deze leerhandelingstypen 

bij het werken aan functionele, levensechte taken zoals bijv. in 

WebQuests en projecten. 

 



 

 

Leerversterkers  

 

 open is krachtiger dan gesloten. Laat leerlingen bovendien de 

door hen gemaakte keuzes of oplossingen motiveren. 

 complex is krachtiger dan enkelvoudig: ingeklede, complexe 

varianten leiden tot het vaker bewerken van meer en gevarieerdere 

kenmerken in het werkgeheugen → er ontstaan rijke netwerken die 

makkelijker te activeren zijn. Je maakt bovendien gebruik van de 

verschillende leerstijlen binnen een groep, je doet beroep op 

verschillende kwaliteiten en voorkeuren. Door hiermee 

geconfronteerd te worden, leren leerlingen en passant dat het ook 

anders kan dan ze zelf geneigd zijn om te doen en dat die andere 

manier soms ook voordelen heeft. Zo kunnen ze hun eigen 

aanpakrepertoire oprekken. 

 levensecht is krachtiger dan contextloos 

 functioneel is krachtiger dan doel-in-zichzelf 

 aansluiten bij aanwezige kennis leidt tot snellere opname en 

grotere oproepbaarheid 

 consolideren en nazorg versterken duurzaamheid: zorg voor 

een terugblik, laat leerlingen zich afvragen wat ze aan wetens-

waardigheden hebben opgestoken (nieuwe woorden, begrippen, 

inzichten, vaardigheden). 

 laat leerlingen regelmatig in groepjes aan functionele 

opdrachten werken. Zorg ervoor dat de taak zo is gemaakt dat 

de samenwerking een functie heeft waarbij de leerlingen elkaar 

nodig hebben. Zorg voor een opdracht die leidt tot een 

gemeenschappelijke oplossing. 

 


