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Maar eerst: Bij de les blijven a.u.b.…



Mythes?



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



Maar: Houston, we have a problem!





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



Experimentje



• Eenvoudige zin schrijven
• Opeenvolgende nummers schrijven

• Zin: Multitasken kan niet!
• Nummers: 1-21 (inclusief spaties en lettertekens)

Taak 1
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• Eenvoudige zin schrijven
• Opeenvolgende nummers schrijven

• Zin: Taakswitchen kan wel!
• Nummers: 1-21 (inclusief spaties en lettertekens)

Taak 2
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Strayer, D. L., Drews, F. A., and Crouch, D. L. (2006). A comparison of the cell phone driver and the 
drunk driver. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 381-391.
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…en de gevolgen?
• Langere studietijd om leerstof te beheersen

• Lagere schoolcijfers

• Belangrijke zaken missen

• Verminderde concentratie op de lange termijn

• Klassieke verslaving(sverschijnselen)



Hoe lang kan je zonder op jouw telefoon / sociale media 
te kijken?
• Half uur?
• Uur?
• 2 uur?
• Langer? 

Gemiddelde gebruiker
• kijkt 221 keer/dag op telefoon 
• voor 3 uur 16 minuten 
• 1 keer per 4,3 minuten

Een vraagje…



2. Leerlingen zelf hun leren reguleren en sturen



Zelfgereguleerd leren
Orienteren

Plannen

Monitoren

Toetsen
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• Veel relevante schema’s 
beschikbaar

• Vaardigheid zonder 
noodzaak regel te 
herinneren

• Veel processen zijn 
geautomatiseerd voor 
makkelijke transfer

• Werkt vooruit

• Geen relevante schema’s 
beschikbaar

• Individuele elementen 
moeten herinnerd en 
verwerkt worden

• Veel cognitieve capaciteit 
voor inefficiënt probleem 
oplossen

• Werkt achteruit

(Chi et al. 1982; DeGroot; 1965; Wilson & Cole, 1996; Schneider & 
Shiffrin, 1997; Kalyuga, Chandler & Sweller, 1998)

Expert Noviet



3. Wij leren volgens bepaalde leerstijlen



• Er is een ‘beste’ manier om te leren die overeenkomt 
met hoe de lerende het beste leert

• Instructie die overeenkomt/consistent is met een leerstijl 
bevordert leren

• Instructie die onverenigbaar/strijdig/in tegenspraak is 
met leerstijl belemmert leren

Wat is een leerstijl?





• ≈ 72 dichotome stijlen geïdentificeerd (Coffield)

• Methodologisch slecht onderzoek (Pashler)

• Kinderen in hokjes (pigeonholing)

• Metingen/instrumenten meten voorkeuren/preferenties

• Mathemathantische effecten (Clark)

• Escape voor ouders en kinderen (en docenten)

Problemen



Dunn & Dunn (Dumber & Dumber?



Toxisch3



4. Breinspelletjes maken ons slimmer



Problemen

• Spiermetafoor klopt niet

• Wel van wat geoefend wordt (ja, oefening baart kunst)

• Niet op (far) transfer, geheugen, dementia, Alzheimer…

• Gevonden effecten gebaseerd op sampling bias, geloof, 
en placebo-effect 





5. Wij gebruiken maar 10% van ons brein



Problemen

• Er zijn centra voor bepaalde functies, maar wij gebruiken 
het hele brein!

• Ontzenuwd door fMRI en PET

• Selectie zou hebben geleid tot kleinere hersenen 

• Synaptisch snoeien (pruning) → verlies resterende 90%



6. 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



De nieuwe mens … Neen

• Laag niveau van gebruik van en bekendheid met tools voor 
kenniscreatie en –deling. (Margaryan & Littlejohn, 2008)

• Geen herkenning functies van applicaties…Studenten moeten 
goed opgeleid worden om ze te gebruiken voor leren...Gebruik 
voor leren is het vooral passieve kennisconsumptie. 
(Bullen et al. 2008) 

• …alomtegenwoordige aanwezigheid van technologie heeft niet 
geleid tot verbeterde information zoek-, vind-, of 
evaluatievaardigheden. (Rowlands et al., 2008)



Homo zappiëns?
…of Attention Deficit Hyperlink Disorder



…en de gevolgen van dit allemaal samengevat



7. Kennis is niet houdbaar / Alles is op Internet



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



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



Zijn er meer mythes?

• Left brain = Logica / Right Brain = Creativiteit

• Het mannelijke brein is biologisch beter voor β-vakken en 
het vrouwelijke voor empathie

• Naar klassieke muziek luisteren maakt baby's slimmer

• Volwassenen kunnen geen nieuwe breincellen groeien

• Hersencellen sterven door alcohol te drinken





En wat te denken van deze hypes?









Leer 
Gezond:

Vermijd de 
Schijf
van
Trijf



Het mooie van wetenschap is dat iets waar is of je 
erin gelooft of niet ... jij kan zelf beslissen of je erin 
wil geloven, maar dat verandert niet of het waar is.

Neil deGrasse Tyson

Iedereen heeft recht op zijn/haar eigen mening, 
maar niet zijn/haar eigen feiten.

Daniel Patrick Moynihan

Neem deze gedachten mee
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