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EEN LEERPSYCHOLOGISCHE ANALYSE VAN MEDISCH ONDERWIJS 
P.Robert-Jan Simons 
 
Abstract 
Er worden criteria voor goed medisch onderwijs afgeleid uit de leerpsychologie. Daartoe 
wordt eerst een model van leren gepresenteerd bestaande uit een zestal stappen. Het sociaal 
constructivisme wordt hierbij als uitgangspunt genomen voor leren en opleiden. Vervolgens 
worden drie vormen van leren onderscheiden: formeel leren, actieleren en ervaringsleren. 
Beweerd wordt dat al deze drie vormen van leren een plek zouden moeten hebben in het 
onderwijs, o.a. vanwege het voorbereiden op het levenslange leren. Voorbeelden worden 
aangedragen van het organiseren van ervaringsleren en actieleren in een opleiding. Leren 
leren wordt gelijkgesteld met het leren van de vaardigheden en houdingen die met de drie 
onderscheiden vormen van leren samenhangen. Hiervoor is meer nodig dan het bieden van 
krachtige leeromgevingen alleen. Nodig is dat er expliciet aandacht wordt besteed aan de 
leervaardigheden en -houdingen. Een belangrijk probleem vormt het meten van de uitkomsten 
van leren. We willen teveel en zijn niet goed in staat om alles te goed te meten wat we zouden 
willen meten.  
 
 

1. Een leermodel 
 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen verschillende dingen verstaan onder leren (Vermunt, 
1992). Sommigen zien leren als het opnemen van informatie en het verwerven van 
vaardigheden, anderen zien leren als het integreren en verwerken van informatie en 
vaardigheden in het persoonlijk kennisbezit en weer anderen leggen de nadruk op het 
gebruiken van informatie en vaardigheden in toepassingssituaties. Daarnaast zijn er mensen 
die leren zien als een combinatie van twee of alle drie de opvattingen over leren. In figuur 1 is 
ons leermodel opgenomen.  

De kwaliteit van leren wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de leeractiviteiten 
die plaats vinden  (Vermunt, 1993). Wanneer we de kwaliteit van het leren willen bepalen 
moeten we dus criteria formuleren voor de kwaliteit van de leeractiviteiten. Een 
kwaliteitskenmerk van leeractiviteiten is het evenwichtig spreiden ervan over de drie typen 
van leren die hiervoor werden besproken. Goed leren is leren waarin zowel kennis- en 
vaardigheidsverwerving, integratie en toepassing een plaats hebben. Lodewijks (1993) 
bedoelde o.i. iets soortgelijks toen hij de term "volwaardig leren" introduceerde voor leren dat 
leidt tot leerresultaten die functioneel zijn in de zin dat ze gebruikt worden.  

Bij de verschillende opvattingen over leren komen verschillende soorten 
leeractiviteiten meer voor dan de andere voor (zie ook Vermunt, 1992). Bij leren als kennis- 
en vaardigheidsverwerving horen activiteiten als het stapsgewijs analyseren van leerstof, het 
selecteren van hoofd- en bijzaken en het herhalen als belangrijkste leeractiviteiten. Bij het 
integreren horen leeractiviteiten als het structureren (samenbrengen van de afzonderlijke 
onderdelen van de cursusstof in een georganiseerd geheel en het integreren van deze nieuw 
verworven kennis in reeds aanwezige kennis; overzichten en samenvattingen maken), het 
relateren (verbanden leggen tussen de verschillende onderdelen van de leerstof, tussen deze 
onderdelen en het geheel, (de grote lijn van de stof) en tussen de leerstof en voorkennis), het 
concretiseren (de leerstof vertalen in termen van meer concrete voorstellingen, zoals 
persoonlijke ervaringen, dagelijkse gebeurtenissen, voorbeelden, analogieën, praktische 
toepassingen e.d.), het personaliseren (zich de leerstof eigen maken waardoor attitudes en 
gedrag veranderen en de dagelijkse werkwereld op een andere en nieuwe manier begrepen 
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wordt) en het kritisch verwerken (eigen conclusies trekken, uitzoeken of conclusies kloppen 
met de feiten, voor- en tegen argumenten op een rij zetten, meningen vormen, relativeren van 
uitspraken). Bij het toepassen horen leeractiviteiten als het oefenen in toepassen (bedenken 
van mogelijke toepassingen, proberen toe te passen in andere situaties, met andere 
voorbeelden, problemen oplossen, bedenken wanneer welke principes kunnen gelden). 
Volwaardig leren kan nu nader worden gedefinieerd als leren waarin al deze typen 
leeractiviteiten voorkomen.  
 
[Hier Figuur 1: Zes leeractiviteiten] 
 
 
2. Het sociaal-constructivisme als uitgangspunt 
 
Het sociaal constructivisme is een steeds belangrijker wordende stroming in de leer- en 
onderwijspsychologie die ontstaan is in de sociale psychologie. De basisaanname van deze 
stroming in de sociale psychologie is dat mensen hun (sociale) werkelijkheid construeren 
door te interacteren met medemensen. Er is niet één waarheid, maar vele naast elkaar. De 
subjectiviteit van menselijke waarneming en oordelen wordt tot uitgangspunt genomen. Niet 
dat er geen gemeenschappelijke betekenisconstructie mogelijk is, deze is echter niet 
vanzelfsprekend. Mensen gaan in de omgang met de werkelijkheid vooral af op de 
interpretatie ervan in en door de (sub)cultuur waar zij deel van uit maken. Belangrijke 
anderen bepalen in belangrijke mate hoe wij de werkelijkheid ervaren en hoe wij ons zelf 
zien. Mensen zijn hierbij steeds uit op het bewaken en verstevigen van hun identiteit. 
Belangrijke anderen zijn diegenen die bereid zijn die identiteit te helpen behouden en 
verstevigen. 
 Voor de leer- en onderwijspsychologie zijn deze sociaal-psychologische 
uitgangspunten vertaald naar leer- en onderwijssituaties. Ook hier spelen dus subjectieve 
oordelen en identiteitsontwikkeling belangrijke rollen. Het begrip krachtige leeromgeving is 
een uitwerking geworden van een constructivistisch ideaal voor leeromgevingen. Dit zijn 
leeromgevingen waarin lerenden uitgedaagd worden om samen met elkaar actief te leren, met 
een duidelijk zicht op de functionaliteit van het leren en het geleerde (toepassingsperspectief), 
waarin het leren wordt gesitueerd in een concrete context en waarin de authenticiteit van die 
context zo hoog mogelijk is. Hierdoor kunnen lerenden vooral vanuit intrinsieke motivatie 
leren en worden zij geacht zoveel mogelijk zelfstandig hun leren te sturen en te controleren. 
De docent is hierbij meer coach en begeleider dan overdrager van informatie. De 
basisuitgangspunten van het leerpsychologisch sociaal constructivisme zijn: 
• De lerende leert het beste wanneer er een actieve rol is voor de lerende zelf; Deze 

activiteit komt tot uiting in het aansluiten bij (verschillen in) voorkennis en belangstelling, 
het bewaken en toetsen van de voortgang door de lerende zelf en het centraal stellen van 
het construeren van betekenis en het leren in de context van een concrete werkelijkheid 
(situated cognition); 

• De subjectieve interpretatie van de (leer)situatie zal het gedrag bepalen en dit betekent dat 
subjectieve en persoonlijke ervaringen ruim baan moeten krijgen; 

• Er  is geen objectieve waarheid met betrekking tot de leerstof, de visie op het vak, de 
opvatting over leren e.d.. in plaats daarvan worden lerenden in de gelegenheid gesteld hun 
eigen perspectieven geleidelijk aan te ontwikkelen; Centraal hierbij staat het principe van 
knowledge building in plaats van knowledge reproduction 

• Er is niet een alles of niets onderscheid tussen begrijpen en niet begrijpen: begrip komt 
geleidelijk aan tot stand; 
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• Het leren verloopt het beste wanneer lerenden in dialoog met elkaar samen werken aan 

betekenisconstructie, die geleidelijk aan steeds meer in overeenstemming met de 
opvattingen in de dominante cultuur zal worden; 

• Nieuwe vormen van toetsing (“authentic testing”) zijn nodig om deze krachtige 
leeromgevingen te laten functioneren: lerenden moeten worden afgerekend op die kennis 
en vaardigheden, passend bij de gewenste leerprocessen, die bedoeld worden. 

• Leren is hierbij het verkrijgen van nieuwe perspectieven door te interacteren met anderen 
(met inbegrip van de docent) en in de werkelijkheid. 

De vier kernbegrippen in het leerpsychologisch constructivisme zijn: construeren, 
interacteren, reflecteren en contextualiseren. Bij construeren gaat het om actieve 
betekenisconstructie vanuit een ontwerp-perspectief (de lerende ontwerpt zijn / haar eigen 
leren). Het interacteren  heeft betrekking op het gezamenlijk  construeren van betekenis. 
Hierbij spelen impliciete normen en waarden (subcultuur) een belangrijke rol. Het leren voor 
een beroep betekent ook het ingroeien in een "community of practice". Ook de bestaande 
vormen van taakverdeling en samenwerking zijn hierbij belangrijk. Reflecteren betreft onder 
meer het onderzoeken van alternatieve (andere) perspectieven en ontwerp-mogelijkheden, het 
zich bewust worden van leeruitkomsten, het terugkijken op leerproces en het gebruik maken 
van feedback. Contextualiseren betekent het verbinden van het geleerde met contexten, 
situaties en toepassingen (situatedness). Hierbij is de authenticiteit van de context een 
belangrijk facet. Ook kunnen soms simulaties een zinvolle bijdrage aan het leren leveren. 

Bij leren is het o.i. van groot belang dat lerenden alle zes de stappen uit figuur 1 zetten en 
afmaken. Alleen dan is er sprake van volwaardig constructivistisch leren. Te vaak zien we 
onvolledig vormen van leren, waarbij stappen worden overgeslagen of ondergewaardeerd. 
Naast het opnemen van informatie zijn  de integratieve (verwerkende) en de toepassende 
stappen essentieel. Onderwijsinstellingen moeten de verantwoordelijkheid voor deze stappen 
niet te veel aan studenten overlaten. We moeten ons realiseren hoe context-gebonden het 
menselijk handelen is en wat dit voor consequenties heeft voor onderwijs. 
 
 
3. Leren leren: drie vormen van leren 
 
Naar onze mening moeten onderwijsinstellingen lerenden, dus ook medici (misschien wel 
juist ook medici) voorbereiden op het latere leren: hoe zij een leven lang kunnen blijven 
leren. Hierbij moet er o.i. een onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten van leren die 
in het levenslange leren van belang zijn. Deze drie vormen  formeel leren, actieleren en 
ervaringsleren (zie onder) worden geheel verschillend aangestuurd en ze veronderstellen 
geheel verschillende leervaardigheden en leermotivaties. Wat goed is voor de ene manier van 
leren is niet noodzakelijkerwijs ook goed voor de andere. Mensen die goed zijn in de ene 
vorm zijn niet vanzelf ook goed in de andere (Simons, 1997).  

Formeel leren heeft betrekking op het leren dat wordt bepaald en georganiseerd door 
een buitenstaander (docent, manager, computer). Die plannings- en organisatie-beslissingen 
kunnen betrekking hebben op het kiezen uit en aanbod van de na te streven leerdoelen, het 
mede bepalen van de te ondernemen leeractiviteiten, de wijze van toetsing, het bewaken, 
controleren en sturen van het leerproces e.d. (zie Figuur 2; zie ook Simons, 1988). 

 
[Hier Figuur 2 Componenten van leerprocessen] 

 
Actieleren (ook zelf-gestuurd leren genoemd) betreft het leren dat mensen in het kader van 
hun werk of hobby zelfstandig doen zonder dat er al te veel sprake is van externe sturing. Dan 
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is er veel meer vrijheid voor lerenden om vanuit intrinsieke motivatie of vanuit een probleem 
te leren. Het bepalen van doelen, planning, sturing e.d. verloopt onder dit soort condities 
geheel anders dan onder de condities die doorgaans in formele onderwijssituatie gelden. Het 
actieleren verloopt vanuit eigen leerintenties en leerdoelstellingen. De lerenden kiezen zelf 
leerstrategieën en toetsen hun leren ook zelfstandig. Ook in de feedback, beoordeling en 
beloning is er sprake van zelfsturing. Het leren staat meer centraal dan het handelen (vergelijk 
Koper, 1992).  

Bij het ervaringsleren, ligt de nadruk daarentegen meer op actiedoelen dan op 
leerdoelen. Het leren is meer een bijproduct dan een hoofdproduct van de activiteiten. Het 
leren wordt dan dus door niemand expliciet gepland. Eigenlijk zijn het hier meer de probleem 
oplossingsactiviteiten, de experimenten, de innovaties en ander menselijke handelingen die 
het leren bepalen, zonder dat de lerende zelf zich er van bewust is te leren. In Figuur 2 
worden leerdoelstellingen vervangen door werkdoelstellingen (met daaronder hoogstens heel 
vage en algemene leerdoelstellingen). Leerstrategieën worden vervangen door 
werkstrategieën (met daaraan gehangen een zwakke schakel naar leren). Niet leerresultaten 
worden gemeten en zichtbaar gemaakt, maar werkresultaten. Feedback, beloning en 
beoordeling zijn niet verbonden met het leren (maar wel met het werken) 
 De huidige onderwijsinstellingen bereiden lerenden vooral voor op het formele leren, 
maar niet of slecht op het actieleren en het ervaringsleren. Lerenden leren de vaardigheden 
van het actieleren en ervaringsleren zelfs af (zie Simons, 1997). Omdat het onderwijs 
lerenden moet voorbereiden op het levenslange leren in al zijn facetten, zal het onderwijs van 
de toekomst ook ruimte moeten bieden voor het actie- en ervarings-leren zodat lerenden de 
daarbij benodigde leercompetenties ontwikkelen en voorkomen kan worden dat er te 
eenzijdige gewoontevorming in de richting van het formele leren ontstaat (vergelijk Simons, 
1997. Daarnaast zal het onderwijs de bijbehorende leervermogens systematisch tot 
ontwikkeling moeten brengen (leren leren). Wij gaan op de drie vormen van leren één voor 
één in. 
 
a) Formeel leren leren 
Hoewel er in formele leersituaties vanuit een pedagogische taak of vanuit management 
verantwoordelijkheid, door de onderwijsinstelling of de werkgever veel beslissingen zijn of 
worden genomen, zijn er ook mogelijkheden om binnen de gestelde kaders ook zelfstandig te 
leren. Dit betekent vooral dat lerenden moeten leren hoe zij kritisch kunnen omgaan met de 
geboden mogelijkheden om te leren en dat zij moeten leren om binnen de geboden ruimte zelf 
verstandige beslissingen te nemen. Het komt erop aan hen te helpen door de zogenaamde 
“learner control” binnen het formele leren vorm te geven en eromheen hulp te bieden bij het 
leren leren (vergelijk Biemans, 1997). Zelfs binnen volledig dichtgetimmerde 
leeromgevingen zonder keuzemogelijkheden is een actieve rol van de lerende o.i. belangrijk. 
Dan gaat het er vooral om dat lerenden zich bewust worden van de gemaakte keuzes en hun 
achtergronden. Wij zouden hiervoor de term “meeleren” willen introduceren. We moeten 
lerenden helpen om “mee te leren” door de gemaakte (dicht getimmerde) keuzes helder te 
verantwoorden en door lerenden commitment te laten uitspreken met de genomen 
beslissingen.  Op het leren van formele leervaardigheden wordt hier kortheidshalve niet nader 
ingegaan. Hierover is elders voldoende geschreven (zie bijvoorbeeld van der Hoeven- van 
Doornum en Simons, 1994). 
 



 5
b) Actieleren leren 
Bij het actieleren gaat het om het bewust gepland zelf gestuurde leren (zie Bolhuis, 1995; 
Revans, 1982). Vanuit handelingen (in de beroepspraktijk) formuleren mensen expliciete 
leerdoelstellingen en gaan zij aan de gang om deze te verwerkelijken. Leren staat hierbij op 
de voorgrond, bijvoorbeeld doordat er sprake is van studie of van netwerkcontacten met 
anderen (werkend leren). We moeten lerenden helpen om deze keuzes te maken en te 
verantwoorden. De  in het kader van het formele leren opgedane ervaring met "learner 
control" kan hierbij goed van pas komen. Het kritisch leren en het meeleren bieden de basis 
voor het volledig zelf-gestuurde leren. Nieuw of extra in vergelijking met learner control zijn 
hierbij vooral het kiezen van leerdoelstellingen, het bepalen van subdoelstellingen, het 
bepalen van een vorm van zelftoetsing en het treffen van maatregelen gericht op 
zelfbeoordeling, zelfbeloning en adequate attributieprocessen. De overige cognitieve, 
metacognitieve en affectieve componenten komen goed overeen met learner control in 
formele leersituaties.  
Een onderwijsinstelling kan het zelf-gestuurd leren organiseren door (alleen) leeruitkomsten 
af te spreken met studenten en tijd en plaats van leren vrij te laten. Ook kan de instelling 
ruimte voor eigen doelstellingen en keuzes bieden. Verder kan het onderwijs materialen voor 
zelfgestuurd leren beschikbaar en toegankelijk maken, met name ook voor het zogenaamde. 
web-leren via het internet. Tenslotte is ook het belonen en waarderen van uitkomsten van 
zelf-gestuurd leren een belangrijke mogelijkheid 
. Om studenten te leren op deze wijze te leren zijn vormen van proces-gerichte 
instructie gewenst (Bolhuis en Kluvers, 1997). De volgende activiteiten kunnen tot voorbeeld 
strekken: 
• Beoordelen van de kwaliteit en relevantie van zelf gekozen doelstellingen en zelf 

gemaakte keuzes 
• Mobiliseren van voorbeelden van zelf-gestuurd leren 
• Studenten helpen om een bij hun leerstijl en voorkennis aansluitende leerstrategie te 

kiezen 
• Beoordelen van de kwaliteit van zelftoetsing 
• Studenten helpen te testen, monitoren, repareren, reflecteren en evalueren 
 
 
c) Ervaringsleren leren 
Men denkt vaak dat ervaringsleren niet gepland en georganiseerd kan worden omdat het 
spontaan verloopt en een bijproduct is van handelen. Toch is dit een misverstand. Ook 
ervaringen kunnen georganiseerd en gepland worden vanuit een (vaag) leerperspectief zonder 
dat het leren de hoofdzaak wordt en we dus weer terug zijn bij het actieleren of bij het 
formele leren vergelijk Onstenk, 1997). Bij ervaringsleren is er dus eerder sprake van lerend 
werken en niet van werkende leren. Het gaat om incidentele spontane leerprocessen. Zo 
kunnen we de werk-of probleem oplossingservaringen meer of minder ervaringsrijk maken. 
Men denke bijvoorbeeld aan verschijnselen als job-rotation, taakverrijking, uitbreiding van 
verantwoordelijkheden, noodzaak en stimulansen om te vernieuwen en  degelijke. We moeten 
lerenden gelegenheden bieden om ervaringen op te doen, bijvoorbeeld in complexe, 
gesimuleerde situaties als de oefenfirma (LernBuro; practice firm) of door lerenden producten 
te laten ontwerpen. Elders hebben wij betoogd (Simons, 1997) dat er in werksituaties vier 
typen processen belangrijk zijn bij het lerende werken:  a) Feedback zien te krijgen en er open 
voor staan b) Reflecteren op het handelen in rust; c) Visie en theorie ontwikkelen en d) 
Innoveren en  
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[Hier Figuur 3: schema van ervaringsactiviteiten] 
 
 
experimenteren. Deze vier kunnen zowel alleen als samen met anderen worden uitgevoerd, 
met anderen in vergelijkbare omstandigheden (horizontale netwerken) of met anderen 
waarmee men te maken heeft in een taakverdeling (verticale netwerken) (zie Figuur 3). 
Voorbeelden van de organisatie van het leren van het ervaringsleren betreffen de volgende 
activiteiten: 
• Lerenden gelegenheden bieden om ervaringen op te doen in complexe probleem situaties 
• Lerenden helpen om actief ervaringsmogelijkheden te creëren waarvan ze kunnen leren 
• Lerenden helpen en leren om achteraf impliciete leerervaringen te expliciteren 
• Lerenden helpen en leren om in horizontale en verticale netwerken te functioneren 
• Lerenden helpen en leren om transfer naar nieuwe situaties te faciliteren 
 
Idealiter is er in het onderwijs evenwicht in de ruimte die studenten wordt geboden voor de 
drie soorten van leren. Dit is om drie redenen het geval: a) i.v.m. het voorbereiden op het 
levenslang leren; b) omdat er een motivatie verhogend effect van verwacht mag worden: de 
drie vormen van leren kunnen elkaars werking versterken (overdracht effect: de motivatie om 
te leren spreidt uit naar de twee andere vormen van leren); c) i.v.m. de broodnodige 
afwisseling. Wel is er natuurlijk een verschuiving in nadruk op deze drie: meer zelf-gestuurd 
leren zal frequenter aan einde van opleiding worden geplaatst. Dat wil echter niet zeggen dat 
in begin van een studie geen ruimte voor zelfsturing zou moeten zijn. Er is meer nodig dan 
een leeromgeving waarin studenten vanzelf zouden kunnen leren om te leren: a) er zijn 
expliciete doelstellingen op het gebied n het leren noodzakelijk; b) er moet systematische 
begeleiding hiervan worden georganiseerd; c) wat we belangrijk vinden moeten we ook 
toetsen: dus ook het bereiken van de doelstellingen op leren leren gebied moet worden 
getoetst. 

 
4. Meten 
 
We willen misschien wel te veel bereiken. Door een opeenstapeling van wensen willen we 
bijvoorbeeld meer kennis, diepgaander kennis, meer nadruk op het gebruiken van kennis en 
vaardigheden, aandacht voor leren leren, bredere beroeps- en loopbaancompetenties, 
academische vaardigheden en attitudes als uitkomsten van onderwijs. Daar komt bij dat we 
eigenlijk niet goed kunnen meten. Het is niet goed mogelijk om door middel van 
outputmetingen te controleren voor processen. Het blijft met andere woorden steeds mogelijk 
om het toetssysteem te verslaan door middel van een te grote nadruk op reproductie-
activiteiten en een gebrek aan diepgang. We meten dan ook vaak de verkeerde dingen. 
We vertrouwen wellicht ook te weinig op zelfevaluatie. Combinaties van verschillende 
meetmethoden (portfolio's) lijken de beste oplossing voor het meetdilemma. Een alternatieve 
methode van toetsing kan worden gebaseerd op het werk van Klarus (1998) rond elders 
verworven competenties. Dan wordt vooral gelet op het ontwerpen van, het uitvoeren van en 
het reflecteren op beroepssituaties (zie Figuur 4) 
 
[Hier Figuur 4: Meetprocedure] 
 

5. Conclusie 
 
Wanneer we de beweringen, stellingen en resultaten van het voorgaande op een rij zetten 
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ontstaat het volgende rijtje van criteria waaraan goed medisch onderwijs getoetst zou moeten 
worden (zie Figuur 5): Achter de criteria is een inschaytting opgenomen van de mate waarin 
het probleem gestuurde medisch onderwijs en traditioneel medisch onderwijs aan deze 
criteria voldoet of kan voldoen. Hierbij is gebruik gemaakt van de review van Albanese en 
Mitchell, (1993). 
Figuur 5: criteria voor goed medisch onderwijs 
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