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Voorwoord 
 
De review studie heeft plaats gevonden in de periode juni – september 1999. De onderzoeksactiviteiten beslaan 
een uitgebreid veld van onderzoek en konden onmogelijk door één persoon worden verricht of overzien. Daarom 
zijn zeven deelthema's geformuleerd (zie verderop) en is gekozen voor een combinatie van documentstudie en 
interviewen door een groot aantal onderzoekers. Per thema is één vooraanstaande Nederlander geïnterviewd en 
één vooraanstaande Europeaan. Daarnaast is per thema een literatuursearch  gedaan met betrekking tot de 
literatuur na 1990. Steeds zijn hierbij  zes onderzoeksvragen centraal gesteld (zie verderop). Voor elk thema is 
het beste en meest recente reviewartikel opgespoord. De resultaten van de searches, de uitgekozen 
reviewartikelen en de interviewteksten zijn in het onderhavige boekje opgenomen.  
In het eerste hoofdstuk van mijn hand worden de deelreviews samengevat en geïntegreerd. Ook worden 
onderzoekslijnen voor de toekomst voorgesteld en uitgezet.  
Langs deze weg wil ik graag alle reviewers hartelijk danken voor de bijdragen die zij hebben geleverd. Ook dank 
ik alle geïnterviewden die bereid bleken te zijn om de reviewers te woord te staan. 
Nijmegen, 15 oktober 1999 
P.Robert-Jan Simons 
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Programmeringskader en inperkingen 
Het uiteindelijk doel van de reviewstudies is te komen tot onderzoeksprogrammering in het kader van de 
Programmaraad voor Onderwijs Onderzoek (Proo). Een belangrijke vraag hierbij is of programmering wel 
wenselijk is. In het voortraject van de onderhavige review is hierover uitgebreid gediscussieerd. Tegenstanders 
van programmering wezen hierbij vooral op de inperkingen aan de wetenschappelijke creativiteit die het gevolg 
van programmering zouden kunnen zijn, op de principiële onmogelijkheid van programmering en op de 
mogelijke contradicties met programmering door ICO (de Nederlandse school voor onderwijsonderzoek) en 
programmering in het kader van locale onderzoeksinstituten. Om een aantal redenen wordt programmering van 
het onderwijsonderzoek, m.i., desondanks wel degelijk gewenst geacht: 

a. De noodzaak van het opbouwen van een systematische kennisbasis over leren en instructie als een  
fundament voor diverse onderzoeksterreinen (als de docent, ICT en BVE) 

b. Het richten en toespitsen van het onderzoek in de richting van "gaten" in de kennis 
c. Het opsporen van veelbelovende thema's en programmalijnen 
d. De geloofwaardigheid van het onderwijsonderzoek naar het onderwijsveld toe 
e. Aansluiting bij internationale trends in theorievorming en onderzoek 
f. Aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van het onderwijsveld 
g. Beschikbaar krijgen van NWO gelden voor de gekozen programmeringslijnen 

Het veld van het onderzoek naar leren en instructie is uitermate breed en kan op vele verschillende manieren 
worden onderverdeeld. Zo kan het worden gerangschikt naar doelgroep (leerlingen in het basisonderwijs, in het 
voortgezet onderwijs, in de bvesector, in het HBO, in het WO, deelnemers aan volwasseneneducatie en 
bedrijfsopleidingen, werknemers die leren op de werkplek, lerende managers, e.d.), naar inhoudelijk domein 
(Nederlandse taal, vreemde talen, wiskunde, natuurkunde, zaakvakken, sociale wetenschappen, statistiek, e.d.), 
naar theoretische invalshoek (cognitivistisch, constructivistisch, handelingspsychologisch, e.d); in verbinding 
met de cognitieve psychologie, de persoonlijkheidsleer, de ontwikkelingspsychologie, de pedagogiek, de 
biologie, de systeemtheorie en / of de culturele antropologie.) en naar methodologische benadering 
(experimenteel onderzoek, kwalitatief onderzoek, ontwikkelingsonderzoek, cultureel-antropologisch onderzoek, 
biologisch onderzoek, e.d.).  

In het onderzoek naar Leren en Instructie heeft binnen de Proo (en ook daarbuiten in het Nederlands 
onderzoek in het algemeen) sterk de nadruk gelegen op bepaalde deelverzamelingen uit deze indelingen. Zo is 
tot op heden het basisonderwijs (en het voortgezet onderwijs als goede tweede) de meest onderzochte doelgroep 
geweest. Qua domein heeft het accent sterk op de Nederlandse taal en de wiskunde gelegen. De dominerende 
theoretische stroming is het cognitivisme en in de methodische invalshoek overheerste de (quasi-) experimentele 
methode.  
 De vraag is nu langs welke lijnen de toekomstige programmering het urgente en veelbelovende 
onderzoek moet inkaderen en inperken. Voorafgaande aan de review is door mij voorgesteld dat dit niet moet 
gebeuren op basis van doelgroep, vakgebied, theoretische invalshoek of methodologische benadering. Eerder 
werd gepleit voor een uitbreiding van de doelgroepen (ook het leren van volwassenen), een uitbreiding van de te 
onderzoeken vakgebieden (niet alleen taal en wiskunde), tolerantie voor meerdere methodologische 
invalshoeken (niet alleen de moderne kwalitatieve varianten (cultureel-antropologisch onderzoek, 
systeemtheoretisch onderzoek, procesonderzoek, ontwikkelingsgericht onderzoek), maar ook de experimentele 
en de cognitief-psychologische (taakanalytische) benadering. In plaats daarvan zal de programmering  plaats 
moeten vinden langs thematische lijnen (zie onder).  
 Het leren en instructie terrein wordt hierbij gezien als een soort fundamenteel basisterrein dat de basis 
vormt voor meer toegespitste gebieden als ICT, BVE en de docent. Omdat op deze terreinen al reviewstudies 
hebben plaats gevonden richtte de onderhavige review zich wat meer op de gebieden die buiten ICT, BVE en 
docentschap vallen zonder deze gebieden echter uit te sluiten en met oog voor het funderend karakter van de  
"leren en instructie" theorie. 
 
Stelling 1 Onderzoek naar leren en instructie moet niet worden geprogrammeerd langs lijnen van doelgroep, 

vakgebied, theoretische invalshoek of methodologische benadering. In plaats daarvan dient de 
programmering  plaats te vinden langs thematische lijnen (zie onder). 
 

Stelling 2 Deze thematische lijnen moeten  
1) aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften  
2) bijdragen aan wenselijk geachte  theoretische ontwikkelingen.  
3) "gaten" in de wetenschappelijke kennis vullen 
4) aansluiten bij internationale ontwikkelingen in de theorievorming en het onderzoek 
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5) bijdragen leveren aan het funderend karakter van leren en instructie ten opzichte van andere 
Proo onderzoekslijnen (zie boven).  

 

Uitgangspunten van de review 
 
Er zijn zeven themagebieden onderscheiden voor nader reviewonderzoek (zie Simons, 1999). Deze zeven 
themagebieden zijn gekozen op grond van de preadviezen van een drietal preadviseurs (Gravemeier, Pieters en 
Reiman) en discussies in een voorbereidende workshop die op 7 september 1998 onder leiding van de auteur 
dezes plaats vond: 
 

1. Samenwerkend leren  
Bij samenwerkend leren gaat het om vormen van leren waarbij lerenden in tweetallen of meertallen een product 
opleveren dat kan leiden tot allerlei individuele en collectieve leerprocessen. Soms staat het product meer op de 
voorgrond, soms echter het leerproces (leerdoelen, leerstrategieën en toetsing). 
 

2. Gesitueerd leren 
Hierbij gaat het om vormen van leren waarbij de context van gebruik van het leren centraal staat. De mate van 
gesitueerdheid kan variëren van volledig in context leren tot volledig decontextueel leren. Hier tussenin zijn er 
vormen van leren als leren in gesimuleerde situaties, leren in projecten, probleemgestuurd leren, leren met 
behulp van cases, e.d. De wijze waarop het leren gerelateerd is / wordt aan toepassingscontexten is het criterium 
om deze vorm te kunnen onderscheiden van andere. 
 

3. Construerend leren 
Bij deze vorm van leren staat het zelf actief zijn, zelf ontdekken, zelf sturen, zelf ontwerpen en zelf problemen 
oplossen centraal. Vaak is er sprake van overlap met het samenwerkend en het gesitueerde leren in die zin dat 
het gaat om groepsactiviteiten en om min of meer realistische contexten.  
 

4. Reflectief leren 
Bij reflectief leren hebben metacognitieve bewustzijnsprocessen het hoofdaccent. Het gaat erom dat de lerenden 
zich bewust zijn van de leerdoelstellingen, de leerstrategieën en de wijze van toetsing. Ook gaat het om het 
bewust sturen van het leren door leerlingen (hier ontstaat wat overlap met het construerende leren). De 
deelreviewers hebben besloten het deelthema te verbreden tot metacognitief en zelf-gestuurd leren. 
 

5. Gemotiveerd leren 
Niet alleen de cognitieve kant van het leren is belangrijk, ook de affectief-motivationele. Hoe kan het leren leuk 
worden en blijven? 
 

6. Multipele representatie 
Na en naast het gebruikelijke onderzoek naar mentale representaties is het nodig om andere symboolsystemen dan 
slechts het tekstuele en mathematische in het onderzoek te betrekken. Naast aan (interactieve) grafische 
representaties kan daarbij gedacht worden aan multipele representaties en computers als mind tools. 
 

7. Individuele verschillen 
Meer dan ooit is de problematiek van de individuele verschillen tussen lerenden aan de orde,  bijvoorbeeld in 
termen van leervermogen, in de wijze waarop individuen en groepen symbolische representaties van informatie 
construeren en interpreteren, in metacognitie, e.d. 
 

Samenhang tussen de thema's 
In de voorbereiding op het review onderzoek werd door vertegenwoordigers van de Proo en NWO gevraagd naar de 
samenhang in de thema's en naar de mate van volledigheid of dekking van het veld van leren en instructie. Is de 
keuze van de thema's niet te willekeurig geweest? De samenhang in deze 7 thema's kan worden zichtbaar gemaakt in 
het basismodel van leren dat in de Figuren 1 en 2  is opgenomen. Het model in figuur 1 maakt duidelijk dat bij leren 
verschillende soorten activiteiten een rol spelen. Het accent op een of meer van de activiteiten kan verschillen. Bij 
gesitueerd leren ligt er bijvoorbeeld nogal wat nadruk op stap 6. Het model gaat er overigens niet van uit dat steeds 
bij stap 1 worden begonnen. Net als in de leercyclus van Kolb kan in elk van de stappen worden ingestapt. Ook 
kunnen er stappen worden overgeslagen of onderbelicht blijven.  
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De zeven thema's die centraal stonden in de reviews kunnen aan dit model worden gerelateerd. Het gemotiveerd 
leren past vooral bij stap 1 (en in tweede instantie bij stap 3, zie verderop). Het thema multipele representaties sluit 
aan bij stap 2 (opnemen van informatie in verschillende modaliteiten). Het thema samenwerkend leren past het meest 
bij stap 3 (meningsvorming en betekenisconstructie via interacties). Dit geldt ook voor het thema construerend leren, 
dat verder ook aansluit bij stap 4 (overzicht krijgen). Het thema reflectief leren sluit aan bij de stappen 4 en 5. Het 
gesitueerd leren sluit aan bij stap 6. Het thema individuele verschillen sluit aan bij alle stappen: het gaat hierbij om de 
voorkeuren van lerenden voor een of meer van de leeractiviteiten (leerstijlen), om opvattingen van lerenden over de 
betekenis van elk van de stappen (leerconcepties; mentale leermodellen) en om vermogens van lerenden om de 
stappen adequaat en met of zonder hulp uit te voeren (leervermogens).   
Een aantal ambiguïteiten in de zeven thema's kan worden gerelateerd aan een tweede basismodel dat in Figuur 2 is 
opgenomen. In deze figuur (zie Simons, 1998) is gepoogd de centrale componenten van leerarrangementen te 
situeren. Het gaat steeds om (al dan niet expliciete) leerdoelstellingen, om oriëntatie op en planning van 
leerstrategieën, om beslissingen met betrekking tot tijd, plaats en hoe (uitgewerkt in figuur 1) van het leren, om de 
wijze van toetsen en vaststellen van de resultaten van leren en om feedback, beoordelings-  en evaluatieprocessen. 
Het totale proces van leren wordt begeleid door complexe metacognitieve processen als monitoring, checken en 
testen. Met name het thema reflectief (metacognitief en zelf-gestuurd) leren kan worden verhelderd via Figuur 2: het 
gaat niet alleen om het bewustzijn van het hoe van het leren, maar ook om het bewust zijn van de andere 
componenten van het leren. Ook gaat het bij reflectief leren niet alleen om bewust zijn, maar ook om metacognitieve 
sturing. Ook het thema individuele verschillen  is ruimer op te vatten met behulp van Figuur 2. De verschillen 
betreffen niet alleen de verschillen in voorkeuren, vermogens en opvattingen m.b.t. Figuur 1, maar ook die met 
betrekking tot Figuur 2. Dan gaat het bij voorbeeld over opvattingen over zelfsturing van leerprocessen, over het 
bepalen van leerdoelstellingen en over verschillen in zelfregulatie (leervermogen). 
De vraag naar de compleetheid van de thema's kan op basis van het voorgaande positief  worden beantwoord. De 
belangrijkste componenten van de beide basismodellen van leren worden  goed afgedekt. De thema's zijn goed te 
relateren aan de beschreven basismodellen en dekken het veld adequaat. De vraag of er niet thema's blijven liggen is 
moeilijker te beantwoorden. Een thema dat duidelijk ontbreekt wanneer we de twee modellen als uitgangspunt 
kiezen, is het onderwerp toetsing of vaststellen van leerresultaten. Dat is, naar mijn oordeel, achteraf gezien 
inderdaad wel een gemis. Steeds duidelijker wordt in de literatuur aannemelijk gemaakt hoe bepalend de wijze van 
toetsing is voor het verloop en de resultaten van leerprocessen (vergelijk Moerkerke, 1996).  
 

 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Zes typen van leeractiviteiten 
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Figuur 2: Componenten van leerprocessen 
 
 

Leer-
Doelstellin-

gen

Tijd Leerresultaten
evalueren

expliciteren
meten

Feedback
Beoordeling
Beloning

Monitoren, checken, testen, repareren, evalueren, reflecteren

Plaats

Hoe leren?

Oriënteren
plannen

 
 

Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen die centraal gesteld zijn in alle deelreviews waren (zie voor een verantwoording Simons, 
1999): 
1. Wat is er ten aanzien van dit thema bekend over het verloop van leerprocessen (hoe bepalen methoden en 

condities uitkomsten van leren)? 
2. Wat is er ten aan zien van dit thema bekend over het beïnvloeden van leerprocessen (hoe bepalen 

uitkomsten en condities de methoden van leren)? 
3. Wat is er ten aan zien van dit thema bekend over het verloop van instructieprocessen (hoe bepalen 

methoden en condities de uitkomsten van instructieprocessen)? 
4. Wat is er ten aan zien van dit thema bekend over het beïnvloeden van instructieprocessen (hoe bepalen 

uitkomsten en condities de methoden van instructie)? 
5. Welke vragen zijn nog onvoldoende onderzocht? 
6. Welke nieuwe vragen zijn vanuit diverse theoretische perspectieven van belang? 
 
Figuur 3 geeft een matrix waarin de zes onderzoeksvragen worden gerelateerd aan de zeven deelthema's. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: Overzicht van de thema's en onderzoeksvragen van de reviewstudie. 



 7

 
 
 Samenwer

kend leren 
Gesitueerd 
leren 

Construerend 
leren 

Reflectief 
leren 

Gemotiveerd 
leren 

Multipele re-
presentaties 

Individuele 
verschillen 

Constaterende 
theorie over 
leren 

       

Prescriptieve 
theorie over  
leren 

       

Constaterende 
theorie over 
onderwijzen 

       

Prescriptieve 
theorie over  
onderwijzen 

       

“Gaten in de 
kennis” 

       

Veelbelovende 
nieuwe vragen 

       

 
Een en ander resulteert in de volgende stellingen: 
 
Stelling 3 De zeven thema's vertonen voldoende samenhang wanneer men ze relateert aan de leerstappen en 

componenten van leerarrangementen. 
 
Stelling 4 De zeven thema's dekken het veld van leren en instructie voldoende met uitzondering van het thema 

nieuwe vormen van toetsing. 
 

 

Maatschappelijke achtergronden en trends 
Voorafgaande aan de reviewstudie werd bepaald dat urgente en veelbelovend onderzoekslijnen enerzijds een 
verbinding moeten hebben met ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijsveld, anderzijds met 
theoretische belangwekkende ontwikkelingen. De volgende megatrends worden in de samenleving onderkend 
(van Vliet, 1997): globalisering, nieuwe technologie en demografische en culturele veranderingen. Mede als 
gevolg hiervan zijn er belangrijke veranderingen in de arbeidsmarkt en in organisaties. Al deze achtergronden en 
trends die hierna kort worden toegelicht, maken dat er veranderingen in het onderwijsveld en -beleid  aan de 
gang zijn: deze hebben alle te maken met een verschuiving van het kennisoverdrachtsmodel naar het construeren 
van rijke leeromgevingen. Voor leren en instructie leidt dit tot een vijftal wenselijk geachte ontwikkelingen: een 
andere kennisopvatting, meer nadruk op levenslang leren, leren leren, samenwerkend leren en individuele 
verschillen. Ook deze tweede orde trends worden kort toegelicht Tot slot worden deze trends verbonden met de 
gekozen thema's voor de review. 
 

Megatrends in de samenleving 
 
Er worden hieronder eerst vijf megatrends in de samenleving samengevat: globalisering, nieuwe technologie, 
demografische en culturele veranderingen, veranderingen in de arbeidsmarkt en in organisaties. 

Globalisering 
Globalisering van de economie is al jaren aan de gang, zo stelt van Vliet. Eerst ging het om de verschuiving van 
productieprocessen naar lage lonen landen (klerenindustrie), toen volgde kapitaalintensieve sectoren als de 
scheepsindustrie. In de tachtiger jaren globaliseerde vooral de high tech industrie en in de negentiger jaren 
tenslotte is de globalisering vooral doorgedrongen in de dienstensector (met de financiële diensten als 
voorlopers).  Met de internationalisering van de wereld economie, die vooralsnog niet ten einde lijkt te zijn, is 
vooral de competitie en prestatiedrang van organisaties sterk toegenomen. Organisaties moeten het hierbij steeds 
meer hebben van de kwaliteit van hun menselijk potentieel (human resources). De competitie tussen organisaties 
wordt in hoge mate bepaald door de competenties van de zittende en te werven personeelsleden. Hierbij worden 
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niet alleen hogere eisen aan die competenties gesteld, er komen ook andere competenties in beeld (Nijhof, Kieft 
en van Woerkom, 1999; Onstenk, 1997), zoals hogere orde vaardigheden, leervaardigheden, transitieskills, 
sociale competenties, professionele competenties, normatief-ethische competenties e.d. 

Nieuwe technologie 
Meer en meer werk in de huidige samenleving draait om computers en andere automaten. Dit heeft grote 
consequenties voor de inrichting van het werk. Enerzijds moeten mensen meer kunnen in termen van probleem 
oplossing en hogere denkvaardigheden omdat de computers het routinewerk overnemen. Anderzijds zijn veel 
traditionele banen door computers overgenomen en zijn er nieuwe, vaak meer complexe taken voor mensen 
bijgekomen. Uit onderzoek blijkt verder (zie Nijhof et al 1999) dat organisaties mede vanwege de snelheid van 
veranderingen die door de technologische veranderingen worden meebepaald, minder geneigd zijn om personeel 
in vaste dienst te nemen. Flexibiliteit in allerlei betekenissen is dan ook belangrijk basisbegrip geworden. Dit 
betekent voor het onderwijs vooral dat het steeds moeilijker wordt om mensen goed voor te bereiden op een baan 
of een beroep. De veranderingen gaan zo snel en er wordt zoveel flexibiliteit van mensen gevraagd dat het haast 
onmogelijk is om de gewenste competenties te voorspellen. Hiermee gepaard gaande ontwikkelingen zijn 
behoeften aan meer algemene vorming enerzijds (met accent op algemene en hogere denkvaardigheden) en 
tegelijk hogere specialisatie anderzijds (onmiddellijke inzetbaarheid voor een kortere tijd). 
De moderne technologie vormt een belangrijke bron voor veranderingen. De wereld van het bedrijfsleven en ook 
de Nederlandse samenleving als geheel vormen zich in snel tempo om tot een "high tech" maatschappij. Op grote 
schaal worden industrieën geautomatiseerd en gerobotiseerd. De wijze waarop informatie wordt gecreëerd, 
opgeslagen, gebruikt en gedeeld verandert ingrijpend door de nieuwe technische mogelijkheden die ontstaan 
door de steeds krachtiger en draagbaarder wordende computers, optische data- opslag en netwerken (de 
elektronische "high-way"). Organisaties zullen hun computers ook gaan gebruiken voor communicatie met 
klanten en opdrachtgevers ("social computing"). Computers zullen steeds meer een onlosmakelijk deel gaan 
uitmaken van het werk van steeds meer werknemers en het werk ingrijpend veranderen. Steeds meer verschuift 
de computer-power van het main-frame naar het bureau en de tas van de werknemer. 

Demografische en culturele veranderingen en veranderingen in de 
arbeidsmarkt 
In de Nederlandse samenleving (alsook in vele andere) is een verbreding van de arbeidsbevolking opgetreden en 
gaande. Meer ouderen en meer jongeren zijn op de arbeidsmarkt aanwezig. Ook vinden we meer vrouwen en 
meer vertegenwoordigers van culturele minderheden. Dit betekent dat er in allerlei opzichten meer diversiteit en 
heterogeniteit is. 
De arbeidsmarkt vraagt vanwege de genoemde trends meer flexibiliteit, zowel van werknemers als van 
werkgevers. De  begrippen "nieuwe werknemer" en "employability" zijn enerzijds  uitwerkingen van 
ontwikkelingen die we kunnen zien bij bepaalde groepen werknemers, anderzijds ook uitwerkingen van wensen 
van werkgevers. Kenmerken die hierbij een rol spelen zijn: leer- en opleidingsbereidheid, functionele 
flexibiliteit, veranderingsbereidheid, mobiliteit, flexibele werktijden, brede inzetbaarheid, e.d.  
 

Het nieuwe organiseren 
Er vinden radicale veranderingen plaats in de wijze waarop organisaties zich organiseren (zie Bolhuis en 
Simons, 1999). Het managen van veranderingen en het snel en efficiënt ontwerpen van organisaties worden 
steeds belangrijker. De tendens is niet meer om werk op te delen in kleine eenheden (taylorisme) en deze te 
verdelen over meerdere mensen. In plaats daarvan worden groepen werknemers verantwoordelijk voor het 
gehele productieproces van begin tot eind. Er zijn organisaties zijn die ongeduldig en snel radicaal willen 
veranderen en organisaties die dit geleidelijker aan doen. Sommige combineren een geleidelijk en een radicaal 
veranderingsproces. Organisaties worden rondom een beperkt aantal zogenaamde kerncompetenties gebouwd 
waarbij alle werkzaamheden die daarbuiten vallen worden verricht door tijdelijk personeel of op contract basis. 
Deze veranderingen gaan gepaard met nieuwe omgangsvormen tussen mensen en organisaties: loyaliteit en 
commitment worden anders gedefinieerd. Werknemers moeten meer verantwoordelijkheid dragen voor hun 
eigen werk en leren meer zelf richting te geven aan hun carrière. Werkgevers zullen harder moeten werken om 
het vertrouwen van hun werknemers te verdienen. Er zullen nieuwe vormen van leiderschap nodig zijn met een 
groter nadruk op het managen van verandering en chaos, het ontwerpen van organisaties en het delegeren van 
besluitvorming. De verschillen tussen gewone werknemers en leidinggevenden zullen verminderen.  
Bolhuis en Simons (1999) beschrijven vijf ontwikkelingen die ertoe bijdragen dat organisaties meer lerende 
organisaties willen worden: 1) Er vinden veel veranderingen plaats die in toenemende mate onvoorspelbaar zijn; 
2) De snelheid van verandering neemt alleen maar toe; 3) de competitie tussen organisaties wordt uitgevochten 
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in termen van snelheid van verandering en in termen van competenties van de human resources; 4) de 
informatiemaatschappij vraagt om voortdurend leren van individuen en groepen; 5) de beste mensen willen 
werken in een omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen.  
Van Vliet (1997) ziet vijf kenmerken van het nieuwe organiseren: 

1. Integratie: de scheiding tussen functies wordt vervangen door een verdeling in product of klantgroepen. 
2. Specialisatie: organisaties beperken zich tot hun kernactiviteiten en kerncompetenties. 
3. Decentralisatie: Relatief autonome business eenheden zijn de bouwstenen met eigen 

resultaatverantwoordelijkheid 
4. Flexibiliteit: het produceren wordt meer flexibel en meer gedifferentieerd waardoor beter met wensen 

van klanten rekening kan worden gehouden 
5. Dynamiek: communicatie- en beinvloedingsprocessen processen, zowel horizontale als verticale komen 

centraal te staan. 
 

Trends in het onderwijs 
 
De ontwikkelingen in de samenleving blijven niet zonder gevolgen voor het onderwijs (-beleid).  We zien op 
allerlei plaatsen en in allerlei vormen van onderwijs dat er een verschuiving gaande is van het 
kennisoverdrachtsmodel  naar een vorm van onderwijzen waarin leerlingen meer zelfstandig en meer actief 
kunnen en moeten leren. Ook realiseren steeds meer scholen zich dat zij leerlingen moeten trainen in 
leercompetenties.  Leune drukte het  lang geleden al als volgt uit: "Naarmate het menselijk vermogen om te leren 
verder wordt ontwikkeld, wordt de noodzaak van een totale socialisatie tijdens de leerplichtige periode 
verminderd. De mens is dan in staat om op eigen kracht, steunend op een door de school aangeleerd vermogen 
om te leren denken, aan verdere ontwikkeling te werken. Indien, zoals Husén bepleit, de school prioriteit geeft 
aan de ontwikkeling van het vermogen om nieuwe dingen te leren, dan kan de reikwijdte van de schoolse 
socialisatie eerder worden beperkt dan verdergaand verbreed" (Leune, 1983, p112). Verloop (1998) heeft het 
over de lange weg die scholen nog te gaan hebben van het in kant en klare vorm aanreiken van kennis naar het 
scheppen van een rijke "leeromgeving" waarin de leerling het eigen leerproces steeds meer in eigen hand neemt. 
In het Nederlandse onderwijs zien we deze ontwikkelingen terug in overheidsbeleid als de basisvorming, het 
studiehuis in de tweede fase, het probleemgestuurde onderwijs in het MBO en HBO, en dergelijke. 
Ook de rol van ICT hierbij verandert. Andriessen en Sandberg (under review) beschrijven de ontwikkelingen en 
trends binnen nieuwe technologie in het onderwijs in termen van een viertal trends:  

1. Meer aandacht voor open domeinen als het schrijven van essays, het bereiken van conceptuele 
diepgang, probleem oplossen en dergelijke. Hierdoor verschuift het accent van juiste antwoorden en 
expert representaties naar meer onduidelijke en minder goed programmeerbare aspecten. 

2. Meer nadruk op de leeromgeving. Het accent verschuift van het "wat" van het leren naar het "hoe" en 
"waar". 

3. Nadruk op samenwerkend leren als didactische strategie. Samenwerking tussen lerenden wordt 
noodzakelijk geacht voor het ontwikkelen van hogere denkvaardigheden. Ook is het samenwerken in 
(autonome) teams een belangrijke trend in moderne organisaties, die de nieuwe technologie moet 
faciliteren en waarop mensen moeten worden voorbereid.  

4. Meer gebruik van informatiedatabases. Steeds meer informatie komt via databases en het Internet 
beschikbaar, maar mensen kunnen slechts moeilijk vinden wat ze nodig hebben. Leerlingen zouden dit 
dus op school moeten leren. 

 

Gevolgen voor leren en instructie 
 
Voor het terrein van leren en instructie heeft het voorgaande belangrijke consequenties die kunnen worden 
samengevat in de volgende kernpunten / stellingen:.  

Stelling 5. Het onderzoek naar leren en instructie kan zich niet (langer) beperken tot het leren op school. 
Er vinden teveel ontwikkelingen rondom leren in de samenleving plaats om daarvan weg te kunnen / 
mogen blijven. In die zin is een brede invalshoek van belang, waarbij ook het leren en opleiden in 
arbeidsorganisaties tot voorwerp van onderzoek wordt gemaakt. Het is  m.i. belangrijk om het leren 
van individuen en groepen in organisaties (alsook het leren van organisaties als geheel) te onderzoeken 
en zo bij te dragen aan de theorievorming over en de  optimalisering van het leren in al zijn facetten.  
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Stelling 6. Theorie en onderzoek op het terrein van leren en instructie moeten zich m.i. richten op de 
nieuwe vormen van leren die uit het bovenstaande blijken. Het gaat om vormen van leren die leiden tot 
bredere, meer algemene competenties die bijdragen aan de benodigde flexibiliteit.  

 
 
Stelling 7. Daarnaast  is het ook belangrijk om het bestaande en gewenste leren in arbeidsorganisaties en 

de bepalende condities ervan beter te leren kennen om zo de school te kunnen helpen de leerlingen niet 
alleen voor te bereiden op het later werk, maar vooral ook op het latere leren.  

 
Stelling 8. Naast het individuele leren is vooral ook het samen leren van groot belang voor de toekomst. 

Dit geldt zowel voor het leren in arbeidsorganisaties als voor het leren in schoolse contexten. Ook het 
zodanig individueel  en groepsgewijze leren dat er bijdragen aan het organisatieleren en aan de 
collectieve kennismanagement optreden is hierbij van belang. 

 
 
Stelling 9. De grotere heterogeniteit en diversiteit die hiervoor werd beschreven heeft ook consequenties 

voor het terrein van leren en instructie. Er is meer aandacht nodig voor individuele en groepsgewijze 
verschillen in leren en de wijze waarop daarop in leeromgevingen kan worden ingespeeld.  

 
Stelling 10. Onderzoek en theorievorming op het gebied van Leren en Instructie zal in belangrijke mate 

een basis moeten leveren voor de veranderende inzet van ICT in het onderwijs 
 

Terugkoppeling naar de zeven thema's 
De zeven thema's blijken in grote lijnen goed aan te sluiten bij de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen en 
trends in het onderwijsveld.  Het samenwerkend leren, het construerend leren, het zelfgestuurde (metacognitieve, 
reflectieve leren) en onderzoek naar individuele verschillen sluiten  alle goed en vrijwel direct aan bij de 
geschetste trends. Gesitueerde en gemotiveerde vormen van leren zijn nodig om de gewenste nieuwe resultaten 
te bereiken (algemene en hogere competenties; leren leren; aansluiting bij het latere leren in arbeidsorganisaties). 
Het thema multipele representaties lijkt hier enigszins buiten te vallen. De relevantie hiervan kan echter 
gemakkelijk worden gevonden in de geschetste trends in de technologie in onderwijs en werk (zie boven). Het 
thema leren leren zou op basis van de maatschappelijke relevantie moeten worden toegevoegd. 
 
Stelling 11. De gekozen thema's zijn alle maatschappelijk relevant en sluiten goed aan bij de trends in  het 

onderwijsveld. 
 
Stelling 12. Een thema dat op grond van de maatschappelijke argumentatie zou moeten worden toegevoegd 

aan de thema's is het thema "leren leren". 
 
 

Theorievorming 
Naast maatschappelijke verankering van het onderzoeksprogramma is ook een theoretische verankering gewenst  
De vroegere uitgangspunten van het onderzoek naar leren en instructie zijn nog steeds actueel  Het doel was 
toentertijd onderzoek uit te zetten dat aansloot bij reële problemen die zich in de onderwijspraktijk voordeden, 
gericht op de verbetering hiervan. Dit onderzoek zou zich moeten richten op de microstructuur van het onderwijs, en 
daarbij op variabelen van de ‘eerste orde’. Uitgangspunt was dat het onderzoek een wezenlijke bijdrage zou moeten 
leveren aan de theorievorming over onderwijs- en leerprocessen. Daarbij werd een procesmatige aanpak voorgestaan 
die vooral ecologisch valide moest zijn. Waar echter vroeger uitgegaan werd van een tamelijk vaste en eenduidige 
relatie tussen leer- en instructietheorieën (constaterende leertheorieën moeten leiden tot prescriptieve 
instructietheorieën) wordt hier uitgegaan van  nieuwe relaties tussen leer- en instructietheorieën: 1) relaties tussen 
constaterende en construerende leertheorieën; 2) relaties tussen constaterende instructietheorieën en construerende 
instructietheorieën en 3) verklarende  leertheorieën die de basis kunnen zijn voor meerdere instructietheorieën.  
In de voorbereiding op de reviews is ook de relatie van theorieën over leren en instructie en biologische en culturele 
theorieën bediscussieerd. Naar mijn mening zal hierbij gekozen moeten worden voor een koppeling met de 
thematische lijnen. Ten aanzien van biologisch-neurofysiologische theorievorming is eigenlijk alleen een verbinding 
te leggen met de thema's individuele verschillen en multipele representaties. Het gaat hierbij dan om de biologisch-
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neurofysiologischee invloeden op verschillen in leren en om de verbinding tussen de cognitieve architectuur en de 
biologie / neurofysiologie. Er is echter bijzonder weinig literatuur gevonden over deze twee verbindingslijnen tussen 
leren en instructie en biologisch-neurofysiologischee theorievorming. De vraag kan worden gesteld of er wel 
voldoende duidelijkheid is over de biologisch-neurofysiologische basis van zo complex menselijk gedrag en denken 
als leren is om in deze richting nu al veel voortgang te verwachten. Het biologisch-neurofysiologisch onderzoek 
beperkt zich tot heel simpele vormen van menselijk waarneming en menselijke denkprocessen en kan, zo is mij 
gebleken op een conferentie in Finland over dit thema, op de meest essentiële vragen van onderzoekers op het gebied 
van leren en instructie (als welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes in onderliggende hersenprocessen; hoe 
zit het met de verschillen tussen linker- en rechter hersenhelft, e.d.) nog geen antwoorden geven. Mijn advies 
hieromtrent is dan ook om slechts in beperkte mate te investeren in onderzoek naar de verbinding tussen leren en 
instructie en biologisch-neurofysiologische theorievorming. 
Ook ten aanzien van de cultureel-antropologische theorievorming is een verbinding met enkele van de thema's te 
leggen en met andere minder. Met name het thema gesitueerd leren leent zich goed voor deze invalshoek. Hier vindt 
overigens al jaren een koppeling plaats tussen het leren en instructie onderzoek en de cultureel-antropologische 
theorievorming. Mijn advies is om deze lijn in het Proo onderzoek voort te zetten en te koppelen aan het thema 
gesitueerd leren. 
Ten aanzien van de overige theoretische kwesties die in het voortraject zijn aangeroerd (integratie van 
cognitivistische, handelingspsychologische en sociaalconstructivistische theorievorming), kan m.i. het best het 
volgende standpunt worden ingenomen door de Proo.  Deze drie theoretische stromingen sluiten enerzijds dicht bij 
elkaar aan (zie Anderson, Simon en Reder, 1997), maar kunnen tegelijkertijd ook moeilijk worden geïntegreerd 
omdat ze andere vragen stellen. Greeno (1997) betoogt m.i. overtuigend dat het niet gaat om de antwoorden op 
bepaalde vragen, maar om de vragen die worden gesteld vanuit de verschillende perspectieven. Voor de Proo 
betekent dit enerzijds dat de drie genoemde stromingen in verschillende mate verbinding hebben met de zeven 
thema's. De handelingspsychologische theorie sluit het best aan bij de thema's construerend leren en reflectief leren, 
de cognitivistische theorie bij de thema's individuele verschillen en multipele representaties en de 
sociaalconstructivistische theorie bij het thema gesitueerd leren (en de cultureel-antropologische theorieën).  De 
thema's gemotiveerd leren en samenwerkend leren zijn wat theorieoverstijgend en hebben in gelijke mate de drie 
theorieën als achtergrond. 

Stelling 13. De biologisch-neurofysiologische theorievorming is nog niet zo ver dat van een koppeling met 
leren en instructieonderzoek veel verwacht mag worden.   
 

Stelling 14. De biologisch-neurofysiologische theorievorming kan het best verbonden worden met de thema's 
individuele verschillen en multipele representaties 
 

Stelling 15. De cultureel-antropologische theorievorming kan het best verbonden worden met het thema 
gesitueerd leren 

Stelling 16. De handelingspsychologische theorie, de cognitivistische theorie en de sociaal-constructivisitsche 
theorieën verschillen vooral in de vragen die gesteld worden en zijn mede daardoor in verschillende mate 
relevant voor de onderscheiden thema's 
 

Stelling 17. Integratie en verzoening van de drie (in stelling 16 genoemde) theoretische perspectieven is een 
belangrijk doel voor de komende tijd, ook al zijn er theoretici die dit principieel onmogelijk achten doordat 
er onoverbrugbare tegenstellingen zouden zijn. 

 

Samenvatting van bestaand onderzoek op het gebied van 
leren en instructie t.a.v. de zeven thema's 
 In deze paragraaf is een poging ondernomen om uit de veelheid van resultaten en suggesties de hoofdconclusies 
per thema te verwoorden. Hierbij is noodzakelijkerwijs geweld gedaan aan de complexiteit en veelheid van 
gegevens die zijn aangeleverd. Per thema heb ik geprobeerd een samenvatting van de stand van zaken te geven 
en een overzicht van de belangrijkste suggesties voor verder onderzoek. De (vele) suggesties voor de aard en 
methodologie van het te ondernemen onderzoek heb ik hierbij buiten beschouwing gelaten omdat eerder is 
besloten dat we uitgaan van een pluriformiteit van methoden van onderzoek, waarbij de aard van de vraag 
bepalend is voor de aard van het te ondernemen onderzoek. Opmerkelijk is wel dat er twee methodische 
adviezen zijn die op diverse plaatsen worden gegeven: de roep om meer longitudinaal onderzoek en het voorstel 
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om de invloed van complexe combinaties van instructiebenaderingen vanuit verschillende theoretische 
perspectieven op leervariabelen te onderzoeken. 

Samenwerkend leren  
De review van Van der Linden maakt duidelijk dat in het onderzoek naar samenwerkend leren de aandacht 
vooral uitgegaan is naar de effecten van zeer uiteenlopende samenwerkingsvormen. De uitkomsten van deze 
effectstudies wijzen erop dat samenwerking tussen lerenden bevorderlijk kan zijn voor het leren. Voorwaardelijk 
voor een effectieve coöperatieve leeromgeving is vooral dat de groepsleden een gemeenschappelijk doel 
nastreven, waaraan elk groepslid bijdraagt en zich verantwoordelijk voelt vanuit een complementariteit in 
expertise en waarbij sprake is van een samenwerkende betrokkenheid. Het zijn factoren die maken dat 
samenwerken loont. Veel minder is bekend hoe samenwerken het leren zou kunnen bevorderen. De 
processtudies tonen aan dat het dan van wezenlijk belang is de relatie te expliciteren tussen type taak of 
opdracht, samenwerkings- en leerprocessen en type leerdoel. Over de wijze waarop samenwerkend leren 
succesvol geïmplementeerd kan worden in onderwijs en opleiding is weinig bekend. 
Voor toekomstig onderzoek beveelt van der Linden aan: 
1. Processtudies te doen waarin de taak en daaraan verbonden leerdoel het vertrekpunt vormt om de relatie 

tussen samenwerken en leren te expliciteren. Bij deze explicitering zal bedacht moeten worden welke leer- 
en samenwerkingsactiviteiten vereist zijn om de taak, mede gegeven de karakteristieke moeilijkheden van 
het betreffende inhoudelijke domein, tot een goed einde te brengen dan wel het boogde leerdoel te 
realiseren. Tevens zal nagegaan moeten worden welke invulling gegeven moet worden aan een inzet door de 
medelerende, begeleiding door docent en ondersteuning vanuit media. 

3. Onderzoek naar de vraag wat kenmerkend is om een interactie te kunnen benoemen als ‘productief’, 
‘niveauverhogend’ of ‘ontwikkelend’,  gegeven  het gestelde leerdoel. Om vervolgens na te gaan hoe een 
dergelijke interactie ontlokt zou kunnen worden bij specifieke taken en opdrachten en gegeven de te 
overwinnen karakteristieke moeilijkheden die voor een bepaald inhoudsdomein. Tenslotte zou uitgezocht 
moeten worden hoe de door de taak of opdracht ontlokte interactie ondersteund of gefaciliteerd zou kunnen 
worden vanuit een inbreng door medeleerling(en), begeleiding door docent en media. 

4. Onderzoek naar combinaties van benaderingen van het samenwerkend leren vanuit de socio-
constructivistische benadering (elaboratieperspectief) en vanuit de socio-culturele benadering (co-
constructieperspectief).  

5. Onderzoek vanuit ontwikkelingspsychologische, sociaal-psychologische, cultuurpsychologische,  
sociologische en antropologische inzichten naar onderwerpen als ‘communities of learners’,  teams in 
organisaties, de ‘lerende organisatie’, leefgemeenschappen. 

6. Onderzoek naar begeleiding en ondersteuning van en door leerkrachten bij het organiseren van 
samenwerkend leren. Cruciaal is dat de lerenden hun weg weten te vinden bij het verwerven, vormen en 
transformeren van kennis die als waardevol wordt beschouwd in de uiteenlopende kennisdomeinen en hierin 
ondersteund en begeleid worden. Vanuit samenwerkend of interactief leren gezien, omvat die ondersteuning 
en begeleiding in essentie het leren interacteren ( te omschrijven als het op de bij de professie passende 
wijze zinvol discussiëren) en daarmee te leren leren doen en weten wat je op  legitieme manieren 
volwaardig lid maakt van een (professionele) gemeenschap. Deze verbinding aan een professie impliceert 
dat bij  het onderzoek naar samenwerkend leren en de implementatie ervan in onderwijs en opleiding een 
inbreng vanuit de vakdidactiek en de opleiding en scholing van docenten onontbeerlijk is. 

 

Gesitueerd leren 
Rondom het thema gesitueerd leren hebben, volgens Sleegers, vooral (heftige) theoretische discussies plaats 
gevonden tussen het cognitivisme en het sociaal-constructivisme. De strijd lijkt nog niet uitgestreden te zijn en er 
is geen duidelijke winnaar uit de bus gekomen. De perspectieven lijken elkaar goed aan te vullen. In de lijn van 
Billet (zie het geselecteerde review-artikel), kan worden geconstateerd dat pogingen tot deze verzoening en 
integratie kunnen worden ondernomen langs de door Billet geschetste lijnen. Het onderzoek naar gesitueerd 
leren, zo blijkt uit het overzicht van Sleegers heeft nog maar beperkte evidentie opgeleverd over de geldigheid 
van de veronderstelde voordelen en positieve invloeden van gesitueerd leren op kennis, probleemoplossing en 
transfer. Er zijn aanwijzingen dat de effecten van gesitueerd leren op leerresultaten soms tegenvallen. Anderzijds 
laten de klassieke onderzoeken van Palincsar en anderen zien dat er ook sterke effecten van het gesitueerde leren 
(cognitive apprenticeship) zijn gevonden met lange termijn effecten en far-transfer. Het weinige onderzoek dat is 
gevonden concentreert zich in hoofdzaak op het bepalen van effecten van beïnvloeden  instructieprocessen en op 
het beïnvloeden van leerprocessen (etnografische en kwalitatieve analyses van het verloop van leerprocessen). Er 
is weinig zicht op het verloop van leer- en instructieprocessen in reguliere klassen. 
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Sleegers beveelt aan om het toekomstig onderzoek vooral te richten op effecten  van gesitueerd leren en op 
combinaties van cognitief en constructivistisch georiënteerde leeromgevingen. 
 

Construerend leren 
Onder het thema construerend leren bleken volgens reviewer Doornbos twee hoofdonderwerpen centraal te 
staan: enerzijds het ontdekkend / probleem oplossend leren en anderzijds actieve betekenisconstructie. In beide 
gevallen vindt dit overigens meestal plaats in het kader van het samenwerkend leren. Ten aanzien van beide 
thema's bleek aardig wat onderzoek verricht te zijn, vooral in de categorieën optimaliseren van leer- en 
instructieprocessen. Er is het een en ander bekend over mogelijke vormen van beïnvloeding van leer- en 
instructieprocessen, zowel ten aanzien van het ontdekkend als van het betekenisconstruerend leren. Dit zijn over 
het algemeen onderzoeken waarin in speciaal daartoe geconstrueerde instructiesituaties onderzoek gedaan wordt 
naar de invloed van anders georganiseerde delen van het instructie-arrangement op leer- en instructieprocessen. 
Er is echter weinig beschrijvend onderzoek gedaan naar de construerend leren en instructieprocessen die hierop 
gericht zijn in natuurlijke leersituaties en op combinaties van de verschillende deelarrangementen. Ook is er nog 
weinig onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van construerende vormen van leren en hierop gerichte 
instructie op leerresultaten.  
Doornbos raadt aan om het onderzoek naar ontdekkend en probleemoplossend leren meer te richten op een 
diversiteit van leer- en instructiearrangementen en integratie tussen verschillende elementen van 
instructiebenaderingen die zorgvuldig geselecteerd zijn op basis van principe, theorie en validiteit. Omdat er 
vrijwel niets bekend is over deze integratie zou onderzocht moeten worden hoe dat instructieproces vorm 
gegeven moet worden en hoe gebruik kan worden gemaakt van verschillende instructiebenaderingen. Ook wijst 
zij op de noodzaak om het samenspel van simulaties gecombineerd met ondersteunende instructie van de docent 
en de plaats van simulaties in het curriculum te evalueren. 
Ten aanzien van het thema actieve betekenisconstructie wordt voorgesteld om de vraag centraal te stellen hoe de 
conceptuele en culturele verschuiving van centrale systemen naar meer verspreide systemen waarin studenten 
meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leren nemen en hogere kennisniveau’s bereiken, ondersteund kan 
worden? Verder wordt  descriptief onderzoek aangeraden naar de beperkingen in haalbaarheid, verschillende 
studentenpopulaties, curriculum structuren van meer actieve vormen van betekenisconstructie.  
 

Metacognitief leren 
De precieze relatie tussen metacognitie en leerprestaties is, volgens de reviewers, nog niet geheel duidelijk. 
Verbetering in metacognitie leidt niet altijd tot betere leerprestaties. Ook is meer onderzoek nodig naar de relatie 
tussen metacognitieve kennis en andere variabelen (kennis van de wereld, metacognitieve strategieën, 
leerprestaties, lidmaatschap van etnische groepen, motivatie). Meer onderzoek is gewenst naar de ontwikkeling 
van metacognitieve kennis en metacognitieve strategieën en de factoren die op deze ontwikkeling van invloed 
zijn. Ook is er meer onderzoek nodig naar individuele verschillen in metacognitieve kennis of opvattingen en 
controleprocessen. Experimenteel onderzoek naar de precieze aard en de gevolgen van de verwevenheid van 
motivatie en cognitief functioneren is schaars. Ook is er behoefte aan  onderzoek naar reflectie. Een ander 
belangrijk onderzoeksgebied heeft betrekking op de vraag of metacognitie nu domeinspecifiek of algemeen van 
aard is. Onderzoek is nodig naar metacognitie op meerdere gebieden zoals wiskunde, natuurkunde, taal en lezen. 
Onderzocht moet worden in hoeverre scores op een bepaald meetinstrument gegeneraliseerd kunnen worden naar 
andere domeinen.  
Het succes van trainingen blijft sterk wisselen en het inzicht in factoren die het succes verklaren blijft 
oppervlakkig. Er is nog weinig kennis over de vraag hoe reflectie zich ontwikkelt en hoe deze ontwikkeling 
beïnvloed en verbeterd kan worden. Onderzoek naar het gebruik van metacognitieve strategieën in het dagelijks 
(klasse-) gebruik, en onderzoek naar de relatie van deze strategieën met prestaties binnen en over bepaalde 
domeinen geeft inzicht in wat metacognitie precies is en hoe binnen instructie hiervan gebruik gemaakt kan 
worden. De vraag hoe transfer van metacognitie over situaties, taken en domeinen middels instructie bevorderd 
kan worden, hangt hiermee samen. 
Onderzoek is verder gewenst naar geschikte instructieactiviteiten die metacognitieve strategieën stimuleren. De 
vraag is welke leeractiviteiten en werkvormen (coöperatief leren, hardop denken, directe instructie, leergesprek) 
geschikt zijn bij welke leerlingen (jong, oud, allochtoon, Nederlands, jongen, meisje, met of zonder 
leerproblemen) en op welk moment (begin of eind van de basisschool, middelbare school). Een andere vraag is 
in hoeverre er sturing van buitenaf gegeven moet worden en in hoeverre er kindgericht gewerkt moet worden. 
Onderzoek is nodig ook naar de optimale tijd die nodig is om metacognitie bij leerlingen te bevorderen.  
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Gemotiveerd leren 
 
Het onderzoek naar gemotiveerd leren heeft zich wat los van het overige onderzoek naar leren en instructie 
ontwikkeld. Er is inmiddels heel wat bekend over de invloed van verschillende onderwijsvormen op de motivatie 
van studenten. Een cluster van onderwijsvormen (bv. individuele versus groepsinstructie, werkgroepen, 
feedback) blijkt de motivatie van studenten positief te beïnvloeden: dit komt door egodoelen, meer focus van 
studenten op hun competenties. 
Ook bleken verschillende aspecten van de klaslokaalstructuur de prestatiedoelen van de studenten te beïnvloeden 
(de structuur van de autoriteit, groepswerk etc.). Hoewel er dus redelijk wat onderzoek is gedaan naar de invloed 
van verschillende instructievormen op de motivatie van studenten, is nog niet goed bekend welke soort instructie 
of combinaties daarvan leiden tot een academische en sociale motivatie.Veranderingen  op onderwijsgebied 
hebben op de motivatie. In het kader van zelfregulerend leren is het bijvoorbeeld van groot belang  dat docenten 
weten welke strategieën een onderdeel zijn van het zelfregulerend leren. Er is immers behoefte aan om studenten 
te trainen in het gebruik van cognitieve en metacognitieve strategieën en motivatiestrategieën die zelfregulatie 
promoten Met name  zwakke leerlingen / studenten hebben  in het begin individuele begeleiding nodig  waarbij 
de docent ze de keuze uit nieuwe leervaardigheden aanbiedt, een blik in hun eigen competenties, hun eigen 
copingstrategieën. Vervolgens zou er over kunnen worden gegaan op coöperatief of interactief leren, leren van 
anderen kan immers heel waardevol zijn. 
Een andere trend is dat de docent stof onderwijst die het waard is om bestudeerd en geleerd te worden, en wel op 
een dusdanige manier dat studenten deze stof leren te waarderen. In de curriculumontwikkeling dient er rekening 
mee te worden gehouden dat er duidelijke doelen moeten worden gesteld zodat de studenten weten wat ze met de 
stof kunnen. Dit moet op een dusdanige manier gebeuren, dat de studenten zich realiseren dat de inhoud het 
waard is om geleerd te worden. Docenten kunnen zo ook begrijpen waarom hetgeen zij onderwijzen belangrijk 
voor de studenten is om te weten. Hoe kunnen docenten dit doen? In de eerste plaats moeten docenten de 
studenten helpen om gemotiveerde leerschema’s te maken met als doel ze te laten leren met begrip en 
waardering. (‘scaffolding’). In de tweede plaats is het van belang dat docenten hardop nadenken (‘modeling’), en 
ook de gedachten en gevoelens verwoorden die ze hebben als ze bijvoorbeeld King Lear lezen. Dus hardop 
nadenken op een cognitieve wijze maar ook op een sociale wijze. In  de derde en laatste plaats moeten docenten 
de studenten coachen; hints en sleutels geven om ze in taken te begeleiden, feedback geven, zorgen dat de 
studenten enthousiast worden. 
Er worden door Krebbekx een groot aantal suggesties beschreven voor thema's voor onderzoek naar gemotiveerd 
leren. Motivationeel onderzoek zal zich moeten blijven richten op de concepten ‘zelf’ en ‘doel’. Ook wordt 
gepleit voor een terugkeer naar een behoeftentheorie met een cognitief label waarbij vragen worden gesteld als: 
Kan men verschillende behoeften hebben om een bepaald doel na te streven? Ervaart men bevrediging in het 
bereiken van een bepaald doel? Hoe situatiespecifiek en hoe duurzaam zijn deze doelen? 
Typerend is dat veel van de suggesties pleiten voor een integratie van motivatie-onderzoek met andere thema's: 
met zelfgereguleerd leren, met actieve betekenisconstructie, met samenwerkend leren, met construerend leren 
e.d, en met cognitieve theorieën. Zo kan leren gezien worden als een multidimensioneel proces met daarin een 
samenspel van cognitieve en motivationele variabelen.  Met name de relatie tussen motivatie en zelfregulatie 
staat sterk in de belangstelling als onderwerp voor toekomstig onderzoek. De aandacht is verschoven van de 
uitkomsten van leerprocessen naar het leerproces zelf: zelfregulerend leren, de waardering voor het leren. Dit 
brengt een noodzaak tot het integreren van cognitieve en motivationele componenten met zich mee. Daarbij is 
ook de vraag aan de orde hoe studenten hun eigen motivatie kunnen controleren en reguleren?  De interactieve 
relatie tussen motivationele opvattingen en zelfregulatie leidt tot vragen als: welke opvattingen leiden tot het 
beste patroon van doeloriëntatie voor zelfregulatie? 
Er is behoefte aan meer longitudinaal onderzoek naar hoe het gebruik van verschillende cognitieve en 
metacognitieve strategieën de motivatie beïnvloedt. Daarnaast is in de motivatieliteratuur  belangstelling voor de 
betekenisconstructieprocessen van lerenden ten aanzien van zichzelf, de na te streven doelen, het 
toekomstperspectief en de handelingsalternatieven. Ook is het opvallend dat er vooral behoefte is aan onderzoek 
naar geïntegreerde, culturele invloeden van instructieleersituaties op motivatie. Er wordt er gepleit voor 
onderzoek  naar de rol van sociale motieven, met name in het kader van coöperatief leren, of meer algemeen: de 
school en het klaslokaal als een ‘learning community’. Ook wordt onderzoek naar de relatie van 
motivatievariabelen met andere variabelen bepleit. (o.a. motivationele kwetsbaarheid, klasse, etniciteit, gender, 
leeftijd, constructie van het zelf: meer collectief gericht of individualistisch, motivatie in buitenschoolse 
situaties).  
 

Multipele representatie 
Binnen dit thema bleken, volgens Kleine Staarman en Trimpe, drie deelgebieden te worden onderscheiden: 
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- Externe multipele representaties (inscripties): de verschillende vormen van (instructie)materiaal die gebruikt 
kunnen worden om een bepaald onderwerp uit te drukken. Veel onderzoek betrof de verschillende 
effectiviteit van de aard van de externe representatie in termen van leerresultaten..  

- Interne multipele representaties (multipele representaties binnen één agent): de verschillende gedachten en 
opvattingen die een persoon over een bepaald onderwerp kan hebben. Hierbij is de buitenwereld en de 
voorkennis bepalend voor deze opvattingen. Onderzoek richtte zich met name op het combineren van 
interne en externe representaties. 

- Multipele representaties tussen verschillende agents:  hoe in groepen mensen die met elkaar moeten 
samenwerken, alle mensen individueel verschillende representaties kunnen hebben en hoe deze dan toch 
weer bij elkaar gevoegd moeten worden om een taak succesvol te kunnen afronden. 

Er is al veel onderzoek gedaan naar multipele representaties. Bijna altijd gaat het echter om de verschillen tussen 
het gebruik van een enkele representatie en het gebruik van meerdere representaties. De aanname dat het beter is 
om meerdere representaties te combineren blijkt lang niet altijd te kloppen. Representaties kunnen voor mensen 
met meer voorkennis van een bepaald onderwerp zelfs negatief werken. Omdat lerenden grafische afbeeldingen 
nauwelijks gebruiken bij argumentatie- en transfer, zou hier een taak kunnen liggen voor toekomstig onderzoek. 
Hoe kunnen lerenden met weinig voorkennis toch leren om actief gebruik te maken van grafische afbeeldingen, 
zodat de transfer bevorderd wordt? 
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar het optimaliseren van het gebruik van representaties. Veel 
onderzoekers pleiten dan ook voor onderzoek dat gericht is op het optimaliseren van het gebruik van multipele 
representaties. Toekomstig onderzoek moet zich ook meer richten op het multimediale leren en hoe mensen 
afbeeldingen en tekst mentaal integreren.  
Daarnaast moet ook meer de link naar de taak – en doelgerichtheid van onderwijs worden gelegd: welke 
procedures, protocollen en strategieën  zijn essentieel voor het goed uitvoeren van taken en de doelgerichtheid 
van onderwijs. Hierbij is het van belang ook aandacht te besteden aan de representatie van de leerdoelen door de 
lerende (in termen van taakafmaakdoelen, instructiedoelen en knowledge building doelen). In de jaren ’60 en ’70 
is veel onderzoek gedaan naar de psychologische effecten van plaatjes en tekst. Door het gebruik van de 
computer zijn er veel nieuwe representatiemogelijkheden bij gekomen (animaties en simulaties). Toekomstig 
onderzoek zou zich hierop moeten richten.  

Individuele verschillen 
 
Het onderzoek naar individuele verschillen laat een groot scala aan variabelen zien. Klatter legt de nadruk op 
enkele van deze, namelijk leervermogen en intelligentie, cognitieve en metacognitieve strategieën, kennis 
representatie en conceptual change en opvattingen over leren. Er lijkt veel onderzoek gedaan te zijn naar 
afzonderlijke variabelen in relatie tot leerprocessen en leerresultaten. Er zijn echter nagenoeg geen verbanden 
onderzocht tussen de verschillende typen individuele verschillen en hun gezamenlijke bijdrage aan 
leerprocessen. Onderzoek op dit vlak zou een completer beeld geven van de vele determinanten van leren. Het 
onderzoek naar leervermogen en intelligentie zou meer rekening moeten houden met de sociale en culturele 
achtergronden van individuen. Dit heeft ook consequenties voor het ontwikkelen van nieuwe meetmethoden op 
het gebied van leervermogen en intelligentie. Nagegaan zou moeten worden vanuit welk referentiekader nu 
gehandeld wordt en wat wenselijk is met betrekking tot de invulling van het construct intelligentie of 
leervermogen. De individuele sociale achtergrond kan de aanpassing en begripsvorming in de schoolse context 
faciliteren of belemmeren. Onderzoek naar sociale status en cognitieve ontwikkeling kan meer inzicht bieden in 
deze problematiek. Aangaande veranderingsprocessen rondom kennis representatie of conceptual change, is het 
van groot belang niet alleen domeinspecifieke voorkennis maar ook de persoonlijke opvattingen over leren te 
expliciteren. Tevens vereist een conceptuele verandering niet alleen cognitieve fricties, maar ook motivationele 
randvoorwaarden.  Onderzoek naar de samenhang van dergelijke factoren kan meer inzicht bieden in het proces 
van leren en conceptual change  Als onderwijs tegemoet moet komen aan individuele verschillen in sociale 
context, zou  het kunnen worden ingericht aan de hand van zogenaamde learning communities, waarin leerlingen 
kennis maken en rekening moeten houden met elkaar's context (referentiekader). Hoe deze learning communities 
er precies uit moeten zien of aan welke voorwaarden voldaan moet worden, is nog relatief onbekend.  Relatief 
weinig onderzoek heeft zich gericht op de instructie kant van dit thema. Hoe kan de docent de individuele 
verschillen beïnvloeden en hoe kan hij er in zijn / haar onderwijs rekening mee houden. Binnen het onderwijs 
wordt de docent verondersteld coach, begeleider en rolmodel te zijn met betrekking tot het leerproces van 
studenten. De docent als rolmodel werpt de vraag op hoe goed docenten geëquipeerd zijn om conceptual change 
te illustreren en/of te bewerkstelligen bij studenten. Onderzoek naar de vaardigheden van docenten op dit gebied 
zouden voorwaarden kunnen scheppen voor een goed verloop van het leerproces.  Om het leerproces (in de zin 
van conceptual change) te bevorderen, kunnen instructie strategieën als Proces-gerichte-instructie of Probleem-
gestuurd-onderwijs ingezet worden. De vraag is nog onduidelijk welke principes in welke combinatie precies 
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werken. Praktijkkennis van docenten zou moeten worden betrokken bij het ontwikkelen van onderwijs- 
verandering en daaraan gekoppeld onderwijsonderzoek 
 
 

Enkele mogelijke onderzoekslijnen 
 
In het voorgaande is gebleken dat er op een aantal punten overlap bleek te bestaan tussen de thema's. 
Metacognitie stond bijvoorbeeld centraal in het thema reflectief leren, in construerend leren en bij individuele 
verschillen. Construerend leren overlapte met samenwerkend leren en met reflectief leren, e.d. Het lijkt mij 
daarom goed om het aantal thema's te reduceren door ze samen te nemen in een gecombineerde onderzoekslijn. 
In het voorgaande werden daarnaast twee thema's op theoretische en maatschappelijke gronden aangemerkt die 
in de review ontbraken en toch van groot belang geacht mogen worden: leren leren en nieuwe vormen van 
toetsing. Verder is het zo dat er nogal wat suggesties voor onderzoek zijn gedaan die juist een combinatie van 
een of meer thema's behelzen: zelfregulatie en motivatie; samenwerkend leren en gesitueerd leren; individuele 
verschillen en metacognitie, e.d.   
Hieronder worden de zeven thema's die in de reviews tot uitgangspunt zijn genomen als basis genomen voor een 
vijftal onderzoekslijnen die m.i. de komende jaren tot uitgangspunt moeten worden genomen in de 
programmering van het Proo onderzoek. Deze vijf mogelijke lijnen kunnen gezien worden als samenvoegingen 
van de thema's die overlap bleken te vertonen met een aanvulling op het thema leren leren dat vooral op grond 
van maatschappelijke overwegingen is toegevoegd (zie boven). Het thema individuele verschillen bleek 
verbindingen te hebben met alle andere thema's en kan daarom m.i. beter onder elk van de thema's aan bod 
komen in plaats van in een afzonderlijke lijn. Ook het thema gemotiveerd leren vertoont verbindingen met 
vrijwel alle andere thema's en moet m.i. in het kader van de andere thema's centraal worden gesteld. De thema's 
gesitueerd leren, samenwerkend leren, construerend leren en  metacognitief leren zijn geïntegreerd  in drie lijnen: 
leergemeenschappen, contextueel leren en betekenisconstructie. Het thema "nieuwe vormen van toetsing" dat 
boven werd voorgesteld is ondergebracht bij de lijn "leren leren".  In alle vijf de thema's dienen m.i. de 
onderwerpen individuele verschillen, motivatie en samenwerkend leren terug te komen. 
 
Deze vier  hoofdlijnen voor toekomstig onderzoek hebben verschillende relaties met de in de reviews 
onderscheiden theoretische stromingen. Het thema betekenisconstructie is vooral verbonden met en gericht op 
het verder ontwikkelen van het sociaal-constructivisme. Het thema leergemeenschappen is vooral gericht op de 
verdere ontwikkeling van de socio-culturele (cultuur-psychologische, antropologische, handelingstheoretische) 
theorievorming. In de lijn contextueel leren dient vooral de integratie van het  sociaal-constructivisme en het 
cognitivisme plaats te vinden (zie review Sleegers). In de lijn leren leren staat de cognitivistische en de 
handelingstheoretische theorie centraal. De lijn representatie tenslotte is vooral gericht op de verdere 
ontwikkeling van de cognitivistische invalshoek. Ik stel voor hieraan de biologisch / neurofysiologische 
benaderingen te koppelen: hoe zijn de representatiewijzen verbonden met de cognitieve architectuur en  hoe 
kunnen verschillende interne en externe representaties worden verbonden met meer biologisch / 
neurofysiologische bepaalde verschillen (visualizers / verbalizers; linker en rechter hemisfeerdominantie; 
dominantie van de hersenstam, de middenhersen of de frontale hersenen, e.d.)? 
Het is expliciet niet de bedoeling om deze vijf lijnen te beperken tot het leren op school. Ook het leren van 
volwassenen en het leren in werksituaties zal / kan deel uitmaken van deze lijnen. 
De vijf hoofdlijnen staan als volgt met elkaar in verband:  In de lijn representatie staat het verwerken van 
informatie vanuit verschillende externe representaties en vanuit verschillende referentiekaders centraal. Het gaat 
hier om leren. In de volgende hoofdlijn (contextueel leren) staan combinaties van leeromgevingen centraal 
waarin leeromgevingen van een wat breder en omvattender kwaliteit centraal staan. Het ervaringsleren komt 
meer in beeld. In de lijn betekenisconstructie wordt hier de actieve constructierol van de lerende  toegevoegd. 
Hier gaat het om actief leren. Nog een stapje actiever wordt de lerende geacht te zijn in een in een 
leergemeenschap met veel meer accent op zelfregulatie, groepsverantwoordelijkheid en (al dan niet collectieve) 
leerdoelen. In de lijn "leren leren" tenslotte wordt niet alleen naar het leren in de huidige leeromgeving gekeken 
maar ook naar de voorbereiding op het latere leren. Leercompetenties staan centraal In Figuur 4 is dit grafisch 
weergegeven. 
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Figuur 4: De vijf hoofdlijnen en hun relaties met theorievorming en aard van de leeromgeving 
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Contextueel leren  
Bij het contextueel leren wordt, in het verlengde van het thema gesitueerd leren vooral gedacht aan het verbinden 
van het leren met meer authentieke contexten (werkomgevingen, problemen, ervaringen, simulaties). Dit kan 
onder meer gebeuren door middel van probleem gestuurde instructie, simulaties, het organiseren van vormen van 
zelfontdekkend leren, samenwerkend leren, cognitive apprenticeship, duaal leren en het werken met cases. Zoals 
uit de reviews blijkt zijn er twee belangrijke prioriteiten voor het toekomstig onderzoek: integratie van de 
verschillende deelbenaderingen en integratie van de twee onderliggende theoretische perspectieven 
(cognitivisme en sociaal-constructivisme).  In deze lijn komen vooral de thema's gesitueerd leren en 
construerend leren bij elkaar. 
Veelbelovende vragen voor onderzoek zijn: 
1. Welke effecten (op korte en lange termijn) hebben gesitueerde leeromgevingen in vergelijking met meer 

gedecontextualiseerde leeromgevingen? 
2. Wat zijn de effecten van complexe leeromgevingen waarin combinaties van de genoemde deelbenaderingen 

worden georganiseerd op leermotivatie (sociale en academische) en leerresultaten? 
3. Welke combinaties van en verhoudingen tussen de deelbenaderingen voldoen het best? 
4. Welke combinaties van cognitivistisch en sociaal-constructivistisch georiënteerde benaderingen bereiken de 

beste resultaten in termen van leeruitkomsten en leermotivatie? 
5. Wat zijn optimale combinaties van gepland en gestuurd  leren en ervaringsleren tijdens werken (probleem 

oplossen, ontdekken), zowel in schoolse contexten alsook in werkcontexten? 
6. Welke vormen van begeleiding moeten worden georganiseerd bij simulaties? 
7. Welke leer- en samenwerkingsactiviteiten zijn vereist om taken, mede gegeven de leerdoelen, de 

karakteristieke moeilijkheden van het domein tot een goed einde te brengen?  
8. Welke kenmerken hebben leeromgevingen die conceptual change weten te realiseren?  
9. Hoe is hierbij de verhouding tussen domeinspecifieke invalshoeken en domeinoverstijgende invalshoeken? 
10. Hoe realiseren docenten de diverse instructiemodellen in de dagelijkse praktijk? 
 

Betekenisconstructie 
In de lijn betekenisconstructie gaat het om de actieve constructie van betekenis, vooral vanuit een sociaal-
constructivistisch perspectief. De kernvraag is: hoe wordt door lerenden betekenis geconstrueerd, al dan niet 
samen met anderen en hoe kan hierop door middel van instructie worden ingespeeld. Deze betekenisconstructie 
heeft betrekking op een veelheid van onderwerpen: vakinhouden, op het leren (leerconcepties), op eigen 
bekwaamheid, zelf, leerdoelen enz.  Hierin wordt aangesloten bij een deel van het onderzoek dat in het thema 
construerend leren is gereviewed: actieve vormen van leren gericht op diepgaander verwerking, bij een 
belangrijk deel van de individuele verschillen onderzoek (leerconcepties), bij gemotiveerd leren (constructie van 
beelden van het zelf, leerdoelen, handelingsalternatieven) en bij samenwerkend leren (elaboratie).  
Veelbelovende vragen die bij deze lijn centraal gesteld kunnen worden zijn: 
1. Hoe construeren lerenden betekenis t.a.v. specifieke vakinhouden? 
2. Hoe vindt betekenisconstructie plaats t.a.v. leren, zelf, leerdoelen, leerstrategieën, handelingsalternatieven, 

toekomstperspectief, e.d. 
3. Hoe ontwikkelen de genoemde betekenisconstructieprocessen zich over de tijd? 
4. Wat is de rol van reflectie, zelfregulatie, leerstijlen en metacognitie bij actieve betekenisconstructie? 
5. Hoe bepalen cognitieve, metacognitieve en motivationele variabelen in samenhang 

betekenisconstructieprocessen? 
6. Welke rol spelen individuele verschillen in leerconcepties, leerstijlen en leervermogen bij het construeren 

van betekenis? 
7. Welke rol spelen samenwerkingsprocessen bij het tot stand brengen van betekenis ten aan zien van de in 1 

en 2 genoemde onderwerpen? 
8. Welke vormen van dialoog en samenwerking leiden tot hoogwaardiger vormen van leren en diepgaander 

betekenisconstructies bij lerenden? 
9. Hoe kan de conceptuele en culturele verschuiving van meer centraal geleide systemen naar meer verspreide 

systemen met groter zelfverantwoordelijkheid voor lerenden en gericht op diepgaander leerresultaten 
worden ondersteund via begeleiding, ICT en training? 

10. Wat zijn de (lange termijn en transfer) effecten van actieve betekenisconstructieprocessen en van instructie 
die hierop expliciet is gericht? 
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Leergemeenschappen 
 
In deze lijn waarin de socio-culturele theorievorming centraal wordt gesteld gaat het vooral om het bestaan en de 
vorming van "learning communities" binnen scholen en daarbuiten (in werksituaties; in virtuele zin), waar 
lerenden gezamenlijk bezig zijn het individuele leren en het groepsleren vorm  te geven en te ondersteunen. Dit 
betekent dat zo'n gemeenschap vooral een gemeenschappelijk belang heeft in en bij het leren van de groep en 
van de individuen daarbinnen. Het zelf- en door medelerende gestuurde leren zal hierbij dus voorop staan. Hoe 
kan een klas, een virtuele groep, een werkgemeenschap, een groep van professionals een zodanige cultuur 
ontwikkelen dat er samen geleerd wordt en de deelnemers verantwoordelijkheid nemen voor elkaar's en hun 
eigen leren. 
Veelbelovende vragen voor onderzoek zijn ondermeer: 
1. Welke kenmerken hebben dergelijke leergemeenschappen, hoe zijn zij tot stand komen en hoe kunnen zij tot 

stand worden gebracht? 
2. Welke effecten hebben verschillende typen leergemeenschappen op de (lange termijn en transfer) 

leerresultaten? 
3. Hoe kunnen docenten zodanig begeleid worden dat zij een professionele leerwerkgemeenschap (gaan) 

vormen? 
4. Over welke competenties moeten deelnemers aan een leergemeenschap (gaan) beschikken (in termen van 

zelfregulatie, metacognitie, leervermogen, leerconcepties, leermotivatie, taak- of ego-oriëntatie,  e.d.)? 
5. Welke invloeden gaan er uit van de cultuur (het klimaat) van de leeromgeving op leermotivatie en 

leerresultaten? 
6. Welke opvattingen en motivatie van lerenden leiden tot het beste patroon van doeloriëntatie voor 

zelfregulatie? 
7. Hoe kan een op leermotivatie gericht leerklimaat worden vorm gegeven? 
8. Welke verschillen zijn er tussen (schoolse en buitenschoolse) leeromgevingen in termen van effecten op de 

waardering door lerenden van de leerinhoud en de leermotivatie? 
9. Hoe kan de conceptuele en culturele verschuiving (cultuuromslag) van meer centraal geleide systemen naar 

meer verspreide systemen met groter zelfverantwoordelijkheid voor lerenden en gericht op diepgaander 
leerresultaten worden ondersteund via begeleiding, ICT en training? 

10. Welke sturing en begeleiding is het best geschikt om leergemeenschappen tot stand te brengen? 
 

Leren leren 
Bij het thema leren leren tenslotte staat de ontwikkeling van leercompetenties van lerenden centraal. De school 
zal niet alleen moeten voorbereiden op het leren van vandaag maar ook op de in werksituaties, lerende 
organisaties en lerende samenlevingen gewenste en benodigde vormen van (professioneel) leren. Naar mijn 
mening moet hierbij onderscheid worden gemaakt tussen leercompetenties die betrekking hebben op 
ervaringsleren, op zelfgestuurd leren en op extern gestuurd leren. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor 
metacognitieve kennis, reflectie en zelfregulatie. Zoals eerder werd aangegeven wordt hierbij ook het thema 
"nieuwe vormen van toetsing betrokken". Het is mijn stellige overtuiging dat leercompetenties alleen tot 
ontwikkeling kunnen worden gebracht wanneer er in de toetsing op deze competenties een beroep wordt gedaan. 
Bestaande vormen van toetsing zijn hierop slechts ten dele toegesneden. 
Belangrijke vragen voor onderzoek zijn: 
1. Welke leercompetenties (cognitieve, metacognitieve en affectief-motivationele) t.a.v. het ervaringsleren, 

zelfgestuurde leren en extern gestuurde leren kunnen worden onderscheiden? 
2. Hoe ontwikkelen deze leercompetenties zich in de loop van de levensloop als gevolg van scholing, werk en 

ervaring? 
3. Hoe hangen leercompetenties samen met vormen van intelligentie, leermotivatie en leerstijlen? 
4. Kunnen leercompetenties door middel van procesgerichte instructie worden gevormd? 
5. Komt procesgerichte instructie voor in het onderwijsveld en hoe wordt dit dan georganiseerd en 

vormgegeven? 
6. Hoe kunnen docenten worden begeleid en getraind in het overgaan van activerende instructie naar 

procesgerichte instructie? 
7. Welke leercompetenties maken deel uit van effectieve en positief gewaardeerde vormen van sociaal leren? 
8. Hoe kunnen mensen in werksituaties leren om zodanig  te leren dat zij bijdragen leveren aan moderne 

dynamische organisaties? 
9. Welke vormen van toetsing zijn mogelijk en noodzakelijk om de genoemde typen  leercompetenties te 

meten?  
10. Hoe is het gesteld met de betrouwbaarheid en validiteit van deze toetsingsvormen? 
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Stelling 18. Het onderzoek naar leren en instructie van de komende jaren moet zich richten op de verdere 

ontwikkeling en integratie van cognitivisitsche, constructivistische, socio-culturele, handelingstheoretische 
en biologisch-neurofysiologische theorieën. 
 

Stelling 19. Het onderzoek naar leren en instructie kan zich het best richten op vijf hoofdlijnen van onderzoek 
en theorievorming: representatie, contextueel leren, betekenisconstructie, leergemeenschappen en leren 
leren. 

Tot slot 
Ter afsluiting wil ik graag nog de volgende suggesties doen. Ten eerste is het naar mijn mening zo dat veel van 
het door de reviewers en geïnterviewden voorgestelde longitudinale, langer lopende, complexe, kwalitatieve 
onderzoek niet goed kan worden georganiseerd binnen de gebruikelijke NWO-kaders van een oio met een 
begeleider. Er zijn grotere samenwerkingsverbanden van onderzoekers nodig die als onderzoeksteam 
functioneren. Ten tweede kunnen onderzoekers dit soort met ingewikkeld ontwikkelingswerk gecombineerd 
onderzoek niet alleen: samenwerking met begeleidingsinstanties (landelijke pedagogische centra, 
softwareontwikkelaars, bedrijven, (experimenteer-)scholen, leermiddelontwikkelaars) is hierbij van essentieel 
belang. Ten slotte is ook samenwerking met de ander Proo thema's belangrijk: als leren en instructieonderzoek 
de theoretische basis moet verschaffen voor ICT-, BVE, Docent- en Toegankelijkheidsonderzoek (de andere 
Proo lijnen), dan is samenwerking met deze lijnen geïndiceerd.  
 
Stelling 20. Leren en instructieonderzoek moet in grotere samenwerkingsverbanden worden georganiseerd 
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