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1. Inleiding 
De review studie zal de basis moeten vormen voor programmering van het onderzoek naar leren en instructie dat 
zal worden georganiseerd en gefinancierd door NWO in het kader van de ProgrammaRaad OnderwijsOnderzoek 
(PROO). In de voorbereidende workshop voor de onderhavige review-studie werden twijfels geuit over de 
wenselijkheid van programmering op dit terrein. Deze hadden met name betrekking op de moeilijkheid om de 
meest urgente vragen uit de onderwijspraktijk  op te sporen en op de onmogelijkheid om veelbelovende 
theoretische noties te bepalen. Hoewel wordt onderkend dat beide punten inderdaad moeilijkheden opleveren, 
zullen toch pogingen ondernomen (moeten) worden om deze moeilijkheden te overwinnen. Dit gebeurt vanuit 
het principiële uitgangspunt dat het noodzakelijk is tot een vorm van programmering te komen om naar de 
samenleving te kunnen verantwoorden dat onderzoek naar leren en instructie waarde toevoegt en dat in vormen 
van samenwerking en optimalisering gestreefd wordt naar vergroting van de opbrengsten van het 
onderwijsonderzoek 
 
2. Programmeringkader en inperkingen 
 
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. De deelnemers aan de voorbereidende workshop waren van mening dat 
dit niet moet gebeuren op basis van doelgroep, 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, volgens de 
workshopdeelnemers eerder plaats moeten vinden langs thematische lijnen (zie onder). 
 Omdat het gebied van Leren en Instructie zo breed is en bovendien overlap vertoont met de andere 
Proo lijnen, zal als eerste inperking in de programmering  “afgebleven” worden van gebieden, doelgroepen en 
thema’s die in de andere Proo-programmalijnen zijn ondergebracht. Dit betekent concreet dat leren en 
instructie van docenten, leren en instructie in het beroepsonderwijs, leren en instructie op de werkplek, leren en 
instructie van managers en leren en instructie met behulp van ICT worden uitgesloten van de review en van  (als 
voorstel) de latere programmering. Daarnaast zal de review niet gericht worden op specifieke inhoudelijke 
domeinen (taal, wiskunde e.d.), noch op bepaalde methodische benaderingen. 
 
3. Maatschappelijke achtergronden en trends 
 
Urgente en veelbelovend onderzoekslijnen zullen enerzijds een verbinding moeten hebben met ontwikkelingen 
in de samenleving en in het onderwijsveld, anderzijds met theoretische belangwekkende ontwikkelingen. In de 
voorbereidende workshop werd door Reimann over maatschappelijke ontwikkelingen opgemerkt: “dat de 
toepasbaarheid van kennis van groter belang wordt geacht dan kennis an sich. Daarnaast wordt er steeds meer nadruk 
gelegd op zelfgereguleerd leren, ‘leren leren’ en ‘een leven lang leren’. Ook de aard van inhouden is als gevolg 
hiervan aan verandering onderhevig: het belang van sociale en communicatieve vaardigheden neemt toe, evenals 



bijvoorbeeld het belang dat aan kritische oordeelsvorming bij leerlingen wordt gehecht. Ook de middelen 
veranderen, getuige het toenemend gebruik van ICT”.  
In de review-studie zal worden nagegaan welke andere maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het 
onderwijsveld een basis kunnen  / moeten geven aan het Proo onderzoek naar Leren en instructie. 
  
4. Theoretische uitgangspunten 
 
Naast maatschappelijke verankering van het onderzoeksprogramma is vooral 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 mogelijk zal gestreefd worden, zoals ook al in de voorbereidende 
workshop werd gesteld, naar een programmering die zowel maatschappelijk als theoretisch relevant is. 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 tegenwoordig wat 
meer genuanceerd over gedacht. In de workshop presenteerde Pieters een indeling in vier soorten theorieën: 
descriptieve (constaterende) en construerende (prescriptieve) leertheorieën en constaterende (descriptieve) en 
construerende (prescriptieve) instructietheorieën. De verschillen tussen constaterende en construerende theorieën 
werden door Pieters in navolging van Merrill en Reigeluth als volgt aangegeven. In constaterende theorieën wordt 
op basis van methoden en condities een uitspraak gedaan over uitkomsten; aangegeven wordt wat het resultaat is van 
een bepaalde aanpak onder bepaalde omstandigheden. In construerende theorieën daarentegen wordt op basis van 
uitkomsten en condities een uitspraak gedaan over methoden; aangegeven wordt, met andere woorden, welke 
werkwijze of strategie het meest wenselijk is. Pieters en Reimann pleitten beiden voor 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. Reimann sluit in zijn opvatting aangaande de kenmerken waaraan een 
‘onderwijsleertheorie’ zou moeten voldoen, aan bij Bereiter. Een onderwijsleertheorie zou in de eerste plaats een 
psychologische theorie moeten zijn, d.w.z. gericht op verklaring. Dat betekent dat een ‘onderwijsleertheorie’ ruimte 
laat voor parallelle prescriptieve instructietheorieën, waarvoor zij de kennisbasis verschaft.  
De voor de review studie te hanteren uitgangspunten met betrekking tot de theoretisch veel belovende 
onderwerpen voor nader onderzoek, zullen aansluiten bij de volgende door workshopdeelnemers geformuleerde 
punten: 
- er is behoefte aan een nieuwe aansluiting van het onderzoek naar leren en instructie bij biologische theorieën 
- er is behoefte aan aansluiting bij cultureelanthropologische theorieën 
- er is behoefte aan aansluiting bij (dynamische) systeemtheorieën 
- er is behoefte aan een verbreding van de benadering van leren en instructie in de richting van meer molaire 

eenheden (contextual modules), o.a. door de motivationeel / affecctieve aspecten erin te integreren, zonder 
evenwel de moleculaire taakanalytische benadering uit het oog te verliezen 

- er is behoefte aan een verdere uitwerking en fundering van het constructivisme (vgl Gravemeier) en vooral 
integratieve benaderingen waarin zowel het cognitivisme als het constructivisme tot uiting komen. 

Daarnaast is zal in de review voorkomen moeten worden dat er alleen wordt aangesloten bij het Amerikaanse 
denken. Speciale aandacht zal uitgaan naar typisch Europese benaderingen waarin ook de (Oost-)Europese 
handelingspychologie een plaats krijgt. 
In de reviewstudie zal worden nagegaan hoe een verbinding kan worden gelegd tussen onderwijsleertheorieën 
en biologische en culturele theorieën. Ook zal worden bestudeerd hoe constructivistische en 
handelingspsychologische theorieën kunnen worden betrokken bij, afgezet tegen of geïntegreerd in cognitieve 
theorieën.. Bij het bestuderen van de meest veelbelovende thema’s zal steeds het onderscheid tussen de vier 
soorten theorieën van Pieters worden gemaakt (zie onder). 
 
 
5. Methodische uitgangspunten 
 
Conform de wens van de workshopdeelnemers zal er geen methodisch imperatief worden gehanteerd. Naast een 
onderzoek naar de mogelijkheden die nieuwe methoden als neurofysiologisch onderzoek, biologisch onderzoek, 
historisch onderzoek, kwalitatief onderzoek, cultureel-antropologish onderzoek, systeemgericht onderzoek, 



design experimenten, ontwikkelingsonderzoek, fenomenologisch onderzoek, en andere, zal er steeds ook 
voldoende ruimte moeten blijven voor cognitieve taakanalyses en experimenten.  
In de review zal onderzoek naar veelbelovende en gewenste methodologieën daarom slechts een bescheiden rol  
vervullen. De review zal zich beperken tot een overzicht van nieuwe en veelbelovende methodologieën. 
 
 
6. Inhoudelijk thematische uitgangspunten 
Zoals eerder gesteld zal de programmering vooral langs thematische lijnen moeten verlopen. Op basis van de 
discussies in de workshop zijn zeven themagebieden onderscheiden voor nader review-onderzoek. Deze worden 
hieronder nader toegelicht.  
a) 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). 
 
b) 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 tussen in 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. 
 
c) 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..  
 
d) 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). 
 
e) Gemotiveerd leren 
Niet alleen de cognitieve kant van het leren is belangrijk, ook de affectief-motivationele. Hoe kan het leren leuk 
worden en blijven? 
 
f) 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. 
 
g) Individuele verschillen 
Meer dan ooit is de problematiek van de individuele verschillen tussen lerenden aan de orde. Verschillende 
workshop deelnemers pleitten voor uitbreiding van onderzoek naar individuele verschillen in bijvoorbeeld 
leervermogen, in de wijze waarop individuen en groepen symbolische representaties van informatie construeren en 
interpreteren, in metacognitie, e.d. 
 
Bij al deze 7 thema’s worden steeds de vier soorten theorieën van Pieters betrokken, of met andere woorden per 
thema worden steeds de volgende vragen gesteld: 
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)? 
Per thema en type theorie wordt vervolgens een overzicht gemaakt van veelbelovende onderzoeksvragen. Dit 
zijn enerzijds “gaten in de kennis” , anderzijds nog niet onderzochte vraagstellingen die vanuit diverse 
theoretische perspectieven veelbelovend lijken. 



Samenwerkend leren wordt bij wijze van voorbeeld langs deze lijnen als volgt onderzocht: 
a) Wat is er bekend over het verloop van processen van samenwerkend leren? 
b) Wat is er bekend over de vraag hoe het samenwerkend leren kan worden geoptimaliseerd / geconstrueerd? 
c) Wat is er bekend over de vraag hoe samenwerkend leren door middel van instructie wordt beïnvloed? 
d) Wat is er bekend over de vraag hoe het samenwerkend leren door middel van instructieprocessen kan 

worden geoptimaliseerd / geconstrueerd? 
e) Welke vragen zijn nog onvoldoende onderzocht? 
f) Welke nieuwe vragen zijn vanuit diverse theoretische perspectieven van belang? 
 
In Figuur 1 is de opzet samengevat. 
 
Figuur 1: Overzicht van de opzet van de review-studie. 
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7. Plan van aanpak 
 
De review studie zal plaats vinden in de periode juni – september 1999. Het eindrapport wordt opgeleverd op 30 
september. Daarna vinden onder leiding van de Proo en NOW consultatierondes plaats. De review studies op 
deze 7 terreinen beslaan een uitgebreid veld van onderzoek en kunnen onmogelijk door één persoon worden 
verricht of overzien. Daarom is gekozen voor een combinatie van documentstudie en interviewen. Per thema zal 
één vooraanstaande Nederlander worden geïnterviewd en één vooraanstaande Europeaan. Daarnaast zal per 
thema een literatuursearch worden gedaan met betrekking tot de literatuur na 1990. Steeds zullen hierbij de zes 
onderzoeksvragen centraal worden gesteld (zie boven). Voor elk thema zal het beste en meest recente 
reviewartikel worden opgespoord. 
 
8. Begroting 
 
14 interviews inclusief reizen, en uitwerken  (fl 2000,- per interview) fl 28000,- 
7 literatuur searches (f5000,- per stuk)    fl 35000,- 
Coördinatie, theoretisch onderzoek, schrijven verslag  fl 17000,- 
        Fl 80.000,- 
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