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8In dit boek beschrijven Kno ors en Marschark hoe slechthorende en dove leerlingen leren en 

welke condities dat leren bevorderen. Zij gaan daarbij uit van een ecologische benadering 

van het onderwijs aan deze leerlingen: zowel kenmerken van de leerlingen zelf als van de 

onderwijscontext doen ertoe. Voortbouwend op alle beschikbare evidentie uit wetenschappelijk 

onderzoek over pedagogische en psychologische factoren die het leren van slechthorende en 

dove leerlingen beïnvloeden, benadrukken Knoors en Marschark keer op keer dat het lesgeven 

aan deze leerlingen niet identiek is aan het onderwijzen van horende leerlingen. 

In dit boek exploreren zij in afzonderlijke hoofdstukken factoren die van invloed zijn op het 

lesgeven aan leerlingen die slecht horen: hun taalvaardigheid en hun cognitieve, sociale en 

emotionele vaardigheden. Daarnaast komt op basis van wetenschappelijk onderzoek het taal-, 

lees-, schrijf- en rekenonderwijs aan bod. Ook wordt ingegaan op de belofte die multimediaal, 

computerondersteund onderwijs inhoudt en op kenmerken van de onderwijscontext en het 

effect ervan op lesgeven en leren. 

Het boek benadrukt het belang van passende en voortdurende scholing van leerkrachten van 

leerlingen die slecht horen. Het overbrugt de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de 

onderwijspraktijk en schetst wegen om de opleiding van leerkrachten verder te verbeteren.

Harry Knoors is hoogleraar aan het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit 

Nijmegen en directeur van de Kentalis Academie. Knoors richt zich als taalwetenschapper in zijn 

onderzoek vooral op het effect van vroege gehoorverliezen op de ontwikkeling en het leren van 

kinderen en jongeren en op de effectiviteit van verschillende onderwijssettings.

Marc Marschark is hoogleraar aan het National Technical Institute for the Deaf, een college van 

het Rochester Institute of Technology in de Verenigde Staten en directeur van het Center for 

Education Research Partnerships daar. Als cognitief psycholoog richt hij zich in zijn onderzoek 

vooral op taalbegrip en leren bij slechthorende en dove kinderen en volwassenen in formele en 

informele settings. 
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Woord vooraf

Het idee voor dit boek ontstond tijdens een gesprek dat we hadden na een internationale 
conferentie over psychische gezondheid en doofheid, die in 2007 in Haarlem plaatsvond. 
Gedurende die conferentie realiseerden we ons dat veel mensen binnen het onderwijs 
aan slechthorenden en doven tevergeefs op zoek waren naar een boek over onderwijs 
aan deze leerlingen waarin ook aandacht besteed werd aan recent onderzoek naar de 
veelvuldige en complexe factoren die van invloed zijn op de schoolse prestaties van dove 
en slechthorende leerlingen. Sterker nog, er leek behoefte te zijn aan een boek dat toegan-
kelijk en bruikbaar zou zijn voor leerkrachten (en toekomstige leerkrachten) van slecht-
horende en dove leerlingen en dat tevens de theoretische basis en empirische resultaten 
moest bieden die van belang zijn voor de evidence based praktijk. Een behoorlijk uitge-
breid wensenlijstje! Bovendien waren er nogal wat jaren voorbijgegaan sinds de publica-
tie van twee van de meest populaire Engelstalige boeken op dit terrein – Educating the 
deaf: Psychology, principles, and practices (Moores, 2001) en Educating deaf students: From 
research to practice (Marschark, Lang & Albertini, 2002). En in het Nederlandse taalge-
bied moesten we voor een vergelijkbaar boek zelfs tot de eerste helft van de jaren tachtig 
van de vorige eeuw teruggaan. Kortom, de tijd leek rijp voor een geactualiseerde uitgave: 
het relevante onderzoek, de context waarbinnen onderwijs aan slechthorenden en doven 
plaatsvindt en de populatie slechthorende en dove leerlingen waren alle namelijk nogal 
veranderd.

Hoewel we toen in Haarlem meteen enthousiast waren over dit project, heeft het 
ons toch nog zeven jaar gekost om het idee verder uit te werken, een Engelstalige editie 
te schrijven en uiteindelijk ook de Nederlandstalige versie te voltooien. Waarom eigenlijk 
zo lang? Wel, het probleem was niet alleen dat wij beiden drukbezette mensen met aller-
lei verplichtingen zijn of dat onze gezamenlijke Nederlands-Amerikaanse onderneming 
ons voor nogal wat logistieke uitdagingen stelde. Nee, er was eenvoudigweg veel meer 
literatuur om door te nemen dan we ons bij aanvang hadden voorgesteld, literatuur uit 
allerlei terreinen van onderzoek, theorie en praktijk. Bovendien ontdekten wij, terwijl wij 
aan het lezen en discussiëren sloegen (meestal per e-mail, maar gelukkig ook vaak tijdens 
persoonlijke ontmoetingen), dat er steeds weer nieuwe verbanden te leggen waren tussen 
ouder onderzoek en nieuwe bevindingen en ook tussen studies die voorheen beschouwd 
werden – althans door ons – als gescheiden werelden. En tot slot vergde de Nederlands-
talige versie niet alleen een bewerking (op basis van een uitstekende vertaling van ons 
Engelstalige, bij Oxford University Press in New York uitgegeven, boek Teaching deaf 
learners: Psychological and developmental foundations door dr. Nic van Son) door waar 
mogelijk te verwijzen naar Nederlandse en Vlaamse bronnen en door onze analyses in 
de context van de Lage Landen te plaatsen, maar hebben we de gelegenheid ook te baat 
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genomen om de tekst een update te geven door belangwekkend onderzoek dat sinds 
begin 2013 verricht is waar mogelijk een plaats te geven. 

Nu we het einde van dit project naderen (een woord vooraf staat altijd voorin een 
boek, maar wordt normaal gesproken als laatste geschreven), geloven we nog steeds dat 
er meer onderzoek uitgevoerd zou kunnen en moeten worden ter ondersteuning van de 
praktijk van het onderwijs aan slechthorende en dove leerlingen. Toch is er al een indruk-
wekkende hoeveelheid onderzoek voorhanden op terreinen die direct of indirect aan het 
onderwijs aan deze leerlingen gerelateerd zijn, onderzoek dat het onderwijs aan dove en 
slechthorende leerlingen kan en ook zou moeten beïnvloeden. Al het werk dat gaande 
is binnen de psychologie, linguïstiek, sociologie, onderwijskunde en orthopedagogiek, 
maar ook binnen schijnbaar verderaf gelegen terreinen als computerwetenschappen, 
antropologie en neurowetenschappen, heeft iets te bieden aan diegenen onder ons die 
het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen verder willen verbeteren. Onderzoek 
dat gaande was of waarover gepubliceerd werd terwijl wij aan de laatste versies van onze 
hoofdstukken bezig waren, noopte ons om alles wat we hadden opgeschreven en waar 
we zo overtuigd van waren, nog eens goed te bekijken. Hoe zouden we al dit onderzoek 
aan leerkrachten en anderen binnen het onderwijs aan slechthorenden en doven pre-
senteren? Eerst dachten we aan een heel praktijkgericht ‘hoe en wat?’-boek waarin we 
zouden aangeven hoe leerkrachten het beste konden onderwijzen. Maar we realiseerden 
ons dat het moeilijk is om op een bepaalde, voorgeschreven manier les te geven als je het 
onderliggende onderzoek waarop dat lesgeven gebaseerd zou moeten zijn, niet begrijpt. 
En dus moesten we ook uitleg geven over de fundamenten van het onderwijs aan en het 
leren door slechthorende en dove kinderen. En misschien nog belangrijker, leerkrachten 
zijn de experts in het lesgeven, niet wij (of op zijn best toch veel minder), dus waarom 
zouden we leerkrachten niet hun eigen onderwijs laten vormgeven op basis van de best 
beschikbare evidentie, volgens de huidige standaarden en binnen hun eigen omgeving?

En dus werd het een boek waarin wij geprobeerd hebben om voor het onderwijs 
belangrijke (vinden wij) onderzoeksevidentie beschikbaar en toegankelijk te maken 
voor leerkrachten en anderen die een taak hebben binnen het onderwijs aan doven en 
slechthorenden. Het boek is ook echt het resultaat van een gezamenlijke onderneming, 
trans-Atlantisch in de zin van een cross-over tussen iemand die als taalkundige is opgeleid 
en iemand die als cognitief psycholoog is opgeleid en die beiden uiteindelijk terechtkwa-
men in het onderwijs en onderzoek op dat brede en diverse terrein van het onderwijs 
aan slechthorenden en doven. Van tevoren hebben we ons nooit voorgesteld dat we hier 
ooit zouden terechtkomen, maar geen van beiden zouden we liever ergens anders zijn 
geweest. Wij hopen dat ons boek leerkrachten, toekomstige leerkrachten en docenten van 
toekomstige leerkrachten ertoe inspireert dat zij blijven leren en hun onderwijs blijven 
verbeteren – precies zoals het schrijven van dit boek ons heeft geïnspireerd. Tegelijkertijd 
hopen we onderzoekers aan te moedigen om onderzoek te doen naar onderwijsmetho-
den en -processen die geschikt zijn voor slechthorende en dove leerlingen, waarbij er oog 
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is voor hun sterke kanten maar ook voor hun behoeften, die soms zo anders zijn dan die 
van hun horende leeftijdsgenoten. Ten slotte, en misschien is dat wel het belangrijkste, 
hopen wij dat deze uitgave op een of andere manier leerkrachten en onderzoekers moti-
veert tot samenwerking om de kloof tussen onderzoek en praktijk te dichten – die kloof 
wordt in dit veld namelijk al heel lang betreurd, maar er is nog te weinig vooruitgang 
geboekt om hem te overbruggen.

Harry Knoors, Sint-Michielsgestel, Nederland 
Marc Marschark, Rochester, NY, USA 
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1. 
Leren en onderwijzen: een theoretisch raamwerk

Als we dove en slechthorende leerlingen effectief iets willen leren, zodat ze ook echt 
iets van ons onderwijs opsteken, dan moet ons onderwijs stevig verankerd zijn in wat 
we in het algemeen weten over leren en wat we in het bijzonder weten over onderwijs in 
relatie tot leren. Kennis over de fundamentele leerprocessen is een eerste vereiste voor 
iedereen die lesgeeft. Daarom beginnen wij dit boek met een inleidend hoofdstuk over 
hoe leerlingen, inclusief dove en slechthorende leerlingen, leren in formele en informele 
situaties. We besteden specifiek aandacht aan de relaties tussen onderwijs en leren, omdat 
die niet altijd zo duidelijk zijn als ze op het eerste gezicht lijken. Binnen deze context 
zullen we duidelijk maken dat dove en slechthorende leerlingen niet gewoon horende 
leerlingen zijn die niet kunnen horen (zie hoofdstuk 2), maar dat zij onderwijsbehoeften 
en cognitieve, sociale en taalvaardigheden hebben die in nogal wat opzichten verschillen 
van die van hun horende leeftijdsgenoten. We zullen de grondregels van het leren moeten 
begrijpen en moeten ontdekken hoe opvoeding en instructie dat leren bevorderen. Pas 
dan zullen we in staat zijn om de uitdagingen waarmee dove en slechthorende leerlingen 
zich in het onderwijs geconfronteerd zien, te herkennen en zo ook de noodzaak te zien 
van het op verschillende manieren inrichten van de onderwijsleersituatie. Uiteindelijk 
is ons doel om een goed inzicht te bieden in hoe we lesmethoden en -materialen beter 
kunnen laten aansluiten op de leerstijlen van dove en slechthorende leerlingen, terwijl we 
toch ook rekening houden met de grote individuele verschillen tussen hen.

Leren is het resultaat van een complex samenspel tussen eigenschappen van het individu, 
sociaal-emotionele factoren en instructiegebonden variabelen. Daarmee is het een aan-
merkelijk complexer proces dan velen denken, vooral omdat leren zo vaak een automa-
tisme lijkt te zijn. Alexander, Schallert en Reynolds (2009, p. 176, onze vertaling) wezen 
er echter al op dat “… niemand ook maar enig inzicht in de ware aard van het menselijk 
leren zal verwerven als hij niet bereid is om de daarbij behorende complexe interacties 
te aanvaarden.” Traditionele onderwijsmethoden in het dovenonderwijs zijn daarente-
gen maar al te vaak gebaseerd op het vinden en toepassen van eenvoudige antwoorden 
op complexe vragen. Het resultaat daarvan was een ondermaatse prestatie van dove en 
slechthorende leerlingen. Als wij het resultaat van onderwijs willen verbeteren, en zo de 
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schoolprestaties van slechthorende en dove leerlingen, dan moeten leerkrachten over-
stappen op wat vaak een ecologische benadering van onderwijs genoemd wordt. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de eigenschappen van de leerling (inclusief de sterke en 
zwakke kanten, waar we later nog over spreken) en van de onderwijsomgeving. Wie het 
leren bestudeert, bestudeert in feite ontwikkeling in een specifieke context (Bronfenbrenner, 
1979). In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we uiteenzetten wat een dergelijk ecolo-
gisch model betekent voor het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen.

1.1 ontwikkeling en leren – aanleg en opvoeding

Tijdens hun leven ontwikkelen mensen zich op verschillende manieren. Natuurlijk ont-
wikkelen ze zich lichamelijk door langer, groter en ouder te worden. Maar minstens zo 
belangrijk zijn de mentale functies die zich tijdens de levensspanne ontwikkelen, zoals 
taal, probleemoplossing en creativiteit. De ontwikkeling van deze mentale functies is 
nauw verbonden met de ontwikkeling van de hersenen en wordt in belangrijke mate 
beïnvloed door ervaring.

De ontwikkeling van mensen is deels genetisch bepaald en derhalve door de natuur 
opgelegd. De genen, gelegen op de chromosomen die we in alle lichaamscellen aantreffen, 
bepalen het verloop van de ontwikkeling, maar kunnen ook afwijkingen van dat ‘natuur-
lijke’ verloop veroorzaken. Een afwijking die zich kan voordoen in de menselijke ontwik-
keling, met een veelvoud aan mogelijke genetische oorzaken, is aangeboren gehoorverlies 
(gehoorverlies kan overigens ook vroeg verworven zijn, zie hoofdstuk 2). Net als andere 
individuele eigenschappen kan gehoorverlies veroorzaakt worden door genmutaties, dat 
wil zeggen: permanente veranderingen, voorkomend in diverse gradaties, in de DNA- 
sequenties die worden aangetroffen op de chromosomen. Die mutaties kunnen reeds 
bij de geboorte aanwezig zijn, maar ook op elk willekeurig moment in iemands latere 
leven optreden. Maar al zijn genetische specificaties (het genotype) belangrijk voor de 
ontwikkeling, de groei van een individu (het fenotype) wordt niet alleen bepaald door 
aanleg (‘nature’), maar ook door opvoeding (‘nurture’) binnen de omgeving. De manier 
waarop mensen lichamelijk groeien is bijvoorbeeld grotendeels genetisch bepaald, maar 
de lichamelijke groei van kinderen komt in gevaar wanneer ze onvoldoende voeding en 
beweging krijgen. De hersenen en de bijbehorende mentale functies hebben voor de ont-
wikkeling van het denken en de taal ook voeding nodig, en wel in de vorm van een diver-
siteit aan dagelijkse ervaringen. Input vanuit de omgeving is derhalve van cruciaal belang 
om genetisch bepaalde hersenstructuren en -processen tot ontwikkeling te laten komen.

De hersenen bestaan in wezen uit een grote massa hersencellen of neuronen, mis-
schien wel zo’n honderd miljard, die in grote netwerken met elkaar verbonden zijn. Qua 
structuur zijn hersencellen gegroepeerd in een aantal verschillende hersendelen. De 
meest prominente daarvan zijn de rechter en de linker hersenhelften. Input vanuit de 
omgeving leidt niet zozeer tot een toename van het aantal neuronen maar, belangrijker, 
tot steeds effectievere onderlinge verbindingen. Na verloop van tijd specialiseren ver-
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schillende circuits of netwerken zich in specifieke functies. Zo specialiseert (lateraliseert) 
bij alle rechtshandigen en de meeste linkshandigen de linker hersenhelft zich in het ver-
werken, begrijpen en produceren van taal, ongeacht de modaliteit van die taal (gespro-
ken taal of gebarentaal). Dove en ernstig slechthorende personen die vanaf hun geboorte 
opgroeien met gebarentaal lijken echter vaker een wat meer bilaterale organisatie van taal 
te ontwikkelen, dat wil zeggen dat beide hersenhelften in zekere mate bij taalverwerking 
betrokken zijn. Dat houdt mogelijk verband met de mate van ruimtelijke organisatie van 
gebarentalen. 

Kinderen verwerven hun moedertaal niet door geluidsbanden te beluisteren of tele-
visie te kijken, maar juist door sterke interactie en communicatie met hun ouders (Kuhl, 
2004; zie hoofdstukken 3 en 4). Zij luisteren of, in het geval dat de ouders gebaren, kijken 
naar de taal die in verschillende situaties geproduceerd wordt, verwerken die taal, creëren 
er een mentale voorstelling (representatie) van en construeren en testen op een actieve 
manier hypothesen over de betekenis. De sociale omstandigheden van de omgeving 
waarin de taalinput wordt gegeven, zijn daarom net zo belangrijk als die input zelf. Die 
omstandigheden bieden complexe en variabele oefenmogelijkheden in leeromgevingen 
die de aandacht vestigen op belangrijke informatie en eigenschappen van diverse talige 
en niet-talige taken.

Gedurende de kindertijd, wanneer taal wordt verworven, blijven de hersenen 
rijpen en zich ontwikkelen. Pas in de vroege volwassenheid bereikt de prefrontale 
motorische cortex, belangrijk voor het controleren en sturen van handelingen, zijn vol-
groeide stadium. Tegen die tijd zijn de hersenen behoorlijk gespecialiseerd en lijken ze in 
bepaalde opzichten te functioneren als een verzameling relatief onafhankelijke modules. 
Het volwassen brein kan daarom worden beschouwd als het eindresultaat van “dynami-
sche multidirectionele interacties tussen genen, hersenen, cognitie, gedrag en omgeving” 
(Karmiloff-Smith, 2009, p. 100, onze vertaling). Maar dat betekent niet dat het volwassen 
brein een vaststaand gegeven is. Het blijft juist plastisch (veranderlijk) en dynamisch in 
zijn functies gedurende de hele jeugd en tot in de volwassenheid. Dat betekent dat de 
ontwikkeling van mentale functies, waaronder het leren, niet hoeft te wachten tot het 
brein zijn volwassen stadium heeft bereikt. Integendeel, leren begint al heel vroeg, zelfs 
al voor de geboorte (onder meer DeCasper & Fifer, 1980), en leerprocessen helpen de 
hersenen juist te vormen gedurende hun ontwikkeling. Het gemis aan prefrontale sturing 
(volledige hersenrijping) is voor jonge kinderen in feite nuttig bij het leren. Baby’s en 
jonge kinderen zijn daardoor namelijk relatief ongeremd in hun onderzoekend gedrag 
waardoor het flexibele leren beter verloopt en creativiteit gestimuleerd wordt (Gopnik, 
2010). Het is de plasticiteit van de hersenen die mensen tevens in staat stelt om hun leven 
lang te blijven leren.

Maar hoe gaan we dan om met het concept dat er kritische perioden in de ont-
wikkeling zijn, bijvoorbeeld voor het leren van je moedertaal? Volgens Kuhl (2004) ver-
schillen de visuele, auditieve en linguïstische systemen nogal van elkaar met betrekking 
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tot de perioden waarbinnen ze zonder al te veel moeite kunnen leren. Maar zelfs binnen 
deze systemen is er sprake van veel meer plasticiteit dan vaak wordt aangenomen. Er 
bestaan weliswaar kritische perioden voor sommige leerdomeinen, maar ze lijken veel 
minder rigide te zijn dan tot voor kort gedacht werd. Zo brengt het leren van taal de 
ontwikkeling van aandachtsnetwerken met zich mee. Deze netwerken helpen een kind 
om op specifieke eigenschappen van het spraaksignaal of het gebaar te focussen. Door 
ervaring met en blootstelling aan de taal worden deze eigenschappen in codes vastgelegd 
die noodzakelijkerwijs binnen de hersenen gecatalogiseerd worden. Deze codering leidt 
letterlijk tot veranderingen in het brein: hersenweefsel specialiseert zich in het analyseren 
van bepaalde taalpatronen. Kuhl noemt dat een vorm van neurale betrokkenheid. Vroeg-
tijdig leren resulteert in neurale betrokkenheid die als een soort filter werkt, een filter dat 
het toekomstige leren van taal zowel ondersteunt als inperkt. Het leren van taalpatronen 
die niet tot de moedertaal behoren, wordt bemoeilijkt omdat de hersenen al enigszins 
geprogrammeerd zijn door de verwerving van de eerste taal.

De notie van een kritische periode in de taalontwikkeling moet daarom niet worden 
gezien als een open raam dat op een gegeven moment gesloten wordt, maar veeleer als 
een proces dat bepaald wordt door rijping en leren. In hoofdstuk 4 zullen we echter zien 
dat dit proces geen open einde heeft. Een slechte toegang tot kwalitatief hoogwaardig 
taalaanbod in de vroege levensjaren, bijvoorbeeld als gevolg van ernstig gehoorverlies 
zonder toegang tot gesproken en/of gebarentaal, kan resulteren in blijvende taalproble-
men, vooral op het gebied van de grammatica (onder meer Cormier, Schembri, Vinson 
& Orfanidou, 2012; Knoors, 1993; Markman et al., 2011; Niparko et al., 2010). Dat bete-
kent niet dat late input de taalverwerving volledig uitsluit, maar voortdurende problemen 
met het verwerken, begrijpen en produceren van grammaticale structuren, als gevolg van 
(kwalitatief) slechte of (kwantitatief) onvoldoende input, hebben absoluut hun invloed 
op leren, geletterdheid en het bereiken van persoonlijk succes in het maatschappelijke 
leven.

1.2 de ecologische aard van het leren

Leren is de motor voor ontwikkeling. In feite verwijst leren naar veranderingen in de 
kennis van een individu die optreden als resultaat van het opdoen van ervaringen. Ont-
wikkeling wordt op haar beurt weer gestuurd door diverse leermechanismen, zoals leren 
op basis van fouten maken, leren door actief betekenissen te construeren, leren door 
waarschijnlijkheden op te sporen en zelfgeorganiseerd leren (Alexander et al., 2009; 
Johnson & Munakata, 2005). Ontwikkeling wordt bepaald door wat in specifieke levens-
stadia geleerd moet worden; leren wordt beregeld door factoren die intrinsiek gebonden 
zijn aan specifieke taken en aan de kennis en vaardigheden van het individu. Sommige 
taken worden makkelijker geleerd dan andere door middel van een specifiek leerme-
chanisme, maar leren wordt ook beïnvloed door extrinsieke factoren zoals de fysieke en 
sociale omgeving. Zo kan de fysieke omgeving een invloed op het leren hebben als gevolg 
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van het aantal mensen in de leeromgeving (drukte), de hoeveelheid irrelevante achter-
grondgeluiden, de grootte van scholen of klaslokalen, de kwaliteit van gebouwen zoals 
huizen en scholen, de verlichting en het binnenklimaat (zie voor een overzicht: Evans, 
2006). Aspecten van de sociale omgeving die het leren beïnvloeden zijn het pedagogische 
klimaat, het aantal interacties en de kwaliteit daarvan en de kwaliteit van het taalaanbod 
in die interacties (onder meer Hart & Risley, 1995; Nelson, 1973).

Leren is kortom een ecologisch proces dat gevormd wordt door zowel aspec-
ten van de leersituatie als eigenschappen van de leerling. Leren vindt dus altijd plaats 
binnen specifieke contexten, of het nu informeel is tijdens activiteiten thuis of tijdens 
interacties met andere mensen, of formeel als resultaat van instructie in de klas of in 
een andere onderwijssituatie. De context geeft zowel het proces als het resultaat van 
het leren vorm, soms subtiel en andere keren niet zo subtiel (Cobb, 1994; zie hoofd-
stuk 11). De context is echter niet volledig bepalend voor het leren. Mensen leren 
door actief voortdurend zelf betekenissen te construeren. Deze manier van leren is 
het gevolg van het verwerken van zowel verbale als visuele informatie, doorgaans via 
gescheiden kanalen. Los van de leerinhoud leert een individu ook aandacht te krijgen 
voor de samenhang tussen verschillende informatiebronnen en ook die samenhang te 
verwerken. Het menselijk leren is derhalve een cumulatieve en interactieve cognitieve 
activiteit die tot op zekere hoogte begrensd wordt door beperkingen in de verwerkings-
capaciteit, zoals de snelheid of onderscheidbaarheid van prikkels of door de invloed 
van reeds aanwezige kennis, geheugen en uitvoerende functies (zie hoofdstuk 6).

Alexander et al. (2009, onze vertaling) definiëren leren als volgt:
“… een multidimensionaal proces dat resulteert in een relatief duurzame veran-

dering in een persoon of in meerdere personen, en daarmee in de manier waarop die 
persoon of personen de wereld beschouwen en op hun beurt reageren op wat die wereld 
fysiek, psychologisch en sociaal te bieden heeft. Het leerproces is gebaseerd op een syste-
matische, dynamische en interactieve relatie tussen degene die leert en het object van zijn 
leren; die relatie is ecologisch gesitueerd op een gegeven moment en plaats, maar ook in 
het verloop van de tijd.” 
Deze definitie past heel goed bij het idee, eveneens aan de orde in hoofdstuk 2, dat 
wanneer een individu informatie moet missen via een van zijn zintuigen (één dimensie 
van het proces, bijvoorbeeld: waarnemen van geluid), dit individu in zekere zin als geheel 
verandert, op zijn minst in termen van psychologische en cognitieve verwerking (Mar-
schark & Knoors, 2012; Myklebust, 1960).

Leren wordt gekenmerkt door een aantal fundamentele principes. Ten eerste: leren 
betekent verandering; dat is het meest zichtbaar in de kennis die in het langetermijnge-
heugen wordt opgeslagen, kwantitatief (meer kennis) dan wel kwalitatief (in de orga-
nisatie van die kennis; zie hoofdstuk 6). Een dergelijke verandering in degene die leert 
kan leiden tot veranderingen in zijn omgeving, wat op zijn beurt weer een invloed kan 
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hebben op degene die leert. Zo leidt beter leren koken vaak tot een reorganisatie van de 
keuken en met specifiek kookgerei bij de hand kunnen ook kookgewoonten weer veran-
deren. Wie een deskundige op het terrein van, stel, de Nederlandse geschiedenis wordt, 
gaat wellicht zijn bibliotheek uitbreiden, wat op zijn beurt dan weer een invloed heeft op 
het vinden van informatie (uit nieuwe boeken). Dergelijke cyclische processen maken 
dat leren steeds weer verdergaat; kinderen noch volwassenen kunnen voorkomen dat ze 
blijven leren. Het is onvermijdelijk, essentieel en overal aanwezig. Kinderen zullen taal 
leren zolang er een of andere vorm van taalinput is. Ze kunnen niet beslissen om taal niet 
te leren; het proces is onvermijdelijk. Zonder leren zouden mensen eenvoudigweg niet 
overleven. Het is van zo’n levensbelang dat veel, misschien wel het meeste, leren automa-
tisch verloopt.

De bovenstaande voorbeelden laten zien dat leren onbedoeld en toevalligerwijs 
kan plaatsvinden, maar ook bewust en bedoeld. Zelfs in het onderwijs is niet alle leren 
expliciet. Het is zelfs zo dat veel van het leren dat plaatsvindt tijdens de schoolperiode 
een impliciet proces is (binnen en buiten de school). We hebben al opgemerkt dat het 
leren van een eerste taal typisch een impliciete ontwikkeling is, tenminste als er toe-
gankelijke taalmodellen beschikbaar zijn. Zijn die modellen niet aanwezig, zoals bij 
een doof of ernstig slechthorend kind dat opgroeit binnen een horend gezin dat geen 
gebaren gebruikt, dan moet het doorgaans impliciete taalleren een meer expliciet karak-
ter krijgen. Maar zelfs als het leren expliciet gebeurt, kan het gebruik van wat geleerd is 
nog impliciet zijn. Dat wil zeggen: de manier waarop we leren houdt sterk verband met 
de manier waarop wij als mensen gebouwd zijn. De neurocognitieve architectuur van 
mensen vormt het leren voor een groot deel, maar wordt ook door dat leren gevormd, 
net zoals taal het leren vormt maar ook door dat leren gevormd wordt. Kortom, veel ont-
wikkelingsprocessen zijn wederkerig. En er bestaat zeker een aanzienlijke variatie tussen 
mensen wat betreft het leerproces en het resultaat van dat leren, voor een deel als gevolg 
van de vaak kleine maar niettemin belangrijke verschillen in onze neurocognitieve archi-
tectuur of ons neurocognitief functioneren. Zo vonden McEvoy, Marschark en Nelson 
(1999) en Marschark, Convertino, McEvoy en Masteller (2004) in afzonderlijke onder-
zoeken dat de organisatie van lexicale kennis in het langetermijngeheugen van dove en 
horende leerlingen zo’n 77 tot 80% overlap vertoonde. Zij stelden echter dat de ongeveer 
20% niet overlappende, onderscheiden conceptuele kennis waarschijnlijk een beslissende 
rol speelt in de geobserveerde verschillen tussen beide populaties wat betreft lezen, pro-
bleemoplossing en leren in het algemeen.

Samenvattend: leren is zowel een proces als een product. Het product is de veran-
dering die voortkomt uit het leren; het proces is de manier waarop deze verandering tot 
stand is gekomen. Mensen leren op verschillende momenten op een verschillende manier. 
Voor een deel is leren als ontwikkelingsproces het resultaat van een voortdurende veran-
dering van onze neurocognitieve architectuur, een rijping. Maar zoals we gezien hebben 
is leren ook recursief en iteratief: de veranderingen die het leren teweeggebracht heeft, 
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beïnvloeden daaropvolgende leerprocessen. En ten slotte is leren interactief. De veran-
deringen die door het leren teweeggebracht worden, vinden niet alleen plaats binnen de 
leerders maar ook binnen de leercontext.

1.3 de oorsprong van leren

Geary (2009) opperde dat wie leren wil begrijpen, niet alleen moet kijken naar het wat, 
waar, hoe en wanneer van leren, maar ook naar het waarom. Waarom leren we eigen-
lijk? In de context van de evolutie levert leren individuen op die verschillende keuzes 
hebben voor het oplossen van sociale conflicten of om in leven te blijven onder moeilijke 
omstandigheden. Ze kunnen anticiperen op het gedrag van andere mensen, van voedsel 
of van dieren, waardoor ze een competitief voordeel hebben ten opzichte van mensen die 
minder geleerd hebben. Vroeg in onze evolutie was dit soort leren impliciet en de doelen 
van het leren waren vaak niet eens bekend aan de leerders. Tegenwoordig is veel van het 
leren expliciet geworden en het bereiken van specifieke doelen wordt daarbij vaak expli-
ciet als aanleiding voor het leren benoemd.

Om het menselijk leren met succes te kunnen begrijpen moet men evenveel nadruk leggen 
op informele als op formele leeromgevingen (Bransford et al., 2010). Gestructureerd leren 
vindt typisch plaats in een formele context en dan met name via expliciet onderwijs in 
de klas, het laboratorium of bijzondere taakstellingen. Het onderwijzen en leren in der-
gelijke onderwijssettings maken vaak gebruik van speciaal ontworpen en voor dat doel 
bedachte curricula. Informeel leren is daarentegen vaak impliciet, het gebeurt simpelweg 
door deel te nemen aan dagelijkse activiteiten om je heen. In tegenstelling tot formeel, 
gestructureerd leren lijkt informeel leren razendsnel en moeiteloos te gaan. Misschien 
wel bijna 90% van al het leren vindt op deze manier plaats, in een informele context. 
Informeel leren is nauw gerelateerd aan het begrip ‘situationeel leren’, dat wil zeggen dat 
het leren gesitueerd is in een bepaalde sociale en fysieke context, dezelfde context als 
waarin het geleerde ook in praktijk wordt gebracht (Lave & Wenger, 1991). Het verloopt 
door het (vaak onbewust) ontdekken van patronen van covariatie in gebeurtenissen in 
de omgeving. Kinderen en volwassenen brengen veel informele kennis mee naar school 
en naar de speelplaats. Op beide plaatsen vormt die kennis een belangrijke basis voor het 
formelere leren in een schoolse context.

Leren kan uiteindelijk leiden tot expertise. Het verschil tussen deskundigen en leken 
betreft zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve informatie die zij bezitten over een spe-
cifiek onderwerp. Deze informatie stelt deskundigen in staat om specifieke aspecten van 
problemen en situaties op te merken die leken ten enenmale ontgaan. Met andere woorden: 
vergevorderde leerders zijn, in vergelijking met beginnende leerders, veel beter in het her-
kennen van patronen en het identificeren van onderscheidende kenmerken die iets in de 
ene of juist de andere categorie plaatsen. Gevorderde leerders hebben derhalve niet alleen 
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geleerd om van ervaringen te leren, maar hebben ook geleerd om te ervaren. Hun kennis is 
sterk verbonden met en goed georganiseerd rond een aantal kernbegrippen.

Het meeste leren in de vroege kinderjaren, vanaf de geboorte tot 4, 5 jaar, vindt thuis 
plaats. Het is informeel en voor een groot deel impliciet (zie hoofdstuk 3), vordert snel 
en lijkt nauwelijks moeite te kosten. Effectieve ouderlijke ondersteuning van vroege erva-
ringen, niet alleen in het taaldomein maar ook in andere cognitieve domeinen, bevordert 
dit makkelijke leren. Dat zou een reden kunnen zijn waarom de kinderen van leerkrach-
ten het op school veel beter lijken te doen dan veel klasgenoten: hun leerkrachtouders 
hebben (impliciet en expliciet) geleerd hoe ze leersituaties het beste kunnen structureren 
waardoor ze goed aansluiten bij de vaardigheden van hun kinderen. Meer in het alge-
meen is de vanzelfsprekend bekende en besloten huiselijke omgeving ook een belang-
rijke basis voor het leren. Die omgeving en de mensen en gebeurtenissen daarbinnen 
zijn sterk voorspelbaar voor jonge kinderen: ze zijn veelal hetzelfde, zijn transparant wat 
betreft de opeenvolging van activiteiten en worden doorgaans begeleid door taal. Soms 
vereenvoudigen ouders echter de activiteiten en de taal die ze tot hun kinderen richten te 
veel, omdat ze hun kinderen minder competent achten dan ze in werkelijkheid zijn. Deze 
neiging wordt nogal eens gezien bij ouders van kinderen met speciale behoeften en leidt 
er mogelijk toe dat die kinderen overdreven afhankelijk worden van anderen.

Kinderen lijken over de wereld om hen heen te leren op nagenoeg dezelfde manier 
als wetenschappers experimenten uitvoeren. Volgens de ‘theorie-theorie’ hanteren kin-
deren intuïtieve theorieën over de wereld, analoog aan wetenschappelijke theorieën. 
Deze theorieën veranderen ook op een manier die vergelijkbaar is met de aanpassing van 
wetenschappelijke theorieën (Gopnik, 2010). Dat wil zeggen dat kinderen de omgeving 
analyseren, op wetmatigheden letten en intuïtieve theorieën opstellen over de biologi-
sche, fysieke of psychologische wereld. Piaget (1952) noemde dit hypothetisch-deductief 
redeneren en nam aan dat dit pas in de latere kinderjaren optrad, de jaren vlak voor de 
tienerperiode. Inmiddels erkennen we dat jonge kinderen veel geraffineerdere leerders 
zijn die zich veel doelbewuster door de wereld begeven en veel meer begrip hebben dan 
Piaget ooit heeft kunnen vermoeden (onder meer Dehaene, 1997, met betrekking tot 
getal en grootheid).

Wat zijn de eigenschappen van het uitbundige leren dat in de kinderjaren plaats-
vindt? Meltzoff, Kuhl, Movellan en Sejnowski (2009) vatten het relevante onderzoek 
samen en legden zo de basis voor een nieuwe leertheorie bij baby’s en kinderen. Zij iden-
tificeerden drie belangrijke krachten achter het vroege leren. Ten eerste leren kinderen 
rekenkundig. Ze letten op statistische wetmatigheden en covariatie in de taal en gebeur-
tenissen om zich heen. Zo leiden ze informatie uit hun omgeving af die hen in staat stelt 
om oorzaak-gevolgrelaties om hen heen te herkennen en impliciet te voorspellen (zie ook 
Gopnik & Tenenbaum, 2007). Ten tweede is het kinderlijke leren sociaal. Sociale interac-
ties met anderen bieden kinderen een rijke bron van informatie om uit te leren, niet alleen 
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qua taal, maar ook in termen van gedragsmatige, cognitieve en sociale dynamiek. Imi-
tatie, gedeelde aandacht en begrip van andermans gevoelens en standpunten (zie hoofd-
stuk 6) vormen de fundamenten van deze sociale leerprocessen. Het leren wordt versneld 
door imitatie want leermogelijkheden vermenigvuldigen zich door imitatie, wat leidt 
tot sneller leren met minder fouten in vergelijking tot individueel proefondervindelijk 
(trial-and-error) leren. Imitatie door kinderen is echter niet zomaar het nabootsen van 
taal of gedrag van volwassenen of leeftijdsgenoten. Het is veel meer een reconstructie van 
de doelen, acties en intenties van anderen om tot hetzelfde resultaat te komen. Aandacht 
met anderen delen faciliteert daarom het sociale leren omdat die gedeelde aandacht voor 
een gebeurtenis of voorwerp een gemeenschappelijke voedingsbodem voor communica-
tie en leren creëert. Samengevat is het vermogen om zich in de ander te verplaatsen en 
zijn emoties te begrijpen het essentiële ingrediënt van coöperatief leren (zie hoofdstuk 6), 
iets dat steeds belangrijker wordt wanneer het kind met andere kinderen omgaat en naar 
school gaat. Ten derde is leren volledig gebaseerd op neurale netwerken in de hersenen 
die waarneming en handeling verbinden ter ondersteuning van het leren. Het kinderlijke 
leren wordt derhalve tot op zekere hoogte bepaald door de specifieke neurocognitieve 
architectuur die zij bezitten dankzij het feit dat zij mens zijn.

Bij jonge kinderen zijn leren en spelen vaak een. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in 
op het spelen omdat dat zo specifiek in verband staat met de talige, cognitieve en sociale 
ontwikkeling. Voor nu is het voldoende om op te merken dat het spel een natuurlijke 
en belangrijke component is in het leven van kinderen (Samuelsson & Carlsson, 2008). 
Door spel onderzoeken kinderen hun fysieke en sociale omgeving en leggen zo de basis 
voor toekomstige schoolse verkenning en schools leren; maar ook ontdekken kinderen 
zo hun eigen fysieke mogelijkheden (Hirsh-Pasek, Golinkoff, Berk & Singer, 2009). Zoals 
we zullen zien is spel een belangrijke basis voor de vorming van cognitieve en procedu-
rele kennis, langdurige aandacht, symbolische representatie, probleemoplossing en ont-
wikkeling van het geheugen.

1.4 formeel leren op school

Wanneer kinderen eenmaal naar school gaan, wordt het formele leren – het vermogen om 
voordeel te halen uit expliciete instructie – steeds belangrijker. Informeel leren vindt ook 
plaats in onderwijssituaties, maar voor het formeel leren zijn enigszins andere vaardig-
heden en bekwaamheden nodig dan voor informeel leren. Het hangt een beetje af van 
waar ze precies wonen, maar in de westerse maatschappij gaan kinderen ergens tussen 
de leeftijd van 4 en 6 jaar naar school. Dove en ernstig slechthorende kinderen gaan vaak 
eerder naar school, zelfs al als ze 3 jaar zijn, en komen dan vaak terecht in programma’s 
die hen specifiek voorbereiden op het schoolse leren.

Eenmaal op school veranderen kinderen in leerlingen. Zij moeten steeds complexere en 
vaak nieuwe informatie leren en moeten bovendien ook leren hoe ze bestaande kennis 
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op een nieuwe manier gebruiken. Leren is echter veel meer dan het verwerven van infor-
matie. Feitelijk gaat het om het construeren van kennis, het opbouwen van mentale 
representaties. Dat is een actief proces waarin onderwijs de leerlingen de juiste begelei-
ding biedt om betekenis te hechten aan instructie en instructiematerialen. Tegelijkertijd 
worden vaardigheden ontwikkeld die kinderen in staat stellen om onafhankelijke leer-
ders te worden in formele zin, net zoals ze dat al in informele zin zijn. Zo wordt infor-
matie dus in kennis omgezet. Het fundamentele doel van instructie is om betekenisvol 
leren door leerlingen te verbeteren door de actieve verwerking van inhoud te stimuleren 
en ondertussen de cognitieve belasting te verminderen. Laten we deze gedachtegang eens 
verder onder de loep nemen.

Mensen hebben gescheiden kanalen voor het waarnemen en het verwerken van 
informatie (Baddeley, 2007). Als gevolg van beperkingen in ons werkgeheugen kunnen 
we binnen elk kanaal slechts beperkte hoeveelheden informatie verwerken. Om beteke-
nisvol leren tot stand te brengen moeten we ons bewust inspannen om cognitieve proces-
sen goed te laten verlopen, zoals het selecteren en het organiseren van nieuwe informatie 
en het integreren met eerder opgedane kennis. Hoofdstuk 6 beschrijft op welke manier 
het kortetermijngeheugen of werkgeheugen, het langetermijngeheugen en de executieve 
functies (die in wezen de interne informatiestroom besturen) daarbij betrokken zijn. 
Het proces is een combinatie van ‘top-down’ en ‘bottom-up’ verwerking, omdat onze 
kennis invloed heeft op de manier waarop we binnenkomende informatie waarnemen 
en gebruiken, en binnenkomende informatie onze kennis beïnvloedt. Het belangrijkste 
element in leren is dat het leidt tot veranderingen in de informatie die opgeslagen ligt 
in het langetermijngeheugen, wederom zowel kwantitatief als kwalitatief. Het langeter-
mijngeheugen moet daarom beschouwd worden als een dynamische, zich ontwikkelende 
opslagplaats die informatie herbergt over opgedane ervaringen en kennis op diverse ter-
reinen. Een deel van die kennis is expliciet (onder meer de omtrek van de aardbol) en een 
deel is impliciet (onder meer de manier waarop je de omtrek van de aardbol kunt meten).

Bij het leren kunnen motivatiefactoren een rol spelen die betrokkenheid vergro-
ten of verkleinen. Metacognitie, in wezen de cognitie over cognitie, of het denken over 
denken (zie hoofdstuk 6), speelt ook een rol bij het leren doordat het de cognitieve ver-
werking en het affect reguleert. Verschillen in voorkennis en vaardigheden van leerders 
kunnen op die manier het leren van nieuwe informatie zowel direct beïnvloeden (in hoe-
verre nieuwe informatie ‘past’ bij wat reeds bekend is), als indirect (via de motivatie die 
de leerder kan opbrengen om de vereiste cognitieve inspanning te leveren). Hoe dan ook, 
er is een potentieel risico dat de cognitieve eisen van bepaalde leertaken of de hoeveelheid 
informatie die verwerkt moet worden, de cognitieve verwerkingsmogelijkheden van de 
leerder te boven gaat – dit wordt meestal aangeduid als ‘cognitieve overbelasting’ (Paas, 
Van Gog & Sweller, 2010; Sweller, Van Merrienboer & Paas, 1998; zie ook Paas, 2007).

Indien de noodzakelijke cognitieve processen niet in staat zijn om de snelheid of de 
complexiteit van de binnenkomende informatie te verwerken, kan de leerder al overstelpt 
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raken voordat het betekenisvol leren überhaupt begint. Zoals boven beschreven, kan dat 
gebeuren wanneer de informatie of de gebeurtenissen die plaatsvinden onbekend zijn 
(dat wil zeggen: niet goed aansluiten bij wat in het langetermijngeheugen zit) of wanneer 
de leerder niet gemotiveerd is of niet in staat is de nodige processen te laten plaatsvinden. 
Het kan ook het gevolg zijn van de kwaliteit van de interactie of communicatie tussen 
mensen, zoals docenten en leerlingen. Hoe complexer de cognitieve taak is ten opzichte 
van de kennis en vaardigheden van de leerder, des te groter is de kans dat dit een ‘bottle-
neck’ in het cognitieve proces creëert (Sweller et al., 1998). Irrelevante informatie die 
niet aan de taak gerelateerd is, kan de leerder afleiden of de verkeerde richting uit sturen, 
waardoor hij informatie gaat verwerken op een manier die niet geschikt is voor de uit te 
voeren taak (Kirschner, Paas & Kirschner, 2009; May & Hasher, 1998).

Het vermijden van cognitieve overbelasting tijdens het construeren van betekenis 
uit nieuwe informatie vereist dat er rekening gehouden wordt met de beperkte capa-
citeit van het werkgeheugen. Omdat instructie vaak nieuwe informatie met zich mee-
brengt, is een van de doelen van de leraar om de informatie zodanig vorm te geven of 
te ordenen dat ze past bij die beperkingen en daarmee de leerder helpt om knelpunten 
in het leren te vermijden of daar een oplossing voor te vinden. Dergelijke aanpassin-
gen zijn des te belangrijker – maar tevens moeilijker – wanneer docenten en leerlingen 
geen gemeenschappelijke vloeiende taal hebben of wanneer de leerlingen slechts beperkt 
toegang hebben tot de taal waarin de instructie gegeven wordt. In die gevallen, en we zien 
dat juist vaak bij dove en ernstig slechthorende leerlingen, wordt een groot deel van het 
werkgeheugen aangesproken om de taal te kunnen begrijpen – de afzonderlijke woorden 
en zinnen te kunnen verstaan – zodat er minder capaciteit rest voor het opbouwen van 
begrip, het eigenlijke leren.

Indien het een leerling lukt om nieuwe informatie te integreren met reeds bestaande 
kennis, door een combinatie van cognitieve vaardigheden, eigenschappen van de infor-
matie en de aansluiting bij het langetermijngeheugen, dan verdwijnen verwerkingsbeper-
kingen. Zeer grote hoeveelheden informatie kunnen worden opgeslagen, opgeroepen en 
gebruikt om weer nieuwe informatie te verwerken. Met andere woorden: het leren vindt 
plaats.

1.5 Individueel, samenwerkend en gezamenlijk leren

Hoewel leerkrachten een belangrijke rol spelen in het leren door leerlingen op school, 
is het leren niet alleen gebonden aan de interacties tussen leraar en leerling. Leren van 
medeleerlingen is ook belangrijk, niet alleen buiten de klas maar ook daarbinnen. Leer-
lingen leren op school dus niet alleen individueel, maar ook gezamenlijk, tijdens groeps-
werk en discussies. Groepswerk op school kan bestaan uit uitleg van een klasgenoot, uit 
samenwerkend leren en uit gezamenlijk leren. Deze drie vormen van groepswerk onder-
scheiden zich door toenemende gelijkheid en wederzijdse betrokkenheid tussen leerlin-
gen (Tolmie et al., 2010).
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Uitleg door een klasgenoot wordt gekenmerkt door een verticale relatie tussen 
beide leerlingen: de ene leerling, de tutor, weet meer dan de andere(n) of voert om een of 
andere reden de voorliggende taak makkelijker uit. Samenwerkend leren maakt gebruik 
van uiterst gestructureerde activiteitenprogramma’s waarin leerlingen individueel een 
taak uitvoeren en de resultaten daarvan met elkaar bespreken. In beide gevallen moeten 
leerlingen verschillende sociale vaardigheden gebruiken waaronder beurt nemen, menin-
gen uiten, elkaar stimuleren, hulp geven en aannemen, naar anderen luisteren en taken 
uitleggen. Er moet ook een zeker groepsgevoel en een gevoel van onderlinge afhankelijk-
heid heersen. Prosociaal, dus hulpvaardig, gedrag is daarom een absolute noodzaak voor 
samenwerkend leren en hangt positief samen met schoolsucces (Wentzel, 1994). Geza-
menlijk leren vereist gemeenschappelijke activiteit en gedeeld begrip en heeft daarom 
niet alleen een cognitieve maar ook een sociale impact. Naast de winst in sociaal opzicht 
verwerven leerlingen door het gezamenlijk leren betere discussievaardigheden en verbe-
teren ze hun vaardigheid in groepswerk. In dat opzicht houdt groepswerk een mix van 
formeel en informeel leren in, vergelijkbaar met hoe kinderen op jonge leeftijd leren in 
interactie met hun ouders.

Samenwerking kan betere probleemoplossing opleveren dan individueel werk (Johnson 
& Johnson, 1981). Dat geldt zeker voor complexe taken waar meerdere individuen in feite 
samen de beschikbare verwerkingscapaciteit kunnen vergroten, wat leidt tot efficiëntere 
en effectievere probleemoplossing (Kirschner et al., 2009; Paas et al., 2010). Gezamenlijke 
probleemoplossing vereist echter wel een vloeiende communicatie binnen de groep en 
efficiënte vaardigheden om die groep te sturen (Kirschner et al., 2009). Dat kan nogal 
een uitdaging vormen wanneer leerlingen niet allemaal vloeiend zijn in de voertaal of 
even bedreven in de interactie met de leerkracht. In dergelijke situaties kan het gebeu-
ren dat leerlingen die de gebruikte voertaal beter beheersen of die misschien ouder zijn, 
het gezamenlijk leren gaan domineren, zelfs als ze niet de meeste kennis hebben of het 
vaardigst zijn in de uit te voeren taak. Het zal duidelijk zijn dat dit een potentieel risico is 
in gemengde klassen met doven, slechthorenden en horenden, maar het is ook een pro-
bleem in klassen met alleen dove en slechthorende leerlingen als gevolg van gebrekkige 
vaardigheden of ontbrekende kennis (Kruger & Dunning, 1999). Een aantal studies heeft 
namelijk aangetoond dat dove en slechthorende leerlingen, meer dan horende leerlingen, 
het gevoel hebben meer geleerd te hebben of meer te weten dan daadwerkelijk het geval 
is (onder meer Marschark, Sapere, Convertino & Seewagen, 2005; zie Hoofdstuk 6). Als 
gevolg daarvan kan het gezamenlijk leren of uitleg door klasgenoten binnen een groep 
dove en slechthorende leerlingen makkelijk vertraagd worden of zelfs een heel andere 
richting opgaan. De voortgang in gezamenlijk leren door een groep dove of slechthorende 
leerlingen moet daarom door de docent wellicht beter in de gaten gehouden worden dan 
bij een groep horende leerlingen om ervoor te zorgen dat de ‘leiders’ de taak en het doel 
ook werkelijk begrijpen; aan de andere kant is er natuurlijk ook de nodige zelfcorrectie 
door de gehele groep mogelijk.
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Gegeven de noodzaak van onderlinge afhankelijkheid bij groepswerk zal het geen ver-
bazing wekken dat de kwaliteit van het samenwerkend en gezamenlijk leren te voorspel-
len is uit de zichtbare aanwezigheid van sociaal-emotionele en onderwijskundige steun 
vanuit de klasgenoten (Hijzen, Boekaerts & Vedder, 2006). Ook de onderwijsomgeving 
en de sfeer die door de leraar gecreëerd wordt, spelen een belangrijke rol in het neerzetten 
van een goede kwaliteit van gezamenlijk leren. Leraren moeten leerlingen laten inzien 
wat er nodig is om te leren en om samen te werken, vaardigheden die vooral dove en 
ernstig slechthorende kinderen vaak nog niet (voldoende) verworven hebben voordat ze 
naar school gaan (zie hoofdstuk 3). Leraren moeten het samenwerkend en gezamenlijk 
leren in de klas daarom op verschillende niveaus in de gaten houden. Wat daarbij helpt 
is een regelmatige afstemming (‘even checken’) met groepen leerlingen in plaats van af te 
wachten tot ze zelf met vragen komen; maar dat moet wel gebeuren zonder dat de leraar 
al te opdringerig of controlerend wordt.
Samenvattend is schools leren zowel een cognitieve als een sociale activiteit. Het vraagt 
om een ondersteunende omgeving waarin leerlingen interactie met elkaar aangaan en 
waarin die interacties niet alleen gebaseerd zijn op communicatieve vaardigheden en 
talen kennis, maar ook op sociale vaardigheden. Op al deze terreinen lopen dove en slecht-
horende leerlingen meer risico dan horende leerlingen, zeker in klassen waarin horende 
leerlingen de omgeving domineren. Ontoereikende communicatievaardigheden, onge-
lijke communicatiemodi tussen leerlingen, een relatief lage talenkennis (zie hoofdstuk 4) 
en problemen met sociale regels en emotieregulatie (zie hoofdstuk 7), het zijn allemaal 
zaken die kunnen bijdragen aan een klas waarbinnen dove en slechthorende leerlingen 
moeizaam geaccepteerd worden door hun leeftijdsgenoten. Een dergelijke sfeer in de klas 
kan een negatieve invloed hebben op de leermogelijkheden van slechthorende en dove 
leerlingen, op de korte zowel als op de lange termijn.

1.6 Leren en onderwijzen

In een formele onderwijsomgeving is lesgeven, per definitie, een belangrijk proces om 
het leren te verankeren. Lesgeven houdt meestal directe instructie door leerkrachten in, 
maar zoals we hebben opgemerkt, onderwijs kan ook tussen klasgenoten plaatsvinden 
en, op een wat indirectere manier, door een proces van aangepaste of vertaalde instructie 
(onder meer met behulp van tolken) of door afstandsleren met behulp van technologie 
en multimediale materialen (Bransford et al., 2010; zie hoofdstuk 10). Een deel van het 
leren ontstaat echter in situaties waarin leerders begrip construeren zonder expliciete 
instructie. Kenmerkend hierbij is wat Geary (2008) de “biologisch primaire informatie” 
noemt (zie ook Sweller, 2008). Biologisch primaire informatie is informatie die leerlingen 
kunnen opdoen zonder bewuste inspanning of met slechts minimale inspanning. Deze 
vaardigheid heeft zich in de loop van de menselijke evolutie ontwikkeld. Een voorbeeld 
van dergelijke informatie, we wezen er al eerder op, is onze primaire of eerste taal.
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In tegenstelling tot biologisch primaire informatie kan biologisch secundaire infor-
matie niet worden geleerd zonder expliciete instructie en aanmoediging ter motivatie. 
Lezen, schrijven en wiskundige probleemoplossing zijn voorbeelden van biologisch 
secundaire informatie. De hoeveelheid van dit soort informatie is in de loop van de 
menselijke evolutie zo enorm gegroeid, dat er uiteindelijk wel scholen en andere soorten 
onderwijsfaciliteiten gecreëerd moesten worden om dergelijke cultureel belangrijke, 
maar niet altijd inzichtelijke informatie effectief te kunnen overdragen. Zoals Geary zegt 
(2008, 186, onze vertaling): “Scholen … vormen een culturele innovatie die kinderen en 
jongeren door volwassenen wordt opgelegd om de overdracht van secundaire vaardighe-
den (onder meer schrijven) en kennis tussen generaties te vergemakkelijken.” Biologisch 
secundair leren op school verwijst derhalve naar de verwerving van informatie en vaar-
digheden die de maatschappij of de gemeenschap van belang acht. Verwerving van dit 
soort informatie verloopt door middel van didactische en pedagogische mechanismen 
die gecreëerd zijn om individuen in staat te stellen nieuwe informatie te verwerken en te 
begrijpen die anders nooit spontaan opgepakt zou worden. In die zin is biologisch secun-
daire informatie kenmerkend voor het formele leren dat met name op school gebeurt. 

1.7 Lesgeven en instructie

Van scholen wordt niet alleen verwacht dat ze het schoolse leren stimuleren, maar ook dat 
ze de gezondheid bevorderen en probleemgedrag voorkomen (Greenberg et al., 2003). 
Onderwijs in de klas dat zowel cultureel verantwoord is als past bij de ontwikkeling van 
het kind zorgt daarom naast cognitieve resultaten ook voor positieve sociale en emotio-
nele resultaten. Leerlingen moeten hun eigen emoties kunnen herkennen en beheersen 
en gevoel hebben voor het standpunt van anderen; vaardigheden die zowel binnen als 
buiten de klas van pas komen. Daarnaast moeten leerlingen leren om positieve beslis-
singen te nemen, zodat ze effectief leren omgaan met interpersoonlijke relaties, en om te 
reageren op al dan niet terecht gegeven input van anderen. Sociale en emotionele compe-
tenties dragen aldus bij aan de motivatie van de leerlingen en aan hun schoolse prestaties.

De formele leeromgeving op school wordt echter voor een belangrijk deel gevormd 
door de leerkrachten. Zij ontwikkelen en beheersen de sociale omgeving net zo goed als 
de leeromgeving, waarmee ze de ruimte geven aan de vorming van relaties tussen leerlin-
gen en hen ondersteuning bieden door middel van aanmoediging en feedback (Jennings 
& Greenberg, 2009). Wat leraren over leren weten, draagt zeker bij aan hun onderwijs, 
maar kennis van leren is niet eenvoudig te vertalen naar kennis over onderwijzen, over 
lesgeven. Voor onderwijs is namelijk meer nodig. Behalve lesgeven over een inhoudelijk 
onderwerp is het ook nodig om kennis op een vaardige manier toe te passen, om op de 
juiste manier overzicht te houden over instructie en context en om er zorg voor te dragen 
dat de relaties tussen leraar en leerling en die tussen leerlingen onderling ten dienste 
staan van het onderwijs en van het leren.
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Zo bezien is onderwijzen in wezen het geven van ondersteuning aan leerlingen 
terwijl zij informatie verwerven en betekenis construeren. De kern van het onderwijzen 
is instructie, maar het is daar niet synoniem aan. Het doel van instructie is om leerlingen 
te helpen begrip te krijgen van de inhoud van wat aangeleerd wordt (Moreno & Mayer, 
2007). Wat leerlingen van die instructie opsteken wordt echter ook beïnvloed door hun 
motivatie om iets te leren en door hun vermogen om het eigen leerproces te sturen met 
behulp van metacognitieve strategieën. In een breder verband betekent dit dat instructie 
betrekking heeft op alle handelingen van de onderwijzer die het leren verbeteren (Mayer, 
2008). Het gaat dus niet alleen om informatieoverdracht, maar ook over het begeleiden 
van leerlingen tijdens hun pogingen om problemen op te lossen en zelfstandig te leren 
– en daarbij hoort ook leren hoe te leren. Mogen we aannemen dat leerlingen simpel-
weg leren door blootgesteld te worden aan informatie en ervaringen zonder de gering-
ste begeleiding, of hebben zij expliciete en directe instructie nodig? Ontdekken zij zelf 
concepten en procedures door informatie te verwerken, of hebben ze formeel onderwijs 
nodig? Wij hebben benadrukt dat leerlingen tijdens het leren actief begrip construeren. 
Is dat voldoende?

Leren c.q. begrip construeren zonder expliciet onderwijs lijkt voorbehouden te zijn 
aan biologisch primaire kennisdomeinen. Het leren van de inhoud van schoolse onder-
werpen, de biologisch secundaire domeinen, vereist directe en begeleide instructie, zeker 
wanneer de informatie nieuw is of wanneer het een nieuwe leerling betreft (Kirschner, 
Sweller & Clark, 2006). Om veranderingen in het langetermijngeheugen te bewerkstel-
ligen, de definitie van leren, is het het meest effectief en efficiënt als leraren nieuwe con-
cepten, procedures en leerstrategieën volledig uitleggen aan hun leerlingen. Met andere 
woorden: in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen levert directe instructie over 
het algemeen betere en snellere resultaten op in vergelijking met ontdekkend leren, 
ofwel ‘laat de leerling het zelf uitzoeken’. Zowel onervaren leerders als ervaren leerders 
die nieuwe informatie, taken en contexten op hun bord krijgen, hebben gewoon onvol-
doende kennis in hun langetermijngeheugen en wellicht ook onvoldoende cognitieve 
vaardigheden om geheel onafhankelijk te kunnen leren. Deze situaties leiden dan maar 
al te vaak tot improductieve pogingen om problemen op te lossen. In termen van de cog-
nitieve belastingtheorie heeft een zware belasting van het werkgeheugen een negatieve 
invloed op het leren wanneer leerlingen cognitief moeilijke taken moeten uitvoeren zoals 
leren lezen, schrijven en rekenen. Vooral leerlingen voor wie de lesstof nieuw is komen in 
de problemen omdat ze de juiste mentale schema’s ontberen om zich nieuwe informatie 
eigen te maken en die samen te voegen met reeds aanwezige kennis.

Er bestaan diverse instructiemogelijkheden waarmee leraren de cognitieve belas-
ting van hun leerlingen in goede banen kunnen leiden (Paas et al., 2010). Een methode 
is het gebruik van ‘uitgewerkte voorbeelden’ waardoor een leerling niet alleen focust op 
het probleem, maar ook op mogelijke oplossingen. Op deze manier hoeft een leerling 
het probleem niet van begin af aan op te lossen, maar wordt hij door het probleem heen 
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geloodst zodat hij ziet hóe het kan worden opgelost. Voorbeelden leiden tot leren doordat 
ze leerlingen de gelegenheid geven om na te denken over een oplossing, over alternatieve 
oplossingen én over de wegen die naar die oplossing leiden. Directe instructie geven met 
behulp van uitgewerkte voorbeelden reduceert derhalve de belasting van het werkgeheu-
gen door de aandacht te leiden en de zoektocht van de leerling naar de juiste oplossing 
in te kaderen. Op die manier wordt ook voorkomen dat de leerling de oplossing in de 
verkeerde richting zoekt; om daar weer vandaan te komen kost vaak veel tijd en onnodige 
verwarring.

Cognitieve belasting bij het leren kan ook worden verminderd door de zogenaamde 
deel-geheelbenadering. In deze aanpak wordt de informatie (onder meer de onderdelen 
van een probleem en de uit te voeren handelingen) gereduceerd door een complexe taak 
in eenvoudigere taken op te splitsen. Zodra de leerling een deel van de totale taak blijkt te 
begrijpen en te kunnen oplossen, wordt er informatie of subtaken toegevoegd net zolang 
tot de uitvoering van de oorspronkelijke taak nog slechts een kleine stap vergt. Een alter-
natief is om leerlingen hardop te laten uitleggen hoe ze een bepaald probleem hebben 
aangepakt; dat wordt meestal ‘hardop redeneren’ genoemd.

Een andere manier om de cognitieve belasting te verminderen is het gebruik van 
werkbladen naast de instructie. Op de werkbladen staan expliciete beschrijvingen van de 
diverse stappen die genomen moeten worden om een complex probleem op te lossen of 
een taak uit te voeren. Daarbij worden ook zoektips en aanwijzingen gegeven die relevant 
zijn bij dit soort problemen/taken.

Veel van de schoolse instructie is erop gericht om leerlingen te helpen hun leerstra-
tegie te automatiseren zodat het oplossen van problemen efficiënter gaat verlopen. Het 
oplossen van nieuwe problemen wordt een routinekwestie wanneer leerlingen eenmaal 
strategieën voor probleemoplossing hebben die ze op elk nieuw probleem kunnen toe-
passen (een veelgebruikte definitie van intelligentie). Dit proces wordt ook wel ‘sche-
maoverdracht’ genoemd (Bransford et al., 2010). Degelijk leren in het begin, oefening 
in de toepassing van abstracte concepten in allerlei situaties, en het gebruik van verwer-
kingsstrategieën die een relatie leggen tussen de nieuwe en reeds bekende informatie, 
dragen allemaal bij aan schemaoverdracht. Schemaoverdracht voorkomt dat leerlingen 
overstelpt raken door een teveel aan aandacht die gevraagd wordt en door cognitieve 
belasting, omdat het onbekende nu bekend gemaakt wordt. Met voldoende oefening 
worden de relevante processen geautomatiseerd en is er geen expliciete aandacht nodig 
noch het zoeken naar informatie in het langetermijngeheugen (Feldon, 2007). Er zit 
echter wel een nadeel aan automatisering: als een vaardigheid eenmaal geautomatiseerd 
is, wordt ze niet meer actief gecontroleerd door de leerling. Het veranderen van zo’n 
automatisch proces is moeilijk. Probeer bijvoorbeeld eens je schoenveter te leren strikken 
in een andere richting dan je ooit als kind geleerd hebt. In het geval van schoolse leerpro-
cessen is het dus cruciaal om die processen meteen de eerste keer goed te automatiseren.
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Een deel van de instructie is daarom bedoeld om leerlingen te sturen in hun ver-
werking en opslag van nieuwe informatie in het langetermijngeheugen, zodat uiteindelijk 
het ophalen en gebruik daarvan geautomatiseerd wordt (Feldon, 2007). In dit opzicht 
hebben ervaren leraren duidelijk een voordeel ten opzichte van beginnende leraren. Zij 
laten zien hoe ze tijdens de instructie in de klas rekening houden met de grote hoeveel-
heden zintuiglijke en semantische informatie die de leerlingen voorgeschoteld krijgen. 
Indachtig de beperkte capaciteit van het werkgeheugen benutten ze technieken die de 
leerlingen wijzen op relevante informatie; ook leren ze hen onderscheid te maken tussen 
relevante en irrelevante informatie, waardoor de cognitieve belasting verder verminderd 
wordt. Tegelijkertijd, op basis van hun ervaring, van concrete informatie en van kennis 
van abstracte principes van het onderwijzen en het leren, zijn ze ook beter in staat om 
onderscheid te maken tussen relevante en irrelevante opmerkingen van hun leerlingen. 
Net als dat voor leerlingen met meer ervaring geldt, is het zo dat ervaren leraren meer 
geautomatiseerde procedures hebben waarmee ze gebeurtenissen in de klas kunnen 
interpreteren en erop kunnen reageren. Op die manier zijn ze, beter dan nieuwe leraren, 
in staat om zich aan te passen aan complexe situaties in de klas; ze zullen dus effectiever 
reageren bij onverwachte of ongewone voorvallen. Ervaren leraren zullen ook meer aan-
dacht kunnen schenken aan specifieke individuele verschillen tussen leerlingen, waar-
door ze vlotter en effectiever reageren op problemen waar bepaalde leerlingen tegenaan 
lopen. Dat alles stelt ervaren leraren beter in staat om op een effectieve manier te onder-
wijzen en tegelijker tijd de klas te ‘runnen’. 

Het voorgaande betoog zou duidelijk moeten maken wat de voornaamste uitda-
ging van een lerarenopleiding of docententraining is: leerkrachten in staat stellen het 
gat tussen theorie en praktijk te overbruggen door technieken van instructie en klassen-
management (zie hoofdstuk 11) te automatiseren op een wijze die bij verschillende sub-
groepen leerlingen past. Docententraining moet daarom niet alleen uit het onderwijzen 
van theorie bestaan, maar ook uit het leren gebruiken van strategieën om die theorie 
te kunnen vertalen naar onderwijsvaardigheden die leerlingen helpen om het beste uit 
zichzelf te halen. In analogie met hun toekomstige leerlingen zullen leraren deze vaar-
digheden intensief en herhaaldelijk moeten oefenen om ze te automatiseren, voordat ze 
voor de klas gaan staan. Afgestudeerde leerkrachten die een opleiding gevolgd hebben 
waarin uitgebreid en op een goed begeleide manier in de praktijk geoefend is, blijken 
effectiever en consequenter les te geven dan degenen die voornamelijk theorie en klassi-
kaal onderwijs hebben gehad. Voor zowel toekomstige als reeds werkende leerkrachten 
kan een mentorbegeleiding met videofeedback die kritieke momenten in de les in beeld 
brengt, heel effectief zijn. Reflectie op deze kritieke punten zou moeten samengaan met 
het bespreken van uitvoerbare alternatieven, op dezelfde manier als dat we die in onze 
kind-leerlingen aanmoedigen.
Natuurlijk hebben leerkrachten een flinke dosis kennis nodig over het vak dat ze geven, 
iets dat nogal eens ontbreekt bij leraren van dove leerlingen (Pagliaro, 1998). Tegelij-
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kertijd is het ook belangrijk dat ze hun intuïties over wat een nieuwe leerling te doen 
staat, niet verliezen. Effectieve docenten moeten pedagogische kennis hebben en dat is 
meer dan alleen kennis van lesinhouden. Het betekent ook dat ze oog hebben voor de 
worsteling die jonge leerlingen doormaken in hun leren en van manieren waarop ze die 
leerlingen kunnen helpen bij het leren.

1.8 onderwijs en de relatie tussen leerkracht en leerling

Bergin en Bergin (2009) hebben betoogd dat het sociale en emotionele welzijn van leer-
lingen een kritische factor voor schoolsucces is. Een van de fundamenten onder soci-
aal-emotioneel welbevinden is hechting. Zoals we zullen zien in hoofdstuk 3 verwijst 
hechting naar de emotionele band die tussen individuen bestaat, los van tijd en ruimte 
(Ainsworth, 1973; Bowlby, 1969). Hechting tussen ouders en kinderen zorgt ervoor 
dat kinderen zich veilig voelen waardoor ze in alle vrijheid hun omgeving gaan onder-
zoeken. In breder verband heeft hechting te maken met het socialiseren van kinderen 
gedurende hun hele jeugd, niet alleen op baby- en peuterleeftijd. Een veilige ouderlijke 
hechting wordt dan ook gerelateerd aan een aantal kindgebonden prestaties, waaronder 
schoolsucces. Hoewel het minder aandacht krijgt, is ook de hechting tussen leerkracht 
en leerling van groot belang (Bergin & Bergin, 2009; zie ook Pianta, Nimetz & Bennett, 
1997). Leerlingen die een warme relatie met hun docent hebben, presteren over het alge-
meen goed op schools niveau. Ze behalen hogere scores op toetsen, hebben vaker een 
positieve houding ten opzichte van de school, tonen meer betrokkenheid in de klas en 
stellen zich vaak minder terughoudend op (Birch & Ladd, 1997; Hamre & Pianta, 2001).

Meer in het algemeen zijn op de leerling gerichte karakteristieken van leerkrachten 
belangrijke voorspellers van positieve resultaten van leerlingen. Karakteristieken zoals 
een positieve relatie met leerlingen, een niet-directieve opstelling, het tonen van empa-
thie en warmte, en het aanmoedigen om te denken en te leren (Cornelius-White, 2007; 
Marschark, Richardson, Sapere & Sarchet, 2010) geven de leerling allemaal een veilige 
basis van waaruit ze in hun schoolse leren op onderzoek uitgaan. Hoe kunnen leerkrach-
ten veiliger relaties met hun leerlingen ontwikkelen? Ten eerste moeten leerkrachten hun 
lessen goed voorbereiden. Wederom net zoals dat voor hun leerlingen geldt, stelt een 
betere voorbereiding ook de leerkracht in staat om meer cognitieve capaciteit te beste-
den aan zaken in de klas die verder reiken dan de pure inhoud – zoals interpersoonlijk 
functioneren. Ten tweede moeten leerkrachten authentiek zijn. De leerling tonen wie 
je werkelijk bent, je ‘echte ik’, helpt je als leerkracht bij het aangaan van een goede soci-
aal-emotionele binding. Ten derde draagt ook het hebben van hoge verwachtingen van 
de leerlingen bij aan een goede relatie tussen leerling en leerkracht. Zo’n opstelling is des 
te vruchtbaarder wanneer zij samengaat met een helder inzicht in de competenties van 
de leerlingen en de individuele verschillen die tussen hen bestaan. En ten slotte moeten 
leerkrachten een houding hebben die autonomie stimuleert in plaats van controlerend te 
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zijn (Gurland & Grolnick, 2003). Het ondersteunen van autonomie kan worden bereikt 
door gevoelig te zijn voor wat ieder kind van plan is en door kinderen keuzes te bieden.

Leerkrachten lijken negatiever te reageren op onzekere leerlingen dan op leerlingen 
die zich zeker voelen. Kinderen die thuis of op school mishandeld zijn, verlangen vaak 
naar veilige relaties met hun leerkracht, maar het is vaak moeilijker voor de leerkracht 
om hen echt te mogen. Maar zelfs in dit soort situaties is het mogelijk om veilige leer-
kracht-leerlingrelaties te ontwikkelen (Bergin & Bergin, 2009). Om nog een stap verder 
te gaan, net als in de hechting tussen ouder en kind en tussen leerkracht en leerling kan 
ook een goede binding met de school bijdragen aan een gevoel van veiligheid en wel-
bevinden bij de leerling. Als leerlingen een gevoel van betrokkenheid tot hun school 
hebben, nemen ze deel aan vriendennetwerken met hun medeleerlingen en onderhou-
den ze positieve relaties met hun leerkracht. Schoolbinding lijkt op de middelbare school 
vaak lastiger te zijn, wat hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan de minder ideale structuur 
van de middelbare school, maar ook aan interpersoonlijke factoren die tussen leerlin-
gen spelen. Zo is er in vergelijking met de basisschool binnen het middelbaar onder-
wijs eerder sprake van controle door de leerkracht en nadruk op cijfers. Relaties tussen 
leerkracht en leerling zijn dan ook minder persoonlijk op de middelbare school, wat te 
maken heeft met zowel de context als de personen daarbinnen (Bergin & Bergin, 2009).

De problemen die dove en slechthorende leerlingen vaak ervaren in hun relaties 
met medeleerlingen (zie hoofdstuk 7) kunnen ook hun relatie met de leerkracht beïn-
vloeden. Minder vloeiende communicatie, minder ontwikkelde sociale vaardigheden en 
verschillend taalgebruik bij dove en slechthorende leerlingen en hun horende leerkrach-
ten kan leiden tot leerkracht-leerlingrelaties die door beide partijen als minder positief 
ervaren worden (zie hoofdstuk 11).

1.9 Evidence based onderwijs

Veel mensen, financiers en overheden hechten veel waarde aan de implementatie en het 
gebruik van evidence based praktijken (EBP) in domeinen als gezondheidszorg en onder-
wijs. Het overheersende paradigma is dat de werking en de efficiëntie van interventies op 
deze terreinen het beste gegarandeerd worden als de praktijk gesteund of geïnformeerd 
wordt door wetenschap. Evidence based methoden in het onderwijs zijn die methoden 
die daadwerkelijk leeropbrengsten verbeteren zoals aangetoond door onderzoek (Cook, 
Tankersley, Cook & Landrum, 2008). In de Verenigde Staten benadrukt de No Child 
Left Behind Act uit 2002 het gebruik van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek om 
instructie te verbeteren. In de Ierse Republiek is op grond van de Education of Persons 
With Special Education Needs Act uit 2004 evidence based practice verplicht gesteld voor 
onderwijs aan alle personen met speciale onderwijsbehoeften. Ook in Nederland (onder 
meer Onderwijsraad, 2006) en Vlaanderen (onder meer Maes, Clarebout & De Fraine, 
2012) staat evidence based onderwijs sterk in de belangstelling, zij het dat men aanmer-
kelijk genuanceerder denkt over de waarde ervan. 
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Het idee van evidence based practice is, heel eenvoudig, dat instructie gebaseerd 
moet zijn op wetenschappelijk onderzoek en op de bereidheid om verantwoording af te 
leggen. Dat leidt tot een cultuur van meten en het delen/vergelijken van onderwijsresul-
taten (Kutash, Duchnowski & Lynn, 2009).

Evidence based practice wordt vaak gelijkgesteld aan het gebruik van onderwijs-
methoden waarvoor wetenschappelijk bewijs van hun effectiviteit is geleverd. Maar zo’n 
strikte interpretatie is, naar onze mening, weinig behulpzaam omdat de meeste onder-
zoekers binnen de sociale en pedagogische wetenschappen het doel (of zelfs de moge-
lijkheid) om iets te ‘bewijzen’ verre van zich zouden werpen (zie tekstkader). Bovendien 
zijn er belangrijker factoren om rekening mee te houden dan onderzoek alleen als het 
gaat om onderwijskundige beslissingen die docenten maken. Een veel bruikbaarder per-
spectief, en in feite een dat de oorspronkelijke bedenkers van de evidence based practice 
binnen de geneeskunde voor ogen stond, is om zowel de rol van onderzoek als die van 
praktische ervaring te erkennen. Als we de gezaghebbende definitie van evidence based 
geneeskunde, zoals geformuleerd door Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes en Richardson 
(1996, 71, onze vertaling), toepassen op het terrein van het dovenonderwijs, dan is evi-
dence based onderwijs aan slechthorende en dove leerlingen het “nauwgezette, expliciete 
en oordeelkundige gebruik van de beste evidentie die momenteel voorhanden is voor het 
nemen van beslissingen” over het onderwijzen van slechthorende en dove leerlingen (zie 
Easterbrooks & Stephenson, 2006; Spencer & Marschark, 2010). 

Bewijs?

Om te kunnen begrijpen waarom een strikte interpretatie van evidence based practice, 
een die de nadruk legt op onderzoek dat effecten bewijst, niet erg bruikbaar is, is het 
belangrijk om te begrijpen wat er eigenlijk met ‘bewijs’ bedoeld wordt in het wetenschap-
pelijk onderzoek binnen de sociale wetenschappen. In de sociale wetenschappen gebrui-
ken we een combinatie van methodologische aanpak en een maat voor statistische signi-
ficantie om het effect van een interventie of behandeling te toetsen. Het doel is om vast 
te stellen of het effect het resultaat is van de interventie of de ingreep of het resultaat van 
toeval of andere factoren. Met een dergelijke test wordt niet beoogd om een hypothese 
te bewijzen, maar juist om haar te verwerpen. De methodologisch beste onderzoeksde-
signs kennen zowel een experimentele groep (die de interventie krijgt aangeboden) als 
een controlegroep (om te vergelijken) of conditie. Idealiter worden de deelnemers op 
een gerandomiseerde, dubbelblinde manier aan de experimentele of de controlegroep 
toegewezen; daarbij weten noch de onderzoekers noch de deelnemers wie in welke groep 
of conditie zit. De reden voor een dergelijk design is dat de onderzoekers er zeker van 
willen zijn dat het enige verschil tussen de experimentele en de controlegroep de inter-
ventie is. Verschillen in eigenschappen tussen de proefpersonen moeten derhalve worden 
uitgesloten of ten minste op een natuurlijke wijze variëren in beide groepen. Een dergelijk 
experiment wordt een randomized clinical trial (RCT) genoemd.
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De RCT vormt de gouden standaard voor onderzoek in het medische domein, bij-
voorbeeld om de werking van medicijnen of operatietechnieken na te gaan. Als de 
onderzoekers een effect vinden en de statistiek laat zien dat de kans dat dit effect toe-
vallig optreedt minder dan 5% is (of, een strikter criterium, minder dan 1%), dan wordt 
het effect ‘statistisch significant’ genoemd. Dat is het beste bewijs dat een onderzoeker 
ooit kan leveren, al wordt het effect steeds weer opnieuw in verschillende RCT’s aan-
getoond. En zelfs dan is er altijd nog een kleine kans dat de resultaten het gevolg zijn 
van toeval, fouten of een of andere ooit-nog-vast-te-stellen factor. Kortom, de meeste 
wetenschappers, ook de onderwijskundige onderzoekers, zullen het woord ‘bewijs’ niet 
gebruiken en zullen ook nooit beweren dat ze iets ‘bewezen’ hebben (zie Spencer & 
Marschark, 2010; hoofdstuk 3).

In de praktijk betekent evidence based onderwijs het integreren van de expertise van de 
individuele leerkracht met de best beschikbare externe evidentie uit systematisch onder-
zoek naar onderwijs. Als we het standpunt van Sackett en collega’s over goede artsen 
volgen, dan gebruiken goede docenten zowel hun eigen onderwijsexpertise als de best 
beschikbare externe evidentie – en geen van beide is genoeg als ze alleen wordt ingezet. 
Zonder onderwijservaring loopt de praktijk het risico om getiranniseerd te worden door 
wetenschappelijke bewijsvoering omdat zelfs de meest uitmuntende externe evidentie 
onuitvoerbaar kan zijn of ongeschikt voor een individuele leerling. Zonder de beste evi-
dentie van dit moment loopt de praktijk echter het risico van snelle veroudering, wat 
voor leerlingen zeer schadelijk is. Dit punt geldt des te meer in het onderwijs aan doven 
en ernstig slechthorenden, omdat de leerlingenpopulatie daar in de afgelopen tien jaar 
heel sterk veranderd is.

Sommige wetenschappers geven de voorkeur aan een term als ‘evidence informed’ 
boven ‘evidence based’ (onder meer Shlonsky, Noonan, Littell & Montgomery, 2011). 
Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat mensen die onderzoeksevidentie gebruiken, niet 
zozeer hun handelingen baseren op de wetenschap, maar zich veeleer laten leiden door 
die wetenschap. Hoe men het ook bekijkt, in ieder geval moet het onderzoek betrouw-
baar zijn. Meta-analyses, of liever nog systematische reviews van de onderzoeksliteratuur 
zoals Cochrane (voor de gezondheidszorg: Cochrane Reviews, 2013) of de Campbell 
Library (voor het onderwijs: Campbell Library, 2013) die beschikbaar stellen, worden 
beschouwd als bronnen van betrouwbare informatie uit onderzoek. Een uitgebreid en 
diepgaand overzicht van de beschikbare evidentie voor de praktijk van het onderwijs aan 
doven en ernstig slechthorenden kan worden gevonden in Spencer en Marschark (2010). 
Idealiter wordt deze informatie door docenten en andere professionals geïntegreerd met 
hun eigen expertise, voorkeuren en waarden, maar ook met de behoeften van de leerlin-
gen voor wie ze werken en met de context waarbinnen ze werken en leven.
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1.9.1 Uitvoerbaarheid van onderzoeksdesigns

Randomized clinical trials (RCT’s) zijn typisch een vorm van medisch onderzoek, vooral 
in het onderzoek waarmee geprobeerd wordt de effectieve werking van medicijnen of 
andere behandelingen aan te tonen. In een RCT is het doel om vast te stellen of de uit-
komst van een behandeling daadwerkelijk toe te schrijven is aan een medicijn, een opera-
tieve techniek of een andere therapeutische interventie. De professional die het medicijn 
toedient of de behandeling uitvoert is zelf geen onderdeel van de interventie. Er kan over 
getwist worden of deze aanpak wel altijd de beste is in het medische veld, maar voor 
sociale of pedagogische dan wel onderwijskundige interventies is het absoluut ontoe-
reikend. Om een voorbeeld te noemen, in de psychotherapie is het een geaccepteerd 
gegeven dat 30% van het therapie-effect toe te schrijven is aan de therapeut en niet aan de 
behandelmethode. Ook in het onderwijsveld lijkt dit aannemelijk, omdat we uit onder-
zoek naar de effectiviteit van onderwijs weten dat docenten net zo belangrijk zijn voor 
de schoolse prestatie als de didactiek en de onderwijsmethode (zie Kluwin & Moores, 
1989; Marschark, Richardson et al., 2010). Effectieve docenten kunnen tot wel vier keer 
zoveel toename van het leren door hun leerlingen bereiken als minder effectieve docen-
ten (Marzano, 2003). Door alleen maar te focussen op de effecten van onderwijskundige 
interventies wordt dus het belang van degenen die de interventies uitvoeren, miskend.

Het is ook belangrijk om te erkennen dat het vaak onmogelijk is om op een ethisch 
verantwoorde manier onderwijsexperimenten uit te voeren met ‘at random’ (dus wille-
keurige) toewijzing van individuele deelnemers aan experimentele condities. Stel bijvoor-
beeld dat we onder dove en slechthorende leerlingen het effect van de onderwijssetting op 
het sociale leren zouden willen onderzoeken. Welke ouders zouden toestemmen in een 
experiment waarin deze leerlingen willekeurig in het reguliere of juist speciale onderwijs 
zouden worden geplaatst, alleen maar om deze vraag uit te zoeken? En hoe zouden we 
er zeker van kunnen zijn dat de plaatsing op zich het enige verschil zou zijn? Het is de 
realiteit in pedagogisch en onderwijskundig onderzoek, tenminste vanuit methodolo-
gisch standpunt bekeken, dat de meest strikte designs vrijwel nooit toe te passen zijn. 
Gerandomiseerde toewijzing van klassen leerlingen in plaats van individuen is soms wel 
mogelijk, maar zulke quasi-experimentele designs hebben er vooral baat bij als ze worden 
aangevuld met kwalitatief onderzoek om relevante informatie te verkrijgen. Ten slotte, 
de meeste experimenten vinden eerder plaats onder laboratoriumcondities dan in de 
echte wereld. De condities waarbinnen de interventie wordt uitgevoerd, verschillen dus 
in meerdere of mindere mate van het echte leven en de deelnemers zullen zich dus ook 
als zodanig gedragen. Het gevolg is dat dit soort experimenten weliswaar kan laten zien 
óf een interventie bruikbaar is (of ze al dan niet een effect teweegbrengt), maar niet hóe 
effectief die interventie is (hoe goed ze werkt). Om dat laatste resultaat te kunnen berei-
ken moet het experiment onder werkelijke omstandigheden herhaald worden, en dat zijn 
omstandigheden die veel moeilijker in de hand te houden zijn.
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1.9.2 De praktijk van het publiceren

Er is nog één onderwerp waarmee we rekening dienen te houden in de discussie over les-
geven op basis van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Formeel onderzoek wordt 
normaliter gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. De tijdschriften en publica-
ties die het meeste aanzien hebben, zijn ‘peer reviewed’, dat wil zeggen dat ze worden 
gelezen (meestal anoniem) en van commentaar voorzien door twee of meer wetenschap-
pers die gelden als experts binnen het onderzoeksgebied. Peer review draagt bij aan de 
kwaliteit van publicaties, maar het is bekend dat onderzoeken die statistisch significante 
effecten rapporteren een veel grotere kans hebben om gepubliceerd te worden dan onder-
zoeken die geen effect aantonen. Een dergelijke ‘bias’ kan terecht lijken omdat het niet 
kunnen aantonen van het effect van een interventie kan betekenen dat er werkelijk geen 
effect is of dat het een gevolg is van een slechte of ontoereikende onderzoeksmethode 
(onder meer te weinig deelnemers, waardoor individuele verschillen zwaar doorwegen). 
De bias leidt echter wel tot minder begrip en tot een incompleet overzicht over de weten-
schappelijke evidentie. Dat betekent dat wanneer men de beschikbare evidentie van een 
behandeling of interventie verzamelt op basis van de review van publicaties in weten-
schappelijke tijdschriften, men rekening moet houden met het gegeven dat de review 
waarschijnlijk een positieve bias kent. Dat wil zeggen dat onderzoek dat geen effect van 
een bepaalde ingreep heeft kunnen aantonen, ondervertegenwoordigd zal zijn, zo niet 
volledig zal ontbreken.

1.10 Integratie van onderzoek en praktijk

Professionele kennis in het algemeen, en kennis die een leerkracht heeft in het bijzon-
der, houdt veel meer in dan het kennen van de resultaten van relevant onderzoek. Het 
verspreiden van onderzoeksresultaten is niet meer dan informatie geven in de hoop dat 
mensen er aandacht voor hebben en er gebruik van maken. Kennis is de integratie van 
deze informatie met de expertise, vaardigheden en attitudes van een professional (Weg-
geman, 1997). Het is lang niet eenvoudig voor docenten of andere professionals om de 
individuele kennis te integreren met de beste informatie die voortkomt uit onderzoek, of 
om die kennis vervolgens ook toe te passen (Swanwick & Marschark, 2010). Maar het is 
wél nodig, als we tenminste het onderwijs willen verbeteren en, in het bijzonder, echte 
vooruitgang willen boeken in het onderwijzen van dove en slechthorende leerlingen. We 
zullen daarom op dit onderwerp terugkomen in het laatste hoofdstuk van dit boek.
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8In dit boek beschrijven Kno ors en Marschark hoe slechthorende en dove leerlingen leren en 

welke condities dat leren bevorderen. Zij gaan daarbij uit van een ecologische benadering 

van het onderwijs aan deze leerlingen: zowel kenmerken van de leerlingen zelf als van de 

onderwijscontext doen ertoe. Voortbouwend op alle beschikbare evidentie uit wetenschappelijk 

onderzoek over pedagogische en psychologische factoren die het leren van slechthorende en 

dove leerlingen beïnvloeden, benadrukken Knoors en Marschark keer op keer dat het lesgeven 

aan deze leerlingen niet identiek is aan het onderwijzen van horende leerlingen. 

In dit boek exploreren zij in afzonderlijke hoofdstukken factoren die van invloed zijn op het 

lesgeven aan leerlingen die slecht horen: hun taalvaardigheid en hun cognitieve, sociale en 

emotionele vaardigheden. Daarnaast komt op basis van wetenschappelijk onderzoek het taal-, 

lees-, schrijf- en rekenonderwijs aan bod. Ook wordt ingegaan op de belofte die multimediaal, 

computerondersteund onderwijs inhoudt en op kenmerken van de onderwijscontext en het 

effect ervan op lesgeven en leren. 

Het boek benadrukt het belang van passende en voortdurende scholing van leerkrachten van 

leerlingen die slecht horen. Het overbrugt de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de 

onderwijspraktijk en schetst wegen om de opleiding van leerkrachten verder te verbeteren.

Harry Knoors is hoogleraar aan het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit 

Nijmegen en directeur van de Kentalis Academie. Knoors richt zich als taalwetenschapper in zijn 

onderzoek vooral op het effect van vroege gehoorverliezen op de ontwikkeling en het leren van 

kinderen en jongeren en op de effectiviteit van verschillende onderwijssettings.

Marc Marschark is hoogleraar aan het National Technical Institute for the Deaf, een college van 

het Rochester Institute of Technology in de Verenigde Staten en directeur van het Center for 

Education Research Partnerships daar. Als cognitief psycholoog richt hij zich in zijn onderzoek 

vooral op taalbegrip en leren bij slechthorende en dove kinderen en volwassenen in formele en 

informele settings. 
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