
Werk met uitgewerkte voorbeelden 
 
Door uitgewerkte voorbeelden te laten 
zien belast je het werkgeheugen minder 
zwaar, omdat de oplossing(sprocedure) 
alleen maar gevolgd en begrepen,  
en niet ontdekt, hoeft te worden.

Leerstijlen bestaan niet
 
Al hoewel leerlingen het soms prettiger 
vinden om bijvoorbeeld visueel of  
auditief te leren, leren zij hierdoor niet 
effectiever. Er is geen bewijs voor het  
bestaan van leerstijlen: een mythe dus.

Doe aan modelling 
   
Door iets voor te doen en toe te lichten 
doe je aanspraak op de spiegel- 
neuronen (die in de pubertijd extra  
actief zijn). Het werkt motiverend en 
geeft inzicht in hoe leerlingen  
diezelfde stappen doorlopen. 

Neem regelmatig oefenvragen af 
   
Door regelmatig oefenvragen te maken 
halen leerlingen actief informatie uit 
hun langetermijngeheugen, waardoor  
zij het beter en langer onthouden.  
Dit noem je het testing-effect.   

Geef informatie visueel weer 
   
Door informatie naast geschreven of  
gesproken, ook visueel weer te geven, 
komt het op twee manieren binnen bij 
leerlingen (dual-coding). Hierdoor  
onthouden zij het beter.

Help met plannen en uitvoeren 
   
Door de hersenontwikkeling is het voor 
leerlingen lastig om verder dan enkele 
dagen te plannen, laat staan  
uit te voeren. Actieve ondersteuning 
hierbij is dan ook noodzakelijk.

Beloon op de juiste manier 
 
Als je wilt belonen (bekrachtigen),  
doe dit dan partiël (niet altijd), direct,  
opbouwend en op maat. Bekrachtig 
geen intrinsieke motivatie:  
dit kan averechts werken.

Sluit aan bij de leefwereld 
 
Door voorbeelden te nemen die gaan 
over de leefwereld van de leerlingen, 
wordt iets wat abstract is concreet en 
zien zij het nut er meer van in. Ook  
onthouden zij het op die manier beter.

Zelfsturend leren is erg moeilijk 
 
Zelfgestuurd leren werkt alleen als  
leerlingen hun leerproces kunnen  
plannen, monitoren en evalueren.  
De daarvoor benodigde metacognitieve  
vaardigheden moeten zij leren. 

Help met leren leren 
 
Leerlingen kiezen vaak voor manieren 
van leren die prettig voelen (markeren, 
opnieuw lezen) maar die weinig effectief 
zijn. Het is daarom belangrijk om hen 
effectieve leerstrategieën aan te leren.

10 tips bij  
het lesgeven.

Meer inspiratie? 
 
Vernieuwenderwijs.nl is een platform van, voor
en door docenten. Hier vind je artikelen, video’s,
boeken en andere tips over de nieuwste ontwikkelingen,
gedachtes over onderwijs, onderzoeken,
professionalisering, apps en tools en lesideeën.


