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Inhoud: 

TOPLESSEN:  

Hoe cognitieve psychologie kan leiden tot beter leren 

Als leerkracht willen wij het beste onderwijs voor onze leerlingen. Wij 
gebruiken allerlei didactische en pedagogische technieken en zetten 
allerlei technologieën in om onze lessen zo effectief, efficiënt en 
bevredigend mogelijk te maken. Maar, weten wij ècht welke technieken, 
doceeraanpakken en leerstrategieën leiden tot beter leren? Weten wij 
hoe wij verschillende technologieën – van klassikale instructie tot 
multimediale leermiddelen – het beste kunnen inzetten? En misschien 
het belangrijkst, weten wij waarom? De insteek van dit kwartet is om op 
wetenschap gebaseerde (evidence-informed) inzichten te geven over wat 
werkt en wat niet werkt voor de klas. 

De basis hiervoor ligt in het weten en begrijpen van hoe wij leren (d.w.z. 
hoe onze hersenen informatie verwerken tot kennis en vaardigheden), 
en het vertalen van de theorie over de werking van ons geheugen naar 
de lespraktijk. In dit eerste BAB Kwartet zullen wij (Prof. dr. Paul A. 
Kirschner, Dr. Gino Camp en Tim Surma, MSc) proberen jullie een basis 
te verschaffen. 
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NB: Het nieuw te verschijnen open-access boek (uiterlijk bij de ORD 2019 
te Heerlen) zal aan deze leeslijst worden toegevoegd 

	


