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Voordat we kijken naar het leerstofaanbod (met in het bijzonder de ICT-middelen) dat gebruikt kan 
worden bij deze doelgroep, is het goed eerst eens even te kijken naar het leren, naar de leerstijlen 
van deze doelgroep.

Dit boek neemt u dan ook mee naar de ortho-pedagogische en ortho-didactische uitgangspunten 
van het onderwijs.

De doelgroep

We spreken –in het algemeen- over leerlingen met speciale onderwijskundige behoeften. 

We spreken –in het bijzonder- over leerlingen met een cognitieve ontwikkelingsachterstand omdat 
voor dezen het onderwijsaanbod vaak anders is dan van hun groepsgenoten en het meest op zich-
zelf staat.

INLEIDING
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Voor leerlingen met een motorische-, sociale-, sociaal-emotionele-, fysieke- of andere achterstand of 
beperking volstaat vaak het reguliere aanbod (eventueel met aanpassingen).

Maar voor leerlingen met een cognitieve ontwikkelingsachterstand of – beperking staat dit in directe 
relatie tot hun (vermogen tot – en manier van) leren dat ook het leerstofaanbod onder de loep dient te 
worden genomen.

Het leren

In 2007 verscheen “Het leren van ZML, op je hurken in de klas”, geschreven door Drs.L.H.Damen en 
Mw.M.Cordang (uitgave SLO Enschede, als bijlage toegevoegd).

Hierin werd ingegaan op het leren van “Zeer Moeilijk Lerenden” (=leerlingen met een IQ < 70) en wer-
den een aantal leerstijlen geformuleerd.

Omdat in deze “leerstijlen” (naar onze indruk) zeer treffend de specifieke aspecten van het leren wer-
den geduid, willen wij ze hier ook als uitgangspunt gebruiken.

We zullen de leerstijlen één voor één bespreken.

Om te beginnen geven Damen en Cordang aan wat het leren van deze doelgroep zo typeert:

o gebrek aan planmatig en strategisch handelen belemmerd probleemoplossend vermogen

o geringe mentale activiteit (weinig initiatief, weinig motivatie)

o gering voorstellingsvermogen (fantasie en rollenspel in een primitief stadium)

o geringe transfer mogelijkheden van handelen, weinig wendbaar, weinig overdraagbaar naar an
  dere of nieuwe situaties(inwendig spreken is belemmerd), weinig effectief strategisch handelen

o geringe kennisgerichte nieuwsgierigheid

o trage informatieverwerking 

o een moeizaam of niet voorspelbare werking van het geheugen, met als belangrijk punt het wei        
 nig beschikbare werkgeheugen 

o problemen met de selectieve aandacht 

o problemen met complexe taken 

o problemen op het gebied van sociale cognitie

o problemen met het hanteren, het herkennen en benoemen van emoties 
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o snel vervallen in lichaamsgebonden negatief gedrag in sociale situaties die de deze leerling  
  niet aankan 

o een sterke neiging tot afhankelijkheid 

o weinig flexibel

Vanuit deze karakteristieken in het achterhoofd laten Damen en Cordang een aantal leerstijlen de     
revue passeren. We zullen ze in de volgend hoofdstukken uitvoerig behandelen.
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Over de auteur:

Dit boek is geschreven door Auke Sikma.

Auke Sikma is verknocht aan het onderwijs en koos meteen na het voltooien van zijn opleiding voor 
het Speciaal (toen nog Buitengewoon genoemd) Onderwijs.

Na jaren voor de klas gestaan te hebben werd hem gevraagd een jonge leerling op Ameland te wil-
len begeleiden. Deze leerling kon vanwege haar jonge leeftijd nog niet naar een school “aan de wal”, 
zodat de basisschool haar liefdevol en zorgzaam opnam in de kleutergroep. De leerling had echter 
specifieke onderwijskundige behoeften en de basisschool wilde -in het vinden van een antwoord op 
deze hulpvraag- graag ondersteuning.

Later zou het heel gewoon worden dat leerlingen met Speciale Onderwijskundige Behoeften naar het 
regulier onderwijs gaan. Het werd zelfs bij Wet geregeld. Eerst kwam er de Leerling Gebonden Finan-
ciering (in de volksmond “rugzakje” genoemd). Vanuit deze Leerling Gebonden Financiering kon ex-
tra begeleiding voor de leerling en de leerkracht (en begeleider) worden betaald. Per 1-8-2014 ver-
dwijnt deze Leerling Gebonden Financiering weer, omdat de regeling te duur bleek.

In zijn werk heeft Auke Sikma de computer steeds als waardevol hulpmiddel gezien. Zelfs toen de 
computer op school nog geen “gemeengoed” was, experimenteerde hij als met het inzetten hiervan 
ter uitbreiding van het leerstofaanbod voor deze leerlingen. Zelfs het programmeren werd niet ge-
schuwd. Auke Sikma schreef hierover zelf een boek, dat onder de naam “Logisch Logo” in 1980 bij 
uitgeverij Academic Service verscheen. 

En nog steeds speelt de computer een belangrijke rol binnen het onderwijs-aanbod voor deze doel-
groep. Immers, met de computer kan tegemoet worden gekomen aan een gedifferentieerd onderwijs-
aanbod. Dat zeker nodig is als het kind (met speciale onderwijskundige behoeften) onderwijs krijgt 
binnen een reguliere school. Het “reguliere” aanbod is dan vaak niet voldoende. Als dan bovendien 
rekening wordt gehouden met de specifieke leerstijlen van een deel van deze doelgroep ......

Om het kaf van het koren te kunnen scheiden, om met een kritisch oog naar het aanbod te kunnen 
kijken en om te weten wat deze doelgroep eigenlijk nodig heeft, is dit boek geschreven.

Naast dit boek (ook als iTunesU-cursus aangeboden) heeft de auteur een site 
(http://wandelman.nl/iPaadSEN) een Facebook (http://www.facebook.com/iPaadSEN en een Twitter-
account @iPaadSEN voor belangstellenden.

Het filmpje in dit boek hoort bij de aanvraag voor Apple Distinguist Educator
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Kennen, waarderen en gebruiken

Kennen: bekend zijn met iets, ervan gehoord hebbend
Waarderen: op waarde schatten, op prijs stellen, appreciëren.
Gebruiken: hanteren (in het dageijkse leven)
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Kennen, waarderen en gebruiken

Is het voor iedereen niet zo dat -om iets te kunnen waarderen- het eerst gekend dient te worden? 
Niet voor niets luidt het spreekwoord: “Wat de boer niet kent ....”
Ook wij moeten eerst iets leren kennen, ergens kennis van nemen, voordat we het kunnen waarderen 
(of niet) en de kennis erover (de ervaring ermee) kunnen gebruiken en kunnen delen met anderen.

Damen en Cordang schrijven hierover:

“Leerlingen leren via de drieslag: leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken.”

Het leren kennen: 
Laat deze leerlingen ruim de tijd nemen om, ook bij veelvoudige herhaling, 
uitvoering en intensief, de eigen mogelijkheden te leren kennen in een prak-
tisch verband van het leven, waarbij (al is het maar gering) positief effect 
wordt gegenereerd (vreugde beleven aan je mens-zijn) om het proces 
gaande te houden.
 
Het leren waarderen: 
Leerlingen die uiterst voorzichtig en terughoudend de werkelijkheid verken-
nen, met weinig exploratiebehoefte, met angst voor het onbekende en behoefte aan persoonlijke be-
geleiding en externe uitingen van vertrouwen in de situatie.
 
Het leren gebruiken:  
Alleen datgene spontaan gebruiken wat zeer vertrouwd is en zeer goed gekend en gewaardeerd 
wordt en verder passief afwachten en pas een eenmaal gekende en gewaardeerde mogelijkheid in-
zetten als anderen daartoe aansporen. Het eenmaal gekende en gewaardeerde snel weer vergeten 
en (onbewust) laten vervagen.

Didactische consequenties  
De didactische gevolgen van deze leerstijl zijn onder andere dat deze leer-
lingen:

o (soms heel) veel geduld en herhaalde kennismaking nodig hebben bij het leren kennen van  
 mogelijkheden. 

o heel veel waardering (ook mogelijkheden tot zelfwaardering) nodig hebben. Pluimpjes, duimen, 
  wat we ook maar kunnen verzinnen (en zichtbaar kunnen maken) om de waardering te uiten en   
 de leerling een gevoel van zelfvertrouwen te geven.

o vaak en bij herhaling, langdurig gebruikmaken van de geleerde mogelijkheden (ook die welke 
  we in het gewone dagelijkse leven tot deel-handelingen rekenen). 

o steeds leren in een bepaalde context. Damen en Cordang schrijven:”Kennis is context gebon-
  den en krijgt pas waarde in de gebruikerscontext. En daarin zit voor veel leerlingen, en dus niet 
 alleen bij deze leerlingen, een probleem. De gebruikerscontext wijkt altijd af van de context 
  waarin geleerd wordt, hoe realistisch die context ook is. En daarin zit het probleem. Leerlingen 
  zijn niet in staat het geleerde in andere, nieuwe situaties toe te passen. Het proces van decon- 
  textualiseren en recontextualiseren werkt onvoldoende.”

6



We kunnen hier maar één oplossing voor bedenken: wat geleerd is moet vaak in nieuwe en andere 
situaties terug komen. 

Consequenties met betrekking tot het onderwijsaanbod
Ten aanzien van het (ICT) onderwijsaanbod zou dit zichtbaar moeten zijn in:

- de leerstof die in kleine stapjes wordt aangeboden
- voldoende positieve feedback (waardering bij goed gemaakte opgaven en hulp en ondersteuning  
bij fout gemaakte opgaven)
- de leerstof wordt in verschillende contexten aangeboden
- de leerstof wordt hernieuwd aangeboden (herhaald)

Als we door de bril van deze leerstijl naar ons onderwijsaanbod kijken zo dat dus: in kleine stapjes 
moeten worden aangeboden zodat er veel succes-ervaringen zijn, zou er gelegenheid voor positieve 
feedback moeten zijn en zou de leerstof herhaald en in wisselende context moeten worden aangebo-
den.
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Voorbeeld
LetterSchool
Het gaat in de app om het schrijven van losse hoofdletters, cijfers of blokletters. 
Dit is het keuzescherm van Letterschool

Laten we eens naar de app kijken vanuit bovengenoem-
de aspecten:
- de leerstof wordt in kleine stapjes  aangeboden
+  ja, het schrijven van een letter of cijfers wordt in  
  een opbouw van 4 stapjes geleerd:
 1: het kijken en luisteren naar de letters als deze   
         in context (in een woord) wordt gepresenteerd
 2: het aangeven waar begonnen moet worden de   
         letter te schrijven
 3: het trekken van de lijnen over een aangegeven 
         streep tussen aangegeven punten
 4: het trekken van de lijnen (zonder aangegeven 
         streep, zonder aangegeven punten)
Hier scoort de app dus GOED op!
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- er voldoende positieve feedback 
+  ja, waardering middels geluiden en animaties,  hulp door het aangeven van begin-punten (na 3 
  pogingen), een voorbeeldlijn ook hier scoort de app dus goed!

- de leerstof wordt in verschillende contexten aangeboden
-  nee, schrijven kan dan ook niet alleen met LetterSchool worden geleerd. Als dit programma ech 
 ter naast de schrijfmethode wordt gebruikt, wordt daarmee wel een andere context gecreëerd.

- de leerstof wordt hernieuwd aangeboden (herhaald)
- nee, dit is aan de leerkracht (met diverse materialen)

Conclusie
+ Op de aspecten: kleine leerstapjes en positieve feedback scoort LetterSchool goed. 

- Op de aspecten: herhaalde aanbieding in wisselende context scoort de app niet goed.
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Interfererende mentale modellen

Interfereren: tussenkomen in de werking
Mentaal model: diagrammen die het gedachten- en actiepro-
ces weergeven welke nodig zijn om een bepaald doel te beha-
len
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Vasthouden aan interfererende mentale modellen 

 Damen en Cordang schrijven:
“De schema’s en overtuigingen uit vroegere ervaringen, zijn heel sterk bij veel van deze leer-
lingen. Naarmate de handicap ernstiger is worden de schema’s die het gevolg zijn van vroe-
ge ervaringen sterker. En waar het inzicht ontbreekt dat deze schema’s beter kunnen worden 
ingeruild voor adequatere schema’s blijven de vroege schema’s in al hun sterkte bestaan.”

Ter illustratie van het begrip “mentale modellen” het bekende verhaal van de Neanderthalers van 
David Hutchens:

Schaduwen van de Neanderthaler Pegasus, 1999
(waarin de grotmannen over hun bestaan spreken) 

Er waren eens vijf grotmannen  
Ze heetten Unga, Bunga, Oogie, Boogie en Trevor. 
En ze leefden samen in een grot Eigenlijk verlieten ze de grot nooit. 
Ze bleven daar dag in dag uit, wachtend op dode insecten 
en droge bladeren die de grot inwaaiden zodat ze wat te eten hadden.
De grotmannen waren tevreden met dit geïsoleerde leven, 
omdat ze geloofde dat de rand van de grot de grens van het universum 
was. En deze situatie was de oorzaak van enkele interessante gedach-
ten van de grotmannen. “Buiten de grot is er niets. 
Als je naar buiten gaat 'poof', en Unga is dood” sprak Unga. 
“Nee, buiten is er een grote draak.  
Draak eet Bunga helemaal”, zei Bunga
“Nee, Nee”, zei Oogie. “Buiten is er een grote God.  Grote God slaat Oogie en  ́splesh ́, grote rot-
zooi”. Ondanks hun theologische verschillen waren de grotmannen het over een ding eens: 
je moet nooit de grot verlaten. Nog beter was het om voor alle zekerheid altijd met je gezicht van de 
opening af te zitten.  Zo leefden ze hun hele leven met hun rug naar de opening.
Zoals je je kunt voorstellen was het een tamelijk saai leven voor deze groep grotmannen. 
En hun rug was altijd verbrand door de zon. Soms kwam er een beest voorbij de grot, maar de grot-
mannen zagen het nooit.  In plaats daarvan, omdat ze met hun rug naar de ingang zaten, 
zagen ze alleen de schaduw geprojecteerd op de muur achter in de grot
Als er bijvoorbeeld een hyena voorbij kwam,  zochten de grotmannen dekking voor zijn schaduw op 
de muur. Of als er een vlinder voorbijkwam, sprongen ze op en probeerden de kleine schaduw te van-
gen. Op een keer trapte een giraffe een schaap dood vlak voor de grot, 
maar niemand had ook maar enig idee wat dat was!
De grotmannen realiseerden zich nooit hoe beperkt hun begrip van de wereld was. 
Voor hen was het de waarheid, en ze waren tevreden!
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Voor we kunnen begrijpen welke rol mentale modellen (en vooral de interfererende) kunnen spelen bij 
het leren van deze kinderen eerst dit nog:

Mentale modellen worden gevormd door de "ladder of inference" 
(Chris Argyris) :

1. We selecteren iets uit alle gebeurtenissen om ons heen
2. We geven daar betekenis aan
3. Op basis van die betekenis maken we een veronderstelling
4. Die veronderstelling vormt de basis voor conclusies
5.   En die conclusies en het gedrag dat er op volgt versterken
 onze overtuigingen ("beliefs")

We kunnen niet zonder mentale modellen, maar ze kunnen dus ook enorm 
in de weg zitten. 
David Hutchens beschrijft in zijn boek "Shadows of the Neanderthal: 
Illuminating the Beliefs That Limit Our Organizations" (Pegasus 1999) 
zeven principes van mentale modellen:

1. Iedereen heeft mentale modellen
2. Mentale modellen bepalen hoe en wat we zien
3. Mentale modellen leiden ons denken en gedrag
4. Mentale modellen maken dat we onze veronderstellingen als feiten gaan zien
5. Mentale modellen zijn altijd incompleet
6. Mentale modellen beïnvloeden de resultaten die we halen, en versterken zichzelf daarmee
7.   Mentale modellen gaan vaak langer mee dan nuttig is.

Zoals we de wereld om ons heen zien, beïnvloedt hoe we die ervaren. Als we in staat zouden zijn de 
manier waarop (de bril waarmee) we naar de wereld kijken te veranderen, kunnen we ook tot andere 
conclusies en acties komen. 

Voor leerlingen met specifieke onderwijskundige behoeften 
zijn het dus de eerder opgedane ervaringen die een grote rol spelen 
bij het opdoen van nieuwe ervaringen.
Met andere woorden: als eenmaal een slechte ervaring is opgedaan 
met bijv. een opdracht (op papier, op een computer of iPad) is dat van 
invloed op de volgende keer dat een opdracht wordt gegeven.

https://secure.i-toolkit.com/www_goldenwomencentre_ca/files/The%20Ladder%20of%20Inference.pdf
https://secure.i-toolkit.com/www_goldenwomencentre_ca/files/The%20Ladder%20of%20Inference.pdf
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Didactische consequenties
Volgens Damen en Cordang heeft deze leerstijl belangrijke didactische 
consequenties. Ze schrijven:

“Didactisch gezien is het zaak de schema’s te vervangen door andere 
schema’s. 
De didactische strategie die bij deze leerstijl past is te omschrijven te omschrijven als:
•  het in kaart brengen van bij dit specifieke kind voorkomende starre interfererende mentale  
 schema’s
• het herkennen van gedragingen die aantonen dat de leerling de interferentieladder beklimt
• het herkennen van de eigen interfererende mentale schema’s
•  herkennen hoe men, vooral bij onvoorspelbaar gedrag, onbegrijpelijke gedragingen en bij  

 ongewenst gedrag snel zelf de interferentieladder beklimt waardoor leren uitgesloten wordt.”
einde citaat

Consequenties met betrekking tot het onderwijsaanbod
In het algemeen zouden we kunnen stellen dat het onderwijsaanbod (dus ook het digitale) een 
positieve ervaring moet bewerkstelligen (een succes-ervaring).
Daarvoor dient het materiaal (en laten we ons maar even beperken tot het digitale aanbod, maar het 
geldt vanzelfsprekend voor alle onderwijsaanbod) aan een aantal voorwaarden te voldoen:

De vormgeving dient duidelijk en rustig te zijn en dient aan te sluiten op de beoogde doelgroep.
De inhoud moet de leerling motiveren.
De bediening dient intuïtief te zijn en niet te frustreren.

Als we door de bril van deze leerstijl naar ons onderwijsaanbod kijken zo dat er dus: mooi uit moeten 
zien, moeten aansluiten op de doelgroep, moeten motiveren en qua bediening eenvoudig en intuitief 
moeten zijn.
Laten we dit eens in de praktijk bekijken:

We doen dat naar aanleiding van de app: Kenny
Kenny is een app uitgebracht door de
Stichting Kennisnet en is gratis in de app-store te 
verkrijgen.

http://.com/nl/app/kenny-hd/id580087329?l=nl&ls=1&mt=8
http://.com/nl/app/kenny-hd/id580087329?l=nl&ls=1&mt=8
http://www.kenny.nl/app/
http://www.kenny.nl/app/
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Kenny HD is een Nederlands product en is gratis.
Kenny heeft een aantal doelstellingen:

 .   1.ruimtelijk inzicht
 .   2.associëren van categorieën 
 .   3.schrijfbewegingen
 .   4.logische reeksen
 
Kenny is een vrolijk animatiespel. Bij de openingsscene van het spel zit Kenny nog in het ei en roept 
“Ik wil eruit! Hallo is daar iemend? Wil je me helpen? Het is hier donker binnen”.
Door meerdere malen op het ei te klikken kan Kenny eruit klimmen.

De 4 spelletjes sluiten aan bij de genoemde doelen:

ad.1: steiger draaien = Kenny moet over een vijver (9 stukjes) waarin 
planken liggen. Door de planken goed te draaien kan Kenny erover heen 
lopen. Na niveau 1 volgt niveau 2 en niveau 3 (met langere weggetjes)

ad.2: fruit sorteren = Kenny moet fruit (appels, peren, aardbeien) 
sorteren door er mbv plankjes voor te zorgen dat het in de goede mandjes 
valt.

ad.3: niet van het pad raken = leidt Kenny met je vinger langs een 
weggetje (de weggetjes worden steeds moeilijker)

ad.4: stenen leggen = Kenny moet de rivier oversteken en stapt hierbij op 
stenen. Deze moeten in een bepaalde logische volgorde liggen. Niveau 1: 
volgorde van 2, Niveau 2: volgorde van 3, Niveau 3: volgorde van 4
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Laten we nu eens naar Kenny kijken vanuit de in dit hoofdstuk besproken leerstijl:

-!  De vormgeving dient duidelijk en rustig te zijn en dient aan te sluiten op de beoogde 
  doelgroep.
  + ja, Kenny ziet er leuk en grappig uit, de vormgeving is prachtig. Ook de geluiden  
     (rustige bosgeluiden bijv.) zijn mooi en functioneel

-!  De inhoud moet de leerling motiveren.!
! ! + ja, de inhoud motiveert als rekening gehouden wordt met het individuele niveau en  
     motorische mogelijkheden van de leerling (fruit sorteren bijv. is best nog wel een moeilijk 
     spel). Gelukkig is fouten maken in deze app niet erg, sterker nog: er komt een grappige 
     animatie.
     Als bij het spel “stenen leggen” bijvoorbeeld een verkeerde steen wordt geplaatst loopt 
     Kenny er rustig overheen, valt in het water en vraagt om het nog eens te proberen.

-! ! De bediening dient intuïtief te zijn en niet te frustreren.
  + ja, absoluut. Dat begint al bij de start van de app. Kenny zit dan nog in het ei en roept 
            “Hallo, is daar iemand?”, en “Wil je me helpen?”, maar zegt niet hoe! Door op het ei te 
     tikken komen er barsten in zodat Kenny eruit kan. Dat hoeft niet uitgelegd te worden, dat 
     gaat intuïtief.

Een zeer goede score dus (wat deze leerstijl betreft) voor deze app!

Voor een filmpje kijk hier

http://www.youtube.com/watch?v=m_9_8NL5Isc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=m_9_8NL5Isc&feature=player_embedded


Planmatig werken

Planmatig: 1) Methodisch 2) Stelselmatig 3) Systematisch 
4) Volgens een bepaald plan 5) Volgens plan 6) Weldoordacht 
7) Weloverwogen 
Werken: een taak verrichten
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Planmatig werken

Damen en Cordang schrijven: “Het planmatig werken van deze leerlingen is beperkt vanwege de be-
perkte mogelijkheden die zij hebben m.b.t. algemene strategieën, vakspecifieke strategieën en meta-
cognitie”.

Met andere woorden: deze leerlingen zijn veelal niet in staat zelf structuur aan te brengen om daar-
door planmatiger te kunnen werken. Zij hebben die structuur dus “van buiten” nodig.
Van leerkrachten, begeleiders of ouders.

In dit opzicht wordt veel gesproken over de “zone van de naaste ontwikkeling” (Vygotsky) 
Vygotsky omschrijft dit als “hetgeen het kind samen met een ander kan uitvoeren”.
Het doel is om de “Zone van de naaste ontwikkeling” tot “zone van de actuele ontwikkeling” (= het-
geen het kind zelfstandig kan uitvoeren) te maken.
Daarna ontstaat er weer een nieuwe “zone van de naaste ontwikkeling”

Daarom moet volgens Damen en Cordang het onderwijs:

         • aansluiten bij die naaste zone van ontwikkeling

         • een naaste zone van ontwikkeling te creëren 

Dat is belangrijk want:

• aansluiten bij de zone van de actuele ontwikkeling biedt geen uitdaging         
(wel “succes-ervaringen”) en dus weinig kans op groei en ontwikkeling

• aansluiten bij de zone voorbij de naaste ontwikkeling geeft faalervaringen en demotiveert (het is im-
mers veel te moeilijk) Vygotsky noemt dit het “ontologisch veiligheidssysteem” (dat wat het kind niet 
kan, en ook niet met een ander kan uitvoeren). Hierdoor kan zelfs schade ontstaan (vandaar “veilig-
heidssysteem)

Om dus te bereiken dat wat een kind eerst SAMEN kan, uiteindelijk ZELF kan doen dient men de stu-
ring en de begeleiding geleidelijk af te bouwen. En daar zit meteen een grote valkuil.

De begeleiding, de sturing wordt wel “scaffolding” genoemd.
De letterlijke betekenis van ‘scaffolding’ is van steigers voor-zien, schragen, ondersteunen. ‘Instructio-
nal scaffolding’ is de steun die een leerling van de leerkracht krijgt bij het volbrengen van taken die 
zonder die hulp te moeilijk zouden zijn. De leerkracht reduceert de complexiteit van de situatie, geeft 
structuur, verheldert het probleem, wijst op de volgende stap die gezet moet worden, betrekt de leer-
ling bij het volbrengen van de gezamenlijke taak, schept een kader en geeft regels die de leerling ge-
leidelijk aan overneemt (zelfregulatie). De leerkracht geeft op deze manier informatie over metacogni-
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tieve procedures. Zodra de leerling de taak zelfstandig kan uitvoeren, wordt de ondersteuning beëin-
digd, zoals een steiger wordt weggehaald als die niet meer nodig is (Veenman, 1997). 

Er kunnen 2 fouten worden gemaakt:
- geen (of te weinig) hulp meer geven als/wanneer deze nog wel gewenst is. Hierbij bestaat het ge-

vaar dat de leerling “gedemotiveerd” raakt.
- te veel of te lang hulp bieden wanneer dat niet (langer) nodig is. We spreken hier dan over “learned 

helplessness” oftwel aangeleerde hulpeloosheid

Consequenties met betrekking tot  het onderwijsaanbod

In het algemeen zouden we kunnen stellen dat het onderwijsaanbod aan 
zou moeten sluiten op de actuele zone van ontwikkeling (als instapniveau) 
en vervolgens in kleine stapjes (steeds een nieuwe zone van naaste ontwik-
keling) zou moeten verdergaan.
Ook zou het onderwijsaanbod voor wat de iPad betreft hulp moeten bieden waar nodig.

de leerstof wordt in kleine leerstapjes aangeboden

de aanbieding (cq verwerking) van de leerstof kan waar nodig ondersteund worden, maar   
kan waar mogelijk individueel en zelfstandig worden benaderd.

Voorbeeld
Als voorbeeld kijken we naar de app  “Juf Jannie Letters Leren Lezen”
De app kost € 1,79 en is van Shoto

De app bevat de volgende onderdelen: 
1. plaatje afmaken (stem noemt de klank van een letter, 
 deze moet worden aangeraakt waarna een lijntje wordt getekend)
2. letters leren (raak een letter aan om te horen hoe hij klinkt)
3.    letters oefenen (ik noem een ,etter en jij moet’em aanraken. 
 Waar is de …..)
4. hoofdletters (sleep de juiste letter naar de hoofdletter)
5. letters en plaatjes (raak de plaatjes aan om de letters van de plaatjes  
  te horen)
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6. letter bij plaatje (sleep de juiste letter naar het plaatje)
7.   plaatje bij letter (welk plaatje begint met een ….)

En nu kijken we er eens naar door deze bril van de nieuwe leerstof-voorwaarden

de leerstof wordt in kleine leerstapjes aangeboden
  - nee, er zijn GEEN leerstapjes (dus ook geen kleine) , het zijn alle letters (hoofd- of klein) 
    in alle oefeningen die worden gebruikt. Ieder van de 7 oefeningen heeft maar 1 niveau
de (aanbieding cq verwerking) van de leerstof kan waar nodig ondersteund worden, ! !
maar kan waar mogelijk individueel en zelfstandig worden benaderd.

- nee, er wordt wel vriendelijk gemeld: “jammer, dat is niet goed, we proberen het straks  
nog eens”, maar er wordt geen hulp geboden.

Dat valt dus nog niet mee, de didactische consequenties van deze leerstijl toe te passen in deze app
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Sensomotorisch en gevoelsmatig leren

Sensomotoriek: koppeling tussen motoriek (vermogen om te 
bewegen) en sensoriek (opdoen van zintuiglijke prikkels, zoals 
zien, horen, voelen); bijvoorbeeld om een bal te kunnen van-
gen (motoriek) moet je die kunnen zien (sensoriek) ook wel: de 
motorische reactie op zintuiglijke informatie.
Gevoelsmatig: intuitief en emotioneel
Leren: het verwerven van mogelijkheden tot (meer/ander) ge-
drag en handelingen middels het opdoen van ervaringen, ver-
meerdering van kennis, vergroting van inzicht, verandering van 
opinies en meningen en vergroting en vermeerdering van 
bekwaamheden.anders dan door natuurlijke groei en rijping
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Sensomotorisch, gevoelsmatig leren

Damen en Cordang zeggen het zo: “De leerling leert vanuit een directe en emotioneel sterke betrok-
kenheid bij de werkelijkheid die momentaan concreet aanwezig is (hoe). Het leren is sterk gebonden 
aan het hier en nu en aan de fysieke omgang met de omgeving en de eigen lichamelijkheid (wat).”

In de SLO-publicatie “Sensomotorische ontwikkeling” lezen we:

“De zintuigen maken een eigen ontwikkeling door, maar werken niet afzonderlijk. Ze beïnvloeden elkaar en moeten als geheel 
functioneren. 
Als je een sinaasappel ziet weet je hoe deze aanvoelt, ruikt en smaakt (integratie van verschillende zintuiglijke prikkels). Zowel 
een tomaat als een biljartbal zijn rond en rood, maar je zet in de laatste niet je tanden.

Op basis van ervaring vormen we ons een zintuiglijke en fysieke kaart van ons lichaam en de wereld om ons heen. Dit is een 
steeds doorgaand proces, zo ontwikkelen we ons.”

en

“Als de informatie die binnenkomt vanuit verschillende systemen niet met elkaar in overeenstemming is, kunnen er vegetatieve 
reacties, zoals rood worden, misselijkheid en dergelijke optreden. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld lezen in de auto. Het ves-
tibulaire systeem registreert beweging terwijl je naar een niet bewegende tekst kijkt.

De zintuiglijke informatie wordt ervaren, herkend, gewaardeerd, opgeslagen en weer bijgewerkt door nieuwere ervaringen. Er 
kunnen steeds bewuster keuzes gemaakt worden en verbanden gelegd: een kind leert variëren en kan een handeling aanpas-
sen. Dit verwerkings- en samenwerkingsproces van informatie tot het komen tot een reactie (handeling) heet sensomotorische 
integratie.”

Consequenties met betrekking tot het onderwijsaanbod

o zorg voor een veilige, prettige en comfortabele leersituatie 

o geef authentiek, persoonlijk contact (goedkeuring en belangstelling)

o biedt mogelijkheden tot communicatie en leren met anderen 

o geef duidelijke structuur 

o biedt speciale activiteiten in die concentratie bevorderend zijn (verwijder aanvankelijk zonodig 
  prikkels die de concentratie kunnen verstoren)

Met betrekking tot het ICT-aanbod zijn er geen bijzondere wensen.
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Pragmatisch leren

pragmatisch: Op nut en bruikbaarheid gericht
leren: het verwerven van mogelijkheden tot (meer/ander) ge-
drag en handelingen middels het opdoen van ervaringen, ver-
meerdering van kennis, vergroting van inzicht, verandering van 
opinies en meningen en vergroting en vermeerdering van 
bekwaamheden.anders dan door natuurlijke groei en rijping

5
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Pragmatisch leren

Laat de leerstof een oefening zijn voor de beheersing van het alledaagse.  

Kijkt u eens door de bril van deze leerstijl naar de volgende app-schermafbeeldingen:

Met pragmatisch leren bedoelen we het leren als oefenproces voor het begrijpen en beheersen van 
het allerdaagse. Dit wil dan ook zeggen dat het leren aan zou moeten sluiten bij het alledaagse, er-
van uit zou moeten gaan.

Consequenties met betrekking tot het onderwijsaanbod

Damen en Cordang: “Als we de factoren bezien die problemen kunnen 
veroorzaken dan hoort daar een didactische stijl die aansluit bij de door 
de Mink aangegeven communicatiebehoefte. Een grote behoefte aan 
betrouwbaarheid en concreet, praktisch en contextgebonden leren. Be-
trouwbaarheid en voorspelbaarheid, kleine stapjes maken en altijd aansluiten bij het bekende en alle-
daagse dat praktisch nut heeft is de enige sleutel. Het gaat dan vooral om: beleven waar het geleer-
de in de praktijk voor dient, toepassen en doen, leren door doen ook, zeer veel voorgestructureerde 
oefeningen, met veel context en details, in kleine stappen en duidelijk gestructureerd; heel concreet 
en feitelijk georiënteerde leerelementen; met zeer ruim de tijd voor reactie en oefening, herhaling en 
uitleg en weer herhaling”

Concreet betekent dit:

o het nut van wat geleerd moet worden, moet duidelijk worden gemaakt

o duidelijke eikpunten voor de opdrachten (specifieke instructie wat, waarom, waar, wanneer)

o nadruk op praktijk gerichte omgeving (mogelijkheden om te leren door ervaring, demonstratie      
 en activiteiten waaraan het hele lichaam deelneemt
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o weloverwogen tempo

o voldoende tijd geven om gegevens op te nemen, te verwerken, en te distilleren, en om ant 
  woord te geven (mondeling of schriftelijk); 

o concentratie op één onderwerp tegelijk over een lange periode in plaats van veel verschillende 
  onderwerpen in een betrekkelijk korte tijd; 

o periodieke controles om te zorgen dat er voldoende gegevens ter beschikbaar zijn 

Consequenties met betrekking tot het 
ICT-aanbod
Ten aanzien van het (ICT) onderwijsaanbod zou dit zichtbaar 
moeten zijn:

- Opdrachten bij de leerstof zijn duidelijk en specifiek
- De leerstof past binnen de referenties van de kinderlijke belevings- en ervaringswereld
- De leerstof is praktisch en wordt in alledaagse context aangeboden
- De leerstof kan in eigen tempo worden doorlopen
- De leerstof concentreert zich op één onderwerp
- De leerstof laat periodieke controles toe (registratie)

Voorbeeld
Als voorbeeld nemen we de app  Tel de dieren
In de app moeten de leerlingen dieren tellen (tm 20) 
in een mooi verzorgde, 
artistieke en rustige omgeving. Keuzes die kunnen 
worden gemaakt zijn:

- vooruit tellen of terug tellen

- dieren tellen of cijfers benoemen

- op volgorde (1-20) of door elkaar

- geluid aan/uit

- stem aan/uit
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- keuze uit 16 talen (ook Arabisch, Slovaaks en Zwitsers Duits)

Laten we eens kijken naar de voorwaarden die bij deze leerstijl passen:

Opdrachten bij de leerstof zijn duidelijk en specifiek) 
 + Ja, het is vrij snel duidelijk wat van de leerling gevraagd wordt

De leerstof past binnen de referenties van de kinderlijke belevings- en ervaringswereld 
 + Ja, absoluut, de tekeningen zijn prachtig

De leerstof is praktisch en wordt in alledaagse context aangeboden 
 + Ja, het zijn alledaagse situaties met dieren

De leerstof kan in eigen tempo worden doorlopen 
 + Ja, er is geen tijdsdruk, het muziekje speelt rustig door

De leerstof concentreert zich op één onder-! !
werp 
 + Ja, het gaat alleen om het tellen tm 20

De leerstof laat periodieke controles toe (registra-
tie) 
 - Nee, geen registratie

25



Egocentrisch leren

egocentrisch: het eigen IK steeds het belangrijkst vinden
leren: het verwerven van mogelijkheden tot (meer/ander) ge-
drag en handelingen middels het opdoen van ervaringen, ver-
meerdering van kennis, vergroting van inzicht, verandering van 
opinies en meningen en vergroting en vermeerdering van 
bekwaamheden.anders dan door natuurlijke groei en rijping
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Egocentrisch Leren

“De leerling wil leren wat duidelijk nut heeft om zelfstandig in het alledaagse leven te staan, concreet 
dichtbij in tijd en ruimte en gericht op de eigen emotionele beleving behorend bij een egocentrisch 
standpunt aangaande de werkelijkheid” Damen en Cordang

Consequenties met betrekking tot het onderwijsaan-
bod

De didactische stijl die erbij hoort sluit aan bij de communicatiebe-
hoefte: direct, doelgericht, en een algemeen concreet beeld van de 
achterliggende ideeën.

o een gestructureerde, niet gedetailleerde presentatie die vlot, enthousiast en inspirerend is; 

o “zien is weten”. baat bij visualisatie 

o het doel wat er geleerd moet worden, moet duidelijk worden gemaakt 

o mogelijkheden tot zelfstandig en in groepjes werken

o mogelijkheden voor actief experimenteren 

Consequenties met betrekking tot het ICT-aanbod

Ten aanzien van het (ICT) onderwijsaanbod zou dit zichtbaar moeten zijn:

De leerstof moet visueel gestructureerd zijn, en zo ook worden gepresenteerd

De leerstof moet inspireren en motiveren door rustige presentatie in vorm en geluid
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Performaal leren

performaal: niet verbaal
leren: het verwerven van mogelijkheden tot (meer/ander) ge-
drag en handelingen middels het opdoen van ervaringen, ver-
meerdering van kennis, vergroting van inzicht, verandering van 
opinies en meningen en vergroting en vermeerdering van 
bekwaamheden.anders dan door natuurlijke groei en rijping

7

LEERSTIJL 7



Performaal leren

Performaal leren wordt gekenmerkt als: leren door langdurig te doen, in de praktijk al het te leren 
(ook cognitieve) materiaal oefenend. Het leren, dus niet, door de leerstof uitgelegd te krijgen, maar 
door te doen.

Consequenties met betrekking tot het onderwijsaan-
bod 

De didactische ondersteuning wordt gevonden in zeer gestructu-
reerd, competentie gericht onderwijs, contextueel aangeboden, met veel duidelijkheid, regelmaat, 
herhaling, en het aanleren van concrete handelingspatronen en voldoende tijd voor het aanleren en 
toepassen van het geleerde.

o het doel van wat er wordt geleerd, moet duidelijk worden gemaakt; 

o duidelijke, systematische en concreet gedetailleerde presentatie; 

o mogelijkheden om 'te leren door doen'; 

o instructie moet gepaard gaan met modellen, voorbeelden en afbeeldingen; 

o weloverwogen tempo, met voldoende tijd om informatie op te nemen, te verwerken en te distille
  ren, de opdrachten te voltooien, en antwoorden te formuleren 

o mogelijkheden om na te denken en alleen te werken; 

o mogelijkheden om met anderen te werken na de details te hebben verwerkt en schema's te heb
  ben gemaakt. 

Deze didactische consequenties sluiten voor 
wat betreft het ICT-aanbod aan bij de 
onder leerstijl 6 geformuleerde richtlijnen.
In zijn algemeenheid ervaren we de iPad als 
een onderwijs-hulpmiddel bij uitstek als het 
gaat om performaal leren. Vaak hoeft er nl. 
niets uitgelegd maar “voelt” de leerling wat er 
van hem gevraagd wordt en hoe hij dat kan 
doen. Hoeveel handleidingen bestaan er voor 
de iPad denkt u?
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Herhaling 

Herhaling: Een herhaling is het opnieuw (doen) plaatsvinden 
van een eerdere gebeurtenis, of patroon. Letterlijk: nog een 
keer

8
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Herhaling

Voorkeur voor herhaling en vasthouden aan patronen.
Iets anders noemen we dit vaak ook “hernieuwde aanbieding” Het 
gaat daarbij om een aantal zaken:
- na de eerste keer (met begeleiding) een taak of opdracht te heb-

ben gedaan, kan dit een tweede of derde (of vierde) keer zelfstan-
dig. Dat vergroot de zefstandigheid en de eigenwaarde.

- ook weten we dat het leren van deze doelgroep vaak situatiege-
bonden is. Het geleerde kan niet meteen in andere (soortgelijke) si-
tuaties worden toegepast (we noemen dat “niet integratief”). De kennis is niet flexibel. Daarom is het 
van belang nieuwe kennis VAAK en IN VERSCHILLENDE SITUATIES in te zetten. Herhaling dus.

-
Consequenties met betrekking tot het onderwijsaanbod

Didactisch gezien hoort hierbij: veel hernieuwd aanbieden, met tel-
kens een zeer kleine verandering in context, zodat het geen vastge-
roeste kennis wordt die in allerlei andere situaties niet inzetbaar is.

Consequenties met betrekking tot het ICT-aanbod

Ten aanzien van het (ICT) onderwijsaanbod zou dit zichtbaar moeten zijn:

De leerstof moet herhaald aangeboden worden in een veranderende context

Voorbeeld

Als voorbeeld nemen we de app  SoundTouch
De app Soundtouch doet niet zoveel: het laat 12 plaatjes zien
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In de categorien: huisdieren, vervoersmiddelen, wilde dieren
vogels, muziekinstrumenten en huiselijke geluiden.
Met het aanraken van een plaatje wordt een foto zichtbaar
en klinkt het bijbehorende geluid.
Achter ieder getekend plaatje zitten 5 foto’s en 5 verschillende gelui-
den.

Hernieuwde aanbieding in een veranderende context dus …

Veel jonge, ernstig cognitief beperkte kinderen vinden dit programma 
helemaal het einde.

Sinds kort is ook een variatie op deze app te krijgen (van dezelfde 
makers): VideoTouch 
(bij ieder getekend plaatje horen 4 video-filmpjes)
VideoTouch is in een aantal “smaken” te krijgen:
Huisdieren, wilde dieren en voertuigen bijvoorbeeld

32



Weinig eigen initiatief

Initiatief: voorstel of handeling waarmee iets in gang gezet 
wordt

9
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Weinig initiatief nemen

Over het algemeen (zeggen Damen en Dordang) nemen deze leerlingen weinig initiatieven als het 
gaat om leren. Zij dienen geprikkeld, aangemoedigd en gemotiveerd te worden.

Dat betekent dat deze leerling -om zich te kunnen ontwikkelen- veel aandacht, stimulans, prikkeling, 
(bij)sturing, warmte van ons nodig hebben. Pas als de situatie optimaal is, kan het kind zich optimaal 
ontwikkelen.

Op mijn kantoor hangt deze poster, om me eraan te herinneren dat WIJ het niet zijn die kinderen ont-
wikkelen, maar dat we alleen voorwaarden scheppen waarbinnen het kind kan leren en zich kan ont-
wikkelen.

Consequenties met betrekking tot het onderwijsaanbod

“Didactisch gezien kan aan dit aspect tegemoet gekomen worden met 
veel persoonlijke aandacht, heel veel structuur en vaste patronen, prik-
kelarmoede en prikkelselectie oefeningen. De lichaamsgebonden 'acting 
out' herkennen als taal waarmee het kind iets duidelijk wil maken, name-
lijk dat de lichaamsgebonden ervaringsordening niet veilig is (dat kan ook 
komen doordat de andere ordeningswijzen te wensen over laten). Veiligheid herstellen!” Damen en Cordang

Consequenties met betrekking tot het ICT-aanbod

Ten aanzien van het (ICT) onderwijsaanbod kunnen bij andere leerstijlen genoemde aspecten als 
richtlijn worden aangehouden.
Daarnaast zou 1 nieuw aspect kunnen worden aangevoerd:
- de aangeboden leerstof moet door inhoud of vormgeving activeren, stimuleren en motiveren
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Voorbeeld

Omdat we het bij deze leerstijl maar over 1 aspect hebben kijken we eens bij een aantal apps. We ne-
men daarvoor de huidige (december 2012) top 3 van  apps in de categorie Onderwijs:

Toca Hair Salon 2
Bedoeling: kappertje spelen
Beoordelingsvraag: activeert, stimuleert en motiveert de aangeboden leerstof door inhoud of vorm-
geving?
Beoordeling: We hebben er om te beginnen al moeite mee dit leerstof te noemen. Maar goed, in het 
kader van “spelen is leren” kan een kind zich binnen dit spel  uitleven met kammen, borstels, krulspel-
den, haarkleurtjes, haarlakken e.d.
Een speciale groep (veelal meisjes in de leeftijd van 5 tm 7 jaar) zal de inhoud en vormgeving van dit 
spel zeker aanspreken.
Ja dus ....
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Speel met Dora
Bedoeling: Visueel geheugen en visuele synthese oefening met Dora. Puzzels en memory’s
Beoordelingsvraag: activeert, stimuleert en motiveert de aangeboden leerstof door inhoud of vorm-
geving?
Beoordeling: puzzels en memory-spellen worden veel gebruikt door onze doelgroep. Naast motori-
sche vaardigheden (pakken, draaien, leggen) en visuele vaardigheden (goed kijken, vorm en kleur) 
oefenenen ze het visuele geheugen (beelden, vormen en kleuren onthouden) en de visuele synthese 
(wat past waarbij). Omdat dit spel uitgaat van een geliefde personage (Dora en haar vriendjes) acti-
veert, stimuleert en motiveert de vorm van het spel zeker.
Ook de inhoud doet dat, onze leerlingen houden van deze spellen (puzzels en memory) 

LetterSchool NL
Bedoeling: Fijne (schrijf)motoriek, het schrijven van losse blok-letters en cijfers
Beoordelingsvraag: activeert, stimuleert en motiveert de aangeboden leerstof door inhoud of vorm-
geving?
Beoordeling: Ja, deze app ziet er geweldig uit. In alle opzichten (door vorm en inhoud) worden leer-
lingen gestimuleerd en geactiveerd met deze app
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Duidelijkheid en voorspelbaarheid

duidelijkheid: 1) Aanschouwelijkheid 2) Bevattelijkheid 3) Be-
grijpelijkheid 4) Evidentie 5) Helderheid 6) Klaarheid 7) Klaarte 
8) Ondubbelzinnigheid 9) Perspicuïteit 10) Verstaanbaarheid
voorspelbaarheid: 1) Denkbaar 2) Niet verrassend 3) Voorzien-
baar 
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Duidelijkheid en voorspelbaarheid

Leerlingen met speciale onderwijskundige behoeften hebben een hekel aan onduidelijkheden, ge-
heimzinnigheden, onbegrijpelijkheden, niet relevante zaken, dubbelzinnigheden, maar hebben een 
sterke behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Weet hebben van WIE, WAT, WAAR, WANNEER is belangrijk. Vandaar dat we ook steeds wijzen op 
de visualisatie ervan.

WIE     bijv. foto van leerkracht, stagiair in de klas (op het bord) ophangen. foto’s van        
   (mede) leerlingen gebruiken

WAT   bijv. (dag- of week-) roosters in pictogrammen of dagritmekaarten laten zien

WAAR   ruimte’s en plaatsen met een speciale functie (ook speelhoek/bouwhoek e.d.) aan- 
   geven met pictogrammen

WANNEER ook tijd visualiseren met bijv. een time-timer
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Consequenties met betrekking tot het onderwijsaanbod

Didactisch gezien kan dit beantwoord worden met veel structuur, to-
taalcommunicatie, associatief georganiseerde communicatie; informa-
tie voordat iets gaat gebeuren en veel begrip voor het organiseren van 
betrouwbaarheid. Een narratieve methode (verhaaltje) werkt daarom 
alleen wanneer het nadrukkelijk ingebed wordt in het alledaagse erva-
ren van het kind. 

Contextgebonden leren is noodzakelijk want het voorstellingsvermogen buiten de concrete werkelijk-
heid laat te wensen over. Damen en Cordang

Consequenties met betrekking tot het ICT-aanbod

Ten aanzien van het (ICT) onderwijsaanbod kunnen bij andere leerstijlen genoemde aspecten als 
richtlijn worden aangehouden.
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Visueel pragmatisch en concreet fysiek

visueel pragmatisch: qua vormgeving en inhoud gericht op 
nut en bruikbaarheid.
concreet fysiek: te maken hebben met de tastbare werkelijk-
heid

11
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Visueel pragmatisch en concreet fysiek

Sterk ingesteld op nut en bruikbaarheid (visueel pragmatisch) in de tastbare werkelijkheid (concreet 
fysiek), samenhang wordt alleen in dit verband herkend, en als zinvolle, toe te passen kennis gewaar-
deerd en daardoor herkend als bruikbaar en inzetbaar in het dagelijkse bestaan.

Wat vindt u (in dit kader) van bijgevoegde app-schermafbeeldingen?

Didactische consequenties

“Didactisch gezien is het noodzakelijk om veel samenhang te vertalen in 
associatieve opeenvolgende stappen die samen een geheel vormen. Ver-
bale causale uitleg werkt niet, visuele en fysieke ondersteuning versterkt 
de sensomotorische onderlaag van de structurerende ervaringsordening. 
Deze kan breder verkend worden door het opdelen van de kennis en leer-
taken in kleine hapklare brokken en kleine controleerbare stapjes die telkens beloond worden. Narra-
tieve technieken kunnen wel gebruikt worden, maar moeten altijd terugvertaald worden naar de con-
crete contextgebonden situatie. Competentiegericht leren is hier een goede strategie.” Damen en Cordang

Damen en Cordang bedoelen dat het beste aanbod voor deze doelgroep bestaat uit:

Zichtbare en tastbare opdrachten in kleine (in moeilijkheidsgraad oplopende) stapjes aangeboden. 
Eventueel ondersteund door een verhaaltje.

Consequenties met betrekking tot het ICT-aanbod

Ten aanzien van het (ICT) onderwijsaanbod kunnen bij andere leerstijlen genoemde aspecten als 
richtlijn worden aangehouden.
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Gevoelig voor over- en ondervragen

Overvragen:meer vragen dan redelijk is
Ondervragen:denken dat iets of iemand minder kan dan in 
werkelijkheid

12
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Gevoelig voor over- en ondervragen

Citaat: “Een kind overvragen leidt vaak tot problemen als faalangst etc. Een kind ondervragen leidt 
ook vaak tot problemen, waarvan er veel vergelijkbaar zijn met de problemen, die ontstaan wanneer 
een kind wordt overvraagd.”

Bovenstaand citaat is van Dhr.Jeroen van Liempt (van Hoogbegaafd in Nederland). De leerstijl geldt 
dus niet alleen voor onze doelgroep. Alleen kunnen (zoals Damen en Cordang aangeven) de reacties 
op over- en ondervragen directen en heftiger zijn.

In dit kader komen we graag terug op Vigotsky en zijn “Zone van de naaste ontwikkeling”

Vygotsky onderscheidde verschillende leerniveaus bij kinderen:
-  Het actuele ontwikkelingsniveau: activiteiten die een kind al zelfstandig kan volbrengen; 
-  Het hogere ontwikkelingsniveau: activiteiten die het kind nog niet zelfstandig kan,  

maar wel wanneer het ondersteuning krijgt bij de uitvoering ervan. Dit wordt ook wel de zone van de 
naaste ontwikkeling genoemd. 
 
De zone van naaste ontwikkeling is het verschil tussen wat een kind al zelfstandig kan en wat het 
kind kan met ondersteuning (van een volwassene of leeftijdsgenootje). De gedachte achter deze the-
orie is dat kinderen het meest leren van taken en activiteiten die nét een beetje moeilijker zijn dan wat 
ze al zelf kunnen. Met behulp van een ander kan het kind de taak wel volbrengen. Door aan te sluiten 
bij wat het kind alleen kan en te helpen bij wat het nog net niet kan, doen kinderen kennis en vaardig-
heden op die het alleen nog niet had kunnen verwerven.  
De manier van werken volgens de theorie van Vygotsky vraagt een actieve houding ouders, leer-
krachten en begeleiders, zij geven vorm aan de zone van de naaste ontwikkeling. 
Dit houdt in: het bedenken van uitdagende activiteiten spelletjes en oefeningen tijdens de opvang, 
goed luisteren en kijken naar kinderen, kinderen in groepjes of tweetallen laten samenwerken en na-
gaan wat een kind bereikt heeft met de activiteit.  

Scaffolding
We hebben er al eerder over gesproken maar komen er in dit opzicht nog 
even op terug. 
Een begrip dat nauw samen hangt met de zone van de naaste ontwikke-
ling is scaffolding. Letterlijk vertaald is 'scaffolding' het voorzien van stei-
gers. Wanneer iemand een kind helpt, begeleidt en stuurt bij dingen die 
het nog nét niet zelfstandig kan (zone van naaste ontwikkeling), ontstaan 
leermomenten waarmee kinderen steeds weer boven zichzelf uitstijgen. 
Samen kunnen kinderen meer aan dan alleen! Deze manier van begelei-
den behoort tot de 'scaffolding' techniek. 
Dit betekent dat je kinderen precies zoveel hulp biedt, zodat ze een taak 
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zelf met succes kunnen uitvoeren. Vanuit de begeleider-kind interactie beke-
ken, kun je het leren via scaffolding zien als het beklimmen van een hoge 
en steile trap. Het kind kan en durft misschien zelfstandig nog niet een tree 
hoger op de trap. Als begeleider kun je het kind ondersteunen bij het ne-
men van de stap. Het kind weet dat het zal worden vastgehouden als het 
naast de trede stapt en durft daardoor veel meer. Wanneer het lukt om een 
trede hoger te komen: krijgt het kind een gevoel van trots, zelfvertrouwen 
en..het verlangen om nog een stapje hoger te komen! 

Didactische consequenties

Vanuit orthopedagogisch gezichtspunt gaat het er om evenwicht te vin-
den tussen ‘ondervragen’ en ‘overvragen’. Nagegaan moet worden wat 
de leerling als hulpvrager wel of niet kan. En als de hulpvrager het niet 
kan, wat hij dan wel zou kunnen leren. Dit houdt in dat mensen met een 
(verstandelijke) handicap, zoveel als mogelijk, zelf aan die invulling moe-
ten werken (partiële participatie) en waar zij dit niet kunnen geholpen wor-
den (ondersteuning). Er moet dus vanuit de persoon ondersteund worden en niet vanuit een bestaan-
de vorm van zorg waarin die persoon mogelijk zou passen. Ook de afwezigheid van een behoefte 
aan ondersteuning vraagt om aandacht. Het kan zijn dat een persoon met een handicap niet weet 
welke mogelijkheden er voor hem zijn, of dat hij te weinig inzicht heeft in zijn identiteit om zijn behoef-
te te her- en erkennen.  
Leren van een medeleerling, die ook gehandicapt is, is moeilijker dan leren van een niet gehandicap-
te medeleerling.  

Consequenties met betrekking tot het ICT-aanbod

Ten aanzien van het (ICT) onderwijsaanbod kunnen bij andere leerstijlen genoemde aspecten als 
richtlijn worden aangehouden. Belangrijk is het in ieder geval dat binnen het aanbod kan worden aan-
gesloten op het niveau (de zone van de actuele ontwikkeling) van de leerling en deze in kleine stap-
jes (zone van de naaste ontwikkeling) kan worden aangeboden. Ook is het belangrijk dat hulp en be-
geleiding niet “als vanzelfsprekend” (soms overbodig) maar alleen “als nodig” beschikbaar is.
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Dominante ervaringsordening

dominante: overheersende
ervaringsordening een begrip dat beschrijft hoe mensen de 
werkelijkheid op zich af laten komen en verwerken.
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Behoefte aan aansluiting bij de (tijdelijk of langdurig) 
dominante ervaringsordening.

Dr.D.Timmer-Huigens schrijft: Elk deel van Ervaringsordening, elke vraag waarmee je als mens de 
werkelijkheid beleeft en ordent, kan dominant worden. In zo’n situatie is het heel belangrijk dat een 
ander je begrijpt en antwoord geeft of reageert op een manier die aansluit bij jouw dominante erva-
ringsordening. Juist dan merk je of de ander je helpt en je begrijpt. Daardoor voel je je minder alleen, 
maar verbonden met de ander.

Laten we-om dit goed te begrijpen nog eens even naar Dr.D.Timmer-Huigens luisteren:

De vier vragen van Ervaringsordening:

Het lichaamsgebonden deel van de Ervaringsordening wordt herkend door de vraag te stellen: 
  is mijn lichaam veilig?
De vraag heeft betrekking op het gehele lichaam en alle aspecten van veilig. Het is dus niet alleen 
de afwezigheid van direct gevaar, maar ook met zaken als heb ik honger, moet ik naar de WC, heb ik 
het warm of koud en dergelijke. Als het lichaam niet veilig is, dan moet er wat veranderen. 
Het lichaamsgebonden deel wordt dan dominant, de onveiligheid moet worden weggenomen.

Het Associatieve deel van de Ervaringsordening wordt herkend door de vraag te stellen: 
  is de omgeving betrouwbaar?
De vraag naar betrouwbaarheid zegt vooral iets over mijn verwachting. Gedraagt de omgeving zich 
zoals ik verwacht? Daarbij kan betrouwbaarheid ook deze wijsheid zijn: “Je kan er bij een oneerlijk 
mens altijd op vertrouwen dat deze oneerlijk is” Ook dat is betrouwbaarheid. Die betrouwbaarheid 
kan ook geboden worden door een gewelddadige ouder, een luie begeleider of een slecht functione-
rende teamleider. Zolang de werkelijkheid hetzelfde blijft is het voor dit deel van de Ervaringsorde-
ning geen probleem, maar als de ouder, begeleider of teamleider ineens wél voor mij zorgt kan ik in 
de war raken. Dan reageer ik afwijzend op een positief signaal, gewoon omdat ik het niet verwacht. 
Daar moet rekening mee gehouden worden.

Het Structurerende deel van de Ervaringsordening wordt herkend door de vraag te stellen: 
  begrijp ik de samenhang?
De samenhang in een situatie is datgene dat de som groter maakt dan het geheel van de delen. 
Daar maak ik een beeld van. “ Het is nu pauze” is een zin die een hele samenhang beschrijft, zonder 
dat er op dat moment iets is veranderd in de omgeving, de fysieke werkelijkheid. Als ik niet begrijp 
wat bedoeld wordt met een pauze, blijf ik dus gewoon zitten, terwijl om mij heen iedereen op staat en 
naar het plein gaat. Ik ga maar mee, maar ik begrijp de samenhang nog steeds niet. Alleen heeft nie-
mand het door. Daarom is deze vraag erg belangrijk om altijd te stellen, ook als je het antwoord al lijkt 
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te weten. Dit antwoord, de “som”, kan wel eens anders zijn dan de delen die ik waarneem. Op ge-
bied van structurend ordenen ontstaan veel misverstanden. Die kunnen voorkomen worden door aan 
te sluiten bij Ervaringsordening.

Het Vormgevende deel van de Ervaringsordening wordt herkend door de vraag te stellen: 
  Mag ik mijzelf zijn?
Het vormgevend deel van de Ervaringsordening is vaak lastig te hanteren. De vraag “mag ik mijzelf 
zijn?” is niet hetzelfde als “mag ik er ook zijn?”. Het is ook anders dan “mag ik doen wat ik wil?” of 
“mag ik zelf bepalen wat er gebeurt?”. Vormgevend ordenen wordt soms wel tot deze vragen ver-
vormd. Dan gaat het mis. Vormgevend ordenen kan niet bestaan zonder de andere delen, ik kan al-
leen functioneren als het lichaam veilig is, de omgeving betrouwbaar en ik de samenhang begrijp én 
als ik dan mijzelf mag zijn. Vormgevende ordening komt tot haar recht met de uitdrukking: “Niemand 
is perfect, ik ben Niemand”. Waardeer mij als een uniek medemens, met mijn mogelijkheden en be-
perkingen. Als ik er óók mag zijn wordt ik niet gewaardeerd in mijn uniciteit. Als ik mag doen wat ik 
wil wordt ik niet gewaardeerd als medemens, omdat de gevolgen van mijn handelen als niet terzake 
doen.

Leidende of dominante deel

In de meeste gevallen kunnen deze vier het prima samen vinden. Ze gaan samen op pad en bekij-
ken alles op hun eigen manier. Daarbij gebeurt het vaak dat een van de vier de leiding neemt en de 
andere delen ondersteunen. Dat gaat meestal heel subtiel en ongemerkt, soms heel zichtbaar en dui-
delijk. Wanneer we een boterham gaan maken is het lichaamsgebonden deel vaak leidend, en lopen 
de andere delen er braaf achteraan (ik weet waar ik het brood vind, ik eet er maar één want straks 
gaan we eten, ik houd van jam dus dat doe ik erop). Dan is er geen probleem. In de begeleiding en 
ondersteuning moet je dan wel aansluiten bij dit leidende deel, anders is de kans op miscommunica-
tie en frustratie groot. Als je niet wil dat er brood gegeten wordt zo kort voor het avondeten, moet je 
ook wat doen met het hongergevoel. Soms helpt het om alleen het “straks” (structurend, deze tijds-
eenheid is tastbaar) om te zetten in over een half uur (associatief, kan je zien aan de klok), waarmee 
je een beroep doet op de ondersteunende delen van Ervaringsordening, zodat de aansluiting ge-
maakt kan worden door mijzelf.

Elk deel van Ervaringsordening kan in het hanteren van de werkelijkheid een leidende rol spelen. Dit 
deel neemt als het ware de teugels, terwijl de andere delen volgen, maar elk sterk hun eigen specifie-
ke functie vrij kunnen uitoefenen. Deze functies ondersteunen het leidende deel, maar dit beperkt die 
delen niet zoals dat wel het geval is bij een dominantie. Het leidend inzetten van een deel van Erva
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ringsordening gebeurt vaak pre-cognitief op basis van ervaring. Wisseling van leidende rol kan zeer 
snel plaatshebben als de delen harmonieus worden ingezet.

Bij dominantie raakt één deel van de Ervaringsordening verward. Dat deel kan de situationele er-
varing niet ordenen tot informatie die helpt om de werkelijkheid te hanteren. Alle andere delen zetten 
hun krachten in om dat ene dominante deel te steunen. Daardoor worden alle krachten gebundeld 
voor dat ene doel.

Dominantie van een deel van Ervaringsordening is een overlevingsstrategie, die wordt ingezet om 
een “nee” als antwoord op de bijbehorende vraag op te heffen. Dat gaat niet altijd op de handigste 
manier, maar op de manier die dan binnen handbereik is. Als het niet anders kan met ongewenst ge-
drag. Bij dominantie moet je eigenlijk altijd aansluiten bij de dominante ordening of daar heel gerichte 
ondersteuning op geven. Als ik zo’n honger heb dat ik mij er beroerd door voel, heeft het geen zin 
om te zeggen dat we over een half uur gaan eten. Die tijd is te lang om hongerig te overzien. Gerich-
te, concrete informatie die aansluit bij mijn hongergevoel is nodig. Nee, je mag nu geen boterham, 
hier heb je een soepstengel. Hierbij wordt recht gedaan aan alle delen van Ervaringsordening, want 
mijn honger wordt erkend, er wordt een concrete oplossing voor geboden en er wordt een beroep ge-
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daan op een samenhang die ik begrijp (nu niet, later eten we). Een gedeeltelijke oplossing zoals mij 
wel de boterham laten eten of alleen wijzen op het straks eten werkt niet, recht doen aan Ervaringsor-
dening werkt wel

Didactische consequenties

Didactisch gezien betekent dat wanneer er op dit gebied fouten wor-
den gemaakt er sprake is van een kwalitatief slechte communicatie. 
Men ziet de leerling met speciale ondersteuningsbehoeften zich terug-
trekken of lichaams-gebonden reageren wanneer de dominante erva-
ringsordening niet wordt herkend. Ook blijkt steeds weer dat eenmaal 
gekende vaardigheden moeilijk inzetbaar zijn voor deze leerlingen wanneer de leerkracht (of mede-
leerlingen) de leerling niet binnen de dominante ervaringsordening aanspreken.

Consequenties met betrekking tot het ICT-aanbod

Ten aanzien van het (ICT) onderwijsaanbod kunnen bij andere leerstijlen genoemde aspecten als 
richtlijn worden aangehouden.
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Associatieve onderlaag

Associatieve:als je onbewust de ene gedachte met de andere 
verbindt 
Onderlaag: Benedenste laag , Grondlaag , Laag beneden een 
of meer andere lagen (crypt.) 
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Aandacht voor de associatieve onderlaag van elk leren.

Op www.tsjeens.nl (een internet-blog) lezen we: 

“Ons gedrag wordt gestuurd vanuit twee systemen of lagen. 
Laten we ze de bovenlaag en de onderlaag noemen. Die lagen werken verschillend. 
De bovenlaag is bewust, rationeel en directief. Deze laag laat zich reguleren met vaardigheden en is 
cognitief te trainen. 
De onderlaag echter is onbewust, irrationeel en associatief. Deze laat zich niet regelen, maar wel lei-
den met gevoel, intuïtie en vertrouwen. Ons gedrag wordt voor meer dan 95% gestuurd door de on-
derlaag, het onbewuste.

De bovenlaag en de onderlaag staan in voortdurende wisselwerking met elkaar. Ze gedragen zich 
als een soort communicerende vaten: naarmate er meer druk komt uit het bewuste zal er tegendruk 
komen vanuit het onbewuste. Zoals gezegd, in het onbewuste, het onzichtbare en het onbesprokene 
ligt een belangrijk deel van de sturing van jezelf. Dáár wordt bepaald of en hoe gedrag wordt inge-
zet, welke acties je ontwikkelt en hoe je deze afstemt en welke resultaten je daardoor bereikt.”

Didactische consequenties

Didactisch gezien betekent het, dat de voorspelbaarheid en de regel-
maat, de duidelijkheid en het aansluiten bij het bekende zeer belangrijk 
is. Toch moet worden opgepast voor vastroestende patronen die tot stere-
otiep gedrag of dwangmatig gedrag kunnen leiden. De associatieve on-
derlaag van elk leren moet voortdurend met kleine variaties worden aangeboden, daarbij aansluitend 
bij de naastbij liggende zone van ontwikkeling, maar dan met hele kleine stappen. Hoeveel structure-
rend ordenen er ook wordt waargenomen en hoeveel eigenheid ook zichtbaar wordt, de verstandelij-
ke
handicap brengt met zich mee dat de associatieve ordening de enige is die sterke veiligheid gevoe-
lens genereert. Wordt de associatieve laag van de kennis en de vaardigheden verwaarloosd, doordat 
men vanuit de eigen situatie als leerkracht er geen erg in heeft, dan stokt veelal de kennisopname en 
groei in de ontwikkeling

Consequenties met betrekking tot het ICT-aanbod:

Ten aanzien van het (ICT) onderwijsaanbod kunnen bij andere leerstijlen genoemde aspecten als 
richtlijn worden aangehouden.
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Samenvatting van de 14 leerstijlen

In de afgelopen 14 hoofdstukken hebben we 
de volgende leerstijlen behandeld.
Het leren van deze kinderen kenmerkt zich door:

1. De behoefte aan het drieluik: Kennen, waarderen en 
gebruiken

2. Het vasthouden aan interfererende mentale modellen

3. De behoefte om planmatig te werken

4. Het sensomotorisch, gevoelsmatig leren

5. De behoefte pragmatisch te leren

6. Het egocentrisch leren

7. De behoefte (juist ook) performaal te leren

8. De behoefte aan herhaling van de leerstof

9. Het weinig initiatief nemen

10.De behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid

11.De behoefte aan visueel pragmatisch en concreet fysiek leren

12.De gevoeligheid voor over- en ondervragen

13.De behoefte aan aansluiting bij de dominante ervaringsordening.

14.De behoefte aan de aandacht voor de associatieve onderlaag van elk leren.

Het is logisch dat de manier van leren, dat de leerstijl van deze leerlingen (met hun speciale onder-
wijskundige behoeftes: de aandacht voor hun leerstijl) speciale didactische consequenties heeft.

Consequenties voor alle onderwijsaanbod, en dus ook voor het ICT-aanbod.

Laten we deze consequenties voor het ICT-aanbod eens op een rijtje zetten:
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Het beoordelen van het ICT-aanbod

Als we door deze bril naar het onderwijsaanbod (dus ook naar het ICT-
aanbod in het algemeen, en de iPad-apps in het bijzonder) kijken letten 
we op een aantal zaken (u kunt ze terugvinden onder de kopjes 
“Didactische Consequenties” van iedere Leerstijl).
We letten op de volgende aspecten:

Algemeen
Los van alle leerstijlen zijn er een aantal algemene dingen die we willen weten. Wat kost de app? En 
wat vinden andere gebruikers ervan?
ALG001 Prijs-/kwaliteitsverhouding
Het is niet erg te moeten betalen voor goed onderwijsaanbod, voor een goede iPad-app. Maar de 
prijs moet wel in verhouding staan met de mogelijkheden en de kwaliteiten van het programma. 
ALG002 Gebruikerservaringen
Wat vinden anderen van deze app? Een goed contact met de makers van de software vinden veel ge-
bruikers belangrijk. Wordt er geluisterd naar wat men hen meldt? 

Vorm
Net zo belangrijk als wat de app te bieden heeft, vinden we de verpakking. Is er aandacht besteed 
aan de vormgeving van de app, is de vormgeving rustig en gericht op het kind?
VRM001 Visueel rustig
Hoe ziet de app eruit? Is ze druk, chaotisch en verwarrend? Of juist rustig en contrasterend? In de be-
perking toont zich tenslotte de meester.
VRM002 Creatief en uitdagend
Hebben de makers hun best gedaan de 
app er mooi uit te laten zien? Stimuleert de 
vormgeving van de app de leerlingen?
VRM003 Auditief
Hebben de makers hun best gedaan voor 
het geluid van de app?
Is het geluid rustig (eventueel uit te zetten) 
en functioneel?
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Inhoud  
Natuurlijk gaat het uiteindelijk om de inhoud, en de aanpak van de leerstof. Op welke manier wordt 
deze leerstof aangeboden, sluit dit aan bij de leerstijlen in dit boek genoemd?
INH001 Herhaalde aanbieding in wisselende context
Wordt de leerstof (per stapje) meer dan één keer aangeboden? Het liefst in wisselende context na-
tuurlijk.
INH002 Kleine leerstapjes
Wordt de leerstof in kleine leerstapjes verdeeld? Wellicht zijn deze leerstapjes zelfs afzonderlijk te kie-
zen. Of is er een bovengrens aan te geven (zodat alle leerstapjes tot aan het instructieniveau kunnen 
worden geoefend)
INH003 Uitdagend en motiverend
Nodigt de leerstof uit, motiveert het? Daagt het de leerling uit zelfstandig een stapje verder te gaan?
INH004 Duidelijk en structureel
Wordt de leerstof duidelijk gepresenteerd? En eenduidig? Zit er een duidelijke en structurele opbouw 
in de leerstof? Zijn de opdrachten “gesloten” gesteld? M.a.w. kan een leerling zien wat van hem ge-
vraagd wordt?
INH005 Past binnen belevings- en ervaringswereld
Sluit de inhoud van de leerstof eigenlijk wel aan bij de kinderlijke belevings- en ervaringswereld?
INH006 Positieve feedback en hulp
Aan een app die steeds “fout, nog eens” roept hebben we niet zoveel. Het liefst zien we een positie-
ve feedback (probeer het nog eens) en ondersteuning als het daarna nog niet lukt.
INH007 Registratie
Houdt de app bij hoe de leerling ermee gewerkt heeft?
INH008 Instelbaar op niveau
Is de app instelbaar op het niveau van de leerling? Als de leerling steeds met een (te) hoog niveau 
wordt geconfronteerd maakt ‘ie veel fouten of heeft ‘ie veel hulp nodig.
INH009 Sluit aan op bekende materialen
Sluit de leerstof van de app aan op beken-
de en gebruikte materialen en methodie-
ken? M.a.w. is de app eenvoudig in te zet-
ten naast andere materialen?
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Bediening!
Tenslotte is het belangrijk naar de bediening van de app te kijken. De iPad is een gebruikersvriende-
lijk apparaat. Sluit de app daarbij aan?
BED001 Eenduidig en intuïtief
Is de bediening ook zonder hogere computerkennis te doen voor de leerling? Is de bediening logisch 
en intuïtief?
BED002 Concreet fysiek
Doet de app (in de bediening) appél op verschillende bewegingsaspecten? Bijv. vingerbewegingen 
(met 1 of meerdere vingers), met 2 handen werken enz.

Laten we vanuit deze aspecten eens naar een app kijken:
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Voorbeeld
Als voorbeeld nemen we de app “Speurplaat”, gemaakt door Creative Work en gratis te verkrijgen.

“Speurplaat” bestaat uit 15 iPad-schermen (waar steeds een gedeelte van zichtbaar is)
In de grote tekening zitten veel details en veel (300) geluiden opgenomen (een trekker aanraken, laat 
deze horen). Aan de zijkant staan 5 onderdelen van de tekening die dienen te worden opgezocht.
Als ze aangeraakt worden, worden ze uitgesproken. Daarna is het zoeken op de tekening naar 1 van 
de 5 gevraagde plaatjes.
Als het goede plaatje gevonden is , klinkt gejuich en wordt het vervangen door een nieuw plaatje.

Laten we de app eens nader bekijken met de opgestelde criteria:
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Algemeen!! ALG001! Prijs-/kwaliteitsverhouding
     De app is gratis. Score = 5 dus
   ALG002! Gebruikerservaringen
     Gebruikers vinden dit een leuke app. Score = 4

Vorm! ! VRM001! Visueel rustig
     Dat kun je niet zeggen, de app is één grote (15 iPad-schermen) gedetail-
     leerde tekening. Zeer ongeschikt voor jonge kinderen dus. Score = 1
   VRM002! Creatief en uitdagend
     Dat wel weer, de tekening is leuk (ook in combinatie met de geluidjes). 
     Score =  4
   VRM003! Auditief
     Leuke (korte) geluidjes! Score = 5

Inhoud! ! INH001! Herhaalde aanbieding in wisselende context
     Ja, het leerdoel (vormwaarneming en figuur/achtergrond) wordt geduren
     de het hele spel op verschillende manieren aangeboden. Score = 5
   INH002! Kleine leerstapjes
     Nee, alle opdrachten zijn even moeilijk. Score = 1
   INH003! Uitdagend en motiverend
     Nee, de meeste kinderen waren er snel mee klaar. Score = 2
   INH004! Duidelijk en structureel
     Ja, de kinderen weten vrij snel wat ze moeten doen. Score = 5
   INH005! Past binnen belevings- en ervaringswereld
     Ja, hier (in Fryslân) wel tenminste. Score = 5
   INH006! Positieve feedback en hulp
     Nee, er wordt op geen enkele wijze feedback en/of hulp geboden
     Score = 1
   INH007! Registratie
     Nee, het programma registreert niets. Score = 1
   INH008! Instelbaar op niveau
     Nee, en dat is een groot nadeel van het programma. Liever zagen we bij
     voorbeeld dat een gegeven aantal aspecten moeten worden opgezocht. 
     Zo heeft de leerling “zicht” op wat van hem/haar gevraagd wordt.
     Score = 1
   INH009! Sluit aan op bekende materialen
     Ja, het zoeken in een speurplaat kennen de meeste leerlingen wel, meest
     al wordt het met prentenboeken gedaan. Maar die hebben geen geluid
     jes! Score = 5
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Bediening! ! ! BED001! Eenduidig en intuitief
       Ja, dat wel. Het is ook vrij eenvoudig: door met de vinger op 
       het scherm te bewegen is een ander gedeelte van de (15 iPad-
       schermen) grote plaat te bekijken. Door te klikken op de teke
       ning klinkt het bijbehorend geluid. Door te klikken op 1 (van de 
       5 gegeven) te zoeken onderdelen van de speurplaat klinkt een 
       applaus en wordt een animatie zichtbaar. Het gevonden onder
       deel verdwijnt dan uit de zoek-opdracht en wordt vervangen 
       door een nieuwe.
       NB Beter vinden we het als er GEEN nieuwe opdracht komt, zo
       dat de leerling de (duidelijk gesloten) opdracht krijgt: Vindt de
       ze 5 stukjes van de tekening. Daarna kunnen eventueel 5 nieu
       we zoekopdrachten worden gegeven.
       Score = 5
     BED002! Concreet fysiek
       Nee, alleen de volgende bewegingen zijn nodig:
       Vegen (swipen) met één vinger: om een ander gedeelte van de 
       speurplaat te zien
       Tikken met één vinger: om naar de opdracht te luisteren, om 
       een geluid te horen op de speurplaat en om het gevraagde on
       derdeel op de speurplaat aan te geven.Score = 1

In schema krijgen we dan het volgende:
Algemeen ALG001 Prijs-/kwaliteitsverhouding     score = 5
  ALG002 Gebruikerservaringen     score = 4
Vorm  VRM001 Visueel rustig       score = 1
  VRM002 Creatief en uitdagend     score = 4
  VRM003 Auditief        score = 5
Inhoud INH001 Herhaalde aanbieding in wisselende context score = 5
  INH002 Kleine leerstapjes      score = 1
  INH003 Uitdagend en motiverend     score = 2
  INH004 Duidelijk en structureel     score = 5
  INH005 Past binnen belevings- en ervaringswereld  score = 5
  INH006 Positieve feedback en hulp    score = 1
  INH007 Registratie        score = 1
  INH008 Instelbaar op niveau      score = 1
  INH009 Sluit aan op bekende materialen   score = 5
Bediening BED001 Eenduidig en intuïtief      score = 5
  BED002 Concreet fysiek       score = 1
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En zo ziet het er dan uit:

Verbeteringen aan het programma zien we dan ook graag op de volgende aspecten:

VRM001: een plaat met minder details misschien? Al snappen we best dat dat niet zo eenvoudig zal 
zijn. We zouden echter een soortgelijke app (maar dan met een veel minder gedetailleerde tekening) 
zeer waarderen.
INH002: Door één van de gevraagde onderdelen van de speurplaat te vinden is een gedeelte van de 
gevraagde opdracht klaar. Doordat er meteen een nieuwe zoekopdracht komt, weten de leerlingen 
niet hoeveel van hen gevraagd wordt. We zouden deze leerlingen enorm helpen als er gekozen zou 
kunnen worden tussen (bijv.) 3, 4 of 5 te vinden onderdelen in de speurplaat. Een gevonden onder-
deel zou dan in de zoekopdracht moeten worden vervangen door een belonings-plaatje.
INH003: Doordat niet aangegeven wordt, wat er van de leerlingen gevraagd wordt, waren de mees-
ten er snel “klaar mee”. Een oplossing als hierboven zou zeker helpen.
INH006: De enige positieve feedback zien we in de animatie na het aanklikken van het gevraagde 
(op te zoeken) onderdeel van de tekening. Een “beloning” (positieve feedback) als de gevraagde 5 
onderdelen zijn gevonden (zie boven) lijkt ons meer op zijn plaats. 
Hulp zou bijvoorbeeld geboden kunnen worden door (met een bepaald commando) het scherm 
“vast” te zetten zodat aangegeven kan worden dat het te zoeken onderdeel zich op die pagina be-
vindt.
INH007: De app registreert niets, en hoeft dat wat ons betreft ook niet te doen
INH008: Met het aangeven van de aantal (3, 4 of 5) onderdelen dat gevonden moet worden zou een 
niveau-keuze kunnen worden gemaakt.
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BED002: Naast de gebruikte (2) vingerbewegingen zou gekozen kunnen worden voor inzoomen op 
een tekening of het oproepen van het vaste hulpscherm (zie boven)

Samenvatting voorgestelde aanpassingen

Vorm en bediening:
1. mogelijkheid tot inzoomen
2. mogelijkheid tot oproepen hulpscherm (waarbinnen gezocht moet worden)
Inhoud:
1. aangeven wat gevraagd wordt (opzoeken 3,4 of 5 items)
2. taak bestaat dan uit meerdere opdrachten, dit belonen.
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Match - Select - Name - Comprehend 
(vergelijk - selecteer - benoem - begrijp)

Inleiding: In hun boek “Literacy Skill Development for
Students with Special Learning Needs” introduceren Leslie
Broun en Patricia Oelwein de leermethodiek
Match - Select - Name - Comprehend
In het Nederlands vertaalt als: vergelijk - selecteer - benoem
en begrijp.
Ze doen dit voor het grootste gedeelte in relatie tot lezen
en spraak-/taalontwikkeling.
Het is echter een methodiek die bij de gehele ontwikkeling,
en dus bij het gehele onderwijs-aanbod (ook het digitale) kan worden toegepast.
In de methodiek zijn vele van de eerder genoemde leerstijlen te herkennen.
Met een (in onze ogen) geweldig programma als “See-Touch-Learn Pro” van Brain Parade zijn op 
eenvoudige wijze geweldige lessen te maken volgens deze strategie.
Graag willen we de methodiek met u doornemen aan de hand van dit programma.
Daarom eerst wat informatie over het programma.

See Touch Learn Pro
is een dure app (€ 26,99) maar -volgens ons- het geld dubbel en dwars waard.
Laten we de app eens nader bekijken:
Na het opstarten van de app hebben we 4 opties:

Lessons - voor het maken, veranderen en uitvoeren van (door uzelf of anderen) gemaakte lessen
Libraries - voor het maken en veranderen van 
(door uzelf of anderen) plaatjes-, woorden-, cij-
fers bibliotheken
Community - voor het bekijken, uploaden (van 
eigen) of downloaden (van anderen) van lessen 
of bibliotheken
Settings - voor het maken van veranderingen,
instellingen en voorkeuren aan het programma

Laten we bij de Settings beginnen.
In Settings zijn verschillende instellingen te ma-
ken (of te veranderen:
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Lesson Play Controls
Show Text Prompt    
      (aan/uit): laat bij een les de opdracht in woorden zien.
      Bijv. (zelf aan te passen): Zoek de ...., Waar is de .....
Show Audio Prompt Button!  
      (aan/uit): laat bij een les de audio button zien zodat de gespro- 
      ken (zelf op te nemen) opdracht (nogmaals) kan worden beluisterd
Automatically Play Audio  Prompts 
      (aan/uit): laat de gesproken (zelf op te nemen) opdracht automatisch 
      uitspreken
Show Lesson Navigation   
      (aan/uit): laat de knoppen zien waarmee naar een vorige of volgende 
      opdracht wordt genavigeerd.
      NB als deze uit staat kan ze binnen een les eenvoudig zichtbaar 
      worden gemaakt door een “swipe” van boven naar beneden
Automatically Advance to the Next Excercise after a Correct Choice: 
      (aan/uit): laat de les naar een volgende opdracht gaan als het 
      gegeven antwoord goed is.
Wiggle an Inccorrect Card!  
      (aan/uit): laat bij een fout antwoord de gekozen kaart “wiebelen”
Randomize Card Locations During Lesson Play
      (aan/uit): laat de kaarten van positie veranderen tijdens een les (de 
      goede antwoorden zitten dan nooit op dezelfde plaats)
      NB uitstekend te gebruiken als we rekening houden met “een her
      haalde aanbieding in een wisselende context”

Sound Customization
Correct Answer Sound  keus uit “none” of een van de vele (meegeleverde) geluiden bij het 
      geven van een juist antwoord
Incorrect Answer Sound  keus uit “none” of een van de vele (meegeleverde) geluiden bij het 
      geven van een juist antwoord
      NB één van de geluiden die gekozen kan worden is “You are right”
Lesson Finished Sound  keus uit “none” of een van de vele (meegeleverde) geluiden bij het 
      afsluiten (laatste opdracht) van de les.

Import     
      Importeer reeds gemaakt lessen uit de gratis versie van deze app
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Community
Na het aanmelden bij de community van See,Touch,Learn Pro kunnen er lessen en bibliotheken wor-
den uitgewisseld.
Lessons: de aangeboden lessen (door medewerkers van Brain Parade, leerkrachten, ouders ge-
maakt) staan in de volgende subgroepen
  New: de laatste lessen die aangeboden werden
  Hot: Goed gewaardeerde en/of vaak gedownloade lessen
  Concepts: het label dat de makers aan de les hebben gegeven.
  Dit kan ook: Daily Living, Labels, Math, Other, Play and Social Skills, Receptive of anders 
  zijn.
Bovendien zijn er top 5’s: van de meest gedownloade lessen (Top Lessons), van de meest gedown-
loade bibliotheken (Top Libraries) en van de mensen/organisaties die de meeste lessen hebben in-
gezonden (Top Contributors).

Als we op en les klikken zien we:
- hoe de les gewaardeerd wordt (1-5 sterren) en door hoe-

veel personen
- hoevaak de les al is gedownload 
- wie de les heeft gemaakt of ingestuurd
- een korte toelichting en een foto van de les
- de beoordeling bekijken
- de mogelijkheid een les zelf te beoordelen (door het geven 

van 1-5 sterren)
- de mogelijkheid de les te downloaden

NB gedownloade lessen zijn meteen te gebruiken. Ze kunnen ook veranderd en aangepast worden. 
Er wordt dan eerst een kopie van de les gemaakt. Zo blijft de originele les in tact.
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Libraries: ook de aangeboden bibliotheken staan in de bovengenoemde subgroepen
en zijn hier te downloaden en te waarderen.

NB gedownloade bibliotheken zijn meteen te gebruiken. Ze kunnen ook veranderd en aangepast wor-
den. Er wordt dan eerst een kopie van de bibliotheek gemaakt. Zo blijft de originele bibliotheek in 
tact.

NB hoewel het idee van een community ons zeer aanspreekt vinden we de uitwerking minder ge-
slaagd. Enkele kanttekeningen:
- het feit dat een les (of bibliotheek) in de community staat zegt NIETS over de kwaliteit. Er zijn lessen 

verkrijgbaar waar we erg verdrietig van worden, en bibliotheken met onscherpe of onduidelijke 
plaatjes.

- ook de beoordeling van een les of bibliotheek zegt ons niet zoveel. Uitstekende lessen worden 
soms laag gewaardeerd, en slechte bibliotheken krijgen soms een hoge waardering

- de indeling van de lessen en bibliotheken is vaag en wordt aan de inzenders ervan overgelaten. Als 
er iets speciaal wordt gezocht kan het dus geen kwaad verder te kijken dan de map waarin eea zou 
moeten staan.

OK, er is dus nog wel iets te verbeteren, maar het is een mooi begin. Op dit moment (febr.2013) zijn 
er zo’n 500 lessen en bibliotheken te verkrijgen via de community.

Libraries
Dit is het programma-onderdeel waar de bibliotheken kunnen worden bewaard. Eigen bibliotheken of 
gedownloade (uit de Community).
Een wolkje bij een bibliotheek betekent dat deze bibliotheek bij Brain Parade beschikbaar is, maar 
nog niet gedownload. NB het gaat hier niet om Community-Libraries.
We kunnen de verschillende bibliotheken zelf indelen door tabbladen te maken.
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Na het kiezen van een bibliotheek worden alle afbeeldingen daarin zichtbaar.
Er kan ook een nieuwe bibliotheek worden gemaakt met New Library:
Name: geeft de bibliotheek een naam
Subject: Kies wat soort bibliotheek het is (Academic, Actions, Animals enz)
Description: Geef een beschrijving voor de bibliotheek
NB onze ervaring is dat bibliotheken met een Nederlandse naam en een Nederlandse beschrijving 
NIET worden gedownload. 

Create photo Card: maak een foto (met de came-
ra in de iPad) of kies uit de fotobibliotheek een 
plaatje om op te nemen in de bibliotheek.
NB Let erop dat de opdrachtkaartjes “landscape” 
zijn, en dus van een “portrait” foto niet alles laten 
zien
Create Text Card: schrijf een tekst die op een 
kaartje komt (maximale lengte 25 tekens)
NB Let erop dat de grootte van de tekst (het ge-
tal) aangepast wordt aan het aantal gebruikte te-
kens

Door het klikken op de prullenbak rechtsonder kun-
nen geselecteerde kaarten worden weggegooid.
Door het klikken op het symbool rechtsboven kunnen we de volgende dingen doen:  
  Edit: de gekozen bibliotheek aanpassen en veranderen, handig bij gedownlaode bibliothe
  ken uit de community die soms erg landgebonden afbeeldingen bevatten
  Share: het opsturen van de gekozen bibliotheek naar de community
  Delete: de volledige gekozen bibliotheek wissen

Lessons
Als we “Lessons” openen zien we allereerst een 
overzicht van de beschikbare lessen.
Ook hier kunnen lessen worden ingedeeld met 
zelf te maken tabbladen.
Het aanklikken van een les laat de opdrachtkaar-
ten van die les zien, en de mogelijkheid de les uit 
te voeren (Play) of te veranderen (Edit).
Play voert de les uit en houdt rekening met de in 
Settings gekozen opties
Edit maakt het mogelijk veranderingen in de les 
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aan te brengen:

- het toevoegen en/of verwijderen van opdrachten (Exercise)
- het veranderen van de volgorde van de opdrachten
- het kopieren van een opdracht
- het veranderen van de “Lesson Details”
- het toevoegen, verwijderen of veranderen van de geschreven en/of gesproken opdracht

Een handig hulpscherm kan hierbij ondersteunen.
Als een les uit de Community wordt veranderd, maakt de app er eerst 
een kopie van.
Deze kopie kan vervolgens worden veranderd naar eigen inzicht.

New Lesson
Hier gaat het natuurlijk om, het maken van een nieuwe (eigen) les.
Na het klikken op New Lessen wordt ons eerst gevraagd wat “Lesson Details” op te geven:
Name: de naam die we onze les geven
Skill Level: het niveau van de les (Basic - Intermediate - Advanced)
Lesson Type: het type van de les (Daily Living, Math, Reading enz)
Subject:het onderwerp van de les (Animals, Food, Learning)
Description: een beschrijving van de les
NB onze ervaring is dat lessen met een Nederlandse naam en een Nederlandse beschrijving NIET 
worden gedownload. 
Alles ingevuld? Dan kunnen we nu een les gaan maken.
Een les (Lesson) bestaat uit verschillende (we hebben geen max kunnen ontdekken) opdrachten 
(Exercises) 
De opdrachten kunnen binnen de les worden gedupliceerd, zodat een “basis-format” op alle op-
drachtkaarten kan worden overgenomen.
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TIP: Maak eerst een aantal “lege” lessen (met of zonder basis-format), dit scheelt veel heen-en-weer 
geklik in het programma.
Een lege les met Add, de kopie van een basis-format met Duplicate Exercise

Exercise 1: kies Add Cards om (maximaal 6) kaarten te kiezen voor de opdracht (Exercise)
Er wordt een scherm geopend waarbinnen de bibliotheken (Libraries) zichtbaar zijn. 
Uit deze libraries kunnen afbeeldingen worden gekozen die op de opdracht worden getoond.
Bij Prompt: kunnen we kiezen voor een schriftelijke opdrachtstelling (in het voorbeeld “Waar is het 
plakband) of voor een gesproken opdrachtstelling (zelf op te nemen).
We kunnen dit echter ook leeg laten.

Klik op de afbeelding van een lege Exercise 2 en kies opnieuw kaarten uit de beschikbare bibliothe-
ken.
Alle opdrachten gemaakt? Kies dan Done 
Nu moeten we nog aangeven wat het juiste ant-
woord (of de juiste antwoorden) zijn 
binnen de opdracht.
Kies daarvoor de les uit en kies Edit
We kunnen nu aangeven welke van de plaatjes 
het goede antwoord is.
Ook kunnen we plaatjes verwijderen of ze van 
plaats laten veranderen.
Helemaal klaar? Kies Done. De Les is nu gereed 
om te worden gedaan.
Een voor een worden de opdrachten getoond en 
wordt aan het eind gepresenteerd hoeveel op-
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drachten in éénmaal goed werden beantwoord, 
en uit hoeveel opdrachten de les bestond.
NB geen uitgebreide registratie dus, graag had-
den we gezien dat het programma ons toonde bij 
welke opdrachten de fouten werden gemaakt. 
Wellicht na een update?
De makers staat open voor aanvullingen, verbete-
ringen die door gebruikers worden aangedragen.

Met See, Touch, Learn Pro hebben wij een aantal lessen gemaakt.
Aan de hand van een van deze lessen (The Book of 5) laten we de methodiek zien van 

Matching - Selecting - Naming - Comprehening

Het doel van de lessen (als onderdeel van een veel breder aanbod) is de leerling 
het concept 5 te leren. 
Met leren bedoelen we dan: kennen en herkennen, gebruiken en begrijpen.
Met het concept 5 bedoelen we: Vijf als hoeveelheid, als kwantiteit en 5 als cijfersymbool met de 
naam “vijf” dat een kwantiteit van 5 duidt.

Match
De eerste confrontatie met “het concept 5” is die van herkenning. 
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Nog zonder naam (we hoeven de naam “vijf” nog niet te noemen als duiding van de kwantiteit)
Het gaat er in deze fase dan ook om eenzelfde kwantiteit te vergelijken.
Met de vraag: “Welke zijn gelijk”, vragen we het kind de hoeveelheid op de afbeelding te vergelijken.
Om het niet meteen te moeilijk te maken (en het kind gemotiveerd te houden) zijn niet alle kwantitei-
ten van dezelfde verschijningsvorm.

In de eerste opdracht vragen we het kind dus: “Welke zijn gelijk”?
We doelen hierbij op de kwantiteit en de afbeelding op de 6 plaatjes.
Alleen afgaand op de kwantiteit zou ook 1 kip en 1 parkiet gelijk zijn.
Het goede antwoord echter zijn de beide afbeeldingen van de 5 “dropjes”

In de tweede opdracht wordt eea zo mogelijk nog gecompliceerder, we zien 2 (verschillende) afbeel-
dingen van 1 persoon, 2 (verschillende) afbeeldingen van 2 personen, en 2 (gelijke) afbeeldingen 
van 5 personen.
Als we vragen: “Welke zijn gelijk?” doelen we dus op een volkomen gelijkenis tussen twee kaartjes.
Anders zou het zijn als we vroegen: “Op welke kaartjes staan evenveel mensen?”

Met dit matchen kunnen we enige tijd doorgaan, en het moeilijke maken door de verschillen kleiner 
te laten zijn. Het gaat hierbij echter steeds om het globaal herkennen van de hoeveelheid.
Het matchen kan (moet) ook met andere materialen veel geoefend 
worden.
Er kunnen bijv. memorykaartjes worden gemaakt van de hoeveelheden.

TIP1: een leerkracht nam met de iPad-camera foto’s van steeds ande-
re groepjes van 5 kinderen uit de klas en maakte daar een memory 
mee
TIP2: naast een memory van papieren en geplastificeerde kaartjes is ook een 
mooie memory op de iPad te maken met bijv. PhotoMatch 
(gratis) of Instamory (€ 1,79)

Select
Om iets te kunnen selecteren zullen we het moeten kunnen omschrijven.
En omdat het hier om het mathematische concept 5 gaat, is dat hetgeen we omschrijven.
En met hetgeen we vragen: “Waar zijn er 5?”, vragen we te selecteren op kwantiteit.
In de overgangsfase (van matching naar selecting) kunnen we nog een 
voorbeeld erbij hebben.
Een kaartje bijvoorbeeld dat zowel het getalssymbool 5 als de kwantiteit 5 laat zien.
In het voorbeeld brengen we het aantal keuze’s terug naar 4 met de vraag: “Waar zijn er 5?”
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Name
Ooit hebben we ervoor gekozen deze kwantiteit 5 “vijf” te noemen en als “5” te schrijven.
Dat is voor een gedeelte onze doelgroep allerminst vanzelfsprekend.
Als het goed is hebben we de naam van deze hoeveelheid “vijf” reeds genoemd.
We besteden er in deze les dan ook geen extra aandacht aan.
We besteden al helemaal geen aparte aandacht aan het symbool dat de hoeveelheid duidt.

Aan het cijfer 5, dat in dit geval ook het getal 5 is en een hoeveelheid bestaande uit vijf duidt beste-
den we in dit stadium nog geen aparte aandacht.

Comprehend
De kwantiteit 5 kennen en herkennen, eventueel kunnen benoemen is niet alles.
Ook de hoeveelheid begrijpen en gebruiken hoort erbij.
We zijn dus van mening dat kinderen moeten kunnen manipuleren met deze hoeveelheid:
- deze moeten kunnen splitsen (verdelen) in andere hoeveelheden (4 en 1, 3 en 2 enz)
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- deze moeten kunnen vergelijken met andere hoeveelheden (meer dan 4, meer dan 3)
Onder begrijpen verstaan we ook nog iets anders.
Echt begrijpen wil ook zeggen: 
“weet hebben van de relatieve waarde van een kwantiteit en deze kunnen duiden”.
Als je 5 zussen hebt, is dat best veel
Als je 5 hapjes van je eten neemt is dat weinig

In de opdrachten laten we de hoeveelheid 5 zien met betrekking tot verschillende voorstellingen.
5 kinderen en 5 ballen bijvoorbeeld, of 5 pennen

Als alle opdrachten zijn gemaakt is deze les af.
Een volgende les zou dan kunnen gaan over het getal 5, waarbij -als laatste stap, onder Compre-
hend- de stap naar het verbinden van het getal 5 met de hoeveelheid 5 kan worden geoefend.

Tenslotte
De match-select-name-comprehend methodiek werkt vanuit de leerstijlen in dit boek beschreven.
Ze is visueel, gaat uit van hernieuwde aanbieding van de  lesstof in wisselende context en is qua 
moeilijkheid precies aan te passen aan de mogelijkheden (de zone van de naaste ontwikkeling) van 
ieder kind.
Het programma See-Touch-Learn Pro sluit hier uitstekend op aan en laat de gebruiker op eenvoudi-
ge wijze “aanbod op maat” maken.
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Tenslotte

Met dit schrijven is geprobeerd duidelijk te maken hoe kinderen met speciale onderwijsbehoeften le-
ren en welke gevolgen dat heeft voor hun onderwijsaanbod.

We zijn ons er goed van bewust dat applicaties voor de iPad maar een klein gedeelte vormen van 
het volledige onderwijsaanbod voor deze doelgroep.

Met dezelfde beoordelings-criteria kan echter ook naar andere leermiddelen worden gekeken.

Zelfs niet alle gebruikte methodes (voor lezen, schrijven, spelling, rekenen, sociale- en praktische 
vaardigheden) voldoen aan deze criteria en zijn dus niet of slechts beperkt bruikbaar.

Al eerder heeft een werkgroep van REC Fryslân zich beziggehouden met het bekijken van de reken-
methodes. 
Hun bevindingen zijn opgeschreven in de Matrix Rekenen (op verzoek bij de auteur verkrijgbaar).

De doelgroep waarvoor dit onderzoek gedaan is, is een kleine. Het betreft leerlingen met een verstan-
delijke beperking. Vooral voor deze leerlingen is het belangrijk de “manier van leren” te kennen om te 
kunnen oordelen over “waarmee” geleerd kan worden.

Er wordt over leerlingen gesproken omdat het onderzoek is uitgevoerd vanuit onderwijsperspectief. 
Maar vanzelfsprekend kunnen de applicaties ook in een thuissituatie worden gebruikt.

Ook door andere doelgroepen trouwens .....

Ook leerlingen/kinderen met een andere hulpvraag en/of beperking kunnen profiteren van het onder-
zoek. Ook hun “manier van leren” bepaalt “waarmee” ze het beste leren.

Auke SIkma
RECFryslân - SGSO Fryslân 
afd.Ambulante onderwijsbegeleiding
kenniscentrum@sgso-fryslan.nl
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ASSOCIATIEF

als je onbewust de ene gedachte met de andere verbindt 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Onderlaag

Zoek term



CONCREET FYSIEK

te maken hebben met de tastbare werkelijkheid

Gekoppelde termen in woordenlijst

Sleep verwante termen hierheen



DOMINANT

overheersend

Gekoppelde termen in woordenlijst

Ervaringsordening



DUIDELIJKHEID

1) Aanschouwelijkheid 2) Bevattelijkheid 3) Begrijpelijkheid 4) Evidentie 5) Helderheid 6) 
Klaarheid 7) Klaarte 8) Ondubbelzinnigheid 9) Perspicuïteit 10) Verstaanbaarheid

Gekoppelde termen in woordenlijst

Voorspelbaarheid



EGOCENTRISCH

het eigen IK steeds het belangrijkst vinden

Gekoppelde termen in woordenlijst

Leren



ERVARINGSORDENING

beschrijft hoe mensen de werkelijkheid op zich af laten komen en verwerken.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Dominant



GEBRUIKEN

hanteren (in het dageijkse leven)

Gekoppelde termen in woordenlijst

Kennen



GEVOELSMATIG

intuitief en emotioneel

Gekoppelde termen in woordenlijst

Leren, Sensomotoriek



HERHALING

het opnieuw (doen) plaatsvinden van een eerdere gebeurtenis, of patroon. Letterlijk: nog 
een keer

Gekoppelde termen in woordenlijst

Leren



INITIATIEF

voorstel of handeling waarmee iets in gang gezet wordt

Gekoppelde termen in woordenlijst

Sleep verwante termen hierheen



INTERFEREREN

Interfereren: tussenkomen in de werking

Gekoppelde termen in woordenlijst

Mentaal model



KENNEN

bekend zijn met iets, ervan gehoord hebbend

Gekoppelde termen in woordenlijst

Gebruiken, Waarderen



LEREN

het verwerven van mogelijkheden tot (meer/ander) gedrag en handelingen middels het op-
doen van ervaringen, vermeerdering van kennis, vergroting van inzicht, verandering van 
opinies en meningen en vergroting en vermeerdering van bekwaamheden.anders dan door 
natuurlijke groei en rijping

Gekoppelde termen in woordenlijst

Egocentrisch, Gevoelsmatig, Herhaling, Performaal, Planmatig, Pragmatisch, Senso-
motoriek



MENTAAL MODEL

diagrammen die het gedachten- en actieproces weergeven welke nodig zijn om een be-
paald doel te behalen

Gekoppelde termen in woordenlijst

Interfereren



ONDERLAAG

Benedenste laag , Grondlaag , Laag beneden een of meer andere lagen (crypt.) 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Associatief



ONDERVRAGEN

denken dat iets of iemand minder kan dan in werkelijkheid

Gekoppelde termen in woordenlijst

Sleep verwante termen hierheen



OVERVRAGEN

meer vragen dan redelijk is

Gekoppelde termen in woordenlijst

Sleep verwante termen hierheen



PERFORMAAL

niet verbaal

Gekoppelde termen in woordenlijst

Leren



PLANMATIG

1) Methodisch 2) Stelselmatig 3) Systematisch 

4) Volgens een bepaald plan 5) Volgens plan 6) Weldoordacht 7) Weloverwogen 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Leren, Werken



PRAGMATISCH

Op nut en bruikbaarheid gericht

Gekoppelde termen in woordenlijst

Leren



SENSOMOTORIEK

koppeling tussen motoriek (vermogen om te bewegen) en sensoriek (opdoen van zintuiglij-
ke prikkels, zoals zien, horen, voelen); bijvoorbeeld om een bal te kunnen vangen (moto-
riek) moet je die kunnen zien (sensoriek) ook wel: de motorische reactie op zintuiglijke infor-
matie.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Gevoelsmatig, Leren



VISUEEL PRAGMATISCH

qua vormgeving en inhoud gericht op nut en bruikbaarheid.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Sleep verwante termen hierheen



VOORSPELBAARHEID

1) Denkbaar 2) Niet verrassend 3) Voorzienbaar 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Duidelijkheid



WAARDEREN

op waarde schatten, op prijs stellen, appreciëren.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Kennen



WERKEN

een taak verrichten

Gekoppelde termen in woordenlijst

Planmatig


