Handboek natuurkundedidactiek | hoofdstuk 2: Les- en leerstofopbouw

2.4

Cursorische lessen
Achtergrondinformatie

Leer- en doceerstijlen
Inleiding
Er zijn grote verschillen tussen de leerlingen in een klas. Sommige leerlingen
snappen het direct en willen graag verder, anderen hebben veel moeite om zich
de leerstof eigen te maken. Sommige leerlingen zijn heel ijverig en maken alle
opgaven, anderen hebben nooit hun huiswerk gedaan. Sommige leerlingen
bestuderen eerst uitgebreid de theorie, anderen willen vrijwel direct met de
opgaven aan de slag.
Er zijn niet alleen grote verschillen in interesse, inzicht, inzet of tempo, maar
ook – en daar gaat het in dit stuk over – in de manier van werken en leren, ofwel
in leerstijl.
Ken- en leervormen
De leerstijlentheorie van Kolb vormt een interessante invalshoek voor het
omgaan met verschillen tussen leerlingen. De eerste indeling in voorkeuren bij
het leren heeft betrekking op de te verwerven en verworven kennis, de kenvorm
of beschouwingswijze: hoe vat je de werkelijkheid op? Kennis wordt daarbij
ingedeeld in concrete ervaringen en abstracte inzichten. Dit is te vergelijken met
indelingen als praktijk en theorie, voorbeeld en regel, specifiek en algemeen. De
tweede indeling in voorkeuren bij het leren heeft betrekking op de manier van
leren, de leervorm of benaderingswijze: hoe pak je het aan? De manier van leren
wordt daarbij ingedeeld in actief experimenteren en reflectief observeren.
De gemaakte indelingen moeten worden gezien als positieve tegenhangers.
Dat betekent dat beide kenvormen en beide leervormen nodig zijn voor een
volledig leerproces. Voorkeuren in leerstijl zal iedereen hebben, maar een
eenzijdige kenvorm of leervorm zoals weergegeven in figuur 1 belemmert het
leren.
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Figuur 1 – Eenzijdige ken- en leervormen met hun positieve tegenhangers.

Leerstijlen
Door het combineren van een kenvorm en een leervorm ontstaan vier leerstijlen,
zoals weergegeven in figuur 2.
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Figuur 2 – De vier leerstijlen als combinaties van ken- en leervorm.

De voorkeur van een leerling voor een bepaalde (combinatie van) leerstijl(en) is

vast te stellen met een leerstijlentest zoals die van bijlage 1, bedoeld voor de
onderbouw.
Leergedrag
De verschillen in leerstijl tussen leerlingen uiten zich in verschillen in waarneembaar leergedrag, zoals weergegeven in figuur 3. Ook hier is de gemaakte
indeling aangevuld met de positieve tegenhangers die nodig zijn voor een
volledig leerproces.
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Figuur 3 – Voorbeelden van eenzijdig leergedrag met hun positieve tegenhangers.

De in figuur 3 weergegeven voorbeelden van leergedrag komen overeen met de
indeling in een actieve leerstijl (kenmerk: toepassen en testen, uitproberen en uitzoeken) en een reflectieve leerstijl (kenmerk: meemaken en waarnemen, overdenken en studeren).
Wat betreft de verschillen in leergedrag tussen jongens en meisjes zitten
jongens gemiddeld vaker aan de linkerkant en meisjes gemiddeld vaker aan de
rechterkant van figuur 3. Overigens moet hierbij worden aangetekend dat bij
deze karakterisering van het leergedrag van jongens en meisjes de verschillen
binnen de twee groepen vaak groter zijn dan de verschillen tussen de twee
groepen, en dat elke leerling vooral als individu moet worden gezien.
Doceerstijlen
De vier leerstijlen van leerlingen zijn te ‘vertalen’ naar de vier doceerstijlen
zoals weergegeven in figuur 4. In het algemeen geldt dat het goed is om in de
lespraktijk te variëren in doceerstijl. Regelmatig kunnen leerlingen dan hun
favoriete leeraanpak gebruiken, maar ze worden ook regelmatig uitgenodigd om
een andere leeraanpak dan hun favoriete te gebruiken en te leren. Dat vergroot
hun lerend vermogen.
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Figuur 4 – Doceerstijlen passend bij de verschillende leerstijlen van de leerlingen.

De aanname van Kolb was dat actief experimenteren en reflectief observeren niet

gelijktijdig maar wel na elkaar kunnen voorkomen, evenals het verwerven van
concrete ervaringen en abstracte inzichten.
In iedere leerstijl wordt gebruik gemaakt van een karakteristiek hulpmiddel
(observatiemodellen, theorieën, strategieën, vuistregels), en iedere leerstijl leidt
tot een leerresultaat (observaties, inzichten, aanpak, ervaringen):
 De leerstijl ‘meemaken en waarnemen’ denkt vanuit ervaringen en dat levert
met behulp van observatiemodellen nieuwe observaties.
 De leerstijl ‘overdenken en bestuderen’ denkt om te begrijpen en dat levert
met behulp van theorieën nieuwe inzichten.
 De leerstijl ‘toepassen en testen’ handelt vanuit inzicht en dat levert met
behulp van strategieën een nieuwe aanpak.
 De leerstijl ‘uitproberen en uitzoeken’ handelt om te ervaren en dat levert
met behulp van vuistregels nieuwe ervaringen.
Centraal in het leer- en doceerstijlenschema van figuur 5 staat de leraar als
regisseur met kennis van het leren. Door te variëren in doceerstijl is het mogelijk
om tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van de leerlingen, en
vindt een volledig leerproces plaats. Voorbeelden daarvan staan hieronder bij
‘Lespatronen’ in de figuren 7 t/m 10.
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Figuur 5 – De docent als regisseur van het leerproces.

Bij iedere doceer- en leerstijl uit figuur 5 hoort een leervraag, een leeractiviteit,
een hulpmiddel, een leerresultaat, een werkvorm (of een bepaald soort
opdrachten) en een docentrol. Deze kenmerken van de verschillende doceer- en
leerstijlen zijn samengevat in figuur 6, en kunnen behulpzaam zijn bij het vormgeven van de lespraktijk.
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Figuur 6 – Kenmerken van de vier leer- en doceerstijlen.

Lespatronen
Het is aan te bevelen om voor een volledig leerproces alle leer- en doceerstijlen
te gebruiken, en te variëren in de volgorde daarvan. Dat kan door het variëren
van de startactiviteit. Hieronder staan daarvan in figuur 7 t/m 10 voorbeelden in

de vorm van een schets van vier karakteristieke lespatronen waarin de startactiviteit steeds een andere leerstijl aanspreekt, waarna achtereenvolgens de
andere leerstijlen worden aangesproken.
Bij elk van de vier karakteristieke lespatronen in figuur 7 t/m 10 zijn twee
globale voorbeelden van de bijbehorende leeractiviteiten rond een bepaald
onderwerp weergegeven.
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Figuur 7 – Twee voorbeelden van een lesopzet met het karakter van ‘eerst zien’, met als
start een leeractiviteit passend bij de leerstijl ‘meemaken en waarnemen’.
Leerstijl
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Figuur 8 – Twee voorbeelden van een lesopzet met het karakter ‘snappen hoe het zit’, met
als start een leeractiviteit passend bij de leerstijl ‘overdenken en bestuderen’.
Leerstijl
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Toepassen en testen

Uitleg: warmte kun je ‘vasthouden’ door isolatie.
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te komen door een experiment.
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bedenken om hierover meer te weten te komen
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Het experiment opzetten en uitvoeren.

Het experiment opzetten en uitvoeren.
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Verkenningen doen en uitwisselen.

Verkenningen doen en uitwisselen.

Overdenken en bestuderen

Resultaten verbinden met theorie.

Resultaten verbinden met theorie.

Figuur 9 – Twee voorbeelden van een lesopzet met het karakter ‘een aanpak bedenken’,
met als start een leeractiviteit passend bij de leerstijl ‘toepassen en testen’.
Leerstijl
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Uitproberen en uitzoeken

Een brug bouwen van lollystokjes.

Werken met een computersimulatie ‘de wip als
balans’.
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Vergelijken en testen van verschillende bruggen.
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De testresultaten confronteren met theorie.

De verkenningen verklaren met theorie.
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Een schets maken van een bijgesteld ontwerp,

Het geleerde testen in een nieuwe wipsituatie.

Figuur 10 – Twee voorbeelden van een lesopzet met het karakter ‘zomaar beginnen’, met
als start een leeractiviteit passend bij de leerstijl ‘uitproberen en uitzoeken’.
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Bijlage 1
Leerstijlentest
Deze test geeft een indicatie over de voorkeuren die je hebt voor de manier
waarop je leert.
Hieronder staan tien leersituaties met steeds vier concrete vormen van
leergedrag. Voor iedere vorm van leergedrag geef je aan of die wel of niet bij je
past door middel van het cijfer 1 t/m 5. Die cijfers betekenen het volgende:
1 dat past slecht bij mij
2 dat past matig bij mij
3 ik weet niet of het wel of niet bij mij past
4 dat past enigszins bij mij
5 dat past goed bij mij
Hieronder staat eerst een voorbeeld van de manier van invullen. Daaronder staan
de tien leersituaties.

Voorbeeld

A
B
C
D

Je gaat binnenkort op vakantie.
Ik bereid de vakantie tot in de puntjes voor.
Ik vind de vakantiebestemming heel belangrijk.
Ik pak vlak voor vertrek mijn spullen in.
Ik wil op vakantie vooral uitrusten.

1

2

3

4

5
x
x

x
x

Leersituaties
1
A
B
C
D

Bij Nederlands maak je een knipselkrant over waterbeheer.
Ik ga enthousiast aan de gang met knippen.
Ik kijk welke knipsels ik eventueel kan gebruiken.
Ik bedenk wat er allemaal in moet komen.
Ik ga wat voorbeeld-kranten bekijken

1

2

3

4

5

2
A
B
C
D

Bij een mentorles gaat het over sociale vaardigheden.
Ik kijk eerst hoe het gaat.
Ik sta open voor nieuwe ervaringen.
Ik ga na of ik het zinvol vind.
Ik overdenk de manier van werken.

1

2

3

4

5

3
A
B
C
D

Bij geschiedenis gaat het over ridders en de Middeleeuwen.
Ik wil graag uitzoeken hoe het in de Middeleeuwen ging.
Ik luister graag naar verhalen over de Middeleeuwen.
Ik wil graag meer begrijpen van de Middeleeuwen.
Ik wil weten of ridders echt zo moedig zijn.

1

2

3

4

5

4
A
B
C
D

Bij aardrijkskunde leer je over milieubewust handelen.
Ik luister naar wat anderen verstaan onder milieubewust handelen.
Ik wil weten of onze douche milieubewust in gebruik is.
Ik ga kijken of we thuis milieubewuster kunnen handelen.
Ik wil weten wat bedoeld wordt met milieubewust handelen.

1

2

3

4

5

5
A
B
C
D

Bij techniek leer je boren.
Ik kijk hoe anderen het doen.
Ik probeer het zelf uit.
Ik oefen na een korte instructie.
Ik bestudeer de handleiding.

1

2

3

4

5

6
A
B
C
D

Bij wiskunde teken je grafieken.
Ik leer door van alles uit te proberen met grafieken.
Ik leer door zelf de leerstof over grafieken te bestuderen.
Ik leer door goed te kijken naar iemand die het voordoet.
Ik leer door zelf veel grafieken te tekenen.

1

2

3

4

5

7
A
B
C
D

Bij Engels schrijf je een brief.
Ik bestudeer eerst de kenmerken van een goede brief.
Ik probeer meteen wat te schrijven.
Ik wil weten waar ik op moet letten.
Ik vergelijk enkele voorbeeld-brieven met elkaar.

1

2

3

4

5

8
A
B
C
D

Bij natuurkunde heb je een practicum over geluid.
Ik wil eerst lezen hoe geluid werkt.
Ik wil allerlei geluiden waarnemen en ordenen.
Ik wil van alles uitzoeken over geluid.
Ik wil weten hoe een instrument geluid maakt.

1

2

3

4

5

9
A
B
C
D

Bij tekenen maak je een portrettekening van een model.
Ik besteed veel tijd aan gewoon kijken.
Ik wil kort aanwijzingen voor hoe je een portret tekent.
Ik bestudeer eerst informatie over portrettekenen.
Ik ga direct aan het schetsen.

1

2

3

4

5

10
A
B
C
D

Je wilt leren zeilen. Hoe pak je dat aan?
Ik ga eerst een dagje mee zeilen om dat mee te maken.
Ik kijk eerst in een boek hoe je moet zeilen.
Ik stap in de boot en probeer hoe je moet zeilen.
Ik vraag iemand om het mij voor te doen en doe het na.

1

2

3

4

5

Leerstijl berekenen
Vul in het schema hieronder de scores in die je in de test hierboven bij de tien
leersituaties hebt gegeven. Tel daarna per regel de scores op tot een totaalscore
en deel deze door 10.
Uitproberen en uitzoeken –Vul voor elk van de leersituaties de scores in voor
de aangegeven alternatieven. Tel deze scores op en deel de totaalscore door 10.
Het resultaat is je score op de leerstijl ‘uitproberen en uitzoeken’.
1A

2B

3B

4A

5B

6A

7B

8C

9D

10C

som/10

Meemaken en waarnemen – Vul voor elk van de leersituaties de scores in voor
de aangegeven alternatieven. Tel deze scores op en deel de totaalscore door 10.
Het resultaat is je score op de leerstijl ‘meemaken en waarnemen’.
1D

2A

3D

4B

5A

6C

7D

8B

9A

10A

som/10

Overdenken en bestuderen –Vul voor elk van de leersituaties scores in voor de
aangegeven alternatieven. Tel deze scores op en deel de totaalscore door 10. Het
resultaat is je score op de leerstijl ‘overdenken en bestuderen’.
1C

2D

3C

4C

5D

6B

7A

8A

9C

10B

som/10

Toepassen en testen – Vul voor elk van de leersituaties de scores in voor de
aangegeven alternatieven. Tel deze scores op en deel de totaalscore door 10. Het
resultaat is je score op de leerstijl ‘toepassen en testen’.
1B

2C

3A

4D

5C

6D

7C

8D

9B

10D

som/10

Voorkeursleerstijl – Jouw voorkeursleerstijl is de leerstijl met de hoogste score:
………………………………………

