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75 minuten Literatuur Praktijk(ervaring)

Deze workshop

Wat gaan we doen

Bouwstenen

30 minuten intro

40 minuten werken

5 minuten afronden



Deze workshop

Leeruitkomsten

● Je weet wat retrieval, spacing, interleaving en dual coding (niet) is

● Je hebt 1 of meer leerstrategieën naar de eigen praktijk vertaald

● Je weet op welke manier je de leerstrategieën kunt inzetten



Deze workshop

Goed om te weten

● Je krijgt de presentatie (maar meeschrijven mag!)

● Gebruik Engelse termen bewuste keuze

● Leerlingen zijn geen robots

● Er zijn vast dingen herkenbaar



Leerlingen leren leren



Leren leren

Hoe leerlingen vaak leren

● Opnieuw lezen

➔ Illusion of Fluency

● Markeren

➔ Mogeljik verlies van verbanden

● Samenvatten

➔ Vaak verkeerd gedaan (passief)





Leren leren

Het geheugen

Surma et al. (2019)



Leren leren

Het werkgeheugen

Dideau & Rose  (2019)

● 4 - 6 brokken informatie

● 15 - 30 seconden

● Snel afgeleid

● Grotendeels erfelijk



Leren leren

Het werkgeheugen

Surma et al. (2019)



Leren leren

Het werkgeheugen

● Een voorbeeld:

● 101146287526

● 194519532019

● 1945   1953   2019



Effectief leren

Wat werkt?



Wat werkt beter?

7 minuten herlezen

7 minuten oefenen7 minuten lezen

5 min.

1 week

7 minuten lezen

5 min. 2 dagen

1 week

5 min.

2 dagen

1 week

Een voorbeeld



Testing-effect
1917

Roediger III, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests 
improves long-term retention. Psychological science, 17, 249-255.

Bevindingen

Een voorbeeld



Effectief leren

Retrieval

● Retrieval practice (actief kennis ophalen)

➔ Leren is vergeten: haal niet te snel op

❏ Quizzes: Kahoot, Socrative, flashcards, 3 uitgebreide vragen, etc

❏ Brain Dump: schrijf alles op wat je nog weet

❏ Retrieve-taking: aantekeningen op gezette tijden 

❏ Startvragen: relevante voorkennis activeren of Exit ticket



Effectief leren

Retrieval



10 wiskundeoefeningen van 
hetzelfde type

Test

Nog 5 wiskunde oefeningen 
van hetzelfde type

Test
5 wiskunde oefeningen van 

hetzelfde type

1 week

1 week 1 week

Bevindingen

Een voorbeeld



Bevindingen

Een voorbeeld

Rohrer, D., & Taylor, K. (2006). The effects of overlearning and distributed practise on the retention of 
mathematics knowledge. Applied Cognitive Psychology, 20, 1209-1224.



10 wiskundeoefeningen van 
hetzelfde type

Test

Nog 5 wiskunde oefeningen 
van hetzelfde type

Test
5 wiskunde oefeningen van 

hetzelfde type

1 week

1 week

Test

4 weken1 week

Test

4 weken

Wat werkt beter?

Een voorbeeld



Rohrer, D., & Taylor, K. (2006). The effects of overlearning and distributed practise on the retention of 
mathematics knowledge. Applied Cognitive Psychology, 20, 1209-1224.

Wat werkt beter?

Een voorbeeld



Effectief leren

Continue evaluerenDe   vergeetcurve

Effectief leren



Effectief leren

Spacing

● Retrieval practice (actief kennis ophalen)

● Spaced practice (gespreid kennis ophalen)

➔ Huiswerk is vaak géén spaced practice. Cramming werkt vaak

➔ Spreid steeds verder

❏ Big Basket Quiz (BBQ): willekeurige vragen van voorgaande weken

❏ Power Ticket: terugblikken op vorige lessen



Effectief leren

Spacing



Test

1 week 1 week

Blocking

Interleaving

Wat werkt beter?

Een voorbeeld



Taylor, K., & Rohrer, D. (2010). The effects of interleaved practice. 
Applied Cognitive Psychology, 24(6), 837 848.

De bevindingen

Een voorbeeld



Effectief leren

Interleaving

● Retrieval practice (actief kennis ophalen)

● Spaced practice (gespreid kennis ophalen)

● Interleaved practice (afwisselend kennis ophalen)

➔ Onderwerpen moeten nauw verbonden zijn, begrepen worden

❏ The Dice Game: dobbelstenen rollen en begrippen uitleggen

❏ Afwisselende vragen stellen



Effectief leren

Voorbeeld



Effectief leren

Dual coding









Effectief leren

Leerstrategieën

● Retrieval practice (actief kennis ophalen)

● Spaced practice (gespreid kennis ophalen)

● Interleaved practice (afwisselend kennis ophalen)

● Dual coding (woord en beeld combineren)



Richting geven

Aan de slag

● Kies een les(sen serie) die je binnenkort gaat geven

● Kies één of meer leerstrategieën 

● Verwerk deze in je les(sen)

● Maak eventueel gebruik van bronnen



Richting geven

Aan de slag

● https://www.powerfulteaching.org/resources

● https://www.vernieuwenderwijs.nl/category/lesideeen/

● https://www.draw.io/

● Quiz • Retrieve taking • Brain Dump • Startvragen • Exit ticket

Big Basket Quiz • Power Ticket • Dice Game

● Concept mapping • Schematiseren •  Visualiseren

● https://www.olicav.com/

● https://leer.tips/

https://www.powerfulteaching.org/resources
https://www.vernieuwenderwijs.nl/category/lesideeen/
https://www.draw.io/
https://www.olicav.com/
https://leer.tips/


Formatief evalueren

Leestips



Bedankt!

Vragen? Opmerkingen? Ideeën?

● info@vernieuwenderwijs.nl

● www.vernieuwenderwijs.nl

● Vernieuwenderwijs

@Vernieuwenderwijs


