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Samenvatting
Onderzocht is wat het effect is van de Hardop Denken methodiek op diep leren en leermotivatie
bij dyslectische leerlingen. Dyslectische leerlingen zijn rechtsdenkende, over het algemeen
leerlingen met een meer beelddenkende/gevoelsmatige leerstijl. Aan het onderzoek namen 10
leerlingen van het vmbo-t, havo en vwo 3e en 4e leerjaar deel. Bij dit onderzoek zijn bij deze
leerlingen vragenlijsten afgenomen voor het meten van het diep leren, en zijn interviews
afgenomen voor leermotivatie.
Bij de havo en vwo leerlingen zien we een toename op het gebied van diep leren. Bij de vmbo-t
verschilt dit per leerling: er zijn leerlingen met een afname, maar ook leerlingen met een toename
wat betreft het diep leren.
Ons advies is om de Hardop Denken leermethodiek bij de havo en vwo leerlingen bekend te
maken en te stimuleren, voor de vmbo-t leerlingen is dit onder voorwaarden ook te adviseren.
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Inleiding
Het feit dat wij beide dyslectisch zijn, maakt dat wij het omgaan met dyslexie in de klas een
interessant onderwerp vinden. Hieraan gekoppeld is, dat wij tijdens onze vroegere studieloopbaan
nauwelijks of geen toegang hadden tot ondersteuning op het gebied van dyslexie en al zeker niet op
het gebied van diep leren. Hierdoor hebben wij zelf mechanismen ontwikkeld om problemen met
taal te vermijden, maar bij de werkelijke probleemvakken (talen) zijn we nooit aan het diep leren
toegekomen.
Dit geldt voor veel dyslectische leerlingen (de vakken waar ze problemen mee hebben verschillen wel
per leerling). Hierdoor bestaat het risico dat er een veelvoud van problemen kunnen ontstaan
(Braams, 2002).Denk hierbij aan lage cijfers, verlies van motivatie, faalangst en verlies in
zelfvertrouwen enz.
Voor ons was het zo dat voor de vakken waar wij echt problemen mee hadden wij ons voornamelijk
richtten op het behalen van een cijfer welk we konden compenseren, een 5 of in sommige gevallen
een 4. Dit koste al veel moeite wat tot gevolg had dat enige diepere interesse in een vakgebied al
snel teniet werd gedaan. Met andere woorden; wij hadden geen enkele interesse of motivatie om
meer tijd en moeite te spenderen aan dieper leren activiteiten. Indien wij andere leermethodieken
beschikbaar hadden gehad of aangeleerd hadden gekregen was dit wellicht niet zo ver gekomen.
Waar onze problemen vooral bij de taalvakken lagen, hebben de huidige dyslectische leerlingen ook
meer problemen in de bètavakken, omdat door de nieuwe onderwijsbenaderingen (denk aan het
context-concept onderwijs) deze vakken meer talig worden aangeboden (Kleijen & Krosse 2009).
Deze problemen zouden ondervangen kunnen worden door het diep leren bij dyslectische leerlingen
te stimuleren. Hiervoor moet waarschijnlijk de manier van uitleg aan de leerling veranderd worden.
Hierbij kan gedacht worden aan het anders aanbieden van de lesstof, auditief of visueel in plaats van
schriftelijk. Maar ook een andere benadering van een docent of een andere verwerkingsvorm door
de leerling zelf.
Wij willen ons richten op dit laatste, aangezien dit iets is dat de leerling zelf kan toepassen,
onafhankelijk van de capaciteiten en/of welwillendheid van een docent. We zullen ons voornamelijk
richten op het vak natuurkunde aangezien dit ons eigen vakgebied is en een algemenere benadering
niet mogelijk is in de beschikbare tijd.
Tijdens een eerste, verkennende klassenobservatie bleek dat de docent wel zijn best doet om diep
leren te stimuleren. De docent geeft echter ook aan dat hij hierbij geen onderscheid maakt tussen
dyslectische en niet dyslectische leerlingen. De docent is voortdurend op zoek naar een
instructievorm die het best bij een leerling past. Met meer kennis zou dit “zoeken” voor de docent
makkelijker kunnen worden. Niet alle docenten zullen echter bereid of in staat zijn om een gerichte
aanpak voor dyslectische leerlingen te ontwikkelen, vandaar dat wij ervoor kiezen om ons in dit
onderzoek te richten op een aanpak die een leerling zelf zou kunnen toepassen.
Uit eigen ervaring weten we dat het Hardop Denken een positief effect heeft op het leerproces bij
leerlingen. Een betere bestudering van het Hardop Denken bracht ons op het idee om eens nader te
bekijken of dit een methode zou kunnen zijn om leerlingen een betere manier te geven om teksten
te leren (Vermunt, Lodewijks, & Simons 1983).
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De vraag is nu of dit ook bij dyslectische leerlingen het geval is. Kortom, met dit onderzoek willen we
bekijken of Hardop-denken als leermethodiek van tekstbestudering een positief effect heeft op het
diep leren van dyslectische leerlingen. Als dit het geval is zou deze methodiek bij dyslectische
leerlingen aangeleerd kunnen worden en ertoe bijdragen dat deze leerlingen minder problemen
tijdens hun studie ervaren, bovendien zullen de leerprestaties en motivatie dan zeer waarschijnlijk
ook verbeteren.
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Theoretisch kader
Dyslectie
Dyslexie wordt in de literatuur een ontwikkelingsleesstoornis genoemd. Volgens American
Psychiatric Association (2000) is er sprake van een specifieke leesstoornis wanneer het lezen
achterblijft in vergelijking met de vaardigheden die verwacht mogen worden bij een zekere
leeftijd, een zekere intelligentie en zekere educatie. Naast deze algemene definitie zijn er nog een
veelvoud van andere definities in omloop (Ghesquière, Boets, Gadeyne & Vandewalle, 2010). Om
verwarring te voorkomen zullen wij de algemene definitie van American Psychiatric Association
(2000) gebruiken.
Uit onderzoek is gebleken dat dyslecten op een aantal punten verschillen van niet dyslecten.
Braams (2003) noemt vier punten:
1.

Traagheid bij het lezen van woorden en non-woorden.

2.

Het cognitieve niveau van het fonologische bewustzijn.

3.

Auditieve verwerking.

4.

Gebrekkige automatisering van verklankingsprocessen.

In de praktijk wordt dit vaak gekarakteriseerd als zijnde een beelddenker, dit is echter een begrip
dat niet wetenschappelijk erkend en gebruikt wordt (Braams, 2011). De term beeld denken dekt,
afhankelijk van precieze definitie, waarschijnlijk wel een groot deel van deze verwerkingsstijl
(Davis & Braun, 1994). De term beeld denken wordt vaak gebruikt bij de begeleiding van deze
dyslectische leerlingen en komt dan ook voort uit praktijkervaring en niet zozeer uit de
wetenschap.
Uit onderzoek blijkt dat dyslecten een andere leerstijl prefereren dan niet dyslecten. Dyslecten
prefereren over het algemeen een recht-georiënteerde leerstijl, visuele en kinesthetisch. Deze
leerlingen hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken; ze zijn visueel
(beelden) en kinesthetisch (gevoelsmatig) ingesteld. Juist deze kinderen denken meer in beelden
dan in woorden. Niet dyslecten hebben vaak een links- georiënteerde leerstijl, deze leerlingen
leren door veel meer door analyse en stapsgewijs aanleren. Vooral leerlingen met deze linksgeoriënteerde leerstijl zijn in staat foute informatie (denk hierbij aan woorden, cijfers maar ook
gedachtes) uit het hoofd te verwijderen en er goede voor in de plaats te zetten (Bouwman, 2014;
Kernvisie, 2015).

Diep leren
In dit onderzoek hebben wij ons gericht op het bevorderen van diep leren. Diep leren omvat
aspiraties, cognitieve en gedragsmatige betrokkenheid bij de taak, de keuze van leerstrategieën
om het leermateriaal te doorgronden en te begrijpen, het verlenen van persoonlijke betekenis
aan wat er geleerd wordt en de organisatie en integratie van concepten en ideeën tot een
samenhangend geheel (Biggs, 2003; Campbell, et al., 2001).
Het idee hierbij was dat als we leerlingen zouden kunnen stimuleren om de leerstof op een dieper
niveau te verwerken, de problemen van demotivatie, faalangst etc. die vaak bij dyslectische
leerlingen ontstaan (Kernvisie, 2014), vermeden of verminderd zouden kunnen worden. Diep
leren treedt op als leerlingen zelf kennis construeren, bijvoorbeeld als de leerlingen zelf de
leerstof structureren of als de leerlingen mentale beelden vormen van de leerstof (Chin, & Brown,
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2000; Koopman, Bakx, Beijaard, 2014). Hierdoor zullen de leerlingen een beter begrip van de
leerstof ontwikkelen en dit zal voor een leerling veel motiverender zijn dan het oppervlakkig
leren..

Hardop-denken leermethodiek
Volgens Vermunt e.a. is hardop-denken een leermethode die het verkrijgen van een zeer
gedetailleerd verslag van het verloop van de cognitieve processen tijdens een tekstbestudering
stimuleert. (Vermunt, Lodewijks, & Simons ,1986). Wij gebruiken het niet alleen voor een
tekstbestudering maar ook tijdens het oplossingsproces van een opgave.
We hebben al aangegeven dat dyslecten op auditief niveau verschillen van niet dyslecten
(Kernvisie, 2015) (Bouwman, 2014). Tijdens dit onderzoek hebben wij een aantal leerlingen de
hardop denkmethodiek laten gebruiken. Het idee hierbij was dat dyslectische leerlingen met die
methode gedwongen werden de aangeboden opgaven op een andere, meer auditieve manier te
verwerken. Bovendien zouden ze hierdoor zeer waarschijnlijk langzamer gaan werken.

Onderzoeksvraag
Naar aanleiding van het bestuderen van diep leren en het hardop denken kwamen we op het idee
om te onderzoeken of hardop denken een geschikte leermethode zou kunnen zijn om
dyslectische leerlingen beter te laten leren (Vermunt, Lodewijks, Simons 1983; Wilhelm 2001).
Gebaseerd op deze kennis en onze eigen ervaringen hebben we de volgende onderzoeksvragen
geformuleerd:
1

Welk effect heeft de hardop denken leermethodiek op diep leren bij dyslectische
leerlingen?

2

Wat is het effect van de hardop denken leermethodiek op de leermotivatie van
dyslectische leerlingen?
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Methode
Onderzoeksdoelgroep
We hebben ons gericht op dyslectische middelbare scholieren. We hebben gekozen voor
middelbare scholieren, omdat wij zelf als docenten natuurkunde voornamelijk met deze
doelgroep werken. Maar ook omdat voor deze groep nog maar weinig wetenschappelijk
onderzochte leerstrategieën beschikbaar zijn.
Een van de onderzoekers heeft alle dyslectische leerlingen met een dyslexie verklaring uit twee
klassen van het vmbo-t benaderd of ze mee wilden werken aan het onderzoek. Om een dyslexie
verklaring te krijgen moet er een diagnose van dyslexie gesteld zijn, we zijn ervan uitgegaan dat
deze diagnoses voor de betrokken leerlingen correct waren. Van deze dertien dyslectische
leerlingen waren er vijf bereid mee te werken aan het onderzoek. De andere onderzoeker heeft
dezelfde methode gebruikt bij een populatie van veertien dyslectische leerlingen met een dyslexie
verklaring van de havo en vwo. Deze zijn aangevuld met twee bijles leerlingen. Deze twee
leerlingen hadden al langere tijd bijles.
In verband met de beschikbare tijd hebben we ons beperkt tot het aantal van tien leerlingen, vijf
vmbo leerlingen, twee havo leerlingen en drie vwo leerlingen. Het onderzoek is dus uitgevoerd
met tien leerlingen.
Het waren zeven jongens en drie meisjes. De leerlingen kwamen van twee scholen. De vmbo
leerlingen kwamen van een school in het zuiden van Nederland, de andere leerlingen kwamen
van een school in het zuid westen van Nederland. De in dit verslag gebruikte namen zijn
pseudoniemen. In Tabel 1 staat de informatie van de betreffende leerlingen.
Tabel 1: Onderzochte leerlingen

Naam

Geslacht

Niveau

Locatie School

Cas

Man

vmbo-t 3

Zuid Nederland

Lars

Man

vmbo-t 3

Zuid Nederland

Rik

Man

vmbo-t 3

Zuid Nederland

Viktor

Man

vmbo-t 3

Zuid Nederland

Yannis

Man

vmbo-t 3

Zuid Nederland

Caatje

Vrouw

havo 3

Zuidwest Nederland

Jan

Man

havo 3

Zuidwest Nederland

Iona

Vrouw

vwo 3

Zuidwest Nederland

Mable (bijles)

Vrouw

vwo 3

Zuidwest Nederland

Julian (bijles)

Man

vwo 4

Zuidwest Nederland
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Instrumenten
Het effect op diep leren hebben we getoetst met een vragenlijst, namelijk de aangepaste versie
van de vragenlijst inzake studie aanpak: Diep leren (R-SPQ-2F; Biggs, Kember, & Leung, 2001;
Kember, 2000). We hadden twee redenen om voor deze vragenlijst te kiezen. Allereerst is deze
vragenlijst veel gebruikt en betrouwbaar gebleken, daarnaast is de lengte van deze vragenlijst ook
zeer geschikt binnen ons onderzoek. Wij hebben de vragenlijst tekstueel aangepast naar onze
situatie, zo zijn de woorden “dit hoofdstuk” vervangen door “natuurkunde”. Deze vragenlijst
bestaat uit 20 vragen, 10 per schaal, diep leren versus oppervlakkig leren.
De vragen werden beantwoord op een vijfpuntsschaal, 1 betekende helemaal niet mee eens en 5
betekende helemaal mee eens. Een score van 3.0 geeft een neutraal antwoord weer, een hogere
score een hogere mate van oppervlakkig of diep leren. De gebruikte vragenlijst staat in bijlage 1.1.
Volgens Burns & Gentry (1998) zoeken mensen actief naar onzekere situaties waarin ze
problemen kunnen aanpakken, waarbij de intensiteit van die nieuwsgierigheid is verbonden met
de competentie die iemand heeft om met die onzekerheid om te gaan. Volgens hen neemt de
leermotivatie toe in de mate dat een individu zich bewust is van de kloof tussen het huidige en
het gewenste niveau van kennis. Volgens Wlodkowski (1985) zijn er drie factoren die de motivatie
van leren beïnvloeden; Vrije keuze van het bepalen van (leer-)doelen. De andere twee factoren
zijn optimale uitdaging en positieve feedback.
Het effect op de leermotivatie hebben we getest door het afnemen van interviews. Inzake de
leermotivatie hebben wij gekeken naar aspecten die het leren bevorderen; zoals
gemoedstoestand, concentratie, structuur, resultaten, etc. Bij het interview zijn dit vragen; 4a, 5,
6, 7 en 8. Bij die vragen hebben we gekeken of de leerling zich met een positieve opmerking
uitliet. Bij deze interviews is een vooraf opgestelde vragenlijst gebruikt, bestaande uit negen
vragen. Per sessie is uit deze negen vragen een selectie gemaakt. (Beijaard, 2015) De vraag “Wat
motiveert jouw om voor natuurkunde te leren?” is alleen in de eerste sessie gesteld. Bij deze
vraag verwachten we niet een ander antwoord te krijgen, en we de leerlingen daarom niet
onnodig met deze vraag lastig te vallen.
De vraag “Hoe denk je dat Hardop Denken je resultaten zal beïnvloeden?” is niet in de eerste
sessie gesteld omdat de leerlingen dan pas net met de Hardop Denken methode in aanraking zijn
gekomen en nog geen duidelijk beeld van de methode hebben. Dit argument gaat ook op voor de
vragen 7, 8 en 9 (zie Bijlage 1.2)
De eerste drie vragen van het interview zijn gebruikt om te toetsen of het voor de leerlingen
duidelijk was wat van hen verwacht werd en niet om de motivatie te toetsen. De gebruikte
interview vragen worden vermeld in de bijlage 1.2.
We hadden ook de leerprestaties aan de hand van behaalde cijfers willen meten aangezien onze
verwachting was dat als we bij deze leerlingen het diep leren zouden kunnen motiveren de
leermotivatie zou verbeteren en daardoor waarschijnlijk ook de leerprestaties. Aangezien we
beperkt waren in omvang van de sample groep en tijd, waren wij in dit onderzoek niet in staat om
voldoende data te verzamelen over cijfers om hier betrouwbare conclusies aan te verbinden. We
hebben de leerprestaties daarom gemeten door de leerlingen hier zelf een inschatting over te
laten maken bij het interview.
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Procedure
Tijdens het onderzoek hebben we de leerlingen drie sessies laten ondergaan. In elke sessie
hebben de leerlingen met Hardop Denken een stuk theorie doorgenomen, waarover ze
vervolgens een aantal (3 a 4) bijbehorende opgaven hebben uitgewerkt. Dit waren voor acht
leerlingen theorie en opgaven uit de natuurkunde, die ze dit jaar tijdens de lessen behandeld
hadden. Voor de twee bijles leerlingen(Mable en Julian) is wiskunde/scheikunde gebruikt
vanwege het feit dat deze leerlingen wel voldeden aan het profiel van de doelgroep, echter geen
natuurkunde les van de onderzoeker hadden. Meer informatie over de gebruikte leerstof en
opgaven staat in bijlage 1.3.
Het hele proces, eerst het lezen en daarna het maken van de opgaven moesten de leerlingen
Hardop Denkend uitvoeren. Hierbij heeft de onderzoeker alleen maar gestimuleerd om het
Hardop Denken op gang te houden. Dit deel van de sessie was gepland voor de duur van 30
minuten. Achteraf bleek dat de sessies in de praktijk 40-50 minuten duurden. Dit was langer dan
de geplande 30 minuten, gedurende een sessie maakten de leerlingen gemiddeld 4 opgaven
Het Hardop Denken was vooraf aan de leerlingen uitgelegd, het gebruikte leerlingen blad staat in
Bijlage 2.1, verder staan in Bijlage 3.2 een aantal aandachtspunten voor de proefleider bij het
toepassen van Hardop Denken.
We hebben ook tijd moeten besteden aan het aanleren van de Hardop Denken methode zelf.
Aangezien dit in het begin, zoals verwacht, niet vloeiend ging. Hierbij hebben we gebruik gemaakt
van ervaringen die we eerder hadden op gedaan tijdens de opleiding en in het geven van bijles. Zo
zouden de leerlingen kunnen denken dat deze methode hun zou beperken. Uit onderzoek is
echter gebleken dat dit niet het geval is, wel zal de taak meer tijd kosten (Schellings, Aarnoutse,
Van Leeuwe 2006; Veenman, Elshout, Groen, 1993). Bij de keuze van de opgaven hebben we
gekozen voor opgaven die een gemiddelde leerlingen zelfstandig zou moeten kunnen oplossen.
Zoals bij “Instrumenten” aangegeven, hebben we gebruik gemaakt van een vragenlijst en
interviews. De vragenlijst is twee keer afgenomen. Eén keer voorafgaande aan de eerste sessie en
een tweede keer na afloop van de derde en laatste sessie. De interviews zijn afgenomen aan het
einde van elke sessie, meteen na het maken van de opgaven. De procedure is samengevat in
Figuur 1.
Figuur 1: Overzicht afname vragenlijst en interview
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Analyse
Tijdens het onderzoek is er van de verkregen antwoorden, de vragenlijsten en gedurende de
interviews geen analyse gedaan Dit om te voorkomen dat gaande het onderzoek en daardoor
mogelijk ook de uitkomsten zouden worden beïnvloed. Doormiddel van een globale inschatting
van de bruikbaarheid van de antwoorden, is gekeken of de instrumenten aangepast moesten
worden. Dit was mogelijk zonder de specifieke antwoorden te bestuderen. Doordat de
onderzoekers zelf aanwezig waren bij het afnemen van de vragenlijsten en de interviews.
Gebaseerd op deze inschatting bleek het niet nodig om de procedure aan te passen.
De betrouwbaarheid van de vragenlijst omtrent het diep leren is getoetst met een Cronbach alfa
analyse in SPSS (Field, 2005). Tijdens de betrouwbaarheid-analyse bleek vraag 9 een verstorende
factor op de data te hebben. Deze vraag “Ik vind dat leren soms net zo boeiend kan zijn als een
goed boek of film” is achteraf gezien waarschijnlijk niet eenduidig genoeg geweest voor de
leerlingen. Dat is de reden dat we deze vraag bij verdere analyse achterwegen hebben gelaten. De
resultaten staan in Tabel 2. Ondanks dat we een erg kleine sample groep hadden, 10 leerlingen,
hebben we een goede gemiddelde betrouwbaarheid van 0,750 gevonden het geen volgens Field
voldoende is voor een psychologisch construct (Field, 2005).
We zijn ervan uitgegaan dat de vragenlijst omtrent het diep leren betrouwbaar was, deze
betrouwbaarheid is bij voorgaande onderzoeken voldoende aangetoond(R-SPQ-2F; Biggs,
Kember, & Leung, 2001, Kember 2000).
Tabel 2: Resultaten Cronbach alfa

Diepleren voor
Diepleren na

Alpha
0,735
0,868

N Items
9
9

Oppervlakkigleren voor
Oppervlakkigleren na

0,696
0,702

10
10

De interviews zijn door beide onderzoekers afzonderlijk bestudeerd alvorens de bevindingen
gezamenlijk te bespreken en te interpreteren. Hiervoor is gekozen om de betrouwbaarheid van de
analyse te vergroten: op het moment dat beide onderzoekers dezelfde patronen zien en tot
dezelfde conclusies komen is het aannemelijker dat de conclusies betrouwbaar zijn (Baarde,
Goede, Teunissen 2005).
Bij het analyseren van de antwoorden tijdens de interviews zijn de ze in vier categorieën verdeeld.
De eerste categorie was voor antwoorden die geen verband hadden met de leermotivatie, deze
antwoorden kwamen vooral voor bij de eerste drie vragen die niet gericht waren op de motivatie.
Zo geeft Viktor op de vraag: “Leg in je eigen woorden uit wat Hardop Denken is.”, het antwoord:
“Proberen alles te verwoorden wat in je gedachten komt, bv. bij het oplossen van een opgave.”
De tweede categorie was voor antwoorden die een negatieve invloed op de leermotivatie
indiceerden, Riks antwoord op de vraag: “Wat zijn voor jou nadelen van Hardop Denken?” is hier
een voorbeeld van: “Ben bezig met uitspreken, voelt als belemmering. Heb waarschijnlijk meer
oefening nodig.”
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De derde categorie was voor antwoorden die wel een verband hebben maar geen invloed op de
leermotivatie indiceerden, een voorbeeld hiervan is het antwoord van Iona: “Weet nog niet, pas
één keer gedaan,” op de vraag: “Wat voor gevoel heb je nu bij Hardop Denken?”
En de vierde categorie voor de antwoorden die een positieve invloed op de leermotivatie
indiceerden. Het antwoord van Cas: “Beter doordenken, beter nadenken over wat je aan het doen
bent.” op de vraag: “Wat zijn voor jouw voordelen van Hardop Denken?” is hier een voorbeeld
van.
Beide onderzoekers hebben eerst, onafhankelijk van elkaar, de antwoorden gescoord, en
vervolgens zijn deze scores vergeleken om tot overeenstemming te komen.
Vervolgens is per leerling gekeken of er een verandering in de motivatie was, tijdens de
verschillende sessies. Ook is er gekeken of er een verschil / overeenkomst was in resultaten
tussen de vmbo-t, havo en vwo leerlingen.
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Resultaten
Resultaten vragenlijst
De resultaten van de afgenomen vragenlijst over het diep leren van de leerlingen staan in Tabel 3.
Hierin staan de resultaten van de voor- en nameting. De Tabel 3 is voor overzichtelijkheid
onderverdeeld in vmbo-t 3, havo en vwo delen. Achter elke leerling staan de scores die ze voor
diep leren en voor oppervlakkig leren hebben gescoord. Onder Diep leren staan twee kolommen;
onder Voor staat de score van leerling voor ze aan het onderzoek begonnen. Onder Na de score
na afloop het onderzoek.
In Tabel 4 zijn de gemiddelde resultaten per niveau weergegeven, wederom opgesplitst in diep
leren en oppervlakkig leren.
Tabel 3: Resultaten vragenlijst

Leerling

Niveau
vmbo-t 3
vmbo-t 3
vmbo-t 3
vmbo-t 3
vmbo-t 3

Diepleren
Voor
3.00
2.22
3.11
2.78
4.00

Na
2.78
2.33
3.89
1.89
3.67

Oppervlakkigleren
Voor
Na
2.70
2.60
3.40
3.90
2.90
2.20
3.10
3.40
2.20
2.40

Cas
Lars
Rik
Viktor
Yannis
Caatje
Jan

havo 3
havo 3

3.11
2.44

3.33
2.44

2.60
3.80

2.10
3.20

Mable
Iona
Julian

vwo 3
vwo 3
vwo 4

2.44
3.00
2.56

2.67
3.67
4.00

2.00
3.20
3.80

2.20
2.70
2.30

Tabel 4: Resultaten vragenlijsten: gemiddelden per niveau

Niveau
Gemiddelde

vmbo-t

Diepleren
Voor
Na
3.02
2.91

Oppervlakkigleren
Voor
Na
2.86
2.90

Gemiddelde

havo

2.78

2.89

3.20

2.65

Gemiddelde

vwo

2.67

3.45

3.00

2.40

Gemiddelde

totaal

2.87

3.07

2.97

2.70

Met deze kleine testgroep is zoals verwacht geen hoge statistisch significantie bereikt. Met SPSS is
een 2 tailed wilcoxon signed ranks test uitgevoerd. Voor het diep leren, voor en na leverde dit een
Z = -0,950 met een p = 0,342. Voor het oppervlakkig leren, voor en na Z = -1,278 met een p =
0,201.
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Uit Tabel 3 en 4 blijkt dat er voor de vmbo leerlingen gemiddeld geen verandering is. Wel valt bij
deze groep op dat het erg verschilt per leerling, zo is bij Rik een afname van oppervlakkig leren
van 2.90 naar 2.20 en een stijging van het diep leren van 3.11 naar 3.89. Bij Rik is er dus sprake
van een positief resultaat. Kijken we daarentegen naar Viktor dan zien we het tegenovergestelde;
oppervlakkig leren neemt toe van 3.10 naar 3.40 en het diep leren neemt af van 2.78 naar 1.89.
Bij de havo leerlingen zien we een positiever effect, gemiddeld neemt het oppervlakkige leren af
van 3.20 naar 2.65 en het diep leren toe van 2.78 naar 2.89. Bij de vwo leerlingen is er ook een
positief effect het oppervlakkig leren neem bij deze groep af van 3.00 naar 2.40 en het diep leren
neemt toe van 2.67 naar 3.45.

Resultaten Interviews
De resultaten van de interviews zijn in de Tabel 5 gecodeerd weergegeven. Bij de codering zijn de
antwoorden van de leerlingen in vier categorieën verdeeld al naar gelang de invloed op de
leermotivatie. Wit – antwoorden die geen verband hielden met de leermotivatie. Rood –
antwoorden die een negatieve invloed op de leermotivatie aangaven. Blauw – antwoorden die
een neutrale invloed op de leermotivatie aangaven. Groen – antwoorden die een positieve
invloed op de leermotivatie aangaven. Voor elke leerlingen staan resultaten van de 3 interviews in
de kolommen 1 tot en met 3. Een “x” geeft aan dat deze vraag niet is gebruikt in dat interview.
Effecten van de Hardop Denken leermethodiek op de leermotivatie kunnen uit de interviews
gehaald worden. De uitgewerkte interviews staan in bijlage 2.2.
Kijkend naar de gecodeerde antwoorden valt allereerst op dat bij vraag 4, waar eerst naar een
voordeel en daarna naar een nadeel van Hardop Denken wordt gevraagd, er inderdaad in de
antwoorden respectievelijk een positief en negatief beeld te zien is.
Als we naar de antwoorden op vraag 4a van individuele leerlingen kijken zien we dat, behalve
Yannis, alle leerlingen in hun antwoorden aangeven dat ze langzamer (7x), geconcentreerder (6x)
en gestructureerder (6x) met de leerstof bezig zijn dan voorheen. Ook geven de leerlingen aan dat
ze daardoor beter leren en beter onthouden.
Bij vraag 5: “Wat voor gevoel heb je nu bij Hardop Denken?”, zien we dat Yannis negatief begint
en blijft. De positieve leerlingen blijven positief. Er zijn drie leerlingen die gaande het onderzoek
positiever worden Cas, Mabel en Iona. Zo geeft Cas achtereenvolgens de volgende antwoorden,
“Niet fijn”, “Raar, niet natuurlijk. Vervelend” en als laatste “Raar, moet er wel aan wennen”.
Bij vraag 7: “Blijf je Hardop Denken in de toekomst gebruiken? (ook bij andere vakken?)”, is alleen
Yannis negatief. De andere leerlingen geven aan dat ze het Hardop Denken in zekere mate zullen
blijven gebruiken. Jan geeft als antwoord: “Wel om de sommen te maken is dit een fijne manier
om de sommen te maken”, en hij is helemaal positief met zijn antwoord: “Ik doe het nu altijd als
het kan.”
Vraag 8: “Is Hardop Denken een extra motivatie om natuurkunde te leren “, wordt door zes
leerlingen positief beantwoord. Hierbij valt op dat deze zes leerlingen zeggen dat ze de leerstof nu
beter begrijpen.
Kijkend naar het gehele beeld zien we bij de vmbo leerlingen een wisselend beeld. Cas en Rik
hebben een klein beetje positieve trend. Lars en Viktor laten geen verandering zien, waarbij Lars
positief begint en zo blijft, terwijl Viktor neutraal blijft. Yannis was en blijft negatief.
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De havo en vwo leerlingen zijn bij de eerste sessie al positief, en dit blijft tijdens het onderzoek.
Bij de havo en vwo leerlingen suggereren de antwoorden dat de Hardop Denken leermethodiek
wel degelijk positief bijdraagt aan de motivatie van de leerlingen. Ook lijkt het een positief effect
te hebben op het diep leren. De havo en vwo leerlingen geven ook allemaal aan het Hardop
Denken te blijven gebruiken en het ook aan andere leerlingen zullen aanbevelen. Alleen al het feit
dat de motivatie om te leren is toegenomen beschouwen wij als een goede zaak.
Bij de vwo 4 leerling, Julian, is aantoonbaar dat de cijfers van de toetsen gedurende dit onderzoek
aanzienlijk zijn verbeterd van gemiddeld een 4 à 5 naar een 7. De verklaring hiervoor was volgens
de leerling dat hij door de sessies aangezet werd tot beter en uitgebreider leren ten opzichte van
vroeger. Los hiervan was Julian erg positief bij zijn antwoorden tijdens het laatste interview. Hier
een paar voorbeelden. “Blijf je Hardop Denken in de toekomst gebruiken? “ , zijn antwoord: “Ik
doe het nu altijd als ik kan !!!!!” “Ga je andere leerlingen ook aanbevelen om Hardop Denken te
gebruiken?” zijn antwoord: “Ja, ik ga het mijn zus ook leren.”
Een aantal interessante quotes uit de interviews. Op de vraag “Hoe denk je dat Hardop Denken je
resultaten zal beïnvloeden? “ zijn de volgende twee antwoorden opvallend. Jan: “ Het zal de
resultaten verbeteren omdat je nu echt leert.” Iona: “ Ik zal betere cijfers halen en denk dat ik het
ook langer zal onthouden.”
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tabel 5: Resultaten interviews

Leerling

Cas

Lars

Rik

Viktor

Yannis

Caatje

Jan

Mable

Iona

Julian

Niveau
Sessie

vmbo-t3
1 2 3

vmbo-t3
1 2 3

vmbo-t3
1 2 3

vmbo-t3
1 2 3

vmbo-t3
1 2 3

havo 3
1 2 3

havo 3
1 2 3

vwo 3
1 2 3

vwo 3
1 2 3

vwo 4
1 2 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Wat motiveert jouw om
voor natuurkunde te leren?

2

Leg in je eigen woorden uit
wat hardop denken is?

3

Wat vind je van hardop
denken?

4a

Wat zijn voor jou voordelen
van hardop denken?

4b

Wat zijn voor jou nadelen
van hardop denken?

5

Wat voor gevoel heb je nu
bij hardop denken?

6
7
8
9

Hoe denk je dat hardop
denken je resultaten zal
beïnvloeden?
Blijf je hardop denken in de
toekomst gebruiken? (ook
bij andere vakken?)
Is hardop denken een extra
motivatie om natuurkunde
te leren.
Ga je andere leerlingen ook
aanbevelen om hardop
denken te gebruiken?

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Conclusie en Discussie
Onze onderzoeksvragen, die we met deze resultaten wilden beantwoorden, waren:
1

Welk effect heeft de hardop denken leermethodiek op diep leren bij dyslectische
leerlingen?

2

Wat is het effect van de hardop denken leermethodiek op de leermotivatie van
dyslectische leerlingen?

Gebaseerd op onze resultaten kunnen we dus de volgende conclusies trekken:
1

Er is een duidelijk positieve trend op het diep leren bij het gebruiken van de
leermethodiek voor de havo/vwo leerlingen. Bij de vmbo leerlingen is dit niet het geval.

2

Er is een duidelijke positief effect op de motivatie van leerlingen van het havo/vwo. Bij de
vmbo leerlingen zien we een wisselend beeld.

Om helderheid te verschaffen hoe we tot de conclusies zijn gekomen zullen we een aantal
redenen en oorzaken behandelen.
Het Matteüseffect is in dit geval wellicht mogelijk een verklaring van het feit dat de havo/vwo
leerlingen een positief effect op diepere en motivatie laten zien terwijl de vmbo leerlingen dit niet
doen en in enkele gevallen zelfs een negatief resultaat laten zien. Het Matteüseffect in het
onderwijs is het fenomeen hoe mensen die leren lezen hun leesvaardigheid ontwikkelen. Zij die
vroeg de kunst van het lezen aanleren, dragen dit succes mee en zullen als oudere leerlingen
sneller teksten voor gevorderden kunnen lezen en begrijpen; zij die van begin af aan falen,
bouwen een levenslange achterstand op die zich uitbreidt naar alle leerprocessen. Dit komt
doordat leerlingen die minder makkelijk leren lezen, ook minder gaan lezen, en zo nog minder het
leerproces doormaken. De kloof tussen deze leerlingen en hun leeftijdsgenoten zal steeds groter
worden (Hu, Wang, & Jiang, 2006; Stanovich, 1986). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de
vmbo leerlingen door de nieuwe leermethode “overbelast” worden en daardoor minder
presteren. Terwijl bij de havo/vwo leerlingen waar dit niet het geval is, een positieve effect van de
methode zichtbaar is. Een andere mogelijke verklaring voor het verschil tussen de vmbo-t en de
havo/vwo leerlingen zou gezocht kunnen worden in het feit dat deze twee groepen verschillende
onderzoekers hadden.
We verwachten echter dat een positieve effect bij de vmbo leerlingen op termijn ook zal
optreden, omdat deze leerlingen wellicht meer tijd nodig hebben om met de methode te leren
werken (Schellings, Aarnoutse, Van Leeuwe 2006).
Door het aantal deelnemers beperkt was, had dit een beperkende invloed op de betrouwbaarheid
van dit onderzoek. Het aantal leerlingen dat aan het onderzoek heeft meegedaan werd door twee
factoren bepaald.
Het aantal dyslecten in een leerjaar is beperkt. Gemiddeld zijn er zo’n 5-9% dyslecten onder de
leerlingen. (kernvisie, 2015) Dit percentage was bij de ons beschikbare leerlingen voor de vmbo
een stuk hoger; met 13 uit 50 was dit 26%. Echter niet alle dyslectische leerlingen waren bereid
om mee te doen aan het onderzoek.
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Verder is er voor een gelimiteerd aantal leerlingen gekozen omdat we een beperkte hoeveelheid
tijd hadden. Ondanks de beperkte hoeveelheid leerlingen die we hebben onderzocht is er een
voldoende hoge betrouwbaarheid gehaald met een gemiddelde alpha van 0,750 Tabel 2.

We hadden geschat dat we per leerling ongeveer 30 minuten nodig zouden hebben per sessie.
Ook moesten we rekening houden met de benodigde tijd voor het verwerken van de verkregen
gegevens.
Achteraf kunnen we zeggen dat de sessies in de praktijk 40-50 minuten duurden in plaats van de
geplande 30 minuten. Het verwerken en analyseren van de interviews kostte ook aanzienlijk meer
tijd dan verwacht.

Achteraf hebben we geconstateerd dat we bij de selectie van de leerlingen ieder een andere
selectie procedure hebben gebruikt. Dit hadden we niet van te voren voorzien en/of afgesproken.
L. Schonk heeft de groep havo/vwo leerlingen aangevuld met bijles leerlingen. De twee leerlingen
waren waarschijnlijk al meer gemotiveerd, ze volgden immers al uit eigen beweging bijles. Ook
waren ze het meest positief in hun antwoorden.
In een vervolgonderzoek zal hier rekening mee gehouden moeten worden en gekozen moeten
worden voor een gelijke selectie methode. Ook zou het van waarde zijn om nader te
onderzoeken hoe de resultaten zouden zijn bij twee verschillend gemotiveerde groepen op het
effect inzake diep leren.
Het materiaal dat gebruikt is tijdens het onderzoek was voor de vmbo leerlingen in alle sessies
natuurkunde gerelateerd en voor alle deelnemers hetzelfde. Bij de havo/vwo leerlingen is
uitgegaan van de problemen van de leerlingen. Hierdoor is materiaal van de vakken natuurkunde,
wiskunde of scheikunde gebruikt. In hoeverre dit de resultaten inzake de motivatie heeft
beïnvloed, is achteraf niet te bepalen. Uit onderzoek blijkt dat een hoge mate van autonomie, in
dit geval het door de leerling zelf aandragen van materiaal, een grote invloed kan hebben op de
motivatie. (Ryan & Deci, 2008).
Naast de punten die al besproken zijn, zijn er nog een aantal zaken die de moeite waard zijn om te
vermelden. Echter hieraan mogen geen significante waarden toegekend worden.
We kunnen uit de interviews opmaken dat Hardop Denken een methode is die leerlingen prima
individueel kunnen gebruiken.
De leerlingen geven echter twee nadelen voor het gebruik van het Hardop Denken in een
klassikale setting. Als eerste is de methode in een klassikale situatie niet praktisch en storend,
vanwege het feit dat je alles hardop zegt. Ten tweede is de methode tijdens een toets onmogelijk,
omdat de leerling dan feitelijk dingen aan het voorzeggen is. Voor het eerste nadeel kan een
mogelijke oplossing gevonden worden in “samenwerkend leren in het basis onderwijs”
(Aarnoutse & Schellings, 2003). Voor het tweede nadeel is geen oplossing, tenzij de leerling
appart in eigen ruimte zou kunnen werken.
Wij denken dat het een goede zaak zou zijn als er een vervolgproject opgezet zou worden waarbij
naar mogelijkheden wordt gezocht om de Hardop Denken methodiek meer onder de aandacht
van leerlingen en docenten te brengen. Wellicht dat er werkvormen gevonden en/of ontwikkeld
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kunnen worden waarbij het Hardop Denken ook in een klassikale situatie gebruikt zou kunnen
worden (Wilhelm 2001).
Bij de havo en vwo leerlingen concludeerden we dat de Hardop Denken leermethodiek wel
degelijk positief bijdraagt aan de motivatie van de leerlingen. En een positief effect had op het
diep leren. Deze havo en vwo leerlingen geven ook allemaal aan het Hardop Denken te blijven
gebruiken en het ook andere leerlingen te zullen aanbevelen.
Als onderzoekers hebben wij gezien dat het Hardop Denken een goede aanvulling is bij
differentiatie in de dagelijkse manier van les geven. Voor remedial teaching en
studiebegeleidingsleerkrachten zou het bij uitstek een goede zaak zijn indien zij deze
leermethodiek meer aandacht zouden geven.
We willen graag afsluiten met het feit dat de leermethodiek Hardop Denken bij dyslecten lijkt te
helpen om het diep leren en de motivatie van leren te verbeteren. Omdat leerlingen bij de
Hardop Denken leermethodiek aangeven langzamer, geconcentreerder en gestructureerder te
leren, mogen we concluderen dat het diep leren bevorderd wordt. Wellicht is het zo dat de
linksgeoriënteerde (beelddenkenden/ gevoelsmatige) dyslecten door de Hardop Denken
leermethodiek gestimuleerd worden hun minder ontwikkelde rechter hersenen (auditieve/
rationelere) te gebruiken. (Kernvisie 2015) Hiervoor is echter verder onderzoek noodzakelijk
omdat wij uitsluitend naar de dyslecten hebben gekeken. Dit zou wellicht wenselijk zijn.
Wij zouden bovendien zoveel mogelijk collega’s van de Havo en VWO de resultaten op de hoogte
willen brengen. Het zou ook goed zijn als docenten het Hardop Denken leermethodiek zouden
gaan gebruiken in de klas.
Bij de vmbo leerlingen verwachten wij op termijn ook een positief effect. Bij deze leerlingen is het
belangrijk dat de docent, indien nodig, extra sturing en stimulering geeft, zeker als blijkt dat de
motivatie op de korte termijn daalt. Ook moet de docent er bewust van zijn dat het Hardop
Denken bij deze leerlingen misschien helemaal niet werkt.
Het is mogelijk aan te raden om de hardop denk methodiek aan te passen: op cruciale momenten
in de tekst zet je een stip waarop de leerlingen hardop moeten denken! (Schellings 2011). Ook
Jeffrey D. Wilhelm (2001) geeft in zijn boek suggesties hoe het Hardop Denken in de klas gebruikt
kan worden. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat er ook klassikale manieren zijn om Hardop Denken toe
te passen als leer methodiek. De docenten zouden dan wel duidelijk op de mogelijke gevolgen
gewezen dienen te worden; in het begin zal het meer tijd zal kosten en bij sommige leerlingen zal
het wellicht niet gaan werken. Hoe dit uitvoering moet gaan krijgen is nog niet bepaald, echter
het belang er van hebben we voldoende aangetoond.
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Bijlage
1 Gebruikte instrumenten
1.1 Vragenlijst diep leren
Naam:

Helemaal Deels
oneens
oneens

Neutraal

Deels
eens

Helemaal
eens

1

Ik vind dat leren me een goed gevoel geeft.

1

2

3

4

5

2

Ik ben pas tevreden over mijn werk voor
natuurkunde als ik er hard genoeg voor heb
gewerkt.

1

2

3

4

5

3

Mijn doel is door zo weinig mogelijk te doen
een zo hoog mogelijk cijfer te halen.

1

2

3

4

5

4

Ik bestudeer alleen datgene goed wat
tijdens de les aan bod is gekomen of wat als
belangrijkste onderdelen van het vak
natuurkunde aangegeven wordt.

1

2

3

4

5

5

Ik heb het gevoel dat bijna elk onderwerp
interessant kan zijn als ik me er in verdiep.

1

2

3

4

5

6

Ik vind de meeste onderwerpen van
natuurkunde interessant en besteed vaak
tijd aan het vinden van meer informatie
hierover.

1

2

3

4

5

7

Ik vind natuurkunde niet erg interessant,
dus ik doe zo weinig mogelijk.

1

2

3

4

5

8

Ik leer sommige dingen door te stampen,
zelfs als ik het niet begrijp lees ik het steeds
weer door totdat ik het uit mijn hoofd ken.

1

2

3

4

5

Ik vind dat leren soms net zo boeiend kan
zijn als een goed boek of film.

1

2

3

4

5

9
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10 Over belangrijke onderwerpen toets ik
mezelf totdat ik de stof helemaal begrijp.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11 Ik denk dat ik de meeste toetsen beter zal
maken door de stof uit mijn hoofd te leren
dan door te proberen de stof te begrijpen.

12 Gewoonlijk doe ik voor natuurkunde alleen
datgene wat gezegd wordt wat we moeten
doen; ik denk dat het niet nodig is om meer
te doen.

13 Ik werk hard aan natuurkunde omdat ik de
leerstof interessant vind.

14 Ik besteed veel extra tijd om meer te weten
te komen over interessante onderwerpen,
die besproken zijn.

15 Ik vind het niet nuttig om de onderwerpen
heel goed te bestuderen. Het kost veel tijd
en zorgt ervoor dat je allerlei dingen door
elkaar gaat halen.
Ik denk dat je alleen datgene hoeft te leren
dat nodig is om een goed cijfer te halen.

16 Ik vind dat docenten niet van leerlingen
moeten verwachten dat leerlingen tijd
besteden aan stof die toch niet getoetst
worden.

17 Ik ga naar school met vragen die ik
beantwoord wil hebben.

18 Ik zorg ervoor dat ik het grootste deel van
de leerstof vooraf bekijk.

19 Ik zie het nut er niet van in om leerstof te
leren, die waarschijnlijk niet getoetst zal
worden.
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20 De beste manier om een goed cijfer te halen
is, denk ik, om te proberen antwoorden op
mogelijke vragen uit mijn hoofd te leren.

1

2

3

4

5

Deze vragen zijn onderverdeeld in twee categorieën met betrekking op diep leren of met
betrekking op oppervlakkig studieaanpak.
De vragen 1 2 5 6 9 10 13 14 17 18 geven inzicht in het niveau van diep leren. Wij hebben de
gemiddelde van de antwoorden op deze vragen gebruikt. Na afloop bleek vraag 9 een
verstorende factor te zijn in de resultaten en deze hebben wij daarom niet meegenomen in onze
resultaten, bij gebruik van deze vragenlijst kan overwogen worden deze vraag in zij geheel weg te
laten.
De vragen 3 4 7 8 11 12 15 16 19 20 geven inzicht in het niveau van oppervlakkig leren, wederom
hebben we het gemiddelde van de antwoorden op deze vragen gebruikt.
Dit is een aangepaste versie van de vragenlijst: “ Revised Study Process Questionnaire “ ( Biggs,
Kember & Leung, 2001).
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1.2 Interviews

Interview vragen
1

Wat motiveert jou om voor natuurkunde te leren?

2

Leg in je eigen woorden uit wat hardop denken is?

3

Wat vind je van hardop denken?

4a Wat zijn voor jou voordelen van hardop denken?
4b Wat zijn voor jou nadelen van hardop denken?
5

Wat voor gevoel heb je nu bij hardop denken?

6

Hoe denk je dat hardop denken je resultaten zal beïnvloeden?

7

Blijf je hardop denken in de toekomst gebruiken?
(ook bij andere vakken?)

8

Is hardop denken een extra motivatie om natuurkunde te leren.

9

Ga je andere leerlingen ook aanbevelen om hardop denken te gebruiken?

Dit interview wordt aan het einde van elke sessie afgenomen, echter niet alle vragen worden in
elk interview gesteld. De vragen die wel gesteld worden staan in dit overzicht.
In interview 1 komen de volgende vragen:
12 34 5
In interview 2:
2 34 567
In interview 3:
3

4 56789
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1.3 Gebruikte Theorie en Opgaven
Bij de 5 vmbo leerlingen is bij elke sessie een stukje theorie uit hun leerboek gebruikt,
aansluitend zijn over deze theorie een aantal opgaven gemaakt. Het leerboek dat deze leerlingen
gebruiken is NOVA handboek nieuwe natuur- en scheikunde. NASK 1 – Natuurkunde 3 VMBOKGT. De gebruikte opgaven komen van verschillende bronnen.

1.3.1 Theorie en opgaven sessie 1 vmbo
In deze sessie hebben de leerlingen eerst een tweetal pagina’s theorie gelezen over de
formules voor zwaarte energie en vermogen, vervolgens zijn daar vier opgaven over gemaakt.

1.3.2 Theorie en opgaven sessie 2 vmbo
In deze sessie is eerst de theorie over lenzen doorgenomen, vooral et onderdeel over de
constructie stralen en het construeren van het beeld, hierover zijn daarna vijf opgaven
gemaakt.

1.3.3 Theorie en opgaven sessie 3 vmbo
In de laatste sessie is de theorie over de hefboomregel gebruikt in combinatie met acht
opgaven.
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2 Hardopdenken
2.1 Leerlingen blad

Hardop denken

Definitie: Hardop denken
• Aan jouw de leerling wordt gevraagd om tijdens het leren hardop te lezen en te
denken: alle gedachten die bij de leerling opkomen moeten worden verwoord.
Taak van de proefleider
• Geven van uitleg
• Zorgen voor goede
registratie/standaardisatie
• Prompting:
• Vergeet niet hardop te denken
• Wat denk je nu?
• Blijf hardop denken?
• Hardop graag!
• Laten ‘aanmodderen’ van leerling
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2.2 Tips en Tricks voor de docent bij Hardop denken.
Het is belangrijk dat de docent de stof goed voorbereid.
Zorgen dat je als docent weet waar de moeilijkheden gaan plaats vinden.
Oefen jezelf in het hardop denken.
Goed voor je zelf bepalen waar je hulp biedt of moet prompten.
Leerling zelf laten uitleggen wat ze gaat doen, waarom ze dat gaat doen.
Achter af bespreken/laten bespreken wat er gebeurd is.
Een aantal zinnen bedenken hoe je op je juiste manier kunt helpen zonder instructie te geven. Docenten zijn snel
genegen instructie te geven.
Zorgen dat je de leerling hoort denken en noteren waar het fout gaat in het denk proces. De notaties zijn handig
om juiste feedback te leveren.
Indien leerling vast loopt proberen leerling eigen alternatief te laten bedenken.
Leerlingen niet alleen laten lezen maar ook stimuleren om uit te laten leggen wat ze lezen.
Als leerlingen uitleggen wat ze denken ook af en toe vragen waarom ze dat denken en waar dat toe leid.
Voor het eigen maken van leer stof en/of vaardigheden is het belangrijk voor de docent om oefeningen met op
lopende oefeningen bij de hand te hebben.
De vragen Wat, Waarom, Wanneer, Hoe en Waar zijn erg belangrijk om voor een leerling te leren hoe mee om te
gaan in het lezen van de tekst en het oplossen van een probleem. De docent kan deze vragen op geschikte
momenten als een prompt gebruiken. Is de leerling zover dat deze de vragen zelfstandig gaat gebruiken dan zal
hij dieper leren.
Ook heb ik leerlingen teksten hardop laten lezen en ze daarna de tekst laten uitleggen of als bijles laten geven
aan iemand. Ze moesten dat dan doen naar aanleiding van de vijf bovengenoemde vragen.
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