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Educatieve software ontwikkelt zich in rap tempo. Breinonderzoek brengt
in kaart of deze software leerlingen ook echt helpt bij het leren.
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eerlingen gemotiveerd en actieflaten leren is
een van de grote uitdagingen in het onderwijs.
Dat geldt niet alleen voor leerkrachten,

maar ook voor educatieve software. Deze software

kan een belangrijke ondersteuning zijn, maar
heeft wel een goed theoretisch fundament nodig.
Met breinonderzoek vanuit her onaftiankelijke
regieorgaan Nationaal Initiatief Hersenen en
Cognitie werken we hieraan.

Actiefbrein

Wanneer leerlingen iets net geleerd hebben, is deze
kennis nog nieuw in her brein. Na een nacht slaap
is her geleerde (deels) verbonden met bestaande
kennis en opgeslagen in het langetermijngeheugen.
Om te zorgen dat zo veel mogelijk van het geleerde
in dit geheugen terechtkomt, moet je zorgen dat
het brein tijdens het leren zo actiefmogelijk is. De
prefrontale kwab is hierbij cruciaal. In dit deel van
de hersenen zitten de gebieden die de execudeve
funcdes aansturen, zoals concentratie en aandacht.

Dit is weer gerelateerd aan modvade.
Concentratie, aandacht en motivade vormen

drie kernbegrippen bij het leren. Herhaling is
het vierde kernbegrip. Het langdurig onthouden
van het geleerde wordt verbeterd door acdeve
herhaling, door bijvoorbeeld jezelfle (laten)
overhoren. Of door her geleerde toe te passen. Dan
moet het niet alleen warden opgehaald uk het
langetermijngeheugen, maar warden er ook nieuwe

verbindingen gelegd. Het telkens opnieuw oproepen
van het geleerde zorgt erroor dat de verbindingen in
het brein steeds sterker warden.

Feedback

Feedback en ondersteuning zijn onmisbaar bij
het leren, omdat leerlingen zo ontdekken wat
zij kunnen en zich kunnen concentreren op hun
leerpunten.
Ook moet de taak uitdagend blijven. Als die te
makkelijk is, hoeft het brein niet erg hard te werken.
Maar als de stofte moeilijk is, dan leren leerlingen
ook niets. Cognitive scaffolds kunnen helpen om tot
een opdmaal niveau van uitdaging te komen. Dit
zijn (sofrware-)instrumenten die onderdelen van
een taak van een leerling overnemen, zodat deze een
andere, net iets te moeilijke ofuitdagende taak toch
kan uitvoeren.
Door actiefleren bouwt de leerder een steeds
breder 'semantisch netwerk' van kennis op, waarbij
er veel onderliggende verbindingen in her brein
warden aangemaakt. Soms vragen leerkrachten
aan leerlingen om een mindmap te maken; dit
is eigenlijk een vereenvoudigde weergave van
het semandsche network in het brein. Hoe meer

onderliggende verbanden en vertakkingen, hoe
beter. Het geleerde moet het punt bereiken dat
leerlingen niet meer weten hoe zij lets geleerd
hebben en wanneer, maar dat ze het gewoon
weren .

1 SLEEP EEN SCHAAP
De app LeesRace is gemaakt voor beginnende lezers door de Radboud
Universiteit in nauwe samenwerking met sofcwareontwikkelaars
van QLVR (Utrecht). Kinderen moeten woordjes sorteren door
ze naar een categorie te slepen, zoals 'schaap' naar een vakje voor
dieren. Na een verkeerde keuze geeft de game feedback. Niet alleen
fonologie (hoe het klinkt) en orthografie (hoe je h^t schrijft) warden
geactiveerd, ook de semantiek (wat het betekent). De samenwerking
van deze drie gebieden in de hersenen is nodig om goed en snel te
kunnen lezen. Uit een eerste onderzoek met zwakke lezers bleek

dat kinderen flink vooruit gingen op leessnelheid van ongetrainde
woorden en pseudowoorden.
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2 DE NATUUR IN EEN MODEL
De software SCYDynamics van de Universiteit
Twenie laat leerlingen in de onderbouw van het vwo
natuurwetenschappelijke of biologische fenomenen
'modelleren, dat wil zeggen vertalen naar een
compurermodel. Zo leren leerlingen een proces, zoals
de glucose-insulineregulatie in het menselijk lichaam,
_CSen ,en,zijn zeactiever bezig met de lesstofdan bij het

traditionele -leren uit een boek'. De software begm7me7
eenconstmctiefase waarin leerlingen het model maken en

kunnen krijgen. In de daaropvolgende toetsfase
ken ze ofhet model in andere situaties ook werkt: werkt

het glucose-insulinemodel bijvoorbeeld ook als iemand
een pizza eet? Uit een vergelijking tussen leerlingen met
voorkennis over het model en leerlingen zonderworkennis

de eerste groep meer relevante aspecten van"
het model kon noemen en meer leerde. Ook bleekdat
ondersteuning door het aanbieden van particle modellen
(moddlen die al deels ingevuld zijn) leidde totlangereen
betere leeractiyiteiten in de constructiefase.
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3 VOORKOM DE OVERSTROMJH3
De VU Amsterdam heeft Geogames ontwikkeld. Hierin
passen leerlingen aardrijkskundige kennis toe. Ze moeten

beeld maatregelen nemenom te zorgen dat de kans
op oversttomingea in Zeeland beperkt wordt. Hierbij
moeten ze rekening houden met de belangen van bewoners,

i, vissers, scheepvaart en de natuur, en met de kosten.
ook hier krlJ'gt de feerling direct feedback: de software geeft
bijvoorbeeld aan ofeen geplaatste dam een overstroming
voorkomt en dus strategisch gezien een slimme zer is~.~6m
de problemen op te lossen moet de leerling goed nadenken,
verbanden leggen en redeneren Onderzoekonder leerlmgen
van 3-havo en 3-vwo liet zien dat leerlingen door hetwelen
met deze software meer voomit gingen in geografisch
redeneren dan leerlingen die mettradirionele methodes
werkten. De juisre input van docenten kon dit efiect
versterken.

4 HYPERLEZEN
De, openuniverskekkeek lloe leerlingen omgaan met hypertekst,
onlmeleksten met links; De leel-l^"kregen"een tradi'uornele^rarchie
Sm^udsopgave,als in een boek)ofeen"zogenoemde~^L'7(eae7
?efwoordenverzamelmg waarin veel gen^md^ onderwerpTng^te^jn

l/mmd!rfn oemdeonderwerPen)-voorgelegd- De leerlingetn"di'e e^
^Wkreg^n, bestudeerden deze hypenekstTanger'enTezo&AteTdTa ma
mmderpaginas. De fe^/Wleidde d'us tot een m^r gericht7keuzeudTnu

^aditionele hierarchie. Een condusie is dat in zon°hyp'mekstumitZ
spr^ is van het -butterfly defect', waarbij lezers-7fladdere/nr'van7eZl *?fnk
naar de andere, maar de verbanden niet zien.
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