


Welkom

✓PhD-project 2015-2020

✓Experimenteel onderzoek i.s.m. EUR

✓Leren in een domein-specifieke context (onderwijs) of domein-

algemene context?



Introductie

Lees de stelling en geef aan wat je standpunt is.

Kruis vervolgens vier artikelen aan die je zou willen lezen m.b.t. deze 
stelling.



Aanleiding van het onderzoek

✓Instructie van kritisch denken, belang van onderzoekend vermogen

✓Perspectiefwisseling en de rol van de confirmation bias 

✓Consider the opposite (Lord et al., 1984) 

'Wat zijn enkele redenen waarom mijn oorspronkelijke oordeel 
misschien niet klopt?'



Perspectiefwisseling?





Confirmation bias in het onderwijs

✓Het Rosenthal-effect / risico op tunnelvisie door vooraf ‘labelen’ (Rosenthal & 

Jacobson, 1968; Foster, Schmidt, & Sabatino (1976; Darley & Gross, 1983; Reeves, 2014) = WYSIWYG (Kahneman, 2011)

✓Het beoordelen van informatie die je gebruikt (Jonas, Schulz-Hardt, Frey, & Thelen, 2001). 

✓Maatschappelijke kwesties

✓Google als zoekmachine



Perspectiefwisseling is te leren



Doel van het onderzoek

✓Leren in een domein-specifieke leercontext vs. 
domein-algemene leercontext

✓Ervaren belang van de leercontext



Hypothesen

- Leren (prestatie)

- Ervaren belang (motivatie)

Domein-specifieke leercontext > domein-algemene leercontext



Methode
• 70 tweedejaars pabostudenten

https://youtu.be/fn1DseVby9A


Onderwijs of algemene context



Resultaten

• De instructie en oefenen dragen bij aan het leren om 
confirmation bias te reduceren

• Beide leercontexten waren effectief (DSC > DGC)

• Pabostudenten ervaren leren in de onderwijscontext als relevanter 
dan leren in de algemene context (motivatie) (DSC > DGC)



Conclusies en vervolgstudies
• De interventie draagt bij perspectiefwisseling

• Het onderzoek draagt bij aan inzichten over instructie van kritisch denken

• De relatie tussen de prestatie en de motivatie is stof voor verder onderzoek

• Feedback

• Transfer?

• Kennis?

• Leerstrategie?



Kinderen van nu hebben minder 
doorzettingsvermogen dan kinderen van vroeger

Beoordeel of je vooral artikelen gekozen hebt die je standpunt 
ondersteunen of een ‘mix’ van artikelen die ondersteunen en 
tegenspreken.

Zou je een andere keuze maken nu je de instructie gehad hebt? 
Waarom wel, of niet?



Tot slot

Take home message:

You want to get ‘the no’

http://digg.com/video/can-you-solve-this

