
Hallo,



Ik ben Pedro De Bruyckere! 
(@thebandb)



Ik schreef deze:



Ik vertaalde deze:



Net uit:



Niet alles werkt en bijna  
niets werkt altijd.



Wie kent Altschool?







Zuckerberg is niet alleen…





Wie kent Steve Jobsscholen Carpe Diem scholen?



Carpe Diem:



Eerste berichten:  groot success (2012)  
Vandaag: grote problemen (2017)

http://hechingerreport.org/students-sat-cubicles-using-computers-wasnt-popular/



Maar mocht je denken: het ligt aan de technologie?



Wie kent Personalised Review?



Niet vergeten: Ebbinghaus



Leidde tot: spaced repetition



Met technologie:

Lindsey, R. V., Shroyer, J. D., Pashler, H., & 
Mozer, M. C. (2014). Improving students’ long-
term knowledge retention through personalized 
review. Psychological science, 25(3), 639-647.



Rapport van 2 weken oud:

• Computer-assisted learning, when equipped with 
personalization features, was an effective strategy, especially in 
math.

Escueta, M., Quan, V., Nickow, A. J., & 
Oreopoulos, P. (2017). Education 
Technology: An Evidence-Based 
Review (No. w23744). National Bureau of 
Economic Research.



En ook :

• Access to technology may or may not improve academic 
achievement at the K-12 level, but does have a positive impact 
on the academic achievement of college students (ES=+0.14).

Escueta, M., Quan, V., Nickow, A. J., & 
Oreopoulos, P. (2017). Education 
Technology: An Evidence-Based 
Review (No. w23744). National Bureau of 
Economic Research.



Technologie kan goed en slecht zijn?



De eerste wet van Kranzberg:



Technology is neither good nor bad - 
nor is it neutral. 



Wat is het verschil tussen  
goed & slecht gebruik van ICT?



Maar mocht je denken: het ligt aan de visie?



Progressief versus conservatief?

(Brown, 2012)



Eerste probleem: moeilijk te definiëren.

(Brown, 2012)



Korea versus Finland?



Meestal: discussie voor beleid.



Meeste leraren = eclectisch.





Maar gedeelde visie belangrijk =  
de school als coherent ervaren.

Cfr Daniel Muijs



Conclusie: heb een visie,  
maar welke is minder belangrijk.



Wat is dan wel het probleem?



Ten eerste:





“The belief that all difficulties have 
benign solutions, often of a technocratic 

nature.”



Onderwijs is  
niet zo eenvoudig:



Aka: the Loch Ness Monster of Education!



Waar komt het vandaan?



Wie bedacht het?



Dale?



Bale?



Glaser?



Glasser?



National Training Laboratories (NTL)?



De vorm komt uit een van de oudste 
theorieën over multimediaal leren:



Dale, E. (1969) 



Niet helemaal fout, eigenlijk.



Maar:



De percentages???



Eerste echte onderzoek: 2007

Lalley and Miller, 2007 



Conclusie: zorgwekkend fout.

Lalley and Miller, 2007 



Gelukkig:





Ten tweede: gebrek aan historisch besef.



Does  
school kill 
creativity?

! Sir Ken Robinson



De wortels?



Verlichting versus Romantiek



Locke versus Rousseau



Verlichting?



Mentaliteitsverandering na 1750.



Ratio primeert op geloof.



Geloof in maakbaarheid van de mens.



“Plus est en vous.”



= “Jij kan alles worden.”



Logisch gevolg:  
“De Ontdekking van het Kind.”  

(Ariès, 1973)



Locke versus Rousseau



Locke 

▪ Voorloper behaviorisme

Tabula
rasa



Locke 

▪ Strikte opvoeding

Tabula
rasa



Locke 

▪ Strikte opvoeding => 
Optimale zelfdiscipline

Tabula
rasa



Locke 

▪ Strikte opvoeding => 
Vorming van de geest

Tabula
rasa



Rousseau 

▪ Gevoel



Rousseau 

▪ Natuurlijke goedheid van 
de mens



Rousseau 

▪ Kind is actief en 
onderzoekend wezen  
(=> Piaget)



PW2 Ontwikkelingspsychologie: begrippenkader 

Maar:  
Rousseau noch Locke deden onderzoek.

77



Natuurlijk leren?  
Zelfs bij Rousseau mentor nodig.



Botsing met meta-complimentariteit! 
(zie ook grammatica van het onderwijs)



De inertie van onderwijs?

M A C R O

M E S O

M I C R O
Naar Frank Simon, Larry Cuban,…



Maar Rousseau populairder dan ooit.



Belang van 
het kind 

primeert!



Of ook:  
hoe win je elke onderwijsdiscussie…



Maar ook tegengeluiden.



Hoe oplossen?



Enkele getallen:



205 triljoen  
8 
 5  
2 
1



315*2 of 205 triljoen opties

Koedinger, K. R., Booth, J. L., & Klahr, D. (2013). 
Instructional complexity and the science to constrain 
it. Science, 342(6161), 935-937.



Niet alles werkt en bijna  
niets werkt altijd.



Wat is het verschil tussen  
Personalised Review & Carpe Diem?



Gebaseerd op technologie & dromen  
versus 

Gebaseerd op (cognitieve) wetenschap.



Eerste tegengeluid: Evidence-Based Education



Maar: 



Evidence based ≠ recept.



Echte wetenschap ≠ recept.



Evidence based = hoe 
Evidence based ≠ wat  

Evidence based ≠ waarom



Voorbeeld: 8 mogelijke reacties



Meta-analyses





In onderwijs: meta-meta-analyses



John Hattie



Verschillende effectgroottes.



Wat men vaak vergeet:



De kracht van feedback?



Het is dus niet zo eenvoudig!



Stel je geeft perfecte feedback,  
op het juiste moment, 

en niet teveel, 
zal het kind dan leren?



8 mogelijke reacties



Slechts 2 reacties = leren



Hattie, Rousseau noch Locke kennen  
jullie leerlingen!



Vandaag liever: evidence-informed.



Ander tegengeluid = pedagogisch



Biesta,  
Furedi, 

Masschelein & Simons,  
Meijer,…



Arendt:  
School = School?



Dus heb een visie, neem een standpunt in over…



5 ‘echte’ discussies:



Leren versus onderwijzen



Beter: wanneer leren, wanneer onderwijzen.



Hoeveel verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid bij kind?



Rol van de leerkracht?



Op welke manier moet  
de leeromgeving authentiek zijn?



Hoe  
maak je het curriculum progressief?



Conservatief  
is nodig voor  
progressie.  

(zie H. Arendt)



Eenmaal je die visie hebt:



2 taken volgens, euh, pdb:



1. opbouwen van ‘repertoire’



‘Repertoire’ = qua inhoud én aanpak



Repertoire =  
basis voor professionalisme



2. ‘Amateur’ zijn



Repertoire =  
basis voor “amateurs-liefhebbers”  

(zie Masschelein en Simons, 2012)



1?



Zakken vol uit de snoepwinkel!



Maar te veel snoep?



Doet pijn!



Je kan niet alles tegelijk doen  
=> prioriteiten binnen een visie



Je kan niet alles tegelijk doen  
=> prioriteiten voor jouw doelgroep en team



Vul je zakje snoep!



Maar eet met verstand!



En poets je tanden ☺ !



Bedankt!


