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Link naar filmpje: 
Mindmappen wat is dat? 

https://www.leraar24.nl/video/496






V6 wa 



Voorbeeld H5wa 





Voorbeeld Vwo 2 



Uit onderzoek Kennisnet op basisschool 

link
: 

http://archief.kennisnet.nl/onderzoek/alle-onderzoeken/naar-dynamisch-en-vraaggestuurd-leren-met-digitaal-mindmappen/


link
: 

http://www.gratissoftware.nu/gratis-mindmapping-software.php


 

Tabel 1:  Contact gegevens, jaarlagen en starthoofdstuk interventie 
 
Jaar-
laag 

Udens College HWC start hfdstuk 
Udens 

start hfdstuk 
HWC 

V2  Marjon Maas 
M.Maas@udenscollege.nl  

   

V3 Rodica Ernst 
R.Ernst@udenscollege.nl 
Mireille Vandeursen 
M.Vandeursen@udenscolle
ge.nl 

   

H3   Mark Dackus 
dac@hermannwesselinkcollege.nl 

 H4 Kans + H5 
Verbanden 

H4wa  Rodica Ernst 
R.Ernst@udenscollege.nl   

Margot Rijnierse 
ryn@hermannwesselinkcollege.nl 

 H4 Tellen 
start in periode 3 

V4wa  Bart de Wit  
B.deWit@udenscollege.nl  

Plonie Nijhof 
nyh@hermannwesselinkcollege.nl 

 H6+ H8 
differentiëren 

V5wa  Rodica Ernst 
R.Ernst@udenscollege.nl   

Kees Bangma 
ban@hermannwesselinkcollege.nl 

 H3+H4 
afgeleide+gonio 

V5ec  Ton Kodde 
kdd@hermannwesselinkcollege.nl 

  

Onderzoek begeleider: Joris Ghyssels Maastricht University Joris.ghijssels@maastrichtuniversity.nl 



Pauze 
14:45-15:00 theepauze 
15:00-16:00 uitwisselen Improve-materialen in 
groepjes 



15:00-16:00  
uitwisselen Improve-materialen  

en mindmapprogramma bekijken  



Vervolg  



METACOGNITIE (2) 

  
Metacognitieve kennis: 

- metacognitieve opvattingen  
- metacognitieve kennis 
(de persoon, de taak, strategieën) 
 

 
 
 
 

- oriënteren 
- plannen 

- monitoren 
- evalueren 

 

Metacognitie 

Metacognitieve vaardigheden 

IMPROVE  expliciet aanleren  

IMPROVE  expliciet aanleren  



Mindset hoort bij 
metacognitieve 
overtuigingen 

Ik doe het nou 
eenmaal zo. 
Dat gaat goed. 

Laat maar zien, 
misschien steek 
ik er nog wat 
van op. 

Hersenen zijn 
plastisch en te 
veranderen. 
Dus nieuwe 
dingen leren 
heeft zin.  

Mijn hersenen 
werken alleen 
op die manier 
en daar moet 
ik het mee 
doen. 



Zes leerprincipes van Breinleren (Dirksen 2005) (link naar artikel) 
Centraal staat de definitie van leren als “het vormen van sterke en uitgebreide neurale 

netwerken”.  
 
1. Emotie. Emotie maakt neurale netwerken sterker door extra neurotransmitters (vooral dopamine 
en (nor)adrenaline) die vrij komen. Een mens leert het beste als de uitdaging groot is, de stress niet te 
hoog (en ook niet te laag) is en als hij nieuwsgierig is.  (mindset) 
 
2. Herhalen. Met herhaling wordt niet alleen het stampen van feitenkennis bedoeld, maar ook het 
oefenen en toepassen van vaardigheden, het kweken van een nieuwe overtuiging, etc. 
 
3. Creatie in plaats van consumptie. Het brein is erop ingericht om zelf informatie te 
ordenen en betekenisvolle patronen te ontdekken en te maken (mindmap) 
 
4. Focus. maak leren uitkomst- en contextgericht. Aandacht en focus zijn noodzakelijk bij formeel 
leren. Focus op en visualiseren van de gewenste uitkomsten heeft zin in het kader van 
aandachtsprocessen in het brein. (expliciete aandacht voor metacognitieve vaardigheden = improve) 
 
5. Maak leren zintuiglijk rijk. De hersenen slaan zintuiglijke informatie, zoals auditieve en 
visuele informatie, op verschillende plekken in de neo-cortex op. Het geleerde is gemakkelijker op 
te halen en beklijft beter. Ook doet dit recht aan verschillende 
individuele voorkeuren. (mindmap) 
 
6. Bouw voort op het bestaande. Ons brein bouwt altijd voort op bestaande betekenissen, 
ervaringen en associaties. Door voorkennis expliciet te activeren kunnen nieuwe kennis en 
ervaring ermee verbonden worden waardoor ze beter beschikbaar zijn. Het gebruik van ‘advance 
organizers’ of metaforen is een manier om dit te doen. (improve) 

http://www.ou.nl/Docs/TijdschriftOI/OI_december_ 2008.pdf


Tijdpad 



3. Aandachtspunten:  
 
• Onderzoek  

• meet effect (“is het de moeite waard”?) 
• brengt ervaring in kaart (“hoe 

uitvoerbaar is deze toepassing van 
IMPROVE”?) 

• Effectmeting vraagt om goed inzicht in 
de interventie. De bedoeling is vaak niet 
gelijk aan de effectieve uitvoering. 

• Veralgemening vraagt om goede 
uitvoerbaarheid. We willen ook op dit 
vlak lessen leren. 

 



• Laat ons weten wat er foutloopt 
• Hou bij wat je lastig vindt (“logboek”, bv. een 

Word-document dat je aanvult met 
datum+opmerking) , hoe je dat eventueel 
oplost of wat zich vanzelf oplost 

• Docentenenquête is een eerste inventaris. Alle 
andere communicatie is welkom. 

4. Invullen docenten enquête (zie schoolmailbox) 
 
lerarenvragenlijst 0-meting 
Interventiedocenten 
  
lerarenvragenlijst 0-meting controledocenten 
 

https://docs.google.com/forms/d/1rjvXK7CeEPr1rCtrKJKmfz4Bjk2Fqvt-zt__aFeu_lo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1rjvXK7CeEPr1rCtrKJKmfz4Bjk2Fqvt-zt__aFeu_lo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wx5TEAQB2SEYvMNyZ_HIXN-ICCIH5aBvvg8-srXcm40/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wx5TEAQB2SEYvMNyZ_HIXN-ICCIH5aBvvg8-srXcm40/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wx5TEAQB2SEYvMNyZ_HIXN-ICCIH5aBvvg8-srXcm40/viewform?usp=send_form


Voor wie doen we dit ook al weer?  
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