PSYCHOLOGY IN LEARNING AND INSTRUCTION
Waarom tellen kinderen op hun vingers? Wat leren pubers als ze surfen op Internet? Kunnen
studenten multi-tasken? Hoe houdt een goede docent zijn leerlingen ‘bij de les’? En hoe ontwerp je
een game die leuk én leerzaam is? Als je deze module kiest, kun je dit soort vragen straks
beantwoorden.
In deze module worden inzichten uit de onderwijspsychologie, ontwikkelingspsychologie en
onderwijskunde gecombineerd om te begrijpen hoe mensen van nature leren en welke vormen van
instructie en begeleiding daar het best bij aansluiten. Er wordt uitgebreid ingegaan op de rol van
individuele verschillen in cognitieve ontwikkeling, leeftijd en motivatie. Daarnaast maak je kennis
met recente ICT toepassingen die het leer- en instructieproces kunnen ondersteunen.
Wat kun je verwachten?
Een sterk geïntegreerd programma waarin we eerst een stevige theoretische basis leggen. Saai? Echt
niet, want je gaat meteen met de inhoud van de colleges aan de slag in praktische verwerkingsopdrachten. De kennis en inzichten die je hierdoor opdoet, neem je mee naar het skills lab waar je in
de huid van een docent of onderzoeker kruipt. Door zelf een korte instructie te geven, krijgt die
‘droge’ theoretische kennis nog meer betekenis en ervaar je zelf hoe motiverend en uitdagend het
kan zijn om iemand iets nieuws te leren. In de rol van onderzoeker bekijk je dit proces wat
objectiever: je analyseert het leerproces, de invloed van de instructie, en de leerresultaten. Gesterkt
door deze ervaringen begin je aan het project waarin je een instructie ontwerpt, een kleinschalig
prototype ontwikkelt, en een plan voor de evaluatie opstelt. Het thema voor komend studiejaar is
‘gezonde voeding’. Jouw instructie moet bijdragen aan de kennisontwikkeling over de gevolgen van
ongezonde eetgewoontes. Binnen deze algemene kaders is de keuze voor een specifieke leerinhoud,
doelgroep, en instructietheorie helemaal vrij; je kunt je dus echt richten op je eigen interesses.
ICT loopt als een rode draad door de module. Je leert de voor- en nadelen van innovatieve ICT
toepassingen zoals MOOCs, apps, simulaties en games kennen en zult in je project een goede
afweging moeten maken hoe (en of) je het leerproces hiermee kunt verbeteren of verrijken.
Voor wie?
Eigenlijk zou elke student voor deze module moeten kiezen...maar dat zal in de praktijk wel niet
gebeuren. Toch is dit niet zo’n gek idee, want vrijwel iedereen krijgt in zijn of haar toekomstig beroep
te maken met kennisoverdracht, coaching of innovatieve ICT toepassingen. In deze module kun je je
in deze onderwerpen verdiepen en waardevolle praktische ervaringen opdoen. Wil je je voorbereiden op de ILO Master of de Onderwijskunde Master (EST)? Dan is deze module een absolute
aanrader!
Door wie?
Deze module wordt verzorgd door medewerkers van de vakgroep Instructietechnologie. Het zijn stuk
voor stuk ervaren docenten met een achtergrond in de cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie of onderwijspsychologie. Zij doen zelf vernieuwend onderzoek naar actieve manieren
van leren en instructie (vaak met behulp van ICT) en brengen hun ervaringen graag aan je over in
deze module.

