Structureer leerstof met een advance organizer

Wel eens van een advance organizer gehoord? Wellicht gebruik je het al zonder het zo te noemen.
Het helpt om de leerstof te structureren voor leerlingen-studenten. Dat is belangrijk, want het helpt
enorm bij het leren, zeker nu we dit (deels) online doen! Wat is het nu precies? En hoe ziet het er
uit? In dit artikel meer uitleg en diverse voorbeelden.

Structuur bieden
Een goede structuur is belangrijk voor het leren, zeker nu het leren voor een groot deel online
plaatsvindt. Die structuur kunnen we bijvoorbeeld bieden door duidelijke gedragsregels, een rooster,
een planning en zo ook een advance organizer.
Met structuur wordt de mate van houvast bedoeld die leerlingen-studenten wordt aangeboden. Een
duidelijke structuur vormt de basis van leren (Bruner, 1960). Het zorgt ervoor dat leerlingenstudenten weten wat er van hen verwacht wordt, leerlingen-studenten voelen zich er door
ondersteund en het versterkt hun gevoel van competentie (Vansteenkiste et al., 2007). Hoe meer
structuur en regelmaat, hoe minder leerling-studenten cognitief belast worden en hoe meer
cognitieve ruimte ze over hebben voor het leerstof (Leinhardt & Greeno, 1986).

Hoeveelheid structuur
Daarbij is het wel goed om te noemen dat té veel structuur niet altijd goed is: het kan bijdragen aan
een passieve leerhouding (Structuur en duidelijkheid, 2019) en een gevoel van autonomieverlies
voor de leerlingen-studenten. Het is dus balanceren tussen autonomie en structuur.
Als docent kun je die structuur vooral bieden op het gebied van leerhouding (discipline) en het
leerproces (Vansteenkiste et al., 2007). Het eerste gaat over zaken als heldere (hoge)
verwachtingen, gedragsregels en eventuele pedagogische of didactische consequenties. Het tweede
gaat over zaken als een rooster, planning en zo ook een advance organizer.

Advance organizer en voorkennis
Nieuwe kennis ontstaat in ons langetermijngeheugen terecht. Leren we iets nieuws, dan wordt dit
toegevoegd aan datgene wat we al weten. De aanwezige kennis dient zo als een kapstok voor nieuwe
kennis. Al in de jaren ’60 beschreef David Ausubel (1918 – 2008) een advance organizer als een
manier om leerlingen-studenten te helpen om nieuwe leerstof te integreren met bestaande kennis
door die nieuwe leerstof voor te structureren.
The most important single factor influencing learning is what the learner
already knows. – David Ausubel, 1968
Asubel sloot zich aan bij het gedachtegoed van Jean Piaget, die omschreef dat kennis bestaat uit
structuren (schema’s). Volgens zijn theorie wordt nieuwe kennis toegevoegd aan bestaande
kennisstructuren (assimilatie), waardoor deze kennis wordt aangepast (accommodatie).
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Voorbeeld van uitleg hierboven, in een advance organizer.
Een advance organizer biedt, zeker nu leerlingen-studenten veel online les krijgen, veel houvast: het
vormt als het ware een kapstop waaraan je nieuwe kennis ophangt, waar je je ook bevindt.

Advance organizer in de les
Advance organizers kunnen op verschillende manieren gemaakt worden. Een aantal voorbeelden
zijn:
Grafisch overzicht

Een grafisch overzicht in de vorm van schema, zoals een concept map, flow-chart of spinnenweb –
maar ook een mind map. Hierover schreven we eerder dit artikel over schematiseren. Je kan er
hierbij voor kiezen een kant-en-klaar schema aan te leveren, die je bijvoorbeeld steeds toont als
nieuwe leerstof aan bod komt. Je ken er ook voor kiezen leerlingen-studenten het stap voor stap
(onder begeleiding) zelf te laten uitwerken als er nieuwe leerstof bij komt.
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Een goed verhaal

Al eerder schreven we over de kracht van een goed verhaal. Een goed verhaal helpt enorm bij het
verwerken en zo beter onthouden van kennis. Zo kan het voor leerlingen-studenten een enorme
houvast zijn als nieuwe leerstof wordt aangeleerd als onderdeel van een doorlopend verhaal, al gaat
het maar om een fictief karakter die dingen mee maakt. Dit narratieve kader wordt dan gebruikt om
kennis aan elkaar te knopen, waarbij er vervolgens op de leerstof kan worden ingezoomd.
Leuk hierbij kan dan weer zijn om leerlingen-studenten dit verhaal, gaandeweg of aan het einde, te
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laten samenvatten in een stripverhaal.

Een analogie

Een analogie is een overeenkomst tussen twee zaken die je als grondslag neemt voor een
redenering. Het kan helpen om verbanden te zien (en generaliseren) en maakt op die manier de
koppeling tussen voorkennis en nieuwe kennis duidelijk.
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In de kern gaat het er dus om dat er een gestructureerd, mentaal raamwerk wordt geboden waarvan
kennis (verder) kan worden opgebouwd: een kaptop. Voorkennis dient dus als startpunt van het
leren.
Daarbij is het goed om, zoals omschreven aan het begin van het artikel, niet té veel structuur te
bieden: gewenste moeilijkheden kunnen zorgen voor actief denken, en zo dus leren. Geef leerlingenstudenten dus niet altijd een geheel ingevuld overzicht, maar laat hen hen zelf aanvullen, laat hen
zelf terughalen hoe het verhaal de vorige liep of laat hen zelf de analogie invullen.
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